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Hitzaurrea 

“Mundu modernoari Faustoren Aroa esan izan zaio, eta benetan, zientzia eta aurrerapen 
garai honek ez du izan Wit tenbergeko azt i-zientzialaria bezalako mi to egoki e ta 
zir raragarri r ik”.       Alvin Keman (1927). Literatura irakaslea Yale eta Princeton unibertsitateetan. 

Abegi onez hartzen dugu, bada, lan didaktiko berri bat: Fausto Doktorearen 
Laborategia lana, alegia. Dantzatzeko ipuin hau musika eta dantzazko errepertorio 
didaktikoaren beste osagarri bat dugu, izan ere, esan beharra baitago, ongi elikatu 
beharra dugula errepertorio hori, gure ume eta gazteen heziketa egokia izanen 
bada. 

Lehen Hezkuntzako ikasleei begira egindako ikuskizun honetan, musika, dantza, 
eszenografia eta literatura batera heldu dira. Diziplinarteko izate horrexek eskaintzen 
dizkio umeari artelanera hurbiltzeko zubiak eta, horrenbestez, artea hobeki ulertzeko 
tresnak. Hainbat mende direla kulturaren parte den mito bat ikaslearen adimenean 
eraikitzeko lana, irakasleari ez ezik, lan horiek eskaintzen dituzten instituzioei ere 
badagokie. Guztion ardura da, beraz, nolabaiteko laguntza eskaintzea ikasleak 
kultur ondarea ulertu, hartaz gozatu eta, ondorioz, begirunean izan dezan. 

Faustok eta Deabruak elkarren artean egindako hitzarmenaren mitoak mundu 
modernoaren kultur ondarearen osagai izan da, bere adierazpide guztietan. 
Literaturaren eta artearen historiak ezin konta ahala ikuspegi eta gogoeta 
eskaintzen ditu gai honen inguruan, izan ere, duen sakontasuna norberaren usterik 
sendoenak ukitzera iristen baita. Gure asmoa sinismen eta filosofia desberdinekiko 
begirunez jokatzea da, eta aldi berean, Lehen Hezkuntzako irakasleei mito konplexu 
honetarako hurbilpena eskaintzea, guztiok harrapatzen baikaitu, gizakiari beti 
aurrean agertzen zaion aukeratu beharraren ikuspegitik: ona eta gaitzaren artean 
aukeratzea, zuzena ala zuzen ez dena, legezkoa edo legez kanpokoa.  Ikuspegi 
horretatik, Faustoren inguruari buruzko informazio sorta bat eskaintzen diogu 
irakasleari, eta ondoren, ikasgelan aurrera eramateko jarduera desberdin zenbait. 
Lehen Hezkuntzako irakasleek, heziketaren maila honetan adituak baitira, inork baino 
hobeki jakinen dute nola erabili material horiek emanaldiaren aurretik edota 
ondoren, arestian aipatutako mitorako hurbilpena egokiena izan dadin. Faustoren 
izaera eta Mefistofelesekin duen harremana, ona eta gaitzaren arteko dualtasuna 
edo bikoiztasuna argitzeko gauza hoberik ez da, bi pertsonaia horiek biztuarazi eta 
taula gainean dantzan jartzen dituen balet emanaldia ikustea baino.   

Bestalde, iraganaz eta hark orainaldian duen eraginaz gogoeta egiteko aukera 
eskaintzen du Faustok, bai eta historiako bi garairen artean izaten den igaro-aldiaz 
ere, bi munduren artean hankalatraba dabilen pertsonaia baita: alde batetik Erdi 
Arokoa, eta bestetik Berpizkundekoa. Erdi Aroko gizona den aldetik, bere egiten du 
Onaren –Jainkoarekin identifikatua- eta Gaitzaren –Luzifer- arteko borroka. 
Berpizkundeko gizona den aldetik, berriz, bere ezagutza mugagabe zabaldu nahi 
duen ikasle prestua –eta porrokatua- da, “… inor baino urrutiago joateko, inork 
lor tu ez zuena lor tzeko, inork ez zekiena ikasteko... ” , eta nahi izate horrexek 
eramanen du, hain zuzen ere, bide ilunetan barrena. Haren bizipenak eta abenturak 
eredutarako aurkezten dira, irakurlearendako gogoeta moral gisa.    

F. Calcagniniren eszenografian azken kontzeptu hau da nagusi, osagai sinboliko gisa 
liburua eta nigromantzia-jardueretan ohikoak diren hizki arraroak erabiltzen baititu. 
Haien ondoan, erlojua, aurrez emandako denbora, bizitzaren iraungipena gogora 
ekartzen diguna. F. Palaciosen musika eta A. Pantzavoltaren eszenografia, guztiok 
lehenbiziko aldiz ikusiko duguna, eta Faustoren mitoa, horra alkimista-errezeta berri 
honen osagai nagusiak. Guztien gustokoa izatea espero dugu. 
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1. Egilea: Fernando Palacios 
 

Errege Antzokiaren pedagogia aholkularia da 2008az 
geroztik, eta orain berriro RNEren Radio Clásicako Zuzendari 
izendatu zuten. 1992an Kanaria Handiko Orkestra 
Filarmonikoak, musika entzule gehiagorengana hurbilarazteko 
era berriak ikertzeko asmoz, bere Heziketa Departamentua 
abiarazteko ardura Fernando Palaciosen esku utzi zuenean, 
pertsona gutxik aurreikus zezaketen haren proposamenen 
arrakasta, eta are gutxiago, beste musika-erakunde batzuen 
aldetik izanen zuten harrera ona, Espainian eta Latinamerikan 
barna hedatu baitzen. AgrupArte argitaletxeak ere bat egin 
nahi izan zuen “iraultza” harekin, eta argitara eman zituen 
haren diska-liburu bildumak, La Mota de Polvo eta Paisajes 
Musicales.   

Bere prestakuntza zabalari esker, eta lanean jardun izan den 
ekimen anitzek emandako eskarmentuari esker heldu ahal izan dio lan honi 
Fernando Palaciosek, izan ere: Musika-Pedagogia irakaslea izan da, hainbat musika 
talderen sortzailea (esaterako “Rudy Amstrong”, “Academia de Educación 
Sentimental Agúndez-Palacios” edo “Plásticos Palacios”); antzinako musikaren 
interpretatzailea; hainbat irrati eta telebista saioren zuzendari eta aurkezle ((“Caja 
de música” edo “Tira de música” TVEn, “Música sobre la marcha”, “Cosas de 
Palacios” edo “Sonido y oído” RNEn); musikagile, artikulu-egile eta baliabide-liburuen 
idazle (esaterako “Artilugios e instrumentos para hacer música”, “Piezas gráficas 
para la Educación Musical”, “La brújula al oído”, “Las óperas del Real” edo 
“Escuchar”). 

Musikagile jardunean egin duen sormen-lanaren zati handi bat ume eta gazteei 
begira egindakoa da, hainbat erakunderen agindupean, tartean direla RTVEren 
Orkestra Sinfonikoa, Kanaria Handiko Filarmonikoa, Kanaria Handiko, Tenerifeko 
edota Alcaláko jaialdiak, Nafarroako Gobernua eta Tenerifeko Kabildoa. Hona 
hemen lan horien zerrenda: “La mota de polvo”, “Las baquetas de Javier”, 
“Modelos para armar”, “Juegos de cámara”, “Suite El Termómetro”, “Tuve tuba 
por un tubo”, “Insectos infectos”, “Mamíferos mor t íferos”, “Álbum de músicas 
probables”, eta publiko guztientzako operak; “El Planeta Analfabia” eta “La ópera 
de los sentidos”. Gainera, kontzerturako lanak ere egin ditu: “Ojo con la pintura”, 

Fulgor en la cochambre”, “Pianocócteles”, “Variaciones estigma”; musika 
intzidentalak, “Mañanas de abril y mayo”, “Ínfimo”; baletak, “El paseante ocioso” 
eta “El laboratorio del doctor Fausto”  eta multimedia ikuskizunak, “El silencio de las 
sirenas”, eta “Música con cualquier cosa”. 

Musikaren alorrean egin duen pedagogia eta dibulgazio lanaz gain (barne direlarik 
Gaztela eta Leongo Orkestra Sinfonikoaren, Kordobako Orkestraren, Madrilgo 
Komunitatearen, Nafarroako Gobernuaren edo Caja Madrid Fundazioaren heziketa-
programetarako aholkularitza-lanak, besteak beste), irakasle gisa lankidetzan aritzen 
da zenbait Unibertsitate, Musika Eskola eta Irakasle Zentrorekin. Nabarmentzekoa 
da haren lankidetza estua Salzburgoko Orff-Institut delakoarekin (bertan eskaini zuen 
Osoko Konferentzia, institutu hark antolatutako Orff-Schulwerk Symposium-2006 
delakoan) eta Guatemalako FLADEMekin, bertako ohorezko bazkidea baita. 
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2. Deabruarekin dabilenak, harekin du azkena 
 
Faustoren istorioak best-seller baten osagai guztiak ditu: giza izatearen eta 
naturaz gaindiko munduaren arazoei erantzuten die, abentura eta 
pasadizoak biltzen ditu, denboraren hesia igarotzeko aukera ematen digu eta 
debekatutako plazeren mundu kitzikagarria aztertzen du. Aldez aurretik, 
badakigu zer gertatuko zaion protagonistari, baina, haren azken latza 
ezagututa ere, geuk ere, Faustok berak bezalaxe, amore ematen dugu 
Mefistofelesen tentazioaren aurrean, magiaren lilurak eta ezezaguna ikasteko 
grinak erakarrita. 
 
Faustoren mitoak mamitzen duen dualtasunak hainbat alor ukitzen ditu: 
lurrekoa eta espiritukoa dena, jendartekoa eta norberaren baitakoa, sakroa 
eta profanoa. Ona eta gaitzaren arteko bikoiztasuna ere agertzen du: Jainkoa 
eta Luzifer elkarren aurka, zuzena eta okerra, bide ona eta txarra. Horregatik, 
istorio arraro horrek ikasbide bat ere proposatzen du, moraleja bat, 
ohartarazpen gisa adierazten dena. Eta ateratzen den ikasbide horrexek 
berrerosten du, hain zuzen ere, Fausto literaturarako, mito baten pertsonifikazio 
gisa betiko ospea emanez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escherren Aingeruak eta deabruak 

 
Esaten denaren arabera, Johann Fausto doktorea 1480 inguruan jaio izanen 
zen seguruena, Knittlingen hirian (Alemania). Istorioak dioenez, deabruzko 
botereak zituen sendagile honek magia eta teologia ikasi zituen Krakovian eta 
Heidelbergen, eta 1540an hil zen, esperimentu kimiko batean izandako 
leherketa baten ondorioz. 
 
1540an argitaratu zen eskuizkribuaren arabera, naturaz gaindiko botereen truk 
bere arima deabruari saldu zion azti bat zen Fausto. Eskuizkribu haren 
izenburua honako hau zen: Johann Fausto Doktore, azti eta nigromante oso 
ospetsuaren istorioa, nola Deabruari eman zitzaion aldi batez, eta bitar te 
horretan ikusi eta praktikatu zituen abentura eta sorginkeria bitxiak, 
azkenik merezi zuen zigorra jaso arte.  
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Fausto magoa, nigromantea, 
sendagilea, matematikoa, teologoa eta 
ezkutuko zientzietan interesa zuen 
astrologoa izan zen. Hizlari trebea eta 
Izkribu Sainduen ikastun, hasieran jende 
askori lagundu zion bere sendagintzazko 
trebeziekin. Hala ere, ezezagunarekiko 
grinak laster eraman zuen magiaren 
bidetik, arao eta sorginkeriazko 
praktiketara.  
Azkenik, jakin-min sakrilego batek, 
ezkutukoarekiko joerarekin batera, 
Deabruari laguntza-eskea egitera 
eraman zuen, eta hau grifo edo 
herensuge baten gisan agertu zitzaion.  

 
Mefistofeles (argia maite ez duena) Luziferren, alegia, eroritako aingeruaren, 
deabru-legiokoa da. Ilun-beltzetik heldu da, Faustoren arimarengan du 
interesa, eta bien artean tratua hitzartzen dute, aztiak bere odolez sinatuko 
duena. 
 
Akordio horretan, Faustoren zerbitzari izateko eta hark esandako guztiari men 
egiteko konpromisoa hartzen du Mefistofelesek. Trukean, zera agintzen du 
Faustok, hogeita lau urteren buruan, bere gorputza eta arima harentzat 
izanen direla betiko.   
 
Izaki bizidunei eta zeruko gorte osoari muzin egin orduko, Mefistofelesengandik 
era guztietako onurak hartzen ditu Faustok: urrea, zilarra, harribitxiak, jaki 
bikainak, ardorik onenak eta bestelako aberastasunak. Gainera, Faustok begiz 
jotzen duen edozein emakume eskuratzen dio Deabruak.  
 
 
Oinarrizko goseak aseta, Faustok, 
ezagutzeko grinak amorraturik, 
izatearen auzi nagusien erantzuna 
eskatzen dio Mefistofelesi. Hortaz, 
Zerua eta Infernuaren nondik 
norakoez galdetzen dio, Luziferren 
erorikoaren zergatiaz, astrologiaren 
sekretuez, urte-sasoien arrazoiez 
edota mundua eta ortziaren 
erakuntzaz. 
 
 
 
 

Faustoren istorioaren aldaera herritarra. 
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Mefistofelesi esker, gainera, zazpi bekatu nagusiekin mintzatu zen Fausto, Lurrari 
bira eman zion herri eta erresuma anitz eta hiri ospetsuak ezagutuz, eta 
Enperadorea eta Aita Santua ezagutu zituen. Faustoren botereak gero eta 
ahaltsuagoak dira, eta Historiako pertsonaia handiak ekartzen ditu bere 
garaira, besteak beste Alejandro Handia edota Troiako Elena erregina. 
Pasadizo eta mirakulu anitz ere kontatzen ditu liburuak, magia beste azalpenik 
ez dutenak.  
 
Bere bizitzaren amaieran, hasperen eginez damutu egiten da Fausto bere 
amaiera tristeaz. Mefistofelesek, berriz, aukera probesten du hari iseka egiteko, 
herri jakinduriaren atsotitz eta esamoldeak erabiliz, eta deabruak berak 
erakusten dio istorioaren ikasbidea, haren portaera gaitzetsiz: gaizki dabilenak 
gaizki amaitzen du, Deabruari zir ia sartu nahi dionak goizik ibili beharra du, 
goizik esnatzen denari laguntzen baitio Jainkoak … baina zeu esne-
mamitan lo geratu zinen… ez zenuen aski Jainkoak emandakoa… eta 
haizeak ereiten dituenak ekaitz-uzta biltzen du… eta hala diotsut, belarr i 
batetik sartu eta bestetik ateratzen bazaizu ere.   
 
Azkenik, eta bizitzan barna hainbat damu-aldi igarotzen dituen arren, Fausto 
Mefistofelesen eskuetan hil da, eta bere arima hark irabazten du Infernurako. 
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3. “Fausto Doktorearen laborategia”: dantzatzeko ipuina. 
 

Fernando Palaciosek ondorioztatu zuen dantza zela adierazpiderik onena 
Johann Fausto doktorearena bezalako istorio konplexu bat Lehen Hezkuntzako 
ikasleengana eramateko. Ipuin on guztietan bezala, protagonistak andre bat 
du ondoan eta hartaz maitemintzen da, eta zerbitzari bat ere badu, 
pertsonaia komikoa berau, opera bufoan ohikoa zen moduan. Bestalde, 
Mefistofelesen pertsonaia, deabrua, hiru izaki independentetan zatitzea 
(Mefis, To eta Feles) joko makabroa da, modu argian agertzen duena ona eta 
gaitzaren arteko bikoiztasuna, tradizio faustikoan hain agerikoa dena: itzala 
eta argia, Luzifer eta Jainkoa… Hirutasun Gaiztoa planteatzen du Palaciosek, 
kristau dotrinako Hirutasun Sainduarekin kontrajarrita.    
Ezagut ditzagun ipuin honetako pertsonaia guztiak: 
 

HIRU PROTAGONISTAK 
 

Fausto  Aztia, nigromantea eta filosofoa. Aspertua, bizi-
pozgarriren bat behar du. 

Wagner  Faustoren zerbitzari irr igarria. Gauza guztiez barre 
egiten du. Txantxazalea.   

Troiako Helena  Gazte ederra. Hartaz maitemintzen da Fausto. 
 
HIRUTASUN GAIZTOA 
 

“Mefis” Deabrua  Katu beltz baten modukoa, haren mugimendua bat-
batekoa eta animaliazkoa da. 

“To” Deabrua  Emakumezko xelebrea, beti ere eguzkitako betaurrekoez. 
“Feles” Deabrua Zirkoko aztia. Hegazti baten gisakoa, lerden eta zalua. 
 
ZAZPI BEKATU NAGUSIAK 
 

Harrokeria  Gainerakoak baino ederragoa, ahaltsuagoa eta 
ospetsuagoa izan nahi du. 

Zikoizkeria  Lapurra, zikoitza eta salataria da. hildakoei ere ebasten 
die. 

Bekaizkeria  Bere burua ispiluan ikusi ta ere errezeloa hartzen du. 
Hira  Bortizkeria hiltzaileak, saminak eta mendekuak eragiten 

diote negarra. 
Sabelkeria  Gehiegikeriaren menpeko da… eta sagarren menpeko, 

Eba bezala. 
Nagikeria  Etengabe etzan eta aho-zabalka  egoten da, gogait 

mugitzen da. 
Haragikeria  Oso sentsuala. Ondokoa azpiratuta lortzen du plazera 
 
BESTE PERTSONAIA BATZUK 
 

Karlos V.a 
Alexandro Handia 
 
TALDEAK 
 

Deabruak eta deabrutxoak 
Laborategiko makineria: izaki bitxiak 
Gortea 
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Bekatu Nagusien figurinak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zikoizkeriaren jantziak  
Jackson Pollock margolari 
ipar amerikarrak sortutako   
dripping delako teknika 
hartzen du erreferentzia, eta 
koroa bat du lagungarri, 
biltzen dituen ondasun eta 
aberastasunen sinbolo. 
Adierazpidea du dantza 
garaikidea. 

Bekaizkeriaren agerpena 
dantzari klasiko bat da, eta 
haren mugimenduak 
egiten ditu. 
Ispilu bat eramaten du 
aldean, eta etengabe 
begiratzen du bere burua 
han, besteekin 
konparatzeko. 

Sabelkeria, Bibliako 
Eba pertsonaiak 
sinbolizatua, 
deabruek irentsiko 
dute, eta 
horregatik, janzten 
duen elastikoaren 
azpitik barrenak 
ageri ditu. 

Harrokeria toreatzaile 
batek irudikatzen du, 
argi txikiz (leds) 
osatutako jantzia 
duela. Mugimendu 
dotore eta harroak 
egiten ditu. 

 

Hira futbol zale hooligang baten 
moduan jantzita ageri da,  
Kapelan erantsirik istripuan 
txikitutako auto bat  
daramala. Haren adierazpidea funky 
musikatik hurbilekoa da. 

Nagikeria ikasle baten 
irudian ageri da, Ingmar 
Bergmanen Fanny & 
Alexander filma 
gogorarazten digun jantzia 
daramana 

 

Haragikeria beltzez jantzia eta 
maskaratua dabil. Haren 
mugimenduak jazz erakoak dira. 
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Istorioa, funtsean, bi eszena-gunetan gertatzen da:  

Faustoren laborategia 
Kea nagusi dela giroan, liburuez gainezka eta erloju, pendulu eta denbora neurtzeko 
tresna ugari. 

Infernua  
Leku bitxia, itxuragabea eta xelebrea, lilura eragiten duena, beldurra baino 
gehiago. Nonahi ikusten dira grafia arraroak, hizki eta zenbakiak, zirkuluak… 
 

SINOPSIA 

I. ESZENA – WAGNER ETA MAKINERIA (Laborategia) 

Wagner, Fausto Doktorearen zerbitzaria, makineria konplexua funtzionamenduan 
jartzen saiatzen da, nagusiaren ezkutuan. Lortu ere lortu du, baina ez du haren 
mugimendua mendean hartzen eta makina hondatu egiten da. Fausto oso haserre 
ageri da, errieta egiten dio Wagnerri eta makina berriz konpontzen du, nahiz eta 
horrek ez dion amaierarik ematen bere asperdura latz eta etsigarriari.  

II. ESZENA – INFERNUKO JOLASAK (Infernua) 

Deabruak jolasean eta borrokan ari dira, lurrean arrastaka, purrustaka eta etengabe 
irriz. Tximu gisako pertsonaia hauen artean Mefis, To eta Feles, deabru 
protagonistak, agertzen dira,  

III. ESZENA – FAUSTOREN LAGUNTZA-ESKEA (Laborategia) 

Faustok bere erritoa egiten du eta Deabruari laguntza eskatzeko araoak esaten 
ditu. Aurrean, banan-banan, Luziferren zerbitzariak agertzen zaizkio: Mefis, To eta 
Feles. Hirurak elkartzen direnean, Faustori erakusten diote bere odolezko hitzarmena 
jasoko duen kontratua: Faustok bere arima salduko dio Deabruari 24 urtez, eta 
ondoren Infernura eramanen dute. Trukean, sari ikusgarria hartuko du 
Mefistofelesengandik: 7 Bekatu Nagusien desfilea.   

IV. ESZENA – ZAZPI BEKATU NAGUSIAK (Laborategia) 

Banan-banan agertzen dira Faustoren aurrean Harrokeria, Zikoizkeria, Bekaizkeria, 
Hira, Sabelkeria, Nagikeria eta Haragikeria. Azkenik, guztiak batera dantzatzen dira. 
Amaitzen dutelarik, Faustok txalo jotzen du eta Mefistofelesi bere lehen desioa 
eskatzen dio: mundu osoa ikustea. Deabruak bidaian abiatzera gonbidatzen du, 
Zerua, Infernua, Ortzia eta Lurra ezagutzeko.   

V. ESZENA – BIDAIA (Ortzian) 

Fausto, Wagner eta Mefistofeles ortzira bisitan doaz; han ezagutuko dituzte 
planetak, izarrak, mendirik altuenak, hiririk ospetsuenak… leku bakoitzean Wagnerrek 
zabarkeria handiren bat egiten du eta bere irri ernegagarria entzunarazten du.  

VI. ESZENA – KARLOS V.a, ALEJXANDRO ETA HELENA (Berpizkundeko gortean) 

Faustok ospea lortu du, eta bere arte beltzak erakusteko dei egiten dio Karlos V.a 
Enperadoreak. Haren nahiari men eginez, Alexandro Handia eta Troiako Helena 
agerrarazten ditu. Fausto maitemindu egiten da, baina Deabruak berekin eramaten 
du neska. Ondoren, Faustoren arima eskatzen du: biharamunean betetzen da 
epea.  

VII. ESZENA – LANTURUA ETA INFERNURA JAISTEA (Laborategia/Infernua) 
Unea iritsita, damu da Fausto kontratuari begira, eta testamentua idazten du bere 
zerbitzari Wagnerren aurrean. Doktorea preso baten gisa eramanen dute Infernura; 
amorraturik, askatzeko eginahalak egiten ditu, baina alferrik… eurekin eramanen 
dute deabruek. Ume bat sartzen da eszenan, eta Faustok bere azken begirada 
eskaintzen dio.   
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4. Musika, edabe ahaltsua 
 
Fernando Palaciosek 2008an konposatu zuen Dantzatzeko Ipuin honen 
musika. Inspirazio iturriak, berriz, honako hauek izan zituen: XVI. mendeko liburu 
anonimo Johann Fausto Doktorearen Istorioa, C. Marloweren antzezlan 
Fausto Doktorearen istorio tragikoa, eta M. Bulgákoven Maisua eta 
Margarita eleberria, bai eta literaturaren ondarean mito faustikoaren inguruan 
jaso dugun tradizio zabala ere.  

Musikak, istorio honetako gidoiari estu lotua, eta egileak ikuskizun honetarako 
nahi izan zuen moduan, “…izua eta umorea, errealitatearen eta fantasiaren 
arteko nahasketa hori…” islatzen du. Osagai horiek trebetasunez uztartzen dira, 
eszena bakoitzak irudikatzen duen giroa sortzeko: jatorrizko piezak, zentzu 
sakonez beteak eta testuarekin koherentzian eginak, hots arraroekin edo 
naturatik sortutakoekin tartekatzen dira, baita lehenago sortutako beste 
musika-lan batzuetako zatiekin ere, (Saxos, Cantos de mi hígado I eta II), eta 
lan osoan barna agertzen diren musika-aipamenekin ere bai. Horren guztiaren 
ondorioz edabe ahaltsu bat sortzen da, Mefistofelesi dei egiteko eta gurekin 
batera balet harrigarri honetaz gozatzera gonbidatzeko adinako ahalmena 
duen edabea, hain zuzen ere. 
Suite moduan egina, lan hau zazpi eszenatan banatua da. 
 

 
Sarrera: Preludioa 

I. Eszena: Wagner eta makineria 
II. Eszena: Infernuko jolasak 

III. Eszena: Faustoren laguntza-eskea 
IV. Eszena: 7 Bekatu Nagusiak 

V. Eszena: Bidaia 
VI. Eszena Karlos V.a, Alexandro eta Helena 
VII. Eszena: Lanturua eta Infernura jaistea. 

 

Preludioa 

Ortotsen eta euri zaparradaren hots ezagun baina kezkagarriek zabaltzen 
dute Faustoren istorioaren iragarpena. Fausto Doktorearen laborategiko giro 
ilun eta gaiztoa deskribatzen du musikak, egileak izen aski desberdinez 
izendatutako zortzi pasarteen bidez: Atasco de tráfico, Ascensión, Atmósfera 
siniestra, Bajos fondos, Profundidad, Tema: Celestial aérea, Musculoso y 
complejo etaSe muere. Guztien artean diskurtso jarraitu bat eratzen dute, 
pieza independentea osatuz. 

 
Escena I: Wagner y la maquinaria 

El sonido de campanillas y crótalos entrechocados de Cantos desde mi 
hígado V, prepara el ambiente a Wagner que, como un aprendiz de brujo, 
hace sus conjuros sobre una compleja maquinaria humana. Un fagot y un 
violonchelo abordan a unísono un tema cromático de tortuosa línea melódica:  
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Ondoren, klarinete bat eta biola bat gehituko dira; tronpek laguntzen dute, 
melodia paralelo bat garatuz, aurrera egin ahala orkestra guztia elkartzen 
dela, makineria handi baten moduan abiarazita. Perkusioa da soinu-multzo 
osoaren ardatza, eta areagotu egiten du sonoritatea, fff batera iristen dela. 
Mugimendu etengabeko eta iraunkorrak behera egiten du ondoren, guztia 
murriztuz perkusio-arrada batera, poliki-poliki gelditzen dela erabat itzali arte: 
makina gelditu egiten da.    

 
 II. Eszena: Infernuko Jolasak 

 
Infernuen sakonean, giro 
trinko, lauso eta astuna 
arnasten da, pedal 
errepikakorraren gainean 
eratutako harizko 
boskoteak deskribatzen 
duena. Azaleko beste 
plano batean, deabruek 
elkarren artean borrokan, 
purrustaka eta irrika 
egiten duten soinu 
xelebre eta kaotikoa 
aditzen da.  

 
III. Eszena: Faustoren laguntza-eskea 
 
Musika-tresna guztiak konjuraturik daude, orkestra osoak bere indarrez bat 
egiten du naturaren legeak urratzen lagunduko duen musika molde bat 
sortzeko. Laguntza-eskeko ekitaldi ilun eta debekatu honi hasiera emateko, 
“Llamada hiriente” bat, ohartarazteko deia, beharbada, eta ondoren, 
“Apocalipsis” barnako ibilaldia, biek ere sonoritate disonantea aurkezten 
dutela, ezinegona eraginez. Berehala, “Máquina que da vueltas” batean 
sartuko gara itzulika. Azkenik, melodia samur baina kezga-eragingarri batez, 
bere araoak esaten ditu Faustok, Mefistofelesi deika. Hau, hiru izakitan zatituta 
agertuko da:  
 
Mefis, katu 
beltza, harizko 
familian 
mamituta, 

 
To, deabru xelebrea, zurak mamitzen duela eta lagungarri atabala duela, eta 
azkenik, Feles aztia, metalezko instrumentuek irudikatua, enbolodun txirularen 
laguntzaz. Dantzak eta fanfarreak bata bestearen atzetik datoz agerpen 
horren ondoren. Hirurek bat egiten dute pertsonaia bakarrean, “Hirutasun 
gaiztoa” osatuz, Faustorekin batera dantzan aritzeko, deabru bakoitzaren 
musika-temak bateratzen dituztela dagokien instrumentu-familiek. Dantza 
honekin, Faustoren galbidea izanen den kontratua ixten dute.     
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IV. Eszena: zazpi bekatu nagusiak 
 
Euri zaparrada gogor batek eta ortotsek iragartzen dute heldu direla 
Mefistofelesek Faustori aurkezten dizkien pertsonaia berriak. Zazpi bekatu 
nagusiak dira, zeinek bere burua azaltzen duela, nondik heldu diren esanez: 
 
Harrokeria  

 
 
 
 

Argiz jantzitako toreatzaileak (egiaz, argiez jantzia) Harrokeria hezurmamitzen 
du, metalez eta perkusioaz inguraturik. Klarinete bakarkako batek aurkezten 
du, flamenko, ekialdeko eta varieté aireez. 
 
Zikoizkeria 

 
 
 
 
 
 

Harien gaineko tremolo grabeak dirua azkar kontatzen duten behatzak 
ekartzen dizkigu gogora. Crescendo progresibo bat ere aditzen da, gehiago 
eta gehiago nahi izatea irudikatzen duena, gero eta tentsio handiagoa 
bilduz. 
 
Bekaizkeria  

Ballet clásico y maderas ilustran la envidia: un solo de flauta seguido de un vals 
diabólico tras el que se suceden diversas citas musicales: Cascanueces, La 
Gioconda, El lago de los cisnes, Romeo y Julieta, Dafnis y Cloe y una Polca 
francesa de J. Strauss. Trinos de crispación envidiosa terminan la pieza. 
 
Hira 
Dantza heavy-tekno honen hasieran Trompeteria y percusión pieza dago, 
baditu tartean charangas gamberras eta Deep Purple eta Led Zeppelinen 
aipamenak ere bai.   
 
Sabelkeria 
Oturuntza mahaian dago: orkestra osoa elkartzen da, sabelkeria deskribatzen 
duen bolero-pasodoble hau bere sarrera, bi tema, amaiera eta guzti irensteko.  
Hori guzti hori, etengabe aditzen dela guztiok ezagutzen dugun erritmoa:   
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Nagikeria 
Raga bat (Indiako inprobisazio-eskema melodikoa) jotzen du txirula batek, 
harizkoa lagun duela, nagikeria ekarriz gogora eta entzulearengan 
alferkeriaren sentsazioa eraginez. 
 
Haragikeria 
Haragikeria swing bihurtzen den pieza honetan, orkestra guztiak parte hartzen 
duela eta sarrera, bi tema eta txirula bikotea ditu amaieraren aurretik. 
Lehenbiziko tema bi klarinetek sartzen dute sib-en:  

 
Zazpi Bekatu Nagusien Dantza 
Orkestra osoak bat egiten du eszena honen azken dantzan, bekatu 
bakoitzaren aireak dakartzatela. Fausto, pozarren, bere lehen desioa esanen 
du: mundu osoa ikustea.  

 
V. Eszena: Bidaia 
 
Haize izoztu batek ematen dio bide eszena honi: melodia arkaiko batek, 
antzinako koral baten moduan, haizezko instrumentuez ematen dio sarbidea, 
bere Erdi Aroko sonoritatearekin, Fausto, Wagner eta Mefistofelesen bidaiari, 
planetak eta izarrak bisitatzera doazela. Mendi garaiak eta hiri ospetsuak ere 
ikusiko dituzte, guztiak ere aztoratuko dituztela Wagnerren baldarkeriek eta 
bere irri izugarriek. 
 

VI. Eszena: Karlos V.a, Alexandro eta Helena 
 
Fausto Karlos V.a enperadorearen gortera gonbidatu dute. Han, dantza bat 
ikusiko du, Infanten kaperako maisu Mateo Flecha El Viejoren musikaren airean. 
Haren “La Guerra” entsaladan, Eguberriei lotutakoan, Berrerosle jaio berriaren 
eta Luziferren arteko borroka deskribatzen da.    
 

Pues la guerra está en las manos 
y para guerra nacemos  

bien será nos ensayemos  
para vençer los tiranos. 
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El capitán desta lid  
de nuestra parte, sabed 
que es el Hijo de David 
y de la otra es Luzbel, 

y podráse dezir d'él 
sin que nadie lo reproche: 

"Quien bien tiene y mal escoge, 
por mal que le venga no s'enoje". 

 
Atabal-arradak zabaltzen du berpizkundeko Martxa hau, bi atal kontrajarri 
dituena intentsitateari dagokionez, atal bakoitzean hiru tema tartekatu biltzen 
direla. Lehenbizikoak zura eta perkusioa ditu oinarri: 

Alexandro Handia 
Perkusio arrada baten ondotik dator pieza hau, aurreko Martxa ekartzen 
duena gogora, baina ekialdeko aire batez jantzita. Sarrera “Piccoloren 
dantza” delakoak ematen dio, txirula, oboeak eta tronpa dituela lagun. 
Piezak hiru atal ditu, tenpo eta izaera aldaketengatik bereizten direnak.   
 
Helena eta Fausto 
Helena eta Fausto, elkartu orduko, maitemintzen dira. Amodiozko tema 
barnekoia, oso afektiboa, haizeak ekarriko du, ondotik haria etorriko dela. Hortik 
aurrera, orkestrako tresna guztiak erabiliko ditu: klarineteak, oboeak, haria 
berriz, fagotak eta azkenik tutti bat entzunen dugu: 
 

Fausto eta Mefistofeles 
Erlojuaren tik-tak hotsak gogoraraziko dio Faustori bere epea amaitu dela. 
Deabruak dei eginen dio eta giro arin eta disonante batek haren infernurako 
berehalako jaitsiera iragartzen du. 
 
 
VII. Eszena: Lanturua eta infernurako jaitsiera 

Cantos desde mi hígado I temak ematen dio sarrera eszena honi, 
manipulatutako harien hotsez. Faustoren arima-ematea, mundu honi agur 
esatea, damua erakusten duen tema grinatsu baten gainean gertatzen da. 
Deabruaren deiak, tinbal hotsez irudikatuta, galeraren sentsazioa eragiten dio 
Faustori, eta Helena maitea ekartzen dio gogora, amodiozko tema bihurrituaz. 
Ernegazioa eta itolarria, antsietatea eta beldurra, Fausto infernura amiltzen 
delarik, amaierarik gabe amildu ere, Mefistofelesek arrastaka eramanda, tinbal 
hotsak adierazten duen moduan. Haren arima betiko galdurik, txirulez jotako 
haur-kanta batek haurtzaroa gogorarazten du, eta haren historia berriro 
hasten da…     
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5. Koreografia eta Zuzendaritza Eszenikoa 
 
 

 
 
 
 
 
Fausto Doktorearen laborategiak balet-dantzaren bidez 
kontatzen digu pertsonaia ospetsu honen istorioa. Koreografia eta 
zuzendaritza eszeniko lanak egiten dituen Alessandra 
Panzavoltak mendeetan barna agertutako Faustoren irudi 
desberdinak bildu nahi izan ditu, XVI. mendeko anonimo 
alemaniarretik hasi eta egiazko mito modernoa bihurtu duten 
berrinterpretazio anitzetaraino, azkenik bere ikuspegia ekartzeko, 

istorioaren irakurketa askoz ere baikorragoa eginez. Esaterako, dantzaren 
amaieran, Fausto, Mefistofelesek eramanda, infernura badoa ere, haren 
ezagutzak beste pertsona batzuentzat geratzen dira, euren irizpideen arabera 
erabil ditzaten.  
 
Esan genezake Panzavoltak istorioaren zerbitzurako koreografia eratu duela, 
antzerki giro nabarmeneko eszenaratzeak aukera ematen baitio bilakaera 
dramaturgiko interesgarria egiteko. Horretarako, gidoia eta Fernandoren musika 
egokitu ditu adierazpide koreografiko berezian, dantza mota anitz jasoz, beti 
ere bere irizpideen arabera: balet klasikoa, neoklasikoa, garaikidea, dantza 
historikoa, jazz edo funky. Panzavoltak estilo horietako bakoitza aukeratzen du 
eszena, argumentu-unea eta honen trataera dramatikoaren arabera, 
pertsonaien eraikuntza indartzeko. Trebetasun eta sormen handiz, pertsonaia 
bakoitzari atxikitutako mugimenduen kalitatea aztertu eta euren izaera eta 
nortasuna aurkitzen ditu. Era honetan, xehetasunez eta proposamen 
iradokigarriez josia den koreografia honek esanahi eta sinbolismo berriez 
hornituta kontatzen du istorioa, umorea atzendu gabe: eszena bakoitzak 
ironia ukitu bana du amaieran, istorioaren dramatismo latz eta ilunarekin 
kontrastea egiten duena.        
 
Dantzatzeko ipuin honek erakusten duen estilo aniztasunak etengabeko 
aldaketa ekartzen du eszenara, irudi eta koreografia aldaketa arinez, 
gehienez ere hiru-lau minutuko iraupena duten piezak dituela oinarri, 
koreografia atsegin eta egokia eskainiz gazteei egungo ikus-entzunezko 
kulturara hurbiltzen laguntzeko.  
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Alessandra Panzavolta 
Koreografoa eta Eszena-zuzendaria 
 

 
Italian sortu eta Milango teatro de la 
Scalan hasi zituen dantza klasiko eta 
modernoko ikasketak. Ondorengo dantzari-
prestakuntza Londongo Royal Academy of 
Dancing delakoan egin zuen beka bati 
esker, Margot Fontayneren arte-
zuzendaritzapean.  
 
Hamabost urte zituela hasi zuen dantzari-
lana bakarka, eta lehen dantzari gisa  K. 
Joss-en Tavolo Verde lanarekin egin zuen, 

Veronako Teatro Filarmónicoan, eta antzoki hartan bertan segitu zuen hiru 
denboraldiez, konpainiako ikuskizun eta jira guztietan parte hartuz. Denbora 
gutxi behar izan zuen ezaguna izateko Italia eta Europa osoko antzoki 
nagusietan, eta 1990an italiar dantzaren ordezkari izateko aukeratu zuen 
Italiako Kultura Ministerioak, Milano, Erroma, Monako, New York, Mosku eta 
Tokio hirietan barna eginen duten jirarako.    
 
Erromako Teatro de la Óperan hasi zen koreografo eta zuzendari laguntzaile 
lanak egiten balet  eta operarako. Han aritu zen artista ospetsuekin, besteak 
beste M. Pistoni, R. North, Y. Kokkos, P. Pieralli, P. Pizzi, R. Laganá  eta beste 
hainbatekin.  
 
1995etik aurrera laguntzaile izan da operen ekoizpenean, nabarmentzekoak 
direla Pesssaroko Festival Rossini, Wexford festival Opera, Teatro de la Scalan 
Ricardo Muttik zuzendutako Macbethen, Reggio Emilian Emilio Sagi 
zuzendariarekin, azken honekin egin zuela El Retablo di Maese Pedro eta Il 
Cordovano. 
 
1999an hasi zen José Luis Castrorekin eta Sevillako Teatro de la 
Maestranzarekin elkarlanean El Barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro eta Il 
Segreto di Susanna (erabateko estreinaldia Espainian). 2002tik ekoizpen-
zuzendaria da, eta antzoki haren programazioan laguntzen du. 
 
Eszena-zuzendari gisa egindako azken lanetatik nabarmentzekoak dira Gianni 
Schicchi Orvieton (2003), I Puritani Baltimore Opera Company-rekin (2004), La 
scala di seta  Palermoko Teatro Massimoan (2005) eta Hänsel und Gretel 
Cataniako Teatro Massimo Bellini-n (2005/06 denboraldia). 
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6. Eszenografia 
 
Francesco Calcagnini 
Eszenografoa eta figuringilea 
 
Pésaro, Italia (1962). Urbinoko Arte 
Ederretako Akademian Diplomaduna 
eszenografian kalifikaziorik onenez, 
Gabbris Ferrari maisuaren 
zuzendaritzapean.  
 
Artearen komediaren antzerkigintzan 
aritzen da eszenografo eta eszena 
zuzendari lanean, dantza eta opera 
lirikoaren alorrean. Era berean, 
koordinatzaile, diseinatzaile eta eszena 
zuzendari aritzen da ikasleen antzerki-
lanetan Sassari eta Urbinoko Arte 
Ederretako Akademiako Eszenografia 
Departamentuan.  
 
Elkarlanean aritu izan da Lorenza Codignola, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, 
Stefano Vizioli, Pino Micol, Federico Tiezzi, Gabriele Vacis, Antonio Calenda, 
Dario Fo, Emilio Sagi eta Luca Ronconirekin. 
 
2007-2008 denboraldian Cilla Back zuzendariarekin aritu zen Yvonne 
Borgoñako Printzesa  lanean Osloko Det Norske Teatret Antzokian eta 
Operaren Festival Rossini delakoan berriz emanen dute L'equivoco 
Stravagante, Emilio Sagik zuzendua. 
 

 
Eszenatokiaren ikuspegi orokorra, orologioa aurre-aurrean. Atzean, letra foroa. 

Fausto Doktorearen laborategia baleterako diseinua 

Liburua. Franceco Calcagniniren diseinua 
Fausto Doktorearen laborategia baleterako diseinua 
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7. Interpretatzaileak 
 
Madrilgo Dantza Goi-Kontserbatorioko ikasleak 
 
Madrilgo María de Ávila izeneko Dantza Goi-Kontserbatorioan (CSDMA) 
Pedagogia, Koreografia eta interpretazioa espezialitateak, Klasiko edo 
Garaikide lerroetan, ikasten ari diren ikasleak 
izanen dira interpretatzaileak. Proiektuaren 
koordinatzaile eta koreografoaren 
laguntzaile Eva López Crevillén da, 
CSDMAren Zuzendariordea bera.  
 
Ikasketa programen osagarri diren 
prestakuntza-jardueretako bat da 
esperientzia hau, besteak beste, horien 
asmoa izaten baita ikasleei eremu 
profesionalean sartzen laguntzea. 
Dantzariak hogei eta hogeita hamar urte 
bitartekoak izaten dira, eta muntaia 
honetarako lanean hiruren bat hilabetez 
aritu dira. 
  
 
 
Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid 
 Madrilgo Orkestra Sinfonikoaren (OSM) orkestra gazteak 2000ren amaieran 
eman zituen lehen urratsak proiektu berritzaile gisa, asmoa zuela musikari-gai 
gazte baliotsuen prestakuntza eta lanerako sarbidea erraztea eta musika 
eszenikoa eta sinfonikoa publiko berriengana hurbilaraztea. Helburu horren 
barruan, nabarmentzekoak dira eskola-umeentzat opera eta dantzaren 
inguruan egindako kontzertu pedagogikoak, besteak beste Errege Antzokian, 
Albéniz Antzokian, Espainol Antzokian eta Valladolideko Calderón Antzokian 
eman direnak. Orkestra honetako kideak, guztiak ere ikasketa profesionalak 
eginak dituztenak, OSMren bekadunak dira eta prestakuntza berezia jasotzen 
dute, bidenabar mundu profesionala ezagutzeko aukera izaten dutela, maiz 
OSMrekin arituta lanean. 

2005-2006 denboraldiaz geroztik, Eskola-Orkestra funtsezko osagaia da Errege 
Antzokiaren Proiektu Pedagogikoan, eta haren ekoizpen guztietan parte hartu 
izan du, Leganésko Carlos III Unibertsitateko Padre Soler Auditorioa eta Errege 
Antzokia bera izan dituztela agertoki. Egun, José Antonio Montaño da haren 
zuzendari eta koordinatzailea.   
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8. Faustoren eta musikaren arteko hitzarmena 
 
Louis Ludwig Spohr-en eskutik opera bihurtu eta agertokian lehen aldiz 1816an 
eman zutenetik gaur arte, ikusiko duzuen Fausto Doktorearen laborategia 
honen estreinaldi absolutuarekin, Fernando Palaciosen musika duela, 
Faustoren istorioa eta irudia oso era desberdinetan jaso izan da musikaren 
alorrean, eta gehienetan Goethe alemaniarraren literatura dela oinarri, baina 
beste idazle batzuen lanak ere bai. Ia molde guztiak erabili izan dituzte 
musikagileek, besteak beste opera, obertura, kantata, balet, oratorioa eta 
sinfonia, eta piano eta biolinerako piezak ere bai. Errepertorioa hagitz zabala 
delarik, guk ibilbide laburra eginen dugu garai desberdinetako zenbait lan 
ezagutzeko, egun ere errepertorioan mantentzen direnak, beti ere azti eta 
filosofo hura dela inspirazio iturri.        

Opera 

La Damnation de Faust (1846) 

Fausten Kondenazioa 

 
Hector Berlioz (1803-1869) 
Légende dramatique lau zatitan. Musikagilearen eta Almire 
Grandonnièreren libretoa, Johann Wolfgang von Goetheren 
Faust lanaz Gérard de Nervalek frantsesera egindako 
itzulpenean oinarritua. Parisko Opéra Comique antzokian 
estreinatua 1846ko abenduaren 6an. 
Goetheren tragediaren itzulpenean oinarritutako legenda 
dramatiko honek erabateko askatasunaz irudikatzen du 
Faustoren mitoa. Kontzertu bertsioan 1846an estreinatu zen, 
eta antzezpen gisara ez zen eman 1893 arte, Montekarloko 
Kasinoko Antzokian eman zutela. Franz Liszt-i eskainitako Faustoren zortzi eszena izan 
zen haren partiturarik irudikorrenetako baten sorburua, antzoki eta kontzertu 
aretoaren artean erdibidean, une jenial eta inspiratuez josia. Beti gailentzen da 
orkestra-eskritura bikaina eta haren sentiberatasun erromantiko erabatekoa.    
Martxa hungariarra: http://es.youtube.com/watch?v=C9Z7OXk1DP4 
Infernura amiltzea.: http://es.youtube.com/watch?v=7dhtl900l2Y 
 

 

Faust (1859) 

Charles Gounod (1818-1893) 
Estreinaldia Parisko Antzoki Lirikoan, 1859an. Opera bost 
ekitalditan, Jules Barbier eta Michel Carréren libretoa, Goetheren 
Faustoren lehen zatian nolabait ere oinarritua den Faust e t 
Marguerite antzezlanaren gainean egina. 
Faust (Azkena): http://es.youtube.com/watch?v=FyzjAlRMbP8 
Soldadu-korua: http://es.youtube.com/watch?v=gl5_F28gB8o 
 

 
Mefistófeles (1868) 
Arrigo Boito (1842-1918) 
Lau zati eta epilogoa dituen opera, Scala Antzokian estreinatua. 
Estreinaldia egiazko porrota izan bazen ere, egun, beharbada, bigarren 
lanik ezagunena da, Gounoden Faustoren atzetik. Libretoa ere idatzi 
zuen musikagileak, ordura arte italiar operan ezezaguna zen gauza. 

Jean Baptiste Faure baritonoa, 
Mefistofelesen interpretatzaile 

ospetsua. 
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Doktor Faust (1916-1925) 
Ferruccio Busoni (1866-1924) 
Opera honekin nahi zuen bere maisu-lana sortu, baina amaitu aurretik hil zen. Haren 
ikasle Philipp Jamach-ek estreinatu zuen Dresdeko Sächsisches Staatstheater 
Antzokian 1925eko maiatzaren 21ean. 
 
Suzko aingerua (1927) 
Serguei Prokofiev (1891-1953) 
1927an sortu eta 1954ko azaroaren 25ean estreinatu zen 
orkestrarako bertsioan, eta 1955ean antzeztu zen Veneziako 
La Fenice Antzokian. Opera honek bost ekitaldi ditu, eta 
egilearen beraren libretoa, Valery Brysusoven The Fiery Angel 
(1908) eleberrian oinarritua.  
  http://es.youtube.com/watch?v=abaxUdpHhbM  

 
                 The Rake´s Progress (1951) 

Igor Stravinski (1882-1971) 
Gaztelaniazko itzulpenean El ascenso del libertino 
izena hartu zuen, baina gehienetan inglesezko izenari 
eusten dio. Hiru ekitaldi eta epilogoa duen opera 
honek W.H. Auden eta Chester Kallmanne libretoa du, 
William Hogarthek izen hori bera erabilita egindako 
margo eta grabatuak (1733-1735) gogoan zituztela 
egina. Tom Rakewellen bizitza, igoera eta amiltzea 
kontatzen du. Merkatari aberats baten seme honek 
bere dirua xahutzen du luxua, prostitutak eta jokoa 
nagusi diren bizimoduan, ondoan Nick Shadow zuela, 
azkenean deabrua izanen zena. Deabruaren irudiaren 
agerpen liriko honekin amaiera eman zion Igor 
Stravinskik bere aldi neoklasikoari.  

Musika Sinfonikoa 

Fausto Obertura, WWV 59, (1840) R. Wagner (1813-1884) 
Lenau-ren Faustoren bi pasarte; Fausto Sinfonia, S. 108 (1854-57) F. Liszt (1811-1886) 
J.W. Von Goethek hilezkor bihurtu zuen mitoaren inguruan  
Bi ikuspegi hauek osotara sinfonikoak eta Faustoren mitoan oinarrituak dira: Fausto 

Obertura, Wagner-ek idatzia Parisera egindako lehen bidaiako une zailetan zela, eta 
Franz Liszt-en Fausto Sinfonia, originaltasun eta kontzentrazio tematiko handienak 
dituzten haren lanetako bat, kontrastea egiten duena egile beraren Nikolas Lenau-
ren Faustoko pasarte distiratsu eta obsesiboekin, egiazko poema sinfoniko txikiak 
baitira hauek.  Fausto sinfonia:  http://es.youtube.com/watch?v=1U_g0UnWjJU  
     http://es.youtube.com/watch?v=AFE12V7eJq8  

 
Szenen aus Goethes Faust (1844-53) 
Goetheren Faustoren  Eszenak 
Robert Schumann (1810-1856) 
Johann Wolfgang von Goetheren testuak  
Honen zati bat aldi berean estreinatu zen Leipzig, Weimar eta Dresden 1849ko 
abuztuaren 29an, Goetheren ehungarren urteurrenaren kariaz. Behin betiko 
estreinaldia Kolonian izan zen 1862ko urtarrilaren 30ean. Originalaren irakurketarik 
fidelenetako bat lortu zuen Robert Schumann erromantikoak, bere beste lan anitz 
bezala sailkatzen zaila den honetan. Operaren eta oratorio handiaren artean 
kokatua, zenbaitetan antzeztua ere izan da. Inongo ordenik gabe konposatu zuen 
1844 eta 1853 bitartean, ordurako burutik nahasia zegoela, bizitzaren amaiera arte 
izan zen bezala. Lan konplexua da, poesia eta musika iradokizunak oparo dituena, 
eta edertasun handiko uneez jantzia.   http://es.youtube.com/watch?v=MamsunR0Hd4  

3, Rake  at the Rose-Tavern 
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Liszt pianoan Wagnerrekin 

 

8. sinfonia “Milakoa ” (1906-07) 
Gustav Mahler (1860-1911) 
Lan monumental hau 1906ko ekaina eta abuztua bitartean 
konposatu zen eta 1907ko lehen erdialdean amaitu eta 
orkestrarako prestatu zen. Municheko Neue Musikfesthallen 
estreinatu zen 1910eko irailaren 12an, eta musikagilearen lanik 
arrakastatsuena izan zen. “Milako Sinfokia” izenez ezaguna da, 
berau jotzeko Mahlerrek erabili zuen interpretari kopuru 
handiarengatik - 850 kantari eta 171 instrumentu-jotzaile -  sinfonia 
honen bigarren parteak musika jartzen dio Goetheren Fausto I I 
lanaren azken eszenari. Kantata eta oratorio arteko nahasketa da. 
 

“Deabruarekiko tratuak” oinarri izan dituzten beste zenbait lan 
 
 Zereginik ez duten bihotz, esku nahiz buruen gainean du lana deabruak 

 
Soldaduaren istorioa (1918) 
Igor Stravinski (1882-1971) 
Lausanneko Udal Antzokian estreinatu zen 1918ko irailaren 
28an, Ensemble Instrumental-en eskutik eta Ernest Ansermet-en 
zuzendaritzapean. Balet honek “irakurria, joa eta dantzatua” 
izan behar du, musika-antzerkia baita. Hau konposatzeko,  
Alexander Afanasiev-en ipuin militarretako batean inspiratuta 
C. F. Ramuzek idatzitako ipuin zirraragarri eta umoretsua hartu 
zuen oinarritzat musikagileak. Biolinaren zatiak soldaduaren 

arima irudikatzen du. Ipuinaren azken bertsioa Faustoren mitoaren bertsio laburtua 
bihurtzen da. 
 http://es.youtube.com/watch?v=ns1Hb7ta_t8 
 http://es.youtube.com/watch?v=vWjeKYGYesk 

 
 
Fausto pianoan 

Franz Liszt (1811-1886) 

Bi lan hauetan Nikolas Lenau-ren (1802-50) Faustoren 
legenda hartzen du erreferentzia. 
 

Waltz Mephisto S. 514, 515, 215a, 216b 

1859 eta 1885 artean idatzitako lau baltse. Lehenbiziko 
biak orkestrarako idatzi ziren hasieran eta ondoren 

pianorako, lau eskuez jotako pianorako eta bi pianotarako. Hirugarrena eta 
laugarrena berez instrumentu horretarako idatziak dira. Guztietatik lehena izaten da 
kontzertu egitarauetan interpretatuena, eta birtuosismo ero eta “deabruzkoa” 
agerrarazten du. 
http://es.youtube.com/watch?v=IHxhbiAAZsE 

 
Mephisto Polka S. 217 
Bere bizitza luzearen amaieran (1882-3) dantza folkloriko gisa idatzitako lana.  
http://es.youtube.com/watch?v=h-IjKfThQqU 

 

Mahler zuzendari 
Böhlerren Karikatura 
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Raisse Kouznetsova 
Fausto balletan 

Kirsova Ballet, 1941 

9. Fausto Dantzan: Dantza Klasikoa 
 
1832 Fausto: Auguste Bournonvilleren formato handiko lehen baleta Royal 
Danish Baleterako. 
 
1837 Fausto: André Deshayesen koreografia Adolphe 
Adamen baleterako, King´s Theatre, London. 
 
1848 Fausto: Jules Perroten koreografia eta libretoa 
(balet hiru ekitaldi / 7 eszenatan), Giacomo Panizza, 
Sir Michael Andrew Costa eta Niccolò Bajettiren 
musika. Lehen emanaldia Italiako MilangoTeatro alla 
Scalako Baletak emana. Dantzari nagusiak Fanny 
Elssler (Margarita), Jules Perrot (Mefistofeles), Effisio 
Catte (Fausto) eta Ekaterina Constantini (Bambo-
Deabruen Erregina). 
 
Perrotek 1851an Vienako Theater an der Burgeko 
Baleterako egindako berrestreinaldia propio egin 
zuen Fanny Elsslerren azken antzezpenerako, handik 
gutxira erretiratu baitzen).  
 
 
1854 Fausto: Jules Perroten berrantzezpena Balet Imperialerako, Cesare Pugni-
k egin zuela partituraren egokitzapen berria. Lehen antzezpena Imperial 
Bolshoi Kamenny Theatren, St Petersburgen, egin zen. Dantzari nagusiak: 
Guglielmina Salvioni (Margarita), Jules Perrot (Mefistófeles) eta Marius Petipa 
(Fausto). 

1869ko urtarrilerako Jules Perrot-en Fausto ehunen bat aldiz antzeztua zuen 
Balet Imperialak. 
 

 
1867 Fausto: Marius Petiparen berrantzezpena Balet 
Imperialerako, Cesare Pugni-ren partituraren 
egokitzapenarekin. Lehen antzezpena  Imperial Bolshoi 
Kamenny Theatren, St Petersburgen. Dantzari nagusiak: 
Mariia Surovshchikova-Petipa (Margarita) y Timofei 
Stukolkin (Mefistófeles). 

1869 Walpurgis Night: Charles François Gounod-en 
Faustoren hirugarren bertsiorako baleta, Grand Opéra, 
Paris. 

1934 Mephis to valse: Frederick Ashton, Franz Liszt-en 
musika, dekoratuak eta jantziak Sophie Fedorovich, 
Rambert Balet. 

1941 Fausto: Helene Kirsovaren koreografia, Heinrich 
Heine-ren Fausto Doktorea (1851) liburuan oinarritua. 
Henry Krips-en musika, dekoratuak eta jantziak Loudon 
Sainthill, Kirsova Balet, Minerva Theatre, Sydney. 
 

Florimond Rongerren musika zuen 
Fausto baleterako publizitate-

kartela.  (Hervé), 1869 
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1945 Mephis to valse: Serge Lifaren koreografia, Franz Liszt-en izen bereko 
musikaren gainean eta Goetheren eleberriko pertsonaietan oinarritua. 
Antzezleak: Ludmilla Tcherina (Margarita), Edmond Audran (Mefisto) eta 
Wladimir Skouratoff (Fausto). 
 
1956: Walpurgis Night: Leonid Lavrovskyren koreografia, musika Charles 
François Gounod-ena, eta Moskuko Bolshoi Antzokiko Baletak antzeztua, Raisa 
Struchkovarekin (Bacante), Alexander Lapaurirekin (Baco) eta Georgi 
Farmanyantsekin (Satiro). 
http://w w w.youtube.com/watch?v=8s4Nt4c-VHk&feature=related 
Maya Plisetskaya, Charles François Gounod-en Walpurgis Night 
antzezpenean.  
http://w w w.youtube.com/watch?v=CwIXJpVIujY&feature=related 
 

 

Dantza Neoklasikoa eta Garaikidea: 
 
1963 Mephistophela: Ruth Pageren koreografia, 
Hector Berlioz, Arrigo Boito eta Charles François 
Gounod-en musika, Lyric Opera of Chicago. 
 
1964 Faustoren Kondenazioa: Maurice Béjarten 
koreografia, Hector Berlioz-en musikaz Parisko 
Opérarako. 
 
1975 Gure Fausto: Maurice Béjarten koreografia, 
Johan Sebastian Bach-en muusikaz eta tango 
argentinarrez (besteak beste), Balet du XXI 
Siècle, Théâtre Royal de la Monnaie, Buxelas. 
http://w w w.youtube.com/watch?v=hAHmJ_Bj8x w 
 

 
1975 Walpurgisnacht: George Balanchineren 
koreografia Fausto operarako, Théâtre 
National de l´Opérak ekoitzia Parisko 
Opérako Baletarentzat. New York City 
Baletek 1980an egindako estreinaldia izan 
zen koreografiaren lehen antzezpena lan 
independente gisa. 
 
 
 

1987 Cesc Gelaberten koreografia Mefistofeles operarako, 
musika eta libretoa Arrigo Boito, zuzendaritza Emilio Sagi. Teatro 
de la Zarzuela, Madril / Grand Teatre Liceu, Bartzelona. 
 
2007 Fausto: Jean-Christophe Mailloten baleta Monte-Carloko 
Baletarentzat, musika Franz Liszt eta Bernard Maillot, 
eszenografia Rolf Sachs. 

Walpurgisnacht, Georges Balanchine-rena 
New York City Ballet, 1980 

Bernice Coppieters Jean-Christophe 
Maillot-en Fausto antzezpenean 
Les Ballets de Monte-Carlo, 2007 

Gure Fausto, Maurice Béjart-ena 
Balet du XXI Siècle, 1975 
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10. Fausto, hitzez hitz 
 

Gida honen aurreko zenbait ataletan aipatu izan dugu Fausto pertsonaia, 
bai egiazkoa (1480an jaio eta 1540 aldera hil zen Johann Fausto Doktore hura) 
bai mitikoa ere, arestikoaren bizitza literaturarako jasota sortu zena. Pertsonaia 
liluragarri  honek inspiratutako testu guztiak zehaztea ezinezkoa bada ere, saia 
gaitezen literatura faustikoa deitutakoaren mugarri garrantzitsuenak, bederen, 
berrikusten. Haietako zenbait erreferentzia izan ditu Fernando Palaciosek bere 
Fausto Doktorearen Laborategia baleta sortzeko. 
 

Sorrera: Spies-en Volksbuch delakoa (herri liburua) 
Pertsonaiaren literaturarako lehen agerpena 1587ko 
irailean izan zen, orduan inprimatu baitzen honako izenburu 
luze hau zeraman liburua: Johann Fausto Doktore, azti eta 
nigromante oso ospetsuaren istorioa, nola Deabruari 
eman zitzaion aldi batez, eta bitar te horre tan ikusi eta 
praktikatu zituen abentura eta sorginkeria bitxiak, azkenik 
merezi zuen zigorra jaso arte. Izenburu luzea, inondik ere, 
egile ezezagun batek egindako liburu txiki batendako. 
Main ibai ertzeko Frankfurten inprimatu zen, Johann 
Spiesen inprimategian. Bere garaian ospe handia lortu 
bazuen ere – hamabi urte eskasetan hogeitik gora 
argitaraldi izan zituen, eta behe-alemanierara, danierara, 
ingelerara eta frantsesera itzuli zuten –, ez zuen asko uste 
izanen Spiesek, argitalpen hori eginda, Mendebaldeko 
kulturan funtsezkoa eta arte-sorkuntzan gai erreferentea 
izanen zen mito faustikoaren eraikuntzari oinarri jartzen ari 

zitzaiola. 1593an argitaratu zen liburu haren bigarren partea, protagonista Faustoren 
ikasle Christoph Wagner zuena eta ekintza Mundu Berriraino zabaltzen duena. 
 

 
Marlowe-ren Fausto antzerkirakoa 
Christopher Marlowe, antzerkigile ingelesak egokitu zuen 
antzerkirako Volksbuch haren ingelerarako itzulpena, Fausto 
Doktorearen bizitza eta heriotzaren istorio t ragikoa 
izenburupean. Ingeles antzerkia Erdi Aroko itzalalditik piztu 
zuen Marlowek, hau bezalako lanak eginda. 1592an 
estreinatu zen hau Londonen, bertan tartekatzen zirela Erdi 
Aroko ingeles moralitatearen osagaiak eta beste zenbait, 
argiro Pizkunde garaikoak eta berritzaileak, esaterako koru 
klasikoaren berreskurapena, bertso zuriaren erabilpena, eta 
grina eta mugagabeko jakin-mina agertzea pertsonaia 
humanista eta Pizkundeko petoa den gizaki libre batengan. 
 

XVII. eta XVIII. mendeak: Goethe-ri bidea zabalduz  
1674an, Pfitzer inprimatzaileak protagonistaren eta neskaren arteko amodiozko 
istorioa tartekatu zuen Faustoren legendan. XVII. mendearen lehen erdialdean 
Faustoren istorioa herrian zabaldu zen, azoka eta jaietan saltzen zen 1725eko 
argitalpen laburtu bati esker. Gainera, gaia ohikoa bihurtzen da txotxongiloen 
ikuskizun anitzetan (Faust-puppenspiele direlakoak). Egile anitzek ere, besteak beste 
Lessingek, Klingerrek eta Friedrich Müllerrek euren Faustoak irudikatu zituzten XVII. 
mendearen bigarren erdialdean. 
 
Goethe: Fausto handia 
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Goetheren erretratua, 
Joseph Karl Stieler 

 

Goethe txikiak, lau urte zituela, aitak oparituta jaso zuen 
txotxongilo-antzerki txiki bat, eta dramarekiko maitasuna 
areagotu egin zization. Handik gutxira karrikako ikuskizun 
batean ikusi ahal izan zuen Marloweren Fausto lanaren 
txotxongilorako egokitzapena. Handik zenbait urtetara, 
Johann Wolfgang Goethek behin betiko eratu zuen legenda, 
lehenbizi bere Urfaust (1772-75) lanean, eta ondoren Fausto 
lanean (zeinaren lehen zatia 1808an argitaratu zen, eta 
bigarrena 1833an, idazlea hil eta urtebetera). 
Lehen zatiak deabruari saldutako Faustoren arima du ardatz, 
eta Faustoren hurbileko mundu garaikidean garatzen da. 
Bigarrenak, aldiz, gizarte gaiak jorratzen ditu gehiago, 
esaterako psikologia, historia eta politika, eszenatokia 
zabalagoa eta denboraz kanpokoagoa, makrokosmoa, 

duela. Goetheren Fausto, literatura unibertsaleko maisu-lanetakoa dena, tragedia 
solastua da. Espainiako Celestina bezala, gehiago idatzi zen irakurria izateko 
eszenara eramana izateko baino. Hala ere, antzezpen ikaragarri luzeak egin izan 
dira, esaterako Peter Steinek Hannoverko Expo 2000an burututakoa, 21 ordu irauten 
zuena, atsedenaldiak tartean.  
 
Dorian Gray: Fausto erretratuan  
Dorian Grayren erre t ratua Oscar Wildek argitaratu zuen 1890ean, izu gotikoaren 
klasiko handi bat sortuz eta, inondik ere, tradizio faustikoan eragin handia erdietsiz. 
Wildek behin esan zuenez, “egile ororen lehen eleberriak Kristo edo Fausto behar 
ditu pertsonaia nagusitarako”. Betiko gaztetasuna eta edertasuna lortzeko 
Dorianek deabruarekin inoiz inongo hitzarmenik egiten ez badu ere, bada 
pertsonaia bat jokabide hori agertzen duena, Lord Henry, alegia, era honetako 
esaldiak darabiltzala: “tentazio bati ihes egiteko modu bakarra haren aurrean 
etsitzea da”. Wildek berak zioenez, “literaturan zaharra den ideia bat” hartu eta 
“eraberri tu” egin zuen. 
 

 Maisua eta Margarita, Mijail Bulgákov-ena 
Lan hau idaztea garbikuntza-ekintza izan zen idazle 
errusiarrarentzat. Gauza guztien gainetik Jainkoa zuen 
familia batean sortua, 1928an hasi zen eleberriaren lehen 
saioak egiten, ondoren atzera bota eta berritu, behin eta 
berriro egokitu eta zuzendu, eta azkenik, haren alargunak 
amaituko zuen 1941ean, idazlea hil eta urtebetera. Lanak 

Goetheren Faustoren eragin handia du, eta sistema sobietarraren eta bizitza 
modernoaren harrokeria eta arinkeriaren kritika egiten du zenbait osagairen bidez, 
esaterako eroetxea, irratia, jazz musika, karrikak eta dendak, garraiobide 
modernoak… baina ez da “aspaldiko garai onen” minean erortzen: Tsarren garaiko 
Errusiako pertsonaia bakarra Satan da. Eleberriaren zutoinetako bat, sentsualtasuna 
eta maitasunarekin batera, elkarren aurka direnen arteko eragina da: ona eta 
gaitza, errugabea eta erruduna, zarata eta isiltasuna, argia eta itzala, ekaitza eta 
barealdia… 
 
Thomas Mann: Doktor Faustus eta nazismoa 
Estatubatuar nazionalitatea bazuen ere jatorriz alemaniarra zen idazle hark Doktor 
Faustus eleberrian zera agertzen du, arte-munduan loria erdiestearren bere arima 
deabruari saltzen dion musikari bati gertatutakoa. Istorio honetan, Spielen Volksbuch 
hartatik eta Marloweren eta Goetheren bertsioetatik abiatuta, nazismoari bidea 
zabaldu zioten arrazoi psikologikoak aztertzen saiatzen da. Bere erreferentziak 
osatzeko, Nietzsche, Beethoven eta Schonbergen bizitza eta lanetako gaiak jaso 
zituen. 
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Beste hainbat Fausto 
Aipatutako lan horiez guztiez gain, eleberri nahiz poesia eta filosofia lan 
garrantzitsuak geratzen dira aipatu gabe, esaterako Grabbe-ren Don Juan eta 
Fausto, Lenau-ren Fausto, Heineren Fausto Doktorea, Avenarius-en Fausto, Paul 
Valéry-ren Mon Faus, eta antzerki-lanak ere bai, besteak beste Pushkin-en Faustoren 
eszena bat edo David Mamet-en Faustus, bakar batzuk ekartzearren. 
 

Fausto bertsio anitzetan agertu izanik, zinemarako egokitzapen anitz 
eragin izan ditu zinemaren hasieratik bertatik, Georges Meliès 
errealizadorearekin, gaurdainokoan. 
 
Komikia, berriz, XX. mendeko klasikotzat jotzen ahal dugu honezkero, 
eleberri irudidunen oinordekoa eta XXI. mendean ere garatzen ari dena, 
japoniar manga delakoaren estetikaren eraginpean. Faustoren giroko 
istorioek berezko adierazpidea aurkitzen dute teknika horretan. Hona 
hemen zenbait adibide: 

 
Spawn  
Todd McFarlane artista kanadarrak sortutako pertsonaia. 
Lehen aldiz AEBetan  agertu zen, 1992an. Istorietaren 
planteamendu nagusietako bat gizakiak gaitza nahiz ona 
eragiteko duen gaitasuna da, gizakiak bi gauzen artean 
aukera egiteko duen ahalmena. Kode moral berezia 
darabilen soldadu batengan interesa du infernuak, eta bere 
guda-ostearen buru egiten du, berehala zeruko erresumari 
eraso egitekotan. Azkenean, bere askatasunaren bila 
ateratzea erabakitzen du, Jainkoaren eta Deabrua-Satan-
Luziferren arteko jokoa atzean utzita. 
 

 
Faust eta Neo Faust 
Osamu Tezuka artista japoniarrak sortutako sagak. 
Ichinoseki izeneko unibertsitateko irakasle baten istorioa 
kontatzen du. 1970ean, porrot egin eta bere buruaz beste 
egiteko zorian delarik, Mephist emakume aztiaren bisita 
hartzen du, hitzarmen baten eskaintza dakarkiola: bere 
desioak beteko ditu arima deabruari saltzen badio.. 

 
 

 

 

Shaman King 
Manga eta anime japoniar saila, Hiroyuki Takei marrazkilariak 
sortutakoa. Yoh Asakura txaman-ikasle gazte bat da, 
Shaman King (Txaman Erregea) bihurtu nahi duena, arazorik 
gabeko bizimodua eramateko. 
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11. Fausto margolari, grabatzaile ella eskultoreen begietara. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fausto, Rembrandt-en grabatua, 1650-1652 

Fausto eta Mefistofeles 
hitzarmena egiten ari direla 
erakusten dituen grabatua. 
Biblioteca Nacional, Madril 

Goetheren omenezko monumentua, Faustoren 
taldea, Roma 

 

Fausto dibertitzen ari dela Auerbach-en ardandegian Freskoa, 1629 
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Litografías de Eugène Delacroix para ilustrar la primera versión francesa de 
Fausto de Johann Wolfgang von Goethe en 1828

Mefistofeles airean 

 

Faustoren eta Balentinen arteko duelua 

 

Mefistofeles ikasleen ostatuan 

 

Lehen topaketa Faustoren eta Mefistofelesen 
artean 

 

Mefistofeles eta Fausto gauean zaldiz 

 

Mefistofeles Fausto eta 
Margaritaren arteko maitasuna 

sustatuz. 
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Fausto eta Margarita lorategian Jacques Joseph Tissot, 1861 

 

Fausto eta Margarita Simeon Solomon, 1856 

Fausto eta Margarita lorategian Ary Sheffer, 1847 

 

Fausto bere besoa Margaritari eskaintzen diola,  
Peter von Cornelius, 1811 
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Faustoren eta Mefistofelesen arteko hitzarmena 
Julius Nisle, 1840 

 

Eskola Alemaniarra. Johann Wolfgang von 
Goetheren Faustorako ilustrazioa, Mefistofeles 

agertuz Homunculusa sortzen ari dela, 1854 

 

Fausto eta Mefisto Auerbachas Keller 
Mädler Galeria, Leipzig 

Fausto eta Mefisto Faustoren estudioan, Tony 
Johannot-en grabatua, Johann Wolfgang von 

Goetheren Faustoaren ondorengoa, 1845-47 
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Faustorekin lotutako irudiak begiratu nahi izanez gero: 
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Faust 
www.grandmasgraphics.com/clarke4.php 
http://www.cybergerman.addr.com/Goethe/art.html 
http://www.odisea2008.com/2008/09/ilustraciones-del-fausto-de-goethe.html 

 
 

Fausto Zaharra  Salvador Dalí, 1968-69 

 

Mefistofelesen Serenata,  
Max Beckmann, 1911 

 

Henry Clarken ilustrazioak Johann Wolfgang von 
Goetheren Faustorako, 1925 

 
 

 

Walpurgis Night 
Paul Klee, 1935 
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12. Sorginak, aztiak, belagileak, astrologoak… 
 
“Faustus junior, nigromanteen fundatzailea, astrologoa, azti bigarrena, 
kiromantikoa, aeromantikoa, piromantikoa, bigarrena hidromantzian”. 

Johann Tritheim (1462-1516), Würzburgeko priorea. 
 
Denboren hasieratik bertatik, kultura guztiek praktikatu izan dituzte sorginkeria 
eta erritualak. Jendarte guztietan izan dira sineskeriak eta bere beldurrak 
gainditzen lagunduko dioten doktrina magikoak eta erlijioak behar izan ditu 
pertsonak. Batzuen iritziz, sorgin eta aztiengan sinesmenik ez duenak ez du 
behin ere ulertuko munduaren egiazko historia, hor gertatzen baita onaren eta 
gaitzaren indarren arteko borroka. Batzuek, Faustok, esaterako, historia eta 
legendaren arteko bidean, eta beste zenbaitzuek, modernoagoak eta 
fikziozkoagoak, Harry Potter edo Eraztunen Jauna adibidez, guztiek ere izan 
dute naturaz gaindiko indarrak menperatzeko asmoa, asmatu eta aurreikusi 
nahi izan dute hildakoei eskaria eginez, airean, uretan, sutan ikusitako 
seinaleez, izarrei beha eginez, euren helburua lortzeko, sendatzea zela, 
babestea, gailentzea edo gaitzestea zela.  
 
Merlin, Arturo Erregearen azti jakintsua 
Merlin azti galestar bat izan zen, ustearen arabera VI. 
Mendearen amaieran bizi izan zena. Historia 
europarreko aztirik ospetsuena da, eta garai 
guztietako boteretsuena, askoren ustez. Haren jaiotzari 
buruzko kontakizun desberdin anitz daude, baina, 
dirudienez, hasiera batean, pertsonak gizaki guztiok 
dugun alderdi ilunera erakartzeko sortu omen zen 
Merlin. Handitutakoan, ordea, justu kontrakoa egitea 
erabaki omen zuen, alegia, bere garaiko gidari 
espirituala bihurtu zen, errege anitzen aholkulari 
zuhurra, besteak beste, nola ez, Cameloteko Artur 
Erregearena.  
Hari buruz eta haren balentriei buruz mintzo dituzten liburuetan kontatzen 
denaren arabera, animaliekin hizketan egiteko gauza zen, baita formaz 
aldatzeko, ikusezin bihurtzeko, denbora eta naturaren indarrak kontrolatzeko 
ere, hori guzti hori kontu handiz egiten zuela, ama Natura ez haserraraztearren. 
Maitagarriekin, intxixuekin, eta herensugeekin ere hizketan egiten ahal zuen; 
uste denez, munstro horien begirunea eta mirespena lortu zuen gizaki bakarra 
izan zen, bere onberatasuna eta zuhurtasunagatik ez ezik, baita poesia eta 
literaturarako zuen dohainagatik ere. Usterik zabalduenaren arabera, bere 
azkena Britainiako oihan batean izan zuen, zuhaitz baten enborretik inork 
aterako zuenaren esperantzan. 
 
Pan Twardowski 
Legenda poloniar horren arabera, Tardoski azti bat izan zen, Faustoren 
moduan deabruarekiko hitzarmena egin zuena, arima hari salduz jakinduria 
eta botere magikoen truk. Hitzarmenaren arabera, Erromara iritsi eta ondoren 
eramanen zuen deabruak Tardowski. Aztia, jakina, ez zuen behin hiri hartara 
hurbiltzeko asmorik. Urte anitzez deabruarekiko hitzarmena saihestu ondoren, 
Rzym izeneko ostatu batean harrapatu zuen deabruak, horixe baita 
Erromaren polonierazko izena. 
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Azti ikaslea (1882) 
S. Barth  

 
 
 
Infernura bidean zeramatela, Andre Mariri eskean hasi omen 
zitzaion Twardowski, eta Andre Mari errukitu eta deabrua 
behartu zuen erdi-bidean askatzera. Aztia ilargiaren gainean 
erori omen zen, eta han bizi da geroztik, lagun bakarra 
armiarma bat duela. Noizean behin, armiarmari uzten dio 
bere haritik Lurreraino jaisten, hemengo berri eraman 
diezaion. 
 

 

“Azti ikaslea” 
Sorgin hauetako zenbait anonimatoan geratu 
ziren, alegia, guztiok ezagutzeko moduko izenik 
gabe. Istorioa zera da, azti-ikasle batena, bere 
maisuari imitatzeko grinaz bizi dena. Gazte 
eskarmentu gabeak erratz bat biziarazten du, 
eta ura ekartzeko agintzen dio. Berehala ikusiko 
du ez dela prozesua geldiarazteko gauza, eta 
azti zaharrak geldiarazi beharko du.  
Gutxienez, Paul Dukas (1865-1935) musikagileak, 
istorioak hunkiturik, bere lanetako bat eskaini zion, 
fagota baliatuz erratzaren pertsonaiari bizia 
emateko, eta musika zirraragarri eta misteriotsuaz 
adieraziz ikasleak abiarazten dituen indar 
kontrolik gabeak. Musikagile frantziarra hil eta bost 
urtera Fantasia pelikula estreinatu zuen Walt 
Disneyk, bertan jasoz ikasle honen istorioa eta bere 
maisuaren gazteluan eragiten duen 
hondamenarena.  
Fantasia (1940): Azti-ikaslea. 
 
http://es.youtube.com/watch?v=hUCpCimC2f4 
http://es.youtube.com/watch?v=LD8HDta7Z_4 
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JARDUERAK 
 
1. “Magia potagia”: araoak, sorginkeriak eta infernuko soinuak 

 
Abrakadabra! Esanez A-tik hasi. 
Hitz hau xarmadura, magia eta sorginkeria kontuetan 
erabiltzen da. Mundu osoan gehien erabiltzen den hitza 
da, donera desberdinetan, itzuli beharrik ez duena eta 
Harry Potterren eleberriak sortu baino askoz ere 
lehenagokoa. Batzuek uste zuten hizki horiek lotuta 
gaixotasunak sendatzen ahal zituztela. Pergaminoan 
idatzi, hura tolestu eta gaixoari lepotik zintzilik paratzen 

zioten. Esaten zenez, inor sendatzeko, kutun hori haren lepoan paratu beharra 
zen, ezkerrean ikusten duzuen “hiruki formula”rekin eta, horrenbestez, 
gaixotasunak gorputzetik aterako ziren, kea tximiniatik ateratzen den moduan. 
Magiazko arte hauek eta beste hainbeste menperatzera iritsi zen gure 
baleteko protagonistak, Faustok, alegia.  

Bere laborategian maisu baten gisan ariko da, eta ikusiko duzuenez, bere 
laguntza-eskarien eta magiazko botereen bidez lortuko du Karlos V.a 
erregearen aurrera eramatea Alexandro Handiaren espektroa, inoiz izan den 
konkistatzailerik handienaren beraren espektroa ere. Hona hemen arao 
ospetsua, zuek ozenki irakur dezazuen:   

 “Lacus mortis. Stagnum ignis. Terra tenebrosa. Tartarus. Terra oblivionis.” 
“Gehenna. Herebus. Barathrum. Styx. Acheron. Phlegeton.” 

“¡La o sola o. Demigorgon, Belcher, Mefistófeles!” 

Magiazko hizkeran, misteriotsuak iruditzen zaizkigun hizkuntzak erabili ohi dira. 
Hona hemen arao ospetsu zenbait, Faustoren gisara zuek ere esan ditzazuen. 
Haien erritmo desberdinak aurkitu, egizue proba aldatzeko (arinago, 
motelago, misteriotsuago, ozenago, apalago…etab.)    

Ena mena     Hokus pokus    Abracadabra 
dudumena    Tikke takke tokus   pata de cabra 
Talibón, chilibón,   Hokus pokus    Abracadabra 
Tripas de ratón.   ¡Pis, pas, pus!.    cuerno de cabra. 
 /Sofía López-Ibor-rek   (Maria Seeliger-ren errimaren               (Herrikoia) 
 irakatsitakoa)    moldaketa) 

Arao berri baten hasiera eskaintzen dizuegu. Errepika ezazue ozenki zenbait 
aldiz, bila itzazue errimak; zentzua izanen dute ala ez, beharbada silaba edo 
hitz jolas huts bat besterik ez da, belarrian ongi ematen dizuena. Zenbait 
osagarri iradokitzen dizkizuegu, era desberdinetan tartekatzen ahal 
dituzuenak, beste era batean “erantsi”. Egizue proba zer hots egiten duen, 
erritmo desberdinak, aukeratutako konbinaketaren arabera.  
Heldu eta, ea zeinek aurkitzen duen formularik indartsuena!: 
 

¡Jamalají, jamalajá! 

_____________________________________________ 

 

¡Jamalajá, jamalají! 

_____________________________________________ 

apoa 

igela 

eltxo sudurra 

kilkerra 

euli-tronpa 

 

labe-zomorroa 
 



 

  

         Proiektu Pedagogikoa                        GIDA DIDAKTIKOAK 
 

Domínguez I., Gómez E., Hernández A. eta Pastor, R. 

  

36 

“Sorgin dantza” 

Batzuen ustez, magiazko botereak ditu musikak; beste batzuen ustez, dantzak, 
mugimenduak du botere hori. Guk, berriz, zera uste dugu, ez dela zertan horiek 
bereizterik, indartsuagoak izanen direla biak bat eginda, euren ahalmenak 
batuta, eta halaxe ikusiko duzue Fernando Palaciosen Fausto Doktorearen 
laborategia  ikuskizunean. 

 
“Urtean baldin bada sorgin gaurik… gaurik 
baldin bada zeinean, iluntzean, aspaldi-
aspalditik, udaberriari ongi etorria ematen 
zaion, ona gaitzari gailentzen zaion eta 
zeinean bizitza atzera lurrera itzultzen den, 
horixe Walpurgis gaua da. Legenda zaharrak 
kontatzen duenez, ohitura da sorginak mendi 
tontorrean biltzea, negua uxatzeko eta espiritu 
gaiztoei laguntza-eskean aritzeko. Akelarre 
horretan, suaren inguruan dantzatzen dira 
sorginak, eltzean iraki ten dituzte euren 
edabeak, eta udaberriaren etorrera ospatzen 
dute mamuak bilatuz, erratz gainean hegan 
eginez, oturuntzak, sorginkeriak eta erritoak 
eginez. Bada, haien guztien lekuko izan omen 
zen Fausto…”     
 

 
Ondoren, zenbait ideia eskaintzen dizkizuegu, zeuek ere asma dezazuen 
sorgin-dantzaren bat. Dantza horri laguntzeko musika ere eskaintzen dizuegu. 
Egitura “rondó” erakoa da (ABACAD). Bi taldetan banatzen ahal zarete: 
dantzariak eta musikariak, ondoren paperak aldatu eta dantzaren beste 
bertsio bat ikusiko duzue.  
 
 
A Partea 
 
Musikariak: musika honen osagai nagusia “ostinatoa” da. 

Beti errepikatzen den melodia hau xilofono baxuan jota aditzen da  hobekien, 
eta bere boterearen magia erakusten digu: oso poliki jotzen da, eta etengabe 
errepikatzen da, xaflekiko beste bi instrumentuez lagunduta (xilofono altua 
edo karrilona). Batzuetan, soinu horiek talka egiten dute elkarren aurka… 
magiazko beste osagai bat da, sorginek eta musikariek “disonantzia” deitzen 
dutena. 

 
 

Walpurgisnacht. J. H. Ramberg, 
1829 
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Dantzariak: para zaitezte biribilean, sorgin eta 
aztien dantzetan ohi denez, eskuineko irudiak 
erakusten duen moduan. Egin ezazue pausu bat 
gure “oinarrizko osagaia” delako horren aurrean, 
ostinatoaren airean, alegia, baina oraingo 
honetan mugimendua emanez. Lekualdatze soila 
izan daiteke, ibiliz, alde baterako pausuak edo 
gurutzatuak emanez, jauzi eginez edo nahi 
duzuen eran. Nola eramanen dituzue 
mugimendura elkar jotzen duten notak?  
 
Magiazko sorginkeria honek eragin handiagoa 
izan dezan, bi zirkulu zentrokide marraz ditzakezue 
lurrean, zintaz edo klarionaz eta, gainera, 
lagungarri izanen zaizkizue zirkulu horiek, dantza 
bitartean biribilari ongi eusteko.  
 
 
 
B, C, D… Parteak 
 
Walpurgis Gaua Europa iparraldeko eta erdialdeko herrietan ospatzen dute, 
oraindik ere. Kantuz aritzen dira, joareak astinduta zalaparta egiten dute, edo 
oihuka eta lagun nahiz auzokideekin txantxetan ibiltzen dira. 
 
Musikariak: “infernuko soinuak”. Erabil itzazue jardueraren aurreko ataleko 
laguntza-eskariak eta araoak eta haiekin batera “infernuko soinuak” jo itzazue, 
haien eragina areagotzeko. Erabil itzazue zuen edabearen “gatz eta piper” 
gisara. Proba egin dezakezue eta esperimentatu karraka, flexaton, kazoo, 
marakak, joarea eta halakoak joaz. Bila itzazue osagai soilak: batzuetan 
samurki eta hitzak esateko erabiltzen dituzuen erritmo desberdinen parean, 
eta beste batzuetan, berriz, ustekabean, labur eta gogor. 
 
Dantzariak: musikariek araoak, infernuko soinuekin batera, esaten dituzten 
bitartean, biribilketan dabiltzan dantzariak gelditu eginen dira eta, erdira 
begira, keinuak eta mugimenduak eginen dituzte, araoa entzun ahala. 
Esaterako, irudika dezakezue edabe magikoa irakiten duen eltzean osagaiak 
botatzen ari zaretela, espiritu gaiztoei laguntza-eskean ari zaretela, negua 
uxatzen duzuela zuen erratzez, edo jauzi magikoak egin. Infernuko soinuak 
horien guztien lagungarri onak izanen dira, noski! 
 
 
      
 

       Sorginen biribilketa 
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2. Diaboloak, diabolusak eta deimoak 
 
 
 
Infernuak eta bertan bizi diren espiritu gaiztoek 
artista anitzen jakin-mina piztu izan dute 
mendeetan barna eta, garaiaren eta egilearen 
arabera, estilo eta teknika desberdinez landu 
izan dituzte gaiari buruzko lan ugari. Adibide 
horietako zenbait ikusten ahal dituzue Fausto 
margolari, grabatzaile eta eskultoreen 
begietara  atalean. Irudi horietako anitzetan 
Fausto eta Mefistofeles deabrua ageri dira, beti 
ere gizaki itxuran, egoera eta abentura 
anitzetan. Hala ere, demonioaren edo 
deabruaren irudiak beste itxura anitz hartu izan 
ditu artelanetan: munstroak, ahuntzak, sugeak 
edo fantasiazko irudiak.   
 
 
Fernando Palaciosek, berriz, infernuko deabrurik ikaragarriena izaera 
hirukoitzeko pertsonai handi baten gisan aurkezten digu bere ipuin 
dantzatuan: Mefis, katu beltzaren itxuran, To, arlotea, eta Feles, kapa gorridun 
aztia. Istorioaren amaieran, infernura eramaten du Mefistofelesek Fausto: leku 
xelebrea, arraroa eta iluna, beldurra ez baina lilura eragiten duena.  
 
Nola irudikatzen duzue zuek infernua? Jarduera honetan, zeuen infernua 
asmatzeko eta  grafikoki erakusteko proposatzen dizuegu, Fausto eta 
Mefistofeles bertan direla, edota zuen ustez han egon behar duten 
pertsonaia, egoera, beldur eta ikara guztiak ere han direla. Irudikatu nahi 
duzuen giroaren arabera, grafitoa, errotulagailua, argizari bigunak, kolorezko 
arkatzak edo zuen ideiaren arabera hobekien egokitzen den teknika. 
Ondoren, zuen sortze-lanean iradokigarri izan dakizkizuen literaturazko 
deskribapen batzuk eskaintzen dizkizuegu:  
 
Mefistofelesek infernua deskribatzen dio Faustori: “Egarriaren Basamortua esaten 
diote batzuek, gizakiak ez baitu bertan aurkitzen ahal ez atseginik ez beroaren 
aringarririk (…) Bestalde, Infernua esaten diote leku ikaragarri zabal bati, hain 
zabala baita non, bertan bizitzera zigorturik direnek ez baitute behin ere ikusten 
non amaitzen den. Infernua, baita ere, betiko sua den leku bati esaten diote, 
bertara sartzen direnak oro suak hartu eta urtu egiten direla, harria kisu-labean 
bezalaxe (…) Infernua deitzen ahal zaio, halaber, betiko tormentuari, ez hasiera, 
ez esperantza eta ez amaierarik ez duen horri eta, orobat, dorre baten ilunpeari, 
bertatik ez daitezkeelarik antzeman ez Jainkoaren loria, ez argia, ez eguzkia eta 
ez ilargia ere.” 
  
Infernuko espiritu nagusiek Fausto doktoreari bisitan joaten zaizkio: “Deabrua, Belial 

izena zuena, (…) Fausto doktorearen aurrean agertu zen hartz iletsu eta ikatza 
bezain beltz baten itxura hartuta. Muturra eta belarriak gorri biziak zituen, eta 
hauek  buru gainetik ageri zituen tente-tente. Hortz izugarri handiak, elurra bezain 
zuriak zituen, eta hiru kanako buztana, gutxi gora-behera. 

Deabruzko sinboloa Infernua 
(xehetasuna), 

Gutizien lorategia, 1504, El Bosco 
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Infernuko espirituak. Faustoren herri-
liburua, Johann Spiesek argitaratua, 1587. 

 
Eta lepoan hiru hegal astintzen zituen. Eta halaxe 
agertu ziren banan-banan espiri tuak (…) Luzifer, gizaki 
garai eta iletsu baten itxuran, katagorrien kolorekoa 
eta buztana kiribildua zuena, katagorr rien eran. 
Ondoren Beltzebu sar tu zen, ilea haragiaren kolorekoa 
zuena eta burua idi batena, belarri handiekin, eta hau 
ere iletsua zen, eta bi hegal handi zituen, mendiko 
kardabera bezain arantzatsuak, hori-berdeak, eta 
hegal haiei sua zerien, eta behi-buztana zuen. Astarot 
suge baten itxuran sartu zen. Aurreraka zebilen tente 

buztanaren gainean, hankarik ez baitzuen, eta buztanaren kolorea suge-itsu 
batena bezalakoa zen; sabela itzela zuen, eta goialdean kolore horiko bi hanka 
motz-motzak zituen. Sabela zurikara eta horikara zen, eta bizkar-gaina gaztain 
kolorekoa, zurdaz estalia eta hatz-beteko arantzez hornitua, sagarroia bezala. 
Honen atzetik Satanas sartu zen, goitik behera zuri-hitsa, iletsua, asto-burua zuela 
baina katu-buztana, eta kana-beteko hatzaparrak. Hurrengoak, Anubisek, zakur-
buru zuri-beltza zuen, alderdi beltza zuriz nabartua eta alderdi zuria beltzez, eta 
hankak ere bazituen, eta bi belarri handi-eroriak, zakur batenak bezalakoak, eta 
lau kana-bete luze zen. Honen ondotik Dythicanus sar tu zen, kana-bete luze hau 
ere eta txori i txurakoa, eper itxurakoa, hain zuzen ere, baina lepoa berde-
itzaltsua zuela. Azkena sartzen Drachus izan zen, lau hanka motz zituena, berde-
horia, gainaldea iluna, sugar urdin baten modukoa, eta buztana gorrizta.”   

Johann Fausto Doktorearen Istorioa, XVI. mendeko anonimoa 
 

Bere bidaian, infernua deskribatzen digu Dantek, Lurraren erdi-muineraino iristen den 
kono inbertitu baten gisan, bertan Satan bizi dela, izotzetan azpiraturik. Behera doan 
bideko maila bakoitzean deskribatzen dizkigu aintzirak, leizeak, amildegiak, 
hondartzak, hiri bat, sakan bat, betiko euria eta, baita ere, infernuko soinuak… 
 
“Han, izarrik gabeko ortziaren azpian, hasperen kexuak eta auhen sakonak aditzen 
ziren, nolaz eta, pausu bat eman orduko, negarrez hasi bainintzen. Hizkuntz anitz, 
birao lazgarriak, oinazezko hitzak, herrazko doinuak, ahots ozen eta urratuak esku-
zartekin batera, asotsa etengabe zabalduz une beti ilun hartan, haize-zirimolak 
astintzen duen hondarra bezala.” 
“Oinazearen erresumako jauna soinetik goiti ageri zen izotzetik (…) O! zeinen 
zoragarria izan zen nire tzat buruan hiru aurpegi zituela ikustea! Bat aurrez 
erakusten zuen, eta gorria zen hura; sorbaldaren gainean, kopetaren aldeetan 
erantsirik elkartzen ziren beste bi buruetatik, berriz, eskuinekoa hori-zuria iruditu 
zitzaidan, eta ezkerrekoa, hara, Nilo ibaia hedatzen deneko herritik heldu direnen 
itxurakoa. Haietako bakoitzaren azpitik bi hegal handi ateratzen ziren, halako 
munstro bati dagozkion erakoak: behin ere ez nuen ikusi i tsasoan halako oihal 
handirik; eta ez zuen lumarik, sagu-zaharrarenak bezalakoak baitzituen. Hegal 
haiek astintzean, hiru haize eragiten zituen, eta haiekin izozten zuen Kozito ibai 
osoa, eta sei begietatik aldi berean egiten zuen negar, eta bere hiru bizarrei 
negar-malkoak eta apar odoltsua zerizkien.”  

La Divina Comedia, Dante Alighieri, 1300-18 
 
Mefistofelesek Faustori azaltzen dio infernua non dagoen: 
“Zerupean. 
Etengabeko oinazean bizi gareneko  
osagai hauen guzt ien barne-muinean. 
Ez du mugarik infernuak, eta ez da leku bakarrean kokatzen:  
gu non gauden, han infernua,  
eta bera dagoen lekuan egonen gara beti gu.” 

                  Fausto, Christopher Marlowe, 1588-92 
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3. Biderkatzeko eta beti irabazteko araoa 
 
Munduan barna dabil bidaian Fausto Mefistofelesekin, bere etxeko 
deabruarekin. Harekin ikusiko ditu espazioa, planetak, izarrak, mendirik 
altuenak, hiririk ospetsuenak… baina edabeak, errezetak eta mila sorginkeriak, 
horiek sukaldean ikasiko ditu, eta jakina, ezin beste inon izan, sorginaren 
sukaldean! Han izan zuen haien sekreturik handienetako bat ezagutzeko 
aukera: “euren biderketa taula”.  
 
Zuei ere ekarri dizuegu sekretu handi hori, zeuek ere aukera izan dezazuen…   
 
 

 
 

 Batez hamar egin, biez ere bai. 
 Hiruez, aberatsago! Laua jarriz gero. 
 Bostetik seira, ikusiko duzue ba! 
 Zazpi eta zortzi, ez da aitzakiarik! 
 Bederatzitik batera eta hamar, batez! 
 Halaxe izanen da biderketa egitean 

Eta… sorgin denak, horixe ezarri behar!    
Hara! 

 
Arao biderkatzailea 

“Hexen-Einmal-Eins”en egokitzapen librea 
Goetheren Fausto 

 

 
“Hexen-Einmal-Eins”en alemanierazko jatorrizko elkarrizketen 
bideo muntaketa, Goetheren Fausto 
 
http://es.youtube.com/watch?v=A72XLZ4CrS0 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zuen irakasleek irakasten ahal dizuete erritmo bereziaz eta, horrekin batera 
jotzen baduzue zepiloa kartoi edo azal guri baten gainean, giro tetrikoagoa 
eta misteriotsuagoa lortu ahal izanen duzue, eta berdin musika gelan eskura 
duzuen perkusio txikiko edozein instrumentu jota ere.   
 

 
 

Fausto eta Mefistofeles sorginaren sukaldean 
1908ko Argitalpen ingelesa 

Willy Pogany-ren ilustrazioa (1882-1955) 
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Hiru bider bat berdin Bat 
Mefistofeles, Faustoren bidelaguna, baletean agertuko da, hiru deabrurengan 
hezurmamitua: Mefis, To eta Feles. Haietako bakoitzak jatorrizkoaren esentzia 
gordetzen du, baina bera bakarra egiten duen osagairik ere badu: bere 
itxura, bere mugitzeko era, esaten ahal dituen hitzak eta bere mugimenduari 
laguntzen dioten instrumentuen hotsa. Hona hemen haietako bakoitzaren 
ezaugarriak:   
 

izena mota mugimendua hitzak instrumentuak 
MEFIS Katu beltza Animalia, felinoa Me , fis Hariak 

TO Emakume xelebrea 
betaurreko beltzez 

Emakumezkoa To Zurezkoak 

FELES ZIrkoko magoa Hegaztia, malgua Fe , les Metalak 
 

- Saia zaitezte imajinatzen nola izanen diren deabru horietako bakoitza, 
antzekoak eta desberdinak aldi berean. Marraztu itzazue euren 
ezaugarriei erreparatuta. 

 
- Aukera itzazue eta entzun pertsonaia bakoitzari dagokion instrumentu-

familiek interpretatutako lanen zenbait zati. Zein instrumentuk osatzen 
dute familia horietako bakoitza? Zergatik uste duzue aukeratu dituela 
musikagileak instrumentu horiek pertsonaia bakoitzarentzat?

Arao biderkatzailea 
“Hexen-Einmal-Eins”en egokitzapen librea 

Goetheren Fausto 

 

Textu eta musika: Eva Gómez 
Orff-Schulwerken ideia batean oinarrituta 
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Honezkero imajinatu duzue nola diren itxura aldetik hiru deabruak eta 
badakizue euren musikak zein hots duen eta, honezkero, une egokia 
izan daiteke euretako bakoitzaren mugimendu mota aztertzeko. Erabil 
itzazue lehen aukeratutako instrumentu-familia bakoitzaren 
entzunaldiak. Ziur zuetako bakoitza gehiago identifikatzen dela eta 
erosoago sentitzen dela pertsonaia batekin, haren deskribapenaren eta 
haren mugimenduaren arabera. “Espezializatu” zaitezte hiruretako 
batean. 

- Badakigu nolakoak diren, nola mugitzen diren eta zein musikak biltzen 
dituen eta laguntzen dien. Euren artean harremanetan jarriko ditugu 
mugimenduez, baina baita ahotsaz ere. Plantea itzazue eszena txiki 
batzuk, gogoan hartuta deabru bakoitzak silaba bat edo bi (bere 
izenari dagozkionak) ahoskatzen ahal dituela. Silaba solte horiek hitzen 
moduan erabiltzen dira, alegia, errepika eta tarteka daitezke nahi 
adina. Zerbait adierazi nahi baduzue oso ongi erabili behar duzue 
ahozko eta keinuzko adierazpena: donera (galderak, harridurazkoak…), 
emozioak (alaitasuna, pena, haserrea…), zuen aurpegiaren 
adierazpena, etab. Saia zaitezte eskuetako keinuak gehiegi ez 
erabiltzen. Kontua ez da mimika-saioa egitea, kontua da Mefis, To eta 
Felesen hiztegi arrunt mugatua erabilita zerbait adieraztea.   

 
Mefis, To eta Feles hiru izaki dira, bakar bat osatzen dutenak: Mefistofeles. 
Baina Fausto ere haien eraginpean dago, euren berezko mugimendu 
batzuk “traspasatzen” dizkiotelako.  
 
- Egizue ariketa bat Fausto eta hiru deabruen arteko nahasketa-antzeko 

hau irudikatzeko. Ibil zaitezte denak gelan barrena keinu berezi bat, 
besteena ez bezalakoa, eginez (sorbaldako “tik” bat, belaun bat 
bestea baino gorago igoz, besoak ireki eta itxiz, bizkarra oker…) Ikasle 
batek Faustorena egiten du, eta normal ibiliz hasiko da. Halako batean, 
“deabruak hartutako” ikaskide bat ukitu eta haren mugimendua 
hartuko du beretzat, deabru hori bere “tik” horretatik libre utziz eta hari 
emanez Faustoren papera. Ikaskide hau berriz hasiko da, normal ibiliz, 
deabru bat aukeratu eta, hura ukituz, askatzen duen arte. 

 
Bat bider bat berdin Bi 
Faustoren istorioaren eta berau oinarri hartu duten guztien ezaugarrietako bat 
dualtasuna da, Gaitza eta Ona, Jainkoa eta Luzifer, Argia eta Itzala… 
Faustoren bitartez ulertzen ahal dugu gutako bakoitzaren baitan dagoela 
bide onetik edo txarretik joateko aukera, guztia gure erabaki eta ekintzen 
araberakoa izanen dela. 
 

- Ekar itzazue gogora liburuak, telesailak edo pelikulak, guztiok ezagutzen 
ditugunak, Ona eta Gaitzaren arteko dualtasun hori agertzen dutenak; 
berez onak ziren gizakiak, egun batean bide iluna aukeratu zutenak. 
Hona hemen horietako zenbait:   

  
 S tars Wars:  Indarra / Ifrentzu Tenebrosoa edo Alde Iluna (Darth Vader) 
 Harry Pot ter: Magoak / Jaun Iluna edo Tenebrosoa (Lord Voldemort) 
 Embrujadas: Sorginak eta Argi Zuriak / Demonioak eta Sorgin Beltzak  
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4. Zazpi Bekatu 
 

Zazpi bekatuen sailkapena Gregorio Handia aita santuaren VI. mendeko 
agintaldiaz geroztik da ezaguna. Seguruena banan-banan aipatu ziren, 
fededunei heziketa eta morala irakastearren. Baina XIV. mendearen hasieran, 
bekatu nagusi hauek langai bihurtu ziren margolari, eskultore eta 
literaturagileentzat, era horretan zabaldu eta herritarrengana iritsi zirela, eta 
haiekin batera euren baitan zetzan dotrina ere bai.  

Dante poetak Divina Comedian agertzen ditu, Infernura egiten duen bisitan. 
Faustoren istorioan, berriz, hezurmamituta aurkitzen ditugu, gure 
protagonistarekin solasean. Historian barna, beste margolari anitzek landu 
dute gaia eta euren margolanen gai nagusitarako erabili dituzte bekatu 
nagusiak. Euren artetik bat nabarmentzen da, El Bosco, margolari 
eztabaidagarria, bere margolan enigmatikoetan, behin eta berriro, gizakia, 
bekatua eta Infernuko zigorra margotu zituena. Bekatu nagusien mahaia 
margolanean, esaterako, akats larri horien inguruko adibideak ematen ditu 
zenbait eszenatan. Ikus ditzagun horietako batzuk ikasleekin:   
 

- Zure irakaslearen laguntzaz, bila ezazu El Bosco izeneko margolariaren 
inguruko informazioa. Mapa batean seinalatu haren sorterria eta ikas 
ezazu zergatik deitu zuten horrela. Bildu haren bizitzari buruzko zenbait 
datu, esan zein den haren margolanik ospetsuena eta zein museotan 
dagoen. Egizu mural txiki bat informazio hori guztia duena eta jar ezazu 
bertan haren margolanetako bat. 

 
Honako lotune honetan margolari bikain haren datu zenbait aurkitu 
ahal izanen dituzu: 
  http://es.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch#Obras 

- Orain, El Boscok margotu zuen mahai hau arretaz begiratzeko 
proposatzen dizugu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 

 

Bekatu nagusien mahaia, El Boscorena 
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1 Zenbakiduna 

 

2 Zenbakiduna 

 

4 Zenbakiduna 

3 Zenbakiduna 

Erdian, Jainkoaren begi-ninia ikusten da, guztia ikusten duena; behealdean 
ageri diren hitzek horixe adierazten dute. Haren inguruan, eta biribilean, zazpi 
eszena ikusten ahal ditugu, bekatu banari dagozkionak. Ondoren, haietako 
lau aurkezten dizkizugu; saia zaitez azaltzen zer ikusten duzun horietako 
bakoitzean:      

 
! Lotu ezazu orain margolan bakoitza ondorengo zerrenda honetan ageri 

diren bekatuetako banarekin, eszena bakoitzari zein bekatu dagokion 
adieraziz. Azalpen hauekin argitu dezakezu akats horietako bakoitza 
zertan datzan:  

 
 Harrokeria: norbera besteen gainetik dagoela uste izatea. 

 
 Zikoizkeria: dirua eta gauzak beharrik gabe pilatzea. 
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Bekaizkeria: besteek dutena nahi du eta besteak erortzen ikusita pozik 
da. 
 

 Hira: bere buruaren kontrola galtzea garrantzirik gabeko arrazoiengatik. 
 

 Sabelkeria: neurrigabeko interesa janari-edariekiko. 
 

 Nagikeria: bizitzako konpromiso eta arazoei aurre egiteko gaitasunik eza. 
 
Haragikeria: sexuarekiko neurrigabeko interesa ondokoa kontuan hartu 
gabe.  

 
! Orain, jar zaitezte taldeka eta pentsa ezazue zer eginen zenuketen zuek 

bekatu horietako bati aurre egiteko: pentsa ezazue, esaterako, hirak 
edo amorruak harrapatu eta bortxaz jokatzen duen pertsonaz. Zer egin 
behar dute haren ingurukoek? Zer iruditzen zaizue egin behar duela 
pertsona horrek, sentimendu horiek saihesteko eta erasokortasun hori 
bideratzeko? 
Egizue kontu bi ikaskide elkar joka hasten direla amorru bizian. Asma 
ezazue konponbide bat borroka eteteko. Jokabide horiek banatu eta 
antzeztu egoera ikasgelan. Gauza bera egin dezakezue sabelkeriaz, 
bekaizkeriaz eta harrokeriaz.   
 

! Zure irakaslearen laguntzaz, lotu itzazu orain bekatu nagusiak euren 
kontrako jokabidea adierazten duten esaldiekin, esate baterako: 

 

NAGIKERIA    Langilea izatea, eginahalak egitea… 

 
 

 Kontrakoa adierazten duten hitzak ere bila ditzakezu, adibidez: 
 

            NAGIKERIA    Prestasuna, maraztasuna… 
 
           
Hona hemen lagungarri izan dakizkizuen zenbait hitz: 
 

apaltasuna, zolitasuna 
neurritasuna, egokitasuna 

lasaitasuna, egonarria, baretasuna 
eskuzabaltasuna, elkartasuna 

nahikotasuna, ezaxola, karitatea 
prestasuna, maraztasuna 

kastitatea, begirunea, zintzotasuna 
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5. Eragin makina horri! 
 
Ikuskizunaren lehenbiziko agerraldian, Fausto Doktorearen laborategian sartuko 
gara. Liburu eta inskripzioz josia, erloju handi bat du paretan eta makina bitxi 
bat, haren aurkikuntzetatik abiatuta eraikitakoa. Eszenatokian ikusten dugun 
makineriaren piezak dantzariak dira, gurpil, azkoin, malguki edota larako 
bihurtuta, guztiak batera mugimenduan jartzen direnak, engranaje handi bat 
bailitzan. Zuen ustez, zertarako balio ote du, Fausto Doktorearen ikerketen 
ondorio den asmakizun bitxi honek?   
Jarduera honetan zera proposatzen dizuegu, une batez Fausto Doktorearen 
larrupean jartzeko eta makina xelebre bat asmatu eta martxan paratzeko, 
bere dantza mekanikoa eta guzti. 

- Lehen-lehenik asmakizuna sortu behar dugu. Zertarako sortuko zenukete 
zuek makina bat? Beharbada…. 

 
     … erraldoi-urratsak emateko? *   … hodeiak sortzeko?* 

 
  …  jauzi izugarriak egiteko?* 

 
   edo zapatetako lokarriak lotzeko?* 
 

* Chloé Poizat egilearen Makinak liburutik 
hartutako irudiak. Kalandraka Argitaletxea, 
2000. 
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- Aurreko irudi horietatik abiatuta, asmatu makina horietatik zein pieza mugi 

litezkeen. Bakoitzak bila ditzala haien dardarizo, astindu, edo sigi-sagak 
irudikatuko luketen mugimenduak, gorputzaren atal bat edo bi bakarrik 
erabilita. 

- Makineria nolakoa den eta antzezten duzuen piezaren arabera, 
mugimendu mota desberdinak ikertzen ahal dituzue: indartsu / samur, 
zuzen / oker, jarraitua / staccato, tinkoa / laxoa, etab. Ikerketan aurrera 
egin ahala, mugimendu mekaniko horretan erabiltzen dituzuen gorputz-
atalen kopurua handitzen ahal duzue.  

 
- Orain, binaka, bietako batek proposatu 

behar du ikertutako mugimenduetako 
bat, bikotekideak soinua jartzen dion 
bitartean, ahotsez edo instrumenturen 
batez. Ondoren, rol aldaketa.  

 
-  Talde txikitan, sortu eta eraiki makina 

bat zuen gorputzez. Pentsatu makina 
horren ezaugarriez (egitura, 
baliagarritasuna, materialak, 
funtzionamendua, etab.) taldearen 
gelditasuna eta mugimendurik 
egokienak aurkitzeko. Abiarazten ahal 
duzue poliki-poliki, lehenbizi batek eta 
gero ondokoak eginez, kate-eraginean. 
Ahotsez lagundu mugimenduak, eta 
dantza mekanikoa osaturik egonen da. 
Prestaketan minutu batzuk pasa 
ondoren, erakutsi zuen proposamena 
ikaskideei eta, guztiak ikusi ondoren, solastu ikusitako konposizio edo 
makineria horiei buruz.    

- Gaia lantzeko beste aukera bat zera litzateke, xehetasunak gehitzea 
funtzionamenduaren abiaduraren arabera. Adibidez, dantza gero eta 
arinago egin zenezakete, hasierako gelditasunetik erabateko 
mugimenduraino, eta ondoren atzera ere moteldu, berriz ere gelditu arte. 
Edo bestela, leherketa handi batean amaitu, abiaduraren abiaduraz… 
edo bururatzen zaizuen bestelako edozein amaiera. 

 
 
Ibilaldi mekanikoak 
Engranaje bateko osagai izateaz asperturik, makineriaren pieza desberdinak 
bereizi egiten dira eta zeinek bere bizitza hartzen du. Bakoitzak bere bidea 
hartu eta, euren kabuz ibiltzen hasten dira… alegia, mekanika-pieza batek 
bere gisa ibiltzeko duen aukeraren arabera. Guztiek dute mugimendu eredu 
bera, baina norabidea aukeratzen ahal dute. Haiek imitatzen saiatuko zarete, 
lehenago makinak sortzeko osatu dituzuen talde txikietan bildurik.  
 
 

Dantzarien mekanika 
Fortunato Depero, 1917 
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- Talde bakoitzak mugimendu eredu bat aukeratzen du, 8 pultsu (pausu) 
iraunen duena eta etengabe errepikatuko dena. Adib. 3 aurrera, 2 
atzera, 2 aurrera, pausa 1. 

 
- Formazio zehatz batetik abiatuta, taldeko “piezak” aldi berean hasiko 

dira ibiltzen, eredu beraren arabera, nahi dutelarik norabidea alda 
dezaketela (ezker, eskuin, aurrera…). Oso erne egon behar da, batzuen 
eta besteen ibilbideak elkar gurutzatzen ahal baitira une batean; erne 
ibili elkar ez jotzeko. 

 
- Norabideak anitz izanda ere (edonora goaz, noraezean), urratsak 

erabakimen edo burubide handiz eman behar ditugu, zenbait alderdi 
zainduz, esaterako ardatza (aurreraka okertuxea indarra edo presaren 
itxura handiagoa emate aldera), hanken eta besoen mugimenduak 
bateratuta, etab.   

 
- Nolanahi ere, beharrezkoa da talde “ibiltari” horretakoa ez den 

lagunen batek pultsu erregularra markatzea erritmo-instrumenturen bat 
jota, esaterako panderoa jota. Hobe erritmoaren sen ona duen irakasle 
edo ikasleren batek egitea, bestela gero eta azkarragoa jotzea izaten 
baita joera gehienetan…  

 

Pasieraren ondoren, egin duen ibilbidea gogoratuko du pieza ibiltari bakoitzak, 
buruz ikusten saiatu eta paperean marrazten saiatuko da. Bakoitzak bere 
ibilbidea gogoratu ondoren, marrazki kolektiboa osa dezakegu arbelean edo 
paper handian, ibilbide desberdinen marrak elkar gurutzatuta. Aurrera egiteko, 
pare bat aukera eskaintzen dizkizuegu:   
   

- Erabili osatutako marrazkia partitura grafiko baten modura, non lerro 
bakoitza instrumentu baten “particella” izanen den. 

 
- Kopiatu horietako bakoitza orri batean eta marra-arteko espazioak 

margotu kolore desberdinez, Piet Mondrianen koadroen gisara. 
 

  
Konposizioa II 
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6. Faustoren itzalaren atzetik 
 

Beste legenda anitz bezala, Fausto Doktore harena ere egiazko gertakizunetan 
oinarritua dago: 1480 inguruan Johann Fausto delako bat sortu zen Alemania 
hegoaldean. Ikasketarako talentu handikoa izanik, teologian doktoratu zen, 
eta gainera medikuntza, filosofia, astrologia eta magia beltza ere ongi 
ezagutzen zituen. Haren garaikideen arabera, berritsua eta gezurtia zen, eta 
haren bizitza, tartean sorginkeria maiz leporatu baitzioten, garai hartako jende 
guztiaren ahotan ibili zen.  
 
XVI. mendeaz geroztik, Johann Faustoren itzal luzeak legenda 
anitz eragin zituen herritarren artean, eta artista, idazle nahiz 
musikarien inspirazio iturri izan zen, bai eta gaur arteraino iritsi 
zaizkigun txotxongilo-antzerkien egileentzat ere. Familia-
taldean ibiltzen ziren titiriteroak Europako herri eta hirietan 
barna ibiltzen ziren, nekazarien eta umeen entretenigarri azoka 
eta festa egunetan, naturaz gaindiko ahalmenen trukean 
deabruarekin hitzarmena egin zuen haren istorioa kontatuz.  
 
Jarduera honetan zera proposatzen dizuegu, zuek ere zuen 
ekarpena egin diezaiozuen titiriteroen aspaldiko tradizioari, Fausto Doktorearen 
istorioa zuen erara kontatuz, itzal-antzerki txiki bat eginda. 
 
Itzalen antzerkia milaka urte dituen tradizioa da, kultura guztietan aurkitzen 
ahal duguna, ezagunenak Turkia, India, Indonesia eta Txinakoak badira ere. 
Erabiltzen diren txotxongiloak figura planoak dira, euren gorputz atalei lotutako 
makila mehe batzuk eraginda mugiarazten direnak. Irudi horien itzalak 
pantaila edo mihise baten gainean islatzen dira, aukerak anitz direla: 
txotxongiloak pantailatik hurbilago edo urrunago erabil daitezke, eta itzala 
handiagoa edo txikiagoa da horren arabera.    

 

  

 

 

Informazio gehiago itzal-antzerkiari buruz: 
 
http://artsedge.kennedy-center.org/shadowpuppets/shadow_puppets.html 
http://www.youtube.com/watch?v=HLoilEvFt9U&eurl=http://digitalsilhouette.wordpress.com/ 

Indonesia, Txina eta Turkiako itzal-antzerkietako txotxongiloak. 
Making Shadow Puppets liburua, Kids Can Press, 2002 

 

Mefistofelesen silueta 
Paul Konewka, 1877 
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1. Pertsonaiak egitea: 

Materialak: kartulinak, guraizeak, paper-zulagailua, tatxuelak edo papererako 
tximeleta-itxiturak, zurezko zotzak (txinatarren zotzen antzekoak) eta zinta 
itsaskorra edo karrozari-zinta. 

- Kartulina batean moztu zuen istorioko pertsonaien siluetak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Figura horiek artikulatu nahi badituzue, 
banaka moztu behar dituzue gorputz atalak, 
hanka-besoak, burua eta soina. Ondoren, 
puska horiek elkarren gainean jarri behar 
dituzue artikulazio-puntuan, eta paper 
zulagailuaz zuloa egin hor, puntu horretan. 
Tximeleta-tatxuela sartu zuloan eta 
atzealdetik ireki bi xaflak, eta horrela lortuko 
duzue bi gorputz atal horiek lotuta egotea 
eta, aldi berean, mugikortasuna izatea. 
Hemen eskuinean duzue zatikatze horren 
adibide bat, deabruaren figurarekin egina.  

 
- Figurak erabat opakuak izan daitezke, edo 

barnealdean zuloren bat irekitzen ahal diezue, 
argia igarotzeko moduan, bizitasun handiagoa emateko. Barneko zulo 
horiek paper garden koloretsuez estal ditzakezue (zelofan, zeta-papera 
edo koloretako paper begetala) proiektatutako itzalek kolorea izan 
dezaten. 

Mefisto eta Fausto, Wagner eta Margaritaren 
siluetak, Paul Konewkak alemaniar 
ilustratzaileak Goetheren Fausto 
antzezlanerako eginak, 1877an argitaratuak. 

 

Fausto, infernuko espirituak eta 
Mefistofeles deabruaren siluetak. 
Faustoren herri-liburua, Johann Spiesek 
1587an argitaratua. 
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- Azkenik, zurezko ziri horietako bat lotu behar duzue figuraren atal 
mugikor bakoitzaren atzealdean. Ziria perpendikularra paratu behar 
duzue txotxongiloan, eta zinta itsaskorraren puska txiki batzuez lotu 
behar dugu, mugimendua izan dezan norabide desberdinetara. 
Txotxongiloak bi ziri baino gehiago baldin badu, proba egin dezakezue 
bi lagunen artean erabiltzen. 

 
- Beste aukera bat da zuen gorputza edo haren atalen bat erabiltzea 

pertsonaiak irudikatzeko. Mozorro, oihal edo bestelako gauzez, zuen 
itzala eraldatzen ahal duzue eta pertsonaiaren arabera itxuraldatu.   

 

2. Proiekzio pantaila egitea: 

Materialak: oihal zuria edo paper trasluzidoa (paper begetal modukoa), 
kartoizko kutxa handia, dekoratzeko tenperak, guraizeak, zinta itsaskorra edo 
lekeda, argi-fokua (lanpara, fokua, proiektorea, etab.) 

- Proiekzio-pantaila aski goiti paratu 
behar da, titiriteroak azpian jar 
daitezen, ikusleek ikusi gabe. 

 
- Pantaila egiteko kartoizko kutxa handi 

bat erabil dezakegu. Alde batetik leiho 
bat moztu, 5zmko markoa utzita. 
Markoaren gainean, barnealdetik, 
itsatsiko duzue papera edo oihala, 
zinta edo lekeda erabiliz. Erne ibili 
zimurrik ez uzteko. Kutxaren beste aldea 
moztu, 15 zm baino gehiagoko 
zabalerarik izan ez dezan. Kutxa 
tenpera-margoez edo beste materialen 
batez edertu dezakezue. Goratu proiekzio-kutxa oihalez edo kartoiz 
estalitako mahai edo banketa baten gainean, figuren erabiltzaileak 
atzean ezkuta daitezen. 

- Proiekzio pantaila beste era batera ere egin daiteke, alegia, oihal puska 
handi bat euskarri batetik zintzilik jartzea, edo sabaitik edo ate-zulotik 
zintzilik. Azpialdetik beste oihal puska bat jarriko dugu, beltza edo iluna, 
besteari josita edo belkro edo lekedaz itsatsita. 

 
- Jar ezazue pantailaren atzealdean argi-ildo kontzentratua igorriko duen 

fokua. Proba egin beharko duzue argi-fokuaren eta pantailaren arteko 
tartea ahalik eta egokiena aurkitu arte, erabiltzaileen itzalak ez 
daitezen ager. Orain, gela ilunpean uztea besterik ez da falta, fokua 
piztu eta, itzalak agertuko dira. Retroproiektorea edo ordenagailurako 
argi-kanoia erabiltzen badugu, eszena girotu dezakegu, pantailaren 
gainean fondoko irudiren bat proiektatuz.  

Wayang Kulit, Javako itzal-antzerkia 
Indonesian Tourist Board 
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Goethe bere txotxongilo-antzerkiarekin. 
W. Fiedrich 

 

  

3. Eszenaratzea: 
 
XVI. eta XVII. mendeetako txotxongilo-antzerkietan, gure istorio honen 
amaieran, beti ere, demonioek Fausto eramaten zuten, antzezpen hauek 
elizak erabiltzen zituelako herritarrei dotrina azaltzeko, zeinen arriskugarria 
izaten ahal zen jendaurrean Jainkoari uko egitea. Beste liburu eta antzezlan 
anitzek amaiera hobea ematen zioten Fausto Doktorearen dramari. XIX. 
mendean, berriz, Johann Wolfgang von Goethek, umetatik ohitua 
txotxongilo-antzezpen hauek ikusten, istorioaren argumentua eraldatu eta 
salbazioa eman zion Faustori: demonioak haren arima eramateko agertzen 
direlarik, atzera egin beharrean dira, aingeru-armada bat heldu zela ikusita.  

Eszenaratu aurretik zeuen istorioa eratu egin behar duzue, bere hasiera, 
bilakaera eta amaiera dituela. Musika erabiltzen ahal duzue zenbait 
eszenatarako, edo eszena eta eszena arteko tarteak lotzeko. 
Narratzailearen figura ere erabiltzen ahal duzue. Eta ez ahaztu, gero, 
izenburua ematea!   
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IRAKASLEARENTZAT 
 
 
Bekatu nagusiak El Boscoren mahaian 1 
 

1.  1. irudia: Hira 
  2. irudia: Harrokeria 
  3. irudia: Sabelkeria 
  4. irudia: Bekaizkeria 

 

Hira: Irudian bi nekazari mozkor ageri dira, ostatu baten atarian sesioan 
direla, eskuan edari-pitxer bana dutela. Haietako bat emakume batek 
geldiarazten du, besteak, bitartean, buruan jarleku bat duela. Atzean 
landa-paisaia ohikoa da.     
 
Harrokeria, emakume bat ageri da etxe barnean, egunero erabiltzen 
diren gauza txikiak dituela inguruan. Armairu bateko ispiluan begiratzen 
du bere burua, deabru bat dela euskarri; alde batean, hainbat figura 
dituen beste gela bat ikusten da. 
 
Haragikeria. Oihalezko denda kolore gorri biziko bat ageri da landa 
batean, eta bi bikote maite-eztitan otordua ospatzen dute. Alde 
batean, bi juglare edo bufoi daude. Lehen planoan, musika-tresnak. 
 
Nagikeria. Eliza-gizon bat lo dago lurreko suaren aurrean, goxo-goxo 
etxe barnean, eta dotore jantziriko emakume bat (Fedea) hura 
esnatzen saiatzen da, otoitz-betekizunak egin ditzan. 
 
Sabelkeria. Barneko irudia da, lau pertsonaiarekikoa. Oturuntza 
aurkezten dueneko mahaian gizon lodikote bat ageri da jaten ari dela. 
Eskuinaldean, zutik, irrikaz edaten du beste batek, pitxerretik bertatik, 
edaria ezpain-ertzetatik dariola. Ezkerrean, emakumezko batek janari 
gehiago ekartzen du. Ume lodi bat ageri da, aita lodikotearen arreta 
bereganatu nahian, era horretan irudikatuz umeentzat eredu txarra 
dela. Lehen planoan, saltxitxa bat erretzen ari da burruntzian. 
 
Zikoizkeria. Epaiketa bat ageri da, bertan epailea, justizia ezarri 
beharrean, saldukerian ari dela auzitara jo duten aldeetako batekin, 
edo, beharbada, biekin ala biekin ere.  

 
Bekaizkeria. Neska-mutil maiteminduak ageri dira (burges bat beste 
baten emaztea bereganatu nahian), bi jaun (eskuan belatzari eusten 
dion noble gazte bat eta hari begira dagoen merkatari bat) eta, 
karrikan, bi zakur hezur bakarrarekin. 

                                                

1   Wikipedia 
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! Antonimoak:  
 
 nagikeria… prestasuna,  
 Harrokeria… apaltasuna, soiltasuna 
 Hira…… lasaitasuna, egonarria, baretasuna 
 Haragikeria…  ondradutasuna, araztasuna, garbitasuna 
 Zikoizkeria….. eskuzabaltasuna, elkartasuna 
 Sabelkeria….. gutxitasuna, neurritasuna 

Bekaizkeria……  nahikotasuna, ezaxola, karitatea 

 

 


