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Kontzertua 
 
 
Ikasleentzako Musika en Acción izeneko programaren barrenean, Beethovenen Bosgarren Sinfonia emango 
dugu 2009-2010. ikasturtean, Bigarren Hezkuntzako ikasleei orkestra-errepertorioaren lanik funtsezko eta 
oinarrizkoenetako bat eskaintzeko asmoz. Izan ere, ia hamar urte joan dira programa honetan azken aldiz 
konpositore alemaniarraren obrari bere osoan kontzertu bat eskaini zitzaionetik. Orduko hartan 
aukeraturiko lana “5 heroi 5” izan zen. Bere gidoian Fernando Palaciosek maisu handiaren hainbat 
oberturatatik hartutako zati batzuk aukeratu zituen. Jakina, ez zitekeen hutsaldia gehiago luzatu eta 
itzulera ere ez zitekeen bestelakoa izan: zuekin guztiekin Beethovenen Bosgarrena. 
 
 
Kontzertuan, ikasleek lana bere osoan entzungo dute; hau da, lau mugimenduak hasieratik bukaeraraino 
jo, eta aurretik narratzailearen azalpenak entzungo dira. Ludwig van Beethovenen musika, beraz, 
kontzertu honetako ardatz nagusia izanen da, eta sinfonia bere egilearekin lotuko dugu, bai eta egilearen 
bizitzaren eta gogoeten alderdi batzuekin ere; horrenbestez, azterketa musikalarekin batera, gure artista 
bikainaren giza ikuspegiaren inguruko zertzeladak tartekatuko ditugu.   
 
 
Gida didaktiko honek tresna erabilgarria izan nahi du irakaslearentzat, ikasgelan aurretik gaia lantzeko, eta 
kontzertura joan baino lehen, ikasleek Beethoven, bere konposaketa-baliabideak eta lanak ezagutzeko 
aukera izan dezaten; azken finean xedea da ikasleek sinfonia ulertzea eta, batez ere, sinfoniaz gozatzea, 
kontzertua haientzat esperientzia atsegina izan dadin. Lanaren zati bat bideratu dugu Beethovenen 
entzumen-gabezia (gorreria) azaltzera; era berean, beste artista bikain batek, Francisco de Goyak, izan 
zuen gaitz berberarekin lotu dugu. Horrela, zentzumen-lana azpimarratu dugu; entzumenaren inguruko 
gogoeta, batez ere. Ohikoa denez, lehenbiziko ataletan irakasleentzako argibideak emango ditugu: 
gehienbat egileari, sinfonia-formari eta kontzertuko lanari buruzkoak. Ondoren, proposamen didaktiko 
batzuk azalduko ditugu, ikasleek jarduera moduan ikasgelan erraz egin ditzaten.   
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(Bonn,  1770 – Viena,  1827) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beethoven, azken konpositore klasikoa eta lehendabiziko erromantikoa izan zen. 
Irudian, 1820an Joseph Karl Stieler pintoreak egindako erretratua ageri da. 

 
Beethoven familia musikagile batean jaio zen. Aita, Johann, kaperako abeslaria zen, bai eta konpositorea 
ere: alkoholikoa zen eta ez zen Ludwig aitonaren mailara iritsi, ez talentuz, ez ospez. Aita, hala ere, 
gogotik saiatu zen semea Mozarten antzeko fenomeno berria izan zedin. Horrela, pianoa, organoa eta 
biolina jotzen irakasteaz gain, txikitandik kontzertuak ematera ere behartu zuen; Ludwig txikiak beti 
txunditurik uzten zituen entzuleak, partitura irakurri ahala bere gustura aldatzeko gaitasuna zuelako eta, 
batez ere, inprobisatzeko talentu handia zuelako. Horrela, gauza zen proposatutako gai oro edota une 
horretan asmatutako bat ordu erditik gora garatzeko... zer-nolako konposaketa ederrak ez ote ziren 
galduko sortu ziren unean bertan! 14 urtetan, organo-jole izendatu zuten Koloniako gortean. 1787an, 
Vienara bidali zuten, Mozarten klaseak jasotzeko; dena den, berehala itzuli behar izan zuen, ama larriki 
gaixotu zelako. Ama hilik, handik aurrera, Ludwig gaztea familia guztiaren euskarria izan zen, aita buruz eta 
gorputzez hondoratu zelako. Handik bost urtera, Vienara itzuli zen Haydnekin ikasteko; eta Austriako hiri 
hartan gelditu zen betiko. Musika konposatzeaz gain, piano eta biolin kontzertuak ere eskaini zituen.   
 
26 urte bakarrik zituela, entzumen-arazoaren lehen sintomak nabaritzen hasi zen: urteek aurrera egin 
ahala, arazoa areagotu zitzaion. 1802an, Heiligenstadteko Testamentua idatzi zuen, hau da, bere Kaspar 
Anton Karl eta Nikolaus Johann anaiei zuzendutako gutuna; ez zuen inoiz bidali ordea, eta 1827an agertu 
zen, konpositorea hil ondoren. Gutunean bere etsipenaz mintzatzen zen, haren iritziz erabat bidegabea 
baitzen musikagile bat gor gelditzea; hura ideia jasanezina gertatu zitzaion, eta bere buruaz beste egitea 
ere pentsatu zuen. Zorionez, idatzi ere egin zuen jakin bazekiela oraindik ere bazuela zer aurkitu, zer 
arakatu, zer zehaztu musika munduan... eta itxaropen horrexek eman zion bizirik irauteko indarra. 
 
Gorreria handitu zitzaion neurrian, poliki-poliki kontzertu-aretoak eta errezitaldiak baztertuz joan zen, bai 
eta bizitza soziala bera ere; azkenean, gizon bakartia eta zaputz samarra bilakatu zen. Haren musika, 
ordea, gero eta ederragoa, dramatikoagoa eta adierazkorragoa izan zen. Garai “isil” horretan, 
Beethovenek bere lanik ospetsuenetakoak idatzi zituen: laugarrenetik bederatzigarren sinfonietara, 
Pianorako laugarren eta bosgarren kontzertuak, pianorako Appassionata sonata famatua eta Misa solemnis, 
eta bere azken Kuartetoak. 
 
Beethoven bere munduan itxitako artista bat izan zen, eta bere musika, bere lanak izan ziren kanpoaldera 
ateratzeko bidea. Behin batez, hara zer esan zuen: “nire bizitza nire notak dira”... eta arrazoi handia zuen, 
zinez!. Bere jeinua partituretan idatzitako nota musikaletan bilduta dagoen bezala, bere giza izaeraren eta 
eguneroko bizitzaren zati bat bere Elkarrizketa Koadernoak izeneko oharretan isuria dago; 1818ko 
otsailetik 1819ko abendura bitarte idatzitako oharrak dira. Gorreriak jota zegoen urte haietan, ohar haiek 
kanpoaldearekin komunikatzeko eta jendearekin elkarrizketan aritzeko bidea izan ziren.  
 
Ongi dago gure konpositorearen beraren hitzak eta haren gainean egin diren biografia ugariak irakurtzea; 
dena den, Beethoven ezagutzeko modurik onena bere musika jotzea da (hein handiagoan edo txikiagoan, 
hori egiteko aukera ederra duten guztiek), bai eta bere musika entzutea (gaur egun, guztion eskura 
dagoen pribilegioa baita).  
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Konpos itore modernoa 
 
Beethoven bere garaiko gizona izan zen. Frantziako Iraultzak ekarritako ideiek eraginda, denok berdinak 
jaiotzen garela pentsatzen zuen. Horregatik aukeratu zuen bere Bederatzigarren Sinfoniarako Schiller 
poetaren Alaitasunaren Oda. Odaren puska batek hauxe zioen: “Gizon-emakume guztiak anaia-arrebak 
dira”. Mesfidantzaz begiratzen zion aristokraziari; horregatik, Hirugarren sinfonia “Heroikoa” Napoleon 
Bonaparteri eskaini zion, biziki miresten zuelako. Dena den, Napoleonek bere burua enperadore 
izendatu zuenean, eskaintza kendu eta eskuizkribuan bertan, haserre, zirriborratu zuen.   
 
Beethovenen garairaino, konpositoreak, nola edo hala, nobleen zerbitzuan aritzen ziren artisau musikalak 
ziren; hau da, nobleek “neurriko lanak” egiteko enkarguak ematen zizkieten, adiskideen bilera bat edota 
ospakizun politikoak eta familiarrak girotzeko. Lanak, gehienez, pare bat aldiz entzun eta nahikoa izaten 
zen; handik aurrera ez ziren erabilgarriak, haien unea pasatua zegoelako. Beethovenez geroztik, ordea, 
konpositoreak benetako artista bihurtu ziren; musikagile profesionalak izan ziren, eta beren lanak 
argitaratu eta saltzen zituzten. Musikagileek, gainera, lanak beren iritziak aintzat hartuta eta jende 
guztiarentzat pentsatu eta sortzen zituzten, hala entzule garaikideentzat nola etorkizunekoentzat. 
Horregatik, aurreko konpositoreak baino lan gutxiago egiten zituzten, ez baitzuten seriean eta halako epe 
jakin baten barruan konposatzen; hau da, ideia bakoitzaren inguruko gogoeta egiten zuten, gai bakoitza 
ontzen eta garatzen zuten, harik eta lan paregabe eta berezia sortu arte. Handik aurrera, gainera, musika 
herritar guztiengana iritsi zen; ez soilik zorioneko gutxi batzuengana. 
 
Ludwig van Beethovenek Klasizismoaren arau eta forma musikalak eraldatu eta pentsamendu 
erromantikoaren adierazpen-beharretara moldatu zituen; horrela, gure konpositoreak musika edertu 
zuen alde guztietatik begira. Leonard Bernstein konpositoreak hitz hauek idatzi zituen bere El maestro 
invita a un concierto liburuan: 
 

“Haydnek egongela batean kontatzeko moduko txiste txiki eta goxoa egiten duen tokian,   
Beethovenek egindako txisteek mundua inarrosten dute; ekaitz gogorraren erdian konta daitezkeen 
txisteak dira. Haydnek sorpresa dibertigarriak egiten dituen tokian, Beethovenek sorpresa harrigarriak 
egiten ditu, edonor ahoa bete hortz uzteko modukoak, baina irribarrea eragiten ez dizutenak. Mozart 
alaia zen tokian, Beethoven pozez txoratzen dago. Musika klasikoa handipen-lente baten bidez 
ikustea bezalakoa da: dena askoz ere handiagoa baita. Baina Beethovenek bestelako ekarpen nagusi 
bat egin zion musika klasikoari: hots, barneko emozio handiagoa eman zion”. 

Dena den, artearen munduan, gauza bat da eraldakuntza edo garapena eta beste bat hobetzea. Ez 
ditzagun nahastu. Hori, esate baterako, teknologiaren arloan gertatzen da; hau da, aurrerapenek 
zaharkiturik uzten dituzte produktu jakin baten aurreko bertsioak oro. Aldiz, artelanek betirako diraute 
indarrean, dela Greziako eskulturek, dela Mozarten operek, dela Cervantesen eleberriek. Horregatik, 
Beethovenen sinfoniak bere sormen-lanaren goia izanik ere, alemaniarraren lanek ez dituzte Haydnenak 
edo Mozartenak hobetu; eta handik aurrera konposatutako sinfoniek ere, ezta bakar batek ere, ez dituzte 
aurrekoak gainditu.  

 
 
 
 
 
 
Gazterik hasitako gorreria zela eta, Beethovenek ezin izan zuen inoiz orkestrako zuzendari 
postua bere gain hartu. Klaseak ematea ere ez zuen gustuko, behartua sentitzen zenean izan 
ezik; esate baterako, bere babesle Austriako Rodolfo artxidukearen kasuan. Zorionez, bere 
sormen-jeinu ikusgarriak eta argitaratzaileekin traturako izan zuen trebetasunak aukera eman 
zioten lanen balioaren araberako ordainsaria lortzeko.  
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SINFONIA 
 
Fo rma 
 
Hainbat mugimendutan antolatutako forma musikala denez, sinfoniak errepertorio handia eta zabal-
zabala biltzen du bere baitan, eta XVIII. mendean eman zitzaion behin betiko forma. Bere eduki 
abstraktuari begira, sinfonia musika purua esaten zaionaren barruan kokatua dago; baina, halere, 
batzuetan halako programa edo gidoi jakin bat izan dezake, sinfoniaren esanahia argitzen duena. 
Instrumentazioa orkestrarako soilik pentsatua dago; dena den, musikaren historian zehar, konpositoreek 
beren irudimena hegan utzi eta ahotsak, korua eta instrumentu bakarlariak sartu dituzte . 
 
Jator r ia  
 
Hasieran, orkestrarako konposaketak hiru mugimendutan antolatuta zeuden 
eta tempoa honela zegoen txandakatuta: azkarra-geldoa-azkarra; tempo hori 
Barrokoaren kontzertu ripienoa deritzonari dagokio, hau da, sinfoniaren aurre-
aurreko formari. Dena dela, sinfoniak beste eraketa-iturri garrantzitsu bat ere 
badauka: hots, Alessandro Scarlattik 1680ko hamarkadan sortutako italiar 
operaren hiru mugimenduetako obertura edo sinfonia. Azken horrek behin 
betiko izena zekarren berekin. Egia da izaeraz arinagoa zela, dibulgaziozko 
xedeetan erabiltzeko operatik askatzen zen atala baitzen. Baina esan behar da 
erabateko eragina izan zuela sinfoniaren ondorengo bilakaeran.  
  
Italiako konpositoreek obertura-estilo berria hartu zuten: hau da, orkestra zabalagoa erabili zuten (haria, 
oboe-bikoteak, flautak, tronpak, tronpetak eta tinbalak), ehundura homofonikoa, harmonia-erritmo 
geldoa eta pedalen ohiko erabilera, efektu dinamikoak, eta kontraste tematikoa lehen mugimenduan. 
Bada, estilo berri hori oso azkar moldatu zen kontzertuko sinfoniaren betebehar estetikoetara. Zehazki, 
Mannheimeko Eskolak estilo-ezaugarri horiek bere gain hartu eta ezaugarriok eskola horretako 
berrikuntzarik nabarmenenak izan ziren, nahiz eta obertura napolitarretik hartuak ziren; esaterako, horixe 
da Mannheimeko crescendo ospetsuaren kasua.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dena dela, Mannheimeko Eskolako konpositoreek ezaugarri horiek hartzeaz gain, elementu berri horiek 
guztiak garatu, aberastu eta halako indar handi eta desberdina eman zieten; eta horixe izan zen hain 
zuzen ere haien ekarpenik handiena. Horrela, orkestra sendotu, klarineteak agertu eta haizeari eginkizun 
garrantzitsuagoa eman zioten. Gainera, denbora bat gehiago sartu zuten; zehazki, minueta eta trioa azken 
mugimenduaren aurretik. Horrela, lau denbora dira. Era berean, sonata-forma hartu zuten berrazalpen 
partzial batekin. Geroago, beste konpositore batzuek sinfoniari egitura sonata garbia eman zioten, 
berrazalpen osoarekin. 
 
 

                                                        
A. Scarlatti 

 

Vista de Mannheim, grabado de Johann Ziegrer, 1798 
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Funtz io soz ia la 
 

Bestalde, Ilustrazioak XVIII. mendean eragindako gizarte-aldaketen ondorioz, erdiko klasea sortu zen, eta 
klase berriak arte mundura eta hezkuntzara hurbildu nahi izan zuen. Bi kontzertu mota hasi ziren lehian: 
batetik, jende guztiari zuzendutakoak, eta bestetik, goiko klaseetara mugatutakoak, izaera pribatu eta 
aristokratikoa zutenak; hau da, herritar guztientzako ez zirenak.  
 
XVIII. mende osoan, sinfonia era askotako ekitaldietan jotzen zen, hala arlo pribatuetan nola publikoetan 
(ekitaldi instituzionaletan, akademietan, jauregietan, monasterioetan eta udal eginkizunetan). Beraz, 
sinfonia zabaldu egin zen, kontzertuak bere funtsa hartu ahala. Horrela, musikazaleei, kazetari eta kritikari 
musikalei zuzendutako saio musikalak ere kontzertuaren inguruan garatzen ziren, hura egintza kulturala 
eta soziala baitzen.   
 
 

B i l a k aer a  
 

Klasizismoan, konpositorearen fantasiari bide emateko funtzio bat bezala finkatu egin zen sinfonia; 
horregatik, berehalako batean, berrikuntzarako bidea izan zen. Hori dela eta, sinfoniaren historia literatura 
musikalaren bilakaera biltzen duen errepertorio oso bat da, hein handian sinfonia-egilerik nabarmenenek 
idatzitakoa, eta musikagile haietako bakoitzak egindako ekarpenekin aberastutakoa. Hona hemen sinfonia-
egile haietako batzuk:  

 
J .  Haydn.  Bere lan kontuek beharturik (originala izatera behartua, hark berak 
esaten zuen bezala), sinfoniari benetan barietate izugarria eman zion, gaiak 
etengabe honela eta horrela aldatuta eta garapenarekiko interes sakona agertuta. 
Ahal izan zuenean, saiatu zen bere konposaketa-lanetan bakarlariak agertzen. 
Musikagile honen adierazpide nagusia indar dramatikoa da, bai eta haren sinfonia 
askori darien izaera iradokitzailea ere.  
 

 
W. A. Mozart. Gazte-gaztetan hasi zen beste herrialde batzuetara bidaiak egiten 
eta bestelako musika-ildoekin harremanetan sartzen. Horren eraginez, hasiera batean, 
italiar erako estiloa agertu zuen. Horrela, bere lanetan kontraste tematiko 
nabarmenak erakusten zituen, bai eta aurretik definituriko forma motak ere: dena 
den, halako perfekzio izugarria eman zien forma horiei, eta elaborazio fin-fina ere bai.  
Bera hasi zen sinfonian kontrapuntua erabiltzen, Haydnen garapen-teknikak baliatuta, 
eta horrekin batera, gauza hauek ere dira azpimarratzekoak: material melodikoaren 
goi kalitatea, eta bere harmoniaren eta orkestazioaren oparotasuna. 

 
L .  van Beethoven. Bederatzi sinfonia egin zituen, denetarikoak. Hau da, 
batzuetan, forma klasikoa bururaino eraman zuen, eta beste batzuetan, 
sinfoniaren elementu bakoitza zabaldu eta garatu zuen, doinuen prozesu osoa 
koordinatuta. Haydnen gai-garapenaren aldeko interesa ageri da haren lanetan, 
eta fugatoaren erabilera bikaina da horren erakusgarria. Orkestra zabaldu eta 
tronboiak Bosgarren, Seigarren eta Bederatzigarren sinfonietan sartu zituen, eta 
minuetaren ordez scherzoa erabili zuen. Bukaera desberdinak sortu zituen, berriak, 
halako klimax berritzailea ekarri zutenak; hau da, lanaren bukaeran, zirrara-giro 
handiagoa lortu zuen. Orain, bukaera horri finale sinfonikoa esaten zaio.  
 

Horrenbestez, Beethovenen ezaugarriek sinfoniaren kontzeptua bera aldatu zuten. Honatx ezaugarri 
horietako batzuk: ikuskera ziklikoa, mugimendu batzuen arteko lotura, scherzoa sartu izana, eduki 
kontzeptuala eta izaera (esaterako, natura deskribatzea eta zuzenean testu poetiko bat erabiltzea), 
kontraste dinamikoak eta soinu-blokeen konbinazioa. Guztira, bederatzi sinfonia egin zituen, bederatzi; 
eta zenbaki hori berez gelditu zen mendebaldeko musikaren historian ikur gisa zizelkatua.  
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Erromantizismoa behar bezalako esparrua izan zen, norbanakoaren adierazpen erromantikoa eta lirismoa 
garatzeko. Beethovenen ondorengo sinfoniaren ibilera, beraz, norbanakoaren agerpen horri lotua 
egoteaz gain, konpositore alemaniarrak erabilitako hainbat elementu arakatzeari ere lotua dago: esate 
baterako, orkestra etengabe handitzeari. Orkestra handitzeak bidea eman zuen tinbreak 
esperimentatzeko eta forma hausteko, eta horrek aukera eman zuen sinfoniaren barrenean bestelako 
ideia formalak garatzeko. Eta, XIX. mendean barrena konpositore batzuek halako ikuskera 
kontserbadoreagorantz jo bazuten ere, sinfoniaren bilakaerak bere bidea egiten jarraitu eta bere historia 
egin zuen, denetariko berrikuntzez osaturikoa.   
 
Horrela, F.  Schuber t musikagileari bere gai lirikoen edertasuna eta adierazkortasuna zor zaizkio, eta 
horrekin batera, garapenetako sekuentzia harmoniko handiak, kolore harmonikorako agertu zuen zentzu 
harrigarria eta hirugarrengo tonalitateak eta akordeak nahiago izana. Berriz, F.  Mendelssohn  
konpositoreari, bidaietan inspiratutako sinfoniak (Italiarra eta Eskoziarra), bere orkestazio ikusgarria eta 
formaren kontserbazioa zor zaizkio. R .  Schumann-ek, bere aldetik, hainbat elementu erabili zituen, 
molde klasikoetatik ihes egiteko; adibidez, kateatze melodiko berritzailea, mugimenduen arteko batasun 
organikoa (lotura tematikoen bidez lortutakoa), berrazalpen laburrak, koda zabalak eta izenburu 
iradokitzaileak.  
 
J .  Brahms. Beethovenen teknika sinfonikoaren oinordekoa izanik ere, scherzoari 
uko egin eta, haren ordez, Allegretto grazioso bat erabili zuen; horrez gain, forma 
ziklikoa era lausoagoan erabili zuen era nabarmenean baino, norbanakoen 
elementu erromantikoak baliatu zituen, bai eta lirismo sakon-sakona eta 
adierazkorra ere; halaber, orkestra zabala eta askotarikoa erabili zuen, zorrotza izan 
zen doinuak antolatzerakoan, eta bizia, gaien garapenean. Azkenik, antzinako 
prozedurak erabili zituen: adibidez, chacona eta passacaglia. 
 

H. Ber l iozek, bere sinfonia programatikoetan, era ziklikoan erabili zuen idée fixe 
deritzon kontzeptua, hau da, mugimendu guztietan agertzen den gai sinbolikoa. 
Orkestazio moldatzaile bikaina, sen berezia zuen melodietan orijinala izateko; horren 
eraginez, gauza izan zen ia gai oro cantabile bihurtzeko. Era berean, lan guztietan 
instrumentazioa maisuki menderatu zuela erakutsi zuen, eta tinbreak eta erritmoa 
ere ederki erabiltzen zituela.  
 
 

G. Mahler konpositorea Beethovenen Bederatzigarren sinfoniari lotu zitzaion, bai 
ahotsaren erabileran, bai laguntza poetikoa baliatzerakoan. Horrez gain, honatx bere 
ekarpenak: Schubert eta Bruckner musikagileengandik jasotako lirismoa, ehunduraren 
ikuskera polifonikoa eta moduen arteko bat-bateko kontrasteak. Era berean, 
tonalitatea era progresiboan erabili zuen, harik eta lanari bestelako tonua duen 
bukaera eman arte; mugimendu geldo handituak baliatu zituen sinfonia batzuei 
akabera emateko, askotariko herri-estiloak, molde militar eta erlijiosoak nahastu 
zituen; forma eta adierazpena garatu zituen, eta horren ondorioz, atal indibidualen 
segida osatu eta tonua etengabe bilakatu zuen. Hark berak esan zuen bezala:  
“mundua bera bezalaxe, betiereko bilakaeraren legeak, betiereko garapenaren legeak  
gobernatua dago musika ...".  
 
XX. mendean serialismoaren jarraitzaileek sinfoniarekiko interes txikia agertu bazuten ere, I. Stravinskyk 
eta beste konpositore errusiar batzuek (S.  Prokof iev  eta D. Shostakov ich musikagileek, adibidez) 
sinfoniaren tradizioari eutsi zioten, baina estiloaren eta eduki kontzeptualaren aldetik oso era 
desberdinean. Gauza bera gertatu zen Amerikan: horrela,  A. Cop land, W. P iston eta R.  Harr is  
musikagileek genero hori landu zuten  S .  Barber ,  H. Vi l l a-Lobos eta C.  Chávezekin  batera. 
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SINFONIA 

 

ORKESTRA 
 

MUGIMENDUAK 
 

BERRIKUNTZAK ETA EKARPENAK 
 

ESTREINALDIA ETA 
BESTE DATU BATZUK 

1. Sinfonia 
Do Maiorrean 

Op. 21 
27´ g.g.b. 

Zur bikoiztuak, 
2 tronpa, 

2 tronpeta, 
2 tinbal eta haria 

1. Adagio-Allegro con brio 
2. Andante cantabile con moto 
3. Allegro molto vivce 
4. Adagio-Allegro molto vivace 

1. Zazpigarrengo akorde dominantearekin 
hasi   
eta beste tonalitate batekin moldatzen du. 
 
3. Menuetto scherzo moduan 

Viena, 1800 
 

Konpositoreak 30 urte 
ditu 

2. Sinfonia 
Re Maiorrean 

Op. 36 
35´ g.g.b. 

Zur bikoiztuak, 
2 tronpa, 

2 tronpeta, 
2 tinbal eta haria 

1. Adagio molto-Allegro con brio 
2. Larghetto 
3. Scherzo 
4. Finale: allegro molto  

 
3. Minuetaren ordez scherzoa erabili zuen. 
4. Finale  rondo forman 
 

Viena, 1803 
Gorreria areagotu 

zitzaion. 
Heiligenstadteko 

Testamentua 

 
3. Sinfonia 

Mi b Maiorrean 
Heroikoa 
Op. 55 

50´ g.g.b. 
 

 
Zur bikoiztuak, 

3 tronpa, 
2 tronpeta, 

2 tinbal eta haria 
 
 

 
1. Allegro con brio 
2. Marcha fúnebre: adagio assai 
3. Scherzo: allegro vivace 
4. Finale: allegro molto 

1. Sonata forma, garapen bat garapenaren 
barruan 
eta bestelako ideiak. Coda zabala. 
2. Hileta-eresia. 
3. Abiadurak arku-kolpe berezia 
eskatzen du. 
4. Gaia bariazioekin. 

Viena, 1805 
Lan horrekin ospea lortu 
zuen sinfonia-egile gisa, 
Haydnen  eta Mozarten 

parean. 
Gizarte 

errekonozimendua. 
Estilo aldaketa. 

4. Sinfonia 
Si b Maiorrean 

Op. 60 
35´ g.g.b. 

 

Zur bikoiztuak 
Flauta 1ekin, 

2 tronpa, 
2 tronpeta, 

2 tinbal eta haria 

1. Adagio-Allegro vivace 
2. Adagio 
3. Allegro vivace 
4. Allegro ma non troppo 

1. Sarrera luze geldoa. 
Tinbalaren tremolo luzea nabarmentzen da. 
 
3. Scherzo bikoitza eta bi trio. 
 

Viena, 1807 
Biolinerako kontzertua. 

Teresa von 
Brunswick-enganako 

amodioa. 

 
5. Sinfonia 

Do minorrean 
Op. 67 

34´ g.g.b. 

2 Flauta eta piccolo, 
Zur bikoiztuak, 
Kontrafagot 1, 

2 tronpa, 
2 tronpeta, 
3 tronboi, 

2 tinbal eta haria 

 
1. Allegro con brio 
2. Andante con moto 
3. Allegro 
4. Allegro presto (Finale) 

1. Motiboa (patuak atean jo izana) 
gai sortzaile gisa garapen etengabean. 
 
3. 1. mugimendua luzatzen duela iduri du. 
Tinbalaren erabilera berritzailea. 
4. 3. mugimenduari kateatua. 

 
Viena, 1808 

 
E.T.A. Hoffmannek 

erromantikoa 
esaten dio sinfonia honi. 
Fidelio konposatu zuen 

 
6. Sinfonia 

Fa Maiorrean 
Pastorala 
Op. 68 

45´ g.g.b. 
 
 

 
2 Flautak eta piccolo, 

Zur bikoiztuak, 
2 tronpa, 

2 tronpeta, 
2 tronboi, 
2 tinbal eta 

haria 

 
1. Allegro ma non troppo 
2. Andante molto mosso 
3. Allegretto 
4. Allegro 
5. Allegretto 

Mugimenduen azpitituluetatik eratorritako 
programa. 
1. Leit-motiv Bohemiako herri doinu baten 
gainean. 
2. Asmo deskriptiboak. 
3. Dantza izaera duen scherzoa. 
4. Ekaitz baten deskribapena. 
5. Bariazioak. 

 
Viena, 1808 

 
5. Sinfoniarekin batera 

estreinatu zen. 
 

7. Sinfonia 
La Maiorrean 

Op. 92 
40´ g.g.b. 

 

Zur bikoiztuak, 
2 tronpa, 

2 tronpeta, 
2 tinbal eta haria 

 

1. Poco sostenuto-Vivace 
2. Allegretto 
3. Presto 
4. Allegro con brio 

Sinfoniarik erritmikoena da. 
1. Sarrera zabala 
2. Ohiko Andanteren ordez 
Allegretto erabiltzen du. 
3. Scherzo bikoitza da. 

Viena, 1813 
 

Gasteizko bataila 
lanarekin batera 
estreinatu zen. 

8. Sinfonia 
Fa Maiorrean 

Op. 93 
27´ g.g.b. 

Zur bikoiztuak, 
2 tronpa, 

2 tronpeta, 
2 tinbal eta haria 

1. Allegro vivace e con brio 
2. Allegretto scherzando 
3. Tema di minuetto 
4. Finale: Allegro vivace 

3. Tempo di minuetto-k aurreko sinfonietako l 
scherzoa ordezkatzen du. 
4. Finale:  rondoa eta kontrapuntuaren  
garapena. 

Viena, 1814 
Amelia Sebald abeslari 
berlindarrarenganako 

maitasuna 

 
 

9. Sinfonia 
Re Maiorrean 
Alaitasunaren 

Odarekin 
Op. 125 
70´ g.g.b. 

 

 
 

Zur bikoiztuak 
eta piccolo 

Kontrafagot 1, 
4 tronpa, 

2 tronpeta, 
3 tronboi, 
2 tinbal, 

triangelua, zinbaloak, 
bonboa eta haria, 

ahots laukotea 
eta korua 

 
 

 
 
1. Allegro ma non troppo,  
un poco maestoso 
2. Molto vivace 
3. Adagio molto e cantabile 
4. Presto 

1. Sonata forma arbuiatu zuen: azalpena eta  
garapena elkarrekin. Maiorraren eta 
minorraren arteko zalantza. Diskurtso 
musikalaren askatasuna. Coda zabala. 
2. Scherzo zabala. Trio tradizionalaren ordez 
atal presto bat erabiltzen du, erritmikoki 
aurreko Allegrorekin kateatuz. 
3. Lied formaren gaineko bariazio handia. 
4. Atal kontrastatuetan egituratutako 
apoteosi sinfonikoa, coda baten bidez 
bukatzen direnak. Ritornello dramatikoa. Gai 
diatonikoa Alaitasunaren Odarako. Lehen aldiz, 
ahotsa eta perkusio militarra sinfonia batean 
agertu ziren. Ahotsak polifonikoki bideratuak 
daude. Diskurtso musikalaren batasuna. 

 
 
 

      Viena, 1824 
 

Konpositoreak 
estreinaldian 

zuzendua, 54 urtetan, hil 
baino 

hiru urte lehenago. 
 

Erabateko gorreria. 
 

 

BEETHOVENEN SINFONIAK  
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BOSGARREN SINFONIA 
 
 

Sarrera 

 
Beethovenek hainbat urte behar izan zituen Do minorreko 5. sinfonia, Op. 67 sortzeko. Izan ere, musikagile 
alemaniarrak erabili zuen denboraldirik luzeenetakoa izan zen lan bat sortzeko. Horrela, 1804tik 1808ra, 
Beethovenek 4., 5. eta 6. sinfoniak sortu zituen. Izan ere, Sib Maiorreko 4. sinfonia konposatu zuenean 
(1807an lehendabizikoz emana), 5. sinfoniaren idazketa eten egin zuen, eta bi urtez ez zuen ukitu ere 
egin; 1805etik 1807ra, zehazki.  
 
Etenaldi hura erabakigarria izan zen Do minorreko 5. Sinfonia sortzerakoan. Izan ere, 4. Sinfoniaren lehen 
mugimendua izan zen Beethovenek aurrerago erabili zuen eredua 5. sinfoniaren Scherzo eta bukaerako 
Allegroren arteko trantsizioa moldatzeko. Gogoratuko dugu lehen mugimendu hura zoko-moko ilun eta 
iradokitzaileez beterik dagoela eta, bukaeran, gaia Sib maiorrean ematen dela era argitsuan. Bestalde, 
“Pastorala” 6. Sinfonia Op. 68 lanean, trantsizio hori behin betiko askatzen da eta Ekaitza deitutako 
mugimendua sorrarazten du.  
 
Aurreneko hiru sinfoniak konposatu ondoren, Beethovenek errotik aldatu zuen material musikalari 
ematen zion tratamendua; hau da, material musikala metatu egin zuen. Metaketa tematiko horren 
ondorioz, bi soluzio atera zituen, bi-biak aski desberdinak: muturreko alaitasuna Si b Maiorreko 4. 
Sinfonian, eta muturreko dramatismoa Do minorreko 5. Sinfonian.   
 
Hona hemen 5. Sinfoniaren “argudioa”: modu maiorraren garaipena lanari hasieran ematen dion modu 
minorreko motibo ikaragarriaren gainean. Bi soinu-mundu horien arteko trantsizioa progresiboa da; 
zehazki, sinfoniak irauten duen hogeita hamarretik gora minututan garatzen da. Do Maiorraren tonalitatea 
mugimendu guztietan agertzen da, gero eta garrantzi handiagoa hartzen du eta lehenbiziko tonalitatearen 
erakarpen-gune gisa funtzionatzen du. Horrela, tonu-polaritatea Do m-Mi b M izatetik Do m-Do M izatera 
pasatzen da. Elkarren artean lotuta dauden motiboak erabiltzearekin batera, tonu-harreman horiek 
barne-koherentzia ematen diote lanari; ziurrenera, halako koherentziarik ez zen entzuna izango ezein 
sinfonia-lanetan Beethovenen Op. 67 ikusgarri eta dotore hori agertu arte. Motibo sortzailea eraldatu 
egiten da sinfonian barrena; baina beti hiru soinu labur eta soinu luze baten segidari eusten dio, 
berehalako batean ikusiko dugun bezala.  
 
Bestaldetik, nabarmentzekoa da lanak behar duen orkestazioa. Beethovenek sekula erabilitako orkestrarik 
handiena izan zen, 9. Sinfonia alde batera utzita. Eta hori ez da kasualitatea. Sinfonia bere osoan aztertuta, 
ohartzen gara planteamendua behar bezala moldatua dagoela lana bukaerarantz bideratzeko, eta logika 
musikal hutsaz ikusten dugu bukaerak izugarrizko orkestazioa behar duela, soinuz beterikoa eta soinu 
altuen eta baxuen lurraldeetarantz hedatua familia guztietan; horrexegatik, hain zuzen ere, azken 
mugimenduan, eta soilik azkenean, Beethovenen orkestran ohikoa den haize guztia bikoiztua egoteaz 
gainera, piccolo batek, kontrafagot batek eta hiru tronboik ere esku hartzen dute. Efektua zirraragarria da. 
Izan ere, sinfonia Vienan 1808ko abenduaren 22an lehen aldiz eman zenetik 200 urtera, lana entzuteak 
zirrara sortzen du. 
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1. Mugimendua: Al legro con br io 
 
Zalantzarik gabe, Beethovenen Bosgarren Sinfoniaren lehen mugimendua musikaren historiako musika-
atalik garrantzitsuena, zirraragarriena eta bikainena da. Mugimendu hori berez da Arte unibertsaleko 
maisulana, egitura laburra bezain miragarria duelako. 
     
Do minorreko sonata-forma bitxi hau lau noten motiboarekin hasten da; motibo horrek, bada, halako 
funtzio sortzaile bat betetzen du, mugimenduaren gainerakoa, eta hein handian, sinfonia bere osoan, 
eragiten eta sortzen duena. Lau nota horiek gure pertzepzioan iltzatzen dira sekulan aurretik beste 
edozein motibo musikalik iltzatu ez zaigun bezala. Betidanik, lau nota horiek “patuaren ateari egindako 
deia” direla esan izan da1. 
 

 
1. Motibo sortzailea edo “patuaren” motiboa 

 
Allegro de sonata honek formaren aldetik duen eskema ez da inola ere ohikoa. Azalpenean, lehenbiziko 
gaiari (patuaren motiboa oinarri harturik garatutakoari) melodia atsegin bat jarraitzen zaio tonu erlatibo 
maiorrean (Mi b): 
 

 
2. Lehen mugimenduko B g ai a 

 
Bi gaien arteko lotura Beethovenen jenialtasunaren beste adibide bat da. Konpositoreak, izan ere, 
erabateko kontrastea duten bi ideia sei notatan batzea lortu baitzuen (A gaia eta B gaia), eta bi ideia 
horiek, orain bai, mugimendu guztiaren lehengaia izango dira.  
 

 
3. A gai a ren eta B g ai a ren a rteko lotura  

 
Azalpena errepikatu ondoren, garapena hasten da. Bosgarrengo bitarte batekin hasten da eta hori bere 
asmoak adierazteko bide argia da. Beethovenek anbiguotasun harmonikoa bere gain hartu eta guztiz 
modu berri batez erabiltzen duen prozedura da. Egia da, Haydnek, Kreazioa lanaren hasieran, 
hirugarrengo akorde bat erabili zuela kaosa sinbolizatzeko. Baina, Beethovenek doinuaren garapena 
beheraka doan laugarren gehituko akorde batekin hasten du, ondoren bosgarren juxtu batera iritsi eta  
atseden hartzeko.  

 
4. Garapenaren hasiera (t ransposiziori k gabe) 

                                            
!" Anton Felix Schindler Beethovenen idazkaria izan zen eta, haren esanetan, konpositoreak esandako hitzak izan ziren. Frogatua dago, ordea, 
Schindler asmamen handiko gizona izan zela eta, horregatik, zenbaitek pentsatzen du, Czernyk adierazi zuen bezala, Beethovenek behin batez, 
Vienan paseoan zebilela, gizon bati entzundako leloa izan zela. Beraz, interpretazioa zabalik dago.  

 

Hariak eta 

klarineteak 

1. biolinak 

Tronpak mi bemolean 

Klarineteak eta tronpak 

 

 

Hariak 



Beethovenen Bosgar rena 

 

2009 © Isabel Domínguez-Palacios, Ana Hernández eta Antonio Servén  

12 

 

Hortik aurrera, hasierako mugimenduak bere egonkortasuna hausten du balio laburren errepikapenean 
eta modu askotan agertzen da. Oso prozedura erabilia da goranzko diseinuei beheranzko diseinuen 
bidez erantzutea, eta alderantziz; era berean, tinbre-aldaketak asko erabiltzen dira.  
 

 
5. Motibo sortzailea ren aldaketa 

 
Halaber, hasierako motiboan oinarriturik garatutako progresioak etengabe ageri dira garapen osoan.  
 

 
6. Motibo nagusia abiapuntu hartuta egindak o progresioa.  
Goranzko no r abidean kok atua eta tinbre -aldaketa rekin.  

 
Dramatismo guztia, ordea, ez dator lehen motibotik. Zalantza harmonikoen espazioek ere oso eginkizun 
garrantzitsua betetzen dute; adibidez, berrazalpenaren aurreko konpasen espazioek. Beethovenek hemen 
denborarekin jokatzen du, musika zazpigarrengo akordetan esekita eta haren moldaketa zabalik gelditzen 
da harik eta hasierako motibo sakona agertzen den arte.   
 
Berrazalpenak berriro sonata klasikoen molde tradizionala hausten du. Bi elementu nabarmentzen dira, 
bereziki:  
 

- 1: Oboean interludio monodiko txiki bat agertzen da, Sinfoniaren hasiera berriz ere entzuten hasi 
ondo-ondoren, hain zuzen ere. 

- 2: B gaiaren agerpena hasierakoaz bestelako tonalitatean. Orain,  Do Maiorrean agertzen da, eta 
tonalitate hori bihurtuko da mugimendu guztiek (eta, azkenik, Sinfoniak ere) lortu beharreko “helmuga”.  
 

 
7. B Gaia Do Maiorrean berrazaltzea 

 

 
373 konpasean, mugimenduak bukatu beharko zuenean, Do m tonalitatera itzultzen gaituen atal 
konklusibo bat hasten da; eta argi dago oraindik ez dela iritsi modu maiorra modu minorrari nagusitzeko 
unea. 129 konpasetan motibo nagusia eta B gaiaren beltzak konbinatzen dira, gero eta ehundura 
homofonikoagoa sortuz, bukaera irmo eta biribilerantz doana.  
 

 

 

 

 

 

 

1. biolinak 
 

 

biolak 

Flautak eta klarineteak 

 

 

Biolinak 
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2. Mugimendua. Andante con moto 
 
Mugimendu geldoa, 3/8tan, Gai bariazioduna da; Beethovenek askotan landu zuen forma hori bere bizitza 
osoan. Gaia bi esalditan zatituta dago:   
 

- lehenbizikoa, La b M, anakrusikoa da eta iduri du gure belarrietan agertzen dela betidanik jotzen 
egon izan balitz bezala. 

 

 
8. B iga r ren mugimenduko La b Maiorreko gaia  

 
- Tonika-akordearekiko kadentziaren ondotik (La b M), bigarren esaldia klarineteen eta fagoten 

bidez sortzen da. 
 

 
9. Andante con motoren biga r ren gai a 

 
 
 
Esaldi bereko 7. konpasera iritsita, sol b-ren 
enarmonizazio batek lehen biolinetan Do M-ko 
tonalitatera garamatza modu jenialez –urrun 
samarra, bestalde–. 
 
Lehen aldiz, do-n afinatutako metalak agertzen 
dira, sinfoniaren motibo sortzailetik eratorritako 
gai bat azpimarratuz (ikusi 9. taulako nota 
koloretsuak) eta horrek modu Maiorra 
minorrari nagusituko zaion sentsazioa 
ikustarazten digu. 
 
Hiru bariazioek aurrera jo ahala, mugimenduak 
funtsa hartu eta lehen esaldiaren itxurazko 
hauskortasuna bazterrean uzten du, gero eta 
sendoagoa egiten den hari-atal bati esker. 205. 
konpasetik aurrera, 1. esaldiaren gainean 
eraikitako Coda-Piu mosso batek mugimenduari 
bukaera ematen dio.  
 
 
 
 
10. Enarm onizazioa.  Do Maiorreko modulazioa 
 
 

Biolak eta 

biolontxeloak 

Klarinetea Si 

bemolean 

 

Fagota 
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3. Mugimendua. Al legro 
 
Scherzoak -Do minorrean- inkognita batzuk agertzen ditu errepikapenei dagokienez. Egia da Beethovenek 
4. Sinfonian scherzoaren forma handitua erabili zuela, eta hori bere erdiko denboraldiko ezaugarria izan 
zela; 5.ean, ordea, ABA egiturara itzuli zen eta Trioa aldi bakar batez agertzen da -Do Maiorrean-. Jakin 
badakigu, sinfonia lehendabizikoz jo zenean, Scherzoa eta Trioa bere osoan errepikatu zirela (ABABA´); 
baina Beethovenek argitaratzaileei 1810ean bidalitako gutunean –sinfonia lehen aldiz jo eta bi urtera–, 
hitzerdika aipatu zuen ezabatu egin nahi zuela “minor eta maior” zatiaren errepikapen osoa (Scherzo y 
Trio), ohartu baitzen sobran dagoela 1. eta 2. volta-ko laukiak agertu behar zuteneko konpasa. Beraz, eta 
eskuizkribuan une desberdinetan egindako zuzenketa ulertezin asko eta asko agertzen direla ikusita, ez 
dirudi behin betiko bertsioa argi dagoenik. 
 
Egia esan, Scherzoa ia beti ABA’ egitura soilarekin jo izan da. Scherzoa zuzenean sinfonia guztiaren 
sortzailetik eratorritako motibo sarkor baten gainean eraikia dago, hiru balio labur eta beste luze baten 
segidaren bitartez: 

 
 

11. Scherzoaren motiboa  (k ontuan hartu behar da soinu erreala sol ’ dela ) 

 
Motibo horren aurretik izaera hipnotikoa duen esaldi monodiko bat eta bere erdi-kadentzia doaz, eta 
horrek dominantean esekita uzten gaitu:  
 

 
12. Scherzoari  hasiera ematen dion esaldia 

 
Tonikarekiko kadentzia etorriko da lau noten motiboa Do minorreko akordearen gainean era 
mehatxagarrian agertzerakoan. 
 
Trioa Do Maiorrean konposatua dago. Bere fugato gaiak halako freskura pixka bat ekartzen digu, 
Scherzoaren dramatismoan murgilduta gabiltzanean: 
 
 

 
13. Trioaren fugato gaia 

 
Trio-atalaren errepikapen bariatuaren ondotik (Beethovenen bene-benetako ezaugarria), bat-batean 
Schrezoaren berragerpen labur bat dator. Berragerpen horrek motibo nagusia eta bere sarrerako esaldia 
konbinatzen ditu, eta motiboko hiru notak zuren, pizzicatoan dauden harien eta tronpen artean banatzen 
ditu. Badirudi musika desagertu egiten dela, harik eta biolontxeloen eta kontrabaxuen la eta do notetan 
esekita dagoen pedal bateraino iritsi arte; eta pedal horren gainean etengabe ari dira tinbalak ppp 
moduan errepikatzen motibo nagusiko lau notak. Soinuzko laino horren gainean, Scherzoari hasiera 
ematen zion esalditik hartutako kiribil bat altxatzen da eta, pausarik gabe eta era harrigarriki ikusgarrian, 
laugarren mugimenduaren gaiaren agerpen argitsurantz garamatza.  
 

 

 

Tronpa mib-en 

Biolontxeloak eta 

kontrabaxuak 

Biolontxeloak eta 

baxuak 
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4. Mugimendua. Al legro. Presto 
 

Bukaerako allegroa garaipen-martxaren eitea duen sonata-forma itzela da. A gaiaren sarrera entzuten 
hasten garenetik, piccoloa, kontrafagota eta tronboiak entzuten ditugu, ordura arte entzun ez ditugunak. 
 

 
14. Laug ar ren mugimenduaren A gaia 

 

Gero, V. graduaren tonalitatera pasatzen gara (Sol M), B gaiari bidea emateko trantsizio bidezko zati 
baten bitartez.  

 
15. Trantsiziotik dominantera doan esaldia ren hasiera 

 

Interesgarria da ikustea A gaian eta trantsizio horretan sinfoniaren hasierako erritmoa agertzen dela. 
Hemen ez da aldaera bat, motiboa bera baizik:  

 
16. Motibo sortzailea laug ar ren mugimenduan.  

 
17. B Gaia 

 

Berriz ere hiru balio labur eta balio luze bat txandakatzen diren motibo bat agertzen da; horrek 
mugimendu hau sinfoniaren gainerakoarekin lotzen du gaiari dagokionez. Hainbat konpasetan diseinu hori 
garatu ondoren, lotura ero eta birtuoso batek melodia cantabileago bati ematen dio bidea bioletan. 
 

Garapena A gaitik eta B gaitik eratorritako diseinuetan bermatua dago, batzuetan baita konbinatuak ere: 
 

 
18. Laug ar ren mugimenduaren ga r apena lagina 

 

Formalki, laugarren mugimendu honen gauzarik nabarmenena Scherzoa berriz erabiltzea da, noiz eta 
berrazalpena berehalako batean iritsiko dela espero dugunean. Halako oroitzapen kutsu bat bezala 
agertzen da, jadanik urrutian dagoen hots baten oihartzunaren gisa. Scherzoaren berragerpen labur hori 
zalantza-espazio batean bukatzen da eta, lehenago gertatu den bezalaxe, D Maiorraren garaipenera 
garamatza; oraingo honetan, behin betikoa. Berrazalpenaren ondotik, koda luze-luzea hasten da, eta 
kodaren bukaeran eta Presto jarraibidearekin bat, 30 konpasetan Do M akordea errepikatzen du. Lan 
itzel baten azken handitasun-distira da: Ludwig van Beethovenen Bosgarren Sinfonia, alegia. 
 

Tronpak eta tronpetak 

 

 

Tronpak do-n 

 

1. biolinak 

 

1. biolinak 

 

I. eta II. biolinak 

 

Kontrafagota eta 

txeloak 
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LA QUINTA DEL SORDO 
 
Ludwig van Beethoven ez da Artearen Historiak eman digun jeinu gor bakarra. Ezta gorreriaren ondorioz 
izaera zakarreko eta aldarte aldakorrekoa izan den pertsona bakarra ere. Beethoven jaio baino hogeita 
lau urte lehenago, Zaragoza probintziako Fuendetodos herrian Francisco de Goya y Lucientes sortu zen. 
Nahitaez alderdi berdinak ageri dira Goyaren eta Beethovenen bizitzan eta lanean. Hona hemen: bizitzako 
azken hamarkadetan izan zuten gorreria, gero eta handiagoa; ia urte berean hil izana; haien artelanen 
izaera iraultzailea eta berritzailea; bi-biei darien nortasun gatazkatsua... eta biek beren bosgarrena izan 
zutela: hau da, Beethovenek Bosgarren Sinfonia, eta Goyak, Quinta del Sordo izeneko etxea.     
 
 

      
 

Goya (1746-1828) eta Beethoven (1770-1827) gazte garaian 

 
Beethoveni dagokionean, bere Bosgarren Sinfoniaz ari bagara, (Quinta Sinfonia gaztelaniaz, alegia), 
Goyaren "Quinta del Sordo" Madrilgo etxe baten izena zen, Manzanares ibaiaren ondoan zegoena, 
artistak 1819an erosia; bada, etxe hartako paretetan margotu zituen pintura beltzak izeneko fresko 
ezagunak. Badirudi etxaldeak izen hori berbera zuela Goyak erosi zuenean, aurreko jabeak pintorearen 
gaitz berbera zuelako: gorreria, alegia. Goya han bizi izan zen 1824an Bordelera joan arte, eta hiri hartan 
hil zen.  

 
 
Etxaldeko pareten emokaduraren gainean egindako Pintura beltzak 
mihisera eraman zituen Salvador Martínez Cubells-ek 1873an, banku-
gizon belgikar baten enkarguz, 1878ko Parisko Erakusketa 
Unibertsalean saltzeko. Erakusketa hartan hainbat asmakizun egon 
ziren erakusgai: esaterako, Graham Bell-en telefonoa, megafono bat 
eta Edisonen tokadiskoa –eta Edisonen bonbillek barrutia argitu 
zuten–, eta erakusketa hartan halaber copyright legeen oinarriak ezarri 
ziren, nork eta Víctor Hugok berak defendituak eta aldarrikatuak, eta 
ukimenezko irakurketa-sistema bat erabaki zen: Braillea. Goyaren 
lanak, ordea, ez ziren erosleentzako erakargarriak izan; beraz, jabeak 
Pradoko Museoari oparitu zizkion 1876an, eta orduz geroztik, hantxe 
daude ikusgai.  
 
Perro semihundido (Txakur erdi hondoratua). Lan hausle eta abangoardista 
horrek Quinta del sordo etxeko goiko solairuko atetik ezkerretara zegoen. 
Txakurraren begirada gorantz doa, itxuraz "ezer ez" dagoen toki hartarantz: 
batzuen iritziz, artistaren bakardadearen irudia da bere isiltasunezko 
munduan barneraturik. Beste aragoar unibertsal batek, Antonio Saurak, behin 
esan zuen lan hori "munduko margolanik ederrena" dela.  
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Eugenio Trías filosofoak gogoeta egin zuen musikagile alemaniarraren eta pintore espainiarraren arteko 
analogia artistikoez Beethoven, Goya eta itzalak artikuluan2: 
 

“Goyaren itzalen mundua batez ere bere pintura beltzena da; “Quinta del sordo” izeneko etxeko paretak estaltzen 
zituztenak. Beethovenengan ere itzalen mundutzat har liteke bere azken kuartetoetan ageri dena; haietako lauetan, 
bereziki: 12.enetik 15.enera. Ez dut sekulan ahantziko nolako eragina sorrarazi zidaten pintura beltz horiek Pradoko 
Museoa lehen aldiz bisitatu nuenean, 14 urte nituela, Madrilera lehendabizikoz joan nintzenean. Eta, gaur egun 
ere, liluraturik gelditzen naiz Beethovenen azkenaurreko produkzioa osatzen duten azken kuartetoak entzuten 
ditudanean”.  

 

Jakina, Goyaren eta Beethovenen sormena ez zaio gorreriari egotzi behar – hau da, gor guztiak ez baitira 
jeinuak, eta jeinu guztiak ez dira gorrak –; dena den, gaitz fisiko horrek bi artistei bakardadeko barne 
mundu bat sortzeko parada eman zien, beren ideia sortzaileen muinetan barneratzeko aukera. Goyari 
dagokionez, baitaratze hori areagotu egiten da, bere margolanik ikaragarrienak (munstroz, mamuz eta izuz 
beterikoak) bizi zen etxe bereko hormen gainean moldatu zituelako.  

 
Hona hemen pintura beltzen atala osatzen duten hamalau 
mihisetatik hiru, 1819tik 1823ra egindakoak.  
Goyak ez zien izenbururik jarri, baina haren adiskide Antonio 
Brugadak 1828an katalogatu zituen. 
 
Saturno devorando a su hijo (ezkerrean), Duelo a garrotazos 
(erdian) eta  Judith y Holofernes (eskuinean). 
 

 
 

Argi dago, ordea, bi sortzaileek bide berbera urratu zutela artea adierazpen librerako bitartekotzat 
jotzerakoan, mezenasen apeten menpean egon behar ez duena. 1792an, Francisco de Goyak hitzaldia 
egin zuen Arte Ederren Akademian eta, han, arte sormenari buruz zituen ideiak azaldu zituen: ideia horiek 
ez zetozen inola ere bat garai hartan indarrean zeuden baldintza idealistekin eta arau neoklasikoekin. 
Goyak argi utzi zuen pintoreak askatasunez egin behar duela bere lana eta ez duela arau estuei lotuta 
egon behar. Goyaren arabera, “zapalketa, eta jende guztia ikastera eta bide berbera egitera behartzea 
oztopoa da hain zaila den arte moldea landuko duten gazteentzat”. Horra hor Goyaren asmoak argi eta 
garbi adieraziak, horra hor jarrera aurre-erromantiko bat originaltasunaren eta sormen-askatasunaren 
alde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bi artistak bizitzako azken urteetan erretratatuak. 

                                            
2
 Beethoven, Goya y las sombras. Eugenio Trías. El Mundo, 2003-02-20 

 

Goya. 
Vicente López, 1826 

Beethoven. 
F. G. Waldmüller, 1823 
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Beethovenen lanen gaineko ezin konta ahal grabazio daude; sinfonien inguruko grabazioak, batez ere. 
Hona hemen haietako batzuk:  
 
Beethoven: Symphonies Nos. 1-9 
Chamber Orchestra of Europe 
Zuz. Nikolaus Harnoncourt 
1991, Teldec Classics International GMBH 
 
Beethoven: Symphony Nos. 5 & 6 
Berliner Philharmoniker 
Zuz. Herbert von Karajan 
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J A R D U E R A K 
 

Musikagile gorra 
 

Beethovenen Bosgarrenarekin sekulan munduan izan den konpositorerik bikainenetako baten musikaz 
gozatzeko aukera izango duzue. Kontzertua prestatzeko, aurretik irakaslearekin Beethovenen bizitza, izaera 
eta lana lantzea komeni da. Prestakuntza horretan, ziurrenera, musika irakurri, abestu eta, batez ere, 
entzungo duzue ... 
  

! Bitxia da baina gu auditorio batean bilduko gara Beethovenen Bosgarren Sinfonia entzuteko; hau da, 
konpositoreak berak entzun ezin izan zuen lana entzungo dugu, huraxe konposatu baino lehen gor 
gelditu zelako. Egia esan, sinfonia bere barrenean entzun zuen, txikitan eta gaztetan musika asko eta 
asko entzun eta jo zuelako; horregatik, notak, melodiak eta akordeak betirako buruan sarturik gelditu 
zitzaizkion. Horrela izan zen bere lanik ederrenak konposatzeko gai, erabateko isiltasunean bizi bazen 
ere.  

 

- Zuek ere “barne belarria” esperimentatzen ahal duzue, hau da, buru barnean doinuren bat erraz 
gogoratzea. Horretarako, aukeratu denek ezagutzen duzuen doinu bat eta kanta ezazue. Guk 
Alaitasunaren Oda edo Ereserkia aukeratu dugu, oso famatua baita eta Beethovenek bere 
Bederatzigarren sinfonian sartu zuen:   

 
- Behin doinu hori bere osoan gogoratu duzuela eta denak batera interpretatzeko gauza zaretela, 

"barne belarriaren" proba egingo duzue: abestu ozenki lehen bi hitzak  – Escucha hermano...– eta 
segi gainerakoa buruz kantatzen, soinurik egin gabe. Kanta ezazue berriro ozenki azken bi 
hitzetara iristean  –...nuevo día.–. Gauza al zarete egiteko? Bukatu al duzue denek batera? Entzuten 
al duzue musika zuen barrenean?  

 

! Musikaz gain, Beethovenek naturaren soinuak ere gordetzen zituen bere oroitzapenetan, hau da, bere 
ibilaldi luzeetan buru barnean gordetakoak, Seigarren sinfonia “Pastorala” idazteko inspirazioa eragin 
ziotenak. Batzuk soinu atseginak ziren; esaterako, errekaren murmurioa eta nekazarien kantuak. Beste 
batzuk, aldiz, soinu desatseginak; adibidez, trumoiak eta tximistak, oso mingarriak baitziren bere 
belarri gaixoetarako.   

 

- Taldetan banaturik, aukeratu ikasgelan Beethovenen Sinfonia Pastoralean naturaren berezko 
soinuak agertzen dituzten zatiak. Talde bakoitzak zer soinu eta zer zati aukeratu duen adierazi 
ondoren, entzun itzazue.  

 

! Kanpoaldeko munduarekiko harremanari eusteko, Beethovenek beti libretak eramaten zituen  
gainean: libretetan solaskideei esan beharrekoa idazten zuen, eta solaskideek ere paper haietan 
oharrak idatzita erantzuten zioten. Haietako libreta batzuk Elkarrizketa koadernoak izenburuarekin 
argitara emanda daude. 

 

- Saia zaitezte halako denboraldi jakin batez – egun batez, bi egunez...– libretan idatziko dituzuen 
oharren bidez komunikatzen. Izan al duzue elkarren artean komunikatzeko arazorik? Zer arazo? 
Ba al dute oharrek eguneroko baten antza edo ez dute elkarren arteko lotura handiegirik?  
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- Gaur egun, asko erabiltzen dugu mezu idatzia, baina ez hain zuzen ere arkatzarekin eta 
libretarekin, elektronikoki baizik. Zuen ustez, nagusitzen ari al zaio komunikazio idatzia  -sms, txat, 
posta elektronikoa – komunikazio mintzatuari? Eztabaidatu zuen artean. 

 
! Beethovenen Elkarrizketa koadernoen ideia hartzea eta Entzuketen koaderno bezalako batzuk egitea 

proposatuko dizuegu. Gauza ona izan daiteke entzumenaren bidez hautematen duzuen guztiaz 
kontzientziatzeko eta, era berean, entzumenik batere edo hein batean ez izatea zer litzatekeen 
konturatzeko. Erabil ezazue libreta entzuketari buruzko gogoetak idazteko. Adibidez:  

 
- Egon isilik eta entzun. Idatz ezazue ohartu gabe entzuten duzuena; bakoitzak berea idatziko du. 

 

- Zer soinu sumatuko zenituzten faltan? Zer gustatuko litzaizueke berriz ere inoiz ez entzutea? 
 

! Ondoren, pauso bat haratago joko dugu zentzumenen inguruko kontzientzia hartze honetan. Ziur 
badakizuela ikusmen-urritasuna duten pertsonek gainerako zentzumenak garatuagoak izaten dituztela; 
entzumena, bereziki.    

 
- Bikoteka banatuta, joan zaitezte paseo bat ematera zuen institututik hurbileko parke batera edo 

akustikoki interesgarria den beste toki batera. 
 

- Bietako batek begiak estaliko ditu eta bestea itsumutila izango da; hau da, pertsona itsuaren 
gidaria. Ibili hamabost edo hogei minutuz, inguruan dituzuen soinuei erreparatuta. Denbora puska 
hori pasatuta, rolak aldatu eta egizue berriro paseoa.  

 
- Gelara itzultzerakoan, entzundako soinu guztien artean zein egingo duzuen erabakiko duzue 

zuetariko bakoitzak. Begira, Beethovenek gauza bera egin zuen bere Sinfonia Pastoralean, 
naturaren soinuak orkestraren bidez deskribatu zituenean. Zuek ez duzue orkestrarik, baina 
bestelako bitartekoak erabil ditzakezue: adibidez, ahotsa, gorputz-perkusioa, gelako tresnak, 
objektu soinudunak... 

 
- Soinu guztiak batera interpretatuta forma emango diozue zuen Parkeko sinfoniari, irakaslearen 

zuzendaritzapean. Hark lagundurik, lanari halako egitura zehatz bat emango diozue: 
errepikapenak, ritornello, bariazioak... 

 

! Aurreko jarduera aberasteko, itsuaren eta itsumutilaren paseoen soinu-grabazioak egingo ditugu.  
 

- Grabazioetan jasotako soinuak ikasgelan entzun eta, batez ere, informatika-klasean landu eta 
aldaketak egingo ditugu, software musikaleko hainbat programa, etab. erabilita. 

 

 

 

 
ERNE: 
Jarduera probetxugarria izateko, begiak uneoro estalita eraman behar dira; hau da, soinuak ongi 
entzungo ditugu, gure itsumutilarengan konfiantza badugu eta gure arreta entzuketan jartzen badugu.  
 
Beraz, “itsua” etengabe begietako zapia kentzen ari bada eta “itsumutilak” bere laguna zangotrabatzen 
badu edo oztopoak jartzen badizkio, denbora galtzea izango da.  
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Patuaren deia 
 
Diotenez, Beethovenek patuak atean egindako deitzat jo zuen Bosgarren Sinfonia famatuari hasiera 
emateko erabili zuen motibo irmoa. Ideia musikal bikain hori behin eta berriz ageri da lan osoan, ezin ihes 
egin diogun geure patua balitz bezala. 
 

! Hona hemen motibo ezagun hori. Jo motiboa lamina-instrumentu batekin edo teklatu batekin eta 
ikusi zer soinu ateratzen duen hainbat altueratan, hau da, instrumentuaren toki batetik bestera 
eramanez, aldi bakoitzean nota desberdinean hasita:  

 

 

! Allegroan, hau da, sinfonia honen hirugarren mugimenduan, Beethovenek berriro motibo hori 
erabiltzen du erritmoari garrantzi handiagoa emanda, baina dei hori etengabe entzuten jarraitzeko 
moduan:   

 

 

! Entzun hirugarren mugimendua eta saia zaitez instrumentuen artean dabilen motiboaren jarraipena 
entzuketaren bidez egiten. Erreparatu bereziki tinbalei; izan ere, instrumentu horri Beethovenek 
eginkizun berria eman zion orkestraren barruan.  

 
Bilatu instrumentu horren inguruko informazioa eta saiatu zer garaitakoa den aurkitzen, nola esaten 
zitzaion lehenago, garai hartan zer materialekin egiten zen eta nola bilakatu den. Hona hemen tinbal 
bat eta haietako atal bakoitza:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partxearen babesa 

Pertzaren ertza 

Erresortea 

Afinazio pedala 

Partxea 

Afinazio bernoa 

 

Oihartzun kutxa 
(pertza) 

barra 

Errodamendua 

Oinarria  
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Orain, beraz, tinbala zer eta nolakoa den ikasi ondoren eta, behin hirugarren mugimendua entzunda, ez 
duzue arazorik izango hurrengo atala ikasgelako instrumentuekin jotzeko. Banatu lerro melodikoak, 
baxuena tinbalei dagokiela kontuan hartuta:  
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Errepikatu zure motiboak... 
 
Irakaslearekin ikusia izango duzun bezala, Beethovenek maiz motibo-eraldakuntza deritzon baliabidea 
erabili zuen. Baina, baliabide hori ez da soilik musikan erabiltzen. Izan ere, Arte Plastikoetan eta Diseinuan 
ere erabiltzen da elementu txikiak hedatzeko. Ikusi arretaz motibo bisual hauek:  

 
Lan horietan guztietan motibo bat era desberdinetan eraldatzen da. Esan zenezake hauetako zer garapen-
molderekin lotuta dagoen irudi bakoitza?  
 
a) Motibo bat bolumenez handitzen da, gero eta tentsio handiagoa sortuta 
 
b) Motibo bat aldaketarik gabe errepikatzen da, behin eta berriz, azalera handiagoa sorrarazteko. 
 
c) “Zelula” txiki bat unitate handiago baten zati gisa erabiltzen da, eta horrela behin eta berriz, harik eta 
atal oso bat osatzen duen arte.  
 
 

Remolino, M.C. Escher 

 

Diseño para estampación. Elisabetta "Kuky" Drudi 

Peces y escamas. M.C. Escher 

 

Zurrunbiloa, M.C. Escher 

Estanpaziorako diseinua. Elisabetta "Kuky" 
Drudi 

Arrainak eta ezkatak. M.C. Escher 
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! Orain, hedapen-forma horiek lotzen saiatuko gara, Beethovenek bere Bosgarren Sinfonian erabilitako 
materialarekin… Musikagile gorrak gogor pentsatu eta muinak urtu beharko zituen lau notarekin 
hainbeste endredatzeko! Lan honetako hiru musika zati entzungo ditugu partiturak begiratu bitartean. 
Gero, hiru zati horiek arestiko diseinu bisualekin lotu beharko dituzue, eta haien artean egindako 
lotura arrazoitu beharko duzue.  

 

 
  1. zatia: 5. Sinfoniaren hasiera 

 

 

 
2. zatia: Lehen mugimendua, 37tik 44ra arteko konpasak 
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3. zatia: Hirugarren mugimendua, 324tik 331ra arteko konpasak 

 
Ondoren, diseinugile batek material grafiko eratorriak nola sortzen dituen ikusiko dugu. Kontua da aurretik 
dagoen diseinu bat hartu eta huraxe moztea, diseinu berria zati batean oinarrituta garatzeko. Ikus dezagun:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de motivos 

 

Fragmento matriz 

 
Zati matrizea Motibo-aukeraketa 

Desarrollo de los motivos seleccionados. 

 

Aukeraturiko motiboen garapena. 
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! Beharbada, hasiera batean, zail samarra irudituko zaizu; baina, egia esan, oso erraza da. Ziur, 
txikitan, askotan paperezko ezpainzapiak erdiko tolesduratik mozten entretenitu zarela, ateratzen 
zen marrazki simetrikoa ikusteko. Hementxe, diseinatzaileak gauza bera egiten du!. Izan ere, 11, 12 
eta 13 zenbakiek adierazten dute eratorpen edo deribazio horien aurretik beste 10 gertatu direla. 
Itzela benetan! 

 
- Uste al duzu garatzeko motiboren bat atera zenezakeela jatorrizko diseinutik? Zer, saiatuko zara?   

 
Beethovenek askotan erabili zuen motibo eratorrien edo deribatuen baliabide hori. Guk gauza bera 
egingo dugu haren gai batekin. Ariketa hau egiteko, oinarrizko konposaketa-teknikak erabiliko ditugu. 
Hona hemen hementxe erabiliko ditugunak:  
 
1. Erretrogradazioa. Hitz hain arraro honek adierazten du bukaeratik jotzen hasi behar dela hasieratik 
jotzen bukatzeko; atzekoz aurrera jotzea, alegia.  
 
2. Inbertsioa. Saltoen norabidea aldatzea da. Lehenago jaisten ginenean, orain igotzen gara. 
 
3. Murrizketa. Biribil bat txuri bat izatera pasatzen da, eta beltz bat kortxea bihurtzen da... ziztu bizian!  
 
4. Handitzea. E... a bai, kontrakoa. 
 
IV. Mugimenduko, Allegro, lehen gaia erabiliko duzue. Gaia nolakoa den jakiteko, ona izango da denek 
batera hainbat aldiz jotzea txirulekin eta lamina-instrumentuekin.   
 

 
4. zatia: 5. Sinfoniako IV. mugimendua 

 
Mugimendu honek Martxa airea duenez, zergatik ez diogu jartzen halako ostinato martzial bat? Zati 
honetatik bertatik ateratako eta kaxak jotako motibo batekin saiatuko gara. Gero, 4. eta 5. konpasak 
erabiliko ditugu ondoko soinua ateratzeko:   
 
 

 
5. zatia. Kutxaren ostinatoa 

 
Orain, gauza bera egingo dugu 1. konpasarekin, baina bi zuriak bi instrumentu desberdinen artean 
banatuta: bonboa eta triangelua. (Bonborik ez baduzue, erabili panderoak).  
 
 
 

 
6. zatia. Bonboaren eta triangeluaren ostinatoa. 

 

 

Txirulak eta laminak 

Kaxa 

 
Bonboa 

Triangelua 
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- Nahi baduzue, hasteko, jo ezazue bakarrik erritmoa eta, gero, ekin melodiari.  

 
Orain, bukaerako kortxeen pasartea atzekoz aurrera jotzen hasiko gara do’ beltzetik hasita. Bukaeratik 
hasten bagara, eta ageri diren isiluneak errespetatzen baditugu, melodia hau aterako zaigu:  
 

 
7. zatia. Gaia atzekoz aurrera jotzea  

 
 
Melodia hori jartzen badugu harmonikoki egoki den tokian… funtzionatu dezake. Proba dezagun hemen:  

 
8. zatia. Gaia eta atzekoz aurrera jotzea. 

 
Zuek ere aukera ditzakezue zati bakoitza jotzen duten instrumentuak, irakasleak lagundurik. 
 
 

- Are zailagoa egingo dugu? Jar dezagun erretrogradazioa bukatuta, erretrogradazio 
berbera…baina bere iraupena halako bi luzatuta. Ea zer gertatzen den:  

 

 
1. zatia. Tema con aumentación y retrogradación 

 
 

Flautak eta laminak 
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Eta gelditzen den hutsarte hori erretrogradazioaren inbertsioarekin betetzen badugu… hau nahasmendua! 

 

 
2. zatia. Erretrogradazioaren  inbertsioa duen gaia 

 

 
Orain, gauza bakar bat falta zaigu: baxu irmo bat. Indar handiagoa emateko, ia denbora osoan melodia 
nagusia erabiliko dugu. Begira: baxuan joko dituzun ia nota guztiak do eta sol dira; hau da, Tonikoa eta 
Dominantea.  
 

 
3. zatia. Baxua 

 
 
 
Ikusi duzu nola zu ere konpositore ona izan zaitezkeen? Jarraitu gai eratorriak eransten zure berriak 
gidaturik. Beharbada ohartuko zara kanpora ateratzeko gogo handia duen musika asko dagoela zure 
barnean.  

 

Baxua 


