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Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

PICCOLO, SAXO ETA BERE LAGUNAK 

Justu orain, ipuin musikalen klasiko honen sortzetik 50 urte betetzen direnean, 
Kontzertu Eskolarretan gozatzeko aukera izanen dugu. Musika André Poppek 
konposatu zuen, Jean Broussolleren testuarekin. Entzule gazteak musika klasikoan 
murgiltzeko Philips Disken enkargua izan zen. 

Orkestra handi baten istorio txikia azpizenburua duen istorio honetan protagonistak ez 
dira pertsonak, ezta animaliak ere: musika-tresnak dira. Baina hau, noski, ipuin 
miragarri baten esker posible izaten da, horregatik hitz egin dezakete, elkarrizketatu, 
eztabaidatu, jolas egin... eta abenturak bizitzen dituzte. 

Orkestra handi baten istorio txikia 
Garai batean instrumentu musikalek ez zuten elkar ezagutzen. Instrumentu familia 
bakoitza besteenganatik banandua bizi zen eta, egia esan, tamalgarria zen. 
Bibolin txikiak izan ziren, kasualidadez, Musikaren Erreinuko instrumentu 
bakarrak ez zirela  kausitu zutenak.  
Egun batean, Bibolinak, gogotsu, aitona Kontrabaxuaren bila joan ziren: 
- “Aitona, aitona - esan zioten Bibolinek - ez dakizula zer gertatu den? ... Ostera 
bat egiten ari ginela, bapatean, ibai ertzean gure antzik ez duten baina oso musika 
polita hitzegiten duten instrumentu batzuk ikusi ditugu." 

Andrée Popp eta Jean Broussolle 

50 eta 60ko hamarkadetan, Jean Broussolle idazleak eta André Popp musikagileak 
tandem emankor bezain adimentsua osatu zuten. Elkarrekin edota bereiz, garaiko artista 
ugarientzako konposaketa pilo bat sinatu zuten. Sintetizadorerik oraindik ez zegoen eta 
“variété” frantziar eta Music-hall inguruan  mugitzen ziren musikari gehienek heziketa 
klasiko sendoa zuten. Garai hartan orkestatzaileek izar handiekin lan egiten zuten: 
Aznavour, Trénet, Gréco, Brel edo Piaf. Hoberenen arteko batzuk izendatuko dugu: 
Alain Goraguer, Michel Legrand... eta, jakina, André Popp. 

 
1956an Philips diskoetxeko zuzendari artistikoak Popp 
kontratatu zuen. Hurrengo urtean entzule gazteak 
musika klasikoan murgiltzeko enkargua egin zion. 
Poppek, bere kide Jean Broussolleren ipuin musikal 
batekin, Piccolo, Saxo eta bere lagunak konposatu 
zuen, orkestra handian parte hartzen duten musika-
tresnen familia guztien irudikapen dibertigarri eta 
atsegin bat. 
 

André Pop (Fontenay le Comte, 1924) 
 
Bat-bateko arrakasta izan zuen eta laister lehenengo atzetikoa estreinatu zen, Piccolo, 
Saxo eta lagunentzako pasaportea. Estilo bereko narrazio musikala zen, Espainia, 
Eskozia, Brasil, Asia, eta abarreko berezko musika-tresnak aurkezten zituena.   
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Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

Entzunaldi instrumentalerako gida 
 
Hurrengo koadroan ipuin musikalan zeharkako musika-tresna edo talde instrumental 
bakoitzaren agerpena zehazten da. Kontutan hartzen den edizioa AgrupArte 
argitaletxeko Hauts izpia bildumarena da. 
 
Familia Musika-tresna CDko tartea Denbora 
HARIAK Biolina   11 01:46 – 01:56 
 Biola 11 02:00 – 02:10   
 Biolontxeloa  11 02:18 – 02:28 
 Kontrabaxua 11 02:34 – 02: 44 

 
 Harpa 11 03:06 – 03:13 

03:16 – 03:24 
03:27 –03: 35 
 

 Gitarra 15 00:21 – 01:11  
01:45 – 02:34 
 

 Pianoa 19 00:00 – 00:45 
 

SAXOFOIAK Baritonoa 12 01:08 – 01:14 
 Tenorra 12 01:19 – 01:25 
 Altua 12 01:31 – 01:38 
 Sopranoa 12 01:50 – 01:59 

 
EGURREZKO-HAIZEAK Piccoloa 14 00:25 – 00:30 
 Txirula 14 00:34 – 00:42 
 Oboea 14 00:45 – 00:53 
 Klarinetea 14 00:56 – 01:04 
 Korno ingelesa 14 01:07 – 01:18 
 Klarinete baxua 14 01:21 – 01:28 
 Fagota 14 01:39 – 01:48 

 
PERKUSIOA Bonboa 16 00:51 – 01:00 
 Danborra 16 01:07 – 01:18 
 Tinbalak 16 01:35 – 01:47 
 Txindatak (platertxoak) 16 02:05 – 02:11 
 Xilofonoa 16 02:18 – 02:43 
 Triangelua 16 03:11 – 03:18 
 Zelesta 16 03:25 – 03:32 

 
METALEZKO-HAIZEAK Fanfarrea 18 00:00 – 00:23 
 Tronpetak 18 01:24 – 01:29 
 Tronboiak 18 01:33 – 01:38 
 Tronpak 18 01:41 – 01:45 
 Tuba 18 01:49 – 01:53 

 
ORKESTRA HANDIA Harizkoen familia 19 01:02 – 01:19 
 Egurrezkoen familia 19 01:23 – 01:31 
 Saxofoien familia  19 01:35 – 01:45 
 Perkusioaren familia  19 01:51 – 02:01 
 Metalezkoen familia  19 02:05 – 02:17 

 
 Orkestra osoa 20 00:00 – 03:12 
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Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

Ipuin musikalaren antzezpena 
 
“Hauts izpia” bilduman dagoen Piccolo, Saxo eta bere lagunak lanaren CDa bertsio 
bikoitzekoa da: narrazioarekin eta narraziorik gabekoa (karaoke motakoa). CD honekin 
gelan ipuin musikalaren entzuketa eta antzezpenara bideratutako hamaika aktibitate egin 
dezakegu. 
 
Irakasle bakoitzak musikalanaren alde bateko entzuketa ala osoa egitea erabakiko du. 
Irakasleak inork baino hobe bere ikasleak ezagutzen ditu, beraien interes eta 
kontzentrazio maila, harridura-gaitasuna, etab. Gida honetan azaltzen diren 
proposamenak, beti bezala, lanarako iradokizun besterik ez dira. 
 

 Gelan ipuin musikalaren antzezpena antolatzeko, talde bakoitzak baliabide 
desberdinez antzeztuko dituen eszenen gidoi edo eskema prestatu beharko dugu: 
txotxongiloak, pertsonaia pertsonifikaturiko antzerkia, instrumentuen 
diapositibak... gure irudimenetik aterako den guztia. Eszena bakoitza dagokion 
zati musika-tartez lagunduta eginen da (narrazioarekin ala narraziorik gabe).    

 
 
ESZENAK CDko tartea / 

Denbora EKINTZA PERTSONAIAK BALIABIDEAK

1     

2     

3 
     

4     

 
 
 
 
 
 

Komikia eta integrazioa 
 
 

Beste aukera ona komiki bat egitea da, istorio hau kontatzeko: “Musika-tresnen familia 
desberdinek, Musikaren Erreinuan bakarra zirela uste zutenak, beste familia batzuk 
zegoela aurkitu zuten, haiek ez bezalako musika-tresna desberdinak. Aurkikuntza honek 
ez zuen ezezagunaz mesfidantzarik edo kezkarik eragindu, baizik eta bat eta besteak 
elkartu ziren eta orkestra handi bat osatu zuten, osagarriak zirelako. 
 

 Argumentua, hain modu erraz kontaturik, zeharkako edukinak lantzeko aproposa 
da: aniztasunari errespetua, etorkinen integrazioa, etab. 
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Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

MUSIKA-TRESNEN FAMILIAK 
 
Familia guztiek bezala, musika-tresnen familiek ere badituzte aiton-amonak, gurasoak, 
seme-alabak eta ilobak, bakoitzaren tamainaren arabera. Gainera, musika-tresnen 
neurriek bere soinua baldintzatzen dute: handia = baxua, txikia = altua. 
 
Musika-tresnen familia desberdinetan zeharkako ibilbide txiki bat eginen dugu. Lehenik 
orkestrako musika-tresnen sailkapen-eskema azalduko dugu eta gero, fitxa-sorta baten 
bidez (mailaren arabera osatu eta eraldatu dezakezue), ipuin musikalaren pertsonaiak eta 
haien oinarrizko ezaugarriak ezagutuko dituzue. 
 
Jarraian ikusiko dugun orkestrako musika-tresnen ohizko sailkapenaz gain, irizpide 
ezberdinei begira besteren bat ezarri daiteke: 
 

 TAMAINA:  
o Handiak 
o Ertainak 
o Txikiak 

 
 SOINUA SORTZEKO MODUA:  

o Aerofonoak 
o Menbranofonoak 
o Idiofonoak 
o Kordofonoak 

 
 MATERIALAK: 

o Egurra 
o Metala 
 

 ALTURA DEL SONIDO: 
o Altuak 
o Baxuak 

 
 Sailkapen berriak gelan asmatu: 

 
• JATORRIA 
• KOLOREA 
• PISUA 
• ANTZINATASUNA 
• BITXITASUNA 
• Etab.... 
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Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

Orkestrako musika-tresnak 
 
Harizko musika-tresnak 
Soinua hariek sortzen dute bibratzen ari direnean. Gainera, harizko instrumentu 
gehienek soinu-kutxa edo dute, eta bertan, soinua handitu eta tinbrea aberastu egiten da. 
Zenbait teknika daude soinua sortzeko: 

 Igurtzitako hariak 
o Biolina 
o Biola 
o Biolontxeloa 
o Kontrabaxua 

 Sakatutako hariak 
o Harpa 
o Gitarra (bakarlaria) 

 Kolpatutako hariak 
o Pianoa 
 

Haizezko musika-tresnak 
Instrumentu hauek egiten duten soinua haizeak hodian sortzen duen bibrazioarengatik 
sortzen da.  

 Egurrezko haize-tresnak 
o Alaka-ahokoa 

 Txirula 
 Piccoloa 

o Mihi bakuneko ahokoa 
 Klarinetea 
 Saxofoia 

o Mihi bikoitzeko ahokoa 
 Oboea, korno ingelesa 
 Fagota 

 Metalezko haize-tresnak 
o Tronpeta 
o Tronpa 
o Tronboia 
o Tuba 

 
Perkusiozko musika-tresnak 
Instrumentu hauetan, soinua tresnaren gorputz solidoa kolpatzean sortzen da. Izan ere, 
kolpearekin tresnak bibratu egiten du, eta, beraz, soinua ateratzen du.  

 Soinu zehaztugabeko perkusiozko musika-tresnak 
o Tinbala 
o Xilofonoa 
o Zelesta... 

 
 Soinu zehatzeko perkusiozko musika-tresnak 

o Danborra 
o Bonboa 
o Platerak  
o Triangelua... 
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Biolina  Afinazioa: 
 
 

Zabalera: 
 
 

 
Entzunaldi gomendatuak:  
Sonata eta partitak (J.S. Bach-enak), Animalien ihauteria: astoa, oiloak eta oilarrak... 
(C. Saint-Saëns-enak), ReMaiorreko biolin-kontzertua (P. Tchaikovsky-rena) 
 
 
Biola  Afinazioa: 

 
                Zabalera:  
 

Entzunaldi gomendatuak:  
Biola eta pianorako Sonata 1.a eta 2.a (J. Brahms-enak), Suite L’Arlésienne (G. Bizet-
ena), 6. Brandemburgo-ko Kontzertua  (J. S. Bach-ena) 
 

buztana eskotadurak 
hariak kabilak 

kokotsekoa 

botoia 

afinadoreak 

Soinu-xafla 

zubitoa 
Diapasoia 

belarriazubia 

buztana eskotadurak 
hariak kabila 

Kokotsekoa 

Botoia 

Afinadoreak 
Zubitoa 

Soinu-xafla 
Diapasoia 

Belarria 
Zubia 
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Biolontxeloa 
 

        Afinazioa: 
  
 
        Zabalera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
 
- Biolontxelo bakarlarirako  
  Suiteak (J.S. Bach-enak) 
- Animalien ihauteria: beltxarga  
  (C. Saint-Saëns-ena) 
- Rococo Bariazioak  
  (P. Tchaikovsy-renak) 
 
 

kabilak 

zubitoa 

diapasoia 

hariak 

Zubia 

Soinu-xafla 

Pika 

buztana 

belarria 

eskotadurak 

 
Kontrabaxua 
 
Afinazioa:  
 
 
Zabalera: 
 
 
 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
 
- Pulcinella Baleta: duoa (Stravinsky-rena) 
- Animalien ihauteria: elefantea  
  (C. Saint-Saëns-ena) 
- Kontrabaxu-kontzertua 
 (C. Dittersdorf-ena) 

kabilak

zubitoa

diapasoia 

hariak

eskotadurak

belarriak

Soinu-xafla 

zubia 

buztana 

Pika 



Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

Harpa 
 
 
Zabalera: 
 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
 
-  Txirula eta harpa-kontzertua (Mozart-ena) 
-  Txirula, harpa eta biola-Sonata (Debussy-rena) 
- Harpa, klarinete, txirula eta harizko laukote-    

Sarrera eta allegroa (M. Ravel-ena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gitarra 
 

Afinazioa: 
 

Idazkera: 
 
 

Zabalera: 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
 
-  Decameron beltza (Brower-ena) 
-  Alhambrako oroitzapenak  
   (F. Tárrega-rena) 
- Preludioak (H. Villalobos-enak) 

zubitoa
Lepoa eta 
diapasoia 

hariak

kabila

trasteak

soinukutxa

ahoazubia 

kabilatokia

zutabea

hariak

pedalak 

Soinu-kutxa 
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Pianoa  

Zabalera:  
 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
 
- Haur eszenak (R. Schumann-enak) 
- Gymnopédies (E. Satie-renak) 
- Sonata “alla turca” ( Mozart-ena) 
-Fa maiorreko Piano-kontzertua 
  (G. Gershwin-ena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeharkako txirula eta piccoloa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
Peio eta otsoa: txoria (S. Prokofiev-ena), Animalien ihauteria: txoritegia  
(C. Saint-Saëns-ena), Syrinx (C. Debussy-rena), Peer Gynt: goiza (E. Grieg-ena) 

Piccoloaren 
zabalera:Txirularen zabalera: 

ahokoa 

burua gorputza oina 

giltzak 

Sordina-pedala

Luzatze-pedala

Erresonatzia-pedala

teklatua

hariak 
Burdinezko 
markoa 

estalkia 
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Klarinetea 
 
Afinazioa: si bemolez  Zabalera:  
 
 

 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
La maiorreko Klarinete-kontzertua (Mozart-ena), Klarinete-kontzertua (Copland-ena) 
Klarinete-Sonata (C. Saint-Saëns-ena), Peio eta otsoa: katua (S. Prokofiev-ena) 
 
 
Oboea eta korno ingelesa 
 
 
 
 

Entzunaldi gomendatuak:  
Do maiorreko bi oboe eta korno ingeles-Trioa en DoM (L. Beethoven-ena), Oboe-
kontzertua (B. Marcello-rena), Ebony concert (I. Stravinsky-rena), Peio eta otsoa: 
ahatea (S. Prokofiev-ena) 
 
 

Oboeren zabalera:
Korno ingelesaren 
zabalera: 

brida 

ahokoa

Esku 
eskuineko 
gorputza 

Esku 
ezkerreko 
gorputza barriletea

giltzak 

pabiloia KLARINETE BAXUA 

giltzak pabiloia 
mihiska

OBOEA 

tudela Esku 
ezkerreko 
gorputza 

Esku 
eskuineko 
gorputza 

KORNO 
INGELESA 
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Fagota 
 

Fagotaren zabalera: 
    
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
 
- Fagot-kontzertua (W.A. Mozart-rena) 
- Peio eta otsoa: aitona (S. Prokofiev-ena) 
- “Udaberriaren sagaratzea” Balletaren  
   Obertura (I. Stravinsky-rena) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saxofoia 
 
 

 
 
 
 
 

Tenorraren zabalera: Kontraltuaren zabalera: Sopranoaren zabalera: 

Entzunaldi gomendatuak:  
 
 
- Boleroa (M. Ravel-ena) 
- Saxofoi eta orkestrarako  
  rapsodia arabiarra (Debussy-rena) 
- Jazz-lanak (Charlie Parker, 
  Coleman Hawkins, Ted Nash, etab.) 

SOPRANOA 

Tudela 

giltzak

Gorputza

Pabiloia

Ahokoa

Brida 

Erdiko atala 

pabiloiaMihixka

Tudela

Tudelera

Kulata 

FAGOTA 
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Tronpeta 
 

Zabalera:  
 
 
 

 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
Tronpeta-kontzertuak (G.P. Telemann, G. Torelli, A. Vivaldi, J. Haydn, etab.), Jazz –
lanak (Chet Baker, Louis Armstrong, Miles Davis, etab.), Ur-musika (G.F. Haendel-
ena) 
 
 
 
Tronboia 
 
  Zabalera:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
Tronboi-Fantasía (M. Arnold-ena), Requiem: Tuba Mirum (Mozart-ena), Tronboi eta 
bandarako kontzertua (R. Korsakov-ena), Pulcinella Baleta: duoa (I. Stravinsky-rena) 

Hodi labainkorrrak 
Ahokoaren 

hodia 

Ahokoa 

Pabiloia 

PistoiakTudelaAhokoaren 
hodia 

Ahokoa

Pistoien mekanismoa Hodi osagarria 
pabiloia 
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Tronpa 
 
 

 Zabalera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entzunaldi gomendatuak:  
Tronpa-kontzertua (Mozart-ena), Peio eta otsoa: otsoa (S. Prokofiev-ena), Infanta 
defuntu batentzako Pabana (Ravel-ena), Lau trompa-kontzertua (Rimsky-Korsakov-ena) 
 
 
 
Tuba 
 
  Zabalera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entzunaldi gomendatuak:  
Tuba-kontzertua  (R. Vhaughan-Williams-ena), Erakusketa baten koadroak (M. 
Mussorgsky / M. Ravel-ena), Sinfonia fantastikoa (H. Berlioz-ena) 

Tudela

Ahokoa

Balbulak 

Pabiloia 

Zilindroen 
mekanismoa 

Tudela 

Ahokoaren 
hodia 

Ahokoa 

Tronpa bikoitza 

Pabiloia
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Zelesta 
 

Zabalera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itzaltzaileak, mailuak, hariak 

Teklak

Soinu-kutxa 

Pedala

 
 
Entzunaldi 
gomendatuak:  
 
Hari, perkusio eta 
zelestarako musika  
 (B. Bartok-ena) 

 
Orkestra-perkusioa 

Tinbala 

platillos 

Xilófonoa 

Danborra 

Soinu-hodiak 

Barrak 

Platerak 

Triangelua 

Oina 

Pedala

Galdara 

Mintza

Tenkagailuak 

  15



Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

Musika-tresna idatziak, musika-tresna margotuak 
 
Aurreko fitxak horma-irudi edo kartel osoago bat prestatzeko abiapuntua izan daitezke. 
Hortan sartzen ahalko dira: musika-tresna bakoitzari buruzko literatur-testuak, 
irudikatzen dituzten margolanak, etab. Hemen musika-tresnek artista ugariei inspiratu 
dieten adibide ugaritako batzuk duzue: 
 

Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo, 
veíase el arpa. 
 
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas! 
 
¡Ay! -pensé-. ¡Cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz como Lázaro, espera 
que le diga: "¡Levántate y anda!"  

 Gustavo Adolfo Becquer 

 

En la redonda 
encrucijada, 
seis doncellas 
bailan. 
Tres de carne 
y tres de plata. 
Los sueños de ayer la buscan, 
pero las tiene abrazadas 
un polifemo de oro. 
¡La guitarra! 
 

Federico García Lorca  
(Regino Sainz de la Maza-ri) 

  
 

                                  
 
E. Manet-en Erregimentu-txirula      E. Degas-en Lorenzo Pagans eta Auguste Degas 
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Gitarraren pabana 
 
Gitarra ez da orkestrako musika-tresna zentzu hertsian esanda. Orokorrean orkestran 
bakarlari gisaz jotzen du eta, horregatik, atal bakarlari bat eskaini nahi diogu. Ipuin 
musikaleko gitarraren agerraldi batean, CDko 15. tartean (piccoloaren ondoren), 
gitarrak pabana bat jotzen du. Musika-zati hau gitarraren soinua eta afinazioa ezagutu 
eta ikasteko ezinbestekoa da, gitarraren sei hariak airez jota agertzen direlako: 

mi, la, re, sol, si, mi 

Pabana XVI. mendean Europan ohizkoa zen jatorri italiarreko prozesio dantza da. 
Izenaren jatorriaren buruzko aukera desberdinak daude: 

• Italierazko "padovano" –tik (Paduako hiritarra).  
• Sanskritotik, "haize" esanahiarekin .  
• Edo, baita gaztelerazko “pavo”-tik , dantzaren estiloarengatik, egindako 

mugimenduek indioilarraren mugimenduen antza dute eta.  

 Bikotez, koreografia txiki bat sortu. Prozesio-dantza dela kontutan hartu 
(beharbada ezteietan ezkongaiek egiten duten ohizko ibiltze motela aldarerantz, 
pabanatik dator). Horregatik mugimenduak dotore eta geldiak izan behar dira, 
erreberentziak eta urrats luzeak emanez.  

 
 
Orkestra 
 

 
Orkestra-plantila: organikoa ere deitzen zaio. Musikalan zehatz batean sail bakoitzeko 
musika-tresna kopurua adierazten du.   
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Orkestraren melodia 
Piccolo, Saxo eta bere lagunak lanaren melodia nagusia beste aktibitateak gelan 
aurkezteko “orkestra-himnu” bihurtu dugu.  Horretarako hurrengo hitzekin moldatu 
dugu:  

 Or   -   kes -  tra  gaur    go-za-tze – ra       goaz: 

 
 Hitz berriak bilatu eta eskolako musika-tresnez lagunduta 1. Eranskinean 
agertzen den moldaketa abestu itzazue. 

an 
ipatzen ohi da. 2. Eranskinean mota honetako abesti bat dago: “Paristik natorren” 

 
eta taldeak erantzuten du, berak 

esandakoa eta egindako keinuak errepikatuz.  

o dago, nahiz eta hitz osoak ez gogoratu. 
dibidez telebistako pailazoen “mi familia”: 

 

somos músicos de honores 

de muchas generaciones. 

a a 

que tú tengas ese día. 
Si toco la trompeta, 

Si toco el clarinete, 

Si toco el violín, 

porrón porrón porropón... 

    e  -  za  -  gu    -   tu  -  ko    di  -  tu    -    gu   mu-si-ka     tres   -   nak. 

 
Abestiak eta keinuak 
Keinuak egiteko abestiak orkestrako musika-tresnetara ohitzeko erabiltzen den baliabide 
erraza dira. Abesti hauetan, keinu egiteaz gain, musika tresnen zerrenda banan-ban
a

 Ikasle batek lehenbiziko esaldia abesten du 

 
Denok ezagutzen dugun antzeko abesti gehiag
A

Mi familia, 
sí señores, 

y tenemos 
una orquesta 

Si tú quieres 
que te enseñe 
tocar la melodí
pues depende 

del instrumento 

tará tará tareta 

teré teré terete 

tirín tirín tirín 
Si toco el tambor, 
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Orkestrarekin jolasean 

batera. Kanpoko ikaslea 
rtzen denean “zuzendari sekretua” nor den aurkitu behar du. 

ertzen diren musika-tresna 
esberdinen irudiak dituzten txartel batzuk aurkituko duzue.  

 
ertsonaia guztiak ez daude. “Karta-sorta” bete ezazue, falta direnak 

marraztuz. 

rain kartulinatan fotokopiatu, margotu eta era desberdinetan erabili ditzakezue: 
 

 Bikoiztu pa e

 ndaka desestali, 
 eta biltzen saiatuz.  

 Familien k a
 u, 

 atzekaldea zuriz mantenduz. Familiak biltzera jolastu.  

 Txartel eran k
 

 

 

har ditu, bere 
ustez kontzertuan jartzen diren bezala kokatu, etab.  

 

 
Nor da zuzendaria?  
Biribilean eserita. Ikasle bat gelatik kanpora ateratzen da eta besteek “zuzendari 
sekretua” hautatzen dute. Zuzendari hori, bere biribileko lekutik, orkestrako musika-
tresna bat jotzen duenarena eginen du eta taldeak keinuak imitatuko dizkio. Noiz 
behinka orkestra-keinua aldatuko du, eta besteek berarekin 
sa
 
Musika-tresnen karta-sorta 
3. Eranskinean “Piccolo, Saxo eta bere lagunak” ipuinean ag
d

 Ipuinaren p

 
O

re tan jolasteko: 
 Karta-jokoa: pareak eskatu eta bildu. 

Mahai-jokoa: txartelak buruz behera jarri eta txa
pareak non dauden  oroitzen

 
art -sorta: 

Familia bereko txartelen irudi-aldea kolore beraz margot
guztien

 
s orrak: 

Musika-tresna desagertuta: txartelak belkro batez taula batean 
ipintzen dira, talde osoak ongi ikus ditzaten. Musika-tresnak 
orkestra-jarreran kokatu. Ikasle bat gelatik kanpo ateratzen da eta 
irakasleak musika-tresna bat kentzen du. Ikaslea gelara itzultzen 
denean falta dena esan behar du. 
Orkestra: taula eta txartelek musika-tresnen jarrera orkestraren 
barruan lantzeko balio dute. Banatzen dira eta ikasle bakoitzak 
txartela bat kokatzen du, edota talde txiki batek orkestra osoa 
osatzen du, etab. 
Musika-entzunaldiak: txartelekin musika-tresnetako entzute-
bereizketa landu dezakegu. Entzuketa motz batez ikasleak 
agertzen diren musika-tresnen txartelak aukeratu be

 

  19



Píccolo, Saxo eta bere lagunak 

Ezin....... konparatuzko musika-tresnak? 
 
Gloria Fuertes idatzitako “El dragón tragón” ondoko testua irakur ezazue. 
Gaztelerazko jatorrizko bertsioan dago. Nahiago baduzue, euskaratu ezazue gelan: 

“Era alto y delgado como su padre (pero fumaba puros como su madre). Su corazón 
era como un piano, y su potente cola como un tren; lo único que tenía pequeño era la 
cabeza, afilada y diminuta, con pelo de viruta y flequillo tieso y cano. A pesar de su 
cuerpo acorazado, el Dragón no era agresivo como su antepasado el armadillo.” 

 Gloria Fuertes-en esanez, dragoiaren bihotza piano bat bezain ............... zen. 
Eztabaidatu esamolde honen aukera desberdinak.  

Piccolo, Saxo eta bere lagunak ipuinean holako konparaketak ere agertzen dira: 
 Saxofoiak pailazo baten moduan “hitz egiten du”.  
 Piccolo naiz, urretxindorra baino alaigoa naiz.  

 Orkestrako edo zuen gelako musika-tresnei buruzko antzeko esaerak idatzi. 
Aizue, eta horretaz ari garela gelako tresnak hurrengo atalean landuko ditugu. 

 
Gelako musika-tresnak 
 
Gelan daukazuen musika-tresna guztien zerrenda egin ezazue. Familietan sailkatu. 
Denak perkusiozkoak badira idiofonoak / menbranofonoak, melodikoak / erritmikoak 
etab. bereiztu ditzakezue. Beste irizpideren bat erabil dezakezue, eratze-materiala 
adibidez. 
 

 Asmatu musika-tresnak protagonistak diren “Piccolo, Saxo eta bere lagunak” 
ipuinaren antzekoa ala guztiz desberdina den istorio bat.  

 
 Ziur aski ikasleren batek musika-eskolan edo kontserbatorioan beste musika-
tresna bat ikasten du. Galdetu ezazue bere esperientziari buruz: zergatik aukeratu 
zuen tresna hau, ea aukeraketarekin pozik dagoen, beste musika-tresnaren bat 
ikastea gustatuko balitzaion, zenbat denbora ikasten duen, zein musika mota 
jotzea gustatzen zaion, etab. 

 
 4. Eranskinean*  Piccolo, Saxo eta bere lagunak musikalaneko motibo 
erritmiko eta melodikoen partiturak badituzue. Lehenengo batean instrumento 
bakoitzeko zatia dago (particella) eta hurrengoan perkusio-talderako moldaketa 
(orkestra-partitura). 

 
 5. Eranskinean* musikalaneko bi zatiren gelarako moldaketak dituzue: 
fanfarrerako akonpainamendu instrumentala, CDren laguntzaz ikasten eta jotzen 
ahal duzuena eta adagioan oinarritutako dantza. Partituran musika-tresnetarako 
moldaketa eta iradokitako koreografia. 

 
* Partitura hauek AgrupArte argitaletxeko Gidaliburuetatik atera dira.   
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 Orkestraren irudikapenean (17.orrialdean) perkusio-saila begiratu: zenbat 
musika-tresna agertzen dira? Aipatu. Haien arteko zenbat dute egokitzapena 
eskolako musika-tresnetan? Zenbat egin daitezke gelan, eguneroko objektuak 
birziklatuz? 

 
 Gela Luthier baten lantegi bihurtu, mota desberdineko eguneroko objektuak 
musika-tresna bihurtuz. Kutxak, plastikozko edo kristalezko botilak, gomak, 
listoiak, papera, puxikak, ontziak... edozein materialakin mota guztietako 
aerofonoak, kordofonoak, idiofonoak eta menbranofonoak sortu ditzakezue. Ez 
baduzue argi ikusten, argibideak aurreko urteetako Kontzertu Eskolarreko Gida 
didaktikoetan edota F. Palaciosek eta L. Riveirok idatzitako“Artilugios e 
instrumentos para hacer música” bezalako liburu espezializatuetan bila 
ditzakezue. Horretaz gain, betiko baliabidea duzue: internet.  
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OHIZKO MUSIKA-TRESNAK 
 
Orain dela milaka urte gure arbasoek hegaztiren hezurren bidez txirulak egin zituzten 
(hezurra hutsik zegoenez lana errazagoa zen). Haien arteko bat, Layeko Sain Germain 
Museoan dagoena, 1895ean Isturitzeko aztarnategian aurkitu zen (Behenafarroan). 
Hezurra hautsita dago eta 12zm-ko luzera besterik ez du. Hiru zulo dauka eta... hogei 
mila urte inguru! Zein motako musika egin ote zuen? Zein helburuarekin? Magikoa, 
erlijiosoa, errituala, jaietakoa?. 
 
XXI. mendearen hasieran Nafarroan txirula eta danborilezko musikariak, danborren 
burrunba eta jaietako gaita sutsuak oraindik entzunen ditugu.   
 
Folklore-musikan, musika-tresna “unibertsalak” (klarinetea, biolina, esku-soinua, 
gitarra, tronpeta...) eta berezko musika-tresna tradizionalak (gaita, txistua, danbolina, 
ttun-ttuna...) elkarrekin bizi dira. 
 

 Jarraian gure folklorearen musika-tresnarik ezagunenen zerrendatxo bat 
aurkituko duzue. Irudiak bila ditzakezue, fitxak prestutu eta orkestrako musika-
tresnekin egin dugun bezala, sailkatu. 
 Ohizko tresnei buruzko informazio gehiago nahi baduzue, internet-en bila 
dezakezue. Orrialde ugariak dauden arren, bi besterik ez dituzue gomendatuko. 
Lehenengoan Iberiar Penintsulako ohizko musika-tresnen sailkapen interesgarri 
bat agertzen da eta bigarrenean euskal musikari buruzko informazioa duzue: 

 
http://www.tamborileros.com/tradiberia/nombres.htm

 
http://www.hiru.com/musika/musika_12_08_05.html

 
 Kepa Junkera bezalako artistek eta Oskorri edo Alboka bezalako taldeak, 
besteak beste, musika-tresna hauen adieratze-gaitasun eta beste kulturretako 
tresnekiko fusioari buruzko ikerketa asko egin dute. Bere lan batzuen entzuketa 
oso egokia da atal hau ilustratzeko.  

 
Txistua 
Hiru zulodun flauta zuzena da.   
Txistulariak ezkerreko eskuarekin 
txistua jotzen duen bitartean, beso 
horretatik zintzilikatzen den 

jotzen du. danbolina eskuinarekin 
 zortzidun  Zabalera: bi

Afinazioa:   
Txirula, Do  

la  Txistua, fa# eta fa natura
Silbotea, Sib, Si edo Do 
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Nafar gaita 
Zazpi zulodun herri-oboe honek 40zm-ko luzera dauka eta muturreko 
pabiloiak 5zm-ko diametroa dauka. Ez du giltzarik eta ahokoa 
kainaberazko mihixka bikoitzekoa da.  
 
Zabalera: re3 - re5 
Afinazioa: Do.  
 
Txanbela aukera, tamaina eta zabalera gutxiko aldaera iparpiriniotarra 
da. 
 
 
 
 

 
Danbolina 
Gorputz altu eta estua 
duen mintz bikoitzeko 
danborra da. Partxea 
sokaz finkatutako uztaiez 
tenkatzen da; bestaldeko 
partxean bordoia dago.  
Orokorrean makila batez 
txistulariak jotzen du 
txistuarekin batera, 
dantzak laguntzeko. 
 
Atabala 
Txistu-taldeko partaidea 
da. Danbolina baino 
baxuago eta lodiagoa da 

eta bere errepikatzea bi makilez egiten da, txistulariak aldiberean txistu eta danborila 
jotzen duenean ez bezalakoa. 
 
 

 
 
Trikitixa 
Botoiezko teklatudun akordeoi diatonikoa. Eskuineko 
teklatua melodiakoa da eta ezkerrekoa (2 - 16 baxu 
duena) akonpainamenduzkoa. Pandero eta trikitixaren 
taldeari ere trikitixa deitzen zaio.  
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Alboka 
Kainaberazko bi hodiez osaturiko klarinete 
bikoitza da. Bi hodi paraleloak egurrezko uztarria 
izeneko kirten batez lotuta daude. Hodi 
bakoitzaren mihixka, adar txiki batek osaturiko 
aire-kamararen barnean dago. Pabiloia adar handi 
batek osatzen du. Bi hodien arteko batek bost zulo 
dauka eta besteak hiru, hurrengo notak egiten 
dituztenak: la3, si3, do4, re4, mi4 eta fa#4 
(zortzidun bat baino gutxiago). Ezkerreko hodia 

melodikoa da (eskala exafoniko osoa egiten du) eta eskuinekoa lau nota baxuak (la, si, 
do, re) soinubakarrean egiten du, pedala gisaz.  
Etengabeko haize-ematea behar du. Horretarako albokajoleak ahoa haize-poltsa bezala 
erabili behar du. Horregatik soinu-efektua Galizia eta Eskoziako gaiten itxurakoa da.  
 
 
Txalaparta 
Bi saskiren gainean (gaur egun beste euskarri batzuk erabiltzen diren arren) horizontalki 
ezarritako egurrezko ohol bat edo bitaz osatuta dago. Bi musikariak jotzen dute, 
bakoitzak bi makila erabiltzen duena. Taula bakoitzak, gutxi gorabehera, 25zm-ko 
luzera eta 5zm-ko zabalera dauka eta erabiltzen den egurra-mota gereziondo, 
gaztainondo, haltz eta abarrezkoa da. Jotzeko makilak 50zm-koak dira eta erabilitako 
egurra-mota haritz, lizar edo pagoazkoa da. Erresonantzia mantentzeko saski eta taulen 
artean hosto lehorrak edo arpillerazko zakuak jartzen dira. 
Egitura erritmikoa bi jotzaileen arteko harremanan oinarritzen da. Batak oinarri 
erritmiko bitar erregularra markatzen duen bitartean (ttakuna), kideak kolpeak bere 
kabuz tartekatzen ditu (errena), bariazioak eginez. 
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Tobera 
Kanpai-hotsaren itxura egiten duen perkusiozko musika-tresna. Bi pertsonak soka 
batzuen bitartez zintzilika mantentzen duten bi metroko altzairuzko barra bat da; bi 
jotzailek burdinezko hagatxoz kolpatzen dute. Batak oinarrizko egitura erritmikoa 
egiten du (bia) eta besteak (pikatzaileak) bere kolpeak tartekatzen ditu (errepikea). 

 
Ttun-ttuna 
Kolpatutako harizko musika-tresna erritmikoa. Hesteaz egindako sei 
hari lodiak ditu, bezainbeste kabila dituena. Ttun-ttuna (salterioa) 
eskuineko beso eta sahietsaren artean bertikalki hartzen da, berezko 
sartunei esker. Ezkerreko eskua txistua jotzeko libre geratzen da, 
eskuinarekin hariak makil luze eta fin batez jotzen den bitartean. 
 
Afinazioa: 1. Tonika (SOL), 2. Bostgarrena (RE), 3. Tonika, 4. Tonika, 
5. Bostgarrena eta 6. Tonika, nahiz eta kasu batzuetan hirugarren haria 
zortzidun altuago bat afina daiteken. Ttun-ttunak, beraz, kornamusa 

edo zanfoinaren antzeko etengabeko baxua egiten du: tonalitatea bakarrik zehazten duen 
bi noteko akorde bat. Modorik finkatzen ez duenez, txistuak melodia bi modoetan egin 
dezake (maior eta minorrean). 
 
 
Beste musika batzuk, beste musika-tresna batzuk 
 
Gelan herrialde eta kultura desberdinetako ikaskideak edukitzeko zoria baduzue, 
beraiekin bere herrialdeetako musika-tresnei buruz hitz egin dezakezue.  
 

 Ziur aski beraien etxeetan musika-tresna batzuk dauzkate: djembeak, 
darboukak, txarangoak, quenak, balalaikak... Posible bada, gelara eraman, 
sailkatu eta ikastetxeko beste ikasleek ikusteko erakusketa txiki bat egin.  
 Musika-tresna hauek jotzen oraindik ez jakin arren, zalantzarik gabe haur 
guztiek beraien herri, eskualde edo herrialdeko abesti tipikoren bat badakite. 
Abestu itzazue eta gehien gustatzen zaizuena gelan ikasi. 
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 1. ERANSKINA  

 

Moldaketa: 
 

M.D. Coello Medina 
C. García Montesdeoca 
M.C. Gutiérrez Afonso 

O.A. Hernández Rodríguez de la Sierra 
M.M. Pérez Martell 

M.M. Serrano Montesinos 
 

© AgrupArte gidaliburuak 

MELODIA NAGUSIAREN 
MOLDAKETA 

Txirula

X/M sopranoa 

X/M altua 

X/M baxua 

Triangelua 

Krotaloak

Klabeak

Kutxa txinatarra
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 2. ERANSKINA 

“PARISTIK NATORREN” 

 

Paristik natorren... 
Bibolina jotzen dut: 
Ñigo ñi, ñigo ñi... 

 
Paristik natorren... 

Txirula nik jotzen dut: 
Txiru li  txiru li... 

 

Etab.. 
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3. ERANSKINA 
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 4. ERANSKINA 

 

 

Moldaketa: 
 

M.D. Coello Medina 
C. García Montesdeoca 
M.C. Gutiérrez Afonso 

O.A. Hernández Rodríguez de la Sierra 
M.M. Pérez Martell 

M.M. Serrano Montesinos 
 

© AgrupArte Gidaliburuak 

PERKUSIORAKO 
PARTITURAK 

BONBOA

DANBORRA

TINBALA 

PLATERAK 

TRIANGELUA 

XILOFONOA 
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PERKUSIO - TALDEA 

Moldaketa: 
 

M.D. Coello Medina 
C. García Montesdeoca 
M.C. Gutiérrez Afonso 

O.A. Hernández Rodríguez de la Sierra
M.M. Pérez Martell 

M.M. Serrano Montesinos 
 

© AgrupArte Gidaliburuak 

 

 

 

 

 

 

PLATERAK

DANBORRA

BONBOA 

TINBALA

XILOFONOA 
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 5. ERANSKINA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moldaketa: 
 

M.D. Coello Medina 
C. García Montesdeoca 
M.C. Gutiérrez Afonso 

O.A. Hernández Rodríguez de la Sierra 
M.M. Pérez Martell 

M.M. Serrano Montesinos 
 

© AgrupArte Gidaliburuak 
 FANFARRErako 

AKONPAINAMENDU 
INSTRUMENTALA 

Kutxa 
txinatarra 

Klabeak 

Kaskabiloak 

Platertxoa 

Bonboa 
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Moldaketa: 
 

M.D. Coello Medina 
C. García Montesdeoca 
M.C. Gutiérrez Afonso 

O.A. Hernández Rodríguez de la Sierra 
M.M. Pérez Martell 

M.M. Serrano Montesinos 
 

© AgrupArte Gidaliburuak 
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	1956an Philips diskoetxeko zuzendari artistikoak Popp kontratatu zuen. Hurrengo urtean entzule gazteak musika klasikoan murgiltzeko enkargua egin zion. Poppek, bere kide Jean Broussolleren ipuin musikal batekin, Piccolo, Saxo eta bere lagunak konposatu zuen, orkestra handian parte hartzen duten musika-tresnen familia guztien irudikapen dibertigarri eta atsegin bat. 
	André Pop (Fontenay le Comte, 1924)
	Bat-bateko arrakasta izan zuen eta laister lehenengo atzetikoa estreinatu zen, Piccolo, Saxo eta lagunentzako pasaportea. Estilo bereko narrazio musikala zen, Espainia, Eskozia, Brasil, Asia, eta abarreko berezko musika-tresnak aurkezten zituena.  
	 Entzunaldi instrumentalerako gida
	Hurrengo koadroan ipuin musikalan zeharkako musika-tresna edo talde instrumental bakoitzaren agerpena zehazten da. Kontutan hartzen den edizioa AgrupArte argitaletxeko Hauts izpia bildumarena da.
	Familia
	Musika-tresna
	CDko tartea
	Denbora
	HARIAK
	Biolina  
	11
	01:46 – 01:56
	Biola
	11
	02:00 – 02:10  
	Biolontxeloa 
	11
	02:18 – 02:28
	Kontrabaxua
	11
	02:34 – 02: 44
	Harpa
	11
	03:06 – 03:13
	03:16 – 03:24
	03:27 –03: 35
	Gitarra
	15
	00:21 – 01:11 
	01:45 – 02:34
	Pianoa
	19
	00:00 – 00:45
	SAXOFOIAK
	Baritonoa
	12
	01:08 – 01:14
	Tenorra
	12
	01:19 – 01:25
	Altua
	12
	01:31 – 01:38
	Sopranoa
	12
	01:50 – 01:59
	EGURREZKO-HAIZEAK
	Piccoloa
	14
	00:25 – 00:30
	Txirula
	14
	00:34 – 00:42
	Oboea
	14
	00:45 – 00:53
	Klarinetea
	14
	00:56 – 01:04
	Korno ingelesa
	14
	01:07 – 01:18
	Klarinete baxua
	14
	01:21 – 01:28
	Fagota
	14
	01:39 – 01:48
	PERKUSIOA
	Bonboa
	16
	00:51 – 01:00
	Danborra
	01:07 – 01:18
	Tinbalak
	01:35 – 01:47
	Txindatak (platertxoak)
	02:05 – 02:11
	Xilofonoa
	02:18 – 02:43
	Triangelua
	03:11 – 03:18
	Zelesta
	03:25 – 03:32
	METALEZKO-HAIZEAK
	Fanfarrea
	18
	00:00 – 00:23
	Tronpetak
	01:24 – 01:29
	Tronboiak
	01:33 – 01:38
	Tronpak
	01:41 – 01:45
	Tuba
	01:49 – 01:53
	ORKESTRA HANDIA
	Harizkoen familia
	19
	01:02 – 01:19
	Egurrezkoen familia
	01:23 – 01:31
	Saxofoien familia 
	01:35 – 01:45
	Perkusioaren familia 
	01:51 – 02:01
	Metalezkoen familia 
	02:05 – 02:17
	Orkestra osoa
	20
	00:00 – 03:12
	 Ipuin musikalaren antzezpena
	“Hauts izpia” bilduman dagoen Piccolo, Saxo eta bere lagunak lanaren CDa bertsio bikoitzekoa da: narrazioarekin eta narraziorik gabekoa (karaoke motakoa). CD honekin gelan ipuin musikalaren entzuketa eta antzezpenara bideratutako hamaika aktibitate egin dezakegu.
	Irakasle bakoitzak musikalanaren alde bateko entzuketa ala osoa egitea erabakiko du. Irakasleak inork baino hobe bere ikasleak ezagutzen ditu, beraien interes eta kontzentrazio maila, harridura-gaitasuna, etab. Gida honetan azaltzen diren proposamenak, beti bezala, lanarako iradokizun besterik ez dira.
	 Gelan ipuin musikalaren antzezpena antolatzeko, talde bakoitzak baliabide desberdinez antzeztuko dituen eszenen gidoi edo eskema prestatu beharko dugu: txotxongiloak, pertsonaia pertsonifikaturiko antzerkia, instrumentuen diapositibak... gure irudimenetik aterako den guztia. Eszena bakoitza dagokion zati musika-tartez lagunduta eginen da (narrazioarekin ala narraziorik gabe).   
	ESZENAK
	CDko tartea / Denbora
	EKINTZA
	PERTSONAIAK
	BALIABIDEAK
	1
	2
	3
	4
	Komikia eta integrazioa
	Beste aukera ona komiki bat egitea da, istorio hau kontatzeko: “Musika-tresnen familia desberdinek, Musikaren Erreinuan bakarra zirela uste zutenak, beste familia batzuk zegoela aurkitu zuten, haiek ez bezalako musika-tresna desberdinak. Aurkikuntza honek ez zuen ezezagunaz mesfidantzarik edo kezkarik eragindu, baizik eta bat eta besteak elkartu ziren eta orkestra handi bat osatu zuten, osagarriak zirelako.
	 Argumentua, hain modu erraz kontaturik, zeharkako edukinak lantzeko aproposa da: aniztasunari errespetua, etorkinen integrazioa, etab.
	 MUSIKA-TRESNEN FAMILIAK
	Familia guztiek bezala, musika-tresnen familiek ere badituzte aiton-amonak, gurasoak, seme-alabak eta ilobak, bakoitzaren tamainaren arabera. Gainera, musika-tresnen neurriek bere soinua baldintzatzen dute: handia = baxua, txikia = altua.
	Musika-tresnen familia desberdinetan zeharkako ibilbide txiki bat eginen dugu. Lehenik orkestrako musika-tresnen sailkapen-eskema azalduko dugu eta gero, fitxa-sorta baten bidez (mailaren arabera osatu eta eraldatu dezakezue), ipuin musikalaren pertsonaiak eta haien oinarrizko ezaugarriak ezagutuko dituzue.
	Jarraian ikusiko dugun orkestrako musika-tresnen ohizko sailkapenaz gain, irizpide ezberdinei begira besteren bat ezarri daiteke:
	 TAMAINA: 
	o Handiak
	o Ertainak
	o Txikiak
	 SOINUA SORTZEKO MODUA: 
	o Aerofonoak
	o Menbranofonoak
	o Idiofonoak
	o Kordofonoak
	 MATERIALAK:
	o Egurra
	o Metala
	 ALTURA DEL SONIDO:
	o Altuak
	o Baxuak
	 Sailkapen berriak gelan asmatu:
	 JATORRIA
	 KOLOREA
	 PISUA
	 ANTZINATASUNA
	 BITXITASUNA
	 Etab....
	 Orkestrako musika-tresnak
	Harizko musika-tresnak
	Soinua hariek sortzen dute bibratzen ari direnean. Gainera, harizko instrumentu gehienek soinu-kutxa edo dute, eta bertan, soinua handitu eta tinbrea aberastu egiten da. Zenbait teknika daude soinua sortzeko:
	 Igurtzitako hariak
	o Biolina
	o Biola
	o Biolontxeloa
	o Kontrabaxua
	 Sakatutako hariak
	o Harpa
	o Gitarra (bakarlaria)
	 Kolpatutako hariak
	o Pianoa
	Haizezko musika-tresnak
	Instrumentu hauek egiten duten soinua haizeak hodian sortzen duen bibrazioarengatik sortzen da. 
	 Egurrezko haize-tresnak
	o Alaka-ahokoa
	 Txirula
	 Piccoloa
	o Mihi bakuneko ahokoa
	 Klarinetea
	 Saxofoia
	o Mihi bikoitzeko ahokoa
	 Oboea, korno ingelesa
	 Fagota
	 Metalezko haize-tresnak
	o Tronpeta
	o Tronpa
	o Tronboia
	o Tuba
	Perkusiozko musika-tresnak
	Instrumentu hauetan, soinua tresnaren gorputz solidoa kolpatzean sortzen da. Izan ere, kolpearekin tresnak bibratu egiten du, eta, beraz, soinua ateratzen du. 
	 Soinu zehaztugabeko perkusiozko musika-tresnak
	o Tinbala
	o Xilofonoa
	o Zelesta...
	 Soinu zehatzeko perkusiozko musika-tresnak
	o Danborra
	o Bonboa
	o Platerak 
	o Triangelua...
	 
	Biolina  Afinazioa:
	Zabalera:
	 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Sonata eta partitak (J.S. Bach-enak), Animalien ihauteria: astoa, oiloak eta oilarrak... (C. Saint-Saëns-enak), ReMaiorreko biolin-kontzertua (P. Tchaikovsky-rena)
	Biola  Afinazioa:
	                Zabalera: 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Biola eta pianorako Sonata 1.a eta 2.a (J. Brahms-enak), Suite L’Arlésienne (G. Bizet-ena), 6. Brandemburgo-ko Kontzertua  (J. S. Bach-ena)
	 Biolontxeloa
	        Afinazioa:
	 
	        Zabalera:
	Entzunaldi gomendatuak: 
	- Biolontxelo bakarlarirako 
	  Suiteak (J.S. Bach-enak)
	- Animalien ihauteria: beltxarga 
	  (C. Saint-Saëns-ena)
	- Rococo Bariazioak 
	  (P. Tchaikovsy-renak)
	Kontrabaxua
	Afinazioa: 
	Zabalera:
	Entzunaldi gomendatuak: 
	- Pulcinella Baleta: duoa (Stravinsky-rena)
	- Animalien ihauteria: elefantea 
	  (C. Saint-Saëns-ena)
	- Kontrabaxu-kontzertua
	 (C. Dittersdorf-ena)
	 Harpa
	Zabalera:
	Entzunaldi gomendatuak: 
	-  Txirula eta harpa-kontzertua (Mozart-ena)
	-  Txirula, harpa eta biola-Sonata (Debussy-rena)
	- Harpa, klarinete, txirula eta harizko laukote-    Sarrera eta allegroa (M. Ravel-ena)
	Gitarra
	Afinazioa:
	Idazkera:
	Zabalera:
	Entzunaldi gomendatuak: 
	-  Decameron beltza (Brower-ena)
	-  Alhambrako oroitzapenak 
	   (F. Tárrega-rena)
	- Preludioak (H. Villalobos-enak)
	 
	Pianoa 
	Zabalera: 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	- Haur eszenak (R. Schumann-enak)
	- Gymnopédies (E. Satie-renak)
	- Sonata “alla turca” ( Mozart-ena)
	-Fa maiorreko Piano-kontzertua
	  (G. Gershwin-ena)
	Zeharkako txirula eta piccoloa
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Peio eta otsoa: txoria (S. Prokofiev-ena), Animalien ihauteria: txoritegia 
	(C. Saint-Saëns-ena), Syrinx (C. Debussy-rena), Peer Gynt: goiza (E. Grieg-ena)
	 Klarinetea
	Afinazioa: si bemolez  Zabalera: 
	 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	La maiorreko Klarinete-kontzertua (Mozart-ena), Klarinete-kontzertua (Copland-ena)
	Klarinete-Sonata (C. Saint-Saëns-ena), Peio eta otsoa: katua (S. Prokofiev-ena)
	Oboea eta korno ingelesa
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Do maiorreko bi oboe eta korno ingeles-Trioa en DoM (L. Beethoven-ena), Oboe-kontzertua (B. Marcello-rena), Ebony concert (I. Stravinsky-rena), Peio eta otsoa: ahatea (S. Prokofiev-ena)
	 Fagota
	Fagotaren zabalera:
	   
	Entzunaldi gomendatuak: 
	- Fagot-kontzertua (W.A. Mozart-rena)
	- Peio eta otsoa: aitona (S. Prokofiev-ena)
	- “Udaberriaren sagaratzea” Balletaren 
	   Obertura (I. Stravinsky-rena)
	Saxofoia
	 Tronpeta
	Zabalera: 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Tronpeta-kontzertuak (G.P. Telemann, G. Torelli, A. Vivaldi, J. Haydn, etab.), Jazz –lanak (Chet Baker, Louis Armstrong, Miles Davis, etab.), Ur-musika (G.F. Haendel-ena)
	Tronboia
	  Zabalera: 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Tronboi-Fantasía (M. Arnold-ena), Requiem: Tuba Mirum (Mozart-ena), Tronboi eta bandarako kontzertua (R. Korsakov-ena), Pulcinella Baleta: duoa (I. Stravinsky-rena)
	 Tronpa
	 Zabalera:
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Tronpa-kontzertua (Mozart-ena), Peio eta otsoa: otsoa (S. Prokofiev-ena), Infanta defuntu batentzako Pabana (Ravel-ena), Lau trompa-kontzertua (Rimsky-Korsakov-ena)
	Tuba
	  Zabalera: 
	Entzunaldi gomendatuak: 
	Tuba-kontzertua  (R. Vhaughan-Williams-ena), Erakusketa baten koadroak (M. Mussorgsky / M. Ravel-ena), Sinfonia fantastikoa (H. Berlioz-ena)
	 
	Zelesta
	Zabalera: 
	Orkestra-perkusioa
	 Musika-tresna idatziak, musika-tresna margotuak
	Aurreko fitxak horma-irudi edo kartel osoago bat prestatzeko abiapuntua izan daitezke. Hortan sartzen ahalko dira: musika-tresna bakoitzari buruzko literatur-testuak, irudikatzen dituzten margolanak, etab. Hemen musika-tresnek artista ugariei inspiratu dieten adibide ugaritako batzuk duzue:
	 
	 
	 
	                                   
	E. Manet-en Erregimentu-txirula      E. Degas-en Lorenzo Pagans eta Auguste Degas
	 Gitarraren pabana
	Gitarra ez da orkestrako musika-tresna zentzu hertsian esanda. Orokorrean orkestran bakarlari gisaz jotzen du eta, horregatik, atal bakarlari bat eskaini nahi diogu. Ipuin musikaleko gitarraren agerraldi batean, CDko 15. tartean (piccoloaren ondoren), gitarrak pabana bat jotzen du. Musika-zati hau gitarraren soinua eta afinazioa ezagutu eta ikasteko ezinbestekoa da, gitarraren sei hariak airez jota agertzen direlako:
	mi, la, re, sol, si, mi
	 Bikotez, koreografia txiki bat sortu. Prozesio-dantza dela kontutan hartu (beharbada ezteietan ezkongaiek egiten duten ohizko ibiltze motela aldarerantz, pabanatik dator). Horregatik mugimenduak dotore eta geldiak izan behar dira, erreberentziak eta urrats luzeak emanez. 
	Orkestra
	 
	Orkestra-plantila: organikoa ere deitzen zaio. Musikalan zehatz batean sail bakoitzeko musika-tresna kopurua adierazten du.  
	Orkestraren melodia
	Piccolo, Saxo eta bere lagunak lanaren melodia nagusia beste aktibitateak gelan aurkezteko “orkestra-himnu” bihurtu dugu.  Horretarako hurrengo hitzekin moldatu dugu: 
	 
	 Hitz berriak bilatu eta eskolako musika-tresnez lagunduta 1. Eranskinean agertzen den moldaketa abestu itzazue.
	Abestiak eta keinuak
	Keinuak egiteko abestiak orkestrako musika-tresnetara ohitzeko erabiltzen den baliabide erraza dira. Abesti hauetan, keinu egiteaz gain, musika tresnen zerrenda banan-banan aipatzen ohi da. 2. Eranskinean mota honetako abesti bat dago: “Paristik natorren”
	 Ikasle batek lehenbiziko esaldia abesten du eta taldeak erantzuten du, berak esandakoa eta egindako keinuak errepikatuz. 
	Denok ezagutzen dugun antzeko abesti gehiago dago, nahiz eta hitz osoak ez gogoratu. Adibidez telebistako pailazoen “mi familia”:
	 
	Orkestrarekin jolasean
	Nor da zuzendaria? 
	Biribilean eserita. Ikasle bat gelatik kanpora ateratzen da eta besteek “zuzendari sekretua” hautatzen dute. Zuzendari hori, bere biribileko lekutik, orkestrako musika-tresna bat jotzen duenarena eginen du eta taldeak keinuak imitatuko dizkio. Noiz behinka orkestra-keinua aldatuko du, eta besteek berarekin batera. Kanpoko ikaslea sartzen denean “zuzendari sekretua” nor den aurkitu behar du.
	Musika-tresnen karta-sorta
	3. Eranskinean “Piccolo, Saxo eta bere lagunak” ipuinean agertzen diren musika-tresna desberdinen irudiak dituzten txartel batzuk aurkituko duzue. 
	 Ipuinaren pertsonaia guztiak ez daude. “Karta-sorta” bete ezazue, falta direnak marraztuz.
	Orain kartulinatan fotokopiatu, margotu eta era desberdinetan erabili ditzakezue:
	 Bikoiztu pareetan jolasteko:
	 Karta-jokoa: pareak eskatu eta bildu.
	 Mahai-jokoa: txartelak buruz behera jarri eta txandaka desestali, pareak non dauden  oroitzen eta biltzen saiatuz. 
	 Familien karta-sorta:
	 Familia bereko txartelen irudi-aldea kolore beraz margotu, guztien atzekaldea zuriz mantenduz. Familiak biltzera jolastu. 
	 Txartel eranskorrak:
	 Musika-tresna desagertuta: txartelak belkro batez taula batean ipintzen dira, talde osoak ongi ikus ditzaten. Musika-tresnak orkestra-jarreran kokatu. Ikasle bat gelatik kanpo ateratzen da eta irakasleak musika-tresna bat kentzen du. Ikaslea gelara itzultzen denean falta dena esan behar du.
	 Orkestra: taula eta txartelek musika-tresnen jarrera orkestraren barruan lantzeko balio dute. Banatzen dira eta ikasle bakoitzak txartela bat kokatzen du, edota talde txiki batek orkestra osoa osatzen du, etab.
	 Musika-entzunaldiak: txartelekin musika-tresnetako entzute-bereizketa landu dezakegu. Entzuketa motz batez ikasleak agertzen diren musika-tresnen txartelak aukeratu behar ditu, bere ustez kontzertuan jartzen diren bezala kokatu, etab. 
	 Ezin....... konparatuzko musika-tresnak?
	Gloria Fuertes idatzitako “El dragón tragón” ondoko testua irakur ezazue. Gaztelerazko jatorrizko bertsioan dago. Nahiago baduzue, euskaratu ezazue gelan:
	Piccolo, Saxo eta bere lagunak ipuinean holako konparaketak ere agertzen dira:
	 Saxofoiak pailazo baten moduan “hitz egiten du”. 
	 Piccolo naiz, urretxindorra baino alaigoa naiz. 
	Gelako musika-tresnak
	Gelan daukazuen musika-tresna guztien zerrenda egin ezazue. Familietan sailkatu. Denak perkusiozkoak badira idiofonoak / menbranofonoak, melodikoak / erritmikoak etab. bereiztu ditzakezue. Beste irizpideren bat erabil dezakezue, eratze-materiala adibidez.
	 Asmatu musika-tresnak protagonistak diren “Piccolo, Saxo eta bere lagunak” ipuinaren antzekoa ala guztiz desberdina den istorio bat. 
	 Ziur aski ikasleren batek musika-eskolan edo kontserbatorioan beste musika-tresna bat ikasten du. Galdetu ezazue bere esperientziari buruz: zergatik aukeratu zuen tresna hau, ea aukeraketarekin pozik dagoen, beste musika-tresnaren bat ikastea gustatuko balitzaion, zenbat denbora ikasten duen, zein musika mota jotzea gustatzen zaion, etab.
	 4. Eranskinean*  Piccolo, Saxo eta bere lagunak musikalaneko motibo erritmiko eta melodikoen partiturak badituzue. Lehenengo batean instrumento bakoitzeko zatia dago (particella) eta hurrengoan perkusio-talderako moldaketa (orkestra-partitura).
	 5. Eranskinean* musikalaneko bi zatiren gelarako moldaketak dituzue: fanfarrerako akonpainamendu instrumentala, CDren laguntzaz ikasten eta jotzen ahal duzuena eta adagioan oinarritutako dantza. Partituran musika-tresnetarako moldaketa eta iradokitako koreografia.
	* Partitura hauek AgrupArte argitaletxeko Gidaliburuetatik atera dira.  
	 Orkestraren irudikapenean (17.orrialdean) perkusio-saila begiratu: zenbat musika-tresna agertzen dira? Aipatu. Haien arteko zenbat dute egokitzapena eskolako musika-tresnetan? Zenbat egin daitezke gelan, eguneroko objektuak birziklatuz?
	 Gela Luthier baten lantegi bihurtu, mota desberdineko eguneroko objektuak musika-tresna bihurtuz. Kutxak, plastikozko edo kristalezko botilak, gomak, listoiak, papera, puxikak, ontziak... edozein materialakin mota guztietako aerofonoak, kordofonoak, idiofonoak eta menbranofonoak sortu ditzakezue. Ez baduzue argi ikusten, argibideak aurreko urteetako Kontzertu Eskolarreko Gida didaktikoetan edota F. Palaciosek eta L. Riveirok idatzitako“Artilugios e instrumentos para hacer música” bezalako liburu espezializatuetan bila ditzakezue. Horretaz gain, betiko baliabidea duzue: internet. 
	 OHIZKO MUSIKA-TRESNAK
	Alboka
	 Tobera

	  1. ERANSKINA 
	   2. ERANSKINA
	“PARISTIK NATORREN”
	 
	Etab..
	 3. ERANSKINA
	                  
	     
	   4. ERANSKINA
	 


