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“Egitea merezi duen 
guztiak ondo egitea 

merezi du; ondo 
egitea merezi duen 

guztiak hobeto 
egitea merezi du”

William Shakespeare.

Pasadas las 4 antzerki konpainiak eta Spanish Brass metalezko haize instrumentuetako 
boskoteak beren indarrak batu dituzte, entzule gazteei kalitate handiko antzerki eta musika 

proposamen bat eskaini ahal izateko.

Ibilbide artistiko luzea dute bi taldeek eta nabarmentzekoa da bere ikuskizunetan musika eta 
antzerki pedagogia uztartu dituzten talde profesionalen artean, lehenengotarikoak direla biak ere.

Spanish Brass boskoteak eta Belen Otxotorenak Nafarroako Gobernuko Música en acción (1997-
2012) programak sustaturiko proiektu batean elkarrekin lan egin zuten lehenengoz. Ordudanik, 

patxadaz eta ilusio handiz egon dira proiektu komun batean parte hartu eta bakoitzak duen 
onena plazaratzeko aukera berri baten zain.

Iritsi da azkenik elkarlanean aritzeko aukera hau, Pasadas las 4ren bitartez eta Sardinarik gabeko 
burlaria ikuskizunean.

Antzerkia eta musika beren AHOTSA ENTZUN nahi duten leku guztietara eramanaz sendotu nahi 
duten aliantza bat.
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Pasadas las 4. Ibilbidea

Pasadas las 4 Iruñan sortu zen 1994. urtean. Ordutik hona, helduentzako 
antzerkia (Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar (1994), Baby Boom en 
el paraíso (1997), etab.) zein haurrentzako, eskola-haurrentzako eta familientzako 
antzerkia ekoiztu du. 1995en, Nafarroako Gobernuko Gazteria Sailak antolatzen 
duen “TeatroJoven” lehiaketa irabazi zuen. 1997. urtean bigarren postua eskuratu 
zuen lehiaketa berberean.  

2002n, ipuinak kontatzeko abentura zirraragarria hasi eta Cuentos de risa con 
Luisa y Marisa izeneko ikuskizuna sortu zuten. Programa horri esker, kontu 
kontari ibili dira Nafarroa, Madril, Aragoi, Euskadi, Murtzia, Gaztela-
Leon, Valentzia, Errioxa, Galizia, Ceuta, Kanariar Irlak eta Kolonbiako 
liburutegi, eskola, museo, antzoki eta Kultura Etxe ugaritan. Izan ere, kontuei 
esker ilargiraino iritsi eta koska egin diote, Iparretik Hegoraino eta Ekialdetik 
Mendebalderaino bidaiatu dute osaba Raimundoren gitarrarekin eta urrutiko 
leku bateraino hegan egin dute erratz baten gainean: bertan, abuztuko edozein 
asteartean, ateak hazten ikus daitezke tupustean. 
Geroztik, han eta hemen dabiltza kontu kontari, bakarka, ganbera-musikako 
taldeekin edo orkestra baten laguntza ospetsuarekin: Carlos III Orkestra, 
Kordobako Orkestra, Medellingo Orkestra Filarmonikoa… 

Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés beren 
ikuskizunaren ia 200 antzezpen eskaini dituzte, nazio mailako zein Kolonbiako 
antzokietan. 

Umetxoei zuzenduriko Ploc, ploc… PLIK!, izeneko musika-ikuskizunari esker 
Kolonbiako Kultura Ministerioaren ESTÍMULOS 2016 deialdia irabazi zuten eta 
herrialde hartako antzoki asko bisitatu dituzte.

Formatu handiko ikuskizunak zuzendu dituzte (La Pamplonesa Musika 
Bandaren 90. eta 95. urteurrenak edo Bikaintasunaren Nafarroako Saria), 
kontzientzia eszenikoko topaketak eta tailerrak antolatzen dituzte musikarientzat 
eta hezkuntza-proiektu ezberdinetan parte hartzen dute: esaterako, Barañain 
Auditorioko HAZI ARTE ekimenean edo NAEko Talleres de Iniciación a las 
técnicas teatrales delakoetan, 1994az geroztik. 

www.pasadaslas4.com
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Spanish Brass. Ibilbidea

1989. urtean, musika-proiektu eklektiko eta berritzaile bat sortu zuten bost 
musikarik. Urteak igaro ahala, proiektu hori arlo ezberdinetan garatuz joan da: 
musika-interpretazioa, -pedagogia eta -sorkuntza. 1995en Asturias Printzea 
Sariak emateko ekitaldian parte hartu zuten (ekitaldia telebistaz eman zen, 700 
milioi pertsonarentzako). Hurrengo urtean, Lehen Saria lortu zuten “Ville de 
Narbonne” Metalezko haize-instrumentuetako Boskoteentzat dagoen nazioarteko 
lehiaketarik ospetsuenean. Errepertorioa eta eszenaratzea asko zaintzen dute 
beren ikuskizunetan. Ondokoak dira nabarmentzekoak beren ikuskizunen 
artean: ¡25 Años! (metalezko haize-instrumentuetako boskotea), Metàl.lics eta 
Brass Brass Brass (kontzertu pedagogikoak), Brassiana ( jazz hirukote batekin), 
Make a Brass noise here (F. Zappari omenaldia, bateria eta gitarrarekin), Relatos 
imprevistos (metalezko haize-instrumentuetako boskote eta esatarirako; esataria: 
Fernando Palacios), Les Aventures de Monsieur Jules (Albert Guinovart piano-
jolearekin) edo Metalls d’Estil (Pep Gimeno “Botifarra”-rekin). Nazioartean 
ospetsu diren artista ezberdinekin lan egiten dute askotan (Christian Lindberg, 
Ole E. Antonsen edo Kenny Wheeler, esaterako), bai eta Amores Grup de 
Percussió edo el Orfeó Valencià Navarro Reverter bezalako beste talde batzuekin 
ere. 

Spanish Brass taldeak musika berriak garatzearen eta sortzearen aldeko apustua 
egin du ere, ospe handiko musikagile zein etorkizun handiko artista gazte 
askorekin lan eginaz. Hogeita bat disko grabatu ditu, beren alderdi ezberdinak 
erakusten dituzten bi DVD-CD eta bilduma-disko bat tartean. La Fundación 
de Buero Vallejo antzezlanerako musika grabatu dute Zentro Dramatiko 
Nazionalerako, bai eta Felix Sabrosoren Descongélate filmaren soinu-banda ere El 
Deseo Ekoiztetxerako.

Mundu osoan zehar egiten dituen birez gain, metalezko haize-instrumentuei 
eskainitako bi nazioarteko jaialdi antolatzen ditu SB taldeak: Spanish Brass Alzira 
(www.sbalz.com) jaialdia eta Brassurround (www.brassurround.com) delakoa. 
Urtetik urtera, metalezko haize-instrumentuetako nazioarteko bakarlari, talde eta 
maisurik onenak biltzen dira aipaturiko bi jaialdietan.

Taldeak Buffet Cramponen babesa dauka, B&S tronpetak, Hans Hoyer 
tronpa, Courtois tronboia eta Melton tuba erabiliz jotzen du eta Valentziako 
Generalitatearen eta Kultura Ministerio-INAEM erakundearen babesa jasotzen 
du ere.                                                               

www.spanishbrass.com
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Musika

TRONPETA: 
Carlos Benetó Grau

TRONPETA: 
Juanjo Serna Salvador

TRONPA: 
Manuel Perez Ortega

TRONBOIA: 
Inda Bonet Manrique

TUBA: 
Sergio Finca Quirós

ANTZEZLEAK: 
Belén Otxotorena eta Inma Gurrea
ESZENOGRAFIA ETA DISEINU GRAFIKOA: Beatriz Menéndez

ARGIEN DISEINUA: 
Javier San Felipe

LAGUNTZA TEKNIKOA: 
GLOBAL, Servicios Culturales

ARGAZKIAK: 
Jesús Caso

MUSIKA AUKERATZEA: Alberto Urretxo & Spanish Brass
DRAMAGINTZA ETA ZUZENDARITZA: 

Pasadas las 4
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Just a closer walk, 

TRADICIONAL

Pentabrass, 
RAMÓN CARDO

Le petit negré, 

C. DEBUSSY (ARR. G EMERSON)

Napolitan dance, 

P. TCHAIKOVSKY (ARR. R SMEDVIG)

Dunque yo son, 

G. ROSSINI (ARR. J. WEST)

Mediterráneo, 

JOAN MANUEL SERRAT (ARR. RAMÓN CARDO)

Sevilla, 

I. ALBÉNIZ (ARR.  M. SANTOS)

St. Anthony chorale, 

M. HAYDN (ARR. C. DE STEFANO)

Marcha nupcial, 

F. MENDELSSHON (ARR. CARLOS BENETÓ)

Chega de Saudade, 

A. C. JOBIM (ARR. ENRIQUE CRESPO) 

Bésame mucho, 

CONSUELO VELÁZQUEZ (ARR. KOLDO PASTOR)
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Tirso de Molina

Tirso de Molinaren (Madril, 1579 - Almazan, 

Soria 1648) benetako izena Gabriel Tellez zen eta 

bere bizitza oso gorabeheratsua izan zen. Jatorri 

apalekoa, Madrilgo La Merced komentuan sartu 

zen gazterik. Mesedetakoen komentu askotan 

bizi izan zen ondoren (Guadalajara, Toledo, 

Soria, Segovia, Sevilla, Trujillo, Cuenca, Santo 

Domingo, etab.) eta komendadore ere izan zen 

horietako zenbaitetan. 1625. urtean, usadioen 

Erreformarako Batzordeak antzerkigilearen 

aurka egin zuen, “errekin desegokiak agertzen 

zituzten komedia profanoak idazteagatik”. 

Tirsok, horrenbestez, Sevillara joan behar izan 

zuen eta komedia eta testu profanoak idazteari 

utzi behar izan zion pixkanaka-pixkanaka. 

Bere azken urteotan, Soriako komentuko 

komendadorea izan zen. Egileak berak aitortu 

zuenez, 400 komedia inguru idatzi zituen; egun, 

hirurogei inguru baino ez dira gelditzen. Baina 

antzezlan serioak idatzi zituen ere; tartean, 

bere lanik ezagunena izatera iritsi eta Don Juan 

Tenorio pertsonaia famatua aurkeztu zuen 

El burlador de Sevilla y convidado de piedra 

izeneko lana. Nabarmentzekoak dira ere El 

condenado por desconfiado edo La prudencia 

en la mujer, bai eta Eskritura Santuetan edo 

Espainiako Historian inspiratutako beste lan 

batzuk ere.

Tirso de Molina

(Madrid, 1579 - Almazán, Soria 1648)
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Istorioa

Don Juan Tenorio gazte espainiarra Napolin dago erbesteratua. 

Emakumeei iruzur eta burla egiten aditua, bere ibilerak Italia aldean 

hasi zituen. Napolin, Isabella gorteko damaz aprobetxatu eta gozatu 

zen, Oktabio Dukea bere kutunarena eginaz. Iraina azalarazteko 

zorian dagoenean, Espainiara ihes egiten du Don Juanek. Tarragonako 

kostaldera iritsi bezain pronto Tisbea arrantzale ederra ezagutu zuen. 

Honi, esposatzeko promesa egin zion, bere ohoreaz gozatzeko aukera izan 

zuen arte. Ondoren, Sevillara bidean, Motako Markesa lagunarekin egiten 

du topo eta, ausaz, Don Gonzalo de Ulloaren alaba Doña Anari burla 

egiteko aukera emango dion eskutitz bat eskuratzen du. Markesarena 

eginaz neskatoaz gozatzeko zorian dagoela, Don Gonzalo aita gertatuaz 

ohartu eta bere alabaren ohorea salbatzen saiatzen da. Borrokan, Don 

Juanek Don Gonzalo hiltzen du.

Lebrijarako bidean jada, Aminta nekazari gaztea eta Batricio bere 

senargaiaren ezkontzarekin egiten du topo. Egoerak liluratua eta 

Aminta gutiziatuta, Don Juanek ziria sartzen dio neskatoaren aitari eta 

nekazari gaztea limurtzen du, konkistatu arte. Bere apeta ase, eta Sevillan 

dagoeneko, mendekua hartzeko promesa egina zuen Don Gonzalo beste 

mundutik bueltatzen da, Don Juani erronka egitera: afaltzera gonbidatzen 

du. Bertan etorriko da azken beltza. Don Juan, azken unean, damutu 

egingo da; baina beranduegi da eta bere gorputza betiereko suan kiskaliko 

da. Amaieran, eta erregeari esker, Isabella Don Oktabiorekin ezkonduko 

da, Tisbea Anfrisorekin, Doña Ana Motako Markesarekin eta Amintak 

Batricio esposatuko du. 
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Ikuskizunaren helburuak
• Literatura klasikoarekiko eta bere pertsonaiekiko grina suspertzea
• Metalezko haize-instrumentuen sonoritatea ezagutaraztea
• Testu klasiko bat garaikide bilakatzea ahalbidetzen duten antzezte-bitartekoak 

deskubritzen laguntzea.
• Garai eta estilo ezberdinetako musikak entzunaraztea.
• Donjuanen mitoa umoretik aztertzea, adimenetik baino
• El burlador de Sevilla antzezlaneko emakumezko pertsonaiei ahots ematea.
• Musika bakar batek testuinguru ezberdinetan dituen funtzionalitate ezberdinak 

azaltzea.
• Donjuan bezalako pertsonaia unibertsaleen inguruko hausnarketa eta aztertzea 

bultzatzea.

Gida didaktikoaren helburuak
• Metalezko haize-instrumentuen ezaugarriak eta funtzionalitateak ezagutzea.
• Tirso de Molinaren El burlador de Sevilla lanaren istorioa deskubritzea.
• Musika eta estilo ezberdinetako berezko ezaugarriak lantzea.
• Norbanakoaren portaerak istorio honen protagonistetako berezko 

ezaugarrietatik abiatuta ulertzen laguntzea.
• Ikuskizunean agertzen diren harremanetako kontzepzio ezberdinak esploratzea.
• Bikote-estereotipoei eta genero-berdintasunari loturiko gaien inguruan 

hausnartzea.
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Jolastuko 
al dugu?
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Don Juan
Zenbatetan entzun ote dugu ondoko esaldia? 

 Donjuan bat da hori!!

Ba gure ustez interesgarria litzateke jakitea 
zure ikasleek gizonezkoen portaera jakin 
batzuk adierazteko maiz erabiltzen den 
esaldi orokor horren jatorria ezagutzen 
duten ala ez. Gure ikuskizuna ikusi 
ondoren argiago izango dute agian, baina 
hori jakiteko une aproposena izan daiteke 
hau.

1. Esku-hartze txanda bat irekitzea proposatzen dugu. Ondoko galderei erantzun 

beharko diete:

• Orain arte, donjuan bat izatea zer zen zuretzat? Eta orain, zer da?

• Zer nolako iritzia zenuen pertsonaia honen inguruan? Eta orain, zein da zure 

iritzia?

• Ba al zenekien literatura klasikoaren pertsonaia bat zela?

• Donjuan bat izatea, positiboa den zerbaitekin edo negatiboa den zerbaitekin 

lotuta al dago?

• Emakumezko donjuana izendatzeko izenik ezagutzen al duzu? Ezaugarri berdin-

berdinak al ditu?

• Mito honi loturiko beste testu eta musika-lan batzuk daude. Bere izenburuak eta 

egileak ezagutzen al dituzu?

• Zer iruditu zaizu Don Juan Don Gato bihurtzea gure bertsioan? Zure ustez, 

zergatik aukeratu genuen katu bat pertsonaia hori irudikatzeko? Eta zergatik 

aukeratu genuen sagutxo bat, behor bat, Persiako katu bat eta jirafa bat 

emakumezko pertsonaiak irudikatzeko? Zer beste animalia erabili ahal genituzke 

istorio honetarako? Zergatik?
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Bere sonoritate boteretsua dela eta aukeratu dugu metalezko instrumentuen boskotea 
-tronpeta, tronpa, tronboia eta tuba- Urrezko Mendeko testu batean inspiraturiko ikuskizun 
honen bidaide izateko. Sonoritate hori Don Juanen pertsonaiari -merezita ala ez- egozten 
zaizkion potentziaren eta maskulinitatearen metafora bat da. 

2. Zer iritzi duzu gure aukeraketaz? Beste instrumentu edo musika motaren bat 

aukeratuko al zenuke istorioaren pasarte bakoitza girotzeko? 

Putz egite hutsa ez da nahikoa haize-instrumentu bati orokorrean eta, bereziki, metalezko 
haize-instrumentu bati soinu afinatuak eta ederrak ateratzeko. Teknika eta ikasketa-urte asko 
behar dira ere. 

Haize-instrumentu bat jotzeko, txirula txiki bat ala zenbait metroko luzera duen tronpa bat 
izan, aho-piezatik arnasa betean putz egiteaz gain sabeletik iristen zaion arnasa menderatu 
behar du musikariak, masailetatik botatzen duen hatsa kontrolatu behar du eta ezpainak 
sendotu behar ditu, airea prezisio handiz ufatzeko 
instrumentuaren gorputzean. 

Eta arintasun eta zehaztasun osoz mugitzeko gai diren 
behatzak behar dira ere. Hori guztia lortuta, metalezko 
tutu horietatik soinu gozo eta liluragarriak aterako dira. 

Teoria berbera aplika 
daiteke, apika, 
musu emateko 

eta laztan egiteko 
artean, ezta?
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3. Musu eta laztanen onurak iker itzazu. Asko dira, eta ugariak. Musu ematea 

arte bat delako, ezta? Ikasi eta praktikatu beharra dago, noski. Horren inguruko 

informazioa bilatu nahi?

Musuak eta laztanak funtsezkoak dira maitasunezko praktika guztietan eta kon-

tzertuaren egunean ikusi ahal izan zenuten bezala, azken doinua Bésame mucho 

kanta famatua izan zen. 

• Zein da musikaren egilea? Eta zeinek idatzi zituen hitzak?

• Zenbat kantari “ospetsuk” abestu dute abestia?

• Hona hemen abestiaren hitzak: 

Bésame, bésame mucho,

como si fuera esta noche la última vez. 

Bésame, bésame mucho,

que tengo miedo a perderte, perderte después.

Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí…

Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí.

Bésame, bésame mucho,

como si fuera esta noche la última vez. 

Bésame, bésame mucho,

que tengo miedo a perderte, perderte después.

Zer duzu nahiago, musu asko ematea edo ondo musukatzea? Zure azken gaua 

izango balitz, egiazki, zer egin nahiko al zenuke? Zer nolako musika entzun nahiko 

al zenuke? Zein edo zeintzuk izan nahi al zenu(ituz)ke alboan zure bizitzako azken 

gaua balitz benetan? “Que tengo miedo a perderte…” dio abestiak… Norbait 

galtzeko beldur izan al zara noizbait? 

Beren egituran erabilitako materialaz gain, metalezko eta zurezko haize-instrumentuen arteko 
ezberdintasunik nagusiena ahoko mota da: metalezkoek ahoko konikoa erabiltzen dute; 
zurezkoek, aldiz, mihia daramaten ahokoa.

Metalezko haize-instrumentuek tamaina eta itxura ezberdinak dituzte. Jarraian, bakoitzaren 
inguruko informazio laburra aurkituko duzu:
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Tronpeta, 
instrumenturik txikiena

Tronpeta 180 cm-ko letoizko tutu batez osatua dago. Tutua kiribilka tolestua dago normalean, 
balbula edo pistoi batzuk ditu eta kanpai edo pabilioi izeneko aho batean bukatzen da. Tutuaren 
lehen bi herenak ia zilindrikoak dira eta soinu sendo eta distiratsu bat ematen diote. Kalibrea 
bira konplexu ezberdinez osatua dago: txikienak aho-piezaren hargailuan daude eta handienak 
kanpaiaren hasieraren aurretik. Bira horien diseinua zaintzeak berebiziko garrantzia dauka 
tronpetaren intonaziorako. Soinuaren jatorria da ezpainak itxita izanda putz egiten den airea: 
“burrunba” bat sortzen da aho-piezan eta etenik gabeko bibrazio-uhin bat hasten da tronpeta 
barruko aire-habean.

Tronboia, 
mugimendu handieneko instrumentua

Tronboia aerofono bat da. Bere soinua, musikariaren ezpainek aire-habean (aire-fluxuan) 
oinarrituta aho-piezan sortzen duten bibrazioa da. Nota ezberdinak haga izeneko tutu 
mugikor baten mugimenduaren bitartez lortzen dira: bibrazioan dagoen aireak bete behar 
duen distantzia luzatuz eta, honela, putz egiterakoan presio handiagoa edo txikiagoa eginaz 
ere musikariak kontrola ditzakeen soinuak ateraz. Zenbat eta luzeagoa izan aire-habea, are eta 
baxuagoa da soinua. Metalezko haize-instrumentu gehienak bezalaxe, tronboia letoizkoa da: 
bere buruaren inguruan biribilkatzen den tutu zilindriko eta irekia. Barrokoan eta aro klasikoan 
eliz-musikan erabiltzen zen gehienbat. XIX. mendetik aurrera, funtsezkoa da orkestra 
sinfoniko handi batean. Bandetan eta jazz musikan erabiltzen da ere; horrez gain, funtsezko 
instrumentua da big band delakoentzat, bakarlarirako pasarteak jotzen baititu.  
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Tronpa, 
instrumenturik borobilena

Lehen tronpak ehizarako eta gerrarako erabili 
ziren eta egungoak baino askoz ere sinpleagoak 
ziren. Metalezko tutuekin eginda zeuden eta 
zaldi gainean jotzen ziren askotan. Tronpek 
(edo, askotan, tronpa-bikoteek) ehizaren ideia 
zekarten eta barrokoan noblezia, erregetasuna 
eta jainkotasuna ere irudikatzen zuten. Aro 
klasikoan zehar, doinu asko jotzeko erabilitako 
instrumentua bilakatu zen tronpa eta 1815. 
urtearen inguruan pistoien erabilera sartu zen (sakatuta izatean igo eta jaitsi egiten duten 
osagaiak, airea igarotzen utziz honela). Pistoiek malgutasun handiagoa eskaini zuten, tonu 
ezberdinetan jo ahal izateko. 

Tuba, 
instrumenturik handiena

Metalezko hazi-instrumenturik handiena da eta orkestra sinfoniko modernoan sartzen 
azkenetakoa; Richard Wagnerren Nibelungoen eraztuna operan egin zuen bere debuta. Bere 
moldakortasun handiari esker, hariak eta zurezko haize-instrumentuak babesteko erabiltzen 
da. Geroz eta gehiago erabiltzen da bakarlari gisa ere. Banda eta haize-taldetan erabiltzen diren 
tubak lakatutako letoizkoak dira. Beren aho-piezak kopa itxura dauka eta 2,4 cm neurtzen ditu. 
Musikari abil baten eskutan oso instrumentu zalua da, soinu-sorta oso zabala estaltzeko gai (4 
oktabatik gora).

Instrumentu 
hauek guztiak 

gertutik ikusi eta 
miretsi beharra 

dago.
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4. Zure ikasletakoren batek instrumentu hauetako bat jotzen badu, ikasgelara ekar 

zezakeen eta bere ikaskideei bere soinua eta ezaugarri nagusiak erakutsi.

5. Instrumenturen bat faltan bota al duzu arestian aipatuen artean? Saxofoia, 

agian? Metalezkoa bada ere, saxofoia zurezko haize-instrumentuetako familiakoa 

dela ba al zenekien, zeharkako txirula bezala? Horren zergatia ikertu nahi duzu?

Ondokoa da metalezko haize-instrumentuen boskote baten osaera: bi tronpeta, tronboi bat, 
tronpa bat eta tuba bat. XX. mendean sortu zen instrumentu-talde hau. Antzinako hari-
boskotearen baliokide modernoa dela esan genezake.

Ondokoak dira munduko boskoterik ezagunenak eta ospetsuenak: German Brass, Spanish 
Brass edo Quintet de Metalls “Al Vent”.

Metalezko haize-instrumentuen jatorria, animalien adarrak, zuhaitzetako adarrak edo 
karakolak bezalako naturan aurkitutako materialez eginiko instrumentu zaharrak dira. 
Ondokoetarako erabiltzen ohi ziren:

• ehorzketak eta espiritu gaiztoak uxatzea xede zuten erritualak
• ehiza
• seinaleak igortzea

Batzuetan, liturgiarako erabiltzen ziren instrumentuak: shofar judutarra, esaterako. 
Animalien adarren erabilera, ordea, askoz handiagoa izan zen herrialde nordikoetan. Inguru 
hartan hasi ziren instrumentuak hobetzen, metala erabiliz. Hori izan zen lur instrumentu 
eskandinaviarraren kasua, mamutaren letaginean inspiratua zegoena. 

Brontze Aroan, metala urtzen zuten herri askok, tronpa handiak egiteko. Gehienbat gerrarako 
erabiltzen baziren ere, seinaleak igortzeko beren jatorrizko funtzioa ere mantendu zuten. 
Horren adibide, zeltek erabiltzen zuten carnyxa.

Erdi Aroan sorturiko metalezko aerofonoak tronpa zaharren oinorde dira. Tronpeta eta 
sakebuten kasua da. Azken horiek, tronboiaren arbasoak dira. 

Bi alderdik eman zioten garrantzi handia instrumentu-familia honi: tronparen hobekuntza 
XVII. mendean eta ehizarako tronparen sorrera: metalezko aerofonoa, bere tutua pixkanaka-
pixkanaka zabaltzen zen, aho-pieza mehe eta konikoa zuen, kanpai zabala eta lepoa bere 
buruaren inguruan biribilkatzen zen. 
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Instrumentu horien lehen eginkizuna musika heraldikoa eta militarra izan bazen ere, musika 
kultuaren arloan sartuz joan ziren apurka-apurka, klasizismoko orkestretan erabat integratua 
egon arte. Hurrengo mendean, morfologia-aldaketa itzelak izan zituzten instrumentu horiek 
eta berebiziko garrantzia hartu zuten Hector Berlioz edo Richard Wagnerren musikan. Azken 
honen lanek, XIX. mendean zehar sorturiko Wagner tubak, fiskornoak edo ofikleidoak bezalako 
instrumentuak zeramatzaten.

 

6. Abesten hasiko al gara? Juan de la Encina Errege Katolikoen aroan Salamancan 

jaiotako musikagile, olerkari eta antzerkigilea izan zen. Cancionero de Palacio 

izenekoa da bere lanik aipagarriena: 60 kantatik gora biltzen ditu, maitasunari 

buruzkoak gehienak eta erotismo-eduki nabariarekin. Mendetan zehar, mundu 

osoko abesbatzek eta musikarik bere lanak interpretatu dituzte.  

Jarraian, “Más vale trocar” izeneko kantaren hitzak dituzu?”

Más vale trocar

plazer por dolores,

que estar sin amores.

Donde es gradecido

es dulce el morir;

bivir en olvido,

aquél no es bivir:

mejor es sufrir

passión y dolores,

que estar sin amores.

Es vida perdida

bivir sin amar,

y más es que vida

saberla emplear:

mejor es penar

sufriendo dolores,

que estar sin amores.

La muerte es vitoria

do bive afición,

que espera aver gloria

quien sufre passión:

más vale presión

de tales dolores,

que estar sin amores.

El ques mas penado

mas goza de amor,

quel mucho cuydado

le quita el temor:

assí ques mejor

amar con dolores

que estar sin amores.

No teme tormento

quien ama con fe,

si su pensamiento

sin causa no fue:

aviendo por qué

más valen dolores,

que estar sin amores.

Amor que no pena

no pida plazer,

pues ya le condena

su poco querer:

mejor es perder

plazer por dolores,

que estar sin amores.

Metalezko familiaren lau 

instrumentuek lau ahots 

ezberdin lortzeko gaitasuna dute, 

soprano, alto, tenore eta baxuak 

dituen abesbatza baten antzera.
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Ikusiko zenuenez, gaztelera zaharrean idatzita daude. Ondorioz, egungo 

ortografia-arauak aplikatuz ortografia- eta sintaxi-akatsak zuzentzea proposatu 

nahi dizugu. 

Hitz guztiak ulertu dituzu? Hiztegia erabili behar izan al duzu hitzen baten 

esanahia jakiteko?

Lehen kantak dioenarekin bat al zatoz? Zer nolako iritzia duzu bigarrenaren gaiari 

buruz?

Bi kantetako esanahia argi izan ostean, beren doinua ikastea eta ahotsetara 

abestea proposatu nahi dizugu. Kontzertu txiki bat eman dezakezue beste ikas-

maila batzuetako kideei. Bi kantetako hitzak ezagutzen dituzten ala ez egiazta 

dezakezue ere.

¿Si habrá en este baldrés

mangas para todas tres?

Tres moças d’aquesta villa,

tres moças d’questa villa

desollavan una pija

para mangas a todas tres.

Tres moças d’queste barrio,

tres moças d’queste barrio

desollavan un carajo

para mangas a todas tres.

¿Si habrá en este baldrés

mangas para todas tres?

Desollavan una pija

desollavan una pija

y faltoles una tira

para mangas a todas tres.

Y faltoles una tira,

y faltoles una tira.

La una a buscalla iva

para mangas a todas tres.

¿Si habrá en este baldrés

mangas para todas tres?

Y faltóles un pedaço,

y faltóles un pedaço.

La una iva a buscallo

para mangas a todas tres.

¿Si habrá en este baldrés

mangas para todas tres?

Eta hemen, “Sí habrá en este baldrés?” delakoaren hitzak dituzu: 
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Kontzertuaren egunean metalezko haize-instrumentuetako boskote baten sonoritatea entzun 
zenuten. Eta perkusioaren soinua entzuteko aukera izan zenuten ere.

Perkusioa
Perkusio-instrumentuak dira kolpatuta edo astinduta izan ostean soinua egiten duten 
instrumentu guztiak. Erritmoa eta, ondorioz, musika lortzeko modurik zaharrena dira apika.

Perkusioaren ezaugarririk nagusia da sortzen dituen tinbreen sorta-zabala eta beste musika-
instrumentu guztietara egokitzeko duen erraztasuna. 

Azpimarratzekoa da 
soinu-barietate oso 
zabala lor daitekeela, 
perkusio-instrumentuak 
kolpatzeko erabilitako 
baketa edo mazoen 
arabera.

Sailkapen asko dago 
perkusio-instrumentuak 
sailkatzeko, afinazioa 
ezaugarri nagusitzat 
duena horien artean.  

• Zehaztutako altuera: 
marinba, xilofonoa, 
bibrafonoa, tinbala…

• Zehaztu gabeko altuera: 
bateria, marakak, 
kriskitinak, guiroa…

7. Bateria bat diseinatuko al duzue, guztion artean, 

birziklatutako materialak erabiliz? Bidoi, zartagin, malguki eta 

sukaldeko estalkiak erabil ditzakezue. Lehiaketa bat antola 

dezakezue, birziklatutako bateriarik orijinalena aukeratzeko.

Bateria aukeratu 
genuen 

gure
ikuskizunerako.
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Perkusioa kolpekatzeko ekintza da; egindako indarraren intentsitatearen eta ekintzaren 
iraupenaren emaitza; emaitza horrek, adibidez, bi gorputzen arteko talka-indarra irudikatzen du.

Gorputza da energia, soinu eta emozio eroalerik nagusiena. Munduaren sorreratik, gizakiak 
bere gorputza erabili izan du zarata, soinu eta erritmoak sortzeko… Giza-gorputza eta bere 
aukerak inspirazio-iturri izan dira musikagile eta musikari garaikide askorako. 

8. Zuen gorputza erabiliz perkusio-pasarte bat sortzea proposatzen dizuegu. 

Horretarako, mahaiak kentzea eta ahalik eta espaziorik handiena uztea komeniko 

litzateke. Ikasle bakoitzak aretoko leku bat aukeratuko du, non eroso egongo 

baiten. Begiak itxita, bere gorputzarekin sor ditzakeen soinuen inguruko 

banako ikerketa hasiko du, 4/4 konpaseko bi neurriko erritmo-esaldia sortu arte 

aukeratutako soinuekin. 

Irakasleak egoki ikusten duenean, beren esaldia jotzea proposatuko dio ikasle 

bakoitzari eta beste ikasle guztiek soinu-iturrira gerturatu beharko dute. Honela, 

soinu-igorleak aldatuz joango dira eta soinu, erritmo, intentsitate, tinbre, bolumen 

eta antzekoen barietateaz ohartuko gara. 

Ondoren, eta beti ere begiak itxita dituztela, beren erritmo-sekuentzia batera joko 

dute guztiek. Ikasle bakoitza beren arreta deitu duen soinuetara gerturatuko da, 

lau laguneko taldeak sortu arte.

Laukoteak sortu ondoren, begiak ireki eta gure sorkuntza ikaskideen gorputzetan 

jotzean ematen duen soinua ikertuko dugu, gorputzen artean ematen diren 

ezberdintasunak igartzen saiatuz.

Jarduera honi amaiera emateko, gorputz-perkusioko lan bat sortuko dugu lau 

ikasleren erritmo-patroiak beren egileek erabakitzen duten ordenan antolatuz. 

Zortzi neurriak buruz ikasi eta gero, kontzertu txiki bat egingo dugu ikasle guztien 

proposamenak entzuteko. 
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Asko dira beren bertsoak maitasunari eta musikari eskaini dizkieten 
olerkariak. Perkusioari eta bere instrumentuei eskainitako olerkiak gu-
txi dira, ordea. Poesia itxuratia, zaila, fazatia dela esaten ohi da… Baina 
hori ez da egia. 

9. Eta horren seinale, hemen duzue Nannysen olerki hau. Perkusio-pieza txikitzat 

har genezakeen hori hitzen bitartez lortzeko egileak egin duen esfortzua argiro 

antzeman daiteke: 

Me perturba

y me retumba

el rugir de tu deseo.

El toque y toqueteo

de tus versos traicioneros...

Me perturba

y me retumba

el toque y toqueteo

de tus palabras falsas

de tus hondos deseos,

de tenerme sin quererme y

de quererme  sin retenerme.

Olerkia bertsoen erritmoa mantenduz irakurtzen saiatu ostean, bere inguruan 

iruzkinak egin eta hausnartu ondoren, sentimendurik zabalenak hitzez adierazteko 

ariketa zailari ekingo diogu. Horretarako, hondo-musikarekin edo isiltasunean, 

aska ezazue zuen irudimena une horretan bertan burura datozkizuen musika 

edo isiltasuna zentsurarik gabe eta olerki batean idazteko. Ondokoa da gaia: 

MAITASUNA. 

Hasiera-hasieratik jarduera hau ariketa intimo bat bezala planteatzea 

gomendatzen dugu; hau da, egindakoa amaieran irakurtzeko beharrik gabe. 

Ikasleak berak erabakiko du: 

• irakurtzea eta ikaskideekin partekatzea

• etxera eramatea eta hobetzea

• giltzapean gordetzea betirako

• beste batzuk
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Isabella
Engainatutako lehen emakumea da 
Isabella. Italiarra da eta testuaren arabera, 
Napoliko nobleziako kidea. 
Aski ezaguna da jauregiko dantzak 
denbora-pasa nagusietako bat zirela 
gortean.
Dantzari trebea ala traketsa izan, argi dago 
Isabellak gau asko eman zituela “dantzan”.  
Nola izango litzateke lehen gerturatze 
hori? Erreberentzia bat, agian? Begirada 
lotsakor bat ziurrenik… Edo: - hurrengo 
pieza eskainiko al didazu? eskaria apika.

1. Nola adierazten da hitzez, egun, dantza egiteko gonbitea? “Dantzara ateratzea” 

esamoldea zaharkitua gelditu al da? 

Dantzaren hasieraz eta, ondorioz, beste lagun batengana gerturatzeko uneaz 

hausnar dezagun une batez: nola gerturatzen naizen, nola gerturatzen zaizkidan, 

gogoko dudan, gogaitu egiten didan…

Horretarako, diagonal bat egingo dugu lurrean eta ikasleek, bi taldetan banatuta, 

hilera bana egingo dute diagonalaren A eta B muturretan.

Hilera bakoitzeko bi lehenak elkarrengana gerturatuko dira diagonalean zehar 

ibiliaz. Beraiek erabakiko dute zein den abiapuntua: elkarren ondoan, distantzia 

bat utziz, aldenduta… 

Hondoko-musika iradokitzailea dagoelarik, Ak dantzan eskatuko dio Bri. Bk 

erantzun eta inprobisatutako elkarrizketa bat sortuko da. Gerturatze motaren 

arabera (tonua, keinua, Jarrera…), diagonalaren zeharreko tokialdaketa batean 

irudikatuko den erantzun bat egongo da.

Ikasleak harritzeko xedearekin, gerturatze bat dakarten proposamen ezberdinak 

plantea ditzakegu. 

 

Eraman 
nazazu zure 

festara

Ken zaitez, 
banoa

Emaidazu 
mugikorra  

Erantzi ezazu 
gona hori Etab…
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Isabella eta Don Juanen arteko ausazko topaketa pabana, gaillarda edo garai hartako edozein 
ohiko dantza bat dantzatzen zuten bitartean gertatu zen agian, batek daki! Argi dagoena da 
dantza eta dantzaldiak adierazteko eta komunikatzeko era bat direla.

Historiaurretik bertatik, gorputza erabiliz komunikatzeko beharra izan du gizakiak, 
sentimenduak eta gogo-aldarteak adierazten zituzten mugimenduekin. Hasiera batean, dantzak 
erritual-osagai nabaria zuen ugalkortasun, ehiza edo gerrarako edo erlijio-izaera ezberdinak 
zituzten zeremonietan gauzatzen baitzen. Aipatuetan, arnasak eta bihotzaren taupadek lehen 
kadentzia bat eman zioten dantzari.

Espainiako Urrezko Mendean zehar, dantza eta dantzaldiak oso ohikoak izan ziren, gortean zein 
ospakizun herrikoietan. Mende hartan dantzaldia, denbora-pasaz gain, gizarte-karga handia 
zuen errituala zen eta, horrenbestez, gizarte-maila guztiek praktikatzen zuten. 

Zenbait egilek dantza eta dantzaldiaren arteko bereizketa egiten saiatu dira: kontu-dantzak 
izango lirateke lehenak eta bigarrenak, aldiz, kaskabel-dantzak. 1726ko Autoritateen 
Hiztegiaren arabera, dantzaldia da “dantza serioa, non gorputza instrumentuen konpasari 
jarraiki mugitzen baiten…”; eta dantza egitea, bere aldetik, “gorputza mugitzea eta oinak eta 
besoak astintzea eta mugitzea…” da. 

2. Urrezko Mendeko dantzak eta dantzaldiak une batez azter ditzagun. 

Interesgarria litzateke ikasleei azaltzea tango, cha-cha-cha, reggaeton eta 

breakdance delakoen aurretik beste dantza eta mota batzuk egon direla ere. 

Ikasleak bi taldetan bana ditzakegu. Talde batek gorteko dantzen inguruko 

informazioa bilduko du; besteak, dantza herrikoien ingurukoa. Ondoko 

webgunean informazio zehatzagoa aurkituko duzue: 

http://filomusica.com/filo5/cdm.html 

Ikerketa amaituta, dantza ezberdinen inguruko erakusketa bat egin dezakezue.

3. Dagoeneko, dantzaren gaiaren zale amorratuak izango zarete ziurrenik. 

Fitxa mugitzeko, aurrea hartu, oinak lurrean jarri eta dantzatzeko unea iritsi da! 

Kontradantza bat dantzatzea proposatzen dizuegu.
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Binako konpaseko eta erritmo azkarreko dantza da kontradantza. Errepikatzen diren zortzi 
neurriko atal ezberdinez osatua dago. Bere izenak eta egiturak irudikatzen duten bezalaxe, 
Britainia Handiko country dances delakoak ditu jatorri. Europa guztira hedatu zen ondoren. 
Bere famak XVIII. mendean jo zuen gailurra. Aro hartan, opera eta balleta bezalako beste 
genero eszeniko batzuetan ere erabilia izan zen.

“Jenny Pluck Pears” (Jenny udareak biltzen) delakoaren musika daraman Errenazimenduko 
kontradantza hiru minutuko iraupena duen dantza laburra da eta John Playford (1623-
1686) musikari ingelesak bildu zituen lanetako bat da. Instrumentu-metodoak, kantutegiak, 
pedagogia-tratatuak eta Simpson, Locke eta Purcell bezalako musikagileen lanak eskuragarri 
zituen Londresko musika-denda bakarra izan zuen Playfordek, urte luzez. 
Playfordek bere tratatuaren lehen edizioan deskribatu zuen dantza hau, sei lagunentzako (hiru 
bikote) biribil-dantza bat zela adieraziz. Bi atal agertzen ditu dantza pozgarri honek: lehenean, 
gizonezkoek emakumezkoak erdira eramaten dituzte banan bana, erreberentzia bat eginaz; 
ondoren, bigarrenean, beren inguruan dantzatuko dute. Emakumezkoek, jarraian, mugimendu 
horiek berberak errepikatuko dituzte.

Hona hemen bideoa ikusteko esteka:

http://www.youtube.com/watch?v=GORj6OOB_pU

Eta hemen, MP3a entzun eta partitura ikusteko esteka:

http://myfreemp3.eu/music/Jenny+pluck+pears
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Erritmo honetan inspiraturiko lanak idatzi zituzten musika kultuko musikagileen artean daude 
Wolfgang Amadeus Mozart eta Ludwig van Beethoven, 1803. urtean argitaratutako hamabi 
dantzako bere bildumarekin: 7.a eta “Prometeoren izakiak” (1801) balletean erabili zuen 11.a 
nabarmentzen dira bereziki.

4. Dantza ikasi ondoren, bere eszenaratzea landuko dugu. Dantzaren testuingurua 

zehazten saiatuko gara eta, horretarako, irudi ezberdinak bilatuko dituzue.   

5. Jantziak beste osagai garrantzitsu bat dira. Informazioa bil dezakezue, 

karakterizatzen lagunduko zaituzten elementuak bilatu eta, honela, aro hartako 

egiazko giro bat sor dezakezue.

6. Beste ikas-maila guztiekin partekatzeko unea iritsi da. Interesgarria litzateke 

ekitaldia egun berezi batean egitea: Eguberria, Inauteriak..
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Tisbea
Istorio honetan engainatutako bigarren 
emakumea da Tisbea. 
Tirso de Molinaren jatorrizko testuaren 
arabera, arrantzale eder eta apal honek 
protagonistaren burla eta abandonua 
pairatuko ditu amodioaren aurrean agertu 
duen hantustearen ordainean.
Ezkongai eza (arrantzale guztiek desiratzen 
dute) edo Don Juanen edertasuna (Tirso 
de Molinak dio Anfriso Tisbearen maitalea 
gizon ederra eta desioa sortzeko dina dela) 
ez dira, izan ere, arrantzalea Don Juanen 
eskuetan erortzera daramaten zioak. 
Arrantzalearen bakarrizketa ezberdinetan 
ikus daitekeenez, zentzudun eta nortasun handiko emakumea da: ezkongai guztiak errefusatu 
ditu Don Juan agertu arte eta bere ohorea eta birjintasuna ia obsesiboki babesten ditu.

1. Hasteko, ikasleei ondoko galderak egitea da gure proposamena:

•  Zure ustez, zein da Tisbea Don Juanen besoetan erortzera eraman duen zioa? 

•  Zure ustez, ohorea eta birjintasuna mantentzeak Tirso de Molinaren aroan zuen   

    garrantzia eta traszendentzia berbera al dauka egun?  

•  Alderdi horretan, emakumezkoentzako eta gizonezkoentzako errealitatea

    berdina dela uste al duzu?
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Etengabe lan egiten bada ere berdintasunaren alde, generoen arteko ezberdintasunak presentzia 
ukaezina du gizarte garatuetan, garapen bidean dauden gizartetan zein gutxi garatutako 
herrialdeetan. 

XXI. mendeko gizartean oraindik ere ematen diren generoen arteko 

ezberdintasun nagusien inguruko eztabaida bat egitea proposatu nahi dizugu. 

Hona hemen jorra daitezkeen gaietako batzuk: 

• Aukerei, ordainsariei eta goi-mailako erantzukizuneko lanpostuetara sartzeko 

gaitasunari dagokienez emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzen 

duen herrialderik ez dago 

mundu osoan.

• Seme-alabak eta adinekoak 

zaintzeak eta familia-arretak 

emakumeen ardura izaten 

jarraitzen du, hein handi batean.

• Emakumeen heren batek baino 

gehiagok genero-indarkeria 

pairatuko du bere bikotekidearen 

eskutik. 

• Etxeko lana diru-sarreren iturri 

nagusia da oraindik emakume 

eta neskatoentzat. Lanaldi 

osoko ordainsaria dakarren lanik 

nagusiena da emakume askorentzat.

• Nerabezaroan dauden bost neskatoetako batek ez du eskola-hezkuntzarik 

jasotzen.

Aurreko zerrenda hori bete ezazu, zure komunitateko eta inguruko datu zehatzak 

erabiliz. Bestalde, interesgarria litzateke genero-berdintasunari dagokionez 

mundua aldatzen lagundu duten emakumeen eta gizonen inguruko informazioa 

bilatzea. 
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Iruzkin, iragarki, publizitate-irudi eta abesti sexistez beterik dago gure egunerokotasuna. Hain 
da ohikoa, non ez baitugun ikusten. Eta ez gaitu harritzen ere. Bere hitzen edukiaren harira, 
reggaeton delakoa musika-estilo matxistenetako bat dela uste da. Kopla, tango edo boleroetako 
hitzek, halere, genero-berdintasunaren ikuspegitik aztertu beharko liratekeen maitasunezko 
edukiak dituzte ere.

2. Ikasgela lau taldetan bana itzazu: Reggaeton, Kopla, Pop eta Tango 

izeneko taldetan, estilo bakoitzaren hitzak azter ditzaten. Ondoren, talde 

bakoitzak bere emaitzak jakinaraziko dizkie, beste ikasle guztiei, hitzaldi batean: 

aurkitutako emaitzak, planteaturiko hausnarketak eta ateratako ondorioak. 

Hitzaldi guztiak amaitu ondoren reggaeton delakoa estilorik matxistena ote den 

erabaki edo, aitzitik, gai horren inguruan duzuen bestelako zure iritzia adieraz 

dezakezue.  

Maitasunezko istorio ezberdin eta berezi ugari irudikatu ditu zazpigarren arteak. Ezin esan, 
halere, nahiko berritzat jo dezakegun arte hau politikoki egoki eta berdinzalea denik generoari 
dagokionez. 
Bechdelen testa generoen arteko haustura film, komiki, antzezlan eta antzekoetan ebaluatzeko 
sistema bat da. Jatorria Alison Bechdelen komiki bat bada ere, Liz Wallace bere lagunak 
osatu zuen ondoko hiru baldintzetan 
oinarritutako froga:

• Berezko izena duten emakumezko bi 
pertsonaia egotea, gutxienez.

• Bi pertsonaia horiek elkarrizketa bat 
izatea bien artean.

• Elkarrizketa horren protagonista 
maitasunezko harreman baten 
ikuspegitik heldutako gizon bat ez 
izatea.
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Harrigarria bada ere, oso film gutxik betetzen dituzte aipatu hiru baldintzak eta oso zorrotza 
ez den froga bat izan arren, oso interesgarria da arrakastarik handiena lortu dituzten filmetan 
aplikatzea. Froga hori aplikatuz filmen zerrendak egin dituzten zinemagintza kritikako webgune 
eta proiektu feminista asko daude. Ondokoak, Bechdelen testa gainditu ez duten filmen artean 
daude: Star Wars jatorriko trilogia, Karibeko Piratak saga edo Mamu-ehiztariak.

3. Hona hemen gure proposamena: zine-gidoilariak bilakatzea eta 

Bechdelen testaren hiru baldintzak beteko dituen film baten argumentua 

irudikatzea. Gidoia idatzi eta gero, zuzendari, aktore, kamera, errejidore eta 

antzeko eginkizunak banatuko dira ikasleen artean eta filma ekoiztuko da. 

Beharrezkotzat jo dituzuen gertuko planoak, plano amerikarrak eta kanpoko 

planoak ere grabatu beharko dituzue.

4. Filmen kartelak aztertu al dituzu noizbait? Irudi gisa gizon baten argazki bat 

daramaten kartelak zenbat diren azter ezazu. Emakumeen irudiak daramatzaten 

kartelak bilatu eta alderaketa egin ezazu.
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Don Gonzalo 
de  Ulloa
Ezer gutxi dakigu Don Gonzalo de 
Ulloaren inguruan. Bere presentzia, halere, 
beharrezkoa eta funtsezkoa da lanaren 
garapen egokirako. Calatravako Markesa 
den hau antzezlanean bizirik eta hilda 
dagoela parte hartzen duen pertsonaia 
bakarra da. Bizirik dagoela lehen zatian 
duen papera Lisboa deskribatzera eta Don 
Juanekin duen liskarrera mugatzen da. 
Bigarren zatian, hilda dagoela dagoeneko, 
harrizko gonbidatua bilakatuko da, 
Don Juanekin amaituko duen justizia 
jainkotiarraren agente.

1. Ondoko gaien inguruan hausnartzeko gonbitea egiten dizuegu: morala, 

erlijiotasuna, beste mundua, patua, baloreak, heriotza, beldurraren kultura…

Hitz horietako bakoitza paper ezberdin batean idatzi eta bi kutxa har itzazu: 

eder eta liluragarria bata; zahar eta gastatua bestea. Bi kutxak ikasleen aurrean 

aurkeztu eta gero, hitz ezberdinak dituzten paperak hartzen joango dira eta 

ozen irakurriko dituzte. Zer nolako pentsamendu eta hausnarketak sortu ditu 

horietako bakoitzak? Bi kutxetako zein aukeratuko al zenuke hitz bakoitza 

sartzeko? Zergatik? Interesgarria izango litzateke ere kutxek izan dezaketen 

esanahia aztertzea, bai eta horietako bakoitza non jarri nahiko genukeen 

aztertzea ere: agerian, ezkutatua…



Don Gonzalo oso gizon konbentzionala zen, erregeari eta bere xedapenei leial. Bere alaba 
gurtzen duen gizona denez, aipatua erreskatatzera abiatuko da bere oihua entzun bezain 
pronto. Don Juanekin duen borrokan hil eta mendekua agintzen dio. Aldaketarik egongo al 
litzateke gertatutakoa une batez eten eta patxadaz ikusteko aukera izan balu Don Gonzalok? 

2. Solairu bakoitza argazki batez irudikatuko den eraikin bat irudikatzea 

proposatu nahi diegu ikasleei. Zer gerta zitekeen? Istorio bat irudika ezazue eta 

horretarako soinu-banda erabaki ezazue ondoren.
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Don Gonzalok protagonismo handiagoa hartzen du hil ondoren. Mendekua, kontu-garbitzea, 
justizia jainkotiarra daude lanaren bigarren zati honen azpian. Protagonismo berbera ere 
izan duten beste pertsonaia batzuk (banpiro, zonbi, gizotso, etab.) egon dira literaturaren edo 
zinemagintzaren historian zehar.

3. Michael Jackson ospetsuaren Thriller lana imitatuz zuen 

institutuan bideoklip bat grabatzeko gonbitea egin nahi 

dizuegu. Hona hemen esteka: 

https://youtu.be/hG6oy46qKE4

Zuen koreografia berria sor dezakezue; edo zonbien 

mugimendu ezberdinetan oinarritu. Hona hemen beste 

esteka bat, errepika abestu nahi izanez gero:

4. Sinesgarritasuna areagotzeko, jantziak eta makillajea landu eta lokalizazioak 

plantea ditzakezue. 

Jantziak:

• Urratutako jantzi zahar zikinak. Jantziak gainjartzea.

• Atrezzoko osagaiak: txanoak, aterkiak, bibotea, etab. 

Makillajea:

• Makillaje zuriko oinarri fin bat aplikatu ahur kolpetxoak emanaz aurpegi osoan, ezpainak   

   barne.

• Are finagoa den beste geruza berde bat aplikatu ahur kolpetxoak emanaz, masailetan eta

   kopetan bereziki.

• Itzal beltz astunak marraz itzazu begietan, arkatz delineatzaile batez. Begi itzal beltzez bete

   itzazu pintzel bat edo kotoia erabiliz.

• Odol faltsuko edo pintura gorriko tantak aplika itzazu aho-ertzetan, kokotxan eta lepoan.  

   Pixkatxo bat aplika ezazu ahoaren albo bakoitzean edo zure ezpainak eta begien ingurua

   estaliz odoltsuagoa den begirada bat lortzeko.

• Makillaje-masilla zati txiki bat hartu behatz artean eta zure azalera itsats ezazu

   betileentzako itsasgarria erabiliz, askaturiko azalaren efektua lortzeko. Itsasgarria idortu eta

   gero, masilla margo ezazu makillaje-oinarri zuria eta berdea erabiliz. Ondoren, odol faltsuko

   edo pintura gorriko tantak aplika itzazu makillaje-masilla horretan eta bere inguruan.

Lokalizazioak:

• Institutu beraren leku ezberdinak izan daitezke 

  lokalizazioak: komunak, korridoreak, gimnasioa, 

   sarrera-atea…

Edizio-lanak:  

• Hartze faltsuak, kreditu-tituluak, filma…

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesLO/MichaelJackson-ThrillerTraducida.html
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Argi dago betiereko loa bakean gozatu nahi lukeela Don Gonzalok baina beste eginkizun bat 
zuenez, bere egitekoa seriotasun handiz hartu eta buru-belarri jarri zen mendekuarekin.
Gauza bat nahi izatea baina beste bat egin behar izatea, gauzaren bat modu batean izango dela 
irudikatzea eta beste modu batera gertatzea, pertsona bat era zehatz batekoa dela pentsatzea 
bere itxuran oinarrituta eta oker geundela konturatzea gero, etab., nahiko maiz gertatzen diren 
fenomenoak dira.

5. Ondoko ilustrazioekin hiru hilez lan egitea proposatzen dizuegu: ilustrazio 

bat hileko. Ilustrazio bakoitzarekin hipotesi eta jarduera bana doaz. Hil horretan 

zehar, hipotesia garatzen eta kontrastatzen joan zaitezkete, bai eta jarduera 

gauzatzen ere.  Proposamenetan sakondu nahi izanez gero, ikuskizun baten 

motore edo argazki-erakusketa baten gai nagusia bilaka ditzakezue.

Hipotesia: zerbaiterako dohain bereziak 

ditudala ohartuz gero, nire automestimuak 

gora egingo du eta esfortzu handiagoa egingo 

dut hain ongi ez datozkidan gaietan

Jarduera:  Gustuko duzun musikaren bat 

bila ezazu eta entzun ezazu arazoak sortzen 

dizkizun zerbaiti aurre egiterakoan. Lagungarri 

izango zaizu!

Hipotesia: nire buruarekiko eta besteekiko 

begirunea badut, indarkeria saihestu eta 

bullyingarekin bukatzen lagunduko dut.

Jarduera: Musika oparituko dugu. 

Musikari buruzko gustuak oso pertsonalak 

dira. Norbaiti abesti bat oparitzea balio 

handiko zerbait oparitzea da. 

Hipotesia: gustuko ez dudan edo gogaitzen nauen zerbait egiten badu norbaitek, argi eta garbi jakinaraziko diot. bere portaerak edo ekintzak ditut gustuko edo ez ditut gustuko, baina ez pertsona hori. Jarduera: Ados jartzen saia zaitezte eta bientzat gustukoa den musikaren bat bila ezazue, nolabait ere oroitzapen eder bat dakarkizuen musikaren bat.
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Doña Ana
Doña Ana emakume ausarta, ederra da; 
hizkera arrunta erabiliz, “mundu askoko” 
emakumea dela esan genezake, bidaiatu 
eta Portugalgo gortean egon baita bizitzen 
Don Gonzalo bere aitarekin batera.
Baina dirudienez, erabakiak beste 
batzuek hartzen dituzte bere izenean. 
Hasiera batean eta bere aitak Portugalgo 
enbaxadan egin duen lana saritzeko, 
erregeak Doña Ana Don Juanekin esposatu 
nahi du. Baina iritziz aldatu egiten du 
ondoren eta Sevillako neskatoa Oktabio 
dukearekin esposatzea erabakitzen du.
Doña Ana, halere, Don Juanen lagun eta ibilera-bidaide Motako Markesarekin dago 
maitemindua. Markesa berarekin maitemindua dago ere baina aitari obeditu behar zaio, 
erregeari obeditu behar zaio…
Doña Anak, bihurrikeria-ekintza txiki batean, eskutitz bat idazten dio bere kutunari. Eskutitza 
ez da hartzailearen eskuetara iritsiko eta Don Gonzaloren heriotza ekarriko du.
Doña Ana gaixoa! Bozgorailu bat eman eta askatasunez adierazteko gaitasuna bermatu nahi 
genioke, zinez. 

1. Hona hemen gure proposamena: har ezazue bozgorailu 

bat eta izan zaitezte Doña Anaren ahotsa, berak ziurrenik 

adierazi nahiko lukeen hori esanaz: bere aitari, erregeari eta, 

nola ez, Motako markesari.   

2. Eta zuek? Kexarik ba al duzue? Zerekin ez zatozte bat? 

Ez bozgorailua utzi oraindik. Goiko hori adierazteko eta 

kanporatzeko unea iritsi da. Ekintza bukatuta, ekintza 

aurretik, ekintzan zehar eta ondoren sentitu dugunaren 

inguruko hausnarketa egin dezakegu.
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Zenbat denbora daramazue posta-txartel bat edo eskutitz bat idatzi edo jaso gabe? 

3. Bi ariketa proposatzen ditugu: 

Lehenean, eskutitz bat idatz ezazue bakarka. Eskutitzak ondokoak jaso 

beharko ditu: data (eguna, hilabetea eta urtea), lekua, zein den hartzailea eta 

idazlearen sinadura. Lerroren batean adieraziko den sekretu bat jaso beharko 

du eskutitzak. Idatzi eta gero, buruz behera jarri, nahastu eta berriz banatuko 

dira. Eskutitza jaso duenak erantzuna idatzi beharko du aurreko irizpide 

horiei jarraiki: data (eguna, hilabetea eta urtea), lekua, zein den hartzailea eta 

idazlearen sinadura. Eskutitzari erantzun diona egiazko hartzailea izan daiteke 

baina baita senideren bat, kanpoko norbait edo idazlearen aro berdinean bizi ez 

den norbait, etab. Sekretuaren adierazpenak erreakzio ezberdinak sor ditzake. 

Ozen irakurriko dira ondoren; eta iruzkinak egingo dira ere. Amaitzeko, bi 

eskutitz aukeratu eta eszenaratuko dira. 

Bigarren ariketan, musika iradokitzaile bat jarri eta eskutitz bat idatziko 

da, buruz. Maite dugun norbaiti adio esateko eskutitz bat izan behar du. 

Buruz idatzi eta gero, eskuetan gordetzeko keinua egingo dugu. Ikasle 

guztiek eskutitza idatzi dutenean, dinamika eten gabe, bi lerro paralelo 

egin eta eskutitza aurrean dugun ikaskideari emango diogu. Entrega bezain 

garrantzitsua da gure lekura bueltatzea. Interesgarria litzateke buruko idazketan 

lorturiko emozioa mantentzea. 

Eta are eta interesgarriago ere zer idatzi den eta zeini zuzenduta zegoen ez 

esatea. Honela hartzaileak, sentitutako eta antzemandako horretan oinarrituta, 

zeinek idatzi duen eta zer KOMUNIKATU nahi zuen irudikatzen eta hitzez 

adierazten saiatuko da.
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Komunikazioak paper oso garrantzitsua jokatzen du gure bizitzan, ezbairik gabe. Komunikazio 
mota ezberdinak gogoratuko ditugu laburki. Motako markesak ez-hitzezko hizkuntzaren 
inguruko informazio handiagoa izan balu! Honela, bere ibilera-bidaide handiak iruzur egingo 
ziola sumatu bait zezakeen agian.
                         

Komunikazioa ideiak, informazioa eta mezuak igortzeko eta jasotzeko prozesua da. 

Informazio-trukatze hori gizakia lurrean agertu zen unetik ematen da eta gizakiaren 

bilakaerarekin batera egin du aurrera.

 Pertsona barruko eta pertsonen arteko komunikazioa dago.

Komunikazio mota ezberdinez hitz egin dezakegu: kulturartekoa, grafikoa, ez-hitzezkoa… 

Talde txikietan egiten dena, masa-komunikazioa eta teknologia berriena…, besteren artean. 

Idaztea edo hitz egitea ez da nahikoa komunikatzeko. Herrien eta gizarteen kultura-alderdiak 

eta norbanakoen ezaugarri pertsonalak eta sozialak aintzat hartu behar ditugu ere.

Komunikazioak forma ugari hartzen ditu; garrantzitsuenak hitzezko komunikazioa eta ez-

hitzezko komunikazioa dira.

Hitzezko komunikazioa

Hitzezko komunikazioak bi modutan gauza daiteke: ahozkoa: ahozko ikurren edo 

ahoskatutako hitzen bitartez; edo idatzia: ikurren irudikatze grafikoaren bitartez.

Ahozko komunikazioak forma asko hartzen ditu. Oihuak, txistuak, negarrak eta barreak. 

Ahozko komunikazioaren formarik aurreratuena hizkuntza artikulatua da.

Idatzizko komunikazioak forma oso ezberdinak eta ugari ditu ere (ideogramak, 

hieroglifikoak, alfabetoak, siglak, grafiti, logotipoak…).

Idatzizko mezuak egokiro interpretatu ahal izateko beharrezkoa da kodea jakitea. Kode horrek 

komuna izan behar du mezuaren igorlearentzat eta hartzailearentzat. 

Ez-hitzezko komunikazioa

Gure aro honetan, ez-hitzezko komunikazio sistemek geroz eta garrantzi handiagoa dute. 

Beste norbaitekin hitz egiten dugunean, pertsona horretatik jasotzen dugun informazioaren 

zati bat baino ez dator bere hitzetatik. Adituen esanetan, komunikatzen dugunaren 

ehuneko hirurogeia eta hirurogeita hamarra bitartean ez-hitzezko hizkuntzaren bitartez 

komunikatzen dugu; hau da, keinuak, itxura, jarrera, begirada eta espresioa.

Ez-hitzezko komunikazioa hitzezko komunikazioarekin batera doa normalean, bigarren hori 

osatzeko. 

Ondokoak dira ez-hitzezko komunikazio-sistemarik aipagarrienak: 

Gorputz-hizkuntza. Gure keinuak, mugimenduak, ahots-tonua, jantziak eta gure gorputz-

usaina ere gure mezuetako parte dira besteekin komunikatzen garenean.

Hizkuntza ikonikoa. Ez-hitzezko komunikazio-forma ugari biltzen ditu: Morse kodea, 

kode unibertsalak (sirenak, Braylle, gor-mutuen hizkuntza), kode erdi-unibertsalak (musua, 

abanikoaren hizkuntza, luto- edo dolu-ikurrak), kode berezi edo sekretuak (kirol-epaileen 

seinaleak). 
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4. Ondoko hiru komunikazio motetan sakontzea proposatzen dizuegu: Idatzizko 

hitzezko komunikazioa, hizkuntza ikonikoa eta gorputz-hizkuntza.

Idatzizko hitzezko komunikazioa grafitiaren bitartez landuko dugu. Interesgarri 

duten gai komun bat planteatuko dute ikasleek eta horma-irudi (tamaina handiko 

papera) batean irudikatuko dute, institutuko korridorean. Keith Haring artista eta 

gizarte-aktibistaren lanean inspiratzea proposatzen dizuegu. Bere lanek 1980ko New 

Yorkeko pop belaunaldiaren eta kaleko kulturaren espiritua islatzen dute. Laurogeiko 

hamarkadako grafiti-artistarik onena izan zela diote adituek.

Hizkuntza ikonikoa lantzeko, normalean 

erabiltzen ez dugun hizkuntza bat ezagutuko 

dugu; zer diozue? Ikasleak taldetan 

banatu. Talde bakoitzak ondoko hizkuntza 

ikonikoetako bat ikertuko du: Morse kodea, 

sirenak, Braylle, gor-mutuen hizkuntza, 

abanikoaren hizkuntza… Ondoren, 

komunikazio labur bat prestatu beharko dute 

beste ikaskide guztientzat.

 

Gorputz-hizkuntza lantzeko, aurpegiko espresioek, gorputz-mugimenduek, 

keinuak -zoli izan edo ez-, jantziek, orrazkerak., etab., hitzetik kanpo geratzen den 

informazio hori eskainiko digutela aintzat hartu beharra dago. Ondorioz, erne egon 

beharko dugu guzti horiek interpretatu ahal izateko. 

Zuen idoloetako batzuek erabiltzen duten gorputz-hizkuntza aztertuko dugu? 

YouTuben aurkez daitekeen edozein elkarrizketa azter ezazu, ikuspuntu horretatik. 

Gustukoen dituzuen abeslarien bideoklip bateko ez-hitzezko hizkuntzan sakontzen 

eta aztertzen saiatuko al gara?

Aukeratutako bideoak arreta handiz 

ikusiko ditugu, beren irudiak ez-

hitzezko komunikazioaren ikuspuntutik 

aztertzeko xedearekin: jantziek, keinuek, 

mugimenduek, giropenak, etab., 

informazio asko eman dezakete.

Ondorioak oso interesgarriak izango dira, 

ezbairik gabe! 
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Don Gonzalo de Ulloa eta Doña Ana alaba Portugalgo zein lekutan bizi izan ziren zehazki ez 
dakigu, ezta Doña Ana musikazalea zen ala ez baina familia horren hezkuntza eta gizarte-maila 
ikusita, Doña Ana fadoaren jaioterri Lisboako lauzaz beteriko etxe batean bizi izan zela eta 
portugaldarren musika herrikoiaz gozatu zuela esan genezake.
 Doña Anaren eskutik, Portugalgo eskualdetako soinurik herrikoienak ezagutu eta fadoaren 
ezagutzan sakonduko dugu. 

                         

5. Ondoko estekan, Portugalgo musika herrikoiak entzun ditzakezue, eskualdeka.

https://youtu.be/3igYaYbJOww

6. Gaian sakondu nahi izanez gero, gaia webguneko informazioaz baliatuz osa 

dezakezue, bai eta Portugalen eta bere musika herrikoiaren inguruko monografiko bat 

egin ere. 

7. Portugalgo ondoko perkusio- eta haize-instrumentu herrikoiak ezagutzeko 

proposamena egiten dizuegu ere: 

Dunbala: tamaina 
handikoak dira eta 
bertikalki jotzen dira. 
Musikariak, normalean, 
dunbalaren alde bakar 
bat kolpatzen du soinu 
sakon eta baxu bat 
sortuz. 

Adufea: danbor bikoitzeko larruko 
karratu bat da. Larruak josi egiten 
dira, haziekin askotan. Bi eskuetako 
erpuruekin eta eskuin eskuko 
erakuslearekin jotzen da eta beste 
behatz guztiak aske uzten dira, 
instrumentua kolpatzeko.                                                

Sarronka: murko 
baten gainean 
luzatutako larru 
bat dauka. Azalak 
erresonantzia-
kutxarena egiten 
du. Soinua makil 
edo kanabera bat 
larruaren kontra 
igurtziz sortzen da. 

Kontzertina: akordeoi 

diatonikoak Portugalen 

jasotzen duen izena da. 

Bi zatidun gorputz batez 

osatua dago. Zati bakoitza 

laukizuzena da eta hauspo 

bat dago bi zatien artean. 

Foles gaita: Kanabera-tutu batez edo 

bi tutuz osaturiko haize-instrumentua. 

Besoak larruzko edo oihalezko poltsa 

batean egiten duen presioaren 

ondorioz, kanaberek bibratzen dute. 

Tutuak poltsari loturiko zurezko 

hargunetan doaz. Poltsa ahoa erabiliz 

edo gorputzari loturiko hauspoen bidez 

betetzen da.

Palheta: oboearen kanaberaren 
antzekoa den kanabera bikoitzeko 
haize-instrumentu bat da. 
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8. Interesgarria, baietz? Zuen eskualdeko instrumentuekin dituzten antzekotasunak 

bilatuko ditugu; zer diozue? Nahiz eta izen ezberdinak izan, ezaugarri nagusiak parteka 

ditzakete! Instrumenturen bat egingo al dugu? Kanta herrikoi bat bila ezazue eta zuek 

egindako instrumentuekin jo ezazue ondoren.

Doña Anak atsegin handiz aurkeztuko zigun, ziurrenik, Portugalgo musika-generorik nagusi eta 
ezagunena: fadoa. 

  

Arimak hitz egiten du fadoan. Sentimenduak 

eta beldurrak adierazten ditu. Ondokoak dira 

bere gai arruntenak: malenkonia, oroimina, 

auzo txiroenen egunerokotasunaren 

istorio txikiak eta, bereziki, fatalismoa eta 

frustrazioa. 

Ez dugu zehazki ezagutzen zein den bere 

jatorria. Kokaleku arabiarrak aipatzen dituzte 

batzuek, beste batzuek antzekotasunak 

ikusten dituzte Afrika iparraldeko 

musikarekin eta beste batzuen ustez jatorria 

modernoagoa da, buelta ez daitezkeen itsas-

gizonen zain egoten den bitartean sentitzen 

den tristura eta atsekabea abesten delarik. 

Dena den, pertsona bakar batek abesten 

du fadoa, “viola” (gitarra espainiarra) batek 

eta Portugalgo gitarra batek lagunduta. XX. 

mendean, ordea, fadoa unibertsal bilakatu 

zen Amalia Rodrigues (Lisboa, 1920-1999) 

abeslariaren ekarpen bereziari esker. Egun, 

Dulce Pontes da fadoaren enbaxadorerik 

nagusiena.
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9. Fado bat sor dezagun, gure erara! 

Ikasleak taldetan banatuko ditugu eta talde bakoitzak eginkizun zehatz bat izango du: 

A. Fadoaren ohiko gai bat aukeratu eta horren inguruko ideiak proposatuko ditu.

B. A taldeko gaian eta ideietan oinarrituta, B taldeak istorio txiki bat sortuko du.

C. Istorio horrekin bat joango den musika bat bilatuko du. 

D. Musika eta hitzak batuko ditu, ondoren ikasle guztien artean abestuko duten 

kanta bat sortuz.

Ederra litzateke, bestalde, musika-gela inplikatzea eta kanta instrumentu ezberdinez 

laguntzea: gitarra, txirula, perkusioa…

Talde-lanak duen alderdi aberasgarriaren inguruan hausnartu daiteke. Jarduera honetan 

puzzle handi bat egin dugu, zeinaren pieza guztiak garrantzitsuak baitiren.
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Aminta
Gure istorioan engainatua izaten den 
azken emakumea da Aminta. Tisbeak 
bezalaxe, ez du nobleziarekin harremanak 
izateko aukera ugari eta horrexegatik, 
Batriciorekin esposatu berri bada ere, Don 
Juanen promes zirraragarriek liluratzen 
dute eta bere oinetan erortzen da, literalki, 
otzan.  

1. Beraientzat ezohiko bikote bat zer den planteatuko diegu ikasleei.

a. Zer nolako bikote motak ezagutzen dituzu?

b. Zure ustez, zer da ezohiko bikote bat?

c. Adinak, erosahalmenak, azalaren koloreak, jaioterriak, gizarte-mailak edo 

institutu, unibertsitate edo lan motak lagun batek aukeratu behar duen 

bikotekidea baldintzatu behar dutela uste al duzu? 

d. Bikotekidea bilatzeko edo aurkitzeko beste baldintza esanguratsuren bat 

dagoela uste al duzu? Zeintzuk dira?

e. Antzezlanean zehar Don Juanek aukeratzen dituen emakumeek gizarte-maila 

oso ezberdinak dituzte. Emakume bakoitzaren paralelismoak bilatuko al 

dituzue egungo gizartean? Zein izango lirateke, egun, Isabella, Tisbea, Doña 

Ana eta Aminta? Don Juanen bat al dago gure aroan? Eta Don Gonzaloren 

bat? Interesgarria litzateke denek ezagutzen ditugun pertsonaia famatuak 

aurkitzea, honela iritzi eta justifikazio ezberdinak eztabaidatzeko aukera 

izango baitugu.

f. Bikote bakoitza berezia eta bakarra da eta bere soinu-banda izan dezake. 

Taldeak egin eta jarduera honen “a” puntuan agertu diren bikotetako bat 

aukera ezazue. Ondoren, eta isilpean, bikotearentzat egokien ikusten duen 

musika motaren inguruan hausnartuko du talde bakoitzak. Proposamena 

adostu ostean, ikasleek aukeratutako musika azalduko dute eta beste 

Gure bertsioan Aminta 
jirafa bat da eta Batricio, 

oilarra. 
Ezohiko bikote 
bat, benetan.
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ikaskide guztiek irudikatu nahi duen bikotea zein den asmatu beharko dute. 

Egoki iritziz gero, eszena mutu bat egin daiteke musika-proposamenarekin 

batera, aukeratutako bikote mota irudikatzeko.

2. Zorionez, sexu bereko bikoteek ez dute jazarpenik pairatzen egun, gure gizar-

tean behintzat, eta beren amodioa normaltasun gehiago edo gutxiagorekin bizi 

dezakete. Sexu bereko bikoterik ezagutzen al duzu? Zer uste duzu bikote horiek 

ezkontzeko eta haurrak adoptatzeko duen eskubidearen inguruan?  Interesgarria 

litzateke zure erkidegoko legeak gai honen inguruan zer dioen jakitea, bikote 

hauek dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutu ahal izateko.     
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3. Aminta eta Batricio ezkonberriak dira. Nola irudikatzen dituzu ezkongaien 

jantziak Tirso de Molinaren aroan? Emakumearen eta gizonaren jantziak 

aldatuz doaz aroa, kultura, herrialde, erlijioa eta abarren arabera. Kultura eta aro 

ezberdinetako eztei-jantzi nagusiak ikertzea proposatzen dizuegu. Ondoren, zuen 

ustez interesgarriena dena aukera ezazue, horren antzeko bat egin ahal izateko. 

Bakarka lan egin dezakegu, edo taldeak egin eta aukeratutako eztei-jantziak 

adostasunean oinarrituta egin. Aurkitutako jantzi horietako guztiak gustuko ez 

baditugu, moda-diseinatzailearena egin eta gogokoen dugun proposamena egin 

dezakegu. Jantziak egiteko paper jarraitua, egunkari-papera, zakar-poltsak eta 

otzen zaizkigun material guztiak erabil ditzakegu. Eta egindako diseinuen desfile 

batekin bukatzen badugu jarduera hau?
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Kontzertuaren egunean ikusi ahal izan zenuten bezalaxe, Sardinarik gabeko burlaria ikuskizuna 
xake-partida handi bat bezala planteatu dugu, ondoko esaldian oinarrituta: Eta amodioa joko 
bat baino ez balitz? Antzezleen arabera, amodio-kontuetan “joko-arauak ondo-ondo ezagutzea 
da gakoa”. 

4. Ikasgela karratu zuri-beltzez beteriko taula handi bat bilakatzea proposatzen 

dizuegu. Bertan, ikasleak xake-pieza tipikoak izango dira. Hasteko, dorrearen, 

alfilaren, zaldiaren, peoiaren, erregina eta erregearen mugimenduak eta 

lekualdatzeak ezagutzen dituztelaz ziurtatuko gara. Txandaka eta ahalik eta 

ausa handienarekin eginiko bikoteka, aurkakoa limurtzea izango da xedea. 

Horretarako, xake-pieza bakoitzaren ohiko mugimenduez gain jokalari bakoitzak 

egokitzat jotzen dituen keinuak, soinuak eta hitzak erabili ahal izango ditu. Hasi 

aurretik, limurtzaile eta limurtuaren paperak banatuko zaizkie parte-hartzaile 

guztiei, sexuen arteko balizko konbinazio guztiak eginaz. Partida amaituta 

ikusleek, hau da, beste ikaskide guztiek, jokaldia aztertu eta iruzkinak egingo 

dituzte.

Amaitzeko, gutako bakoitzarekin hobekien doan xake-pieza zein den aurkitzen 

saiatuko gara. Amodio-kontuetan, dorrearen antzera zuzeneko mugimenduak 

egiten dituzten horietakoa al zara? Edo diagonalak egiten mugitzen al zara alfila 

bezala? Jokaldia zailtzen bada, zaldiaren antzera jauzi eta beste noranzko bat 

hartzen al duzu edo dena irensten saiatzen al zara, erregina bezala?

5. Aminta Lebrijan bizi da; Doña Ana Sevillara iritsi berri da; Tisbea Tarragonan 

bizi da eta Isabella Napolin. Leku horietakoren bat ezagutzen al duzu? 

Interesgarria litzateke horietako bakoitzaren inguruko informazioa bilatzea, hiriko 

turismo-gidari hoberenak bilakatzeko xedearekin
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6. Kontzertuaren egunean Isaac Albenizen Sevilla izeneko lana entzun zenuten. 

Sevilla musikagile eta letra-jartzaile askoren inspirazio-iturri izan da. Hiri eder 

horri eskainitako beste konposizioren bat ezagutzen al duzu?

Musikagile askoren inspirazio-iturri izan diren beste toki asko daude: Bartzelona, 

Madril, Nafarroa, Valentzia, Asturias, Guadalajara edo Brasil, besteak beste. 

Kanta horiek ezagutzen al dituzu? Zein duzu gustukoen? Ikasleen hiriari buruzko 

hitzak eta, ahal bada, musika asmatzea proposatzen dizuegu. Horretarako, 

taldeak egingo ditugu eta, guztion artean, gure bizileku den hiriaren edo 

herriaren ezaugarri nagusiei eta arimari hitzak jartzen saiatuko gara. 
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