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Notazio musikala
musika bera idatzita eta ondo
gordeta uzten duen artea da.

Gaur egungo notazio musikala mendeetan
zehar gertatu diren aldaketen ondorioa da...
eta ez da eraginkorra, ezta intuitiboa ere!
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Notazioa: Soinu-altuera
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Soinu-altuerak soinu jakin
bat altuago edo baxuago
dagoen esaten digu.

Musikaren notaziorako erabiltzen
dugun sistema soinu-altuera

denboraren arabera adierazten duen
grafiko estilizatu bat baino ez da.

Notak idazteko erabiltzen
diren bost lerroek pentagrama

izena hartzen dute.

Teklatu bateko nota zuriek ondorengo
izenak dituzte: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Notazioak zerikusia du pianoko teklatuarekin;
pentagramako lerroek eta hutsuneek

teklatuko tekla zuriak irudikatzen dituzte.

Klabeak pentagramako notak zeintzuk
diren zehazten ditu. Hemen erakusten

dira gaur egungo lau klabe erabilienak;
guztietan agertzen den nota erdiko Do da.

Teklatuko
tekla beltzak

adierazteko
alterazioak

erabiltzen ditugu,
hauek notaren

altuera tonuerdi
bat edo bigatik
aldatzen dute.

Teklatu batean
ondoz-ondo

dauden teklen
arteko distantzia
tonuerdi bat da,
kolorea beltza
edo zuria den
axola gabe.

Ikur hauek eragina duten notaren
ezkerraldean jartzen dira eta
konpas berdineko nota berdinetan

ere aplikatzen dira.

Soinu-altuera berdina duten notak
(adibidez, Fa sostenitu eta Sol

bemol) enarmonikoak deitzen dira.

Erdiko Do pianoko erdialdetik
hurbilen dagoen Do-a da.

Sostenitu bikoitzak notaren
altuera tonuerdi bitan igotzen du.

Bemol bikoitzak notaren
altuera tonuerdi bitan jaisten du.

Sostenituak notaren altuera
tonuerdi baten igotzen du.

Bekoadroak agertutako
alterazioak ezeztatzen ditu.

Bemolak notaren altuera
tonuerdi baten jaisten du.

Sol klabea
3. lerroko
Do klabea 4. lerroko

Do klabea fa klabea

Adibidez, flauta
batek soinu altua du,

tubak ordea soinu baxua.

Nota bat
soinu-altuera baten

idatzizko irudikapena da.
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Denbora

w www
Pentagramatik
irteten diren

notak adierazteko
laburragoak
diren lerro
gehigarriak

erabiltzen ditugu.

liz phair
“what makes you happy” [errepikako melodia]
whitechocolatespaceegg (1998)
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