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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako 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. 
 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 

2011ko UZTAILA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

JULIO 2011 

 ANALISI MUSIKALA II ANÁLISIS MUSICAL II 
 
 
A AUKERA 

1. atala.- Analisia eta iruzkina (7 puntu). 
 
“Piano eta orkestrarako kontzertua Sol Maiorrean”- M. Ravel  
 
 
2. atala.- Sei termino musical hauen definizioa (3 puntu). 
 
1. Baxu zifratua  
2. Kontrapuntua 
3. Tema eta bariazioak 
4. Instrumentazioa 
5. Apaindura-notak 
6. “Notazio alfabetiko” delako sistema 
 
 
 
 
B AUKERA 

1. atala.- Analisia eta iruzkina (7 puntu). 
 
“Das Lied von der Erde (Lurraren Abestia)” - Gustav Mahler. 
 
 
2. atala.- Sei termino musical hauen definizioa (3 puntu). 
 
1. Armadura 
2. Konsonantzia eta disonantzia 
3. Sonata-forma 
4. Imitazio-forma 
5. Pedal-nota 
6. Semikadentzia 
 



 

 
 

 
 

 
 

Gustav Mahler 

Das Lied von der Erde (La Canción de la Tierra)  
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