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Obxectivo principal

A presencia da Guitarra na música tradicional a día de hoxe é un feito incontestable. Este instrumento tan popular aparece vinculado, sobre todo á música
coñecida como folk ou de raíz, polo que
parece axeitado que se lle adique un
espazo pois xa está incluído dentro da
gama instrumental que sirve para interpretar a nosa música, tanto a xa existente como a que os novos valores están a
criar.

Con este traballo pretendo facilitar o
achegamento da música tradicional á un
instrumento fermoso, polifónico e, polo
tanto, moi versátil, que pode aportar
novas experiencias para os rapaces e
rapazas que queiran tentar sumarse ao
fermoso e inmenso mundo da música.
A intencion é superar a Guitarra que
Antonio Machado calificou como del
“mesón de los caminos”, e desta maneira aproximarse á que se coñece como
guitarra clásica partindo de arranxos de
pezas tradicionais galegas.

Por tal motivo, este pequeño traballo
pretende achegar a Guitarra aos rapaces e rapazas a partires de pezas tradicionais que nos son moi familiares e que
todos tarareamos algunha vez en xuntanzas sociais, ou que escoitamos en
diversos lugares da nosa terra.

Non pretendo desautorizar nin menospreciar outras formas de tocar este ins3
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trumento. Pero ao dar por superadas as
épocas do rasgueo e dos acordes fundamentais, penso que o profesor debe
poñer ao alcance dos alumnos outras
opcións. Desta maneira, aqueles rapaces que, sin ir a un Conservatorio queiran ter experiencias musicais diferentes
e tomen como punto de partida as nosas
cantigas máis tradicionais, e polo tanto
populares, poderano facer dende a
Escola ou dende o Instituto, ou se se
tercia, dende a Aula de Cultura de calquera entidade das que hai na Nosa
Terra.

Afirman os estudosos que ten as súas
raíces no Laude Árabe e que ao longo
dos tempos foise modificando e evolucionando até chegar á Vihuela, e logo á
Guitarra barroca.
No século XIX recibiu unha importante
restruturación con melloras introducidas
por Antonio Torres. A partires desta data
mantén as características técnicas até
os nosos días. Esto non implica que, a
día de hoxe, non se siga experimentando coa intención de acadar máis volume
no son. Desta maneira aparecen melloras técnicas no barrado, nos aros e na
tapa. Pero no básico seguimos tendo a
Guitarra que mellorou e nos legou
Torres.

BREVE HISTORIA DA GUITARRA
Descoñécese a orixe da que hoxe coñecemos como guitarra de seis cordas.

Vihuela do S.XVI.

Musée JacquemartAnche, París.
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Guitarra

construida

por Antonio

Torres en 1862.

Museo de la
Música,

Barcelona.

A guitarra que chegou até os noso días
ten seis cordas das que tres son entorchadas con metal e as outras tres son
de naylon, todas con diferente grosor
segundo o son que emitan: sendo máis
grosas cando o son e máis grave, e
viceversa.
1. Lonxitude cabeza.
2. Clavixeiro.
3. Cella.

4. Trastes de metal.

5. Boca.

6. Ponte.
7. Cella.
8. Tapa.

9. Aros.

10. Lonxitude diapasón.
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CUESTIÓNS TÉCNICAS

-Coñecemento das notas na Guitarra,
incluíndo as chamadas notas adicionais.
-Coñecemento da nomenclatura máis
utilizada referida a dedos das dúas
máns, cellas, cordas, etc.
-Coñecementos básicos da dixitación
para guitarra.
Neste senso é importante ter claras as
seguintes premisas.

Para acceder a interpretar as partituras
que hai neste traballo son imprecindibles unha serie de coñecementos teóricos e técnicos que nos permitirán acadar o obxectivo inicial desta unidade
didáctica: tocar as pezas e acadar unha
base para seguir avanzando na arte de
tañer este instrumento de corda pulsada.

Man esquerda: procurar no repetir dedo.
Os dedos deben seguir a pulsación de
tal maneira que si pulsa o 1º logo lle siga
o 2º ou o 3º. Nunca o 1º. Igualmente tra-

-Linguaxe musical básico.
-Coñecemento dos diversos compases.
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Guitar Gradus. Metodo

Elemntare per Chitarra.

Ruggero Chiesa. Edizioni
Suvini Zerboni, Milano.

tar de que o pulgar da man esquerda
non sobrepase a altura da metade do
mango e menos que saia por riba deste.

día para descubrir o seu carácter. Para
elo non tocaremos as notas dos baixos
nin as intermedias se as houbera.

Na man dereita: Salvo o pulgar, os
dedos índice, medio e anular non se
deben repetir ao pulsar a corda.

-Feito o anterior, se é posible empezaremos a incluir na interpretación as notas
dos baixos, deixando as notas intermedias, se as houbera para a parte final.

FORMA DE ENFRONTARSE A UNHA
PARTITURA:

Se así o facemos necesitaremos dixitar
a partitura, pois pode acontecer que as
dixitacións sexan diferentes en función
de se tocamos a melodía soa, ou se
pola contra incluímos os baixos e as
notas intermedias, cando as haxa.

-En primeiro lugar, identificada a tonalidade, debenos tratar de visualizar na
partitura as alterancións accidentais que
houbera. Pasando logo a facer unha lectura medida sin entonación na parte que
leva a melodía, xeralmente na parte
superior.

Por este motivo non dixitei as partituras,
pois non quería inducir a posibles confusións.

-Posteriormente tentaremos tocar a melo7
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Outras cuestións

No tocante ás tonalidades nas que
están escritas as diferentes partituras,
tratei de que estas cumplan dúas funcións.

Sobre as pezas que aparecen na unidade, moitas inclúen variacións, pois de
non amplialas o tema sería moi cativo.
Ademais sobre as cantigas tradicionais
hai moitas variacións, polo que creo que
este recurso sempre pode aportar algo
novo.

A primeira é unha cuestión técnica que
pode facilitar a súa execución: cantos
máis baixos haxa ao ar mellor.
A segunda refírese a tesitura: pretendo
que estea na parte media-baixa da guitarra e que non lle reste posibilidades
tímbricas ao instrumento. Ademais, se o
alumno o quere, que poida cantar a
melodía, baixando unha octava a melodía na que está escrita.

Igualmente teño que referirme ao non por
matices nas partituras. Entendo que a
música tradicional ten multiples interpretacións e polo tanto debo deixar este apartado para que o bo gusto do mestre lle
poña os matices que estime oportunos.
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