MUSIKA
TRESNEN

MUSIKA
TRESNAK

Historian zehar, pertsona eta zibilizazio guztiek erabili
dituzte musika eta dantza sentimenduak adierazteko,
festak eta errituak ospatzeko, istorioak kontatzeko eta
beste gauza askotarako. Musikaren munduan arreta jarriz
gero, ahotsa eta musika tresnak kultura guztietan presente
daudela ikusi dezakegu.
Denborarekin musika tresna asko “heldu” egin dira eta
orain solista bezala zein taldean jotzeko tresnak bihurtu
dira.
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Gida txiki honen helburua gure Musika Eskolan gozatu
ditzakezun musika tresnen sorta aurkeztea da. Horietako
bat gurekin ikasiko duzun musika tresna nagusia izango da.
Agian, denborarekin, bat baino gehiago ikastera animatuko
zara. Beste tresnak gure musika taldeetako batean
parte hartzen duzunean edo Eskolan eta eskolatik kanpo
antolatzen ditugun errezitaldi edo kontzertuetara joaten
zarenean gozatu ahal izango dituzu. Gutxienez hiruhilekoan
behin joatea gomendatzen dizugu.

Asko ikasi eta gozatuko duzu!

SAILA

MUSIKA TRESNA
Biolina

Biola

“Aixerrota” eta “Andrés Isasi”

Biolontzeloa

Kontrabaxua

hari-orkestrak

Gitarra

Haria

Haizea

Jatorri tradizionaleko tresnak

Gitarra taldea

Gitarra elektrikoa

Contrabajo jazz

Baxu elektrikoa

Beste tresna batzuk

Jazz gitarra

Inprobisazioa (jazz)

Txirula

Tronpeta

Oboea

Tronpa

Klarinetea

Tronboia

Saxofoia

Tuba

Fagota

Perkusioa

Txistu

Trikitixa

Alboka

Txalaparta

Panderoa

Perkusio tradizionala

Akordeoia
Musika lengoaia
Pianoa

ERREFERENTZIA ELKARTEA

Musika lengoaia
Pianoa

Abestia

Konboa

Banda Txiki eta Banda Gazte

Akordeoi taldea
Fanfarria Txiki
Fanfarria Korapilo
Koroa (umeak/helduak/pertsona nagusiak)
Duoak, trioak edo beste musika elkarketa batzuk
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Musika tresnak era askotan sailkatu
daitezke.

Konpositoreek musika idatzi dute ia tresna guztientzat.

Kolore, tamaina, prezioaren arabera edo imajinatzen duzun

klasikoa, modernoa, rocka… baina batzuk, euren ezaugarriak

beste edozein eratan sailkatu genitzake. Historian zehar asko

direla eta, musika motaren batean berezituagoak daude.

izan dira musika tresnei jarri zaizkien sailkapenak. Hemen hiru

Adibidez:

familia nagusitan banatuko ditugu, soinua sortzeko beharrezkoa

• Txistua, akordeoia, alboka, panderoa, trikitixa edo txalaparta,

den erabilpenaren arabera. Hori dela eta, hurrengo taldeetan

Euskal musikaren berezkoagoak dira.

sailkatuko ditugu: hari tresnak, haize tresnak eta perkusio

• Gitarra elektrikoa edo jazz-gitarra musika modernoaren

tresnak.

berezkoagoak dira.

Horietako batzuek, akordeoiak, kontrabaxuak, biolontzeloak

Eta tresna guztien interpretatzen dituzte ia musika mota guztiak:

fagotak eta batek bat gehiago bezala, euren tamaina handia

Musika tresnen mantentzea eta zaintza.

dela eta, tresna txikiagoak garatu dituzte, gazteenei egokituz.

Zure tresna zaindu behar duzu bizitza luzea izan eta soinu ona

Irakasleriak zure adin eta altueraren arabera gehien komeni

izan dezan.

zaizuna gomendatuko dizu.
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Garbi mantendu, zikintasunik gabe. Haize tresna bada, garbitu
iezaiozu ahokoa jo baino lehen eta ondoren. Saiatu muturreko
tenperaturetan ez jartzen, eguzkipean edo berogailutik oso gertu
jarri gabe eta ez jarri tenperatura oso baxuetan. Kontuz kolpeak
ematearekin eta gorde ezazu dagokion kutxatilan. Irakasleriaren
aholkuekin zuk zeuk egin ahal izango dizkiozu mantentze
garbiketak, hari tresnen harien aldaketak edo pistoien koipetzea
haize-metal tresnen kasuan.
Noizbait espezialista deitu, edo bertara eraman beharko duzu:
pianoa edo akordeoia afinatzeko, egurrean edo zure tresnaren
egituran dauden kolpeak konpontzeko edo haize-egur tresnetan
malguki edo zapatilaren bat aldatzeko. Zure irakasleak noiz egin
eta zein konponketa behar duzun jakiten lagunduko dizu.

Musika tresnak, oso garestiak dira?
Zelako prezioa izan dezakete?

Badago denok jantzita daramagun tresna
oso garrantzitsu bat. Gure Ahotsa da. Ahotsa

Prezio guztietako musika tresnak daude. Garestiak eta

doakoa da, gurekin jaiotzen da. Zaindu egin behar dugu hondatu

merkeak. Prezioa aldagai askoren araberakoa da. Aldagai

ez dadin. Ahotsa zaintzea erraza da: ez egin oihurik eta ez edan

garrantzitsuenetako bat konplexutasuna da, tresna bera

edari hotzegi edo beroegi gehiegirik.

ekoizteko prozesuaren zailtasuna, pieza gehiago edo gutxiago
izatea eta horiek era zail edo errazago batean lotzea. Beste

Ahotsarekin abesti tradizionalak abesten ditugu, gure abeslari

arrazoietako bat tresnak ekoizteko materiala garestia izatea da,

edo talde gustukoenenak eta baita musika klasikoa ere. Ziur

edo tresnaren soinua egokia izateko ezaugarri batzuk edo beste

ezagutzen dituzula Pirritx eta Porrotx, Justin Bieber, Shakira, Ken

izan behar izatea.

Zazpi, Esne Beltza, Coldplay, Ainhoa Arteta edo Plácido Domingo.

Ikasten hasteko 150 € balio duten tresnak edo behar dituzun
beste batzuk 1.500 €-tan aurki ditzakezu. Hala ere, bigarren
eskuko merkatu garrantzitsu bat dago, eta tresnak egoera
bikainean daude eta arrazoizko prezioetan. Horietako batzuk
Musika Eskolako iragarki oholean aurkitu ditzakezu. Edozein
kasutan, irakasleria izango da zure tresna erosteko orduan
aholku egokiena emango dizuna.
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HARI TRESNAK
Hari tresnen familia hiru azpitaldetan banatu daiteke:
Igurtzitako hari tresnak, biolina, biola, biolontzeloa edo kontrabaxua bezala.
Pultsatutako hari tresnak, gitarra bezala.
Kolpatutako hari tresnak, pianoa bezala.

Biolina
Nahiko zaila da biolinik ez duen obraren bat entzutea, jarri entzuten eta konturatuko zara… Solista bezala,
hari hutseko kameretan, sonatetan piano edo beste tresna batzuekin duoan, orkestra sinfonikoetan…
David Oistrakh, Henry Szering, Leonid Kogan, Nathan Milstein, Nicolo Paganini… biolinista ezagunenetako
batzuk dira.
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Biola
Ia garai guztietako konpositoreek dauzkate biola parte hartzen duten obrak. Hala ere, XVIII. Mendetik
biolarentzako tresna solista bezala idazten da, XX. Mendeko konpositoreak dira tresna horren soinu
baliabideak ustiatzen dituztenak. Biolaren soinuren balioa Stamitz, Walton eta Bartoken biola eta orkestra
kontzertuetan.
Lionel Tertis, William Primrose eta Yuri Bashment biola interprete famatuenetako batzuk dira.

Biolontzeloa
Biolontzeloa tresna klasiko bat da oinarrian. Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak horrentzako
idatzi zuten konpositoreetako batzuk dira. Biolontzelo entzun dezakezu Bachen biolontzeloarentzako suiteetan edo Beethoven edo Brahmsen cello eta pianoarentzako sonatetan edo C. Saint- Saënsen “Zisnea” edo
“Animalien inauterian” edo Schumann edo Dvoraken cello eta orkestrarentzako kontzertuetan.
Pau Casals, Mstislav Rostropovich, edo Jacqueline Du Pré biolontzelo interprete famatuenetako batzuk dira.

Kontrabaxua
Tresna klasiko eta modernoa da. Rossini eta Hindemith kontrabaxuarentzako idatzi duten konpositoreetako
batzuk dira. Schuberten “Boskotea” edo “Amuarraina” lanetan, Saint-Saensen “Elefante” lanean edo Stravinskiren
“Pulcinella” obran atzen dezakezu.
Kontrabaxu klasiko interprete bezala hurrengoak nabarmentzen dira: Gary Karr eta Ludwig Streicher. Eta jazz
kontrabaxuan: Ray Brown eta Scott Laffaro.

Gitarra klasikoa
Gitarra klasikoaren errepertoriotik ezagunena Fanciscio Tarregaren “Alhambrako oroitzapenak” izango da agian.
Oso ezaguna da baita ere Joaquin Rodrigoren “Aranjuezeko Kontzertuaren 2. Denbora”.
Andrés Segovia, Regino Sainz de la Maza, Alirio Diaz, John Williams, eta Julian Bream gitarra interprete
ezagunenetako batzuk dira.

Gitarra elektrikoa
Musika klasikoan ez bezala, gitarra elektrikorako konposatu dute musikarien gehiengoa gerora musika hori jo
dutenak izan dira. Batzuk aipatzearren: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Ritchie Blackmore, David Gilmour.

Jazz gitarra
Jazz gitarristak jazz konpositore handien estandarretara moldatzen dira, Gershwin edo Duke Ellingtontik, Uri Caine
arte, Miles Davis edo John Coltranetik pasatuz… Interpreteen artean errepertorio oso bariatua dauka.
1920tik 1940ra arte Charlie Christian (“Rose Room”), Eddie Lang, Django Reinhardt (“Nuages”) nabarmentzen dira.
1940tik 1970ra arte Wes Mongomery (“Full House”), Joe Pass, Jim Hall (“Undercurrent”), Pat Martin… Eta 1970etik
aurrera John Scoﬁeld (“En Route”), Pat Metheny ( “Trio Live”), Kurt Rosenwinkel (“Reﬂections”) eta Adam Rogers
(“Time and inﬁnite”).
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Pianoa
Konpositore askok idatzi dute tresna honentzako. Horien artean, nabarmenenak Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert…
Pianoarentzako obra ezagunenetako bat Beethovenen “Elisarentzat” da.
Alicia de Larrocha, Joaquin Achucarro, Emma Jimenez edo Lang-Lang pianista ezagunenetako batzuk dira.

HAIZE TRESNAK
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Haize tresnak soinua haizeak euren barnean egiten duen bibrazioen bidez sortzen dutenak dira. Hainbat taldetan
banatzen dira: haize-egur, haize-metal eta funtzionatzeko aire depositu bat behar dutenak.
Haize-egur tresnetan soinua tresnak berak sortzen du. Hurrengoak haize-egur tresnak dira:
flauta, oboea, klarinetea, fagota, saxofoia, txistua eta alboka.
Haize metal tresnetan soinua jotzen duenak sortzen du. Hurrengoak haize-metal tresnak dira:
tronpa, tronpeta, tronboia eta tuba.
Hurrengoak aire depositua duten tresnak dira: organoa, akordeoia eta trikitixa.

Flauta
Flautaren errepertorioa oso zabala da, klasizismotik, Jazz, Folk, Rockera…
Flauta Bachen “Orkestrarentzako 2. Suitean” edo Focus, Jethro Tull, Mago de Oz, Ñu eta abarren
diskoetan atzeman dezakezu.
Emmanuel Pahud, Jean Pierre Rampal, Thijs van Leer, Ian Anderson, Herbie Mann txirulari
ezagunenetako batzuk dira.

Oboea
Oboe errepertorioa oso zabala da orkestretan eta modernoa baino klasikoagoa da, baina bandarako
errepertorio modernoago bat existitzen da. Oboearentzako hurrengo konpositoreek idatzi dute: Bach,
Haendel, Albinoni, Vivaldi, Mozart, Schubert, Schumann, Strauss, Hindemith, Martinu…
Alexei Ogrintchouk, Heinz Holliger, Hanjorg Schellenberger, Ingo Goritzki, Albrecht Mayer, Christian Wetzel
eta Lucas Macías oboe-jole ezagunenetako batzuk dira. Oboearen soinua nolakoa den entzun nahi baduzu,
sar zaitez Youtube edo Spotify-n, adibidez, eta idatzi ezazu goian aipatutako konpositore horietakoren baten
izena. Liluratuko zaitu.

Klarinetea
Klarinete errepertorioa musikaren historiaren gehiengoan topatu dezakegu, Mozarren aurretik oraingo
musikara arte.
Klarinetea entzuteko pieza nabarmenenetako batzuk hurrengoak dira: W.A. Mozarten klarinete eta
orkrestarentzako KV622 kontzertua, J. Bhramsen klarinete eta pianoarentzako 1 zenbakidun sonata,
F. Poulencen piano eta klarinetearentzako sonata edo Eddie Dannielsem “Nepenthe”:
Mundu klasikoan Martin Frost edo Alessandro Carbonareren mailako artistak entzun ditzakegu. Baita ere
beste klarinete estiloa duten artista batzuk, adibidez Don Byron edo Eddie Daniels.

Saxofoia
Errepertorio modernoa duen musika tresna bat da, baina saxoa Maurice Ravelen “Bolero”-n eta
M.Mussorgskyren “Erakusketa baten koadroan” lanarekin Ravelek egindako orkestazioan entzun dezakezu.
Saxofonista klasikoen artean hurrengoak nabarmentzen dira: Marcel Mule, Sigurd Rascher eta Jean-Marie
Londeix. Jazz saxofonisten artean hurrengoak nabarmentzen dira: Charlie Parker, John Coltrane eta Michael
Breker.
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Fagota
Fagot obrak barrokotik gaur egunera arte daude, ohiko musika tresna bat da orkestra eta bandetan. Vivaldi, Mozart,
von Weber edo Richard Strauss musika tresna honentzako idatzi zuten konpositoreetako batzuk dira.
Fagot solo polit bat entzun dezakezu Beethovenen 4. Sinfonian edo Rimsky-Korsakoven Sherezaden.
Fagot-jole famatuenen artean hurrengoan nabarmendu ditzakegu: Gustavo Nuñez, Klaus Thunemann edo Milan Turkovic.

Alboka
Tresna honen Euskal musika tradizionalean du jatorria, hori dela eta, interpretatzen dituen melodiak
folkloreari dagozkio nagusiki. Albokariek interprete eta konpositoreak izan ohi dira. Albokari ezagunenen
artean hurrengoak nabarmentzen dira: Txiklibrin, Leon Bilbao edo Ibon Koteron.
Ibon Koteronen Leonen Orroak diskoan albokaren soinua nolakoa den ederki atzeman dezakezu.
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Txistua
Jatorria Euskal tradizioan duen musika tresna bat izatean autore nagusiak euskaldunak dira: Guridi, Isidro Ansorena,
Rodrigo de Santiago horietako batzuk dira…. Txistuarentzako konposizio oso ezagunak daude: biribilketak, fandangoak,
arin-arinak, Ezpata Dantza, Zortzikoak… baina kamerarako beste batzuk daude baita ere.
Horren soinua hurrengoetan atzeman dezakezu: “El caserio” zarzuela, “Txistu Symphonic”…
Ba al zenekien Mirri, ETBko pailazoa, txistulari famatu bat dela?

Tronpeta
Musika tresna honekin edozein motatako musika jo daiteke, Errenazimendutik hasita, Barrokoa, Klasizismoa,
Erromantizismoa… eta baita ere opera, zarzuela, jazz, saltsa, herri musika…
Tronpeta hurrengoetan entzun dezakezu: Vivaldiren bi tronpetarentzako kontzertua, Rimsky-Korsakoven
“Eulitzarraren hegaldia” edo Veneziako Inauteria.
Ezagutu ditzakezun tronpeta-jole famatuenetako batzuk hurrengoak dira: Maurica André, Wynton Marsalis,
Alison Balsom, Arturo Sandoval, Louis Armstrong, Miles Davis, edo Rubén Simeó.

Tronpa
Tronparen errepertorioa musika klasikotik modernora arte doa, tresna honentzako Mozart, Strauss, ed
Saint-Saens bezalako konpositoreek idatzi dute. Musika tresna oso erabilia da soinu bandetan eta ohikoa
da txistulari banden kontzertuetan tronpa ikustea metalen boskotearen parte bezala.
Tronpa-jole famatuenetako batzuk hurrengoak dira: Barry Tuckwell, Hermann Baumann, Jasper de Wall,
edo Bruno Schneider.
Tronparen soinua hurrengo lanetan atzeman dezakezu: Holsten “.Jupiter, Planetak”; F. Strausen
tronparentzako kontzertua; C. Saint-Saensen Morceau de Concert; edo Tchaikovskyren 5. Sinfoniaren
bigarren mugimenduko tronpa soloan.

Tronboia
Errenazimendutik ia aldaketarik izan ez duen musika tresna bat izatean, garai eta estilo guztietako
musika literatura aurki dezakegu.
Oso ezaguna da Ravelen “Bolero”-ren tronboiaren zatia, horretan tronboiaren ezaugarri diren
`glissandi´ efektuak entzun ditzakegu.

Tuba txikia eta tuba
Tuba orkestra sinfonikoaren parte bat da Richard Wagnerek bere “Nibelungoko eraztunean”
lanean sartu zuenetik.
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Akordeoia
EAkordeoia beti ikusi izan da musika tradizionalaren musika tresna bat bezala, eta ohikoa da
akordeoia entzutea zortziko, biribilketa, habanera, pasodoble, vals frantses, czarda errusiar, korrido
mexikar eta abarretan. Gainera, musika tresna honekin autore handien piano, klabe, organo lanen
transkripzioak jo daitezke. Baina akordeoiak, gaur egun ezagutzen dugun bezala, azken mendeetako
konpositoreek (Zolotarev, Precz, Makkonen,...) sorturiko errepertorio bat dauka baita ere.
Aipatutako interpreteek egindako akordeoi klasiko grabazio asko daude. Eta pelikula askotan
akordeoia soinu bandaren protagonista da. Akordeoi musika duen umeentzako pelikula polit bat
“Hugoren asmakizuna da”.
Gugandik oso gertu akordeoi-jole oso famatuak dauzkagu: Iñaki Alberdi, Gorka Hermosa, Joxan
Goikoetxea,.. Eta gure mugetatik kanpo: Friedrich Lips, Alexander Dimitriev, Oleg Sharov,...
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Trikitixa
Jatorria Euskal musika tradizionalean eta herri musika duen tresna bat da eta errepertorio ezagunena
biribilketa, fandango eta arin-arinak dira, baina gero eta presenteago dago kamara taldeetan
melodiak lagunduz edo musika tresna solista bezala.
Trikitixarentzako musika egin duten konpositoreetako asko musika tresnaren interpreteak dira baita
ere. Ziur hurrengo izenak entzun dituzula: Elgeta, Joseba Tapia, Rubén Isasi, Kepa Junkera...
Kepa Junkeraren 00:00 h diskoak trikiaren aukerak erakutsi ahal dizkizu.

PERKUSIO TRESNAK
Horien soinua kolpatuak edo astinduak izatean sortzen da.
Bi motatan sailkatzen ditugu afinazioaren arabera:
Afinazio definitua dutenak, esate baterako marinbak, xilofonoak, bibrafonoak, tinbalak…
Afinazio definiturik ez dutenak, esate baterako bonboa, platerak, bateria, panderoa, tanborila, kutxa, atabala,
guiroa, marakak…
Tresna horiek talde zein solisten kontzertuetan erabiltzen dira eta hainbat musika estilotan:
latina, jazz, rock, musika tradizionala… Horiekin Bach-en adaptazioak zein Iannis Xenakis,
Steve Reich, edo John Cageren musika garaikidean jo daiteke.
Perkusio-jole famatuenen artean hurrengoak nabarmentzen ditugu: Keiko Abe (“Dream of
the Cherry Blossoms”), Evelyn Glennie, Gary Burton (Libertango, Piazzola Reunion Live), Dave
Weckl (Dave Weckl band), Giovanni Hidalgo, Mongo Santamaria, edo Patato Valdez.
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BA AL
ZENEKIEN...?

...Musika Eskolak azarotik apirilera arte hainbat kontzertu
didaktiko antolatzen dituela musika tresna familia
ezberdinen eta jazzaren inguruan, hurbiletik entzuteko
aukera izan dezazun, atsegina eta hezigarria egingo zaizun
errepertorio adierazgarri batekin? Joan zaitez zure familiakideekin. Irakasleek, Musika Eskola Digitalak eta web
orrialdeak horien berri ematen dizute.
...Musika Eskolak hainbat musika tresna uzten dituela
zure esku musika ikasten hasten zarenean erabili
ditzazun? Irakasleriak gehien komeniko zaizun aukera
gomendatuko dizu. Mailegu eskari bat bete beharko duzu
Musika Eskolako Idazkaritzan. Kuota txiki bat kobratuko
dizugu hiruhilero errentagatik, behar duzun denboraren
arabera. Hori bai, ongi tratatu eta zaindu behar duzu.

Margotu eskusoinua eta tronpa

Margotu tanborila eta marakak

