
Ahots-Joskera: Arau Horizontalak
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Ahots-joskeraren helburu nagusia ahotsen antolaera on
bat lortzea da... ahots bakoitza abesteko erraza

eginez, bitarte arraro edo jauzi handiak ekidinez!

Baimenduta edo debekatuta dagoenarekin hasi baino lehen komentatu
ditzagun lau ahotsetara idazterakoan garrantzitsuak diren hainbat ezaugarri:

Ahots bakoitza ahalik eta
gutxien mugitzen da, akorde

batetik hurrengora aldatzerakoan
hurbilen dagoen notara joanez!

Era berean, baxuak akorde
bakoitzaren harmoniaren

oinarri bezala funtzionatzen 
duenez, gainontzeko ahotsek baino
jauzi handiagoak izan ohi ditu.

Estilo honetan konposatzeko beste
arau gutxi batzuk ere badaude:

Nota sentsiblea kanpokaldeko
ahotsen baten (sopranoan edo
baxuan) azaltzen bada, hurrengo

akordean tonikan ebatzi behar du.

Bidun gehituko eta
laudun gehituko bitarteak
debekatuta daude edozein

ahots mugitzerakoan.

Ohikoa da baxua goiko hiru
ahotsen aurkako norantzan

mugitzea. Hau, kontrako
mugimendu bezala ezagutzen

da eta ahotsen independentzia
mantentzen laguntzen du.

Lau ahotseko harmonia kontrapuntu modu bat da.
Kontrapuntuan aldi berean melodia bat baino
gehiago jotzen dira, ahots bakoitzak garrantzi
berdina izanez, batek ere ez du laguntzaile bezala
aktuatzen.

1. nota amankomuna mantendu!
2. akordeko notarik
             hurbilenera joan!
3. kontrakto mugimendua erabili!

Kontrapuntuan garrantzi handia dauka ahots
bakoitza independentea izateak; hau da, ahots

bik ez lukete berdina egin beharko. Ahots bi
(edo gehigo) paraleloan mugituko balira

konposizioak aberastasuna galduko luke.

Garai klasikoko konpositoreak oso koherenteak
ziren eta, ondorioz, zortzidun, bostun eta
unisono paraleloak edozein preziotan ekiditen
zituzten!

Zortzidun
paraleloak!

Bostun
paraleloak!

Unisono
paraleloak!

Kasu batzuetan baliteke aukerarik
onena nota berdinean geratzea

izatea. Amankomunean duten
nota erabiltzea beti dago ondo!

Ahotsen indenpendentzia?
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