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Opera, musika-irakasgaiaren
irakaskuntzarako baliabide
didaktiko
Opera musika-irakasgaia lantzeko baliabide garrantzitsua izan daiteke. Izan ere,
musika-hizkuntza osatzen duten elementu guztiak ditu (melodikoak, harmonikoak,
formalak, testuralak, tinbrikoak eta erritmikoak), bai eta askotariko prozedurak ere
garai historikoaren arabera. Horrez gain, ahotsa du tresna, gizakiaren gaitasun
hori; hala, denok senti gaitezke harekin identifikatuta, denok ikus dezakegu geure
burua bertan.
Era berean, argumentua dauka, arreta testuinguru jakin batean jarrita, eta
“informazioa hobeto ikasten da testuinguru batean kokatuta dagoenean”
(Gardner).
Operak ikusmena eta entzumena modu argi eta sendoan bat egiten dituenez,
ikusleak sinestesia-esperientzia garbia bizi izaten du. Irudia eta soinua uztartzeak
zentzumen anitz bidezko hautemate-mota bat ahalbidetzen du, ikaskuntza
errazten duena. Musikaren eta irudiaren arteko interakzioak emozioak eragiten
ditu, nagusiki. Soinuak emozioa ematen dio irudiari, zeina bere horretan beste
informazio bat den, ikuslaeari hobeto ulertzen laguntzen dio informazio
emozionala.
l

GIG
DU
A ID
KÁ
T ICKTOI AC A
AI D
DAI D

Opera-generoa ezagutzeko emoziotik abiatzeak generoarekiko zaletasuna
sortzen du, haurrak operaz gozatzera eta hura ezagutzera bultzatzen ditu. Musika
kutur adierazpen partekatua denez, haurrak, sentitzen duen emozioaren bitartez,
komunikatzeko aukera dauka. Emozioak operaren bidez lantzeak pertsonaren
hainbat alderdi sustatuko ditu: gozamen estetikoa, sentimenduen garapena,
autokontzientzia, autoadierazpena, integrazioa, onarpena, etab.
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GUIA DIDÁCTICA

GIDA DIDAKTIKOAREN HELBURUAK
Ulertu zer-nolako aukerak eskaintzen dituen opera-generoak modu
bisual

eta

musikalean

ideiak,

sentimenduak

eta

bizipenak

komunikatzeko eta adierazteko, eta, horrela, komunikatzeko eta
hausnarketa kritikorako gaitasunen garapenari laguntzeko.

Teknologiek eskaintzen dituzten aukerak musika-hizkuntzara ekarri,
haurrek beren sorkuntzetan eta erantzunen lanketan erabil ditzaten.

Opera-generoaren teknikak, baliabideak eta ohiturak ezagutu eta
balioetsi, opera hobeto ulertzeko eta harekin gehiago gozatzeko, bai
eta erreferente estetiko berriak garatzea ahalbidetzeko ere.

Arte-jarduera kolektiboetan parte hartu, nork bere erantzukizunak
hartuta eta besteren ekimenak nahiz ekarpenak aintzat hartuta,
emaitza artistiko pozgarria lortzera bideraturiko lankidetzarako eta
talde-lanerako trebetasunak garatzea xede.
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Esperientzia ikaskideekin batera bizi, musika-bizipenak partekatuz,
musikarekin duten harreman afektiboa aberastea ahalbidetuko
dietenak, kantuaren, mugimenduaren eta entzutearen bidez.

Generoari buruzko pentsamendu kritikoa sustatu, proiektuaren kalitate
artistikoari esker, zeinak goi-mailako artistak eta publiko zorrotzenari
egokituriko produkzioak dakartzan.

Ahotsa egoki erabili noten arteko tarteak eta oro har melodiak egiteko,
eta norberaren hizkuntza dela sentitu arte, kantua funtsezko
jardueratzat jota.

Koru-esperientzietan

parte

hartu,

musika-pentsamendu

kontzientearen oinarri direnetan, ahotsak eta instrumentuak entzuteko
jardunetik abiatuta.

Norberaren emozioak hobeto ezagutu eta besterenak antzeman.
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GIDA DIKATIKOAREN EDUKIAK
Operaren definizioa eta egitura formalak.
Ahots helduen sailkapena.
"L'elisir d'amore" obrako abeslari profesionalak.
"L'elisir d'amore" operaren argumentua ulertu eta pertsonaien
deskribapena.
Eszenografia operan, tramaren arabera.
"L'elisir d'amore" obraren konpositorearen biografia.
"L'elisir d'amore" operaren koru-pasarteak irakurri eta abestu.
Adierazitako pasarteak kantatu, aurretik grabaturiko instrumentuoinarrira egokituta.
Operako pertsonaia bat bezala karakterizatu, mozorroaren bidez.
Musikaren antzezpen-alderdiak jorratu, hala nola dinamikak eta
entzute aktiboa, eta elkarrekin abestearen eta musika egitearen
zentzua ulertu.
Norberaren eta besteren emozioak ezagutu, eta haietaz jabetu.
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Kaixo!
Bianca dut izena, eta opera-abeslaria naiz.
Gida

didaktiko

garrantzitsuak

honetan,
ezagutuko

operaren
ditugu.

alderdi

Izan

ere,

operaren mundua handia eta liluragarria da:
musika

zuzenean,

orkestra

pezoian

eta

abeslariak agertokian; igotzen eta jaisten diren
dekoratuak; dantzariak; koloretako argiak; eta,
batez ere, kontatzeko istorio ugari. Hortaz…

Opera ezagutu nahi?
Opera antzerkia bezalakoa da, baina abestua. Pertsonaiek beren ahotsaren
bidez adierazten dute beren burua, orkestrak lagunduta. Operan, musikak ez
du beste genero batzuetan duen funtzio bera, eszena bati lagundu behar
diolako eta harekin harremana izan behar duelako. Orkestrak oso paper
garrantzitsua jokatzen du, egoerak girotzen eta pertsonaiak deskribatzen
laguntzen baitu.
Operak hainbat hizkuntzatan idatzita egon daitezke: italieraz, frantsesez,
alemanez,

errusieraz,

kontatzen

dituzte,

baita

euskaraz

abeslariek

ere.

kantatzen

Denek
dituzten

istorio

zoragarriak

libretoetan

jasota

daudenak. Gida honetan, "L’elisir d'amore" opera izango dugu hizpide, zeina
italieraz idatzita dagoen.
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AHOTSA
OPERAN
Bazenekien giza ahotsa musika egiteko tresna izan
daitekeela?
Horixe egiten dute opera-abeslariek, ahotsa konpositoreek idatzitako musika
jotzeko tresna gisa erabili. Opera-abeslariek ikasten duten teknikari esker, oso
ahots indartsua dute. Mikrofonorik ere ez dute behar!
Kontuan hartu behar da orkestra sinfoniko baten gainetik entzun behar zaiela;
horretarako, soinua modu miragarrian zabaltzeko teknika izan behar dute. Eta
hori ez da konpontzen oihukatuz; hala egingo balute, ahotsa egun bakarrean
hondatuko lukete.
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Kantu lirikoaren teknika, oro har, gure gorputzeko arnas aparatuari eta
erresonantzia-kaxei ahalik eta etekin handiena ateratzean datza, tinbrea
aberastea eta proiektatzea lortzeko, aldi berean ahots-kordakahalik eta
gutxiena erabiltzeko ahalegina eginez, ez daitezen nekatu eta ez dezaten
sufritu. Horretarako, gorputz osoko muskulu ugari baliatzen dira: diafragma,
ahosabaia, mihia, faringea, sudur-sinuak… denak egon behar du jarrera jakin
batean, gure erresonantzia-kaxak maximizatu ahal izateko.

AHOTSEN SAILKAPENA OPERAN
Sopranoa: Ahots femeninoen arteko altuena.
Ia beti, heroia eta protagonista da.

Tenorra: Ahots maskulinoen arteko altuena.
Protagonista izan ohi da: heroia edo mutiko
maitemindua.

Mezzosopranoa: Sopranoaren ahotsa baino
baxuagoa. Rol-mota oso desberdinetarako
erabili izan da: gizonak edo haurrak
(galtzadun
rolak),
amak,
amaordeak,
sorginak, ijitoak edo atsoak.

Baritonoa: Ahots maskulino ohikoena. Gaiztoaren
papera kantatu ohi du, edo tenorraren laguntzaile
barregarriarena.

Kontraltoa: Ahots-kategoria baxuena da (eta
ezohikoena)

Baxua: Ahots maskulinoen arteko baxuena.
Aitarena edo abadearena egin ohi du; hala ere,
noizbehinka, deabruaren edo erregearen papera
jokatuz bere ahotsa nabarmentzeko aukera izaten
du.

Jarraian, "L'elisir d'amore" operaren gure produkzioan pertsonaia nagusiak jokatuko
dituzten abeslarien biografiak daude.
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SIMÓN ORFILA

Baxua

DULCAMARA

Dulcamara izango da. Orfila Alaiorren (Menorca) jaio zen, eta kantua Reina Sofía Goi
Mailako Musika Eskolan ikasi zuen, Alfredo Kraus tenor eta kantu-katedradun apartarekin.
Kontzertu eta errezitaldi ugaritan parte hartu izan du, bai Espainian bai Europan, besteak
beste: Turandot, Le Nozze di Figaro, Norma, Lucia di Lammermoor, La Donna del Lago,
Don Giovanni, Aída, La Cenerentola, Il Viaggio a Reims, Sócrate Imaginario, Samsón et
Dalila, I Puritani, Boheme, La Clemenza di Tito, La Gazzetta, Don Carlo, Maria Stuarda,
Lucrecia Borgia, El Barbero de Sevilla, Tosca, L’elisir d’amore, Adriana Lecouvreur,
Semiramide, La vida Breve, Adelaide di Borgongna, La Fattucchierae, Favorite, Un Ballo in
Maschera, Il Trovatore eta beste opera asko. Hainbat disko eta DVD ere grabatu ditu.

FRANCISCO CORUJO

Tenorra

NEMORINO

Nemorinoren pertsonaia jokatuko du. Francisco Corujo, Lanzarote uhartean jaioa, tenorra da.
Kantu-lehiaketa asko irabazi ditu, Francisco Viñas eta Iris Adami Corradetti, besteren artean.
Reina Sofía Goi Mailako Musika Eskolan eta Bussetoko Akademia Verdiarrean ikasi zuen.
Ondoren, opera ugari kantatu izan ditu, adibidez: La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Cosi fan
tutte eta Romeo y Julieta.
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ARIADNA MARTÍNEZ

Sopranoa

ADINA

Adinaren papera abestuko du. Ariadna euskal sopranoa Laudion (Araba) jaio
zen. Kantua eta Musika Hizkuntzaren Pedagogia ikasi zituen, Nafarroako Goi
Mailako Musika Kontserbatorioan. Opera eta zarzuela anitzetan abestu
izan du: Musetta “La Bohème” operan, “Carmen” obrako Micaela, “La Flauta
Mágica”-ko Papaguena, Markesatxoa “El Barberillo de Lavapiés” zarzuelan,
Soledad “La Revoltosa” eta Rosaura “Los Gavilanes” obretan.

ENRIQUE SÁNCHEZ RAMOS

Baritonoa

BELCORE

Aranjuezen jaioa, bertan hasi zituen musika-ikasketak, 9 urte zituela,
Joaquín Rodrigo Musika Eskolan. Koru Zuzendaritza eta Goi Mailako Solfeo
Tituluduna da, eta piano-irakaslea.
Espainiako antzoki eta kontzertu-areto garrantzitsuenetan aritu izan da,
Zarzuela

Antzokian,

Entzunareto

Nazionalean

eta

Arriaga

Antzokian,

besteak beste, non errepertorioko opera famatuenetako rolak abestu dituen.
Egun, bere moldakortasunari esker, Yllana konpainiaren “Opera Locos”
laneko pertsonaia nagusietako bat jokatzen ari da mundu osoan zehar.
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NATALIA FISAC

Antzezlari

GIANNETTA

Madrilen jaio zen. Prestakuntza Manuel Ángel Conejeroren (Shakespeare
Fundazioa) eta Jesús Nogueroren (Ensayo 100) eskutik jaso zuen. Telebistan
lan egin du, Hospital Central telesailean (5 denboraldi), adibidez, baita
zineman eta antzerkian ere, Equus eta Romeo y Julieta antzezlanetan, hala
nola

beste

klasiko

entzutetsu

batzuetan.

Gaur

egun,

ipuin-kontalarien

proiektu baten ekoizlea eta zuzendaria da, Madrilen, eta Confinacuentos
haurrentzako online proiektua sortu du.

Gure protagonistei
buruz
gehiago jakin nahi
baduzu, sakatu gezia
duten argazkiak.
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JARDUERA

Ezagut itzazu gure artistak
Hona hemen "L'elisir d'amore" operan parte hartuko duten
abeslarien zenbait pasadizo. Asmatu nori dagokion zein!
Telebista asko atera da

Zaldiak oso-oso gustuko ditu,
eta zalditegi bat dauka

Ariadna Martinez

Francisco Corujo

Lagunek Pancho esaten zioten

Enrique Sanchez Ramos

Txakurrak maite ditu. Hainbat

Natalia Fisac

urtetan txakurrak trebatu eta
lehiaketetara aurkeztu ditu.

Simón Orfila
Ugandan, musika-eskolak eman ditu

LOTU GEZIEKIN
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EZAGUTZEN

"L'ELISIR D'AMORE"
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PERTSONAIAK
ADINA
Obrako

protagonista

femeninoa

da.

Lur-jabe

gaztea,

irakurtzea maite du, eta oso azkarra da. Bere burua
aldabera eta apetatsutzat dauka, eta etengabeko bizi-poza
agertzen du beti. Alabaina, obrak aurrera egin ahala,
bilakatu egingo da: hasieran, harro agertuko da, eta
Belcoreren
benetako

losintxei
maitasuna

barre

egingo

erakutsiko

die;

du,

gero,

bere

ordea,

diruarekin

Nemorinoren askatasuna erosiko baitu.

NEMORINO
Nekazari xalo eta pobrea, Adinarekin zeharo maiteminduta
dago, baina lotsa handia ematen dio neskari zer sentitzen
duen aitortzea. Ez da ergela, batzuek hori uste arren
(tarteka, baita berak ere), baina bai tolesgabea eta oso
lotsatia.

JARDUERA

LANDU EMOZIOAK: LOTSA

Zein egoeratan sentitu dugu lotsa?
Entzun/ikusi "Quanto è bella,quanto è cara". Nemorino lotsatuta dago?
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BELCORE
Herriko kuarteleko sarjentua da, eta Adina
gorteatzen du. Handiuste eta harroputza, benetan
limurtzaile hutsa da, uniformeak ematen dion
xarmari etekina ateratzen diona, baina badu
bertute bat: porrota kiroltasunez onartzen du.

DULCAMARA
Pertsonaia bufo honek “paregabeko sendagilea”
edota

“doktore

entziklopedikoa”

dela

esanez

aurkezten du bere burua: mundu osoan ospetsua,
pertsonen ongilea, ezbehar ororen konpontzailea.
Bere trikimailuei eta edabe bitxiei esker, edozein
gaitz- eta arazo-mota konpon dezake, batez ere
bere poltsikoari dagozkionak. Bere izenak “gazigozo” esan nahi du italieraz; horrek argi erakusten
digu gizona bi gauza dela aldi berean, bi aurpegi
dituela: berea, batetik, eta besteei saltzen diena,
bestetik.
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JARDUERA

Ezagutu dituzu gure operako pertsonaiak. Orain, irudikatu nolakoak
izan litezkeen gaur egun eta idatzi. Adibidez, Adina institutuko
animatzaile tipikoa izan liteke.

Belcore

Dulcamara

Adina

Nemorino

GIDA DIDAKTIKOA

Zeri buruzkoa da “L’elisir d’amore”?
“L'elisir d'amore” opera bufoa da, bi ekitalditan banatua, Gaetano Donizettiren
musikarekin eta Felice Romaniren italierazko libretoarekin, zeina Eugène Scriberen
Le philtre (1831) libretoan oinarrituta dagoen. Donizetti ez zen oso zorrotza notekin,
ez zituen zehatz-mehatz berrikusten; hala, opera hau bi astean konposatu zuen.
Marka itzela!

I EKITALDIA
Ipar Euskal Herriko herrixka batean, Adina izeneko nekazari gaztea bizi da. Dena
dauka: azkarra da, polita, aberatsa… herri osoa berari begira dago! Baina, era
berean, nahikoa harroa da, baita mari-maistra samarra ere, eta, tarteka, jendeari
adarra jotzea gustatzen zaio.
Nemorino, herrixkako mutiko bat, Adinarekin erabat maiteminduta dago. Halako
batean, Adina kontakizun bat ozenki irakurtzen entzungo du, Tristán eta Isoldaren
istorioa, hain zuzen: Isolda elixir magiko bati esker maitemindu omen zen Tristánekin.

GIDA DIDAKTIKOA

Nemorinok, istorioak liluratuta, edabe magiko horren antzeko zerbait nahiko luke, Adina
berarekin maitemin dadin. Bat-batean, Belcore sarjentua etorri, atzean bere soldaduostea duela, Adinarengana hurbildu, eskuan lore-sorta daramala, eta honela esango dio:
“Ez da harrigarria, sarjentua naiz eta adeitsua ere bai, ez dago soldadu bat ikusteari
eutsiko dion edertasunik”
Harroputzak berarekin ezkontzeko eskatuko dio Adinari, baina neskatila zuhurra
luzamendutan hasiko da, pentsatuko duela esanez. Nemorino, eszena hori ikusi
ondoren, desesperatuta dago, bere maitasuna arriskuan dagoelako. Horregatik,
ausartzea erabaki eta abagunea baliatuko du, Adinarekin berriz bakarrik geratzen
denean, maite duela aitortzeko. Alabaina, Adinak ez dio berdin erantzungo, mutikoa
estimatu arren:
"Argi diotsut: maitasuna alferrik espero duzu”
Ondoren, alde egingo du,mutikoa zeharo
atsekabetuta utzirik.
Halako batean, Dulcamara “doktore”
hitzontzia iritsiko da herrixkara, eta denen
arreta erakarriko du. Bere urre-koloreko
gurdian, denetariko “produktu miraritsuak”
dakartza, eta salneurria pagotxa
hutsa dela dio:
“Osasuna mundu osoan zehar
saltzen dut. Erosi, erosi, merke
emango dizuet eta.”
Saltzaileari entzun ondoren,
Nemorinori ideia bat bururatuko zaio,
eta zera galdetuko dio:
“Ez duzu izango, adibidez,
Isolda erreginaren maitasun-edabea, ezta?”
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Dulcamarak, gaztearen xalotasunaz baliatuta, botila bat ardo merke
maitasun-edabea balitz bezala salduko dio, esanez 24 ordu igaro arte ez
duela eraginik izango; denbora nahikoa berarentzat herritik urruntzeko.
Nemorinok ezin du sinetsi bere zorte ona. Bakarrik geratu bezain pronto,
botila ireki eta zurrutada bakarrean edango du, arnasa hartu gabe. Orain,
Adina berarekin maiteminduko da. Edabea hasia da eragina egiten:
Nemorino, mozkorturik, kantuan eta dantzan ari da.
Adina datorrenean, Nemorinok ez du ezer egingo, 24 orduan elixirrak
eragina izango duelakoan eta neska berarekin maiteminduko delakoan.
Neskatila harrituta dago, Nemorinooso modu bitxian jokatzen ari delako eta
ez diolako jaramonik egiten. Egia ote da bere aholkua aintzat hartu eta
ahaztu egin duela? Bada, ez dio inolako graziarik egiten. Une horretan,
Belcore harroa agertuko da. Adinak, Nemorinoren axolagabetasunagatik
haserre, sei egunen buruan Belcorerekin ezkonduko dela iragarriko du.
Nemorino barre-algaraka hasiko da, eta Adina are gehiago suminduko.
Danbor-hotsa entzuteaz batera, Gianetta azalduko da, Belcoreren
soldaduekin, eta jakinaraziko die Belcorek egunsentian abiatu beharra
duela; hori dela eta, Adina ezkontza aurreratu beharrean dago: gau
horretan bertan izango da. Nemorino gizajoa! Elixirrak eragina duenerako,
beranduegi izango da. Jota estuturik, ezkontza atzeratzeko erregutuko dio
Adinari. Neskak, baina, sufritzea nahi du, eta uko egingo dio. Mutikoa
erabat etsita dago:

“Sarjentuak gorroto nau, eskergabeak iseka egiten dit, herrixka osoaren
barregarria naiz. Nire bihotz zapalduak jada ez du itxaropenik. Doktorea,
lagundu! Errukia!”

GIDA DIDAKTIKOA

II. EKITALDIA
Ezkontza-prestaketakoso azkar doaz. Pixkanaka, herritarrak Adinaren etxera
iristen ari dira, kantuan, eta erregimentuko musikariek orkestra moduko bat
osatu dute. Dulcamara gaua girotzen ari da, Adinarekin batera barkarola bat
abestuz. Notarioa bertan da, baina emaztegaiak behin eta berriz atzeratuko
du eztei-kontratua sinatzeko unea. Bien bitartean, Nemorino, guztiz etsita,
Dulcamara doktorearen bila dabil, laguntza eman diezaion. Hark elixir
“magikoaren” beste dosi bat hartzea proposatuko dio: “Elixirrak eragina
azkarrago izatea nahi baduzu, edan oraintxe bertan beste dosi bat.”
Alabaina, Nemorinok ez du sosik ordaintzeko. Dulcamarak diotso ezin diola
oparitu:
“Lagun maitea, horrela ezinezkoa da. Zatoz dirua duzunean. Hemendik hurbil
egongo naiz, La Perdiz ostatuan. Ordu laurden duzu.”
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Nemorino badoa ziztu bizian behar duen dirua lortzeko modu baten bila.
Belcorerekin topo egin, eta hark esango dio armadan sartzeko, diru-premia
baldin badu.
“Dirurik ez baduzu, sartu soldadu armadan… eta hogei ezkutu irabaziko
dituzu.”
Nemorinok, bi aldiz pentsatu gabe, berehala sinatu, eta gogotsu abiatuko da
dirua eskuan edabe gehiago erostera. Txanponak Dulcamarari emanda,
beste botila bat “elixir magiko” jasoko du trukean, Bordeleko beste ardo bat
berriro. Oraingoan ere, zurrutada bakarrean irentsiko du.

Herrixkara bueltan doala, edabearen eragina sumatuz, albistea herri osoan
zabaldu da: Nemorinoren osaba ezin aberatsagoa hil egin da, eta mutikoa
haren zorioneko oinordekoa da. Jakinaren gainean, lehen ez ikusiarena edo
barre egiten zioten neska guztiak gogotik hasiko dira hura limurtzen
saiatzen.
Nemorinok, ez dakienez ezer, arreta hori guztia Dulcamarak saldu dion
edabearen ondorio dela uste du:
“A! A! Itzela da! Doktore jauna, arrazoia zenuen. Elixirraren ahalmenari
esker, neskatila guztien bihotza ukitu dut.”

GIDA DIDAKTIKOA

Nemorino ez ezik, Dulcamara ere harrituta dago: "Ezin txundituago nago, hau
bai kasu zinez bitxia. Benetan ote daukat edabe magiko bat?”
Adina, zeinak ez dakien orain Nemorino aberatsa dela, are txundituago
geratuko da mutikoa herriko neska guztiak atzean dituela kalean ikustean,
eta triste jarriko da, uste duelako mutikoa jada ez dagoela berarekin
maiteminduta. Dulcamarak diotso berari esker gertatu dela guztia, mutikoari
Isolda erreginaren elixirra saldu diolako.
“Emakume anker baten maitasuna bereganatzeko eskatu zidan… Itxaropenizpirik gabe, gero eta makalago zegoen, lur jota. Botika sorginduaren tanta
bat edateagatik, bere askatasuna saldu, eta armadan sartu da.”
Adina ziztu bizian doa Nemorinorengana, konkistatzeko asmo osoaz.
Topatzen duenean, Belcoreri bere askatasuna erosi diola esango dio, eta,
ondorioz, ez duela zertan soldadu izan eta alde egin. Alta, Nemorinok
erantzungo dio nahiago duela soldadu joan, ez baldin badauka Adinaren
maitasuna. Neskak ezin du ezkutatzen jarraitu, eta, azkenean, maite duela
aitortuko dio. Dena ondo amaituko da: Adinak esango dio Belcoreri benetan
Nemorino maite duela, eta badirudi sarjentuari ez zaiola gehiegi axola.
Bitartean, Dulcamara doktoreak bere gezurrezko elixir guztia herritarrei
salduko die, eta haien txalo artean alde egingo du herrixkatik.
“Gora Dulcamara paregabea, doktoreen fenixa! Osasuna eta altxorrak
eskuetan itzuliko da laster gurera.”
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JARDUERA
Entzuketa: "Una furtiva lagrima"

“Una furtiva lagrima” munduko ariarik ospetsuenetakoa da. Ziur askotan entzun izan duzula
filmetan, iragarkietan, telesailetan… Aria honetan, Nemorinok uste du Adinaren begietan
ikusi zuen malkoa neskak maite duen seinale dela.
NEMORINO

NEMORINO

Una furtiva lagrima

Ezkutuko malko bat,

negli occhi suoi spuntò...

agertu zitzaion begietan…

quelle festose giovani

Gazte alai haiei

invidiar sembrò...

inbidia ziela zirudien…

Che più cercando io vo?

Zer gehiago desira dezaket?

M'ama, lo vedo.

Maite nau, argi daukat.

Un solo istante i palpiti

Sentituko ahal dut une bakar batez

del suo bel cor sentir!..

haren bihotzaren taupada!…

Co' suoi sospir confondere

Nahasiko al dira nire hasperenak

per poco i miei sospir!...

haren hasperenekin!

Cielo, si può morir;

Jainkomaitea, horrela izango dut hiltzea,

di più non chiedo.

horibesterik ez dut nahi.

Zein instrumentuk jotzen du sarrerako melodia?
Zein ahots-mota du abeslariak?
Zure ustez, zer tempo du kanta honek?
Erreparatu hitzei eta entzun aria. Zein unetan kantatzen ditu abeslariak nota
altuagoak? Zergatik uste duzu egiten duela hitz horiekin?
Badakizu zer egiten duen abeslariak ariaren amaieran, instrumentu-akonpainamendua
etendakoan?
Erantzunak gure www.masqueopera.com webguneko ABAO Txiki atalean topatuko dituzu

SEPT. 2020, VOL. 23

GIDA DIDAKTIKOA

ARIA

Bakarlariak

orkestrak

lagunduta

abesten duen uneari esaten zaio
aria.

Operaren

barruan,

unerik

garrantzitsuenetakoa da: abeslariak
antzezten

duen

pertsonaiaren

sentimenduak adierazten ditu, eta
bere ahotsa nabarmentzeko aukera
dauka.

JARDUERA
Landu emozioak: SUMINDURA/HASERRE

Entzun/ikusi Prendi, per me sei libero desde Or, or si spiega.
Zergatik dago haserre? Ekarri gogora haserrea eragin zizuen
zerbait. Zerk haserrearazi zintuzten ozenki esan bitartean, puxikak
zapaldu edo paperak apurtu ahal dituzue.
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JARDUERA
NEMORINO
Or, or si spiega.
ADINA
Addio.
NEMORINO
Che! Mi lasciate?
ADINA
Io... sì.
NEMORINO
Null'altro a dirmi avete?
ADINA
Null'altro.
NEMORINO
Ebben, tenete.
(le rende il contratto)
Poiché non sono amato,
voglio morir soldato:
non v'ha per me più pace
se m'ingannò il dottor.

NEMORINO
Orain, orain aitortuko dit.
ADINA
¡Agur!
NEMORINO
Zer! Bazoaz?
ADINA
Ni... bai.
NEMORINO
Ez didazu besterik esango?
ADINA
Ezer ez.
NEMORINO
Orduan, tori!
(kontratua itzuli dio)
Maite ez nauzunez,
soldadu hilko naiz;
niretzat jada ez dago bakerik,
doktoreak iruzur egin badit.
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GAETANO

DONIZETTI

NORK KONPOSATU ZUEN “L’ELISIR D’AMORE”?
“L’elisir d’amore” opera Donizettik konposatu zuen. Musikari italiarra 1797ko
azaroaren 29an jaio zen, Bergamon, familia umil-umil batean. Txikitatik, musikarako
talentu handia erakutsi zuen, bai eta harekiko maitasun berezia ere. 9 urte zituela,
Lezioni Caritatevoli doako musika-eskolan onartu zuten, non koru-abeslariak eta
instrumentu-jotzaileak prestatzen ziren. Gaetano gazteak laster erakutsi zuen ikasle
bizkorra zela eta aparteko trebetasuna zuela; hori dela eta, eskolaren sortzailearen
arreta erakarri zuen, Simon Mayr konpositore alemanarena, hain zuzen, zeinak
mutikoa bere babespean hartu zuen. Haren gidaritzapean, eta geroago Mattei
aitarenean (Rosinniren maisua), Bolonian, Donizettik konposizioaren sekretuak
ezagutu eta ikaragarrizko erraztasunez idatzi zituen hari-laukoteak, sinfoniak eta bere
lehen opera: Pigmalione, ekitaldi bakarreko intermezzoa.

GIDA DIDAKTIKOA

Bergamon eta Venezian izan ostean, Donizettik Milanen lan egin
zuen, Teatro de la Scala antzoki entzutetsuan. Bertan, 1822an,
“Chiara e Serafine” antzeztu zen; urte berean, Erroman, “Zoraida di
ranata” opera taularatu zuen, publikoari dagokionez oso
arrakastatsua. Erromak arrakasta ez ezik, maitasuna ere eman
zion, bertan ezagutu baitzuen Virginia Vasselli, emazte hartu
zuena. 1830etik aurrera, bere operarik ospetsuenak konposatu
zituen; urte biziak izan ziren, etengabe eta oso azkar konposatzen
zuen: 10 urtean, 30 opera! Besteak beste: Anna Bolena, L'elisir
d'amore, Maria Stuarda, La favorita, La fille du regiment eta Lucia
di Lammermoor. Europa osoan txalotua, bere azken lana, Don
Pasquale, 1843an estreinatu zen, Parisen.
Bere bizitzako azken urteetan, makal ibili zen osasunez. Bergamon
hil zen, burua nahasita, sifilisaren ondorioz, antza. Hirurogeita
hamar operaren egilea, bel cantoaren ordezkari nagusietakoa da,
Bellinirekin eta Rossinirekin batera. Donizettik bere garaiko
publikoaren gustuekin bat egiten jakin zuen; publikoa ez aspertzea
zen garrantzitsuena berarentzat.
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GURE PRODUKZIOA

"L'ELISIR D'AMORE"
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MUSIKATIK ESZENARA

Opera entzuteko dago egina, baina baita ikusteko ere. Talde artistikoak
ematen dio forma operari; horregatik da oso-oso garrantzitsua eszena
ikuskizunaren funtsezko alderditzat jotzea. Talde horren barruan, bi
pertsona oinarrizkoak dira: eszena-zuzendaria eta eszenografoa.

ESZENA-ZUZENDARIA

Eszena-zuzendariak, zinema- edo antzerki-zuzendariak bezalaxe, publikoari
istorioa nola aurkeztu erabakitzen du. Bere lana entseguetan egiten du,
emanaldi-eguna baino lehen: abeslarien mugimenduak zehaztu, abesten ari
direna fisikoki nola antzeztu edo adierazi erabaki; operako istorioa zein
garaitan eta lekutan kokatu; horren arabera, jantziak, eszenografia-mota eta
abar hautatuko ditu. Gauza bakarra ezin du egin: konpositorearen musika
aldatu.
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AQUILES MACHADO
EZCENA-ZUZENDARIA
Produkzio honetan eszena-zuzendaria izango bada ere, Aquiles Machado
tenorra da, oso famatua, eta munduko antzokirik onenetan abestu izan du.
Opera-abeslari bat eszena-zuzendaritzaz arduratzea oso gauza ona da,
abeslariak ezin hobeto ezagutzen dituelako. Venezuelan jaioa, bere
lehenengo papera "L'elisir d'amore" operako Nemorino izan zen, hain zuzen.
1994an, Espainiako Bankuak eta Mozarteumm Fundazioak beka bat eman
zioten, ikasketak Espainian jarrai zitzan, Alfredo Kraus abeslariarekin.
Harrezkero, mundu osoan kantatu izan du. Berari buruzko informazio gehiago
nahi baduzue, sakatu esteka.

ESZENOGRAFIA
Eszenografia antzerkiaren funtsezko alderdi bat da, beste toki batean egongo
bagina bezala sentiarazten gaituelako eta musika kontatzen ari zaigun
istorioko

giroan

sartzen

laguntzen

digulako.

Eszenografoak,

arte-

zuzendariaren jarraibideei edo ideiari jarraikiz, operako dekoratuak sortzen
eta eraikitzen ditu.
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MIGUEL RUIZ MASSIP
ESZENOGRAFOA
Eszenografoa eta eszena-zuzendaria, Mediterraneoko Ballet Klasikoaren eta
Alicia Alonso Ballet Katedraren zuzendaria izan da. Bere eszenografiasorkuntzen artean, hauek daude: Aida, Andrea Chénier, Carmen, El Barberillo
de Lavapiés, El Barbero de Sevilla, La Bella Durmiente, La Bohème,
Cavalleria Rusticana, Cascanueces, Carmina Burana, Copellia, La Corte del
Faraón, Don Carlo, Doña Francisquita, Don Pascuale, Falstaff, Los Gavilanes,
Gigantes y Cabezudos, El Huésped del Sevillano, Don Juan Tenorio, Luisa
Fernanda, Macbeth, La Malquerida, Marina, Molinos de Viento, Nabucco,
Pagliacci, El Retablo de las Maravillas, Rigoletto, La Siesta de unFauno,
Tosca, Turandot, Los Pescadores de Perlas, Otello eta Eugenio Oneguin.

Bere lanak hainbat lekutako opera-denboraldietan izan dira: Sankt
Gallen (Suitza), Arène Avenches, Odesa, Brescia, Maribor, Porto,
Livorno eta Espainiako hiri nagusiak. Azken hogeita hamar urteetan,
Eszenografia Diseinuko Katedraduna izan da, Madrilgo Unibertsitate
Konplutentsean.
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"L'elisir d'amore" operako istorioa Ipar Euskal Herriko
herrixka batean dago kokatua. Ikusi, beheko marrazkian,
nola irudikatu duen gure eszenografoak herri hori.

OINPLANOAREN

PANELAK

IKUSPEGIA

AGERTOKIA
AGERTOKIA

HIRU MODULUZ OSATUTA DAGO.

C

MODULU BAKOITZEAN, IREKITZEN
DEN ATAL MUGIKOR BAT DAGO. HORRELA, GIRO BAT EDO BESTE SORTZEN DA
ESZENA BAKOITZERAKO, ETA HERRI MONOKROMATIKOARI ERLIEBEA ETA
USTEKABEKO KOLOREA ERANSTEN ZAIZKIO; TARTEKA, PROIEKZIOAK ERE
TXERTATUKO DIRA.

B
E

A

F

D

C

B

E
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JANTZIAK

Jantziek, eszenografiaz eta attrezzoaz batera, opera baten eszenaratzeko
giroa sortzen laguntzen dute; era berean, opera eta pertsonaien izaera
zehazten dituzte. Jantzien diseinatzaileak marraztu egiten ditu, eta gero
antzokiko jostundegian gauzatzen dira. Abeslariek jantzi bat baino gehiago
jantz dezakete opera berean.
Gure diseinatzaileak “L’elisir d’amore” operaren bertsio honetan material
birziklagarriak erabiltzea erabaki du. Jantziak egiteko, etxean dituzun
materialak baliatuko ditugu, adibidez: kartoiak, egunkariak, arrautza-ontziak,
jada erabiltzen ez duzun arropa… denak balio dezake! Gure iradokizunak
kontuan hartuta, lan apur bat eginda eta zure irudimenaz baliatuta, jantzi
zoragarriak sor ditzakezu. Beraz… ekin lanari!
Adinaren eta Nemorinoren herrikidea izan nahi duzu? Oso erraza da! Egin
kasu jarraibideei eta sortu zeure jantziak.
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Honako hauek beharko dituzu:
Alkandora
Koloretako gona luzea
Amantala
Lore-koroa

Txalekoa
Praka
beltzak edo bakeroak
Zapia buruan

Egin zure lore-koroa arrautza-ontzien kartoiaz. Loreak diadema edo
begizta batean itsatsi eta nahi duzun koloreaz margo ditzakezu.
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AURREALDEA

ATZEALDEA

Egin zure txalekoa egunkari-paperez. Gure txalekoa "découpage"
teknika erabiliz egiten ikas dezakezu, YouTubeko gure kanalean.

Zure lore-koroa eta
egunkari-paperezko txalekoa egiteko tutoriala esteka honetan ikus
dezakezu:

https://www.youtube.com/watch?v=eH6LEGGg5Uw&t=14s
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Atrezzoa
Agertokian pertsonaia baten antzezpenari azken ukitua ematen
dioten osagarri eta objektuen multzoa da: ezpatak, egunkariak,
liburuak, dirua…

JARDUERA
Lore-arkuak egin ditzakezu, euskal dantzetan ohikoak, “L’elisir
d’amore” obrako gure herrixka girotzeko. Horretarako, jada erabiltzen
ez duzun hula hoop edo mahuka bat erabil dezakezu. Moztu hula
hoopa eta bildu koloretako begiztekin. Gero, apaindu paperez
(mâché edo birziklatua) eginiko loreekin.
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"L’ELISIR D'AMORE" OBRAREN MUSIKA

“L’elisir d’amore” opera “bel canto” delakoaren barruan dago.
Musikaren historiako garai jakin bat da bel cantoa, XIX. mende
hasierakoa, non nagusiki hiru konpositore nabarmendu ziren:
Rossini, Bellini eta Donizetti. Haientzat, batez ere melodia zen
garrantzitsuena; paregabeko melodien garaia izan zen. Den-dena
melodia eder baten mende dago, abeslariak bere gaitasunak
nabarmendu ahal izateko.
“L’elisir d’amore” operan, bel cantoko baliabide guztiak ikus
ditzakegu: silabato kantua, azkartua, Dulcamararen eta Belcoreren
melodietan; melodia zoragarriak, erraz gogora ditzakegunak,
Nemorinok abesten duen “Una furtiva lagrima”, kasu; eta aparteko
birtuosismoko pasarteak, goi-mailako teknika duten abeslariek
kantatu beharrekoak, Adinaren pertsonaiak, adibidez. Gainera,
nabarmendu beharra dago opera honetan koruak parte-hartze
handia duela; are gehiago, obrako beste protagonista bat da.

Orain, "L’elisir d'amore" obraren
pasarte bat ezagutuko dugu, non
korua den, hain zuzen, protagonista.
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Adinaren Aria
Pasarte hau operaren I. Ekitaldiaren hasierari
dagokio. Adina Tristán eta Isoldaren, eta elixir
magikoaren, istorio ospetsua kontatzen ari zaie
herritarrei.
Azpian, jatorrizko piezaren hitzak dituzu,
italieraz, eta euskarazko itzulpenak ere.

Italiano
ADINA
"Della crudele Isotta
il bel Tristano ardea,

TUTTI

né fil di speme avea

Elisir di sì perfetta,

di possederla un dì.

di sì rara qualità,

Quando si trasse al piede

ne sapessi la ricetta,

di saggio incantatore,

conoscessi chi ti fa!

che in un vasel gli diede
certo elisir d'amore,
per cui la bella Isotta
da lui più non fuggì."
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Italiano
ADINA
"Appena ei bebbe un sorso
del magico vasello
che tosto il cor rubello
d'Isotta intenerì.
Cambiata in un istante,
quella beltà crudele
fu di Tristano amante,
visse a Tristan fedele;
e quel primiero sorso
per sempre ei benedi".
TUTTI
Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti fa!
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EUSKERA
ADINA
"Isolda ankerraren irrikaz
zebilen Tristán ederra,
eta uste zuen arima maiteminduak
noizbait izango zuela.
Jo zuen orduan
azti jakintsu batengana,
zeinak eman zion edalontzian
maitasun-elixir hura.
Hala Isolda ederra
betiko geratu zen Tristánen ondoan."
KORUA
Bai elixir bikaina
eta kalitate bitxikoa.
Errezeta jakingo bagenu,
edo sortzeko gai bagina!

ADINA
"Mutikoak edabe magikoa
apur bat edan bezain pronto,
Isoldaren bihotz menderakaitza
hunkitu zen zeharo.
Aitaren batean aldatua
krudela zen ederra,
maitatu zuen mutila
eta izan zitzaion Tristáni leiala;
eta lehen zurrupada hura
ohoratu zuen bizitza osoan."
KORUA
Bai elixir bikaina
eta kalitate bitxikoa.
Errezeta jakingo bagenu,
edo sortzeko gai bagina!
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JARDUERA

KORU BIRTUALA
Educa Más que Ópera-k zuen ikasgela ere operaren barruan
egotea nahi du. Horrexegatik, koru birtual batean parte hartzera
gonbidatu nahi zaituztegu: zuon guztion ahotsak bideo batean
bilduko ditugu; horrela, koru-ahots bakarra osatuko duzue "L'elisir
d'amore"

operaren

pasarte

batean.

Gero,

bideoa

Arriaga

Antzokian eskainiko ditugun opera-emanaldietan jarriko dugu.
Karaokearekin eta partiturarekin, kanta ikasi eta kamera aurrean
abestu ahal izango duzue. Nahi baduzue, operako pertsonaia bat
bezala jantzita ager zaitezkete. Aurreko orrietan, nekazarien
jantziak nola egin azaldu dugu.
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PARTITURA
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KARAOKEA
Gure

webgunean

(www.masqueopera.com)

dagoen

karaokearekin,

praktikatzeko aukera duzue, eta pasarte hau ikasteko ere balia dezakezue.
Jo gure webguneko ABAO Txiki atalera, bertan daude koru birtuala egiteko
beharrezkoak diren karaokeak eta bideo tutorialak. Bideoan, abestu behar
duzuen ahots nagusia grabatuta duzue; zuen ahotsa grabatzeko orduan,
oinarri gisara erabil dezakezue. Bakarka grabatu behar duzue, eta beti
HORIZONTALEAN eta AURIKULARRAK jantzita, grabaketan zuen ahotsa
besterik ez entzuteko moduan.
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NOR GARA?

Más que Ópera kultur elkartea 2013an sortu zen, sortzaileek irmoki uste
dutelako musikan hezia izateak eta hura estimatzen ikasteak pertsona
hobeak egin gaitzakeela. Izan ere, musikak bai aldartean bai emoziorik
sakonenetan eragiten du, eta hala gogoa nola arima elikatzen ditu; horrez
gain,

dibertsioa

da,

jolasa,

pertsonon

adierazkortasun-

eta

sormen-

ahalmena garatzeko akuilu.

Más que Óperaren helburu nagusia da musika-kultura belaunaldi guztien
artean zabaltzea. Horretarako, nagusiki, gazteekin eta gazteentzat lan
egiten dugu, gai direlako, aldi berean, hura barneratzeko eta gero publiko
helduagoari larazteko. Elkarteak helduentzako hainbat musika-proiektu
garatu ditu, narrazio- eta antzerki-formatuko produkzioak, non lirikaren
esperientzia genero horrekiko mesfidatia izan den publikoari hurbildu
zaion, modu dibertigarri, berritzaile eta modernoan hurbildu ere, kalitate
handiz.
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NOR GARA?

Proiekturik “mimatuenetakoa” Educa Más que Ópera da, Italiatik ekarritako formatua,
opera kantuaren eta jolasaren bidez ezagutzeko benetako metodo didaktiko bat sortzea
ahalbidetu duena. Guretzat, funtsezkoa da publiko berria sortzea eta hark aldi berean
ikastea eta gozatzea, bere bizitza munduko eta artearen esparruko miragarrietako
batekin aberats dezan: OPERA.
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Jan eta edan aretoan sartu aurretik.
Orkestra

jotzen

hasi

aurretik,

derrigorrezkoa da sakelako telefonoa
deskonektatzea.
Antzokira garaiz iritsi behar da, behin
ikuskizuna hasita debekatuta baitago
aretoan

sartzea;

debekatuta

halaber,

emanaldi

bitartean

dago,
kanpora

ateratzea.
Isilik

egonez

gero,

musika

hobeto

entzungo dugu.
Emanaldia

amaitutakoan,

beroa!

Bukaera

jo

txalo
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