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1. Ohar orokorrak  

1.1 Ohar orokorrak   

Haurrak kontzertuetara eramaten ditugu, era horretako arte-adierazpena askotan lantzeak 
musikaz gozatzen laguntzen duelako. Beraz, ideia hori kontuan hartu behar da kontzertuaren 
aurreko eta ondoko jardueretan. Haurrak ez du kontzertua halako lan karga bat bezala sentitu 
behar, ezta ikasgelatik kanpo denbora pasatzeko egiten den zerbait bezala ere.  

Aldian behingo jarraipena lagungarria da musikaren estilo eta generoetara hurbiltzeko eta, aldi 
berean, jarduera ona da musika-tresnak eta interpretazio musikala (bizipen musikala) 
zuzenean ikusteko.  

Zikloan programaturiko kontzertuen ezaugarriak  

•  Kontzertuak dira; beraz, funtsean, musika. 
• Kontzertu bakoitzaren gaiak oso irekiak dira, eta errepertorioak hainbat estilo eta 
genero biltzen ditu kontzertu bakoitzean.  
•  Interpretatzaileak banan-banan aukeratuak izan dira; alde horretatik, beti interpretazio 
maila altua hartu dugu kontuan, bai eta komunikatzeko gaitasun ona ere.  
•  Kontzertu bakoitza adin jakin bateko ikasleei zuzendua dago; beraz, elementu 
eszeniko txikiak erabiltzen dira, kontzertu bakoitzari adin jakin horretarako egokia den erritmoa 
emate aldera. Bidenabar esanik, elementu horiek ez diote musikari inola ere protagonismorik 
kentzen eta zuzendaritza eszenikoko profesional batek koordinatzen ditu.  

Kontzertu hauek diseinatzeko kontuan hartu diren helburu 

nagusiak  
Bi helburu nagusi hartu ditugu kontuan kontzertu hauek diseinatzeko: batetik, ikasleek musika 
zuzenean entzuteaz gozatzea, eta bestetik, kontzertuetara joaten ikastea. Gainera, beste 
helburu batzuk ere badaude, oro har musikaren arlo kurrikularrarekin lotuak daudenak eta 
kontzertu bakoitzaren eduki zehatzen arabera pixka bat aldatuko direnak. Dena den, komeni 
da zehatz-mehatz azaldu dizkizugun bi helburu nagusiok ez ahaztea: musika zuzenean 
entzutea eta, ohiko praktikaren bidez, musika entzuten ikastea.  

Kontzertuen aprobetxamendu ona sustatzeko jarraibideak  

�  Ikastetxeak egin behar duena  

Alderdi musikalak  

•  Ikastetxeek edukiei buruzko informazioa jaso behar dute. Entzunaldietan, ikasleen 
ezagutza mailara egokituriko alderdiak aukeratuko dira, aurrez ikasgelan lantzeko.  
•  Ikasgelan kontzertuaren programa lantzea.  
•  Alderdiren bat aukeratzea, kontzertura joan ondoren ikasgelan lantzen jarraitzeko.  



 

 

Ikasleek jakin behar dituzten gizabidezko eta jokabidezko arau batzuk, 

kontzertura joan baino lehen.  

•  Musika entzuteko, ez da hitz egin behar.  
•  Aretoetan debekatua dago txikleak jatea.  
•  Emanaldi erdian ezin da kontzertu-aretotik atera.  
•  Korrika eta oihurik egin gabe sartuko gara pasabideetan eta kontzertu-aretoan, eta 
haietatik ere modu berean aterako gara.    
•  Musikariekiko komunikazioa zuzena izanen da; hau da, musikariak jotzen ari diren 
bitartean, ez da oihukatu, txistu eta hitz egin behar.  
•  Gure errespetua merezi dute lanean ari diren profesionalek, gure ikaskideek eta gu 
hartu gaituen aretoak, gutariko bakoitzak kontzertuari buruz zer iritzi dugun alde batera utzita.  

! Kontzertua bitartean  

Irakasleek taldeaz arduratu behar dute eta, aldi berean, unean uneko neurri eta erabaki 
egokiak hartu behar dituzte, entzule guztiek kontzertua entzuteko bermea izan dezaten. 
Horregatik, hauxe eskatzen dizuegu, arren:  

•  Aretoan sartu baino lehen, zuen ikasleak lasaiarazi behar dituzue.   
•  Zuen ikasleen jokabide zintzoaz arduratu behar duzue.   
•  Pentsatu lehenago noren ondoan jarriko duzuen jaramon egitea kostatzen zaion ikasle 
hori.   
•  Aukeratu zuen jarlekua, zuen ikasleak erraztasunez ikus ditzazuen.  
•  Behar bezalako jarrera izan behar duzue, kontzertu bakoitzean giro egokia lortzen 
laguntzeko.  
•  Gogoratu ez dela txaloen bidez musika lagundu behar, agertokitik bertatik eskatzen ez 
bada.   

Kontzertua ez da hezigarria izanen, behar bezalako jarrerarik ez badago. Horregatik, guretzat 
gordetzen dugu (beharrezkoa bada eta talde bakoitzeko musika irakasle bakoitzarekin bat) 
pertsona bati edo ikastetxe bati kontzertu-aretotik alde egiteko eskatzea, haren jokabideak 
ikuskizuna trabatzen badu eta ikaskideei ikuskizuna aprobetxatzea galarazten badie.  

1.2. Kontzertuak Familian zikloari buruzko ohar orokorrak  

Kontzertuetara joaten gara, arte-adierazpen hori askotan lantzeak musikaz gozatzen 
laguntzen duelako; musikak hazten laguntzen digulako eta gizaki garen aldetik ere aberasten 
laguntzen digulako.  

Kontzertuak Familian zikloaren ohiko programazioak musikaren estiloak eta generoak  
ezagutzea errazten du eta, aldi berean, jarduera ona da musika-tresnak eta interpretazio 
musikala zuzenean ikusteko.  Azken finean, denok –gurasoak eta seme-alabak, haur, gazte 
eta helduak– zuzeneko musikaren esperientzian barneratzen gaitu.  



 

 

Zikloan programaturiko kontzertuen ezaugarriak  

Kontzertuak dira. Horrek esan nahi du musika ardatz nagusia dela.  

• Kontzertu bakoitzak oso gai irekiak ditu eta errepertorioak hainbat estilo eta genero 
biltzen ditu.  
• Interpretatzaileak banan-banan aukeratu ditugu eta, alde horretatik, beti interpretazio 
maila altua hartu da kontuan, bai eta komunikatzeko gaitasun ona ere.  
• Kontzertu bakoitza adin jakin bateko ikasleei zuzendua dago; beraz, elementu eszeniko 
txikiak erabiltzen dira, kontzertu bakoitzari adin jakin horretarako egokia den erritmoa emate 
aldera. Bidenabar esanik, elementu horiek ez diote musikari inola ere protagonismorik kentzen 
eta zuzendaritza eszenikoko profesional batek koordinatzen ditu.  

Kontzertu hauek diseinatzerakoan kontuan hartu diren helburu 

nagusiak  
•  Kontzertu hauetako bakoitza diseinatzerakoan, helburu nagusi bat hartu dugu 
kontuan, hots, entzuleek zuzeneko musika entzuteaz gozatzea, entzulea kontzertuaren parte 
sentiaraztea, eta azkenik, musika entzutea, poliki-poliki, eguneroko eta ohiko ohitura 
bihurtzea.  

Era berean, eskaintza hau programatua dago, familiek kulturari eta aisiari begira halako 
alternatiba bat izan dezaten.    

Kontzertuen aprobetxamendu ona sustatzeko jarraibideak  
 Kontzertu hauek guztiak diseinatuta daude, entzule orok prestakuntza berezirik gabe goza 
ditzan. Kontzertura etorri baino lehen, bi kontu gogoan hartzea komeniko litzateke. Hona 
hemen:    

• Batetik, aukeratu kontzerturik egokiena edo egokienak, hala haurraren adinari nola 
haurraren eta familiaren interesei begira.  
• Bestetik, gutxi bada ere, hitz egin haurrekin ikusiko eta entzunen duzuenaz.  

Kontzertuen disko argitaratuak berez material ona izaten dira familian entzuteko, 
kontzertuaren aurretik nahiz ondotik, bai eta kontzertua alde batera utzita ere.  

Entzuleen protokoloa, kontzertuetan dinamika ona izatea sustatzeko  

Jendaurreko ekitaldi kolektibo orok bezala, kontzertuak ere bere protokoloa du; maiz, protokolo 
hori ezinbestekoa izaten da, kontzertuan unean uneko giro egokia lortzeko.  



 
 
 

Zilegi bekigu protokoloa gogoraraztea, nahiz eta ia ziur gauden arras ongi ezagutzen duzuela.  

• Musika entzuteko modurik onena isilean entzutea da. Izan ere, kontzertuak propio 
pentsatuak daude, haurrek uler ditzaten. Garrantzitsua da helduok haurren gaitasunetan eta 
sentiberatasun handian konfiantza izatea; beraz, onena izaten da haurrekin batera giro 
bakoitza bizitzea. Ez dute areto barnean gure iruzkinen beharrik. Haur txiki bat kontzertu 
erdian negarrez hasten bada, eta aitaren edo amaren magalean kontsolatzen ez bada, onena 
izaten da une batez aretotik ateratzea eta, egokitzat jotzen duzuenean, berriro sartzea.  
• Kontzertu bakoitza musika-lan osoa da hasieratik beretik harik eta erabat bukatzen den 
arte. Segundo bakoitzak hurrengora garamatza eta ezerk ere ez du huraxe hautsi behar. 
Horregatik, garrantzitsua izaten da:  

Kontzertuaren aurretik komunetara joatea  
! 20 edo 30 minutu lehenago iristea, kontzertua hasten den unean gure 

jarlekuan egoteko.  

• Txaloak kontzertuaren protokoloaren osagai dira. Erne egon behar da, zer unetan 
txalo egin jakiteko.  
• Bereziki garrantzitsua da musikarekin batera txalorik ez jotzea; ez behintzat 
agertokitik esaten ez badigute. Konpositoreak idatzitako musika eskaintzen digute 
interpretatzaileek, eta entzuleek parte-hartzen badute, soinu-emaitza ez da aurreikusitakoa 
bezalakoa izanen.  

Eta ez dezagun hauxe ahaztu…  

• Helduek kontzertuan zer jarrera izaten duten ikusten dute haurrek: nola entzun duten, 
zer errespeturekin, nola gozatu duten… Azken finean, helduen jarrera eredu eta ikasbide 
gertatzen zaie.  
• Aretoan sartu baino lehen haurrak lasaiarazten baditugu, kontzertua hasteko modu 
egokia izanen da.  

2. Metalikoak kontzertuari buruzko ohar 
orokorrak  

Jotzen ari diren profesionalek, gainerako entzuleek eta gu hartu gaituen aretoak ere, den-denek, gure 
errespetua merezi dute, kontzertuari berari buruz zer pentsatzen dugun alde batera utzita. 
  

  



2. Metalikoei buruzko ohar orokorrak  

2.1. Kontzertuaren zentzua  

Metalikoak izenburuko kontzertuak forma eta genero musikal desberdinak deskubritzeko 
aukera emanen die lehen hezkuntzako ikasleei; erdi mailako eta goi zikloko ikasleei, zehazki.    

Spanish Brass Luur Metalls izena duen taldeko kideek aukera emanen digute metal-boskote 
baten sonoritatearekin harremanetan sartzeko eta haien instrumentuak sakonago ezagutzeko 
(tuba, tronpa, tronboi irristailuduna eta bi tronpeta).  

Spanish Brass metal-boskoteak eskainiko duen errepertorioa zabala da benetan: Bach, 
Lutoslawski, Morera, Mancini, Nino Rotta eta Waller, besteak beste. Kontzertu honetan, 
entzuleen begiradak parada izanen du entzuten ari diren lana osatzen duten elementu 
musikalak ulertzeko eta deskubritzeko. Musikariek Toni Jodar koreografoarekin lan egin dute, 
eta jotzeaz gain, espazioarekin eta gorputzarekin ere jokatzen dute. Horrela, poliki-poliki, 
irudiak iradokitzen dituzte, eta irudi horiek agertu, bilakatu eta uztartzen dira, aldi berean 
musika agertu, bilakatu eta isiltzen den bitartean.  

2.2. Nola garatuko da?  

Hasieratik beretik, lotura bat ezarriko da soinuaren eta mugimenduaren artean. Mugimendu 
espazial hori beti egonen da musika-lanen zerbitzuan eta, era berean, lagungarria gertatuko da 
musikaren egitura ulertzeko.   

Oro har, musikariek agertokiaren erdiko espazioa, jarlekuen patioa eta platea erabiltzen 
dituzte. Kontzertuaren bukaera aldean, bost entzuleren parte-hartze aktiboa eskatuko dute; 
bost lagun horiek agertokira igoko dira, Optimissimo lanaren koreografiaren parte izan 
daitezen.  

 



 
 

 

3. Helburu didaktikoak eta edukiak  

3.1. Helburu didaktikoak  

• Musika zuzenean entzuteak gugan sortzen dituen sentsazioak esperimentatzea.  
• Musika entzuteaz gozatzea.  
• Musikarien lana eta zuzeneko musika aintzat hartzea.  
• Zuzeneko entzunaldia isilik entzun beharra eta errespetua agertu beharra aintzat 
hartzea.  
• Bizitzen ari garen une magikoaz ohartzea, guri zuzendutako musika iragankorra baita.  
• Tronpeta, tronpa, tronboi irristailuduna eta tuba entzutea, ezagutzea eta bereiztea.  
• Metal-boskotea entzutea, talde instrumental bat bezala.  
• Musika-lanen egitura formala identifikatzea eta aztertzea: elkarrizketak, esaldi 
musikalak, A –B forma (estrofa eta errepika), fuga eta sardana.  
• Mugimenduak musikaren egitura ulertzen laguntzen digula ikustea.  
• Kontzertuko gai eta esaldi musikalen irakurketa eta idazketa lantzea.  
• Konpositoreen eta haien garaiko biografia-datu batzuk gogoratzea.  

3.2. Edukiak  

Kontzeptuzkoak  

• Zuzeneko kontzertua.  
• Metal-boskotea.  
• Instrumentuak: tronpeta, tronpa, tronboi irristailuduna eta tuba.  
• Forma musikalak: fuga, A-B forma eta sardana.  
• Esaldi eta elkarrizketa musikalak.  
• Konpositoreak, lanak eta garaiak.  

Prozedurazkoak  

• Kontzertuak gugan sortarazten dituen sentsazioez jabetzea.  
• Era aktiboan eta erne entzuten egoteko ahalegina egitea.  
• Tronpeta, tronpa, tronboi irristailuduna eta tuba ezagutzea.  
• Talde instrumentala ezagutzea: metal-boskotea.  
• Forma musikalak aztertzea: fuga, A–B forma eta sardana.  
• Egitura musikalak ezagutzea, espazioan egiten den mugimenduaren bitartez.  
• Konpositoreei eta haien garaiei buruzko ezagutzak eskuratzea.  
• Gai musikalen irakurketa eta idazketa lantzea.  

Jarrerazkoak  

•  Isiltasunak musika ongi entzuteko duen garrantzia aintzat hartzea.  
•  Musikarekin batera gozatzea eta sentzazioak bizitzea. 
•  Kontzertua, interpretatzaileak eta ikaskideak errespetatzea. 
•  Kontzertuak ikasbide gisa duen garrantzia aintzat hartzea. 
•  Kontzertuari buruzko jarrera kritikoa garatzea. 

 



4. Kontzertuaren gida  

Ondoren, “Metalikoak” kontzertuaren gida eskainiko dizuegu. Kontzertuaren garapenaren 
hurrenkera kronologikoaren araberako azalpena da, zuen ikasleen prestakuntza errazteko. 
Atal bakoitzak badakar musikariek eginen duten mugimenduaren krokisa, bai eta eginen 
dutenaren azalpen labur bat ere.  

!Ragtime: Enrique Crespo  

Musika agertokitik kanpo hasten da. Musikariak, 
frakez eta kapela luzez jantzirik, agertokian 
sartuko dira musikaren erritmoarekin bat, harik 
eta esaldi musikalen bukaerara iritsi arte; une 
horretan, hainbat segundoz geldi geratuko dira, 
posizio finkoan, eta hurrengo esaldi musikalean 
berriro bide berbera eginen dute.  

! Spain: Chick Corea (Mold.: J.  Hauser)  

Tronpetari bakarlaria eta taldea elkarrizketan 
arituko dira. Tronpetariak eta taldeak agertokian 
hartzen duten kokapena dela eta, elkarrizketa 
hori oso agerikoa da begiz ikusteko.  

 

*Elkarrizketa musikal horren ondotik, hizketaldi laburra hasiko da boskoteko kideen artean, zer lan jo 
dituzten azaltzeko.  

! Fa minorreko fuga: J. S.  Bach (Mold.: Th. Caens)  

Fugako subjektuak mini koreografia bat du; subjektua 
errepikatzen da, instrumentu batek huraxe jotzen duen 
aldi bakoitzean. Musikarien mugimenduak fuga honen 
sarrerak ezagutzen lagunduko digu.  

! Vals Charade: Henry Mancini (Mold.: P.  Llorens)  

Valsete honetan tronpak protagonismo berezia hartzen du gaia aurkezterakoan; bitartean, 
Spanish Brass taldeko beste lau kideak aulkietan eserita daude eta gai melodikoa laguntzen 
eta errepikatzen dute. B-esaldian denak aulkietatik zutitzen dira eta aulkiak inguratzen dituzte, 
A-esaldia berriz ere hasi arte.   



 

! Batalla imperial: J..B. Cabanilles  (Mold.: C.  

Benetó)  
Tubak gai musikalaren aurkezpena egiten du agertokian. Bitartean, boskoteko beste 
instrumentuak agertokiaren azpian jartzen dira eta gai hori elkarri pasatzen diote. 
Garrantzitsua da instrumentu bakoitzak une bakoitzean betetzen duen eginkizuna zein den 
ikustea, bai eta melodia eta akonpainamendu kontzeptuak ulertzea ere.  

 

! Valentziako herri kantuak: Tradizionala (Mold.: J..J. Colomer)  

Valentziako kantuen bilduma bat da, eta koreografikoki, haietako bakoitzarekin batera, 
halako mugimendu jakin bat egiten da agertoki gainean. Hasteko, oso doinu zeremoniatsu 
baten aldaera jotzen da (“la Muixeranga d’Algemesí”), bai eta  Espainiako beste haur kantu 
batzuk ere.  

! Mini overture: Witold Lutoslawski  

Partiturarekin jotzen den lan bakarra da. Atrileak 
aurpegi osoa estaltzen die eta horretaz baliatzen 
dira oinak nabarmentzeko: horretarako, koloretako 
galtzerdiak daramatzate, eta mugimendu txiki eta 
azkarrak egiten dituzte, bizitasun eta zatiketa 
handia darion lan garaikidea delako. Instrumentu 
guztiek melodia “hartu” eta elkarri pasatzen diote. 
Horrela, agertokian, gorputzen mugimendu 
txikiekin batera, protagonismoa hartzen duen 
instrumentuaren mugimendua ere ikusiko dugu.   

! Kwai ibaiaren gaineko zubia:  Malcolm Arnold (Mold.: C.  Benetó)  

 

 

Musikariek entzuleak harriturik utziko dituzte, melodia hau 
ahokoarekin soilik joko dutelako.  
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*Ondoren joko duten lanaren mugimendu espazialaren eskemari jarraikiz, orain aurkezpenak egiteko 
ordua iritsi da; bai musikariena bai instrumentuena.  

! Caravan: Duke Ellington  

Tronpetari bakarlariaren eta taldearen arteko elkarrizketa da.  

! Re minorreko toccata eta fuga: J. S. Bach: (Mold.: F. Mills)  

Musikarien itzalak paretan islatzen dira, eta itzal horiek aukera 
emanen digute organoaren tutuen aurrean gaudela irudikatzeko. 
Lanean zehar, boskotearen sonoritatea organo  handi baten 
tinbrea hartuz joanen da.    

!Huit et demi: Nino Rotta (Mold.: J.  Brouquieres)  

Musikariak organoa dagoen aldetik agertokiaren aurrealderaino mugituko dira, musikaren 
tempoari jarraikiz.  

! La santa espina: Enric Morera (Mold.: J.  

Miller)  
Musikariek galtzen mahuka bat altxatu eta xingola beltz bat erakutsiko dute; xingola beltzak 
beta-espartina adierazten du (beta-espartina sardanaren elementu tipikoa da). Tubak hartuko 
du orain flabiolak sarreran egiten duen eginkizuna. Sardana hasten da.  

 

 

!  Optimissimo:  Werner Pirchner  

Une honetan, parte-hartzeko eskatuko diote jendeari. Haur 
batzuk agertokira igo eta, musikariekin batera, agertokia 
talka-autoen pista bihurtuko dute.    

 



! A handful of keys: Fats Waller (Mold.: L. Henderson)  

Tronpeta-jole bat gainerako interpretatzaileen artean 
nabarmenduko da eta talde osoarekin edo instrumentu 
bakoitzarekin duen elkarrizketa erakutsiko digu.  

 

!Just a closer walk: Tradizionala (Mold.: Don Gillis i Hal Leonard)  

Kontzertuari bukaera emateko, jazz-genero honen tinbre-adibide bat 
eskaintzen da. Festa moduan joko dute, agertokiaren eta plateako 
korridorearen artean.  

! Metàl·lics medley:  Carlos Benetó    

Lan honek entzun berri dugun atal bakoitzeko zati musikalak biltzen ditu, bai eta haien 
mugimendu espazial bereizgarria ere.    



 
5. Proposamen didaktikoak  

Ondoren, ideia batzuk azalduko dizkizuegu, kontzertu hau haurrekin lantzeko. Jakina, 
iradokizun hutsak dira, irakasleak bere proposamenak egin ditzan.    

Jarduerak hiru sailen ingurukoak izanen dira:  

1. Saila: kontzertuaren taldeari soil-soilik eskainia:  

metal-boskotea eta haren instrumentuak.  

2. Saila: egitura eta forma musikalak lantzera bideratua.  

3. Saila: garai bateko konpositore adierazgarri bat lantzera bideratua  

1. SAILA: Metal-boskoteko instrumentuak  

Instrumentuak: tuba, tronpa, tronboi irristailuduna eta tronpeta  

Kontzertuaren bidez, bost instrumentu horiek  zuzenean ikusi eta entzuteko aukera izanen 
dute haurrek. Garrantzitsua da haurrek aurretik instrumentu horiek ongi ezagutzea eta 
haietako bakoitzaren nondik norakoak jakitea; izan ere, behin kontzertuaren sentsazioak jaso 
dituztenean, parada izanen dugu instrumentuei buruz duten ezagutza handitzeko, betiere 
kontzertuaren ondotik eginen dugun lanaren bidez. Instrumentu horiek ezagutu behar dira, bai 
banan-banan bai orokorrean.  
 
Banan-banan  
Galdera batzuk eginen dizkiegu, ikasleek instrumentu bakoitzari buruz zer dakiten eta zer 
daukaten gogoan jakiteko; hori oinarri harturik, instrumentuen gaineko argibideak emanen 
dizkiegu. Aukeran, hainbat bide ditugu:  

•  Ikusmenaren bidezko identifikazioa; argazkiz eta marrazkiz lagundurik (marrazkiek, 
jakina, errealitatearen antza izan behar dute), zer instrumentu den esan behar dute, azaldu 
nola heltzen zaion, nolako tinbrea duen deskribatu, inoiz halako instrumenturik zuzenean ikusi 
ote duten, non, huraxe jotzen non ikas daitekeen ba ote dakiten, instrumentu-jolearen izena ote 
dakiten, musikariaren lana…  
• Instrumentuaren atalik bereizgarrienak ezagutzea; ahokoa, enborra eta pabilioia dira 
haren atalik garrantzitsuenak. Eta adinak aukera ematen badigu, ongi azaldu beharra dago zer 
den balbula, zer pistoia eta zer bara. Ahokoa zer den azaltzerakoan, eskua ahokoa balitz 
bezala erabiliko dugu, ikasleek berek musikariak huraxe jotzen duenean zer sentsazio duen 
senti dezaten; gogoratuko dugu, ez dela putz egin behar, baizik eta ezpainak ”jo” egin behar 
direla.     
• Soinua sortzea. Garrantzitsua da ulertzea instrumentu-jolearen ezpainen bibrazioak 
sortzen duela soinua eta, garrantzitsua halaber, soinua sortzeko modu hori beste haize-
instrumentu batzuekin alderatzea. Era berean, garrantzitsua da baxua eta altua zer diren 
ulertzea, harmonikoak zer diren… Hori azaltzeko, arestian ahokoari, balbulei, pistoiei eta barei 
buruz esan duguna gogoratuko dugu. 



 

Azpimarratu behar da instrumentu-joleak eta instrumentuak gorputz bakarra osatzen 
dutela; hau da, bata bestearen luzapena dela.   

• Entzumenezko ezagutza; denbora aurrera joan ahala, entzumenezko ezagutza 
eskuratuko dute. Lehenik, instrumentu bakoitzak, bakarlari gisa, jotzen dituen pasarteak entzun 
eta instrumentu bakoitzaren tinbrea identifikatu behar da; horrekin batera, instrumentuaz hitz 
egin behar da, deskribatu, zer sentsazio sortarazi dizkigun azaldu… Eta, poliki-poliki, haurra 
ohitu behar dugu instrumentu hori hainbat talde instrumentaletan entzutera: bikoteetan, 
hirukoteetan, boskoteetan, orkestran… Garrantzitsua da nabarmentzea batzuetan instrumentu 
berberak hainbat eginkizun bete ditzakeela: akonpainamendua, baxua  –tubaren ohiko 
eginkizuna–, melodia egiteaz arduratzea.  
• Instrumentuaren familia: garrantzitsua da azpimarratzea hala haize-metalaren nola 
ahokodun aerofonoen familiakoa dela. Organologiari buruzko lehenbiziko tratatuak XIX. 
mendean agertu ziren (organologia musika-instrumentuen zientzia da). Hala ere, XX. mendera 
arte  instrumentuen sailkapenak ez ditu printzipio akustikoak oinarri hartuko. Izan ere, E. 
Hornbostel eta Curt Sachs jaunek oso sailkapen logikoa eta zehatza egin zuten, eta horregatik, 
une hartan jende guztiak onartu zuen.   

IDIOFONOAK: Berez durundi egiten duen materia batez egindako objektuak dira. Adibidez:  
kaskabiloak, triangeluak, krotaloak, kriskitinak, espasí...  

MENBRAFONOAK: Mintz tenkatu batek sortzen du soinua. Adibidez: bongoak, eltzagorra, 
panderoa  

KORDOFONOAK: Instrumentu hauen sokak bi puntuen artean tenkatuak eta euskarri baten 
gainean finkatuak daude. Soinua ateratzeko, sokak jo eta zimikatu (hatzak, plektroa…), igurtzi 
(eskua, arkua...) eta kolpekatzen dira (makilak, mailua...).  

AEROFONOAK: instrumentu hauen bidez, airea dardarazten da. Sailkapena, ahokoaren 
araberakoa da: flauten taldea (flabiola, moko-flauta...);  mihien taldea – sinplea (klarinetea, 
saxofoia...), bikoitza (fagota, tenora, dultzaina, oboea...) eta librea (akordeoia, aho-soinua)-; 
ahokoaren taldea (tuba, tronboia...) eta presiozko airea tutuetarantz era mekanikoz sortzen 
duen taldea (organoa).  

ELEKTROFONOAK: Instrumentu hauek elektrikoa dute bai jotzeko tresna bai anplifikazio-
tresna. Kontuan hartu behar da –aditu batzuen arabera- ezin direla erabat elektrofonotzat jo 
ez gitarra elektrikoa, ez baxu elektrikoa; izan ere, anplifikazio-tresna elektrofonoa da, baina ez 
jotzeko tresna (biek sokak dituzte).  

Orokorrean  

Ziurrenera haurrek ikusiak dituzte instrumentu horiek zuzenean, baina hainbat testuingurutan. 
Non ote? Beharbada, herriko festetako dantzaldian? Kalejira batean edo musika banda baten 
barnean, akaso? Beharbada, jazz-talde batean? Ganbera-talde batean? Orkestra batean, 
beharbada?    



 

Kasu bakoitzean, interesgarria litzateke galdetzea metal-boskoteko zer instrumentu dagoen 
talde horretan, zer musika mota jotzen duten, non dagoen kokatua, instrumentuaren 
eginkizuna akonpainamendua den edo melodia egiteaz arduratzea...  

Metal-boskotea  

Bi tronpeta, tronpa bat, tronboi irristailudun bat eta tuba bat dira. Kontzertuan zehar, talde 
honen sonoritate orokorra entzuteko aukera izanen dugu eta, era berean, instrumentu 
bakoitzaren soinuaz ere jabetuko gara, haien artean egiten diren elkarrizketen eta eginkizun-
aldaketen bitartez; hori guztia, musikariek egiten dituzten mugimendu espazialaz nabarmendua.  

• Ikasgelan proposatuko dugu hainbat talde instrumental egitea, eskura ditugun 
instrumentuekin, eta taldeek berek sortutako lan musikalen bat jotzea. Horrela, bikoteak, 
hirukoteak, boskoteak, seikoteak… atera daitezke.   
• Ohartu beharra dago, batzuetan, konposaketa-lanen bat metal-boskotearen taldera 
egokitu dela (adibidez: fa minorreko fuga, Santa Espina...) eta, era berean, badirela berariaz 
talde honetarako prestatu diren lanak (Optimissimo, Ragtime ...)  
• Era berean garrantzitsua da haurrak ohartzea talde instrumental berberak estilo oso 
desberdinetako musika jo ditzakeela, kontzertuan ikusiko dugun bezala; horrela, entzunen 
dugun musika XVI. mendetik XXI. mendera artekoa da; musika batzuk “klasikoagoak” dira 
estiloz, eta beste batzuek, ordea, “jazzaren” kutsu handiagoa dute. Haurrei ez da estilo 
bakoitzaren berezitasun guztiak azaldu beharrik, baina ezaugarri garrantzitsuenak erakutsiko 
dizkiegu. Horrela, fugaz esanen diegu garaiko generoa izan zela, edota, jazzaz 
mintzatzerakoan, haren bereizgarri nabarienez ohartaraziko diegu: hau da, osagai erritmiko 
nabaria, bakartsaioak, inprobisazioak, swing... Azken alderdi horri buruzko erantzun bisual eta 
soinuduna eskatuko diegu haurrei, hau da, swing-a nabarmentzea (konpas bakoitzaren 2. eta 
4.denbora) hatzekin kriskitin eginez edo txalo arinak joz...  

2. SAILA: Musikaren egitura  

Esaldiak  

Kontzertu osoan, esaldi-lan nabarmena dago; gainera, musikariek egiten duten mugimendu 
espazialak esaldi-lan hori indartu egiten du. Kontzeptu hau lantzeko, ikasleek arras ongi 
ezagutzen dituzten kantuak eta entzunaldiak erabiliko ditugu ikasgelan, horrela esaldi 
musikalak bilatzen joateko.     

a) Esaldi bakoitza arbelean marraztuko dugu lerro kizkurtu batekin. Hurrengo pausoa litzateke 
gure eskuz espazioan marraztea, eta gero, ikasleek berek egitea.  

b) Kantu edo entzunaldi ezagun baten esaldi musikalak zenbatuko ditugu, aurreko prozedurari 
jarraikiz. 
  
c) Gauza berbera eginen dugu, ikasleek ezagutzen ez duten kantu edo entzunaldi batekin, eta 
zenbat esaldi dituen aurkitu beharra dago.  



d) Behin ikasleek melodia bat landu eta zenbat esaldi dituen ikusi dutenean, proposatuko diegu 
norabide baterantz jo dezatela, harik eta esaldia bukatu den arte; eta hurrengo esaldia hasten 
denean, bidea beste norabidean egiteko. Iskanbila handirik ez izateko, proposa daiteke talde 
handi batek kantua abestea, eta bitartean, talde txikiak kantua ibiltzea esaldi musikalak kontuan 
hartuta.   

Elkarrizketa  

Kontzeptu hau lantzeko, hainbat joko-elkarrizketa erabiliko ditugu, proposatutako jarraibide 
batzuekin bat.  

KANTU-ELKARRIZKETA (adibidea)  

! Maritxu, nora zoaz eder galant hori?  

! Iturrira, Bartolo, nahi badezu etorri 

! Iturrian zer dago? 

! Ardotxo txuria 

! Biok edango degu nahi degun guztia 

a) Erantzuna galderaren tankera beraren araberakoa izan daiteke, edo bestela, erantzunaren 
tankera galderaz erabat bestelakoa izan daiteke    
b) Kontzeptu musikalen bat lantzeko balia daiteke: intentsitatea, altuera, dinamismoa.. Aurreko 
puntuan bezala, galderaren antzeko ezaugarriak dituen erantzuna emateko eska dakieke, edo 
bestela, arras ezaugarri kontrakoak dituen erantzuna.   

c) Ikasgela bi taldetan banatuko dugu. Talde batek galdera eginen du, eskuekin erritmoa mahai 
gainean markatuz, eta beste taldeak erantzunen du, erritmoa arkatzarekin markatuz.  Jarduera 
honen bidez, aukera asko egin daitezke: esaterako, tinbre desberdinak bilatzea, talde 
handiaren edo pertsona baten erantzunak bilatzea,...  

Beste proposamen interesgarri bat da erantzunen eta galderen melodiak inprobisatzea.  

a) Irakasleak asmatutako esaldi melodiko bat oinarri harturik, ikasleek erantzuna inprobisatuko 
dute. Aukera honetaz baliatuko gara hainbat soinu silabiko lantzeko.  
b) Haur batek galdera bat inprobisatu, eta gelako taldeak erantzuten du.  
c) Gauza bera eginen da baina bikote batekin.  
d) Kontzertu ondoko jarduerak. Gogora daiteke kontzertuko zer musika-lanetan egiten zen 
elkarrizketa eta zer mugimendu egiten zuten. Gauza bera landu dezakegu, halako elkarrizketa 
argia inplizituki dakarten abesti ezagunak oinarri harturik. Aurreko adibideei pixka bat jarraituz, 
elkarrizketa hori ikasgelako talde osoarekin, talde txiki batekin edo bikote batekin egin daiteke. 
Ahozko erantzuna eskatzeaz gain, nork bere gorputzarekin erantzun instrumental erritmikoa 
emateko ere eska daiteke, edo bestela, perkusio-instrumentuekin. Era berean, halako joko bat 
egin daiteke: galdera “barnerako” kantatua izatea, eta erantzuna “kanporako”, edo 
alderantziz...  



A-B forma 

Komenigarria da haurrei ikustaraztea esaldia ideia musikal osoa dela. Hau da, esaldi musikal 
hau esaldi-galdera txiki batek eta esaldi-erantzun txiki batek osatua egonen da maiz, eta A 
deituko diegu. Beraz, hurrengo esaldi musikalari B deituko diogu; esan dezagun B horrek A-
rekin deus ikusterik ez duela. Maiz, forma hau bat dator estrofaren eta errepikaren 
egiturarekin.   

Proposamen didaktikoak:  

a) A eta B argi eta garbi desberdinduak dauden kantuak bilatzea. Talde batek estrofa 
abestuko du, eta besteak errepika.  
b) Ikasgela bi taldetan banatzea. A taldea mugituko da bere esaldia entzuten denean, eta B 
taldea, berea entzuterakoan.   
c) Kantu bat abestea, eta A-esaldia egiten den aldi bakoitzean, aurrez ezarritako mugimendu 
bat egitea; aldiz, B-rekin, abestuko da.   
d) Memorizazio musikala lantzea. Hau da, haurrek hainbat esaldi musikal entzunen dituzte, eta 
esaldi bakoitzerako mugimendu bat ezarriko da. Irakasleak esaldi musikal horiek joko ditu beste 
melodia batzuekin nahastuta, eta ikasleek beren esaldiak ezagutu eta dagokion mugimendua 
egin beharko dute. Eta horrela, hamaika aukera gehiago.  
e)  Kontzertu ondoko jarduerak. Gogoratu daiteke zer obratan zegoen A-B forma 
esplizitua eta zer mugimendu egiten ziren. Behin gogoratuta (H. Mancini-ren valscharade. 
Horrela, A-esaldia aulkietan eserita, melodia azaltzen duena izan ezik, eta B-esaldia, aulkien 
inguruan), koreografia erabil daiteke haurrek dakiten kantu baterako; kantuak, noski, A-B 
egiturakoa izan beharko du. Irakasle bakoitzak bere errealitatera egokitu dezake: adibidez, 
ikasgelako talde batek abesten du eta besteak mugimenduak egiten ditu; edo mugimenduak 
egiten dituztenak abesten duten berberak dira; edo melodia entzun eta mugimenduak aldatuko 
dira...  

 
Fuga 

Fugak kanonekin nola halako antzekotasuna duela kontuan hartuta, ikasleek ezagutzen duten 
kanon batean oinarrituta hasiko gara kontzeptu hau lantzen. Interesgarria litzateke bi 
sarrerako kanon batekin hastea eta, poliki-poliki, sarrera gehiagoko kanon baterantz 
zabaltzea.   

Proposamen didaktikoak:  

a) Kanonak zenbat sarrera dituen, hainbat taldetan banatuko dugu ikasgela. Talde bat sartzen 
den bakoitzean, seinale bat eginen dugu argiago gelditzeko: esaterako, kartel bat altxatu, 
gorputzarekin mugimendu txiki bat egin, etab.  



b) Orain, talde txikiak (bina edo hiruna lagunez osatutakoak) arduratuko dira kanonaren 
sarrerak egiteaz. Talde bakoitzak koreografia txikia bilatuko du eta mugimendua kanonaren 
sarreraren hasierara egokituko du. Ikasgelako taldeari erakustaldi bat eginen diote.   
c) Behin hainbat kanon landutakoan, haurrei fuga kontzeptua azalduko diegu (ikus 6. 
puntuaren eranskina: hiztegia eta glosategia). Hortik aurrera, eta kontzertuari dagokionez, 
hizkuntza musikala landuko dugu, kontzertuan entzunen duten fa minorreko partitura oinarri 
harturik. Irakasle bakoitzak bere ikasleak ezagutzen dituenez, errealitate horretara egokituko 
du. Horrela, txikienek, adibidez, subjektuaren gaia irakurri ahal izanen dute, eta handienek 
partitura orokorra irakurri ahal izanen dute; partitura orokor horretan instrumentu batetik 
bestera pasatzen da subjektuaren gaia. (ikusi partiturak eranskinean)  

d)  Kontzertu ondoko jarduerak. Behin kontzertua ikusita, une egokia izanen da, haurrek 
fa minorreko fugaz zer gogoratzen duten jakiteko. Melodia gogoratuko dute, beharbada? 
Subjektuaren mugimendua, akaso? Edo, subjektua zer den ere ez dute gogoratuko, 
beharbada? Behin galderak eginda, subjekturako mugimendu txiki batzuk asmatuko ditugu, 
fugaren sarrerak sendotzeko balioko digutenak. Entzunaldi bat egin, eta huraxe entzun ahala, 
koreografia txikia eginen dugu. Nahi izanez gero, bideoz grabatu eta ikusiko dugu.  

Sardana-forma  

Haurrek sardana-forma argi eta garbi izan behar dute (ikus 6. puntuaren eranskina: hiztegia 
eta glosategia). Garrantzitsua da ikustea dantza bati erabat lotuta dagoen forma musikala 
dela. Beraz, esaldi-lan bat egiterakoan, dantzak berak lagundu eginen digu esaldi musikalak 
kontuan hartzen bere “koreografiaren” bitartez.    

Proposamen didaktikoak  

a) Sardanei eta koblei buruzko hasierako ebaluazioa egitea. Azaldu behar dira, dantzan aritu 
daitezela, kantuan aritu daitezela… Une egokia da dantza horren jatorria eta bilakaera 
azaltzeko.  
b) “Santa Espina” entzutea. Azterketa bat egitea eta sarrera, laburrak, luzeak eta 
kontrapuntua zer diren azaltzea.  
c) Letra irakatsi eta ikastea. (ikus letra eranskinean)  
d) Dantza dantzatzea.  
e) Kobla zer den azaltzea: sardanak jotzeko instrumentu talde tipikoa da. Azpimarratuko dugu 
kontzertu honetan sardana joko duen talde instrumentala metal-boskotea izanen dela. Orduan, 
nork joko du sarrera? Eta tenora instrumentuaren kantuak?  Zenbat tirada joko dituzte? Eta 
kontrapuntua?   
f)  Kontzertu ondoko jarduerak. Une egokia da, berriro kantatzeko eta haren egileak nor 
izan ziren gogoratzeko: Enric Morera eta Àngel Guimerà.  



 

3. SAILA: Konpositoreak eta musika-estiloak  

Azpimarratu behar da konpositorea beti egon dela gizakiari lotuta eta lotura ere izan duela bizi 
izan duen garaiarekin. Beraz, kontzertuaz baliatuko gara  

 •  konpositorea eta interpretatzailea zertan desberdintzen diren ulertzeko 
 
.  
 

•  jotzen diren musika-lanak zer garaitakoak diren ikusteko eta haietako bakoitza 
bere egilearekin lotzeko (ikus 6. eranskina: hiztegia eta glosategia)   
•  konpositore bat sakon lantzeko.  



 



 



 Fugaren subjektuko gaia  

LA SANTA ESPINA  

1. BERTSIOA  

Testua: Àngel Guimerà i Jorge 
Musika: Enric Morera i Viura  

Som i serem gent catalana tant 
si es vol com si no es vol, que 
no hi ha terra més ufana sota la 
capa del sol.  

Déu va passar-hi en primavera, i 
tot cantava al seu pas. Canta la 
terra encara entera, i canta que 
cantaràs.  

Canta l'ocell, lo riu, la planta, 
canten la lluna i el sol. Tot 
treballant la dona canta, i 
canta al peu del bressol.  

I canta a dintre de la terra el 
passat jamai passat, i jorns i 
nits, de serra en serra, com tot 
canta al Montserrat.  

Som i serem gent catalana tant 
si es vol com si no es vol, que 
no hi ha terra més ufana sota la 
capa del sol.  

LA SANTA ESPINA  

2. BERTSIOA  

Testua: Àngel Guimerà i Jorge 
Musika: Enric Morera i Viura  

Som i serem gent catalana i serem 
sempre catalans, tant si es vol com 
si no es vol, que no hi ha terra amb 
més ufana sota la capa del sol.  

Déu va passar-hi en primavera, i 
tot cantava al seu pas. Canta la 
terra encara entera, i canta que 
cantaràs.  

Canta l'ocell, lo riu, la planta, 
canten la lluna i el sol. Tot 
treballant la dona canta, i 
canta al peu del bressol:  

Fill meu per Catalunya vull 
veure’t gran i fort. Fes cara 
als que l’ultratgin i per ella 
viu i mor.  



6. Hiztegia eta glosategia  

6.1. Konpositoreak eta lanak  

!Enrique Crespo -Suite americana núm. 1 (Ragtime)  

Montevideon jaio zen, 1941ean (Uruguai). Buenos Airesen arkitektura eta musika ikasketak 
egin zituen (tronboia, konposaketa, jazza, orkestra-zuzendaritza...), eta ikasketak Estatu 
Batuetan eta Berlinen sakondu zituen. Tronboi bakarlaria izan da hainbat orkestratan; esate 
baterako, Montevideoko Irrati Nazionaleko Orkestra Sinfonikoan, Bambergeko Orkestra 
Sinfonikoan (1969-1980) eta Stuttgarteko Sudwestfunk Orkestra Sinfonikoan. 1974an, 
German Brass taldea sortu zuen, hau da, gure garaiko metal-talderik hoberenetakoa.  

Suite americana núm. 1 lana 1977an sortu zuen eta, gaur egun, metal-boskote guztiek jo 
beharreko lana izaten da, erreferentziazkoa. Amerikako hainbat herrialdetako musika 
tradizionalean egindako ibilbidea da (EEBB, Brasil, Peru, Argentina eta Mexiko). Estatu 
Batuetako ragtime baten bidez hasten da; gero, Peruko bals bat; ondoren, bossa nova eta, 
azkenik, zamba gaucha eta, bukatzeko, Mexikoko soinua. Enrique Crespok ederki uztartzen 
ditu herrialde bakoitzeko erritmoak eta melodiak instrumentu bakoitzaren ezaugarri teknikoekin; 
horrela, oreka ona lortzen du instrumentu bakoitzak bakarrik jotzen duenean.     

! Chick Corea –Spain  

Anthony Armando (Chick) Corea Chelsean jaio zen, Massachusetts (AEB), 1941eko ekainean. 
4 urtetan hasi zen pianoa jotzen. Aitak eragin handia izan zuen semearen garapen 
musikalean, 30eko eta 40ko hamarkadetako musika-banda bateko liderra baitzen. Chick Coreak 
makina bat musikariren lanak entzun zituen txikitan: esaterako, Beethoven, Mozart, Bach, 
Chopin, Charlie Parker, Bud Powell, Lester Young eta Horace Silver. Piano-jole eta konpositore 
bikaina, Sarah Vaughan, Gary Burton, Stan Getz eta Miles Davis musikariekin lan egin zuen. 
Bere bandak sortu zituen: Circle (1969), inprobisazio librean erreferentzia nabarmena izan 
zena; Return to Forever (1972), arrakasta handiko bi disko plazaratu ondoren, alde 
elektronikorantz jo zuena, eta The Elektric Band  (1985). Azken talde horren lehenbiziko lana 
Chick Corea elektric band izan zen, eta hainbat gaik arrakasta handia izan zuten: esate 
baterako, Light years (1987), Eye of the beholder (1988), eta Chick Corea akoustic band 
izenburukoek  

Jazzak eta rockak eragin handi-handia izan dute musikari honen lan guztietan, eta arian-arian, 
jazz fusion esaten zaion estilo berria sortu zuten. Ziurrenera, Spain Chick Corearen lanik 
ospetsuena da. 1971n konposatu zuen eta oso maiz jo izan du bere banda guztietan.  
1988an, lana berriro harmonizatu zuen The Akoustic Band Trio taldearentzako. Spain 
Espainia, Kuba, Brasil, Argentina eta New Yorkeko artearen goren unea da.  



!Johann Sebastian Bach –Fa minorreko fuga eta Toccata eta fuga  

Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750  

Ez dugu konpositore honi buruzko argibiderik emanen, merkatuan bibliografia zabala eta 
askotarikoa dagoelako.   

! Henry Mancini -Vals charade  

Konpositore iparramerikarra; funtsean, filmetako soinu-bandak konposatu ditu. Cleveland 
hirian jaio zen, Ohio (AEB), 1924ko apirilaren 16an. Pennsilvaniako Sons of Italy bandan lotu 
zitzaion musikagintzari.  

Gerra ondoren, zinemako musika poliki-poliki partitura sinfonikoetatik urrundu zen, eta horrek 
konpositore-belaunaldi berria ekarri zuen; haietako batzuk musika arina esaten zaionetik eta 
jazzetik etorri ziren: esate baterako, Henry Mancini.  

1950eko hamarkadaren erdian edo, jende gehienak filmetan ateratzen hasten ziren abestiak 
nahiago zituen eta, horren ondorioz, zinema-estudioek jarreraz aldatu eta konpositoreengan 
pausatu zuten begirada; estudioak joera horretaz baliatu ziren, musikariei konposaketa 
erritmikoak, alaiak eta erromantikoak eskatzeko; azken finean, diskoetan erraz argitara 
zitezkeen lanak.  

Horrela, II. Mundu gerra bukatzean, eta musika giro berri horren barnean, Henry Mancini 
Universal izeneko zinema-estudioetan hasi zen lanean; han, hainbat lan konpondu, orkestratu, 
gainbegiratu eta konposatu zituen. Sei urtez lan ona egin bazuen ere, Universaletik kanporatu 
zuten, plantilla-murrizketa bat izan zela medio.    

Handik gutxira, Blake Edwards zinema-zuzendaria ezagutu zuen, eta 30 urtez iraun zuen lan 
harremana hasi zen bien artean. Harekin 28 film egin eta sari aunitz irabazi zituen; hitz batez, 
famatu egin zen, soinu-bandetako konpositore gisa.  Los Angelesen hil zen, (Kalifornia-AEB), 
minbiziak jota.  

! Joan Bautista Josep Cabanilles -Batalla Imperial  

Organo-jole eta konpositorea. Algemesín jaio zen (Erribera Garaian), 1644an, eta 1712an hil 
zen Valentzian. Hiri horretan egin zuen musika-ibilaldi osoa.  Izan ere, katedraleko organo-
jolea izan zen 20 urtetik aurrera. Bestalde, 21 urtetan, lehenbiziko organo-jole izendatu zuten 
Valentziako katedralean, eta "Prima clerical tonsura" jaso zuen, karguaz jabetu ahal izateko 
eta 1688an apezteko. Andreu Peris hil zenean, lehenbiziko organo-jolea izatera iritsi zen. Lan 
bereizgarri ugari konposatu zituen –tientos, batallas, locuras, paseos, galliardes–, denak 
halako mugimendu melodiko eta harmoniko bereziz betetakoak, eta nabarmen gustatu egiten 
zitzaion bai modulazioa bai bariazioa.   



Orain arte ezagutzen dugun bere ahots-lanari dagokionez, ahotserako eta baxurako hamar 
konposaketaz osatuta dago, eta Ah, de la Región celeste lanean hamahiru ahotsera iristen 
da. Lan horretan Cabanillesek lirismo hunkigarria agertzen du eta, batez ere, Mortales que 

amáis lanean, zeinean geroago Bach ezagunak bere Pasioa San Mateoren arabera lanean 
baliatu zuen gai berbera erabili baitzuen; argi dago maisu handia izan zela disonantziaren 
erabileran eta gaien garapenean. Modernismo handi-handia dario alde guztietatik, eta nekez 
onartuko litzateke halakorik, XVII. mendeko eskuizkribuak kontserbatu izan ez balira.  

! Witold Lutoslawski -  Mini overture  

XX. mendeko musikarien artean nabarmendu behar den konpositoreetako bat da. Varsovian 
jaio zen 1913an, eta oso gaztetan, talentu harrigarria erakutsi zuen burulanean eta musika 
kontuetan. Poloniarako, eta ikuspuntu politikotik, garai zailean bukatu zituen konposaketa-
ikasketak; horren ondorioz, zapuztu egin ziren Parisen ikasten jarraitzeko asmoak, eta urte 
haietan, entrenamendu militarrean aritu zen, alemanek espetxeratu zuten, eta Varsoviara ihes 
egin zuen; hiri horretan, gure gizona eta haren aberkide bat elkarrekin aritu ziren beren 
konposaketak tabernetan jotzen, bizimodua aurrera ateratzeko. Gerra ondoren, erregimen 
estalinistak Lutoslawskiren lehenengo sinfonia zentsuratu zuen, baina eutsi egin zion 
konposatzeari. 1958ra arte ez zuen nazioarteko ospea bereganatuko; zehazki, Bartoken 
omenez egindako hileta-musikaren bidez.  

Hileta-musika horretatik aurrera, bere sistema harmonikoa garatzen hasi zen; sistema hori 
metodo dodekafonikora hurbildu zen: “Egin dudan sistema horrek aukera eman dit sistema 
tonaletik eta sistema dodekafonikotik haratago mugitzeko, hamabi soinuen barnean;  … 
Niretzat, aro berri baten hasiera da; esperientzia luzearen emaitza da.”  

Jeux venitiens izeneko lanean (1961) erakutsi zuen lehen aldiz bere teknika aleatorioa, 
zeinean instrumentu-joleek nola halako askatasun musikala baitute, betiere arau kontrolatu 
batzuen barnean. Hori agerian geldituko da handik aurrera egin zuen musika ia guztian. Los 
Angelesko Orkestra Filarmonikoak gure musikariaren  4. Sinfonia jo zuen, eta lan horrek 
Nazioarteko Musika Saria jaso zuen 1993ko otsailean, konpositore beraren zuzendaritzapean.   

Sari asko jasotakoa da nazioartean; besteak beste, nabarmentzekoak dira Unesco saria 
(1959, 1968), l’Ordre de Commandeur des Arts et des Lettres francesa (1982), Grawemeyer 
saria (1985) eta The Royal Philharmonic Society elkartearen urrezko domina (1986). Bere 
bizitzako azken urtean Suediako Musika Polar deritzon saria jaso zuen, bai eta Inamori 
Foundation Kyoto saria ere; eta hil ondoren, Nazioarteko Musika Saria,  arestian aipatutako 4. 
Sinfoniagatik, dimentsio handietako konposaketa-lan gisa. Ekarpen ikaragarria egin zion 
musikari eta 81 urtetan hil zen, 1994ko otsailean; haren heriotzak hutsune handia utzi zuen 
eta, oraindik ere, jende asko ez da Lutoslawskiren lanaz ahaztu.  

!Malcom Arnold – Kwai ibaiaren gaineko zubia  

Konpositore ingelesa, 1921eko urrian Northamptonen jaioa. Amaren aldetik jaso zituen 
lehenbiziko eragin musikalak, amak pianoa jotzen baitzuen, eta geroago, anaien eta lagunen 
bitartez, jazza entzuten eta idazten aritzen zirenean.  



Londresko Royal College of Music ikastetxean ikasi ondoren, Orkestra Filarmonikoan hasi zen 
jotzen, eta 1942an, lehenbiziko tronpeta-jolea izatera iritsi zen. Gero, 1948an, Mendelssohn 
saria irabazi eta orkestra utzi zuen, urtebetez Italian bizitzeko. Itzultzerakoan, bere 
konposaketa-lana gero eta ospetsuago egin zen, eta gero eta eskaera gehiago jaso zituen. 
Denetariko musika taldeetarako idatzi zuen, bai eta denetariko estiloetarako ere: sinfoniak, 
kontzertuak, musika korala, haize eta metal instrumentuetarako musika… hala 
profesionalentzako nola amauterrentzako, antzerkirako nahiz zinemarako (80tik gora filmetako 
musika egin zuen, eta haietatik “Kwai ibaiaren gaineko zubia” izenekoak Oskar sari bat irabazi 
zuen, eta “Inn of the Sixt Happiness” lanak, bestalde, Ivor Novello saria.  Makina bat sarik, 
aipamenek eta errekonozimenduk hartua dute aintzat Malcom Arnolden lana mundu zabalean.  

!Duke Ellington -Caravan  

Eduard Kennedy “Duke” Ellington. Estatu Batuetako konpositore eta jazz-musikaria izan zen 
(1899-1974). Familia aberatsean jaio zen eta heziketa bikaina jaso zuen, heziketa burgesa, 
halako dotorezia aristokratikoarekin batera; horrek “duke” goitizena erakarriko zion urte 
batzuetara. Amarengandik jasotako piano-eskolen bidez hasi zen musika ikasten. 1921ean, 
bere lehen musika banda sortu zuen, jaiolekuan bertan, eta 1923an New York aldera joatea 
erabaki zuten; zehazki, “Hollywood” klubera. Han,  Bix Beiderbeck musikariak ikusi zituen eta 
tronpeta sordinadunaren wa-wa soinu bereizgarriari ohartu zitzaion. Soinu hori erabakigarria 
izan zen  Duke Ellingtonen diskurtso musikalean. 1924tik 1926ra, hainbat musikari bandan 
sartu eta, denen artean, orkestra sendoa egin zuten, soinu propioa eta guzti egiten zuena. 
Harlemgo “Cotton Club” klubean kontratatu zituzten. Owney Madden gangsterrak kudeatutako 
tokia zen hura, eta hain jarri zen modan, non jende larru zuri diruduna soilik joaten baitzen, 
denak goi mailakoak. 4 urtez aritu zen eta, 1931n atera zenean, erabat ospetsua zen. 1927tik 
1945era, Duke Ellington eta bere orkestra heldutasunera iritsi ziren arteari eta sormenari 
dagokienez. Big Bands banden munduan gainbehera nabarmena izan ondoren, Newporteko 
Jazz Jaialdian suspertu ziren, 1956an.  

!Nino Rota -Huit et demi  

Milanen jaio zen 1911n, musikari familia batengan. Orefice eta Pizzetti musikariengandik jaso 
zituen lehen musika-eskolak. Familia Erromara bizitzera joan, eta han Santa Cecilia 
kontserbatorioan bukatu zituen ikasketak. Haur zelarik, bere talentu handia erakutsi zuen bai 
konposaketan bai orkestren zuzendaritzan. Estatu Batuetara 2 urterako bizitzera joan eta 
atzera itzuli zen Milanera; itzulitakoan, operak eta baletak idatzi zituen. 40 urte inguru zituela, 
zinemarako musika idatzi zuen. Horrela, Felliniren soinu-banda guztiak egin zituen 1952tik 
1979ra.  

!Enric Morera -La Santa Espina  

Bartzelonan, 1865eko maiatzaren 22an jaio eta 1942an hil zen, 76 urtetan. Aitarengandik jaso 
zuen musika zaletasuna. Txiki-txikia zelarik, familia Argentinara joan zen; lehenbizi, Buenos 
Airesera, eta ondotik, Córdobara, non musikari buruzko lehenbiziko ikasketak jaso baitzituen. 
Behin Bartzelonara itzulita, biolin, piano eta harmonia ikasketak egin zituen, eta Liceoko 
orkestran hasi zen.  



Denbora puska batez kanpoan ibili ondoren, 25 urtetan Bartzelonara itzuli zen. Harremanetan 
sartu zen giro berritzaileekin (L'Avenç eta Els Quatre Gats). Santiago Rusiñolek eta Pablo 
Picassok giro modernistetan barneratu zuten.  Catalunya Nova abesbatza sortu eta, 
denboraldi batez, Sitgesen bizi izan zen. Gainera, kritikariei aurre egin zien, bai eta 
Kataluniako musika arloko arduradunei ere.  

Hainbat enpresa sustatu zituen; aldiz, Teatro Lírico Catalán eta Espectáculos y Audiciones 

Graner proiektuek huts egin zuten. Orduan, Morerak erreka jo zuen. Madrilera joan zen eta 
han bere lehenengo sardana idatzi zuen: Enyorança. Gero, Bartzelonara itzulita, bere lana 
hiriko etsai girotik urrun idaztea erabaki zuen. Urte haietan, La santa espina, Els tres tambors, 
La nit de Reis, El comte Arnau eta l'òpera Empòrium konposatu zituen.   

Geroago, berriro Argentinara joan zen. Azkenik, Bartzelonako udal erregidore Ignasi Iglésiasek 
gure musikaria deitu eta Udalaren Musika Eskolako zuzendariorde izendatu zuen, non 
harmonia, kontrapuntu eta konposaketa eskolez arduratu baitzen. La santa espina izenburuko 
sardana halako ereserki abertzalea da katalanentzako. Debekatua egon zen Primo de 
Riveraren eta Francoren diktaduretan.   

!Werner Pirchner – Optimissimo  

Hallitirolen jaio zen, 1940an (Austria) eta 2001ean hil zen. Jazz musikaria. Hainbat kontzertu 
egin zituen nazioarteko eta Austriako jaialdietan. Soinu-bandak ere konposatu zituen, eta 
horrexegatik, 1976an sari bat eman zioten nazioarteko Film Laburren Jaialdian. 1981etik 
aitzinera, konposaketa klasikoa landu  eta metal arlorako musika ugari egin zuen. L’homme au 

marteau dans la poche lana zazpi mugimendutan banatua dago eta haietako bati Optimissimo 
deritzo. Madame Line Sourbier-Pinter andrearengandik jaso zuen lan hori egiteko enkargua, 
Innsbruckeko Frantses Institutuaren 45. urtemuga ospatzeko. 1991ko uztailaren 15ean 
estreinatu zen erakunde horren lorategietan.  

! Fats Waller – Handful of keys  

Thomas Wright Waller New Yorken jaio zen 1904ko maiatzaren 21ean. Haren gurasoak 
Edward Waller eta Adeline Locket izan ziren eta bizi maila ona lortu zuten, behin Harlemera 
bizitzera joanda; Edward artzain aritu zen Abyssinian Baptist Church elizan eta Adelinek, bere 
aldetik, kantatzeaz gain, organoa eta pianoa ere jotzen zituen. Halako erlijio-giro nabarmenean, 
12 seme-alaba izan zituzten, eta haietatik 6 haurtzaroan hil ziren.  Bizirik iraun zuten anai-
arrebetatik txikiena izan zen Thomas eta, 5 urtetan, harmoniuma jotzen zuen. Handik gutxira, 
gazteak aitaren elizako organoa jotzeaz gain, eskolako orkestrarekin kontzertuak ere egiten 
zituen; zehazki, piano-jole eta organo-jole aritzen zen. Halaber, biolin-eskolak jaso zituen, eta 
beste instrumentu batzuk jotzen ere ikasi zuen; gogo bizia agertu zuen musikarekiko, musikak 
liluratzen zuen, eta 14 urtetan, ikasketak alde batera utzi zituen. Hainbat lanetan aritu zen, 
baina etxetik hurbil zegoen zinema batera joatea zuen gustuko (Lincoln Theatre); zinema-areto 
hartan, Maizie Mullins piano-jolea zegoen eta emakumeak begiratzen uzten zion, bai eta jotzen 
ere, zenbaitetan. Maizie gaixotu zen eta Thomasek ordezkatu zuen, eta piano-joleak lana utzi 
behar izan zuenean, Thomas gazteak hartu zuen haren tokia; Thomas, musikaren bidez, 
zinema mutuko filmak girotzeaz arduratzen zen Lincoln Theatre areto hartan.   



 6.2. Genero eta forma musikalak  

Ragtime  

Pianorako konposatzen den musika da funtsean, inprobisaziorik gabe, eta baditu XIX. mendeko 
musika erromantikoko, martxetako (jai giroko desfileak eta desfile militarrak) eta polketako 
elementuak. Jazzaren ezaugarri asko baditu ere (esaterako, sinkopak etengabe erabiltzea eta 
“call and response” ereduaren erabilera), berez ez da jazz musikatzat hartzen; hain zuzen 
ere, inprobisaziorik ez duelako. Hala ere, musika molde honetako melodia asko jazza 
inprobisatzeko erabili izan dira. Gauza bat du funtsezkoa; hots, erritmo sinple eta sendoko 
lerro baxuaren (piano-jolearen ezker eskua) eta melodia-lerro sinkopatuaren (piano-jolearen 
eskuin eskua) arteko kontrastea.  

Jazz fusion  

40ko hamarkadatik aurrera, jadanik jazzak bereganatuak zituen musika kubatarraren 
elementuak. 60ko hamarkadan, jazza berritzeko elementuak agertu ziren, bestelako hizkuntza 
musikalak erabilita; bereziki musika brasildarrarekin, bossa nova erritmoarekin, bai eta musika 
latinoamerikarrarekin eta rockarekin (jazz-rock) ere. Jende garbizalea ez zen joera horren 
aldekoa baina gaur egunera arte iraun du. Ordezkariak: Miles Davis, Stan Getz eta Chick 
Corea.  

Fuga  

Fuga imitazioan oinarrituriko konposaketa polifonikoa da. Eraikin konplexua dela esan 
genezake, non atalik garrantzitsuena garapena baita. Fugak hainbat zati ditu:   

•  Esposizioa: zati honetan, subjektua eta erantzuna (subjektuaren imitazioa) 
txandakatuz doaz, ahots guztiak sartzen diren arte. Bigarren sarreratik aurrera, 
erantzunarekin batera kontrasubjektuaren esposizioa ematen da, hau da, bigarren 
gaia. Azalpenaren barnean, episodioak daude, hau da, trantsizio modulagarriak, bai eta 
material tematikoa ere, subjektutik eta kontrasubjektutik hartzen dena. Lanean esku 
hartzen duten ahots guztietan gaia eta erantzuna agertu direnean bukatzen da 
azalpena.   
•  Kontrazalpena: zati honetan, lehendabizi, erantzuna agertzen da; ondoren, 
subjektua, kontrasubjektuak lagundurik. Subjektuaren esposizioa berriro agertzen da, 
bai eta erantzuna ere, tonalitate erlatiboan, eta geroago, hurbileko tonalitateetan sartu-
irtenak eginez.  
•  Paseoa: auzo-tonuen artean egiten da eta, azkenik, pedal nagusi batera 
bideratzen du.   
• Stretto: presazko da capo bezalakoa da, eta hasierako esposizioa 
kontrasubjekturik gabe hartzen da berriro. Konbinazio imitatiboen laburpen bat izan 
daiteke.   
•  Bukaera: pedal nagusi baten gainean egiten da, non lanaren material tematiko 
guztia agertzen baita. 



 

  

Sardana  

Sardana, musika eta dantza. Sardanaren egitura musikalak bi zati (A eta B) edo gai melodiko 
ditu; bi zati edo gai melodiko horiei laburrak eta luzeak deritze, eta era kateatuan jotzen dira, 
gehienetan ordena honi jarraikiz:    

•  sarrera-introito  
•  2 labur-tirada  
•  2 luze-tirada  
•  2 labur-tirada  
•  2 luze-tirada   
 kontrapuntu  
•  Luze-tirada 
 kontrapuntu 1  
•  Luze-tirada 1  

6.3. Spanish Brass Luur* Metalls  

* LUUR: Metalezko haize-instrumentua da, denetan lehenbizikoa omen, eta jatorriz Eskandinaviakoa da.   

Introitoari preludio edo sarrera ere esaten zaio; flabiolak eta danbolinak jotzen duten esaldi 
musikala da, sardana hasi baino lehen. Tirada da zati horietako bakoitzeko konpas musikalen 
kopurua. Dantzariak pausotan edo dantza-puntutan ematen ditu musikaren konpasak; beraz, 
musika-konpas bakoitzean dantza-pauso bat dagokio. Laburretan, dantzariak pausoak launaka 
markatzen ditu. Kontrapuntua halako interpretazio laburra izaten da, flabiolaren eta 
danbolinaren eskutik, dantzariei atseden une batzuk emateko.   

 

  

Biografía  

1989an, bost musikarik musika-proiektu eklektiko eta berritzailea sortu zuten, azken urteotan 
hainbat ikuspuntutatik garatu dutena: interpretazioaren, pedagogiaren eta sormen musikalaren 
ikuspuntutik, zehazki. Gaur egun, mundu zabalean jotzeaz gain, ganbera-musikarako eta 
interprete bakarlarientzako zuzenduta dauden ikastaroak ere ematen dituzte, diskoen 
grabazioa bazter utzi gabe. Bereziki zaintzen dute errepertorioa, bai eta eszenaratzea ere. 
Musika berriak sortzea dute gustuko, eta omen handiko konpositoreekin lan egiten dute, bai eta 
etorkizun oparoko konpositore gazteekin ere. Spanish Brass Luur Metalls taldeak lehenbiziko 
saria eskuratu zuen 1996an, Ville de Narbonne izeneko metal-boskoteentzako VI. Nazioarteko 
Lehiaketan; munduko lehiaketarik garrantzitsuena da horrelako taldeentzako. Bestalde, zazpi 
CD plazaratu dituzte eta, haietan guztietan, taldearen alderdi guztiak ageri dira; musika-ekitaldi 
garrantzitsuetan ere parte hartu dute eta, horrez gain, Spanish Brass Akademia ere sortu 
dute, mundu osoko musikariei eskolak emateko.  



Juanjo Serna Salvador, tronpeta Carlos Benetó Grau, 
tronpeta Manuel Pérez Ortega, tronpa Sergio Finca 
Quirós, tuba Indalecio Bonet Manrique, tronboia  

Diskografia  

LUUR METALLS Spanish Brass Quintet.1990 NO COMMENT. 1995 LA ESCALERA DE 
JACOB. 2000 SPANISH BRASS LUUR METALLS & FRIENDS. 2001 DELICATESSEN. 
2002 CAMINOS DE ESPAÑA. 2003 ABSOLUTE. 2004. XV Aniversario SBLM + 
Christian Lindberg & Ole E. Antonsen  

Webgune esteka   
w w w.spanishbrass.com  

Interpretatzaileak 
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 8. Fitxa teknikoa eta errepertorioa 

8.1. 
Interpretatzaileak 
Spanish Brass Luur Metalls  

Juanjo Serna Salvador, tronpeta; Carlos 

Benetó Grau, tronpeta; Manuel Pérez Ortega, 
tronpa; Indalecio Bonet Manrique, tronboi 
arrailuduna Sergio Finca Quirós, tuba  

Toni Jodar, koreografia; Francesc 

Moreno, jantzi diseinua; Sandra Kostyak, 
jantziak; Mercè Galí, diseinu grafikoa eta 
irudiak; Gemma Pla, esku-programa eta 
dossierra  

8.2. Programa  

 1. RAGTIME – Enrique Crespo  
 2. SPAIN – Chick Corea (mold.: Joshua Hauser)  
 3. FA MINORREKO FUGA – J. S.  Bach (mold.: Th. Caens)  
 4. VALS CHARADE – Henry Mancini (mold.: P. Llorens)  
 5. BATALLA IMPERIAL–J.B.Cabanilles  
 6. VALENTZIAKO HERRI KANTUAK–Tradizionala    
 7. MINI OVERTURE – Witold Lutoslawski  
 8. KWAI IBAIAREN GAINEKO ZUBIA – Malcolm Arnold (mold.: C.  Benetó)  

 9. CARAVAN–Duke Ellington  
10.TOCCATA ETA FUGA – J. S. Bach (mold.: Fred Mills)  
11.HUIT ET DEMI – Nino Rotta (mold.: J.  Brouquieres)  
12.LA SANTA ESPINA – Enric Morera (mold.: J.  Miller)  
13.OPTIMISSIMO (3r moviment de L’homme au marteau dans la poche) –Werner Pirchner  

14.A HANDFUL OF KEYS – Fats Waller (mold.: L. Henderson)  
15.JUST A CLOSER WALK – Tradicional (mold.: D. Gillis i H. Leonard)  
16.METÀL·LICS MEDLEY – Carlos Benetó  
 

 

 

 



 

9. Webgune estekak  

Ondoren, webgune batzuen estekak ageri dira, kontzertuak proposatzen dituen edukiekin 
zuzenean edo zeharka lotuta daudenak.    

http://w w w.spanishbrass.com 

http://w w w.geocites.com/brassmania 

http://w w w.trompetista.freeservers.com 

http://w w w.romerabrass.com 

http://w w w.apoloybaco.com/biografias-jazz.htm 

http://w w w.grec.net 

http://w w w.tvcatalunya.com/sardana 

http://w w w.xtec.es/recursos/clic/cat/act 

http://w w w.members.home.nl/mancini 

http://w w w.bbc.co.uk/music/profiles/lutoslawski.shtml 

http://w w w.chickcorea.com http://w w w.ninorota.com 

http://w w w.xtec.es/recursos/musica 

http://w w w.recursos/clic/act/musica/act10.htm 

http://w w w.recursos/clic/act/musica/act07.htm 

http://w w w.auditori.org  

 


