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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
Azterketaren iraupena 90 minutukoa izango da. Azterketaren bi aukerek bina atal 
dituzte, eta atalak berdinak dira.  
 
1.- Obraren analisia eta iruzkina. (7 puntu) 

Analisia eta iruzkina egiteko, azterketaren hasieran, aztertzeko obra edo obraren 
zati bat entzungo da. Halaber, laguntza moduan, partitura edo partituraren zatia 
emango da. Behar beste anotazio egin daitezke partituran. Partitura epaimahaiari 
entregatuko zaio, amaitutako azterketarekin batera. 
Analisia eta iruzkina egiteko, honako alderdi hauek kontuan hartu behar dituzu: 
 

a) Obraren ezaugarri estilistikoak eta formalak (3,5 puntu). 
 Konposizio-ezaugarriak: alde melodikoak, alde erritmikoak, alde 

harmonikoak (konposizioa egiteko baliabideak) (1,5 puntu). 
 Tinbre-ezaugarriak: instrumentazioa (0,5 puntu). 
 Eraketa: lerro melodikoak eta akordeak konbinatzeko era (0,5 puntu). 
 Forma: konposizioaren eskema, ideia musikalak antolatzeko era, testuaren 

eta musikaren arteko erlazioak…(0,5 puntu). 
 Obraren genero musikala. (0,5 puntu). 

 
b) Testuinguruaren kokapena eta karakterizazioa. (3,5 puntu). 
 Obraren fitxa: autorea, garaia, estiloa, kokaleku geografikoa. (Puntu 1). 
 Ikuspuntu soziopolitikoak eta ekonomikoak. (0,5 puntu). 
 Garaiaren korronte artistiko-musikalak. (0,5 puntu). 
 Aztertutako obraren ikuspuntu estetikoak. (0,5 puntu). 
 Autorearen ideia artistikoak. (0,5 puntu). 
 Aztertutako obrari buruzko iritzi pertsonala, arrazoi musikalekin azalduta. 

(0,5 puntu). 
 
Obraren analisian eta iruzkinean, hauek baloratuko dira: koherentzia eta kohesioa, 
lexikoaren aberastasuna, hizkuntza-adierazpen zehatzaren erabilera, zehaztasun 
ortografikoa eta gaiaren oinarriari buruzko ezaguerak. 

 
2. - Sei termino musikalen definizioa (3 puntu). 

Erantzunek argiak eta laburrak izan behar dute; nahikoa izango da bakoitzeko  
bost lerro gehienez. Baloratzeko, zehaztasun terminologikoa eta sintaktikoa 
kontuan hartuko dira. Bakoitzari 0,5 puntu dagokio. 
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A AUKERA 

1. atala.- Analisia eta iruzkina (7 puntu). 
 
Turandot: "Diecimila anni, al nostro imperatore" (2. koadroa. 3. akto edo finale) - 
G. Puccini  
 
 
2. atala.- Sei termino musical hauen definizioa (3 puntu). 
 
1. Kadentzia 
2. Eskala 
3. Fuga 
4. Motiboa 
5. Preludioa 
6. Tonalitatea 
 
 
 

 

B AUKERA 

1. atala.- Analisia eta iruzkina (7 puntu). 
 
 “Fauno baten biaoaren preludioa”  - C. Debussy 
 
 
2. atala.- Sei termino musical hauen definizioa (3 puntu). 
 
1. Baxua 
2. Dodekafonia 
3. Frase musikala 
4. Modu 
5. Patroi melodikoak 
6. Tinbrea 
 



 

TURANDOT 
ATTO TERZO 

Giacomo Puccini 

 

 

Scena Seconda 
 
 
 
 
 
 
FOLLA 
Diecimila anni  
al nostro Imperatore! 
 
TURANDOT 
Padre augusto, 
conosco il nome dello straniero! 
Il suo nome... è Amor! 
 
 
 
FOLLA 
Amor! 
O sole! Vita! Eternità! 
Luce del mondo è amore! 
Ride e canta nel sole 
l'infinita nostra felicità! 
Gloria a te! Gloria a te! Gloria! 

Escena segunda 
 
(exterior del palacio imperial. En lo 
alto de una gran escalinata se haya 
el trono del emperador rodeado por 
su corte) 
 
MULTITUD 
¡Diez mil años de vida 
a nuestro emperador! 
 
TURANDOT 
¡Padre augusto, 
conozco el nombre del extranjero! 
¡Su nombre es... Amor! 
 
(Calaf abraza a Turandot) 
 
MULTITUD 
¡Amor! 
¡Oh sol! ¡Vida! ¡Eternidad! 
¡Luz del mundo es el amor! 
¡Ríe y canta en el sol 
nuestra infinita felicidad! 
¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria! 
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