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Atzera begirada bat botaz, egia
itsusi batekin egiten dugu topo:

Munduaren historian zehar
pena merezi duen musika
asko eta asko egin da...

Hilabete hauetan landu
dezakeguna baino
askoz gehiago.

Ezinezkoa denez den-dena lantzea, hizkuntza musikal
zehatz bat aukeratu behar dugu sakontazunez ikasteko.

Has gaitezen denbora tartea garai klasikora murriztuz:
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Erromantizismoa
XX. mende
hasiera

GaraikideaKlasizismoaBarrokoaErrenazimentua

Garai klasikoa deritzoguna barroko, klasizismo eta
erromantizismo aldietako musikak osatzen du; bai Europan,

bai Amerikan. Kaleko hizkuntzan musika klasikoa hiru aldi hauetako
edozein konposizio deskribatzeko erabiltzen den arren zuzenagoa

litzateke klasizismoko musika bakarrik deskribatzeko erabiltzea.

Entzun ditzakezun
kontzertuetan
jotzen diren

konposizio gehienak
garai honetakoak
dira, merezi du

zerbait ikastea...

... gainera, gaur
egungo musika-estilo
ezagunen oinarri da.

Bach-en kantatak aztertuz, lau ahotsetara konposatzeko “arau” multzo
bat lortu dezakegu, sakontasunez ikasi ahal izateko.

luther j.s. bach

Baina, nahiz eta historiako
denbora parte batera mugatu... musika

asko izaten jarraitzen du. Badago hasteko
erabili dezakegun estilo

esanguratzuen bat?

Lau ahotseko koralak interesgarria egiten duten hainbat arrazoi ditu:

Koralek erritmo
harmoniko bizkorra

dute; akorde pila
denbora gutxian.

Garai klasiko osoko musika
portzentai handi bat lau

ahotseko kontrapuntura
sinplifikatu daiteke.

J.S. Bach-en kantata asko
ditugu, lau ahotsetara
eta modu koherentean
idatzitako konposizioak.

Martin Luther-ek eliza katolikoari
proposatutako aldaketetako bat

eliztarren partehartzea, 
eliz kantuak abestuz,

baimentzea izan zen.

Berrehun urte geroago, J. S. Bach Leipzig-
eko (Alemania) Santo Tomas elizako
musika zuzendari hautatu zuten
eta Luther-ren ideiak
jarraituz bost urte osoz
jo daitezkeen kantu
liturgikoak idatzi zituen.

Noski, horren ondorioa
Luther herejetzat

jotzea izan zen. Hori
dela eta bere eliza
propioa sortu zuen,
bere ideiak aplikatu

ahal izateko.

Lan hauetako bakoitza,
kantata bezala ezagutzen

dena, himno baten melodia
hartu eta lau ahotsetara
harmonizatuz eginda dago.
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