
Tonu bat definitu ahal izateko gauza bi izan behar
dira kontuan: agirikoena armadura da baina
garrantzi handia duen beste puntu bat tonika da...
tonuaren zentru bezala funtzionatzen duten nota.

Eskala Minorrak
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Tonu honen
ezaugarriak
sostenitu eta
bemolik ez izatea
dira, baita Do-ren
inguruan zentratua
egotea.
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Zer gertatuko litzateke tonika aldatuko bagenu? Bai, nota eta armadura berdina
erabiliz zentrua adierazten duen nota aldatuko bagenu, zer gertatuko litzateke?

Zera gertatzen da... garai klasikoko konpositoreek
ez zutela eskala hau begi onez ikusten, eskala

maiorraren ezaugarri bat falta baitzaio:
zazpigarrenetik lehenengorako tonuerdia.

Eskala hau oso erabilgarria da akordeak eraikitzeko, horregaitik hartzen du eskala
minor harmoniko izena. Dena den, konpositoreek ez zuten erabiltzen melodietan, arazo

bat baitzuen: bidun gehitua seigarren eta zazpigarren graduen artean.

Melodietan erabili ahal izateko beste aldaketa
bat gehiago sartu zuten: eskalako seigarren
gradua tonuerdi igotzeko alterazio bat gehitu.

Gogoratzeko... sentsiblea igotzearen arrazoia zazpigarren graduaren eta tonikaren
artean tentsioa sortzea zen. Melodia batean, ordea, zazpigarren gradu horren ondoren
seigarrena badoa tentsio hori ez da beharrezkoa; hau da, sentsiblea alteratzea ez da
beharrezkoa.

Praktikan, goranzko minor melodikoa eta beheranzko minor melodikoa
desberdintzen dira; beheranzkoan ez dugu ezer igotzen!

Tonu oso eta
tonuerdiak

bakarrik ditugu orain!

Tonu osoko
bitarteari gustoko
zuten tentsioa
falta zitzaion

tonikara heltzeko!
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Eskala maiorreko seigarren graduan zentratzen badugu tonua,
beste eskala berri bat lortuko genuke: eskala minorra.

Beraz, konponbide hau aurkitu zuten: nota sentsible hau tonuerdi
igo alterazio batekin. Honek bai ematen zuela gustoko zuten tentsioa!

Tonuerdi!
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