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1. irudia. Basso Continuo-a

Barroko garaiko konposizio askotan basso continuo
(baxu jarraitu) izeneko parte bat zegoen. Zati honek
baxuak jarraitu beharreko melodia zuen, zenbaki
eta alterazio batzuekin.

Baxu jarraituaren azpian
azaltzen diren zenbaki eta
ikurrak baxu zifratu bezala
ezagutzen dira. Baina, galdera
hau da: nola bihurtzen dugu
baxu zifratua akordeetan?

Lehenik eta behin, garrantzitsua da jakitea Fa-ren klabean idatzitako nota beti dela
akordeko nota baxuena. Baina gogoratu: baxuena ez da beti oinarri-nota!

Bigarrenik, zenbakiek
baxuaren gainean jarri
beharreko bitarteak
adierazten dituzte,
zenbaki batzuk idazten
ez diren arren.

Azkenik, adierazitako
alterazioetarako

begiratu zein zenbakiren
ondoan azaltzen diren.

Bera bakarrik badago,
baxutik hasita hirudunari

aplikatzen zaio.

Garai klasikoak aurrera egiten zuen
einean konpositoreek gero eta gutxiago
erabiltzen zuten baxu jarraitua, hori

dela eta baxu zifratuarekin berdina gertatu
zen... salbuespen batekin: musikaren

teoriako klaseak!
Oooh!

Baxu zifratua gauzatzea (baxu jarraituan
oinarrituta akordeak eraikitzea) ariketa
ezinhobea da garai klasikoan bezala
konposatzen ikastea nahi duten ikasleentzak!

Baina ez eman buelta gehiegi
honi: konpositoreak nota

bat tonuerdi altuago
nahi badu eta armaduran
bemol bezala idatzirik
badago, baxu zifratuan

bekoadroa adieraziko
zen, ez sostenitua.

Bitarteak beti dira
diatonikoak. Eta ez
kezkatu gehiegi
alterazioengatik...
erabili armaduko
notak!

Zenbakirik ez badago,
gehitu hirudun eta

bostun bat baxuaren
gainean... oinarrizko
antolaeran dagoen

triada bat lortuko duzu!

Hemen sostenitua
seiaren ondoan
dago, beraz, Sol

sostenitua izango da.

Honetan ez dago
zenbakirik

sostenituaren
ondoan, beraz, baxutik

hasita hirudunari
jarriko diogu.

Eta beste honetan
bekoadro bat

azaltzen da seiaren
ondoan, ez bemol

bat... bemola agertuko
balitz Do bemol

joko genuke.

Sei bakar bat bakarrik
badago, gehitu seidun

eta hirudun bat
baxuaren gainean eta
akorde seiduna edo

lehen inbertsioa
lortuko duzu!

Sei eta lau bat badago,
gehitu seidun eta

laudun bat baxuaren
gainean eta akorde
sei-lauduna edo

bigarren inbertsioa
lortuko duzu!

Entzunaldietan, Fa-ren klabeko instrumentuak idatzita zeuden
notak bakarrik jotzen zituen, baina klabe jotzaileak emandako
nota eta ikurretatik abiatuta inprobisatu ohi zuen!

Ez, ez, ez... ez zen existitzen basso continuo izeneko
intrumenturik! Zati hau instrumentu birekin jotzen zen:
Fa-ren klabean jotzen zuen txeloa edo fagota bezalako

intrumentu batekin eta klabea bezalako tekladun instrumentu bat.

Baxu Zifratua
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Hau beraz...

honela jo zitekeen!
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