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OPORRETAN MADRILEN 

Ohikoa denez (elkarren segidako hirugarren urtea da) Iruñeko Orfeoiak Eskola 
Kontzertuetan parte hartuko du. Beti bezala, Nafarroako Orkestra Sinfonikaz lagunduta 
egonen da, gure Pablo Sarasate Orkestra ezagunaren izen berria dena. Bi taldeek 
zarzuelarik ospetsuenetan zeharkako bidetik gidatuko gaituzte.   

Eta genero honen lanarik enblematikoenetariko batzuk Madril jatorrean gertatzen 
direnez, Fernando Palaciosek, testuaren egileak, “Oporretan Madrilen” lontzertuaren 
bidez hiriburutik ordu bateko ibilaldia egitera gonbidatzen gaitu. Gure anfitrioiak 
hoberenak izanen dira: Chapí, Chueca, Bretón, Vives, Barbieri, Sorozábal, Giménez edo 
Moreno Torroba. 

 

Argumentua: hiriburuko gunerik jatorrenetan zeharkako ibilaldia 

Zorion aldi – eta lan aldi – batzuen esker, Nafarroako herri baten ikastetxe batek kultur-
bidaia bat egiteko dirulaguntza sendo bat lortu egin du. Aho batez Madril hiria 
aukeratzen dute. Hor bisitatzen dituzte bere museo (Prado, Reina Sofía, Gurdiena, 
Jantziena, Nautikoa, Real Madrid-ena), bere antzinako auzoak (Austrias, Chamberí, 
Lavapiés), bere parkeak (Retiro, Casa de Campo, Botanikoa), bere antzoki eta 
auditorioak (Español, María Guerrero, Komedia-rena, Auditorio Nazionala, Retiro-ko 
Kioskoa). Eta, bide batez, inguruko lekuetara ateraldi batzuk egiten dituzte (El Escorial, 
Segovia, Toledo, Aranjuez, Alcalá, Guadarramako Mendilerroa). Bi aste ahaztezinak 
kontzertu honetan berpiztuko dira, ikasleek bere bidaian ezagutu dituzten lekuetan 
oinarritzen diren zarzuelen zatiz osaturiko kontzertuan. 

 
    
 
Gida didaktikoa 
 
Madril eta zarzuelari buruzko informazioaren ondoren, gida honen aktibitateak 
kontzertuan ongi ahokatzen den teknika artistiko baten inguruan dabiltza: collage-a. 
“Oporretan Madrilen” zarzuela desberdinen collage bat da, zarzuelak apurka entzunen 
ditugu, orkestra-zatiak, koruak eta eszenak bat bestearen ondoren etorriko dira, azken 
koadroa osatzeko. Fernando Palaziosek, bera Nafarroatik irten zenetik jaso zuen hiria 
aurkeztu nahi digu: Madril. Eta Madril collage-hiri nagusia da. Bitakora-kontzertu 
honetan bezala, collagea irudi, soinu eta hitzak elkartzen diren bidaia-koadernoa egiteko 
teknika hobezina da. Gero, zer esanik ez, gelan erabiltzeko argibidez lagundutako 
eszenaren bat, partitura eta testuarekin, aurkituko duzue. 
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Zarzuela 
 
Espainar genero dramatiko-musikal honek kantu eta elkarrizketa elkartzea eta 
Espainako herri-ohiturako elementu sartzea ditu ezaugarri. 
 
Zarzuela hitza XVII. mendean jaio zen, erregearen ehiza-etxean den Zarzuelako 
Jauregian antzezteko sortutako gorteko musikalanekin. Zarzuela deitutako lehenbiziko 
lanak 1657 urtekoak ziren (El golfo de las sirenas eta El laurel de Apolo), Calderón de 
la Barca madrildarrak egindakoak.  
 
XVIII. mendeko lehenengo erdian, zarzuela garaiko opera seriora gero eta gehiago 
hurbildu zen. Estilo horrek gorteko entretenimendu bezala zarzuela laster ordeskatu 
zuen. Garai horretik aurrera zarzuelak batez ere antzoki publikoetara enkargatzen ziren 
eta antzokietara joaten zen entzulegoaren eskaerak erregearen gustu baino garrantzitsu 
bihurtu ziren. Horrela, 1760 aldean musikagile espainarriek herri-estilo nazionala eta 
antzerti-arau espainiarrak pixkana landuz entzulegoaren onarpena berreskuratu zuten. 
 
50 urtez zarzuela desagertu zen, tonadilla eszenikoaren arrakastak estalita. Gainera, 
Rossiniren garaian zehar, Madrilgo antzokietan opera italiarrak zarzuela ordeskatu zuen. 
 
XIX. mendean zehar berpiztea gertatu zen, Francisco Asenjo Barbierik (1823-94) 
jabetzen zuen mukikagile espainiarren talde batek bultzatuta. Beraiek zarzuelako genero 
modernoa sortu zuten. Barbierik, gainera, Madrilgo Zarzuelako Antzokia 
sorkuntzarako laguntza eman zuen 1856an. Zarzuela “Genero liriko-dramatiko 
nazionala” zela aldarrikatzen zuen. 
 
Baina, zalantzarik gabe, zarzuela XIX. mendean batez ere Madrilera lotuta egon 
zen. Hiriburuak bere gaiak eta pertsonaia tipikoak eman zizkion eta bere klase 
ertain langilea funtsezko entzulegoa izan zen. 
 
Zarzuela entretenimendu iragankorra zen eta lan berrien etengabeko eskariak genero 
chico izeneko ekitalde bateko zarzuelen konposaketa bultzatu zuen. Federico Chueca 
(1846-1908) genero honen adierazgarri nabari bat izan zen eta bere La Gran Vía (1886) 
garaiko lanarik antzeztuenetariko bat izaten jarraitzen da. Genero chicoren punturik 
gorena, hala ere, Tomas Breton (1850-1923) eta bere La verbena de la Paloma (1894) 
lana ostpetsuarekin heldu zen. 
 
XX. mendeko lehenengo hamarkadetan zarzuela antzerki herrikoia bezala jarraitu zen 
eta talentuzko musikagile asko bereganatu zituen, batez ere Amadeo Vives (1871-1932). 
Bere Doña Francisquita (1923) zarzuela sentimentalaren eredua da. Federico Torrobak 
(1891-1982) idatzitako Luisa Fernanda (1932) genero osoko lanik ohoratu eta 
errespetatuenetariko bat da.  Musikalan finkatuen antzezpenak entzule asko erakartzen 
jarraitu ziren arren, zarzuela berrien ekoizpena moztu da. 
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"Madrildik zerura... eta zerutik ikusteko zulotxo bat” 
 
Nahitaez, Madrilek nazioarteko-esparruko beste hiri handien bezalako prozesua 
jarraitzen du: mugarik gabeko mundu baten ate bihurtzea. Garraiobide berriek eta 
telekomunikazioek ahalbidetzen dute eta errealitateak egiaztatzen du. Madril hiri irekia 
da, barrurantz eta kanporantz, gaur bere kaleek aukera berrien bila etortzen direnak 
jasotzen dituzte. Auzo batzuk, Lavapiés eta Tetuán bezala, nazonalitate eta arraza 
guztien etorkinek birpopulatu dute. XXI. mendeko hasieran madrilgo biztanleriaren 
10% kanpotarra da. Aspaldi, hiribilduko auzokide batzuk mundua konkistatzera joan 
ziren, erbesteratzeak behartuta edo hobetze grinaz, arma edo lanaren bidez. Horren 
froga munduan zehar banatuta dauden Madril izeneko hogeita hamar inguru herriak 
dira: Kolonbian, Kuban, Dominikar Errepublikan, Mexicon, Filipinetan, Ekuatore 
Ginean, Alabaman, Nebraskan, Ohion, Merylanden, New Yorken eta, bitxiki, Suedian 
eta Uzbekistanen ere. Madrildar hauek jatorriaren oroimena beraien hiri berriaren 
izenean herriminez gorde zuten: Madril. 
 
Nolabait ere, kultur-ugaritasun hau bere historiaren zehar ere gertatu da. Izan ere, hiri 
honi jarri dizkieten izenak biztanleen arabera aldatu du: 
 

Erromatarrek Carpetania deituriko antzinako eskualdearen erdian (horrela 
deitzen zuten oso laua zelako eta carpentos izeneko gurdiak ibili zitezkeelako) 
musulmanek Mayrit izendatutako herrixka txiki bat apurka sortu zen. Hitz honek 
uren ama esan nahi du. Iturri eta erreka ugaritasunarengatik horrela deitu 
zuten. Hitzak erabilpenaz aldatzen joan zuen. Kristauek Mayrit Magerit bihurtu  
zuten eta mende batzuk geroago Magerit Madrid bihurtu zen. 

 
 
Zarzuelak Madrilen 
 
Ikusi dugunez, zarzuela ospetsuenetariko batzuk Madrilen gertatzen dira eta 
protagonistak bere biztanle jatorrak dira. Baina musikala ez da hiriburuan aurki 
dezakegun “zarzuela” bakarra: 
 

- Zarzuelako Antzokia  
- Zarzuelako Jauregia 
- Zarzuelako Zalditokia 
- Zarzuelako Ospitalea 

 
Madrilgo tipikoa ez izan arren, hiriko jatetxe askotan dasta dezakezue Marisko eta 
Arrainezko Zarzuela gozo bat. 
 
 
Madril sarean 
 
Bibliografian Madrili buruzko informazioa bilatzeko orrialde batzuk daukazue: 
ikustaldiak, Ohiturak, Jaiak, Gastronomia, Madrilgo Mobida, Madril artean eta 
zineman, etab. 
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Zinema-oporrak 
 
Hiri handiek gure interesa sortzen dute, bisitatu, haien kaleetatik ibili eta haien 
biztanleria eta ohiturak ezagutu nahi dugu. Zinemagileren batzuk hiriburu handiek 
sortutako jakin-mina beraien filmetan irudikatu dute. Jarraian ezagunenak aipatzen dira. 
Agian kontzertua prestatzeko ordurako inspirazio ona izanen dira:  

 

 

Egun bat New Yorken (On the Town, 1949), Stanley Donen eta 
Gene Kelly-rena. Gene Kelly y Frank Sinatra. Komedia musikala. 
Hiru marinel baimen-egun alai, erromantiko eta musikal bat 
gozatzen dute, generoaren klasiko honetan.  
 

 
 
 
Oporretan Erroman (Roman Holiday, 1953), William Wyler-rena. 
Gregory Peck eta Audrey Hepburn-ena. Komedia. 
Printzesa gazte batek edozein motako protokolotik ihes egiten du 
hogeita lau orduz eta Erromara bidalitutako kazetari 
iparramerriketar batekin amodio bat izaten du.   
 

 
 
 
 
 
 
Oporretan Parisen (Paris Holiday, 1958), Gerd Oswald-ena. Bob 
Hope-rekin. Komedia. 
Espioi- zinemaren parodia. 
 

50etan hamarkadaren bukaerako Madril jatorretik ibilbide bitxienak eskaintzen dituen 
espainiar pelikula hau bereziki gomendagarria da: 

 
Tranpatiak (1959), Pedro Lazaga-rena. Tony Leblanc, Concha 
Velasco, Antonio Ozores eta Laura Valenzuela-rekin.  
Paco eta Virgiliok polizi-komisaldegi guztietan ospe handia dute. 
Iruzur eta zorro-lapurketak egiteaz bizi dira. Hala ere, Julia eta Katy 
bere neska-lagun ederrek eragindako kontzientzia-krisi bat bi azeri 
hauek eraldatuko ditu eta enpresa bat sortu eta zuzenduko dute: 
“VIRPA”, Madrilen zeharkako ibilbiderik sinestezinezkoenak 
eskaintzen dituen enpresa. 

http://es.movies.yahoo.com/artists/w/william-wyler/index-156033.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/p/gregory-peck/index-144798.html
http://es.movies.yahoo.com/artists/h/audrey-hepburn/index-154235.html
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Bidaiari trenera! 
 
Irudimenezko bidaia bat egin behar dugu. Madrilera goaz eta garraiobide desberdinen 
alde on eta txarrak neurtu ondoren, trenez joatea erabaki dugu. 
 
Prestaketak: dramatizazioa 
 
Taldeka, bidaia aurretiko egoerei buruzko dramatizazioak prestatzen dira. Ez bagaude 
ohituta ariketa arinagoa lor dezakegu, proposamen zehatz bat egin ondoren (irakasleak 
ala ikasleek) irakasleak konpondu behar diren ustekabeak edo zailtasunak banan-banan 
aipatzen badu: 

- Txartelen erosketa bidaia-agentzian: ahaztu zaigu diru-zorroa / kreditu-txartela 
ez dabil / errenkada itxaron ondoren bulegoa ixten dute... etab.  

- Esnatzea: iratzargailua ez da gelditzen / gosaria prestatzen dugu / norberaren 
garbitasuna... etab. 

- Maletak: eraman nahi dugun zerbait garrantzitsua ez dugu aurkitzen / arropa 
guztia ez da sartzen eta maleta ezin da ixten / igogailua ez dabil eta maletak 
eskaileretatik eraman behar dituzue... etab. 

- Tren geltokirantz: autobusak eta taxiak ez dira gelditzen / euria egiten hasten da/ 
galtzen gara eta norbaiti galdetzen saiatzen gara: atzerritarra denez ez zarete 
elkarrekin moldatzen / ordua heltzen da eta ez gara ailegatuko... etab. 

 
Bidaia soinuduna 
 
Gelan, gure ahots eta gorputzaren baliabideak, baita musika tresna eta inguruko objektu 
soinudunenak ere aztertuz bidaia baten soinu bereziak birsortu ditzakegu. Fase 
desberdinak deskribatzen dituen sekuentzia laburren (15”) segida proposatzen dugu. 
Adibidez:  

- Agurrak eta elkarrizketak geltokian.  
- Trenerako deiadarra (txilibituz, megafoniaz...) 
- Trenaren abiaraztea (azeleratzen) 
- Bagoiak (elkarrizketak, musika, aldizkari eta liburuen gainetik begiratzea, 

zurrungak...)  
- Janari eta edariendako orga pasa da. 
- Tunela. 
- Hurrengo geltokiaren abisua (megafonia,  abiadura txikiagotzea) 
- Iristea (maletak deskargatzea, ateak, agurrak) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ricardo Sánchez 
Iruneko geltokia.  
Mihise gaineko olioa (65x46 zm) 
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COLLAGE-A 
 
Collage bat azalera batean erantsitako materialez osaturiko margolana da.  
 
“Collage”-ren jatorria Txinan dago, orain dela bi mila urte inguru. Garai hartan paperak 
landare eta abere-itsasgarrien bidez eransten ziren. Gordetzen diren zaharrenak, 
kolorezko paperak eskuizkribu batzuk apaintzen dutenetan, XII. mendekoak eta 
japoniarrak dira. Mende bat geroago, Persian, teknika hau liburu-azalak apaintzeko 
erabili zen. 
XVII. mendean modan zegoen denbora-pasa bihurtu zen. Artisauek musikari, idazle, eta 
abarren siluetak irudikaturiko margolan txikiak egiten zituzten. Gainera, okasio 
berezietarako postalak apaintzen zituzten. 
XX. mendeko hasieran (1912) Braque eta Picasso kubistak collageren garapena bultzatu 
zuten. Gero italiar futuristek aurkikuntza bereganatu zuten eta dadaistak eta surrealistak 
beraien atzetik joan ziren. Pixkanaka collagearen artea zabaldu da eta, bere aberastasun 
bukatuezinaren esker, berezko bilakaera izan du. 
 

Dadá – Collageren Artea 
 
Dadá mugimendua, 1916an idazle eta artistek sortutakoa, garaiko gerraren 
aurkako asaldatze-ohiu bat izan zen. Bere goiburua “taula rasa” zen, hau da: 
dena ezabatzea eta berriro hastea. Korronte hondagarri eta zirikatzaile honek 
arte-sorreran askatasun-haize bat sartzeko atea ireki zuen. Collageak material 
birziklatuak eta ausazko sortze-prozesuak erabiltzen zituen. Bere lanek 
edertasunari iseka egiten zioten. Asaldatze-prozesu honek arrakasta handia 
izan zuen eta arte-sorkuntzaren berriztatzea bultzatu zuen. Francis Picabia, 
dadaista nagusienetako batek esan zuen: 
 

“Zeure ideiak eduki nahi badituzu, 
alkondara aldatzen duzun bezala alda itzazu”. 

 
 1. Eranskina: LAZTOZKO KAPELA? 

  
Artelan bat hari-zati batez, gonbidatze-txartel batez eta esanahirik gabeko hitzaren batez 
egiteak txantxa itxura dauka. Dadaistentzat, umoreak gure logika astintzen du eta 
lotsagabekeriaren hurbil dago. 
 
1. Eranskinean Francis Picabiaren Laztozko kapela? Margolana behatu ezazue. Bere 
collagean artistak idatzi du:  

 
LAZTOZKO KAPELA? 

¡m.......... pour celui qui le regarde! 
k.......... begiratzen ari denarentzat! 

 
- Zure ustez, k...... letrak zein hitza adierazten du? 
- Zure ustez zer esan nahi du egileak artelan honen bidez? 
- Internet edota entziklopediaren batean beste collage dadaista batzuk bila ezazue. 
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Bidaia-koaderno Collageak 
 
Gogoratu, gogoratu... Margolariek argazki-kamerak sortu baino lehen ere beraien 
bidaia-oroitzapenak erregistratzen zituzten. XIX. mendeko hasieran, garraiobideak 
garatu zirenean, artistak erreportari gisaz itsasontzi eta dilijentziaz mundua aurkitzera 
joan ziren. Tailerrean margotutako alegiazko paisaiak  bukatu ziren, gora zuzeneko 
irudia! Beraien bidaien inpresioak oso eramangarriak ziren akuarela, gouache eta 
marrazkitan erregistratu zituzten. Bidaia-koaderno horietako batzuk benetako turismo-
gidak dira! 
 
Geroago beste artista batzuk ere collage teknika erabiltzera ausartu dira. Ez bakarrik 
margolariek, idazle batzuek ere argazkiak, hitz idatziak, egunkari-zatiak edo ikusitako 
tokien txartelak bere bidaia-egunkarietan nahastu dituzte. Bidaia ahaztezina 
irudikatzeko edozein material baliogarria da.   
 

New York-eko  ikustea, Carmen Martín Gaite-rena 

“N.Y.-eko ikustea”, Carmen Martín Gaite idazlearen 
egunkari argitaragabea, gollage-gisaz idatzi zuen idazleak 
1980eko irail eta 1981eko hasieraren artean New Yorken 
zegoenean. Egunkari hau egilearen eguneroko zereginetan 
eta garaiko gizarte iparramerrikarrarekiko kontaktuetan 
zeharkako ibilbide bat da (irudi eta azalpen txikiren 
bidezkoa). Lan original bat, eta narrazio original bat, 
collagez medio adierazteko gaitasuna orduan arte ezagutzen 
ez zitzaion idazle sentibera batek egindakoa.  
 

 
 2. Eranskina: Carmen Martín Gaite (1925-2000) 

 
2. Eranskinean idazle honen bi collage aurkituko duzue. Lehenengoa bere lagun bati 
egindako oparia da, Andrés Trapiello idazleari hain zuzen ere. Bigarrena zeru-
harraskarien hirian bizitzeko Madrilgo etxea utzi zuenean egindako “New York-eko 
ikustea” lanaren parte da. 
 

- Autorretratu bat egin ezazu, deskribatzen zaituzten elementu plastikoak 
erabiliz. 

- Egindako edo alegiazko bidaia aukeratu eta bitakora-gollage batean 
irudikatu.  

- Madrili buruzko informazioa, irudiak etab. bila itzazue eta gelan collage 
handi bat egin ezazue. Ez da beterik izanen kontzertutik itzuli eta 
esperientziak eta aurkikuntzak gehitu arte.   
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Blog-Collagea 
 
Dakizuenez, internet komunikabiderik azkarren eta errazena da. Bidaia handi bat 
bezalakoa da, baina etxetik atera gabe. Chat eta mezuen bidez munduko beste muturrean 
dagoen jendearekin hitz egin dezakegu. Leku exotikoren irudiak ikus ditzakegu, hiri 
ezagun baterako bidaian egin nahi ditugun ikustaldiak prestatu... 
 
Baina gure gustu eta zaletasunak partekatzeko, gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko 
eta, jakina, besteei gertzatzen zaizkien gauzak ezagutzeko beste tresna erraz bat ere 
badaukagu: Blog-a da. 
 
Blog, weblog edo bitakora pertsona batek (edo talde batek) kudeatzen duen albistegi 
baten antzeko web-orrialde bat da. Artikuluak berrienetik zaharrenera ordenatzen dira, 
eta egileak nahi duen bezain sarritan eguneratzen da. Ziur aski zuek bat baino gehiago 
ezagutzen duzue baita zeuena sortu duzue ere. 
 
Blog egunkari pertsonala bezala erabil daiteke, gai zehatzei buruzko iritziak emateko 
edo ikasteko (teknologia, kirolak, kultura, artea...) eta bururatzen zaizuen edozertarako. 
 
Sarean ibiltzen hau aurkitu dut:  www.martadeesparta.com
 

 
Marta artea eta, batez ere, artearekin 
jolastea izugarri gustatzen zaion 
neska madrildarra da. Bere bizia artez 
blai dago. Horregatik Magritte, 
Botero, Goya, Millet, Botticelli, Da 
Vinci etab.en bezalako artista 
bikainen margolanekin egindako 
collagen bidez bere egunkaria 
irudiztatzen du.  
 
Begira zein Gioconda horren 
madrildarra! 
 
Marta chulapaz mozorrotu du eta 
Palomaren Dantzaldira joateko 
jantzitako madrildar peto-petorekin 
inguratu du... 
 
Bere azalpenak irakurri eta bere 
pinakoteka bisita dezazuela 
gomendatzen dizuet: 

http://www.martadeesparta.com/pinacoteca/
 
 

- Nola izanen liteke zeuen blog pertsonalizatua? 
- Eta zuen ikasgelarena? 

 
 

http://www.martadeesparta.com/
http://www.martadeesparta.com/pinacoteca/
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ESZENA MADRILDARRAK 
 
1. “La verbena de La Paloma” 
 
Salamancako Tomás Bretonek bere maisulana “La verbena de la Paloma” 
sainetearekin idatzi zuen. Apolo Antzokian 1884ko otsailaren 17an estreinatu zuen.   
 

Argumentua 
“La verbena de la Paloma” Madrilen gertatzen da, abuztuaren 14aren gauan 
ospatzen den dantzaldian. Argumentua Julian kutxazain zintzo eta Susana 
harroputzaren arteko jelosia eta amodiozko draman oinarritzen da. Susana eta 
Casta, bere ahizpa, Antonia izeba artekari eta aprobetxategiarekin bizi dira. Bi 
neskek Hilarion Jauna botikariarekin politarena egiten dute. Agure gordinak 
itxaropen ustelik egiten zuen, bi gazteek ongi pasa baino nahi ez dutela konturatu 
gabe. Baina joku honek emaitza dauka eta, beti Rita andere amatiarren babespean 
dagoen Julianen jelosia eragiten du. Dantzaldian gertatutako gorabeheren ondoren, 
agurea burlatua gelditzen da eta Julián eta Susanaren arteko maitasunak irabazten 
du. Garaiko Madril jatorra, eszena bikainetan irudikatuta dago. Eszena hauetan 
tipo ahaztezinak agertzen dira: ekintza nagusiari kontrapuntua jartzen dieten 
tabernaria, zaindariak,  gauzaina eta chulapoak. 

 
Denboraren poderioz ohitura gain behera etorri arren, abuztuaren 15aren bezperan 
(Palomaren Ama Birjinaren jaiaren bezperan), madrildarrek jantzi tipikoak janzten 
dituzte: gizonak chulapoz janzten dira eta emakumeek zetazko xalak eramaten dituzte 
(el mantón de Manila).  Kaleak kolorezko faroltxoekin apaintzen dira eta dantzaldietan 
txotisa dantzatzen da. La Latina, Lavapiés eta Vistillas auzoetan ohizko Palomaren 
dantzaldia ospatzden da.  
 
Zarzuela oso leku berezia dauka festa honetan:  
 

Casta, Susana, Hilarión Jauna, Julián (“La Verbena de la Paloma” zarzuelaren 
pertsonaia ezagunak) eta Lavapieseko Maja izateko hautaketara 16 eta 40 urteren 
arteko gizon eta emakumeak aurkeztu daitezke (Hilarion Jauna pertsonaia izateko 
gizon zaharragoak onartzen dira). 

 
 
Pradora paseatzera 
 
XIX. mendean Pradoko Ibiltokia arratsero paseatzeko lekurik gustukoena zen. Hortik, 
neska eta mutilak beraien jantzi eta bitxi onenez jantzita erakusten ziren. Palomaren 
dantzaldia Pradotik paseatzeko norbait berezia ezagutzeko egunik egokienetariko bat 
zen. 
 

 3. Eranskinean garaiko Madrilen paseatzeak zuen garrantzia kontatzen 
duten garai bereko idazleren testu batzuk dituzue. Ibiltzea oinarrizko 
beharren gainetik ere zegoen batzuetan. 
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Preludioa  
 
Zarzuela eta operak, beste ahots-lan eta dramatiko-lanak bezala, sarreraz balio duen 
orkestra-konposizio batekin hasten ohi dira. Aurkezpen edo kontzertuaren aurretiko 
pieza denez, preludio edo obertura deitzen da, kasuaren arabera. Bertan gero 
pertsonaien ahotsez edo musika-tresnez jota agertuko diren musika-gaiak aurkezten 
dira. 
 
“Oporretan Madrilen” zarzuela desberdinen preludio ugariak entzunen ditugu. Haien 
artean, jakina, “Verbena de la Paloma” zarzuelarena. 
 

 4. Eranskinean bi partitura aurkituko duzue, bien lehenengoa Julián eta 
Susanak abesten duten “¿Dónde vas con mantón de manila?” habanera 
ospetsuaren hasierari datorkio. Bigarrena zarzuela bereko preludioaren 
lehenengo orrialdea, harizko moldaketa batean. 

 
 Bi partiturak behatu. Idazkera, ikur eta abarri buruz 

sortutako zalantzak irakaslearekin argi ditzakezue. 
 Habanerako Julianen lehenengo parte-hartzea eta 

Susanaren erantzuna abestu itzazue.  
 Abestu duzuen melodia hori preludioko partituran bila 

ezazue. Zein musika-tresna aurkezten du hemen 
habanerako motiboa? 

 Entzun obertura osoa. Berriro agertzen al da motibo bera? 
Errepikatzen diren motibo gehiago bereizten al dituzue? 

  
 

 
Seguidillak dantzaldian 

 
 5. Eranskinean “Seguidillen” partitura daukazue. Ziur aski behin baino 
gehiago entzun dituzue. Mutilak, bere jantzirik onenekin, festa eta dantzaldia 
aprobetxatuz, neskeengana hurbiltzen dira beraiekin ligatzeko. Neskek 
laztan-hitzak onartzen dituzte, baina Pradora paseatzera joateko eskatzen 
diete. Pradora, bai horixe! 

 
 Abestia ikasi. Ikusten duzuenez, txaloz jotako erritmo 

batekin hasten da eta gero mutilek abesten dute. Gero 
nesken erantzuna dator. 

 Bi taldetan banatu, neska eta mutilak. Bi lerrotan aurrez 
aurre ipini, bikotez. Neskak besoak hazta eginda eta 
itxura harroz, madrildar peto-petoak bezala. Mutilak ere 
harrokeriaz mugituko dira. 

 Eszena antzeztu ezazue. Talde bat abesten ari den 
bitartean, besteak arretaz entzuten du, “nirekin ez 
doanarena” egiten eta goitik begiratzen.  

 Ezagutzen ez dituzuen hitzen esanahia bila ezazue: 
endina, berlina, mantón de la china (de manila)... 
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2. “La Gran Vía” 
 
“La Gran Vía” Federico Chueca eta Joaquín Valverdek egindako lanak, genero txiko 
sendotu zuen. 1886eko uztailaren 2an Madrilgo Printzipe Antzokian estreinatu zen.   
 

Argumentua 
“Gran Vía” bost sainete motzez osaturiko lana da. Horietan zehar “Paseante en 
Corte” delakoa eta “Caballero de Gracia” delakoa Madrilgo kaleetan zehar ibiltzen 
dira, etorbide berri baten jaiotzaren zain: Gran Vía.   
 
Lehenengo koadroan, Sarrera eta Kaleen Polka, izenaren arabera pertsonifikatzen 
diren Madrilgo kale eta plazak agertzen dira. Honela, Zartagina, Askatasuna, 
Udaberria, Usoa, Mendi-Ilargia, Turkoa, eta abarreko kaleak agertzen dira. Kaleak 
berak eszenaren protagonistak dira: mugitzen eta mintzatzen dira, Gran Viaren 
sorkuntzarengatik haserre eta hobekuntzak eskatuz.  Hiria aztertzen duen ibiltari 
bat beraiekin hitz egiten ari da. Orduan, Graziako Jauna agertzen da, irrigarri eta 
pinpirina, baltse ospetsuenean bere limurkeri eta amodioengatik harropuzten. 
Bitartean, beste pertsonaiek hain pinpirina izateagatik kritikatzen dute. 
 

 
Gran Vía madrildarra 
 
Gran Vía, Madrilgo kale nagusienetariko bat da. Azken hontan musikal pilo jasotzen 
duten zinema-areto eta antzoki ugariak dituen kale hau, Madrilgo Broadway da.  
 

 6. Eranskinean zuek bezalako beste bidaiari batek egindako Gran Viako argazki 
bikaina aurkituko duzue. Zuen bitakora-collagea egiteko erabil dezakezue. 

 
Argazkian ikusi duzuenez, XX. mendeko hasieran sortu zenetik, Gran Via arkitekturik 
apartenek egindako eraikinez josita dago: 
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Graciako Jauna 
 
Graziako Jauna baltse erritmoz bere limurkeri eta amodioengatik harropuzten Madrilgo 
kaleetatik paseatzen den tipo pinpirin eta irrigarria da. Kaleek, zarzuela honetan 
pertsonaia bihurtuta, hain pinpirin eta harroa izateagatik kritikatzen dute.  
 

 7. Eranskinean “Caballero de Gracia” eszenaren bi partitura daude: Vals 
del Caballero de Gracia eta Kaleek Jauna lagunduz abesten duten Korua. 
Bi piezak erabiliko ditugu “Gran Via” zarzuelako eszena ospetsuaren 
moldaketa eszeniko bat egiteko. Bertan kantu eta mintza daude, generoaren 
ezaugarria dena. Hurrengo orrialdean musika eta testuaren segida 
antolatzeko iradokizuna dago. Antzezpena prestatzeko taldekatuko gara: 

 
 Graziako Jauna (bakarlaria ala talde txikia) 
 Kaleetako Korua  
 Laminazko tresnen orkestra (txirula edota beste tresnez 

lagunduta, aukeren arabera)  
 

 Zati guztiak denen artean prestatu eta ikasi ondoren, karakterizazio eta 
jantzizko lana egin daiteke: Jaun pinpirina, Kaleak (izenen arabera 
karakterizaturik: zartagina, turkoa...), etab. 

  
 Kontutan hartu zarzuela XIX. mendeko bukaeran idatzi zela eta erabiltzen 

den hizkera jatorra antzinakoa dela. Aztertu “de ese silbante la abuela 
murió” bezalako esamoldeak. Gaur esaten den “amandrerik ez izan” 
esamoldearen baliokidea da. Zer esan nahi du? 

 
 Frantsezezko esamolderen bat ere agertzen da. Zuen ustez, zergatik 

erabiltzen da hizkuntza hori Graziako Jauna bezalako pertsonaia 
irudikatzeko? 

 
 Testua landu eta ulertu ondoren, eszena mintzatuak era desberdinez egitea 

interesgarria izanen da: 
 

 Gaurko hizkerara moldatzea 
 Jatorrizko hizkeraz inprobisaketak egin, aintzineko lengoaia 

jatorra handizkatuz.  
 

 Azkenik, “La Gran Vía” zarzuelako jatorrizko zenbakia entzuteko aukera 
ez galdu. Orain sakonki ezagutzen duzuenez ongi gozatuko duzue eta, 
jakina... baltsea dantzatu... hau ez dago inoiz soberan! 
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“Graziako Jaunaren Baltsea” 
MUSIKA ETA TESTU – SEGIDA  

 
 
 

1. Musika: Jauna 
 
 Vals del Caballero de Gracia 
 
 
2. Eszena mintzatuta: Korua eta Jauna 
 
Coro:   De este silbante la abuela murió. 
Caballero: Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comm'il faut. 
Coro:   ¡Siendo tan cursi querer presumir! 
Caballero:  Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la Norma, 

yo canto hasta el Ruy Blas, canto el Ave-María, que ya no cabe más. 
 
 
3. Musika: Korua eta Jauna 
 
Coro del Caballero de Gracia 
 
 
4. Eszena mintzatuta: Korua eta Jauna 
 
Caballero:  Soy un milord, soy un dandy, yo soy la crema de la comm’il faut, soy lo 

más fino de todo Madrid.  
Coro:   ¡Qué petulancia tan fenomenal! ¡Qué fanfarrón! ¡Qué baladí! 
Caballero:  Soy un milord, soy un dandy muy queridito de la sociedad, la nata y flor 

de lo gentil. 
 
 
5. Musika: Jauna eta Korua 
 
Vals del Caballero de Gracia* 
 

*Jaunak partituran dauden hitzak abestuko ditu eta Koruak hurrengoak:  
 

Caballero de Gracia le llaman 
Y efectivamente lo_es así, 

Pues sabido es que a él le conoce 
Por sus amoríos todo Madrid. 

Es verdad que ya_ está muy antiguo, 
Pero que en poniéndose su frac 

Es un tipo gentil, de carácter jovial, 
A quien mima la sociedad. 
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DISKOGRAFIA 
 
Gidan aipatutako izenburu eta egileak zarzuelako argitalpen eta bilduma askotan aurkitu 
ditzakezue. 
 
 

WEB ORRIALDEAK 

www.esmadrid.com

www.descubremadrid.com

www.madridhistoricom.com

www.madridiario.es

www.demadridalcielo.org

www.martadeesparta.com
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1. ERANSKIN 

 

 
 

Francis Picabia (1879-1953) 
Laztozko kapela? 1921 – collage 
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 2. ERANSKINA   
 
 
 
 
 

 
 
 

Carmen Martín Gaite 
Autorretratua, Andrés Trapiello-rentzat (1992) 
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Carmen Martín Gaite 
Visiones de Nueva York (detalle), 1980-81 
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3. ERANSKINA 
 

XIX. mendeko Madrileko ibilaldiak 
 
Modan dago arratsero, ilundu arte, Pradotik paseatzera ateratzea. Pradoa ibiltoki bat 
inguratzen duten sei zuhaiz-ilara duen gune luze eta zabala da; erdiko zelaigunea 
gurdietarakoa da eta bertan, tarterik zehatzetan kokatuta, zuhaitzak uraz hornitzen 
duten iturri ederrak daude. Ura ubide garbi eta zainduetatik sustraietaraino joaten da. 
Ibiltokiko alde batean jendea nekaturik dagoenean kokatzeko zumezko eserlekuak 
daude. 
    John Aitchison-ek, 1812. 
 
 
Ay, qué Madrid éste, todo apariencia. Dice un caballero que yo conozco, que esto es un 
Carnaval de todos los días, en que los pobres se visten de ricos. Y aquí, salvo media 
docena, todos son pobres facha, señora, y nada más que facha. Esta gente no entiende 
de comodidades dentro de casa. Viven en la calle, y por vestirse bien y poder ir al 
teatro, hay familia que se mantiene todo el año con tortillas de patatas... Conozco 
señoras de empleados que están cesantes la mitad del año, y da gusto verlas tan 
guapetonas. Parecen duquesas, y los niños principitos. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Dice 
un caballero que yo conozco, que de esos misterios está lleno Madrid. Muchas no 
comen para poder vestirse; pero algunas se las arreglan de otro modo... Yo sé 
historias, ¡ah! Yo he visto mucho... las tales se buscan la vida, se negocian el trapo 
como pueden, y luego hablan de otras ¡como si ellas no fueran peores! 
   
     Benito Pérez Galdós, “La de Bringas” 
 
 
 
Madrilgo emakumeek ez dute etxean gelditzeko inolako arrazoirik; andereek, 
Londresekoek ez bezala, ez dute etxeko lanik egiten eta burges gehienek ez dute beraien 
dendak zaintzeko arduratzen, Parisekoek ez bezala... Baina espainarra ez da inoiz 
osasuna mantentzeko eta soinketa egiteko ibiltzen, bakarrik paseatzera ateratzen da. 
Ematen duen urrats bakoitza ikertzen du, bere ateraldiaren helburu bakarra 
besteengana azaltzea eta besteak liluratzea delako, eta klimaren izaerak poliki ibiltzera 
behartzen duelako. 
 
     Henry Inglis-ek  
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4. ERANSKINA 
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 5. ERANSKINA 
 
 

 
 

 
2 Chulapas: 

Por ser la Virgen de la Paloma 
un mantón de la China-ná, China-ná, China-ná 
un mantón de la China-ná me vas a regalar. 
Dame el regalo, si no es de broma 
y llévame en berlina-ná, lina-ná, lina-ná 
y llévame en berlina-ná al Prado a pasear.
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6. ERANSKINA 
 

 
 

Gran Vía madrildarra 
(Argazkilari bidaiariren gida) 

http://guia.ojodigital.com/displayimage.php?album=lastcom&cat=0&pos=1

http://guia.ojodigital.com/displayimage.php?album=lastcom&cat=0&pos=1
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7. ERANSKINA 
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