
Musikaren teoria musikarientzat eta jende arruntarentzat, Toby W. Rush-en eskutik

                                                   Marraz lotutako noten multzoak neurria adierazteko
                                                modu bat bezala erabili behar dira. Erritmo sinpleetan
nahiko erraz lortu daiteke hau; egin beharreko gauza bakarra makodun notak (kortxeak edota
laburragoak direnak) konpaseko aldi bakoitzaren iraupena duten multzoetan pilatzea da.

Erritmo konplexuetan, bestalde, zailtasunak agertu daitezke... sinkopa edo
kontradenborako notak azaltzen badira posible da neurria modu egokian
adierazteko notak zatitu behar izatea, edota ligadura lerroekin lotu behar
izatea. Zorionez, pausuz-pausu egin ezkero ez da oso zaila bihurtzen!

*Itzulpena:

1. pausua:

Aupa

gazte
ok!

da,Bixkor musikaren teoriako txakurra!

Beti da dibertigarria Bixkorri jarraitzea!

G:

E: GUAU!*

Bixkor maitea:
Ulertzen dut zergatik lotu behar ditugun makoak marrekin (konpaseko
antolaketa erakusteko) baina ba al duzu erritmo konplexuagoentzako aholkurik?

--M. L., Lekeitio (Bizkaia)
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Har dezagun erritmo
hau adibide bezala,
momentuz makoak
lotu gabe dituena.

Aurkitu erabili den baliorik laburrena eta bete konpas guztia mota
horretako notekin, aldi bakoitzeko multzo bat osatuz.

2. pausua: jatorrizko erritmoa berdintzeko beste ligadura lerro gehitu. Zihurtatu lotuta
dauden noten multzo bakoitza hasierako erritmoarekin bat datorrela!

3. pausua: ligadurekin eta makoekin, biekin, lotutako nota guztiak
aurkitu eta ordezkatu baliokidea den nota bakar batekin.

Era egokian lotutako erritmoek ligaduren bat izatea oso
arrunta da, beti ere konpaseko aldi bakoitza argi eta garbi
adieraziz... eta honek, aldi berean, musikariei partituren

irakurketa errazten die!

Bai, badakit itxura
arraroa daukala...

baina oraindik
ez dugu bukatu!

Ligadurekin edo
makoekin lotutako

notak aurkitzen
badituzu (baina ez biak

aldi berean), orduan,
utzi dauden bezala!

=

Ez
ikutu!

Esku horiek,
geldi!

Aurrera bai...
sinplifikatu!

Jatorrizko erritmoa:
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