
                                          Ondorengo taulak mota guztietako bitarteak nola
                                          idatzi esaten digu. Helburua emandako nota batetik
abiatuta bitartea identifikatzea bada, antzerako planteamendua erabili daiteke: lehenik
eta behin, idatzi distantzi egokira emandako notaren gainetik edo azpitik; ondoren,
jarraitu taula honetako 2-4 pausuak bitartea identifikatzeko, eta aldaketarik behar
duen jakiteko. Azkenik, sartu alterazioak nota berrian zure helburua lortzeko.

Zenbatu tartearen tamaina
lerroak eta hutsuneak erabiliz.

Beherengo nota
lehena bezala hartu,
eta jarraitu goikora

heldu arte.

*Itzulpena:

1. PAUSUA:

2. PAUSUA:

3. PAUSUA:

4. PAUSUA:

Alterazio guztiak eztali.

Aurrean duzun (alteraziorik gabekoa!)
bitartearen mota zehaztu:

Unisonoa edo
zortziduna bada:

Bitartea
unisono justua edo
zortzidun justua da.

Bitartean Fa eta Si
azaltzen badira, orduan,

laudun gehitu
edo bostun gutxitu
baten aurrean gaude.

Goiko nota
behekoaren eskala
maiorrean badago,

bitartea maiorra da.

Beheko nota
goikoaren eskala
maiorrean badago,

bitartea minorra da.

Bestela, bitartea
justua da.

Benetan.
Hori da ain

justu erantzuna.

Lauduna edo
bostuna bada:

Biduna, hiruduna,
seiduna edo

zazpiduna bada:

Jarri berriz hasierako alterazioak beraien lekuan, banan-banan,
eta egin ahala aldatu bitartearen mota.

Gogoratu: alterazioek ez dute
eraginik bitartearen tamainan...

egin dezaketen gauza
bakarra mota aldatzea da!

Prozedura honek konplikatua
dirudien arren gero eta errazagoa eta

azkarragoa bihurtzen da praktikarekin...
eta beti lortzen da emaitza zuzena!

& œbœ# & œœpu
f

puf

& œbœ#& œbœ& œœ

1
2

3
4

5
6

7

gg u t x i t u a mm i n o r r a Mm a i o r r a Gg e h i t u agg u t x i t u a Jj u s t u a Gg e h i t u a

6M 6m 6g
Bit

ar
te

ju
st

ua
k

Bit
ar

te
 e

z

ju
st

ua
k

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

Aupa

gazte
ok!

da,Bixkor musikaren teoriako txakurra!
G:

E: GUAU!*

Bixkor maitea:
Badirudi justuak diren bitarteen artean eta ez direnen artean planteamendu
desberdinak erabili behar ditugula. Laburtuko zenizkidake modu bakar batean?

--B. L., Orio (Gipuzkoa)
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Beti da dibertigarria Bixkorri jarraitzea!
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