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MUNDUKO MUSIKAK 

ARAZO-EGOERA 

Arloa: ARTE HEZKUNTZA 

 

Gaia: MUNDUKO MUSIKAK 

 

Maila: 6. MAILA 

 

Proposamenaren justifikazioa: 

Kultur-aniztasuna errespetatzen dugun heinean, irakasleoi dagokigu, gure neurrian, 

hainbat herrialdetatik Euskal Herrira datozen familiak  eskolan integratzen  

laguntzea. Musikak duen izaera unibertsala eta bateratzailea oso lagungarria izan 

daiteke helburu hori lortzeko. Ikasle etorkinei  haien musika eta kultura gure artean 

ezagunak eta balioetsiak direla sentiarazteak integraziorako beharrezkoa den 

segurtasuna emango die. Bestetik, Euskal Herriko eta beste herrialdeetako zenbait 

musika-ezaugarri  oso antzekoak direla jakiteak herrialdeen arteko zubiak eraikitzen 

lagunduko digu. Azken finean,  hain aberasgarriak diren hainbat herrialdetako 

musika-adierazpenak ezagutuz, eskola-komunitate  osoa  aberastuko da. 

 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua. Aurten nazioarteko eskola-jaialdia ospatuko dugu. Bertan, 

hainbat herrialdetako janariak dastatu, haien jokoak ezagutu  eta  musika- eta 

dantza-emanaldiak eskainiko ditugu. 

B. Arazoa. Jaialdi horretarako,  munduko musikarekin  zerikusia duen proiektu 

artistiko bat prestatu behar dugu. Proiektu horrek Euskal Herriko musikaren eta 

beste zenbait herriren  arteko antzekotasunak jaso beharko ditu. 

C. Helburua.  Munduko zenbait herrialdetako  musika-adierazpenak ezagutzea 

interpretatzea eta Euskal Herriko musikarekin antzekotasunak bilatzea. 

 

Eginkizuna: 

Arazo-egoera honetatik abiatuta, Senegal, Errumania eta Brasilgo musika-

adierazpenak eta alderdi kulturalak lantzen dituzten hiru unitate didaktiko landuko 

dira. 

Ikasleak talde txikietan bereiziko ditugu. Unitateetan landutako herrialde bateko 

kanta, koreografia edo bestelako musika-jarduera bat interpretatu eta grabatu 

beharko dute. Bideo horretan, aukeratutako herrialdearen aurkezpen bat egin  eta  

Euskal Herriko musikarekin zer lotura topatu duten adieraziko dute. Talde guztien 

bideoak editatu eta bideo bakar batean batuko ditugu. Bideo hori, eskolaren jaialdian 

proiektatuko dugu, dokumental gisa. 



2 
 

 

 

OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

A. Zehar-konpetentziak: 

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia, 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia, Elkarbizitzarako konpetentzia, Ekimenerako 

eta espiritu ekintzailerako konpetentzia eta Norbera izaten ikasteko konpetentzia.   

Unitate didaktiko eta jarduera guztietan. 

B. Diziplina barneko konpetentziak: 

Konpetentzia sozial eta zibikoa. Talde lanetan aritzean, besteen ekarpenak entzuten, 

asertibitatez gure iritzia ematen eta negoziatzen ikasiko dugu. 

Unitateetan landuko diren arte-ekoizpenak ulertzeko, haien jatorrizko kultura eta 

testuingurua (balioak, alderdi ekonomikoak, erlijioa, etab.) kontuan hartu beharko  dugu.  

Hainbat herrialdetako arte-lanak ezagutzeak eta  balioesteak herrialde  horietako kultura 

estimatzen lagunduko digu. 

 

Senegal UD: jarduerak (1,2,3,4,5) 

Errumania UD: jarduerak (1,2,3,4,5) 

Brasil UD: jarduerak (1,2,3,4) 

 

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia. Alde batetik, abestien bidez, 

euskarako eta beste hizkuntzetako  hiztegia landuko dugu. Bestetik, teknologia berriek 

eskaintzen dituzten baliabideak erabiliko ditugu bideoak editatzeko, aurkezpenak egiteko, 

musikogramak, soinu eta irudiak kudeatzeko, etab. Horretaz gain, kontuan hartu behar 

dugu, arte-ekoizpenak hitzik gabe komunikatzeko baliabide aproposak direla. 

 

Senegal UD: jarduerak (2,3,4) 

Errumania UD: jarduerak (1,2,4,5) 

Brasil UD: jarduerak (1) 

Matematikarako konpetentzia. Zelula erritmikoen balioak eta haien arteko proportzioak 

ezagutuz, eta 2/4, 3/4 eta 4/4 konpasen ulermenaren bitartez garatuko da. Bestalde, 

musika-tresnen sorkuntzan neurriak landuko dira. 

 

Senegal UD: jarduerak (2,4,5) 

Errumania UD: jarduerak (2,3) 

Brasil UD: jarduerak (2,3,4) 
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Konpetentzia motorra. Dantzak, koreografiak eta haiekin loturik  egingo diren luzaketak, 

erlaxazioak eta bestelako ariketak egingo ditugu. 

Senegal UD: jarduerak (1,4) 

Errumania UD: jarduerak (1,2,4) 

Brasil UD: jarduerak (1,2,3,4) 

Arterako konpetentzia. Hainbat kultura- eta arte-adierazpen ulertu eta balioetsiko ditugu.  

Arte-ekoizpenak, nork bere ideiak eta sentimenduak adierazteko erabiliko ditugu. 

Musikaren bitartez, gizarte anitz honetako pertsonen arteko komunikazioa sustatuko dugu. 

Unitate didaktiko eta jarduera guztietan. 
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SENEGAL 
UNITATE DIDAKTIKOA 

 
 

HASIERAKO FASEA 
 
 
Ikasleei arazo-egoera azalduko diegu, erronka zertan datzan garbi izan dezaten. Izan ere, 
unitate didaktiko honetatik, ikasleek ideiak hartuko dituzte proposamen artistiko bat 
prestatzeko eskolako nazioarteko jaialdirako. Gogoratuko diegu haien proposamenek Euskal 
Herriko eta beste herrialde bateko kulturaren edo musikaren arteko antzekotasunen bat jaso 
beharko dutela. 
 
Hasierako fase honetan, ikasleei  galderak edo proposamenak egiteko aukera emango diegu. 
Horrela, ikasleak arazo-egoera barneratu dutela ziurtatuko dugu. Ondoren, aukeratutako 
proposamen artistikoa librea dela argituko diegu, hau da, ikasleek gelan landutakoa molda 
dezaketela beren erara; adibidez, txirulaz ikasitako kanta batekin, koreografia bat asmatzea. 
 
Azalpenak eginda, ikasleen aurrezagutza ebaluatuko dugu, unitate didaktiko honekin 
erlazionatutako galderak eginez. Hona hemen adibide batzuk: 
 

– Ba al dakizue zein kontinentetan dagoen Senegal? 
– Zein dira Senegalgo hizkuntza ofizialak? 
– Senegalek ba al du itsasorik? 
– Ezagutzen al duzue Senegalgo musikariren  bat? 
– Ezagutzen al duzue Senegalgo musika-tresnaren bat? 
– Egon al zarete inoiz musika afrikarraren inguruko kontzertu batean? 

 
Hurrengo saioetan erabiliko dugun metodologia eta bete beharreko arauak zehaztuko ditugu. 
Ikasleei  ohartaraziko diegu jarduera guztiak ebaluatuko ditugula, eta ebaluazio horretan 
jarrera ona izateak duen garrantzia azpimarratuko diegu. Beharrezkoa ikusten badugu, 
"jarrera ona" izatea zer den edo ikasleengandik zer espero dugun argituko diegu ikasleei. 
 
UDan sortzen diren gorabeherak kudeatzeko, proposamenak eta kexak jasotzeko postontzi bat 
presta dezakegu.  
 
Lehenengo hausnarketa egin ondoren, Senegalgo musikaren aurkezpena (1. eranskina) arbel 
digitalean ikusiko dugu. Aurkezpenaren bukaeran dauden galderei erantzungo diegu, ikasleek 
zer barneratu duten  jakiteko. 
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GARAPEN-FASEA 
 
 

1. JARDUERA: SABAR  DANBOR TALDEA BIHURTZEA 
 
Jarduera honetan,  ikasleak Sabar danbor- eta dantza-taldea bihurtuko dira, jarduera lau 
ataletan banatuz. Lehenengo atalean, ikasleek erritmo-eskema batzuk ikasiko dituzte; 
bigarrenean,  dantza-pauso batzuk praktikatu; hirugarrenean, Sabar taldea osatu ikasitako 
erritmoak eta dantza-pausoak bateratuz; eta  laugarrenean,  Senegalgo musikarekin lasaitu. 
 

1.1.  ERRITMOA IKASTEA 
 
Arbel digitalean sei erritmo-eskema proiektatu eta landuko ditugu (2. eranskina). Irakasle 
bakoitzak erritmo horiek bere ikastaldearen mailara egokitu  eta nahi duen metodologia  
erabiliko du haiek lantzeko. 
 
UD honetan, ikasleak sei taldetan banatu, eta talde bakoitzari erritmo-eskema bat emango 
diogu.  Irakasleak, erritmo-eskema bat arbelean seinalatzean, dagokion taldeak interpretatuko 
du. 
 
Erritmoak txaloz edo perkusio-instrumentuak (klabeak, danborrak, kutxa txinatarrak, etab.) 
erabiliz  joko ditugu. 
 
Amaitzeko, ikasleek erritmo-eskemak elkar trukatuko dituzte, denek erritmo guztiak 
menderatu ditzaten. 
 

1.2. DANTZA IKASTEA 
 
Ikasleek, arbel digitalaren aurrean jarrita, bideoan azaltzen den koreografia ikasiko dute.  
Pausoak hobeto finkatzeko, ikasle-talde bakoitzak pauso bat ikasi eta gainontzeko ikasleei 
erakutsiko die. 
 

1.3. SABAR TALDEA ANTZEZTEA 
 
Ikasleek biribilean jarrita, ikasitako erritmo-eskemak joko dituzte. Irakasleak markatuko ditu 
erritmo- aldaketak, hurrengo erritmoaren eredua joz. Sortu daitekeen burrunba ekiditeko, 
egokiagoa da jarduera talde txikietan egitea. 
 
Musika-gelan bertan ditugun tresnak, edo material birziklatuekin sortutako  hainbat  musika-
tresna erabil ditzakegu. Dena den, soinu motzeko musika-tresnak dira egokienak: klabeak, 
danborrak, kutxa txinatarrak, panderoak, gu iroak, etab. 
 
Ikasleak biribilaren erdira sartuko dira ikasitako pausoak dantzatzera (banaka, bikoteka edo 
talde txikietan). Inprobisaziorako tarte bat ere emango diegu. 
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1.4 ERLAXATZEA SENEGALGO SEHASKA-KANTA BATEKIN ETA EGIA ETA GEZURRA 
IPUINAREKIN 

 
Aurrez proposaturiko ariketak egin ondoren, seguruenik umeak oso aztoratuak egongo dira; 
beraz, ariketa honen helburua umeak lasaitzea da. 
 
Ikasleak lurrean etzango dira buruz gora eta begiak itxita. Senegalgo Tànk Loxo Nopp (3. 
eranskina) sehaska kanta entzuten duten bitartean, gorputz-atal guztiak luzatuko dituzte, bost 
segundotan  tenkatuz, eta beste bost segundotan lasaituz, sudurretik arnasa sakon hartu eta 
ahotik botatzen duten bitartean.   
 
Tànk Loxo Nopp abestiak gorputz-atalak aipatzen dituenez woloferaz (hanka, besoa, lepoa,  
etab.), hizkuntza horretan hitz batzuk ikasteko aukera daukagu. Era berean, gogoratu 
ditzakegu Euskal Herriko sehaska-kantak, batik bat gorputzeko atalak aipatzen dituztenak. 
 
Luzaketak bukatzean,  lurretik altxatu gabe, Egia eta Gezurra (3. eranskina) Senegalgo ipuina 
kontatuko diegu, kora musika-tresnaren doinu lasaigarria entzuten dugun bitartean. 
 
Bukatzeko, laburki, ipuinaren irakaspenari buruz hitz egin dezakegu. 
 
 

2. JARDUERA: FATOU YO ABESTEA ETA TXIRULAZ JOTZEA 
 
Lehendabizi, karaokea erabiliz,  Fatou yo abestiaren esanahia eta hitzak ikasiko ditugu  
(4. eranskina). 
 
Gero, abestia txirulaz jotzen ikasiko dugu pauso hauei jarraituz: 
 

1. Aztertu partituraren forma (4. eranskina). Abestiak hiru zati ditu (A, B eta C) eta 
bakoitza bi aldiz errepikatzen da. Zati guztiek galdera-erantzun egitura daukate. 

2. Landu banaka erritmo-eskema konplexuak. Bereziki, sarrera anakrusikoa, hirukotxoak, 
beltz punttuarekin eta kortxea eta sinkopa (kortxea beltza kortxea). 

3. Markatu erritmoa. 
4. Solfeatu notak, hasieran intonatu gabe  eta ondoren intonatzen. 
5. Abestu letrarekin, intonatzen. 
6. Txirulaz jo agertzen diren notak banaka, posizioak finkatzeko. Begiratu nota berriren 

bat agertzen ote den, oraindik txirulaz landu ez dena. 
7. Jo zatika (galdera lehendabizi eta erantzuna ondoren) 
8. Jo notekin, errepikapenak eginez, osorik. 

 
Ariketa osagarri bezala, ikasleek gorputz-mugimendu bat asma dezakete abestiaren esaldi 
bakoitzerako, koreografia erraz bat sortuz. Beti bezala, ikasleei inprobisatu eta ondorioz 
sormena garatzeko aukera emango diegu. 
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3. JARDUERA: TAJABONE ABESTIA IKASTEA 

 
Ismael Lo  musikari senegaldarraren Tabajone kanta abestuko dugu. Tajabone Ramadanaren 
bukaeran ospatzen den festa bat denez,  Ramadanari buruz hitz egiteko aukera ematen zaigu. 
Ikasgelan, ikasle musulman bat balego, Ramadana nola bizitzen duen kontatzera gonbida 
genezake. 
 
Aldi berean, Tajabone festan, Euskal Herriko bestelako ospakizunetan egiten den bezala 
(Gabonak, Santa Ageda, inauteriak...), umeak etxez etxe janaria eskatzera  joaten direla 
gogorarazi dezakegu. Izan ere, Euskal Herriaren eta beste herrialde batzuen arteko 
antzekotasunak bilatzea gure arazo-egoerak planteatzen digun erronka bat da. 
 
Ismae l Lo , musikariari buruz hitz egingo dugu, Tajabone abestiaren konposatzailea (5. 
eranskina). 
 
Abestia ikasteko, balantera hizkuntzan dauden hitzak irakurri, ahoskatu eta ulertuko ditugu. 
Gero, musikarekin batera abestuko dugu (5. eranskina). 
 
 

4. JARDUERA: FUNGA ALAFIA ABESTEA, DANTZATZEA ETA XILOFONOZ JOTZEA 
 
Funga Alafia ongietorria emateko erabiltzen den Afrika mendebaldeko abestia da. Gure 
erronkari eutsiz, Euskal Herrian ongietorria edo agurra emateko abestirik edo dantzarik ba 
ote dagoen galdetu dezakegu. 
 
Aurkezpena ikusi (6. eranskina), eta abestia eta koreografia ikasiko ditugu. 
 
Koreografiaren pausuak ikasteko, ikusi tutoretza-bideoa pantailan. 
 
Lehenengoa pausoa: txaloak eman eta oinak ondo altxatu, soldadu baten martxa imitatuz; 
tinko zapaldu, tempoari jarraituz. 
 
Bigarren pausoa: bi besoak bihotzera bideratu eta ondoren besoak gorantz zabaldu (lau 
aldiz); oinek berdin jarraitzen dute, tinko zapalduz tempoa markatzen. 
 
Hirugarren pausoa: bi besoak gorputzaren albo batera eta bestera eraman eta atzera bota 
swing edo balantza mugimendu batez (lau aldiz); oinek berdin jarraitzen dute. 
 
Laugarren pausoa: lehenengo pausoa hiru aldiz egin, eta laugarrenean esertzeko jarrera 
hartu, hankak eta besoak ondo zabalduta baina lurra ukitu gabe. 
 
Bosgarren pausoa: salto eginez, eskuineko oina eskuineko eskuarekin ukitu eta ezkerreko 
oina ezkerreko eskuarekin (lau aldiz). 
 
Seigarren pausoa: makurtu eta ontziak garbitzeko keinua egin,  altxa eta  ontziak goiko apal 
batean ipini; oinek mugimendu bera egiten jarraitzen dute. 
 
Zazpigarren pausoa: eskuineko besoa aurretik atzera eraman, igerian bezala, eta ondoren 
ezkerrekoa; bi besoak batera altxa eta jaisterakoan belaunak jo; ostera bira osoa eman lau 
denboratan, bi eskuak altxatuz eta lau aldiz jaitsiz. 
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Dantza ikasi ondoren Funga Alafia txirulaz eta xilofonoz jotzen ikasiko dugu. Ikasgelan 
ditugun plakazko musika-tresnen arabera antolatuko ditugu taldeak. Ikasle guztiek plakazko 
instrumentuak jotzea egokiena izan arren, batzuetan ezinezkoa da, eta, ondorioz, moldaketak 
egin beharko ditugu. Adibidez, taldearen erdiak koreografia egin lezake eta beste erdiak 
musika-tresnak jo litzake (plakazkoak eta  intonazio zehaztugabekoak erritmoa markatuz). 
 
Partituran (6. eranskina) lau plakazko musika-tresna proposatzen dira: xilofono sopranoa, bi 
xilofono altu eta  xilofono baxua. 
 
Hasteko, xilofonoak jotzeko teknika azalduko diegu: 
 

– Baketa besoaren luzapen bat da. 
– Besoek lasai eta erlaxatuak egon behar dute, tentsiorik gabe. 
– Baketei malgutasunez baina aldi berean tinkotasunez eutsi behar zaie. 
– Baketek errebotatu egin behar dute plaka jotzean (baketa ez da plakan itsatsita geratu 

behar, bestela plakaren bibrazioa mozten dugu). 
 
Ondoren, eskalako nota guztiak  teknika egokia erabiliz joko dituzte, jo ahala noten izenak 
ozen esanez. 
 
Partitura ikasteko ohiko pausoei jarraituko diegu: 
 

– Partituraren forma aztertu. Guztira, lau konpas dira: lehenengo biak galdera, eta 
azkeneko biak erantzuna. 

– Erritmoa markatu, sinkopari erreparatuz. 
– Solfeatu notak, hasieran intonatu gabe eta ondoren intonatuz. 
– Xilofono sopranoek joko dute lehendabizi dagokien pentagrama; ondoren, xilofono 

altuek eta azkenik, xilofono baxuek. 
– Denek beren zatia menderatuta daukatenean batuko dira instrumentu guztiak. 
– Azkenik, intonazio zehaztugabeko perkusio-instrumentuek erritmoa joko dute. 

 
 
Bukatzeko, Funga Alafia denok batera interpretatuko dugu, bakoitzak dagokion zatia. 
 
Hurrengo saioetan abesti hau erabil dezakegu, ikasleek elkarri  ongietorria emateko bihotzez. 
 

5. JARDUERA: UNITATE DIDAKTIKOAREN EDUKIAK BERRIKUSTEA TAMAREKIN 
 
Ariketa honen bidez, UDan agertu diren kontzeptuak eta edukiak berrikusiko ditugu. 
Hasierako fasean egin genuen galdetegia errepika dezakegu, baina kasu honetan joko baten 
bitartez. 
 
Lehenik eta behin, ikasleei gogoraraziko diegu, Senegalgo Tama musika-tresnari danbor-
hizlaria esaten zaiola, mezuak bidaltzeko balio baitu. Guk ere gelako perkusiozko musika-
tresnak, erritmoen bidez, elkarri mezuak bidaltzeko erabiliko ditugu. 
 
Ikasleak bi taldetan banatuko ditugu. Ikasgelako izkina banatan kokatuko ditugu bi taldeak;  
talde bakoitzak hamar erritmo-txartel izango ditu (7. eranskina). Erritmo-txartelen 
atzealdean, UDarekin erlazionatutako galderak egongo dira. Horrez gain, taldekide bakoitzak 
perkusiozko musika-tresna bat izango du. 
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Jokoa sinplea da: talde bat hasiko da, erritmo-txartel bat aukeratu (beste taldeak ezin du jakin 
zer txartel den) eta bertan agertzen den erritmoa denek batera jo. Beste taldeak asmatu 
beharko du zer erritmo jo den, dagokion txartela hartu eta horren atzealdean dagoen 
galderari erantzun. Asmatzen badute, puntu bat taldearentzat (ezagunak diren arrazoiengatik, 
jokoak ez du txapelketa izan behar). 
 
 

KOMUNIKAZIO-FASEA 
 
Dakigunez, azken ataza gauzatzeko, ikasleek landu diren abesti edo dantza guztietatik bat 
aukeratu,  interpretatu eta grabatu beharko dute jaialdian proiektatuko den bideoklipean 
txertatzeko. Euskal Herriko kulturarekin edo musikarekin antzekotasunak ere bilatu beharko 
dituzte. 
 
Lehenik eta behin, unitatean ikasitako koreografiak, abestiak eta musika-tresnekin jotzeko 
partitura guztiak birrikusiko ditugu talde handian.  UDan aipatu diren kulturen arteko 
parekotasunak gogoraraziko dizkiegu. 
 
Ondoren, ikasleak talde txikitan banatuko ditugu (irakasleak aukeratuko du  taldekatzea librea 
izango den ala ez). Talde batek, bere proposamen artistikorako, UD honetatik zerbait 
aukeratzen duenean, irakasleari jakinaraziko dio.   
 
Fase honetan beharrezkoa da ikasleak ondo gidatzea eta talde txikitan entseguak egiteko 
aukera eta baliabideak eskaintzea. 
 
Grabaketak  irakasleok egingo ditugu, taldea prest sentitzen denean baina betiere denbora 
mugatuz. 
 
Grabaketak atal hauek izango ditu (8. eranskina): 
 

1. Taldekideen aurkezpena. 
2. Senegalen deskribapen laburra (alderdi geografikoak, kulturalak, musikalak ...). 
3. Aukeratutako abestiaren edo dantzaren deskribapena. 
4. Antzezpena. 
5. Euskal Herriarekin egiten duten konexioa. 

Grabaketa guztiak bideo batean bateratzeko, bideoak editatzeko edozein aplikazio erabil 
dezakegu (Windows Movie Maker, Wax, VirtualDub, VideoPad, etab.). Eskolan ditugun 
baliabideen eta denboraren arabera, ikasleei haien bideoak editatzeko aukera eskainiko diegu, 
modu horretan teknologia berriek eskaintzen dituzten baliabideak erabiltzen ikasteko. 

Horretaz gain, ikasleek Senegalgo kantu bilduma bat egingo dute, ikastetxeko jaialdian 

bozogorailuetatik entzungo dena. Horretarako, Senegalgo hainbat genero eta musika 

estilotako bilaketak egin beharko dituzte Interneten, une bakoitzerako egokiak direnak, hau 

da, musika lasaiak, dantzagarriak, jolasgarriak, etab. Ondoren, abestiak deskargatu eta 

kanpoko disko gogor batean gorde beharko dituzte.  
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OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 

 

Unitate didaktiko hauetan, herrialde batzuetako adierazpen artistiko eta kultural batzuk ikasi 

ditugu. Orain zerbait gehiago dakigu landu ditugun herrialdeei buruz (haien geografia, jaiak, 

tresnak, dantzak, kantuak, kondairak...). Era berean, konturatu gara antzeko ezaugarri asko 

daudela hainbat herrialdetako musika-adierazpenen artean, Euskal Herria barne. Azken 

finean, herrialde gisa batzen gaituzten alderdietan jarri dugu arreta, eta ez bereizten 

gaituztenetan. 

Gure ikastetxean, beste herrialde batzuetatik etorritako ikasleak eta familiak hartzeko 

protokolo bat jarri da martxan. Protokolo horretan, familiei ongietorria emateko ikuskizun 

artistiko bat txertatzea erabaki da.   

Oraingoz, familia gehienak Marokotik, Pakistanetik, Txinatik eta Boliviatik datozela egiaztatu 

dugu. Beraz, aipatutako herrialdeekin lotutako adierazpen artistiko (dantza, abestia, 

instrumentu-taldea…) bat prestatzea proposatuko dugu, orain arte erabili dugun formatu 

berarekin, hau da, honako pausoei jarraituz: 

1. Herrialdearen deskribapen laburra (alderdi geografikoak, kulturalak, musikalak ...). 

2. Aukeratutako abesti edo dantzaren deskribapena. 

3. Antzezpena. 

4. Euskal Herriarekin egiten duten konexioa. 

Aipatutako protokoloak ere, eskolako jaialdi guztietan, euskal musikaz gain, beste herrialde 

batzuetako abesti tradizionalak bozgorailuetatik erreproduzitzea aurreikusten du. Beraz, gure 

beste  eginkizun bat, abesti tradizional horien bilduma egitea izango litzateke. 
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SENEGAL 
AURKEZPENA 

 
 
Senegal mendebaldeko Afrikan dagoen herrialde bat da. Dakar da hiriburua. Bertako wolof 
hizkuntzan Senegal hitzak kanoa esan nahi du. Senegalek 16 milioi biztanle inguru ditu. 
Herritar gehienek wolofa eta frantsesa hitz egiten dute, hauek baitira hizkuntza ofizialak. 
 
Senegal izeneko ibaiak ezartzen ditu izen bereko herrialdearen mugak. Senegalek mugakide 
ditu: Ozeano Atlantikoa mendebalera, Mauritania iparrera, Mali ekialdera, eta Ginea eta Ginea-
Bisa u hegora. Gambia Senegalen barruan kokatu dezakegu. 
 
Senegalgo klimak basamortuko lehorraren eta tropikoko hezearen ezaugarriak ditu. Bi urtaro 
nagusi bereizten dira: urtaro euritsua, ekainetik urrira; eta urtaro lehorra, azarotik ekainera. 
Urtaro euritsuan hezetasunak bero handia eragiten du. Paisaiari dagokionez, Senegalen 
sabana, oihana eta mangladiak aurkitzen ditugu. 
 

1. SENEGALGO MUSIKA 
 
Senegalen musika mota asko daude.  Etnia bakoitzak berezko musika-estiloa eta musika-
tresnak ditu. Senegalgo musikaren oinarria perkusioa da. Hainbat erritmo jotzeko, askotariko 
danborrak erabiltzen dituzte. 
 
Honela dio Dou Dou N´Daye Rose Senegalgo danbor-jole ospetsuenetarikoak (Dakar-eko 
lehenengo perkusio-eskola zuzendu zuenak): 
 
“Danborrak hizkuntza bortitza du. Jainkoek asmatu zuten danborra, eta “griot” bati eman zioten 
azti baten bitartez. Griotak familien istorioak ezagutzen ditu eta danborrarekin arimak 
erakartzen ditu. Horregatik, gauza asko jakin behar ditugu danborra jo aurretik”. 
 
N´Daya Rosek  erritmo mota asko ezagutzen ditu, erritmo bakoitza une jakin batentzat 
egokitua: herriko festak, gertakari tristeak, ezkontzak, etab. Beste erritmo batzuek euria 
eragiten dute. Familia bakoitzak bere erritmoa izan dezake. Haren ustez, urteak behar dira 
danbor batetik bestera edo erritmo batetik bestera jauzi egiteko. 
 

1.1. MUSIKA TRADIZIONALA 
 
Musika tradizionalaren artean ezagunena Sabar izeneko danbor-taldea da. Talde horrek, 
askotariko erritmo motak jotzen ditu ekitaldi bakoitzerako: jaiotzetarako, ezkontzetarako, 
umeei izena jartzeko zeremonietarako, etab. Sabar taldeak   biribil bat osatzen du eta horren 
erdira jendea dantzatzera ateratzen da. Beraz, esan dezakegu Sabar dantza mota bat ere 
badela. 
 
Senegalen dantzari, musikari, abeslari eta sukaldari onenek festak alaitzeko talde bat osatzen 
dute. Haiek Nguewel izena hartzen dute eta garrantzi handia dute Senegalgo gizartean. 
 
Senegalen, Griot edo Jali ofizioa semeak aitarengandik jasotzen duen lanbidea da. Griotak 
musikari-poetak dira, festak, ezkontzak eta orotariko ekitaldiak alaitzen dituztenak.  
Bertsolariak bezala, griotek ipuinak, olerkiak edota mezuak abesten dituzte. Griotek kora 
izeneko musika-tresnarekin abesten dute. Mezuak, batzuetan,  tama izeneko danbor-hizlari 
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baten bitartez zabaltzen dituzte. Griotei esker, Senegalgo tradizioa, historia eta kultura gaur 
egun arte gorde dira. 
 
 

1.2. GAUR EGUNGO MUSIKA 
 
Senegalgo musika oso ezaguna eta ospetsua da mundu guztian. Bertako musikak eragin 
zuzena izan du munduko hainbat herrialdetako musika estilotan.  Adibidez,  Bob Marleyek 
hain ezaguna egin zuen reggae estiloan. 
 
Senegalgo portuetatik eramaten zituzten  Ameriketara  esklabo gehienak. Haiek zabaldu zuten 
musika afrikarra Amerikan. Kuban, adibidez,  afro-kubatar musika-estiloa daukate. 
 
Senegalgo gaurko musika-estilo ezagunena Mballax da, Sabar tradizioan oinarria duena. Estilo 
horretan, Youssou N´Dour musikariak mugaz haraindiko arrakasta lortu du.   
 
Nazioartean ezagunak diren beste artista batzuk: Orchesta Baobab, Baaba Maal, Ismael Lo , 
Cheikh Lo , Viviane, Pape Diouf edo Aminata Fall zena. 
 
Hip-hop eta rap estiloak asko hedatu dira Senegalen. Grioten antzera raperoek Senegalgo 
errealitate politiko eta soziala salatzen dute. 
 
 

2. SENEGALGO MUSIKA-TRESNA TRADIZIONALAK 

2.1. KORA 

Harpa-laute baten antza duen sokazko musika-tresna da.  Erresonantzia-kaxa, gehienetan, 

kuia erdi batekin egin eta larru azalarekin estaltzen da. Kuia erdiari zubi bat jartzen zaio, 

giderrari  lotuta dauden soken bibrazioa transmititzeko. 

Korak 21 soka ditu. Horietatik 11 ezkerreko eskuarekin jotzen dira eta 11 eskuinekoarekin. 

Musikariak hatz lodia eta erakuslea bakarrik erabiltzen ditu.  Koraren sokak, garai batean,  

hesteekin egiten ziren. Gaur egun, harparen sokak edo arrantza egiteko nylonezkoak 

erabiltzen dira. 

Korak soinu oso atsegina du, eta ospetsua egin da Senegalen eta mundu guztian. 

2.2. DJEMBE 

Perkusiozko musika-tresna da. Kopa  forma du. Koparen goialdea ahuntz-larruz egindako 

mintzak estaltzen du. Mintza tenkatzeko, koparen inguruan dauden sokak erabiltzen dira. 

Soinua lortzeko, musikariak eskuekin kolpatzen du. 

Danbor-sendagilea da askorentzat, zenbait erritotan erabiltzen baita. 

Oso ohikoa da djembe-talde batek jotzen duenean musikariek  galdera-erantzunak egitea 

batak besteari  erritmoen bidez.   
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2.3. SABAR 

Perkusiozko musika-tresna da, tinbalaren antzekoa. Egurrezko gorputza du eta goialdean 

ahuntz-larruz egindako mintza dauka. 

Musikariak sabara hanken artean ipintzen du. Esku batez eta makil batez kolpatzen du; Sabar- 

taldea,  zenbait tonutako eta tamainatako zazpi danborrek osatzen dute. 

2.4. TAMA 

Perkusio-instrumentu minzduna da,  danbor-hizlarien familiakoa. Afrikako hainbat tribu 

tamak erabiliz komunikatzen dira elkarrekin.  Haien hizkuntzan silaba bakoitzari musika-tonu 

bat dagokio. Musikariak tonu hori tamarekin eginez bidaltzen ditu hitzak edo mezuak. 

Askotariko tamak daude. Senegalgoa oso txikia da eta  tonu agudoa du. Gorputzaren inguruan 

soka batzuk ditu; horiek zapaltzean,  tonu zorrotzagoa lortzen da.  Besapean jarrita, mailu 

itxurako makilarekin jotzen da. 
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AURKEZPEN-GALDERAK 
 

 
1. Zer izen du Senegalen istorioak abestuz kontatzen dituenak? 

a) Griotak edo Jaliak. 
b) Sabarak. 
c) Djembeak. 

 
2. Zer da Sabar Senegalen? 

a) Soka-familiako musika-tresna. 
b) Ipuin-kontalaria. 
c) Perkusiozko musika-taldea, musika-tresna eta dantza-mota. 

 
3. Zein  da Senegalgo hizkuntza ofiziala? 

a) Wolof. 
b) Suajili. 
c) Kinyanwarda. 

 
4. Zein da Senegalgo hiriburua? 

a) Praia. 
b) Dakar. 
c) Yaunde . 

 
5. Nola esaten zaie Senegalen festa-animatzaileei? 

a) Nguewelak. 
b) Korak. 
c) Mballaxak. 

 
6. Nolako klima dauka Senegalek? 

a) Basamortuko klima. 
b) Tropikoko klima. 
c) Azken biak. 

 
7. Zer da Mballax? 

a) Musika-estiloa. 
b) Senegalgo musikari ospetsua. 
c) Musika-tresna. 

 
8. Zenbat soka ditu korak? 

a) 21 
b) 22 
c) 23 

 
9. Zer izena hartzen du Djembeak? 

a) Danbor-sendagailea. 
b) Danbor-hizlaria. 
c) Danbor bortitza. 
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10. Zer da tama ? 

a) Danbor handi bat, tinbalaren antzekoa. 
b) Danbor-hizlaria deitzen dioten danbor txiki bat. 
c) Harparen antzeko sokazko musika-tresna. 

 
11. Nola jotzen da sabara? 

a) Eskuz jotzen da. 
b) Esku batez eta makil batez jotzen da. 
c) Bi makilez jotzen da. 

 
12. Senegalgo musikari ospetsu bat: 

a) Yossue N´Dour. 
b) Chaba Fabela. 
c) Amazigh Kateb. 

 
13. Zer da Tank Loxo Nopp? 

a) “Hanka, besoa, belarria” esan nahi duen sehaska-kanta. 
b) Senegalgo abeslari ospetsua. 
c) Musika-estiloa. 

 
14. Zer motatako musika-adierazpena da Fatou yo? 

a)  Lasaitzeko balio duen sehaska-kanta. 
b) "Ni Fatou naiz" esan nahi duen abestia. 
c)  Senegalgo dantza. 

 
15. Zer da Funga Alafia? 

a) Sehaska-kanta. 
b) Musika-taldea. 
c) Ongietorria emateko erabiltzen den abestia eta dantza. 

 
16. Zer da Tajabone? 

a) Ismae l Lo k konposatu zuen abestia. 
b) Ramadanaren ondoren ospatzen den festa. 
c) A eta b erantzunak zuzenak dira. 
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SABAR-DANTZA 

(1. bideoa) 

 

1. PAUSOA 

Hankak zabalduta, bizkarra aurrerantz makurtuta eta belaunak tolestuta ditugula, eskuineko 

hanka eskuinera zabalduko dugu gure pisua hanka horretan bermatuz. Ondoren, ezkerreko 

hanka eskuinarekin elkartu eta txalo bat egingo dugu, ukondoak ondo atzeratuz eta 

buruarekin baiezko keinua eginez.  

Mugimendu hori etengabe errepikatzen da, eskuinera eta ezkerrera, perkusioak markatzen 

duen erritmoan.  

2. PAUSOA 

Hankak ondo zabalduta, jauzi txikiak egingo ditugu, oinak altxatzen ditugula,  belaunak 

elkartuz. Eskuekin, gure aurpegiaren parean txaloak egingo ditugu, besoak ondo zabalduz 

Buruarekin, irria ahoan dugula,  baiezko keinua egingo dugu. 

3. PAUSOA 

Hankak ondo zabalduta, jauzi txikiak egingo ditugu bi hankekin batera. Bitartean, aurrerantz 

makurtuko gara burua jaitsiz, besoak lurrerantz luzatuz eta sorbaldak astinduz (bi taupada). 

Ondoren altxatu eta bi txalo egingo ditugu gure buruaren gainetik (bi taupada). 

4. PAUSOA 

Hankak zabalduta, eskuineko besoa, eskuinera zabalduko dugu, esku-ahurra gorantz begira, 

erretilu bat izango balitz bezala  eta ezkerreko eskua gerrian jarrita. Bitartean, belaunak, 

tolestu eta luzatu egingo ditugu. Eskuineko eskua zabaltzen dugunean, eskuineko hanka 

luzatuta geratuko da, gure pisua bertan bermatuz,  eta ezkerreko hankaren orpoa pixka bat 

altxatuz.  

Ondoren, gauza bera ezkerrerantz errepikatuko dugu, trantsizio horretan txalo bat eginez eta 

mugimenduak modu arinean lotuz. 

Buruarekin, beti bezala, irria ahoan baiezko keinua egingo dugu. 

5. PAUSOA 

Eskuineko besoa gorantz luzatuko dugu eta eskuineko hanka ezkerreko hankaren atzealdetik 

gurutzatuko dugu, ondo luzatuta. Gauza bera errepikatuko dugu ezkerreko beso eta 

hankarekin, norabide-aldaketa bakoitza salto batez eginez.k 

Pausoa norabide desberdinetan errepikatuko dugu: aurrera begira, ezkerrera, eskuinera, 

norabide-aldaketa bakoitza salto batez eginez. 
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EGIA ETA GEZURRA 
 

Griotek, olerki, ipuin eta abestien bitartez, Senegalgo musika, historia, tradizioak eta balioak 

transmititzen dituzte. Beraiek gabe, arbasoen jakintza galduko litzateke. Garai batean, griot 

bat hiltzen zenean, Baobab izeneko zuhaitz baten azpian lurperatzen zuten. Baobab zuhaitza, 

Senegalgo ikurra da: mila urte bizi daiteke eta 20 metro inguru neurtzera iritsi daiteke. 

Baobab zuhaitza ez da bakarrik gorantz hazten, ordea: enborrean tarte edo hutsune handi bat 

sortzen zaio, bertatik auto bat pasatzeko modukoa. Tarte horretan,  senegaldarrek griotak 

lurperatzen zituzten. 

Souleymane griotak kontatzen zuen nola aspaldi-aspaldi Naturaren espirituak jakin nahi izan 
zuen, zeinek zuen arrakasta gehien gizakien artean: Egiak ala Gezurrak. Beraz, Naturaren 
espirituek Egia eta Gezurrari eskatu zien gizakien artean mozorroturik bizitzeko. 

 

Gezurrak lore xarmagarri baten itxura aukeratu zuen; frangipaniren usainarekin eta hibisco 
lorearen kolore distiratsuekin,  bissap zukua egiteko erabiltzen dena. 

 

Egia, aldiz, zuhaitz arantzadun  bihurtu zen: lehorra, hauskorra eta fruitu mikatzak ematen 
zuena, Lompoul desertuan hazten diren horietakoa. 

 

Aukeratzeko orduan, gizakiek nahiago izan zuten Gezurra,  haren itxura xarmagarria eta usain 
ederrarekin liluratzen baitziren. Inork ez zuen Egia aukeratu, sabelak asebeteta zituztenez, 
haren fruituen beharrik ez zutelako. 

 

Urte batzuk beranduago, gosetea izan zen Senegalen. Janari-gabezia hain zen handia non 
gizakiek Gezurra baztertu zuten, eta Egiaren fruituak hartzen hasi ziren. Hau ikustean, 
Naturaren espirituak honela esan zuen: 

“ Gezurra,  inoiz fruiturik eman gabe loratuko zara. Gizakiek gustuko izango zaituzte, baina ez 
diezu sekula onik egingo. Zu berriz, Egia, mikatza, gogorra izango zara eta batzuetan gaizki 
sentiaraziko duzu gizakia, baina, azkenean, zoriontsu egingo duzu”. 

 

Honekin, griotak ipuina bukatu, eta entzuleak ipuinaren oihartzunarekin bidaltzen zituen, 
egia  bilatzeko ibilbide luzean. 

 

Frangipani lurralde tropikaletan aurki daitekeen zuhaixka mota  da. Bere loreek usain 
sarkorra, atsegina eta gozoa dute, banillaren eta almendraren antzekoa. 

Bissap Senegalgo edari arrakastatsuenetako bat da, gorri kolorekoa. 
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FATOU YO 

 

Ni naiz Fatou, Fatou polita 
Ni naiz Fatou, Fatou polita (bis) 
Fatou oh, oh Fatou 
 

Munduko ume guztiak bezala 
ni naiz Fatou, Fatou polita (bis) 
 
Zoriontsua naiz eta laster hasiko naiz 
Zoriontsua naiz eta laster hasiko naiz (bis) 
 
Beste guztiak bezala hasiko naiz 
Elefantetxoak eta jirafak bezala (bis) 
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TAJABONE 
ISMAËL LÔ 

 
 
 
 

 ISMAEL LÔ 
 
Ismael Lo  Nigeren jaiotako musikari Senegaldarra da. Abesteaz gain, gitarra eta harmonika 
jotzen ditu. Hainbat musika-taldetan aritu ondoren, 1984an  abeslari bakarlari gisa hasi zen. 
Lau urtetan, arrakasta izugarria izan zuten bost disko grabatu zituen. 1990an, “Ismae l Lo ” 
izeneko  bere seigarren diskoa grabatu zuen Frantzian. Disko horren Tajabone abestiak 
europar zerrenden hita bihurtu zen. Abesti hori Almodovar zine zuzendariaren Todo sobre mi 
madre filmaren soinu-bandan aurki dezakegu. 
 
 

 TAJABONE ABESTIAREN HITZAK WOLOFERAZ 
 
Ta.....tajabone de nuy tajabone  
Ta.....tajabone de nuy tajabone  
 
Abdu u yambal ñare malaicalá  
  
Jawe e ticon daru seseron 
Momun munidá degan yulingán 
Momun munidá dengan wongán (bis) 
  
Tayebon de nuy tajabone 
Tayebon de nuy tajabone 
  
Wulei, wulei, wulei, wulei...abdu yambbarr 
(wulei) ñari malaicala 
(wulei)chicoley yogué 
(wulei)danu siserron (wule)munilá 
(wule)degan yuligán (wule)munilá 
(wule)degan wongán (wule) ahhh... 
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 TAJABONE ABESTIAREN HITZAK EUSKARAZ 
 
Tajabone, Senegalen Ramadanen ondoren ospatzen den festa da. Barau-hilabete gogorra igaro 
ondoren, umeak mozorroturik kalera irteten dira etxez etxe janaria eskatzera, gauzak 
trukatzera, etab. Pozez beteriko festa da. 
 
Tajabone, gu Tajabonera goaz 
Abdu  Ja mbar aingeru bat da 
Zeruetatik dator zure arimarantz 
Galdetuko dizu otoitz egin ote duzun 
galdetuko dizu barau egin ote duzun. 
 
Tajabone, gu Tajabonera goaz 
Tajabone, gu Tajabonera goaz 
  
Uoley, uoley, uoley... Abdú Jámbar 
(uole) aingeru bat da 
(uole) badator 
(uole) zure arimarantz (uole) galdetuko dizu 
(uole) otoitz egin duzun (uole) galdetuko dizu 
(uole) barau egin duzun (uole) ahhh... 
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FUNGA ALAFIA 
 
 
Funga Alafia ongietorria emateko erabiltzen den Afrika  mendebaldeko (Nigeria, Liberia, 
Senegal, Ghana) abesti-dantza da. Alafiak "agur" esan nahi du, eta Ashek "osasuna eta bakea 
izan dezazun". 
 
Abestia keinuak eginez abesten da. Senegaldarrek gorputz atalak ukituz (bihotza, oinak, ahoa, 
etab.) eta besoak zabalduz, haien ideiekin, hitzekin eta bihotzarekin ongietorria ematen dute, 
bakean etorri direla adieraziz. 
 
Abestiaren leloak honela diote: 
 
Funga alafia ashe ashe, funga alafia ashe ashe. 
 
 

FUNGA ALAFIA KOREOGRAFIAREN PAUSOAK 
 
Funga Alafia ongietorria emateko erabiltzen den Afrika mendebaldeko abestia da. Gure 
erronkari eutsiz, Euskal Herrian ongietorria edo agurra emateko abestirik edo dantzarik ba 
ote dagoen galdetu dezakegu. 
 
Aurkezpena ikusi (6. eranskina), eta abestia eta koreografia ikasiko ditugu. 
 
Koreografiaren pausuak ikasteko, ikusi tutoretza-bideoa pantailan. 
 
Lehenengoa pausoa: txaloak eman eta oinak ondo altxatu, soldadu baten martxa imitatuz; 
tinko zapaldu, tempoari jarraituz. 
 
Bigarren pausoa: bi besoak bihotzera bideratu eta ondoren besoak gorantz zabaldu (lau 
aldiz); oinek berdin jarraitzen dute, tinko zapalduz tempoa markatzen. 
 
Hirugarren pausoa: bi besoak gorputzaren albo batera eta bestera eraman eta atzera bota 
swing edo balantza mugimendu batez (lau aldiz); oinek berdin jarraitzen dute. 
 
Laugarren pausoa: lehenengo pausoa hiru aldiz egin, eta laugarrenean esertzeko jarrera 
hartu, hankak eta besoak ondo zabalduta baina lurra ukitu gabe. 
 
Bosgarren pausoa: salto eginez, eskuineko oina eskuineko eskuarekin ukitu eta ezkerreko 
oina ezkerreko eskuarekin (lau aldiz). 
 
Seigarren pausoa: makurtu eta ontziak garbitzeko keinua egin,  altxa eta  ontziak goiko apal 
batean ipini; oinek mugimendu bera egiten jarraitzen dute. 
 
Zazpigarren pausoa: eskuineko besoa aurretik atzera eraman, igerian bezala, eta ondoren 
ezkerrekoa; bi besoak batera altxa eta jaisterakoan belaunak jo; ostera bira osoa eman lau 
denboratan, bi eskuak altxatuz eta lau aldiz jaitsiz. 
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GALDERAK TAMA-JOKOA 
 
1. Zer izen du Senegalen istorioak abestuz kontatzen dituenak? 

a) Griotak edo Jaliak. 
b) Sabarak. 
c) Djembeak. 

 
2. Zer da Sabar Senegalen? 

a) Soka-familiako musika-tresna. 
b) Ipuin-kontalaria. 
c) Perkusiozko musika-taldea, musika-tresna eta dantza-mota. 

 
3. Zein  da Senegalgo hizkuntza ofiziala? 

a) Wolof. 
b) Suajili. 
c) Kinyanwarda. 

 
4. Zein da Senegalgo hiriburua? 

a) Praia. 
b) Dakar. 
c) Yaunde . 

 
5. Nola esaten zaie Senegalen festa-animatzaileei? 

a) Nguewelak. 
b) Korak. 
c) Mballaxak. 

 
6. Nolako klima dauka Senegalek? 

a) Basamortuko klima. 
b) Tropikoko klima. 
c) Azken biak. 

 
7. Zer da Mballax? 

a) Musika-estiloa. 
b) Senegalgo musikari ospetsua. 
c) Musika-tresna. 

 
8. Zenbat soka ditu korak? 

a) 21 
b) 22 
c) 23 

 
9. Zer izena hartzen du Djembeak? 

a) Danbor-sendagailea. 
b) Danbor-hizlaria. 
c) Danbor bortitza. 
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10. Zer da tama ? 

a) Danbor handi bat, tinbalaren antzekoa. 
b) Danbor-hizlaria deitzen dioten danbor txiki bat. 
c) Harparen antzeko sokazko musika-tresna. 

 
11. Nola jotzen da sabara? 

a) Eskuz jotzen da. 
b) Esku batez eta makil batez jotzen da. 
c) Bi makilez jotzen da. 

 
12. Senegalgo musikari ospetsu bat: 

a) Yossue N´Dour. 
b) Chaba Fabela. 
c) Amazigh Kateb. 

 
13. Tank Loxo Nopp Zer da? 

a) “Hanka, besoa, belarria” esan nahi duen sehaska-kanta. 
b) Senegalgo abeslari ospetsua. 
c) Musika-estiloa. 

 
14. Fatou yo Zer motatako musika-adierazpena da? 

a)  Lasaitzeko balio duen sehaska-kanta. 
b) "Ni Fatou naiz" esan nahi duen abestia. 
c)  Senegalgo dantza. 

 
15. Zer da Funga Alafia? 

a) Sehaska-kanta 
b) Musika-taldea 
c) Ongietorria emateko erabiltzen den abestia eta dantza. 

 
16. Zer da Tajabone? 

a) Ismae l Lo k konposatu zuen abestia. 
b) Ramadanaren ondoren ospatzen den festa. 
c) A eta b erantzunak zuzenak dira. 
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SENEGAL U.D. 

EDUKIAK, HELBURU DIDAKTIKOAK ETA LORPEN 

ADIERAZLEAK 

 

 EDUKIAK 

 
0. HASIERAKO FASEA 

 

- Gelako arauak eta errutinak finkatzea. 

- Senegalgo geografia, klima eta alderdi soziokulturalak ezagutzea. 

- Senegalgo musikaren ezaugarriak: sabar, griotak, Mballax ikastea. 

- Senegalgo musika-tresna tradizionalak ezagutzea. 

- Proposamen eta kexen postontzia prestatzea. 

 

1. JARDUERA: SABAR TALDEA 

 

- Erritmo-eskemak interpretatzea txaloz eta perkusiozko musika-tresnekin: 

o Kortxea punttuarekin eta kortxeaerdia. 

o Beltza punttuarekin eta kortxea. 

- Sabar-dantzaren oinarrizko pausoak interpretatzea. 

- Sabar-taldea antzeztea perkusioa eta dantzarekin. 

- Egia eta gezurra ipuina entzutea eta horren irakaspena jasotzea. 

- Tànk Loxo Nopp sehaska-kantarekin erlaxatzea. 

- Gorputzaren erlaxazio-teknika lantzea eta gorputzaren jarrera egokia izatea. 

 

2. JARDUERA: FATOU YO 

 

- Fatou yo abestia  txirulaz interpretatzea. 

- Erritmo-eskemak interpretatzea:  

o beltza punttuarekin eta kortxea 

o hirukotxoak 

o sinkopa (kortxea-beltza-kortxea) 

- Gorputz-mugimenduak inprobisatzea. 
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3. JARDUERA: TAJABONE 

 

- Tajabone abestia ikastea: testuingurua eta hitzak. 

- Ismaël Lôren biografia ezagutea. 

- Tajabone abestia ikastea balantera hizkuntzan. 

 

4. JARDUERA: FUNGA ALAFIA 

 

- Funga Alafiaren abestia eta koreografia ikastea. 

- Xilofonoak jotzeko teknika praktikatzea. 

- Funga Alafia interpretatzea txirulaz eta xilofonoz. 

- Taldekide guztiak barne hartzea eta onartzea. 

- Errespetuzko jarrera izatea talde lanetan. 

 

5. JARDUERA: TAMA JOKOA 

 

- Erritmo-eskemak  taldean interpretatzea eta entzumenez hautematea:  

o kortxeaerdiak 

o hirukotxoak 

o beltza punttuarekin eta kortxea 

o sinkopa (kortxea-beltza-kortxea) 

o kortxearen isilunea eta kortxea 

- Parte hartze aktiboa eta interesa izatea jokoetan. 

 

6. KOMUNIKAZIO-FASEA 

 

- Euskal Herriaren eta beste herrialdeen arteko antzekotasunak hautematea. 

- Musika-adierazpen bat aukeratzea, interpretatzea eta grabatzea. 

- Beste herrialdeetako musika  eta kultura balioestea. 

- Beste kulturak errespetatzea eta balioestea. 
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 HELBURU DIDAKTIKOAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK 

 

 
 
 
 
 

HELBURU DIDAKTIKOAK 

 

LORPEN-ADIERAZLEAK 

1. Gelako arauak finkatzeko 
eztabaidan parte hartzea. 
 

1. Arauen ezarpenaren eztabaidan hartzen du 
parte proposamenak eginez eta besteen 
ekarpenak entzunez eta errespetatuz. 
 

2. Senegalgo geografia eta 
adierazpen kulturalak eta 
musikalak ezagutzea. 

2. Senegalgo musika- eta kultura-adierazpen 
nagusiak ezagutzen ditu eta gai da  aurkezpen-
galdetegia modu egokian erantzuteko. 

3. Erritmo-eskemak txaloz eta 
perkusiozko musika- 
tresnekin taldean jotzea. 

3. Gai da erritmo-eskemak txaloz eta 
perkusiozko-musika tresnekin modu egokian 
interpretatzeko, taldeko dinamika eta kohesioa 
errespetatuz. 

4. Sabar dantzaren oinarrizko 
pausoak ikastea. 

4. Sabar dantzaren oinarrizko pausoak ezagutzen 
ditu. 

5. Sabar -perkusio eta dantza-
taldean parte hartzea. 

5. Sabar-taldean gogotsu eta errespetuz hartzen 
du parte, ikasitako erritmoak eta pausoak 
modu egokian aplikatuz. 

6. Erlaxatzen ikastea musika eta 
kondairak arretaz entzunez. 

6. Gai da gorputzaren erlaxazio-teknikak eta 
luzamenduak ondo burutzeko. 

7. Fatou yo abestia txirulaz 
jotzen ikastea. 

7. Badaki Fatou yo abestiaren partitura txirulaz 
jotzen: noten posizioak ondo jartzen ditu eta 
erritmoa modu egokian interpretatzen du. 

8. Tajabone  kanta  balanteraz 
abestea. 

8. Badaki Tajabone  kanta balanteraz abesten  
hizkuntza horrekiko begirunea adieraziz. 

9. Funga Alafia abestia txirulaz 
eta plakazko musika-tresnekin 
interpretatzea. 

9. Musika-tresnen teknika egokia erabiliz, 
hartzen du parte talde instrumentalean eta 
badaki Funga Alafia partitura jotzen. 

10. Erritmo-eskemak entzumenez 
bereiztea eta erreproduzitzea. 

10. Gai da landutako erritmo-eskemak 
entzumenez bereizteko eta erreproduzitzeko. 

11. Gorputz-mugimenduak 
inprobisatzea. 

11. Gorputz-mugimenduak sormenez 
inprobisatzen ditu. 

12. Euskal Herriaren eta beste 
herrialdeen arteko 
antzekotasunak bilatzea. 

12. Euskal Herriaren eta Senegalen arteko 
antzekotasunak ulertzen eta ekarpenak egiten 
ditu. 

13. Beste kulturak eta herriak 
balioestea. 

13. Beste kultura eta herrietako arte-adierazpenak 
errespetatzen eta balioesten ditu. 

14. Herrialde bateko musika-
adierazpen bat aukeratzea, 
interpretatzea eta grabatzea. 

14. Grabaketaren prozesu guztian, eginkizunak 
betetzen ditu, eskatutako emaitza lortuz. 
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ERRUMANIA 
UNITATE DIDAKTIKOA 

 
 
 

HASIERAKO FASEA 
 

 
 
Ikasleei arazo-egoera azalduko diegu, erronka zertan datzan garbi izan dezaten; izan ere, 
ikasleek, unitate didaktiko honetatik, ideiak hartuko dituzte proposamen artistiko bat 
aurkezteko eskolako nazioarteko jaialdian. Gogoratuko diegu haien proposamenek Euskal 
Herriko eta beste herrialde bateko kulturaren edo musikaren arteko antzekotasunen bat jaso 
beharko dutela. 
 
Hasierako fase honetan, ikasleei  galderak edo proposamenak egiteko aukera emango diegu; 
horrela, ikasleek arazo-egoeran planteatzen dena barneratu dutela ziurtatuko dugu. Ondoren, 
aukeratutako proposamen artistikoa librea dela argituko diegu, hau da, ikasleek gelan 
landutakoa molda dezaketela beren erara; adibidez, txirulaz ikasitako kanta batekin, 
koreografia bat asmatzea. 
 
Azalpenak eginda, ikasleen aurrezagutza ebaluatuko dugu, unitate didaktiko honekin  
erlazionatutako galderak eginez. Hona hemen adibide batzuk: 
 

– Ba al dakizue zein kontinentetan dagoen Errumania? 
– Zein dira Errumaniako hizkuntza ofizialak? 
– Errumaniak ba al du itsasorik? 
– Ezagutzen al duzue Errumaniako musikariren  bat? 
– Ezagutzen al duzue Errumaniako musika-tresnarik? 
– Egon al zarete inoiz musika balkanikoaren inguruko kontzertu batean? 

 
Hurrengo saioetan erabiliko dugun metodologia eta bete beharreko arauak zehaztuko ditugu. 
Ikasleei  ohartaraziko diegu jarduera guztiak ebaluatuko ditugula, eta ebaluazio horretan 
jarrera ona izateak duen garrantzia azpimarratuko. Beharrezkoa ikusten badugu, "jarrera ona" 
izatea zer den edo ikasleengandik zer espero dugun argituko diegu ikasleei. 
 
UDan sortzen diren gorabeherak kudeatzeko, proposamenak eta kexak jasotzeko postontzi bat 
presta dezakegu.  
 
Lehenengo hausnarketa egin ondoren, Errumaniako musikaren aurkezpena (1.eranskina) 
arbel digitalean ikusiko dugu. Aurkezpenaren bukaeran dauden galderei erantzungo diegu, 
ikasleek zer barneratu duten  jakiteko. 
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GARAPEN-FASEA 

 
 

Garapen-fasean deskribatzen diren ondorengo jarduerak zer ikusia dute Errumaniako hainbat 
musika adierazpen- edo -testuinguruekin, hala nola, hora dantzak, artzainen musika edota 
ijitoen musika. Azkeneko jarduera unitatearen edukiak ebaluatzeko izango da. 
 
 

1. JARDUERA: ALUNELUL DANTZATZEA ETA ABESTEA 
 
Alunelul Errumaniako dantza tradizionala da, hora dantza zehazki.  Alunelulen esanahiaren 
inguruan eztabaida dagoen arren, iritzi zabalduenak dioenez "A lu Nelu" "Neluren dantza" edo 
"Jonen dantza" litzateke. Dantza horren aldaera asko daude eta jatorria Errumaniaren 
mendebaldean omen dauka, zehazki Oltenia eskualdean. Gaur egun, Alunelul umeentzako 
abestia ere bada, baina ez dakigu dantza eta abestiaren artean loturarik ote dagoen; dena den, 
UD honetan biak ikastea dugu helburu. 
 
Alunelul dantzatzeko  gizonezkoek koloretako apaingarriak dituen alkandora zuria, galtza 
ilunak eta botak janzten dituzte. Emakumezkoek, berriz, alkandora  zuria, koloretako gona eta 
zapata ilunak. 
 
Dantzaren pausoak ikasteko bideo-grabazioa (2.eranskina) ikusiko dugu. Ikasleak biribilean 
jarriko dira eskutik helduta, edo eskuak elkarren sorbalden gainean ipinita. Dantza oinen 
mugimendu oso azkar batean datza, pauso batzuk eskuinera eta ezkerrera emanez. Abestiak 
bi esaldi ditu eta hiru pauso. 
 
A ESALDIA: 
 

• Lehenengo pausoa: hiru urrats eskuinera (ezkerreko oina eskuinaren atzetik 
gurutzatzen da). Hirugarren urratsean ezkerreko oinak bi kolpe ematen ditu lurrean.  
Ondoren pauso bera errepikatzen da ezkerrerantz. A esaldia errepikatzen da. 

 
B ESALDIA: 
 

• Bigarren pausoa (bi aldiz): bi urrats alboetatik eskuinera (ezkerreko oina eskuinaren 
atzetik gurutzatzen da). Bigarren urratsean ezkerreko oinak kolpe bat ematen du 
lurrean. Berdin ezkerrerantz. 

• Hirugarren pausoa: urrats bat eskuinera, eta kolpe bat ezker oinarekin. Ondoren urrats 
bat ezkerrera eta kolpe bat eskuin oinarekin. Berriro eskuinera, baina ezker oineko bi 
kolperekin. Errepikatu hirugarren pausoa baina ezkerrerantz hasita. 

 
Abestia azkartzen doanez komeni da musikarekin batera dantzatu aurretik pausoak ondo 
menperatzea, hasieran nahiko nahasgarriak izan baitaitezke. 
 
Koreografia ikasi ondoren abestiaren hitzak  eta esanahia ikasiko ditugu, esan dugun bezala, 
Alunelul ume-abesti bat ere badelako. Horretarako azpitituluak dituen bideo-grabazioa 
erabiliko dugu. (2.eranskina) 
 
Azkenik, ikasleak bi taldetan bana ditzakegu, talde bat koreografia eginez besteak abesten 
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duen bitartean. 
 

2. JARDUERA:  CIULEANDRA ABESTIA DANTZATZEA TXIRULAZ JOTZEA ETA 
SEHASKA-KANTAZ ERLAXATZEA 

 
 
Honako jarduerak hiru atal ditu: 
 

2.1. CIULEANDRA TXIRULAZ JOTZEA 
 
Abestia txirulaz (partitura 3. eranskina) jotzen ikasiko dugu  ondorengo pauso hauei jarraituz: 
 

1. Aztertu partituraren forma. Abestiak bi zati edo esaldi (A eta B) ditu. Zati bakoitzak 
galdera-erantzun  egitura dauka. 

2. Landu banaka erritmo-eskema konplexuak. Bereziki, beltza punttuarekin eta kortxea 
eta kortxea punttuarekin eta kortxeaerdia. 

3. Markatu erritmoa. 
4. Solfeatu notak, hasieran intonatu gabe  eta ondoren intonatuz. 
5. Txirulaz jo agertzen diren notak banaka, posizioak finkatzeko. Banaka landu zailtasuna 

duten notak (goiko mi eta goiko sol). 
6. Jo zatika (galdera lehendabizi eta erantzuna ondoren). 
7. Jo notekin, osorik. 

 
Aukeran, gure trebezia noraino iristen den jakiteko, doinua gero eta azkarrago jo dezakegu. 
Ariketa aproposa izan daiteke  metronomoaren erabileraz jabetzeko. 
 

2.2.  CIULEANDRA DANTZA IKASTEA 
 
Dantza egiten hasi aurretik, Ciuleandra dantzari buruz mintzatuko gara. Horak zer diren 
gogoratuko dugu, eta gure arazo-egoerak ezartzen digun erronkari eutsiz, alegia, Euskal 
Herria eta beste herrialdeen arteko antzekotasunak bilatzea, Euskal Herrian biribilean 
dantzatzen diren dantzen aipamena egingo dugu. Zer zentzu ematen dioten biribilari eta 
modu horretan dantzatzeari, galdetu diezaiekegu ikasleei. Ondoren, Ciuleandra dantzaren  
jatorria, esanahia, eta Maria Tanaseri buruzko biografia ezagutuko ditugu (Ciuleandrako 
aurkezpena, 3. Eranskina). 
 
Orain pantailaren aurrean jarrita Ciuleandra dantzaren pausoak ikasiko ditugu (dantzaren 
pausoak eta bideo-grabazioa aurkezpenean bertan agertzen dira). Hasiera batean, pausoak 
menderatu arte hobe da ikasleak banaka kokatzea. Behin pausoak ikasita, biribilean 
dantzatzen hasi gaitezke. 
 
Aurreko ariketak egin ondoren, seguruenik, umeak oso aztoratuak egongo dira; beraz, ariketa 
honen helburua umeak lasaitzea da. Monica Ciutak abesten duen Errumaniako hai Luluţu, 
dormi un picu' sehaska-kanta (4. eranskina) entzuten dugun bitartean erlaxatuko gara. 
 
Ariketa hasi aurretik, abestiaren hitzak eta esanahia azaldu eta Euskal Herriko sehaska-kanta 
batzuk ekarriko ditugu gogora. Sehaska-kanten doinu melankolikoari buruz mintzatuko gara.  
Izan ere, Lo hadi aingürüa euskal sehaska-kanta sentikorraren antza du hai Luluţu, dormi un 
picu'  Errumaniako aintzinako sehaska-kantak.  
 
Ikasleak lurrean etzango dira buruz gora eta begiak itxita Errumaniako  sehaska-kanta 
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entzuten duten bitartean. Haur txikiak direla irudikatuko dute  doinuaz goxatuz. 
 

3. JARDUERA: ARTZAINEN MUNDUA: THE LONELY SHEPHERD TXIRULAZ JOTZEA, NAI  
EDO OGI-TXIRULA NOLA EGITEN DEN IKASTEA,  ETA MIORITA KONDAIRA 
ENTZUTEA 

 
Jarduera honek Errumaniako artzainen munduan murgiltzea du helburu. Gheorghe Zamfirek 
nai musika tresna tradizionalarekin jotzen zuen The lonely Shepherd edo "artzain bakartia" 
abesti arrakastatsua txirulaz jotzen ikasiko dugu. Ondoren, nai, Errumaniako ogi-txirula, 
eraikitzen ikasiko dugu. Azkenik Errumaniako Miorita kondaira ezaguna entzungo dugu, 
Miorita doina entzuten dugun bitartean. 
 

3.1. THE LONELY SHEPHERD TXIRULAZ IKASTEA 
 
Partitura (5. eranskina)  ikasten hasi aurretik abestiari buruz arituko gara. 
 
The lonely Shepherd, James Lasten pieza instrumentala da, Gheorghe Zamfir panflutista 
errumaniarrarekin grabazio batean lehen aldiz argitaratua. 
 
Gheorghe Zamfirek ogi-txirula edo errumaniako nai musika-tresna, munduan zehar ezaguna 
egin zuen. Musikariak, The lonely Shepherd abestia nai batekin interpretatu zuen, Kill Bill 
pelikularen soinu bandarako.  Andre  Rieuren orkestra ospetsuarekin  batera  ere  jo zuen 
abesti hori. Izan ere, abestia oso ezaguna eta arrakastatsua denez bertsio askotan grabatu ohi 
da, eta hainbat pelikuletako soinu-bandetan txertatua izan da. 
 
Abestia txirulaz jotzen ikasiko dugu  ondorengo pausoei jarraituz:  
 

1. Aztertu partituraren forma. Abestiak sarrera eta bukaera bera du. Tartean hiru zati 
bereiz ditzakegu: A zatia, bi aldiz errepikatzen dena, B zatia, eta B´ (B zatiaren 
errepikapena bariazioarekin). 

2. Erritmo-eskema konplexuak banaka landuko ditugu. Bereziki, kortxeaerdiak 
kortxearekin, loturak eta punttua. 

3. Markatu erritmoa. 
4. Solfeatu notak, hasieran intonatu gabe  eta ondoren intonatuz. 
5. Txirulaz jo, agertzen diren notak banaka, posizioak finkatzeko. Banaka landu zailtasuna 

duten notak (goiko mi, goiko sol eta si bemola). 
6. Jo zatika (sarrera- A zatia- B zatia- B´ zatia- bukaera). 
7. Jo notekin, osorik. 

 
 

3.2. OGI-TXIRULA BAT EGITEN IKASTEA 
 
Aurkezpenean (5.eranskina ) ikusten den moduan, ogi-txirula bat egingo dugu. Horretarako 
gomendatzen dugu  UDarekin hasi aurretik banbu-zurtoinak lortzea eta lehortzen jartzea. 
 
Ogi-txirula egiteko jarraibideetan adierazten den bezala, banbu-zurtoina hainbat neurritan 
moztu beharko dugu hainbat luzerako hodiak lortzeko. Hodi bakoitzak, guk nahi dugun 
eskalako nota  ekoiztea dugu helburu. Horretarako kasu batzuetan, hodia dagokion neurria 
baino pixka bat gehiago moztu beharko dugu, bilatzen dugun tonua lortu arte. Ariketa horrek, 
musikako kontzeptu oso interesgarria barneratzen lagunduko digu: zenbat eta luzeagoa edo 
handiagoa izan musika-tresna, orduan eta grabeagoa izango da bere soinua. Honez gain, 
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neurketak direla eta, matematikarako konpetentzia ere garatuko dugu. 
 
Azkenik, gure entzumen-diskriminazioa lantzeko oso interesgarria suertatzen da,  pianoak 
edo erreferente gisa erabiltzen dugun musika-tresnak, emandako tonua lortu arte moldatu 
beharko baititugu ogi-txirularen hodiak. 
 
 

3.3. MIORITA KONDAIRA ENTZUTEA, MIORITA DOINAREKIN ERLAXATZEN 
GAREN BITARTEAN  

 
Mioritaren kondaira (6.eranskina) transhumantziaren testuinguruan kokatzen denez, gai horri 
buruz hitz egiteko aukera zabaltzen zaigu; Euskal Herriko diasporari buruz baita ere. 
Artzaintza eta musika erlazionatzeko, Euskal Herriko alboka aipa dezakegu, artzainek 
artaldeak zaintzen zuten bitartean jotzen zutelako, edo Xalbadorren heriotzean, Urepeleko 
artzainaren abestia, ekar genezake gogora. Izan ere, gure ikasleak ezagutza holistiko bat izatea 
dugu helburu, musikatik abiatuta, eduki anitzak erlazionatuz eta barneratuz. 
 
Gela girotzeko, ipuina kontatzen dugun bitartean, Miorita izeneko doina, txirulako bertsioan, 
entzungo dugu. Nahiago izanez gero, Miorita olerkia errumanieraz errezitatzen duen abestia 
entzun dezakegu (kontuan izan irakaslearen eta abeslariaren ahotsak gainjarri daitezkeela). 
 
Amaitzerakoan, solasaldi bat egingo dugu, olerkiaren irakaspenaren inguruan eta orohar 
artzaintzaren munduko atal honetan ikasitakoari buruz. 
 
 

4. JARDUERA: ROMANÍ MUSIKA: DANTZA INPROBISATUA, MUSIKA TRESNAK 
BEREIZTEKO JOKOA   ETA AMARI SZI AMARI KANTA ROMANÍA  

 
Atal honetan, romaní kulturan eta musikan murgilduko gara, hiru musika-adierazpen 
praktikan jarriz: gorputz-mugimendua (Taraf de Haïdouksen eta Mahal Raï Bandaren  
musikarekin),  musika-tresnak ezagutzeko jokoa (Fanfare Ciucarlia  eta Taraf de Haïdouks 
taldeek  erabiltzen dituzten musika-tresnak ezagutuz), eta kantua (Amari szi Amari romaní 
hizkuntzan abestuz). 
 
Ariketekin hasi aurretik,  romaní musika zer den gogoratuko dugu. Musika mota horrek izaera 
globala duen arren,  herrialde bakoitzeko berezitasunak bereganatzen ditu. 
 
Euskal Herriko eta beste kulturen arteko antzekotasunak bilatzea gure arazo-egoerak 
planteatzen digun erronka denez, Euskal Herriko ijitoen historiaz eta hizkuntzaz arituko gara 
(7. eranskina). 
 
Erromintxelarekin zerikusia duen edozein abesti jarriko dugu gela girotzeko: Gibelurdinek 
musika-taldea erromintxelari dedikatzen dion abestia edota Ruaille-Buaille (Rula-Bula) 
taldeak  Kama goli abestia erromintxelaz abesten duena erabil genitzake. Pirritx eta Porrotxek 
ere badute Maite zaitut ijito izeneko bideo bat non euskal-ijitoen historia kontatzen duten eta 
ijitoei dedikatzen dieten Maite zaitut abestia (7. eranskina). 
 
Euskal Herriko hainbat herritan ospatzen den tradizioa ere gogoratuko dugu: kaldereroen 
eguna. Lehenengo ijitoak kaldereroak eta zorroztaileak izan ziren. Kalderero horien etorrera 
gogoratzen dugu, Kandelariaren egunean egiten ditugun konpartsetan. Ijitoz mozorrotuta 
ontziak kolpatzen eta astintzen ditugu kaldereroetako abestiekin. 
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Euskal Herrian rom herriari modu askotan deitu izan diegu: kito, zito, motxaile, kitano (...). 
Erromintxelak edo euskal ijitoak Europa iparraldetik etorri ziren Euskal herrira 1425-1450 
urteen artean. Haiek azal zuriagoa eta begi argiagoak zituzten, Espainiako caléak baino. 
Erromintxela haien hizkuntza ere bada, romaní eta euskal hizkuntzen arteko batasunetik 
sortzen dena. Dena den, gaur egun adineko gutxi batzuk bakarrik hitz egiten dute 
erromintxela; gazteek zerbait ulertzen dute eta hitz solte batzuk esateko gai dira. 
Erromintxela galtzeko zorian dago. 
 
Euskal Herriko ijitoen errealitateaz hausnartu ondoren, Errumaniako ijitoen musikan 
murgilduko gara. 
 

4.1.  ROMANÍ MUSIKAREKIN DANTZA INPROBISATZEA 
 
Ariketa honek, ikasleak gorputz-mugimendu librea eta inprobisatua gauzatzea du helburu. 
Ikasleei hiru proposamen luzatuko dizkiegu. 
 

4.1.1. ARIKETA: ESTATUAREN JOKOA 
 
Ikasleak Taraf de Haïdouks taldearen Hora Moldoveneasca abestia dantzatuko dute modu 
librean. Gelaren espazioan sakabanatuta, irakasleak musika gelditzen duenean, haiek ere 
geldituko dira estatua baten itxura hartuz. Estatuak  bikoak edo laukoak ere izan daitezke, 
kasu  honetan talde-estatua bat sortuz. Honako ariketak ikasleen arteko harremanak 
sendotzeko baliagarria izan daitezke. 
 

4.1.2. ARIKETA: ISPILATZEA 
 
Ikasleak bikoteka eta bata bestearen parean jarrita, Mahal Raï Bandaren Mahalgeasca abestia 
dantzatuko dute. Ikasle batek gorputz-mugimenduak asmatuko ditu eta bere bikoteak,  
mugimendu horiek ispilatuko ditu. 
 

4.2. MUSIKA-TRESNAK EZAGUTZEKO JOKOA 
 
Fanfare Ciocarlak eta Taraf de Haïdouks  Errumaniako taldeek erabiltzen dituzten musika-
tresnak ezagutuko ditugu. Aurkezpenean (8. eranskina) musika-tresna horien ezaugarriak eta 
soinuak jasota daude. Bukaeran, musika-tresnen soinuak bereizteko jokoa dugu, zeinetan zein 
musika-tresnak eragiten duen soinua asmatu beharko dugun. 
 

4.3. AMARI-SZI-AMARI, ROMANÍ HIZKUNTZAN ABESTEA 
 
Amari Szi Amari, ijitoen kanta tradizionala, romaní hizkuntzaren lovari izeneko dialekto 
batean abestuko dugu. Lovariarrak romaníen azpitalde bat dira, dialekto propioa dutena. 
Kanta hori, Everthing is illuminated pelikulako soinu-bandan agertzen da. Abestia Kérem Chave 
bezala ere ezagutzen da, eta bertsio ugari ditu. Guk Csókolom talde hungariarrak jotzen duen 
bertsio azkarra  ikasiko  dugu. 
 
Abestu aurretik hitzen esanahia aztertu genezake. Dena den, ez dakigu itzulpena guztiz egokia 
den, ez baitu zentzu gehiegi. Badirudi abestiaren gaia, errainari, familian sartzen denean, 
ematen zaion ongietorriari buruzkoa dela, baina ez dago oso garbi. Beraz, esanahia alde batera 
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uztea eta doinu eder horretan zentratzea,  beste aukera ere bada. 
 
 
 
Abesteko karaokea duen bideoaz baliatuko gara. Aurkezpenean (9. eranskina) hitzak nola 
ahoskatzen diren zehazten da, karaokearen irakurketa errazteko. Ia esaldi guztiak bi aldiz 
errepikatzen direnez, lehenengo aldian, ahoskera landu dezakegu eta bigarrenean abestu 
(lehenengo aldia entseatzeko balioko luke). 
 
 

5. JARDUERA:  LA MULTI ANI CU SÃNÃTATE  ABESTEA ETA HITZ BERRIAK ASMATZEA 
 
Errumanian urtebetetzetan abesten den kanta ikasiko dugu. Abesti horren aurkezpenean (10. 
eranskina) hitzak bi hizkuntzatan jasotzen dira. Beti bezala, abesten hasi aurretik, 
errumanieraz idatzita dauden hitzen ahoskera landuko dugu. Karaokea duen bertsioa, ume 
txikiei zuzendua dagoenez,  ikasteko nahiko erraza suertatzen da. 
 
Abestiaren doinua ondo barneratua dugunean, hurrengo ariketara pasa gaitezke. Oraingo 
honetan, bi aukera ditugu: La multi ani cu sãnãtate abestia euskaratu genezake edo doinu 
horretarako letra berri bat asmatu. Ariketa horren bitartez, euskara lantzeaz gain, silabak 
doinuari nola egokitzen ikasiko dugu. 
 
Jarduera burutzeko ikasleak lauko taldetan banatuko ditugu. Talde bakoitzak asmatu dituen 
hitz berriekin abestuko du. Nahi izanez gero, proposamen berri horiek audacity edo bestelako 
audiorako aplikazio baten bidez graba genitzake. 
 
Edozein ikasleren urtebetetzea denean, La multi ani cu sãnãtate  abestu ahal izango genioke 
zoriontzeko, errumanieraz edo guk asmatutako hitzekin. Izan ere, abesti horren doinua oso 
alaia eta itsaskorra da. 
 
   

6. JARDUERA: UD-AREN EDUKIAK BIRPASATZEA JOKO BATEN BIDEZ 
 
UDan agertu diren kontzeptuak eta edukiak berrikusiko ditugu joko baten bitartez (11. 
eranskina). Joko horretan, ikasleek bideoekin erlazionatutako galderei erantzun beharko 
diete.  
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KOMUNIKAZIO-FASEA 
 

 
Dakigunez, azken ataza gauzatzeko, ikasleek landu diren abesti edo dantza guztietatik bat 
aukeratu,  interpretatu eta grabatu beharko dute jaialdian proiektatuko den bideoklipean 
txertatzeko. Euskal Herriko kulturarekin edo musikarekin antzekotasunak ere bilatu beharko 
dituzte. 
 
Lehenik eta behin, unitatean ikasitako koreografiak, abestiak eta musika-tresnekin jotzeko 
partitura guztiak berrikusiko ditugu talde handian.  UD honetan aipatu diren kulturen arteko 
parekotasunak gogoraraziko dizkiegu. 
 
Ondoren, ikasleak talde txikitan banatuko ditugu (irakasleak aukeratuko du  taldekatzea librea 
izango den ala ez). Talde batek, bere proposamen artistikorako, honako UD honetatik zerbait 
aukeratzen duenean, irakasleari jakinaraziko dio.   
 
Fase honetan beharrezkoa da ikasleak ondo gidatzea eta talde txikitan entseguak egiteko 
aukera eta baliabideak eskaintzea. 
 
Grabaketak  irakasleok egingo ditugu, taldea prest sentitzen denean, baina betiere denbora 
mugatuz. 
 
Grabaketak atal hauek izango ditu (12.eranskina): 
 

1. Taldekideen aurkezpena. 
2. Errumaniaren deskribapen laburra (alderdi geografikoak, kulturalak, musikalak ...). 
3. Aukeratutako abestiaren edo dantzaren deskribapena. 
4. Antzezpena. 
5. Euskal Herriarekin egiten duten konexioa. 

Grabaketa guztiak bideo batean bateratzeko bideoak editatzeko edozein aplikazio erabil 
dezakegu (Windows Movie Maker, Wax, VirtualDub, VideoPad, etab.). Eskolan ditugun 
baliabideen eta denboraren arabera, ikasleei haien bideoak editatzeko aukera eskainiko diegu, 
modu horretan, teknologia berriek eskaintzen dituzten baliabideak erabiltzen ikasteko. 

Horretaz gain, ikasleek Errumaniako kantu bilduma bat egingo dute, ikastetxeko jaialdian 

bozogorailuetatik entzungo dena. Horretarako, Errumaniako hainbat genero eta musika 

estilotako bilaketak egin beharko dituzte Interneten, une bakoitzerako egokiak direnak, hau 

da, musika lasaiak, dantzagarriak, jolasgarriak, etab. Ondoren, abestiak deskargatu eta 

kanpoko disko gogor batean gorde beharko dituzte.  
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OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 

 

Unitate didaktiko hauetan, herrialde batzuetako adierazpen artistiko eta kultural batzuk ikasi 

ditugu. Orain zerbait gehiago dakigu landu ditugun herrialdeei buruz (haien geografia, jaiak, 

tresnak, dantzak, kantuak, kondairak...). Era berean, konturatu gara antzeko ezaugarri asko 

daudela hainbat herrialdetako musika-adierazpenen artean, Euskal Herria barne. Azken 

finean, herrialde gisa batzen gaituzten alderdietan jarri dugu arreta, eta ez bereizten 

gaituztenetan. 

Gure ikastetxean, beste herrialde batzuetatik etorritako ikasleak eta familiak hartzeko 

protokolo bat jarri da martxan. Protokolo horretan, familiei ongietorria emateko ikuskizun 

artistiko bat txertatzea erabaki da.   

Oraingoz, familia gehienak Marokotik, Pakistandik, Txinatik eta Boliviatik datozela egiaztatu 

dugu. Beraz, aipatutako herrialdeekin lotutako adierazpen-artistiko (dantza, abestia, 

instrumentu-taldea…) bat prestatzea proposatuko dugu, orain arte erabili dugun formatu 

berarekin, hau da, honako pauso hauei jarraituz: 

6. Herrialdearen deskribapen laburra (alderdi geografikoak, kulturalak, musikalak ...). 

7. Aukeratutako abesti edo dantzaren deskribapena. 

8. Antzezpena. 

9. Euskal Herriarekin egiten duten konexioa. 

Aipatutako protokoloak ere, eskolako jaialdi guztietan, euskal musikaz gain, beste herrialde 

batzuetako abesti tradizionalak bozgorailuetatik erreproduzitzea  aurreikusten du. Beraz, 

gure beste  eginkizun bat, abesti-tradizional horien bilduma egitea izango litzateke. 
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ERRUMANIA 
AURKEZPENA 

 

 
 

Errumania ekialdeko Europan dagoen herrialdea da. Bucarest hiriburuak 19 milioi biztanle 
inguru ditu. Errumaniarra da hizkuntza ofizial bakarra, nahiz eta badiren beste hizkuntza 
gutxitu batzuk ere, hala nola, Romania, ijitoek hitz egiten dutena, eta hungariera. 
 
Errumaniak Hungaria eta Serbia ditu mugakide mendebaldean, Ukraina eta Moldavia ipar-
ekialdean eta ekialdean, eta Bulgaria eta itsaso Beltza hegoaldean. 
 
Hiru eskualde nagusitan banatuta dago Errumania: Trantsilvaniako ordokia herrialdearen 
erdian,  Karpato mendiak iparralderantz eta hegoalderantz hedatzen direnak, eta behe-lurrak 
mendebaldean eta ekialdean. 
  
Karpatoak mendi-katea, S formakoa, 1.000 kilometroko luzera dauka, eta Errumaniako 
azaleraren % 31a hartzen du. Danubio ibaiak Errumania zeharkatzen du 1075 km-tan zehar 
eta bere ibilbidea Itsaso Beltzeko delta bikain batean amaitzen da. 
 
Eskualdearen arabera, klima-epela eta klima-kontinentala nahasten dira Errumanian. Karpato 
mendiek klima erabat baldintzatzen dute. 
 
 

1. ERRUMANIAKO MUSIKA 
 
Errumanian, munduko herrialde guztietan bezala, musika-estilo ugari daude (jazz, pop, rock, 
punk, heavy metal, rap ...), baina gu musika-folklorikoan zentratuko gara. 
 
Musika tradizionala edo musika folklorikoa belaunaldiz belaunaldi ahoz (eta gaur egun ere 
modu akademikoan) transmititzen den musika da; herri baten balioaren eta kulturaren  zati 
bat bezala. Musika tradizionala edo folklorikoa bizirik mantendu da, batez ere landa-eremuan. 
Hona hemen musika folklorikoaren ezaugarriak: 
 

– Sormen-lan anonimoak dira. Jatorrian egile jakin bat izan bazuten ere, ez da 
gogoratzen nor izan zen edo nola zuen izena, axola duena musika bera da. 

– Musika tradizionalak bere komunitateko kide guztiak ordezkatzen ditu. 
– Funtzio sozial jakin bat betetzen du; zenbait zereginetan laguntzeko erabiltzen zen, 

hala nola, landa-lanetan, ospakizunetan, jokoetan eta abarretan. 
– Ahoz transmititzen da. Musikariek musika hori ikasten dute beste batzuei jotzen 

entzuten eta buruz errepikatzen. Prozesuan, batzuetan, aldaketak sartzen dituzte, 
nahita edo nahi gabe. 

 
Errumaniako folk-abesti eta -dantza gehienek zuzeneko lotura daukate erritualekin eta 
bestelako tradizioekin: neguko tradizioak (Gabonak eta urte berria), nekazaritzako errituak 
(landaketa) eta ekitaldi sozialak (ezkontzak, bataioak, hiletak ...). 
 
Adibidez, Colinde neguko tradiziorik garrantzitsuena da, Gabon egunean hasi eta errege eguna 
arte irauten duena. Colindatoriak (haurrak, nerabeak, helduak), etxez-etxe doaz abestera. 
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Jendeak abegikortasunez hartzen ditu, janaria ematen die, opariak, edariak, etab. Batzuetan, 
kantariek eta etxekoek parte hartzen duten dantzekin amaitzen da jaieguna. 
 
Udaberriko eta udako erritualek nekazaritzarekin eta artzaintzarekin dute harremana. Esate- 
baterako, eskualde batzuetan haurrek paparuda edo “euritarako deia” interpretatzen dute. 
Etxetik etxera doaz melodia sinple bat kantatzen eta inprobisatzen. Ugalkortasuna 
ziurtatzeko, kantariei etxeetako jabeek ura botatzen diete. 
 

1.1. DOINA, ERRUMANIAKO KANTA- LUZEA 
 
Errumaniako folk musika formarik hedatuena Doina, kantu liriko inprobisatua eta 
espontaneoa da; hora lunga edo kanta luzea ere deiturikoa. Abeslariak, doinu baten gainean 
bariazioak eta inprobisazioak egiten ditu. Doinak artzainen, iruleen eta nekazarien 
sentimendu sakonetatik sortzen dira. Doinak normalean, mota askotariko musika tresnekin 
lagunduta a capella abesten dira, gehienetan txirulak eta gaitak, eskualdearen arabera. 
Maitasuna, natura eta tristura bezalako gaiak jorratzen dituzte haien testuetan. Sehaska-
kantak ere doinaren doinuekin abesten dira. 
 
Doinen artean berezitzat jo ditzakegu artzainek artaldea galtzen dutenean, tristuraz beterik 
abesten dituztenak. 
 

1.2. ROMANÍ MUSIKA: TARAF ETA FANFARE MUSIKA-TALDEAK 

 
Tarafak, Errumanian oso ospetsuak diren musika-taldeak dira.  Normalean talde horiek 
honako osaera daukate: biolina (vioarã), ogi-flauta (nai), lautea(cobza), akordeoia eta 
kontrabaxua  nahiz eta mota askotarikoak dauden. Musika-talde horiek Errumaniako musika 
tradizional alaia eta azkarra jotzen dutenez, ezkontzetan, urtebetetzean edota edozein 
jaiegunetan jotzeko kontratatu ohi dituzte. Musikari gehienak, lautari izena hartzen duten  
ijitoen etniakoak dira. 
 
Gaur egun  Fanfare musika-estilo balkanikoa jotzen duten haizezko musika tresnen taldeak 
daude. Haiek ere edozein festa edo ospakizunetan topa ditzakegu. Erritmo azkarrak eta 
frenetikoak jotzen dituzte, dantzara gonbidatzen gaituztenak. 
 
Fanfare Ciocarlia hamabi musikarik osatutako haize-instrumentu banda da. Haiek sinetsita 
daukate munduko bandarik azkarrena direla, eta abiada horrek egin ditu ezagun munduan 
zehar. 
 
Taraf de Haïdouks, Rom-ijitoek osatutako musika taldea da, gypsy music edo ijitoen musika 
munduan ezaguna egin dutena. 
 

1.2.1. IJITOAK 
 
Romani hizkuntza  hitz egiten duten  hamar milioi ijito edo Rom inguru daude Europan. 
Gehienak Ekialdeko Europan bizi dira, bataz beste zortzi milioi; gainerako ia bi milioiak, 
berriz, Europar Batasuneko kide diren herrialdeetan sakabanatuta daude. Europako beste 
herrialdeetatik Errumania nabarmentzen da, ia 3.000.000 ijito baititu, hau da, biztanleria 
osoaren %9,15. 
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Ijitoak hiru talde handitan bereizita daude: rom, manuche eta calé. Leku bakoitzean izen 
ezberdinak jasotzen dituzte: bohemioak, zingaroak, tzengariak, etab. 
 
Ijitoen jatorria Indian dagoela uste da. Europara migratu zuten tribu nomadak dira, eta 
apurka-apurka hainbat herrialdetan finkatzen joan ziren, nahiz eta beti beren sustrai 
kulturalak mantendu dituzten. XIX. mendera arte ijito herria esklabotzan bizi izan da; gaur 
egun, oraindik, giza-eskubide asko ukatzen zaizkie, eta europar askoren xenofobiaren 
biktimak dira. 
 
Ijitoen musikari dagokionez, Romani edo Gypsy musika bezala ezagutzen dena, ijitoak bizi 
diren herrialdeetako musika folklorikoaren eta haiek ekarritakoaren arteko nahasketa da. 
Beraz, ijitoen musikak ezaugarri propioak ditu  instrumentazioari, abestien letrari, erritmoei 
eta abarri dagokionez. 
 
Ijito musikari profesionalak, Errumanian lautari deiturikoak, aparteko musikariak kontsidera 
ditzakegu, eta Errumaniako hainbat jai edo ekitaldietarako kontratatzen dituzte. 
 

 
2. ERRUMANIAKO DANTZAK 

 
Errumanian dantza mota asko egon arren ezagunenak Hora eta Sirba dira. 
 
Hora dantzan, dantzariak erlojuaren norabidean biratzen dira korro handi batean, eskuak edo 
besoak gurutzatuz, diagonalean ibiliz, aurrera edo atzera. Parte-hartzaileek abestia abesten 
dute musikariek lagunduta. Dantza hau ezkontzetan edo herriko jaietan dantzatzen da. 
 
Sirba Errumaniako bigarren dantza herrikoia da. Dantza horretan, parte-hartzaileek kate 
luzea osatzen dute sorbaldatik helduta, eta unea iristen denean, katea zirkulu itxia bihurtzen 
da. Orokorrean, gizonek bakarrik dantzatzen dute Sirba dantza. 

 
 

3. ERRUMANIAKO MUSIKA-TRESNA TRADIZIONALAK 
 
Errumaniako musika-folklorikoan musika-tresnen artean, haize-instrumentuek dute garrantzi 
gehien, artzaintzarekin estuki lotuta baitaude. 
 
Errumanian txirula (fluier) mota asko daude, zulo kopuru, luzera, materiala edo aho 
desberdinak dituztenak.  Herri-kondaira baten arabera, txirula tresna jainkotiartzat hartzen 
da (Jainkoak sortua). Haien artean: Kaval (txirula luzea), Bucium, Errumaniako mendietako 
artzainek ardiei deitzeko erabili ohi duten tronpa luzea eta Taragota (klarinetearen antzekoa). 
Txirulen artean, naia da nazioartean ezagunena. 
 

3.1. NAI EDO OGI-TXIRULA 
 
Nai ogi-txirula elkarren ondoan eutsitako hodi multzo batez osatua dago (18-28 hodi izan 
daitezke), dimentsio ezberdinekin, hauen kokapena, beheranzko noranzkoan ordenatua 
dagoelarik. Muturrean tapoi gisa egiten duen barra erdi-kiribildu bati lotuta daude hodiak. 
 
Instrumentu hori Errumaniako kultura musikalaren adierazgarritzat hartu zen Gheorghe 
Zamfir musikariak 50 eta 60ko hamarkadetan nazioarteko eszenan bere aukera liriko eta 
adierazkorrak proiektatu zituenetik. 
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3.2. ȚAMBAL 

 
Trapezio formako soka-tresna da. Sokak bi, hiru edo lauko taldetan tenkatzen dira, batera 
afinatuta nota bakoitzeko. Sokak musika-tresnari lotzen zaizkio, ezkerrean iltze batzuekin eta 
eskuinean afinazio-larako batzuekin. 
 
Kotoiarekin edo larruarekin estalita egon daitezkeen egurrezko bi mailurekin kolpatzen dira 
sokak, soinu gozoagoa lortzeko. 
 
Țambala oso hedatua dago Errumania osoan eta Taraf taldeetan oso ohikoa da. 
 

3.3. ZONGOR 
 
Zongor, Trantsilvaniako iparraldeko herrietan gitarrari emandako izena da. Gaur egun lau 
soka ditu. Zongora emakumeek jotzen eta aldi berean abesten dute tradizioz. 
 
Jotzeko posizioak ematen dio berezitasuna zongorari; alegia, erresonantzia-kaxa aldakan 
ipinita eta trastea ezkerreko eskuak goratuta, kontrabaxua balitz bezala. 

 
3.4. VIOARÃ 

 
Hari igurtzizko musika-tresna da, mundu osoan oso hedatua dagoena. Hari igurtzizko laukoan 
(biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua) txikiena eta agudoena da. Erresonantzia-kaxa, 
masta eta larako-etxea ditu. 
 
Biolinaren lau sokak mi-la-re-sol notetan afinatzen dira, agudotik grabera. Biolinak 
tamainaren arabera sailkatzen dira. 
 
Taraf taldetan, biolinak asko erabiltzen dira eta biolin-joleak oso trebeak izaten dira. 
 

3.5. TOBÃ 
 
Alde bietatik makilekin jotzen eta bi mintz dituen danbor handia da. Izen asko ditu 
herrialdearen eta eskualdearen arabera, eta Ekialde Hurbilean eta Asian oso hedatua dago. 
 
 

4. ERRUMANIAKO MUSIKARI OSPETSU BATZUK 
 

 
 GEORGE ENESCU  ( 1881- 1955) errumaniar musikagilea, biolinista, pedagogoa, 

pianista eta orkestra zuzendari errumaniarra, bere herrialdeko musikaririk 
garrantzitsuenetakoa izan zen. 
 

 MARIA TANASE (1913-1963) errumaniar aktore eta abeslaria izan zen. Herrialde 
hartako herri musikaren interpretatzaile onenetakoa izateagatik gogoratzen dugu. 

 
 GHEORGHE ZAMFIR (1941) errumaniar musikaria da, ogi-txirulan (nai), askoren ustez, 

munduko ospetsuenetakoa.  
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 BE LA BARTO K (1881-1945) XX. mendeko konpositorerik handienetakotzat daukagu; 

Europa mendebaldeko musika-folklorikoaren ikerlaria izan zen. Bartokek “Dantza 
errumaniarrak” izeneko pianorako lana arrakastatsua konposatu zuen. Lanaren 
mugimendu bakoitzak Errumaniako eskualde baten dantza jasotzen du. 
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AURKEZPEN-GALDERAK 
 
 
 

1. Zein da Errumaniako hiriburua? 
a) Varsovia. 
b) Budapest. 
c) Bucarest. 

 
2. Zein da Errumaniako hizkuntza ofiziala? 

a) Erumaniera soilik. 
b) Errumaniera eta romanía. 
c) Errumaniera, romanía eta hungariarra. 

 
3. Zeintzuk dira Errumaniaren herrialde-mugakideak? 

a) Polonia, Alemania eta Moldavia. 
b) Hungaria, Bulgaria, Moldavia, Ukraina eta Serbia. 
c) Polonia, Moldavia, Hungaria, Bulgaria eta Ukraina. 

 
4. Zer izen du Errumaniako mendi-kateak? 

a) Karpatoak. 
b) Alpeak. 
c) Karakorum. 

 
5. Zer izen hartzen du Errumaniako ibaiak? 

a) Sena. 
b) Danubio. 
c) Volga. 

 
6. Nola definituko zenuke musika folklorikoa? 

a) Belaunaldiz belaunaldi ahoz (eta gaur egun ere modu akademikoan) 
transmititzen den musika. 

b) Jaietan eta ospakizunetan jotzen den musika alaia eta erritmo bizikoa. 
c) Sokazko musika-tresnekin jotzen den musika-estiloa. 

 
7. Zer da Colinde tradizioa Errumanian? 

a) Nekazariak uzta onak izateko egiten duten errituala. 
b) Umeak etxez-etxe abestera joaten diren Gabonetako tradizioa. 
c) Udaberriari ongietorria emateko egiten diren abesti-eta dantza-multzoa. 

 
8. Zer dira doinak? 

a) Normalean a capella abesten diren abesti luzeak eta sentikorrak. 
b) Kantu lirikoa, inprobisatua eta espontaneoa. 
c) Aurreko bi erantzunak egokiak dira. 

 
9. Zer dira Tarafak? 

a) Haizezko musika-tresna. 
b) Zortzi zuloko txirulak. 
c) Festak girotzen dituzten musika-taldeak. 
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10. Zer dira Fanfareak? 

a) Musika-estilo balkanikoa jotzen duten haizezko musika tresnen taldeak. 
b) Perkusioa jotzen duten musika-taldeak. 
c) Biribilean dantzatzen den dantza mota. 

 
11.  Nola deitzen dira, gehienetan ijitoak diren Errumaniako musikari profesionalak? 

a) Fanfareak. 
b) Romaniak. 
c) Lautariak 

 
12.  Zeintzuk dira Romak? 

a) Indiar jatorria duten eta kultura-ezaugarri berezkoak dituzten talde-nomadak, egun 
Europako hainbat herrialdetan finkatuak daudenak. 

b) Musika folklorikoa jotzen duen eta ekialdeko Europan jatorria duen etnia. 
c) Perkusiozko musika-tresnak. 

 
13. Zer dira Horak eta Sirbak? 

a) Banaka dantzatzen diren dantzak. 
b) Talde-dantzak. 
c) Errumaniako erritoak. 

 
14. Zein musika-familia da arrakastatsuena Errumanian? 

a) Soka-familia. 
b) Perkusio-familia. 
c) Haize-familia. 

 
15.  Zer motatako musika tresna da Naia? Nor da musika-tresna hori jotzen duen 

musikaririk ezagunena? 
a) Ogi-txirula da eta Gheorghe Zamfirek jotzen du. 
b) Lau sokako gitarra eta Maria Tanasek jotzen zuen. 
c) Zortzi zuloko txirula eta George Enescuk jotzen zuen. 

 
16.  Zer da zongor ? 

a) Dantza mota bat. 
b) Lau sokako gitarra, normalean emakumeak jotzen duena. 
c) Errumaniako lau sokako biolina. 

 
17.  Zer da toba? 

a) Bi mintz dituen danbor handia. 
b) Trapezio forma duen sokazko musika-tresna. 
c) Artzainek erabiltzen zuten tronpeta luzea. 

 
18.  Aipatu Errumaniako musikari ospetsu batzuk. 

a) Maria Tanase. 
b) Be la Bartok. 
c) Aurreko biak. 
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ALUNELUL 

 
 
 

 ALUNELUL ERRUMANIERAZ 
 
Alunelul, alunelul hai la joc, 
sa  ne fie , sa  ne fie cu noroc! (bis) 
 
Cine-n hora o sa  joace 
mare, mare se va face. 
Cine n-o juca de fel 
va ramine mititel. 
 
Alunelul, alunelul hai la joc, 
sa  ne fie, sa  ne fie cu noroc! (bis) 
 
 

 ALUNELUL EUSKARAZ 
 
Dantzak zortea emango digu,  
zorte handia dantzatzean. 
 
Dantza egiten duten guztiak 
asko haziko dira 
eta dantzatzen ez duena 
txiki geratuko da 
 
Dantzak zortea emango digu,  
zorte handia dantzatzean. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

CIULEANDRA 
 
 
  
Ciuleandra Errumaniaren hegoaldeko hora edo dantza tipikoa da. Dakigun bezala, hora 
dantzan, dantzariak erlojuaren norabidean biratzen dira biribil handi batean, eskuak edo 
besoak gurutzatuz, diagonalean ibiliz, aurrera edo atzera. 
 
Herri guztiek dute dantza kolektibo bat, non partaideek puntu finko baten inguruan biratzen 
den zirkunferentzia bat eratzen duten. Zirkuluak bizitzaren ziklo amaigabea sinbolizatzen du, 
urtaroen, belaunaldien, sentimenduen etengabeko berritzea. 
 
Euskal Herrian  biribilean dantzatzen diren dantzen adibide asko ditugu: Zazpi jauzi, Txulalai, 
Lantzeko inauteriak, Arin-arin eta Fandango, Biribilketak, Zinta dantzak, etab. 
 
Ciuleandra dantzarekin ugalkortasuna ospatzen da. Bertan herriko gaztetxoek bikotekidea 
aurkitu ohi dute, komunitateari seme-alabak emateko. Ciuleandra dantzatuz komunitate batek 
bizitza ospatzen du, udaberria eta lore berriak, lurra ernaltzen duen euria, etab. 
 
Ciuleandra misteriotsua da, poliki-poliki hasten dena eta bueltaka hasi ahala, abiadura hartzen 
doana. Honako pausoekin dantzatzen da: 
 

• Sarrera (4 konpas, zati instrumentala). Biribil bat osatuko dugu eskuak elkarren 
sorbaldetan ipinita (ezkerra aurretik). 

• 1. pausoa: balantza eskuinera eta ezkerrera (lau aldiz) egingo dugu. Gure pisua 
eskuineko hankan jarriz, ezkerreko hanka pixka bat altxatzen da. Gauza bera, beste 
aldera. 

• 2. pausoa: aurrean zapalduko dugu ezkerreko oinarekin eta ondoren atzera bidaliko 
dugu. Gauza bera errepikatu eskuineko oinarekin. 

• 3. pausoa: ezkerreko oina altxatuko dugu airean ostikadatxo bat emanez (Maria 
Tanasen ahotsak hop s-asa s-asa esaten duen bitartean) jaitsi eta eskuineko oinarekin 
zapalduko dugu soinua eginez. 

• 4. pausoa: ezkerrerantz mugitzen hasiko gara eskuineko oina ezkerraren aurretik  eta 
atzetik gurutzatuz.  Guztira hiru pauso alboetara egingo ditugu. 

• 5. pausoa: tokian hiru aldiz zapalduko dugu (eskuina-ezkerra-eskuina soinuarekin). 
• 6. pausoa: berriz balantzari ekingo diogu; horretarako eskuineko oina eskuinerantz 

zabalduko dugu. 
• 7. pausoa: dena errepikatu, oraingo honetan abiadura azkarragoan. 
• 8. pausoa: abiadura oso azkarra denean, eskuinerantz lau pauso egingo ditugu, 

ezkerreko oina beti eskuinaren atzetik gurutzatuz. Laugarren pausoa burutu ondoren 
ezkerreko oinarekin zapalduko dugu soinua eginez. Gauza bera ezkerrerantz 
errepikatuko dugu; (Bi aldiz errepikatu 8. pausoa). 

• 9. pausoa: tokian, hau da desplazatu gabe, ezkerreko oinarekin aurrean zapaldu eta 
ondoren eskuinarekin. 

• 10. pausoa: eskuinerantz  eskuineko oinarekin bi pauso emango ditugu. Ezkerreko 
oina lehenengo pausoan atzetik gurutzatuko zaio eskuinari eta bigarrengoan 
zapalduko du bere aldamenean.   

• 11. pausoa: 9. eta 10. pausoak jarraian egingo ditugu baina oraingo honetan beste 
alderaka. Hau da, tokian desplazatu gabe, eskuineko oinarekin aurrean zapaldu eta 
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ondoren ezkerrarekin (10. pausoa). Ondoren ezkerrantz ezkerreko oinarekin bi pauso 
emango ditugu. Eskuineko oina lehenengo pausoaren atzetik gurutzatuko zaio 
ezkerrari eta bigarrengoan bere aldamenean zapalduko du. 

• 9. 10. eta 11. pausoak behin eta berriro errepikatuko ditugu abiadura azkartzen doan 
heinean. 

 
 
 

MARIA TANASE 
ERRUMANIAKO MUSIKARIA 

 
 
Maria Tanase (1913-1963) aktore eta abeslaria izan zen. Errumaniako herri musikaren 
interpretatzaile onenetakoa izateagatik gogoratzen dugu. 
 
Maria Tanase errumaniar musika tradizionala ezagutarazten laguntzeagatik goratua izan zen. 
Bere aitak emakumeak enplegatzen zituen fabrika bat izan zuen. Emakume horiek   
Errumaniako ipuin eta abesti herrikoiak kontatzen zizkioten Mariari txikia zenean,  
aurrerantzean, bere ibilbide artistikoan eragin handia izango zutenak. 
 
Maria Tanase Errumaniako Edith Piaf kontsideratzen da. Bere herrialdean hiru hamarkada 
baino gehiagoko ibilbidean divatzat  hartua izan zen. Oraindik ere XX. mendeko ikono kultural 
handiena hartzen da Errumanian, eta 2006an garai guztietako 100 errumaniar ospetsuen 
zerrendan sartu zuten. 
 
1963an 50 urte betetzear zituela hil zenean, milaka lagunek Bukaresteko kaleak bete zituzten 
azken agurra emateko. 
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HAI LULUTU, DORMI UN PICU SEHASKA KANTA 
MONICA CIUTA 

 
 
 
 
 
Hai Luluțu, dormi un picu' 
Etorri Lulutu, lo egin pixkat 
Dragul mamii, puiuț micu' 
Amaren laztan kumetxoa 
  
Oare când oi fii voinicu' 
Indartsua hazten zarenean 
Să n-am grijă, de nimicu' 
Ez naiz ezertaz kezkatuko 
 
Haida nani nani 
Etorri nani nani 
Puișorul mamii 
Amatxoren laztana 
Domi in leganuț 
Lo egin sehaskan 
Puișor draguț 
Kume txiki polita 
 
Luna și cu stealilii 
Ilargia eta izarrak 
Să-ți păzească viselii 
Babestuko dituzte zure ametsak 
Să-ți mângâie geanilii 
Zure betileak laztanduko dituzte 
Geanilii sprânceanilii 
Zure betileak eta bekainak 
 
 
Haida și iar dormi 
Etorri eta lo egin berriz 
Până-n zori de zi 
Egunsentira arte 
Să crești voinicel 
Indartsu hazteko 
Puiuț muțuțel 
Amatxoren kume txikia 
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Haida Liulu 
Etorri Liulu 
Dormi in pace 
Lo egin bakean 
Mămuca ție ți-a face 
Amatxok egingo du zuretzat 
Așternutu' pe pământu' 
Mundua zure ohea 
Să dormi ferit die vântu' 
Lo egiteko haizetik babestuta. 
 
Liuliu și-ai dormi 
Liuliu  lo egingo duzu 
 Până-n zori de zi 
Egunsentira arte 
Nu-i pe lume nu-i 
Ez dago inor mundu honetan 
Ca al mamii pui 
Amatxoren kumetxoa bezalakorik 
 
Liuliu și-ai dormi 
Liuliu  lo egingo duzu 
Până-n zori de zi 
Egunsentira arte 
Nu-i pe lume nu-i 
Ez dago inor mundu honetan 
Ca al mamii pui 
Amatxoren kumetxoa bezalakorik 
  
 
 
 
 
 
Liuliu  eta Luluțu: haurrei kuttunki deitzeko erabiltzen den izena. 
Nani: umea lokartzeko erabiltzen den kanta. 
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OGI-TXIRULA EGITEKO JARRAIBIDEAK 
 
 
 

1. PAUSOA 
 
Aukeratu banbu-zurtoinak.  Ziurtatu banbu-zurtoin bakoitzak 1,6 cm inguruko diametroa 
duela. Zurtoin guztiek antzeko barne-diametroa izatea garrantzitsua da, bestela zaila izango 
da elkarrekin ondo jotzea. Banbuak lehorra egon behar du, ezin dira banbu berdeak erabili. 
 

2. PAUSOA 
 
Hartu banbu-zurtoin bat eta moztu mutur bat lehen noduluaren aurretik, zerra bat erabiliz. 
Noduluak itxita daude barnealdean, eta, beraz, beheko tapoi naturala sortzen dute txiruletan. 
 

3. PAUSOA 
 
Noduluaren eremua lixatu, behealdeko kanpoaldea biribiltzeko. Egin prozesu bera banbu-
pieza guztietan. 
 

4. PAUSOA 
 
Neurtu hodi guztiak eta markatu neurriak. Hurrengo luzerekin eskala diatonikoan afinatutako 
hodi-multzoa lor dezakegu: 
 

1. hodia: 17,5 cm 
2. hodia: 15,5 cm 
3. hodia: 13,5 cm 
4. hodia: 12,5 cm 
5. hodia: 11 cm 
6. hodia: 10 cm 
7. hodia: 9 cm 
8. hodia: 8,5 cm 

 
5. PAUSOA 

 
Banbuaren barrualdea garbitu behar dugu, atalen arteko noduluak lixatuz, hodiak barnealde 
guztian diametro bera izan arte: izan ere, noduluak barrualdean itxita daudenez, hodian zehar 
airea ibiltzea eragotziko dute eta soinuarekin talka egingo dute. Horretarako, zentimetro 
bateko diametroa duen altzairuzko makila bat erabil dezakegu. 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
6. PAUSOA 

 
Zerra bat erabiliz moztu banbua markatutako neurrietan. Dena den, putz egin, hodiek nahi 
dugun tonua ekoizten dutela ziurtatzeko. Soinu desberdina nahi izanez gero, gehiago moztu 
ditzakegu. Horregatik, komeni da hodiak behar baino pixka bat luzeagoak moztea. Notak 
lortzeko, piano bat erabil dezakegu, erreferentzia gisa. 
 
Guk zortzi hodiko ogi-txirula proposatu dugun arren, nahi adina hodi gehitu ditzakegu. 
Gogoratu Errumaniako naiak hogei tutu inguru dituela. 
 
Behin moztuta, hodien muturrak lixatu, ertzak ondo biribilduta gelditu arte. 
 

7. PAUSOA 
 
Jarri hodiak luzeenetik laburrenera. Ziurtatu tapoiak dituzten mutur guztiak alde berean 
daudela, lerrokatu hodien goiko muturrak elkarren artean, eta mailakatu estalitako muturrak 
diagonalean. 
 
Behin lerrokatuta, elkarrekin lot ditzakegu hodiak, itsasgarri bat erabiliz. Errefortzu gisa, hodi 
guztiak bilduko dituen egur zati bat erabiliko dugu. Nahi izanez gero, politagoa geratzeko, 
egurra erabili beharrean hodiak soka batez lot ditzakegu. 
 

8. PAUSOA 
 
Ogi-txirula prest daukagu. Orain, dekoratzea besterik ez zaigu geratzen. Musika-tresna 
indartzeko, bernizatu dezakegu, baita margotu ere. Norberak erabakiko du zer estilo emango 
dion bere ogi-txirulari. 
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MIORITA  
ERRUMANIAKO KONDAIRA 

 
 
 
Mioritaren  itzulpena “arditxo” izan liteke. Lucian Blaga poetak horrela definitu zuenetik, 
errumaniarren herri-poesia edo kondaira nazionala kontsideratzen da. Errumaniako eskualde 
guztietan da ezaguna, eta 2.000 bertsio baino gehiago daude. Bertsio ofiziala Vasile Alecsandri 
poeta moldaviarrak Vrancea eskualdean erregistratutakoa da  XIX. mendearen amaieran. 
 
Istorioa artzaintzaren transhumantzia tradizionalean kokatzen da. Istorio horrek kontatzen 
duenez, hiru artzain (bat hungariarra, beste bat valakiarra eta azkena moldaviarra) bailarara 
jaisten dira, bakoitza bere artaldearekin. Lehenengo biek, hungariarrak eta valakiarrak, 
moldaviar artzaina hiltzea erabakitzen dute bere artaldea lapurtzeko,  langileagoa eta 
aberatsagoa baitzen. Baina  magikoa omen den Miorita izeneko ardi batek  moldaviar 
artzainari bere kideen planen berri ematen dio. 
 
Zer egingo du artzain moldaviarrak? Erasoari aurre egiteko prestatuko da? Ez. Aitzitik, patuak 
bere bidea jarrai dezan uzten du, zorigaitzez eta etsipenez. 
 
Artzainak Mioritari erantzuten dio bere ardien ondoan lurperatua izatea nahiko lukeela hilko 
balitz, haien ondoan jarraitzeko. Bere hilobian hiru flauta jar ditzatela, haizearekin jo dezaten; 
eta bere ardiek negar egingo balute Mioritak kontsolatu egin beharko lituzkeela, artzaina 
printzesa eder batekin ezkondu dela esanez, eta bere ezkontzara naturako elementuak joan 
direla esanez. Hori, hala ere, isildu egin beharko litzateke Mioritak artzainaren amarekin topo 
egingo balu, emakumeak ulertuko bailuke zer gertatu zen. Printzesa batekin ezkondu dela 
esan beharko dio, eta Edenerantz ematen duen leiho baten ondoan bizi direla. 
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ERRUMANIAKO TARAF ETA FANFARE TALDEEK ERABILI OHI 
DITUZTEN MUSIKA TRESNAK 

 
1. HAIZEZKO MUSIKA-TRESNAK 

 
1.1. METALEZKO HAIZE-INSTRUMENTUAK 

 
Metalezko haize-instrumentuak bere baitan biribilduta dauden tutu luzeak dira. Tutu horiek 
kopa forma dute bukaeran. Hiru pistoi sakatuz, eta ezpainen intentsitate ezberdinekin eta 
norabide ezberdinetara putz eginez, eskalako nota guztiak lortzen dira.  Hura lortzeko, arnasa-
ariketa asko egin behar dira. Metalezko haize-instrumentuen tinbrea oso distiratsua da. 
 
Metalezko haize-instrumentuen artean ondorengo hauek ditugu: 
 

1.1.1. TRONPETA 
 
Tronpeta, oro har, letoizko hodi batekin eraikia dago, 180 cm inguruko luzera duen espiralean 
tolestua. Hiru pistoi ditu eta kanpai-itxura duen irekiune batean amaitzen da. 
 
Soinua lortzeko, ezpainek ahokoa izeneko zatian ipinita, aho-puzker bat egin behar dute. 
 

1.1.2. TRONPA 
 
Ehizako adarrean du jatorria. Haren baitan biribilduta dagoen lau bat metroko tutu mehea da. 
Forma biribila du eta hiru pistoi ditu. Tronparen soinua, metalezko instrumentuen artean 
leunena da. 
 
Ahoaren barruko ezpainen bibrazioaren ondorioz sortzen da soinua. Ezkerreko eskuarekin 
hiru pistoiak sakatuko ditugu. Eskuineko eskua kanpaiaren barruan sartuz gero, soinuaren 
intentsitatea kontrolatu dezakegu. 
 

1.1.3. TRONBOIA 
 
Tronboiaren soinua interpretearen ezpainen bibrazioari esker gertatzen da, ahokoa deritzon 
gunean. 
 
Bi motatako tronboiak daude: 

• Barako tronboia: aurrera eta atzera irristatzen den hodi mugikor bat dauka. Hodi  
horren mugimenduaren bidez eta  putz eginez intentsitatea aldatuz lortzen da soinua. 

• Pistoidun tronboiak: hiru pistoi ditu, tronpetak bezala. 

1.1.4. TUBA 
 
Metalezko haize-instrumentuen artean handiena eta grabeena da. Gehienek lau pistoi dituzte, 
baina badaude sei pistoikoak ere. Tutu handia eta luzea du, bere baitan biribilduta. 
Interpretearen ezpainen bibrazioari esker sortzen da soinua, ahokoa izeneko gunean. Soinu 
sendoa eta grabea du. 
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1.2. ZUREZKO HAIZE-INSTRUMENTUAK 
 
 

1.2.1. SAXOFOIA 
 
Saxofoia zurezko familian kokatzen dugu, nahiz eta gehienak letoiz eginak dauden mihi 
bakuneko ahokoa duelako, hau da, soinua kanabera oszilatzaile batek sortzen duelako eta ez 
interpretearen ezpainek ahoko baten kontra. 
 
Ahoko horrek kanaberazko mihi bat du airea botatzen denean bibratu egiten duena soinua 
sortuz. 
 
Hainbat tamaina eta afinazio aurki ditzakegu saxofoietan: sopranoa, altua, tenorea, baritonoa, 
kontrabaxua, etab. 
 
Saxofoiaren gorputza hodi koniko eta mehe batez osatua dago, muturrean kanpai-itxurako 
irekiune batean bukatzen dena. Hodian zehar, tamaina aldakorreko 20-23 zulo daude. Botoiek 
zuloak estaltzen dituzte hatzekin sakatuz, nota desberdinak lortzeko. 
 

1.2.2. KLARINETEA 
 
Zurezko musika-tresna da eta oso erregistro zabala du, hau da, soinu oso grabetatik 
agudoenetara irits daiteke. Mihi bakuneko egurrezko ahokoa du. Ahokoari kanabera-mihi bat 
lotzen zaio, airea botatzen denean bibratu egiten duena soinua sortuz. 
 
Txirulari nola heldu, hala heltzen zaio klarineteari ere: ezpainak beheko hortzen gainean jarri 
behar ditugu, mihia bibratzeko eta ez puskatzeko. Soinuak lortzeko zuloak eta giltzak itxi edo 
ireki egin behar dira. 
 
Hainbat tamaina eta afinazio aurki ditzakegu klarineteetan: sopraninoa, sopranoa (ohikoena),  
altua, kontrabaxua,  etab. 
 
Errumaniako Taragot musika-tresna tradizionala klarinetearen antza dauka. 
 

1.3. HAUSPOA ETA MIHI LIBREA 
 

1.3.1. AKORDEOIA 
 
Akordeoia haizezko musika-tresna da, hauspo eta mihi libreak dituena. Akordeoi motaren 
arabera, eskuineko eskua kokatzen den zatian pianoaren antzeko teklak edo botoiak egoten 
dira. Ezkerreko eskuaren zatiak botoiak ditu, baxuak eta akordeak jotzeko. 
 
Akordeoia irekitzean eta ixtean, hauspoak eragiten duen airea metalezko mihietan sartu eta 
bibrarazi egiten ditu, soinua sortuz.   
 
Bi motatako akordeoiak daude: 

• Akordeoi diatonikoa: eskuinaldean botoiak ditu eta hauspoa itxi edo irekitzen bada 
soinu desberdinak sortzen ditu. 

• Akordeoi kromatikoa: hauspoa itxi edo ireki, soinu bera jotzen du. 
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2. PERKUSIOZKO MUSIKA-TRESNAK 
 

2.1. BONBOA (ERRUMANIAKO TOBÃ) 
 

Bonboa bi mintzeko perkusiozko musika-tresna da. Mintz horiek hasiera batean larruzkoak 
ziren arren, egun plastikozkoak izaten dira eta, ondorioz, gehiago irauten dute. Handia denez 
soinu grabea eta sendoa du. Mailu eta baketa mota askorekin jo daiteke, hainbat  efektu 
lortzeko. 

Musika-estilo askotan pultsua eramateko erabili ohi da. 

Gogora dezagun Errumaniako bonboaren pareko Tobã izeneko danbor handia. 

 

2.2. KAXA 
 

Kaxa bi mintzeko perkusiozko musika-tresna da. Beheko mintzean, metalezko hari batzuk 
ditu, bordoi izenekoak, kaxaren soinu berezia eragiten dutenak. Makilekin jotzen da. 

 

3. SOKAZKO MUSIKA-TRESNAK 
 

3.1. ȚAMBAL 
 
Trapezio formako soka-tresna da. Sokak bi, hiru edo lauko taldetan tenkatzen dira, batera 
afinatuta nota bakoitzeko. Sokak musika-tresnari lotzen zaizkio, ezkerrean iltze batzuekin eta 
eskuinean afinazio-larako batzuekin. 
 
Kotoiarekin edo larruarekin estalita egon daitezkeen egurrezko bi mailurekin kolpatzen dira 
sokak, soinu gozoagoa lortzeko. 
 
Țambala oso hedatua dago Errumania osoan eta Taraf taldeetan oso ohikoa da. 

  
3.2. ZONGOR 

 
Zongor, Trantsilvaniako iparraldeko herrietan gitarrari emandako izena da. Gaur egun lau 
soka ditu. Zongora emakumeek jotzen eta aldi berean abesten dute tradizioz. 
 
Jotzeko posizioak ematen dio berezitasuna zongorari; alegia, erresonantzia-kaxa aldakan 
ipinita eta trastea ezkerreko eskuak goratuta, kontrabaxua balitz bezala. 
 

3.3. VIOARÃ EDO BIOLINA 
 
Mundu zabalean oso hedatua dagoen hari igurtzizko musika-tresna da. Hari igurtzizko 
laukoan (biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua) txikiena eta agudoena da. Erresonantzia-
kaxa, masta eta larako-etxea ditu. 
 
Biolinaren lau sokak mi-la-re-sol notetan afinatzen dira, agudotik grabera. Biolinak 
tamainaren arabera sailkatzen dira. 
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Taraf taldeetan, biolinak edo vioarãk asko erabiltzen dira eta biolinistak, gehienak lautariak, 
oso trebeak izaten dira. 
 
 

3.4. KONTRABAXUA 
 
Hari igurtzizko laukoaren handiena eta grabeena da. Bi metrotik gorako luzera du eta oso 
astuna da. Horregatik, zutik edo aulki altu batean eserita jo ohi da. 
 
Askotan Pizzicato deituriko teknika batez jo ohi da, hau da, arkua erabili beharrean, sokak 
hatzez jotzen dira. Lau soka ditu mi-la-re-sol notetan afinatuak. 
 
Errumaniako Taraf taldetan ohiko instrumentua da. 
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AMARI SZI, AMARI 
ERRUMANIAKO ROMANÍ ABESTIA 

 
 
 
 

 AMARI SZI AMARI, ROMANÍ HIZKUNTZAN 
 

Amari szi, amari (Amari si amari) 
Amari cini bo ri (Amari chini bori) 
Aj, lalalalala la la laj laj 
Amari szi, amari 
Amari cini bo ri 
Aj, lalalalala la la laj laj 
 
Du j, du j, desudu j (Dui duik desudui) 
Csumidau me lako mu j (Chumidau me lako mui) 
Aj, lalalalala la la laj laj 
Du j, du j, desudu j 
Csumidau me lako mu j 
Aj, lalalalala la la laj laj 
 
Lako mu j szi rupuno (Lako muisi rupuno) 
Puske trubulia dino (Puske trubula dino) 
Aj, lalalalala la la laj laj 
Lako mu j szi rupuno 
Puske trubulia dino 
Aj, lalalalala la la laj laj 
 
Keren, savora le, drom (Keren savorale drom) 
Te khelei o phuro rom (Te kelel o puro drom) 
Phuro rom te keleia (Puro rom the keleia) 
Bistayek gya s malavia (Bistaie txe malaula) 
 
Hoi, te merau (Joi te merau) 
Ta na csaksipo  phenau! (Ta na chachipo penau) 
Aj, lalalalala la la laj laj 
Hoi, te merau 
Ta na csaksipo  phenau! 
Aj, lalalalala la la laj laj 
 
Amari szi, amari 
Amari cini bo ri 
Aj, lalalalala la la laj laj 
Amari szi, amari 
Amari cini bo ri 
Aj, lalalalala la la laj laj 
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 AMARI SZI, AMARI EUSKARAZ 

 
 

Gurea da,  gurea da, 
gure erraina txikia. 
 
Bi, bi, hamabi, 
haren ahoa musukatzen dut. 
 
Haren ahoa zilarrezkoa da 
Eta mutilarena urrezkoa da. 
 
Egin tokia, umeak 
utzi gizon zaharrari dantzatzen. 
 
Gizon zaharrak dantzatzen duenean 
hogeita bat egunez dantzatzen du. 
 
Hil nadin 
gezurra badiot. 
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LA MULTI ANI CU SÃNÃTATE 
ERRUMANIAKO URTEBETETZETAKO KANTA 

 
 
 

 LA MULTI ANI CU SÃNÃTATE ERRUMANIERAZ 
 

Multi ani tra iasca  
Multi ani tra iasca  
la multi ani 
 
Cine sa  tra iasca  
Cine sa  tra iasca  
la multi ani 
 
La mulţi ani cu sa na tate, 
Sa  va  dea Domnul tot ce doriţi, 
Zile senine şi fericide 
La mulţi ani sa  tra iţi! 
 
Sa  fie viaţa numai lumina , 
Şi din lumina  sa  da inuiţi 
Pentru credinţa  şi ma ntuire* 
La mulţi ani sa  tra iţi! 

 

 

 LA MULTI ANI CU SÃNÃTATE EUSKARAZ 
 

Urte asko bizi 
Urte asko bizi 
urte asko 
 
bizi denarentzat 
bizi denarentzat 
urte asko 
 

Urte asko osasunarekin 
Jainkoak eman diezaiola nahi duena 
egun eguzkitsuak eta zoriontasuna, 
urte asko bizi dadila! 
 
Bizitza argia bakarrik izatea 
eta argiak iraun dezan 
fedean eta salbazioan 
urte asko bizi dadila! 
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ERRUMANIA U.D. 

EDUKIAK, HELBURU DIDAKTIKOAK ETA LORPEN 

ADIERAZLEAK 

 

 

 EDUKIAK 

 

0. HASIERAKO FASEA 

 

- Gelako arauen eztabaida eta errutinen finkatzea. 

- Errumaniako geografia, klima eta datu soziokulturalak ikastea. 

- Errumaniako musikaren ezaugarriak ezagutzea: musika tradizionala, doinak, romaní 

musika. 

- Errumaniako dantzak ikastea: horak eta sirbak. 

- Errumaniako musika-tresna tradizionalak ezagutzea. 

- Errumaniako musikari ospetsuak ezagutzea. 

- Proposamen eta kexen postontzia prestatzea. 

 

1. JARDUERA: ALUNELUL 

 

- Alunelul dantzaren ezaugarriak ezagutzea. 

- Alunelul dantzaren koreografia ikastea. 

- Alunelul ume-abestia interpretatzea. 

- Taldekide guztiak barnean hartzea eta onartzea. 

 

2. JARDUERA: CIULEANDRA 

 

- Ciuleandra txirulaz interpretatzea. 

- Erritmo-eskemak interpretatzea: beltz punttuarekin eta kortxea, eta kortxea 

punttuarekin eta kortxeaerdia. 

- Txirularen teknika ikastea: goiko mi eta goiko solen posizioak. 

- Ciuleandra dantzaren  jatorria eta esanahi ezagutzea. 

- Maria Tanasen biografia ezagutzea. 

- Errespetuzko jarrera izatea talde-lanetan. 

- Hai Luluţu, dormi un picu' sehaska-kantarekin erlaxatzea. 

- Gorputzaren erlaxazio-teknikak lantzea eta gorputzaren jarrera egokia izatea. 
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3. JARDUERA: THE LONELY SHEPHERD 

 

- The lonely Shepherd musika-pieza eta Gheorghe Zamfir musikaria ezagutzea. 

- The lonely Shepherd txirulaz interpretatzea. 

- Erritmo-ikur berriak interpretatzea: kortxeaerdiak kortxearekin, loturak eta punttua. 

- Txirularen teknika: goiko mi, goiko sol eta si bemolaren posizioak ikastea. 

- Nai edo ogi-txirula sortzea. 

- Musika-tresnen luzeraren eta soinu-altueraren arteko erlazioa hautematea. 

- Musika-tresnaren afinatzea. 

- Miorita doina eta kondaira entzutea. 

 

4.  JARDUERA: ROMANÍ MUSIKA 

 

- Euskal Herriko ijitoen historia ezagutzea: erromintxela.  

- Romaní musikaren ezaugarriak ezagutzea: fanfareak eta tarafak. 

- Gorputz-mugimendu inprobisatuak egitea romaní musikarekin. 

- Amari szi Amari kanta romanía interpretatzea. 

- Fanfare eta Taraf taldeetako instrumentuak ezagutzea. 

- Musika-tresnen soinuak bereizteko jokoan partea hartzea. 

 

5.  JARDUERA: LA MULTI ANI 

 

- La multi ani cu sãnãtate abestia  Errumaniera hizkuntzan interpretatzea. 

- Doinu baterako hitzak sortzea. 

 

6.  KONTZEPTUAK BIRPASATZEKO JOKOA 

 

- Entzumenaren bitartez, musika estiloak bereiztea. 

- Jokoetan interesa eta inplikazioa izatea. 

 

7.  KOMUNIKAZIO-FASEA 

 

- Euskal Herriaren eta beste herrialdeen arteko antzekotasunak bilatzea. 

- Musika-adierazpen baten aukeratzea, interpretatzea eta grabatzea. 

- Beste herrialdeetako musika  eta kultura balioestea. 

- Beste kulturak errespetatzea eta balioestea. 
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 HELBURU DIDAKTIKOAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK LORPEN-ADIERAZLEAK 

1. Gelako arauak finkatzeko 
eztabaidan parte hartzea. 
 

8. Arauen ezarpenaren eztabaidan hartzen du 
parte proposamenak eginez eta besteen 
ekarpenak entzunez eta errespetatuz. 
 

9. Errumaniako geografia eta 
adierazpen kulturalak eta 
musikalak ezagutzea. 

2. Errumaniako musika- eta kultura-adierazpen 
nagusiak ezagutzen ditu eta gai da aurkezpen-
galdetegia modu egokian erantzuteko. 

3. Ciuleandra abestia txirulaz 
jotzea. 

10. Gai da Ciuleandra abestiaren partitura txirulaz 
jotzeko: noten posizioak ondo jartzen ditu eta 
erritmoa modu egokian interpretatzen du. 

11. Taldeko jardueretan parte 
hartzea, proposamenak eginez 
eta talde-integrazioa sustatuz. 

4. Talde-jardueretan gogoz hartzen du parte 
ekarpenak eginez eta ikaskide guztiak onartuz. 

5. Alunelul eta Ciuleandra talde-
dantzen ezaugarriak  eta 
koreografiak ikastea. 

12. Alunelul eta Ciuleandra talde-dantzen 
ezaugarriak  eta koreografiak badaki zein diren, 
dantza-saioetan jarrera egokia eta 
partehartzailea erakutsiz. 

13. Alunelul ume-kanta 
errumanieraz abestea. 

6. Badaki Alunelul ume-kanta errumanieraz 
abesten, hizkuntzarekiko interesa eta 
errespetua erakutsiz. 

7. The lonely Shepherd abestia 
txirulaz jotzen ikastea. 

14. Gai da The lonely Shepherd abestiaren partitura 
txirulaz jotzeko gai da: noten posizioak, bereziki 
(goiko mi, goiko sol eta si bemola) ondo jartzen 
ditu eta erritmoa modu egokian interpretatzen 
du. 

15. Romaní musika eta historia 
ikastea. 

8. Romaní musika eta historiari buruzko ideia 
nagusiak ezagutzen ditu.  

9. Birziklatutako materialekin 
ogi-txirula bat egitea. 

16. Badaki ogi-txirula egiten, txukuntasunez eta 
arretaz emandako jarraibideak  aplikatuz. 

17. Musika-tresnen luzeraren eta 
soinu-altueraren arteko 
erlazioa hautematea. 

10. Musika-tresnen luzeraren eta soinu-altueraren 
arteko erlazioa ulertzen du. 

11. Gorputz-mugimenduak 
inprobisatzea romaní 
musikarekin. 

18. Gorputz-mugimenduak sormenez inprobisatzen 
ditu. 

19. Amari szi amari abesti 
romanía abestea. 

12. Badaki Amari szi amari abestia. 

13. Taraf eta fanfare taldeetako 
musika-tresnak ezagutzea. 

 
 
 
 
 

20. Taraf eta fanfare taldetako musika-tresnen 
ezaugarriak ezagutzen ditu eta haien soinuak 
bereizten ditu 
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21. La multi ani cu sãnãtate 
abestea eta hitzak asmatzea. 

14. Badaki La multi ani cu sãnãtate abestia 
errumanieraz abesten eta doinuari ondo 
egokitzen zaizkion hitzak asmatu ditu. 

15. Erlaxatzen ikastea, musika eta 
kondairak arretaz entzunez. 

22. Erlaxazioan modu egokian hartzen du parte. 

 
23. Musika-tresnen soinuak 

bereiztea. 

 
16. Musika-tresnak bereizten ditu egiten duten 

soinuagatik. 
17. Entzumenaren bitartez, 

musika-estiloak bereiztea. 
24. Errumaniako musika-estiloak entzumenaren 

bitartez bereizten ditu. 
25. Euskal Herriaren eta beste 

herrialdeen arteko 
antzekotasunak bilatzea. 

18. Euskal Herriaren eta Errumaniaren arteko 
antzekotasunak ulertzen  eta ekarpenak egiten 
ditu. 

19. Beste kulturak eta herriak 
balioestea. 

26. Beste kultura eta herrietako arte-adierazpenak 
errespetatzen eta balioesten ditu. 

27. Herrialde bateko musika-
adierazpen bat aukeratzea, 
interpretatzea eta grabatzea. 

20. Grabaketaren prozesu guztian, eginkizunak 
betetzen ditu, eskatutako emaitza lortuz. 
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BRASIL 

UNITATE DIDAKTIKOA 
 

 

HASIERAKO FASEA 
 
 
Ikasleei arazo-egoera azalduko diegu, erronka zertan datzan garbi izan dezaten. Izan ere, 
unitate didaktiko honetatik, ikasleek ideiak hartuko dituzte proposamen artistiko bat 
prestatzeko eskolako nazioarteko jaialdirako. Gogoratuko diegu haien proposamenek Euskal 
Herriko eta beste herrialde bateko kulturaren edo musikaren arteko antzekotasunen bat jaso 
beharko dutela. 
 
Hasierako fase honetan, ikasleei  galderak edo proposamenak egiteko aukera emango diegu. 
Horrela, ikasleak arazo-egoera barneratu dutela ziurtatuko dugu. Ondoren, aukeratutako 
proposamen artistikoa librea dela argituko diegu, hau da, ikasleek gelan landutakoa molda 
dezaketela beren erara; adibidez, txirulaz ikasitako kanta bat, txirulaz jo ordez, horren 
koreografia bat asmatu. 
 
Azalpenak eginda, ikasleen aurrezagutza ebaluatuko dugu, unitate didaktiko honekin 
erlazionatutako galderak eginez. Hona hemen adibide batzuk: 
 

– Ba al dakizue zein kontinentetan dagoen Brasil? 
– Zein dira Brasilgo hizkuntza ofizialak? 
– Brasilek ba al du itsasorik? 
– Ezagutzen al duzue Brasilgo musikariren  bat? 
– Ezagutzen al duzue Brasilgo musika-tresnarik? 
– Parte hartu al duzue  inoiz  batukada-saio batean? 

 
Hurrengo saioetan erabiliko dugun metodologia eta bete beharreko arauak zehaztuko ditugu. 
Ikasleei  ohartaraziko diegu jarduera guztiak ebaluatuko ditugula, eta ebaluazio horretan 
jarrera ona izateak duen garrantzia azpimarratuko diegu. Beharrezkoa ikusten badugu, 
"jarrera ona" izatea zer den edo ikasleengandik zer espero dugun argituko diegu ikasleei. 
 
UDan sortzen diren gorabeherak kudeatzeko, proposamenak eta kexak jasotzeko postontzi bat 
presta dezakegu.  
 
Lehenengo hausnarketa egin ondoren, Brasilgo musikaren aurkezpena (1.eranskina) arbel 
digitalean ikusiko dugu. Aurkezpenaren bukaeran dauden galderei erantzungo diegu, ikasleek 
zer barneratu duten  jakiteko. 
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GARAPEN-FASEA 
 

 

1. JARDUERA: SAMBA LELÊ CANON MODUAN ABESTEA ETA GORPUTZAREKIN 

PERKUSIOA EGITEA 

Samba Lelê Brasilgo kanta herrikoia eta bertako umeek eskoletako eta bestelako jaialdietan 

asko antzezten duten abestia da. Aurkezten dugun partiturak (2. eranskina) bi zati ditu (A eta 

B) eta canon moduan abestuko dugu, hau da, lehenengo taldea B zatira iristen denean, 

bigarren taldea A zatiarekin hasiko da. Beraz, A zatia talde batek egingo luke eta B zatia 

besteak.  

Kantuari gorputz-perkusioarekin lagunduko diogu. Ikasleak bikoteka jarriko dira eta abesten 

duten bitartean, konpas bakoitzari dagokion erritmoa egingo dute: 

A ZATIA 

1. KONPASA: izterretan eskuekin kolpatu honako erritmoa. 

 
 

2. KONPASA: bikotearen bi eskuak batera kolpatuko ditugu. 

                

3. KONPASA (lehenengoa bezala) 

4. KONPASA (bigarrena bezala) 

B ZATIA 

5. KONPASA: zapaldu ezkerreko oinarekin eta ondoren eskuinarekin. 

     

6. KONPASA: txaloak egin. 

  

 

7. KONPASA (bosgarrena bezala) 

8. eta 9. KONPASAK (seigarrena bezala) 
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Nahi izanez gero, ikastalde batek ostinatoa abestu dezake perkusiozko musika-tresnekin 

lagunduta, besteek canona abesten duten bitartean.   

Beste aukera bat, Samba lelê txirularekin eta perkusiozko musika-tresnekin jotzea litzateke; 

ikasleak hiru taldetan banatuko ditugu: lehenengo taldeak A zatia joko du txirulaz, bigarren 

taldeak B zatia txirulaz, eta hirugarren taldeak perkusiozko musika-tresnez, ostinatoaren 

zatia joko du. 

Ikasleen sormena eta inprobisatzeko gaitasuna garatzeko, zati bakoitzeko esku-joko bat 

asmatzeko ariketa egitea proposatzen dugu.  

Samba Lelê abestiaren karaoke bertsioaz balia gaitezke hitzak ikasteko. 

 

2. JARDUERA: RIO DE JANEIROKO INAUTERIEN DESFILEA ANTZEZTEA 

Atal honetan Rio de Janeiroko inauterietako desfile ospetsua antzezten saiatuko gara, bertan 

ematen diren musika-adierazpenak praktikan jarriz. Lehenengo ariketa batukada bat sortzea 

izango da; gelan ditugun perkusiozko musika-tresnak erabil ditzakegu edo birziklatutako 

materialekin musika-tresna berriak sortu. Bigarren jarduerak sanba dantzaren oinarrizko 

pausoa ikastea du helburu. Bukatzeko inauteritako maskarak eta apaingarriak sortuko ditugu. 

Gure arazo-egoerak ezartzen digun erronkari eutsiz, alegia, Euskal Herriaren eta beste 

herrialdeen arteko antzekotasunak bilatzea, Brasilgo eta Euskal Herriko inauteriak alderatuko 

ditugu antzekotasunak eta desberdintasunak bilatuz. Brasilgo inauterien jatorria, esanahia eta 

ezaugarriak aurkezpenean (3. eranskina)  jasotzen dira. 

2.1. BATUKADA TALDEA SORTZEA 

Jarduera honetan, Brasilgo batukadaren ezaugarriak ezagutuko ditugu eta batukada-talde bat 

osatuko dugu hainbat erritmo interpretatuz. Lehendabizi batukadaren jatorria, ezaugarriak 

eta berariazko musika-tresnak ezagutuko ditugu (aurkezpena 3. eranskina). 

Ondoren, batukada-taldea osatuko dugu. Lehenengo pausoa, musika-tresnak antolatzea 

izango da. Oso zaila denez batukadako berariazko musika-tresnak eskuragarri izatea, material 

birziklatuak erabiliz antzeko soinua dituzten musika-tresnak sor ditzakegu. Aurkezpenean (4. 

eranskina) gure batukada taldean erabiliko ditugun musika-tresnak  (surdoak, repiniqueak eta 

caixak) egiteko ideia batzuk jasotzen dira. Caixak eskoletako musika-geletan izaten diren kaxa 

arruntengatik ordezka daitezke, eta surdoak bonboengatik. Azken finean, musika-gelan 

ditugun  baliabideekin eta sortutako tresnekin antolatu beharko dugu gure batukada-taldea. 

Partituran proposatzen diren musika-tresnez gain beste batzuk ere gehitu ditzakegu 

(marakak, güiroak, kanpaiak, etab.) soinu anitzak txertatzeko eta ekoizpena aberasteko. 

Batucada Rio de Janeiro partituran (5. eranskina) ikusten den bezala, gure taldeak bost 

musika-tresna mota izango ditu: caixa bat, repinique bat eta hiru surdo (bakoitza tamaina 

desberdinekoa). Instrumentu bakoitzeko lau edo bost ale egon daitezke, ikasle kopuruaren 

arabera.  
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Irakasleak zuzenduko du taldea, 4/4-ko konpasa ondo markatuz eta zati bakoitzaren sarrera 

txilibituarekin abisatuz. 

Musika-tresnak banatzean, kontuan izan, surdoak funtsezkoak direla batukadan, tempoa 

markatzen dutelako eta ondorioz gainontzeko musika-tresnek haiei jarraitu behar dietelako. 

Beraz, tempoa ondo eraman eta mantentzen duten ikasleei banatu beharko dizkiegu surdoak.  

Caixaren eta repiniquearen erritmo batzuk nahiko konplexuak direnez banakako lanketa  

eskatzen dute. 

Batucada Rio de Janeiro partiturak honako egitura du: 

o SARRERA 

Hasiera Caixak egiten du sinkopa batzuekin, eta gainontzeko musika-tresnek batera 

erantzuten diote bi kortxerekin. 

Irakasleak txilibituarekin lau aldiz putz eginez markatuko du A zatiaren hasiera. 

o A ZATIA 

A zatian kontuan hartu bereziki Caixari dagokion erritmoa, non < ikurrarekin  markatuta 

dauden kortxeaerdiak intentsitate gehiagoarekin kolpatu beharko ditugun.  

Irakasleak txilibituarekin lau aldiz putz eginez markatuko du hurrengo zatiaren hasiera. 

o SARRERA + A ZATIA 

Oraingo honetan, instrumentu guztiek sarrera sinkopatu bat joko dute batera, konpaseko 

laugarren denboran ahotsez EH esanez. Jarraian A zatia joko dute. 

Berriz irakasleak txilibituarekin lau aldiz putz eginez markatuko du B zatiaren hasiera. 

o B ZATIA 

Zati honetan kontuan hartu caixari dagokion erritmoa aldatu egin dela, oraingo honetan beste 

kortxeaerdi batzuk direlako intentsitate gehiagoz markatu beharko ditugunak.  

Repiquiniqueari dagozkion hirukotxoak banaka lantzea ere gomendagarria litzateke. 

Gainontzeko erritmoak ez daukate zailtasun berezirik.  

Irakasleak txilibituarekin lau aldiz putz eginez markatuko du B zatiaren hasiera.  

o SARRERA+ B ZATIA 

Lehen egin dugun bezala, instrumentu guztiek batera sarrera sinkopatu bat joko dute, 

konpaseko laugarren denboran ahotsez EH esanez. Jarraian B zatia joko dute. 

Berriz irakasleak txilibituarekin lau aldiz putz eginez markatuko du galdera-erantzun zatiaren 

hasiera.  
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o GALDERA-ERANTZUNA 

Zati honetan, Caixak, Repiniqueak eta Surdo txikienak batera galdera egingo dute hiru 

hirukotxo eta beltz bat kolpatuz. 

Erantzuna bi surdo handiek emango dute dagokien erritmoarekin. 

Berriz irakasleak txilibituarekin lau aldiz putz eginez markatuko du galdera-erantzun zatiaren 

hasiera.  

o SARRERA + GALDERA-ERANTZUNA 

Azken zati honetan, betiko sarrera egin ondoren, galdera-erantzuna zatia joko dugu.  

Dena den, partitura gure erara molda dezakegu; ez ditugu zati guztiak jo beharrik eta nahi 

izanez gero zatien ordena ere aldatu dezakegu.  

Irakasleak partituraren zati bakoitza esku-keinu batekin lotu edo identifika dezake, ikasleek 

jakiteko zein den jo behar duten hurrengo zatia. 

2.2. SANBA DANTZAREN OINARRIZKO ERRITMOA ETA PAUSOAK IKASTEA 

Gure Brasilgo inauterietako desfilean ikasle batzuk sanbaren oinarrizko pausoa dantzatuko 

dute. Beraz, honako jarduerak sanbaren oinarrizko pausoa  ikastea  du helburu. Horretaz gain, 

jarduera-osagarria bezala, sanbaren oinarrizko erritmoa panderoarekin jotzen saiatuko gara.  

Dantzatzen hasi aurretik, sanba musika-estiloaren ezaugarriak ezagutuko ditugu (aurkezpena 

6. eranskina). Ondoren, aurkezpeneko tutoretza-bideoa ikusiko dugu, non sanbaren 

oinarrizko pausoaren oinen eta besoen mugimenduak azaltzen diren. Mantso eginez gero, 

nahiko erraza suertatzen da sanbaren oinarrizko pausoa, baina abiadura hartu ahala oso 

konplexua bihur daiteke. Beraz, sanba modu arinean dantzatzeak praktika asko eskatzen du. 

Sanba estiloan gehiago sakontzeko, bi jarduera-osagarri egin ditzakegu; bata, sanbaren 

oinarrizko erritmoa panderoarekin ikastea litzateke, eta bestea, gorputz perkusioarekin. 

Tutoretza-bideoan azaltzen dira erritmoa panderoarekin ikasteko jarraitu beharreko 

pausoak. Aurkezpenean gorputz-perkusioarekin erritmoa egiteko jarraibideak ere jasotzen 

dira.  

Dantzarekin gertatzen den bezala, sanbaren erritmoa modu arinean jotzeak erronka handia 

suposatzen du. Ariketak eskatzen duen kontzentrazioa dela eta, ikasleei banaka entseatzeko 

aukera eskaini beharko diegu.   

Desfilean, sanba-dantzariak gure batukada-taldeak jotzen dituen erritmoak dantzatzen saiatu 

beharko dira. Dena den, pausoa praktikatzeko edozein sanba lasaia baliagarria litzateke. 

Aurkezpenean jasotzen dira proposamen batzuk. 
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2.3. DESFILERAKO MASKARAK SORTZEA 

Youtuben, hainbat materialekin inauterietako maskarak nola egin erakusten duten tutoretza-

bideo ugari daude. Oro har, maskara horiek egiteko erositako materialak erabiltzen dira, hala 

nola, lentejuelak, luma artifizialak, purpurina, etab. Hala ere, irizpide ekologikoak direla 

medio, eskolatik, ahal den neurrian, birziklatutako materialekin eskulanak egitea sustatu 

beharko genuke. Ondoren proposatzen den eredua material birziklatuekin egin daiteke: 

 MATERIALAK 

1.- Kartoi birziklatua (zereal- edo gaileta-kaxak, etab.) edo kartoizko plater birziklatuak. 

2.- Goma elastikoa. 

3.- Guraizeak. 

4.- Tenperak.  

6.- Kola. 

 PAUSOAK 

1.- Maskararen txantiloia kartoi birziklatuaren gainean moztuko dugu. Google iruditan  

txantiloi asko daude ebakitzeko eta koloreztatzeko. 

Kartoizko platera erabiltzea aukeratzen badugu, erditik moztuko dugu, nahi dugun forma 

emanez. 

2.- Prestatutako maskaran, begien forma moztuko dugu. Ur-botilaren tapoi bat erabil 

dezakegu bi biribil marrazteko.  Biribil bakoitzaren kanpoaldean, hiruki bat egingo dugu 

begiaren forma emateko. Azkenik, guraize edo cutter batez, begiak moztuko ditugu. 

3.- Maskararen ertzetan bi zulo egingo ditugu eta bertatik goma elastikoa sartuko dugu 

korapilo bat eginez ez askatzeko. Ikasle bakoitzak bere buruaren neurrira moztu beharko ditu 

elastikoak. 

4.- Lumak egiteko kartoi birziklatua erabiliko dugu. Lumen forma duten txantiloiak erabil 

ditzakegu edo guk marraztu. Guraize batzuekin forma hori moztuko  dugu  bi aldeetan ebaki 

batzuk eginez, irudiaren erdigunera iritsi gabe. Hainbat tamainako lumak mozten baditugu, 

emaitza ikusgarriagoa izango da.  

5.- Maskara eta lumak tenperekin margotuko ditugu. 

6.- Hainbat kolore eta tamainako lumak maskararen goialdean itsatsiko ditugu. Beste material 

birziklatuak ere apaintzeko erabil ditzakegu (etxean ditugun oihal pusketak, botoiak, 

ponpoiak etab.). 
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3.  JARDUERA: CAPOEIRA-TALDEA SORTZEA 

 

3.1. CAPOEIRAKO OINARRIZKO MUGIMENDUAK IKASTEA ETA RODA BAT OSATZEA 

Capoeira Brasilgo kultur-adierazpen ezagunetakoa da mundu mailan. Jarduera honen 

helburua, Capoeiraren ezaugarriak ezagutzea (jatorria, esanahia, parte hartzen duten musika-

tresnak…) eta dantza-arte martzial horren oinarrizko pausoak ikastea litzateke. 

Capoeiraren ezaugarriak aurkezpenean (7. eranskina) jasotzen dira. Gela girotzeko, Vinicius 

de Moraes eta Toquinhoren, Berimbau abestia entzungo dugu. Capoeira esklabotzaren 

gaiarekin estuki lotuta dagoenez, aukera ezin hobea aurkezten zaigu gai horri heltzeko, hala 

nola, gaur egun dauden esklabotza moduei buruz hitz egin genezake.  

Hortaz gain, lanerako musikari buruz hitz egin genezake, hau da, lan fisiko eta errepikakorrak 

egiten dituzten pertsonek, asperdura murrizteko a capella abestutako abesti erritmikoak, 

blues estiloaren aitzindariak. Brasilera eraman zituzten esklabo afrikarrek, abestiak eta 

erritmoak inprobisatzen zituzten azukre- eta kotoi-landategietan lan egiten zuten bitartean. 

Euskal Herrian badugu horrelako adibideren bat ere: txalapartaren jatorriaz teoria asko 

dauden arren, aditu batzuk txalaparta, sagarra txikitzearen lanarekin lotzen dute.  

Alde teorikoa albo batera utziz, Capoeiraren oinarrizko pausoak ikasiko ditugu. Gure 

helburua, beti bezala, teoria praktikarekin lotzea da, kontzeptuak zentzumenen bitartez 

asimilatzeko.  

Dantza-arte martzial horretan ehundaka pauso daude: defentsarako, erasotzeko, akrobazien 

bitartez aurkariak distraitzeko, etab. eta urtetako prestakuntza beharko litzateke capoeira 

ikasteko. Gure kasuan, lau pauso ikasiko ditugu, dantza-capoeiraren ikuspegi orokorra 

emango digutenak: 

- Ginga (oinarrizko jarrera). 

- Alboko eskiva (defentsarako jarrera). 

- Meia lua (ostiko erdizirkularra). 

- Au (akrobazia).  

Oinarrizko pausoak barneratuak ditugunean, roda osatuko dugu. Beroketa ariketak eta 

luzamenduak egin ondoren ikasleak biribilean jarriko dira eta O que é Berimbau, Capoeirako 

kantaren leloak abestuko dituzte erritmoa txaloekin markatuz. Aurkezpenean (7. eranskina) 

jasotzen dira abestiaren hitzak. Erdira bi ikasle aterako dira dantzatzera: 

1. Ginga pausotik hasiko dira. Lau aldiz egiten dutenean (oin bakoitza bi aldiz atzeratuz 

eta aurreratuz) ikasle batek meia lua egingo du besteak alboko eskiva egiten duen 

bitartean. Garrantzitsua da bikotearen arteko segurtasun- distantzia mantentzea 

istripuak ekiditeko (marra bat jar dezakegu lurrean, eta parte-hartzaileek ezingo dute 

gainditu). 

2. Ondoren nahi duenak, inolaz ere behartu gabe eta lehendabizi beroketak eginda, 

akrobazia edo Au mugimendua egiten saia daiteke.  
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3.2. BERIMBAU MUSIKA-TRESNA SORTZEA 

Jarduera-osagarri bezala, berimbau, Capoeirako musika-tresna nagusia eraiki genezake, gure 

rodari itxura egiazkoagoa emateko. Dena den, benetako berimbau bat sortzea oso zaila izango 

litzateke, materialak lortzeko zailtasuna (kalabaza lehorra...) eta hori gauzatzeko 

beharrezkoak diren tresnen arriskua medio. Beraz, nahi izanez gero, aurkezpenean (8. 

eranskina) proposatzen den itxurazko berimbau bat sortu dezakegu. 

3.3. SACI PERERÉ BRASILGO IPUINAREKIN  ERLAXATZEA 

Aurreko ariketak egin ondoren, seguruenik, umeak oso aztoratuak egongo dira; beraz, ariketa 
honen helburua umeak lasaitzea izango da. Ikasleak lurrean etzango dira buruz gora eta 
begiak itxita. Ondoren, Saci Pereré Brasilgo kondaira kontatuko diegu.  
 

4. JARDUERA: BALAIO ABESTIA TXIRULAZ ETA XILOFONOZ JOTZEA, ABESTEA ETA 

DANTZATZEA 

 

4.1. BALAIO ABESTIA TXIRULAZ  ETA XILOFONOZ JOTZEA 

Balaio, Brasilgo kanta herrikoia eta taldean egiten den dantza da. Lehenik eta behin 

aurkezpena ikusiko dugu (9. eranskina) dantzaren jatorria eta ezaugarriak ezagutzeko.  

Ondoren, talde-instrumentala antolatzen hasiko gara.  Pentagraman (10. eranskina) agertzen 

den moduan, lehenengo pentagrama, txirulei eta karriloiei dagokie, bigarrena xilofono 

sopranoei eta altuei, eta hirugarrena metalofono altuei  eta baxuei. 

Dena den, ikasgelan ditugun plakazko musika-tresnen arabera antolatuko ditugu taldeak. 
Ikasle guztiek plakazko instrumentuak jotzea egokiena izan arren, batzuetan ezinezkoa da, eta 
ondorioz, moldaketak egin beharko ditugu. Gomendatzen dugu txirulaz jo behar diren zatiak 
ikasle guztiek ikastea.  
 
Hasteko, xilofonoa jotzeko teknika azalduko diegu: 
 

– Baketa besoaren luzapen bat da. 
– Besoek lasai eta erlaxatuak egon behar dute, tentsiorik gabe. 
– Baketei malgutasunez baina aldi berean tinkotasunez eutsi behar zaie. 
– baketek errebotatu egin behar dute plaka jotzean (baketa ez da plakan itsatsita geratu 

behar, bestela plakaren bibrazioa mozten dugu). 
 
Jarraian, eskalako nota guztiak  teknika egokia erabiliz joko dituzte, jo ahala noten izenak ozen 
esanez. 
 
Partitura ikasteko ohiko pausoei jarraituko diegu: 
 

– Partituraren forma aztertu. Partiturak (A A´ B B´) forma du, galdera-erantzunaren 
egiturarekin. Guztira, bederatzi konpas dira. 

– Sarrera anakrusikoak ondo landu (A zatia laugarren taupadan bi kortxeaerdiekin eta B 
zatia laugarren taupadan kortxea batekin). 

– Erritmoa markatu, sinkopei erreparatuz. 
– Solfeatu notak, hasieran intonatu gabe eta ondoren intonatuz. 
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– Lehendabizi denok txirulaz ikasiko dugu abestia jotzen. Kontuan hartu partitura sol 
maiorrean dagoela eta beraz fa sostenitua jo beharko dugula.  

– Denok txirulaz jotzen dakigunean, karriloiak lehendabizi joko dute dagokien 
pentagrama. Ondoren, xilofono sopranoek eta altuek eta azkenik metalofono altuek eta 
baxuek. 

– Denek bere zatia menderatuta daukatenean batuko dira instrumentu guztiak. 
– Azkenik, abestiaren hitzak ikasiko ditugu. 

 

4.2. BALAIO DANTZATZEA 

Aurkezpenean (9. eranskina) danzas del mundo webgunean dantzaren-bertsioa jasotzen da: 

Dantzariek, eskutik helduta, bi zirkulu zentrokide osatzen dituzte. Kanpoko zirkuluko 

ikasleak, erlojuaren norabidean ibiliko dira, martxa pausoarekin eta barruko zirkuluko 

dantzariak, kontrako norabidean. 

A´ zatia hasten denean (3. konpasaren bukaera), zirkuluek norabidea aldatuko dute.  

B zatian, ikasleak zurrun geldituko dira, parean egokitu zaien ikaslearekin bikotea osatuz.  

Bikoteak esku-joko bat egingo du: 

- Elkarri txalo bat eskuineko eskuarekin. 

- Elkarri txalo bat ezkerreko eskuarekin. 

- Bira norbere ardatzaren inguruan. 

- Elkarri bi txalo bi eskuekin. 

A zatia errepikatzen denean, berriz hasiko gara bueltaka hasierako norabidean. 

Abesten dugun bitartean dantzatu dezakegu. 

 

5.- JARDUERA: UDAREN EDUKIAK BIRPASATZEA  JOKO BATEN BIDEZ 
 
UDan agertu diren kontzeptuak eta edukiak birpasatuko ditugu hainbat jokoren bitartez (11. 
eranskina).  

 
KOMUNIKAZIO-FASEA 

 
Dakigunez, azken ataza gauzatzeko, ikasleek landu diren abesti edo dantza guztietatik bat 
aukeratu,  interpretatu eta grabatu beharko dute jaialdian proiektatuko den bideoklipean 
txertatzeko. Euskal Herriko kulturarekin edo musikarekin antzekotasunak ere bilatu beharko 
dituzte. 
 
Lehenik eta behin, unitatean ikasitako koreografiak, abestiak eta musika-tresnekin jotzeko 
partitura guztiak birpasatuko ditugu talde handian.  UD honetan aipatu diren kulturen arteko 
parekotasunak gogoraraziko dizkiegu. 
 
Ondoren, ikasleak talde txikitan banatuko ditugu (irakasleak aukeratuko du  taldekatzea librea 
izango den ala ez). Talde batek, bere proposamen artistikorako, UD honetatik zerbait 
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aukeratzen duenean, irakasleari jakinaraziko dio.   
 
Fase honetan beharrezkoa da ikasleak ondo gidatzea eta talde txikitan entseguak egiteko 
aukera eta baliabideak eskaintzea. 
 
Grabaketak  irakasleok egingo ditugu, taldea prest sentitzen denean, baina betiere denbora 
mugatuz. 
 
Grabaketak atal hauek izango ditu (12.eranskina): 
 

1. Taldekideen aurkezpena. 
2. Brasilgo deskribapen laburra (alderdi geografikoak, kulturalak, musikalak ...). 
3. Aukeratutako abestiaren edo dantzaren deskribapena. 
4. Antzezpena. 
5. Euskal Herriarekin egiten duten konexioa. 

Grabaketa guztiak bideo batean bateratzeko, bideoak editatzeko edozein aplikazio erabil 
dezakegu (Windows Movie Maker, Wax, VirtualDub, VideoPad, etab.). Eskolan ditugun 
baliabideen eta denboraren arabera, ikasleei haien bideoak editatzeko aukera eskainiko diegu, 
modu horretan teknologia berriek eskaintzen dituzten baliabideak erabiltzen ikasteko. 

Horretaz gain, ikasleek Brasilgo kantu bilduma bat egingo dute, ikastetxeko jaialdian 

bozogorailuetatik entzungo dena. Horretarako, Brasilgo hainbat genero eta musika estilotako 

bilaketak egin beharko dituzte Interneten, une bakoitzerako egokiak direnak, hau da, musika 

lasaiak, dantzagarriak, jolasgarriak, etab. Ondoren, abestiak deskargatu eta kanpoko disko 

gogor batean gorde beharko dituzte.  

 

OROKORTZE- ETA TRANSFERENTZIA-FASEA 
 

Unitate didaktiko hauetan, herrialde batzuetako adierazpen artistiko eta kultural batzuk ikasi 

ditugu. Orain zerbait gehiago dakigu landu ditugun herrialdeei buruz (haien geografia, jaiak, 

tresnak, dantzak, kantuak, kondairak...). Era berean, konturatu gara antzeko ezaugarri asko 

daudela hainbat herrialdetako musika-adierazpenen artean, Euskal Herria barne. Azken 

finean, herrialde gisa batzen gaituzten alderdietan jarri dugu arreta, eta ez bereizten 

gaituztenetan. 

Gure ikastetxean, beste herrialde batzuetatik etorritako ikasleak eta familiak hartzeko 

protokolo bat jarri da martxan. Protokolo horretan, familiei ongietorria emateko ikuskizun 

artistiko bat txertatzea erabaki da.   

Oraingoz, familia gehienak Marokotik, Pakistandik, Txinatik eta Boliviatik datozela egiaztatu 

dugu. Beraz, aipatutako herrialdeekin lotutako adierazpen artistiko (dantza, abestia, 

instrumentu-taldea…) bat prestatzea proposatuko dugu, orain arte erabili dugun formatu 

berarekin, hau da, honako pausoei jarraituz: 

1. Herrialdearen deskribapen laburra (alderdi geografikoak, kulturalak, musikalak ...). 

2. Aukeratutako abesti edo dantzaren deskribapena. 
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3. Antzezpena. 

4. Euskal Herriarekin egiten duten konexioa. 

Aipatutako protokoloak ere, eskolako jaialdi guztietan, euskal musikaz gain, beste herrialde 

batzuetako abesti tradizionalak bozgorailuetatik erreproduzitzea  aurreikusten du. Beraz, 

gure beste  eginkizun bat, abesti tradizional horien bilduma egitea izango litzateke. 

 

BRASIL AURKEZPENA 

 

1. KOKAPENA 

Brasil Hego Amerikako ekialdean kokatzen den herrialdea da. Kontinentearen ia ekialde 

guztia hartzen du, eta uharte txiki talde bat Atlantikoan. Munduko bosgarren herrialde 

handiena da hedaduraz eta 210 milioi biztanle inguruko populazioa dauka. Brasilia du 

hiriburu.  

Río de Janeiroko Corcovado muinoaren gainean dagoen kristoaren 38 metroko estatuak 

sinbolizatzen du Brasil. 

Brasilek mugakide ditu: Iparraldean Guyana Frantsesa, Surinam, Guyana eta Venezuela; ipar-

mendebaldean Kolonbia; mendebaldean Peru eta Bolivia; hego-mendebaldean Paraguai eta 

Argentina, eta hegoaldean Uruguai. 

Amazonas ibaia, munduko handiena eta emaritsuena, Brasilen itsasoratzen da. Amazoniako 

lautada,  baso txundigarri batek estaltzen du.  Bertako landarediari eta klimari esker, Brasil 

munduan animalia espezie gehien dituen herrialdeetako bat da. 

Brasilen Hegoaldean, Argentinarekin muga egiten duen gunean, Gizateriaren Ondare 

izendatutako Iguazuko ur-jauziak kokatzen dira.  

Brasilgo klima, nagusiki, beroa da, herrialdearen %90 inguru eremu tropikalean baitago. 

Brasilek sei klima-eremu ditu: ekuatoriala, tropikala, erdi-lehorra, lur garaietako tropikala, 

epela, eta azpi-tropikala.  

Brasil,  Copacabana eta Ipanema hondartza xarmantengatik, inauterietako jaialdi 

erraldoiagatik eta sanba dantzagatik ezaguna da. 
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2. BRASILGO MUSIKA 

Aditu batzuen iritziz, musika brasildar bakarra dago, Amazoniako indigenek sortutakoa. Hala 

ere, musika eta kultur ondare indigenak ez dira aintzat hartu eta galtzeko zorian daude. 

Brasilgo musikak, 1530 urte inguruan herrialdean nekazaritzako, meatzaritzako eta etxeko 

lanak egiteko sartu ziren esklabo afrikarren eragina du. Beraz, Brasilgo musika bertako 

musika indigenaren, Afrikatik ekarritako esklaboen eta Europako musikaren arteko 

nahasketaren emaitza da. 

Brasilgo musikako generoetatik, sanba eta bossanova munduan ezagunenak diren arren, 

badira askotariko generoak: choro, frevo, tropicalismo, sertao, lambada… 

2.1. CHORO 

Brasilgo lehen musika herrikoia da. Hedatuena dagoen iritziaren arabera, choro negar 

aditzetik dator. Izan ere, musika-estilo sentikorra eta aldi berean dantzagarria da choroa.  

Hasierako choro-taldeek honako osaketa zuten: bi haize-instrumentu (normalean klarinetea 

eta flauta) gitarra espainiarra,  cavaquinho edo gitarra portugaldarra, eta pandereta. Gaur 

egun, musika-tresna gehiago gehitu dira.  

Pixinguinha historiak eman duen chorista ezagunena izan zen. 

2.2. SANBA 

Sanba afrikar jatorria duen Brasilgo musika generoa da. Rio de Janeiroko inauteriak egin 

zuten ezaguna Sanba eta gaur egun Brasilgo herri identitate nazionalaren sinboloa da. 

Sanba folklorikoa, batukada deituriko perkusio-instrumentu talde batek jotzen du, koruak eta 

bakarlariek osatutako kantuek lagunduta. Zirkuluak edo lerro bikoitzak osatzen dituzten 

taldeetan dantzatzen da sanba. 

Hasiera batean, sanba  inauterietako desfileak laguntzeko erabiltzen zen musika zen. Sanbista 

gehienak, 1888an esklabotza abolitu ondoren, askatutako esklabo afrikarrak ziren.  

Escolas de samba (sanba eskolak) sortu ziren, zazpi egun eta zazpi gau irauten duen 

inauterien festa antolatzeko; karrozaren diseinua, jantziak, desfilearen gaia (enredo), musika, 

etab.  

Sanbaren ehun eta berrogeita hamar aldaera ezberdin baino gehiago daude: Rodako sanba, 

sanba-reggae, sanba erromantikoa etab. Rodako sanba, 2005ean UNESCOk Gizateriaren 

ondare izendatu zuen. 

2.3. BOSSANOVA 

Bossanova Brasilgo musika herrikoiaren genero musikala da, sanbatik eratorria eta jazzaren 

eragin handia duena. Sanba jotzeko modu berria bezala jaio zen: leuna, lasaia, dotorea eta 

findua, espazio txikietarako egokitua. Batez ere gitarra da gehien erabiltzen den musika-

tresna baina pianoarekin ere lagundu daiteke.  
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1950eko hamarkadan, Copacabana eta Ipanema, Rio de Janeiroko auzoetan Joao Gilberto, 

Tom Jobin, Vinicius de Moraes eta Astrud Gilberto bezalako musikariek genero hau bultzatu 

zuten. 

La garota de Ipanema abestia, bossanova estiloaren abesti ezagunetarikoa da.  

 

3. BRASILGO MUSIKA-TRESNA TRADIZIONALAK 

 

3.1. PERKUSIOZKO MUSIKA-TRESNAK 

 

3.1.1. REPINIQUE edo REPIQUE 

Metalezko edo zurezko danbor txikia eta agudoa da, taldeko liderrak taldea zuzentzeko eta 

soloak egiteko erabiltzen duena. Normalean sei edo zortzi afinazio-azkoin ditu, uztai batetik 

bestera doazenak. Baketekin edo eskuekin jotzen da, sanba estiloaren arabera. 

3.1.2. AGOGO  

Metalezko bi kono txiki dira, bata bestearen gainean jarriak. Metalezko makil txiki batekin 

kolpatzen dira kanpai txiki  baten antzeko soinua eginez. 

3.1.3. TIMBAU 

Timbau (tinbala), kono itxurako danbor luzea da eta taldean soinu agudoak eta grabeak 

sortzeko erabiltzen da. Normalean eskuekin jotzen da eta Afrika mendebaldeko Djembéaren 

antzeko soinua sortzen du. 

3.1.4. PANDEIRO 

Pandeiroa, pandereta baten antzekoa da, gehienetan eskuekin jotzen dena. Pandeiroa afinatu 

egin daiteke. Panderoa bezala, eskuz kolpatzen da modu sinkopatuan. Batukada taldeetan 

garrantzi handieneko elementua dela esan genezake. 

3.1.5. RECO-RECO 

Brasilgo herri-musikan erabiltzen den karraka da. Alanbre puska batez igurzten den 

altzairuzko espiral txikia da. Soinu zorrotza sortzen du, musika-taldearen gainean modu 

bereizgarrian nabarmentzen dena. 

3.1.6. SURDO  

Tamaina handiko danborra da, bonboaren parekoa. Jotzaileak bere sorbaldaren gainean 

garraiatzen du eta baketa batekin jotzen da. Batukada taldetan hiru tamaina desberdineko 

surdoak egoten dira. Bakoitzak konpaseko denbora bat markatzen du, hiruren arteko musika-

jokoa eginez.  
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3.1.7. CUICA(GUICA) 

Mutur batean larrua duen kupel txikia da. Haren erditik banbuzko makila ateratzen da. 

Jotzeko, makila oihal busti batekin bultzatzen da; beste eskuarekin, berriz, mintza jotzen da, 

soinu desberdinak eginez. 

Sortzen duen soinua nahiko bereizgarria da, eta badira tximinoak antzera uluka ari direla 

diotenak ere. Afrikako jatorrizko musika-tresna da, herrialdean izan ziren antzinako 

esklaboek eraman zutena. 

3.1.8. CAIXA 

Caixa, danbor txikia, tarole izeneko danbor militarraren ondorengo zuzena da. Rio de Janeiro 

eta Sao Pauloko samba escola gehienetan erabiltzen den tresna da. Bi uztai dituen metalezko 

kutxaz egina, mintzak giltzen bidez doitzen dira. 

Caixak, normalean, nylon edo metalezko zenbait bordoi eramaten ditu, soinu distiratsua 

ematen diotenak. Instrumentua uhal batekin garraiatzen da eta egurrezko bi baketarekin 

jotzen. 

3.1.9. CHOCALHO  

Chocalho, hainbat motatako eta materialetako astintzailea da. Chocalho mota bat berunezko 

aleekin edo harritxoekin betetzen den zilindroa litzateke. Badira ere metalezko plakak 

dituzten txintxirrinak. Astintzean, sanbaren erritmoa eramaten laguntzen du. 

3.1.10. TAMBORIM 

Danbor txiki karratu edo biribila, egurrezko makila batekin kolpatuz erritmoa markatzen 

duena. 

3.1.11. TAROL 

Banda militarretan erabiltzen den danborraren gisakoa eta birplikatzaile bezala ezagutzen 

dena. 

 

3.2. HAIZEZKO MUSIKA-TRESNAK 

 

3.2.1. AHATE TXILIBITUA 

Egurrez egina dagoen eta tamaina txikiko txilibitua da. Soinuaren muturraren arabera, soinu 

bat edo beste sortzen du. 

Batukada perkusio-taldeetan asko erabili ohi da erritmo aldaketak markatzeko.  

Gainera, soinua aldatzeko, eskuak aurrean jarri eta horiekin mugimendua egiten da. Ahate 

txilibitua lepoari lotuta doa uhalarekin.  
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3.3. SOKAZKO MUSIKA-TRESNAK 

 

3.3.1. BERIMBAO 

Berimbaoa egurrezko makila malguz, alanbrez, kalabazaz eta cashishiz (barruan haziak dituen 

zumezko saskia) osatutako arkua da.  

Jotzeko, esku batekin soka estutzen da harri batekin edo txanpon batekin; bestearekin, berriz, 

instrumentua makila batekin kolpatzen da. Gainera, bietako batekin cashishia ere eutsi 

daiteke. 

Tresna hori esklabo angolarrek eraman zuten Brasilera, eta han capoeira izeneko borroka-

dantza akrobatikoa laguntzeko erabili ohi da. 

4. BRASILGO MUSIKARI OSPETSU BATZUK 

 

4.1. GILBERTO GIL 

Gilberto Gil Brasilgo abeslari, gitarrista, konpositore eta kultura-ministro ohia da.  

Bere musikak jatorri ezberdinetako eraginak ditu, rocka, reggaea eta Brasilgo herri musikaren 

hainbat elementu (batez ere sanba eta bossanova). Bere ekarpena funtsezkoa izan zen 

tropicalismo izeneko musika mugimenduan. 

4.2. CAETANO VELOSO 

Caetano Veloso, 1942an jaio zen Brasilen. Mendeko kantautore handienekotzat hartua, Maria 

Bethânia abeslariaren anaia ere bada. 

Bost Grammy-sari irabazi zituen.  

60. hamarkadan Gilberto Gilekin batera, tropicalismoaren lehen sustatzailetakoa izan zen, 

Brasilgo musika tradizionalaren balioa handitzea helburu zuen mugimendu kulturala. 

1969an, Brasilgo diktadura medio, Velosok Europan aurkitu zuen erbestea. 

4.3. GAL COSTA 

Maria da Graça Costa, 1945ean Salvador de Bahían jaio zen  abeslari brasildarra da. 

Bi urterekin jada esaten zuen kantari izan nahi zuela. Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil 

eta beste artista batzuekin harremanetan hasi zen. 

1969an bakarkako lehen diskoa kaleratu zuen: Gal Costa. Urte amaieran, Caetano eta Gil preso 

hartu zituzten eta Londresen erbesteratu ziren. 

2011. urtean Musika Bikaintasunari Grammy Latino saria eman zioten.  
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4.4. ELIS REGINA 

Elis Regina (1945-1982) brasildar abeslaria izan zen. Musika modu hunkigarrian 

interpretatzen zuen eta Brasilgo abeslaririk handiena izan zen askoren ustez. 

11 urterekin hasi zuen abeslari ibilbidea, haurrentzako irratsaio batean.  

Hirurogeiko hamarkadaren Tropicalia mugimenduan murgildu zen Gilberto Gil bezalako 

musikarien abestiak grabatuz.; laster hasi zen bere errepertorioan musikari gazteen musika 

txertatzen. 

4.5. JOAO GILBERTO 

João Gilberto abeslari, konpositore eta gitarrista izan zen eta Jobinekin batera bossanovaren 

sortzaileetakoa 1950eko hamarkadaren amaieran. 

Stan Getz jazz-musikari estatubatuarrak João Gilberto eta Tom Jobin bossanova/jazz fusio bat 

grabatzera gonbidatu zituen. Grabaketa horren ondorioz Getz/Gilberto diskoa kaleratu eta 

1965an Grammy saria lortu zuen.  

João Gilbertok sari asko lortu zituen: Grammy saria urteko albumari (1965) eta World Music 

disko onenari (2001), International Latin Music Hall of Fame (2001) eta Kultura-

merezimendua (2005). 

4.6. TOM JOBIN 

Bossanova nazioartean zabaldu zuen artista da Jobim. Izan ere, XX. mendeko bossa 

konpositore handienetakotzat jotzen da. 

Jobimen musikaren sustraiak musika klasikoan aurki ditzakegu (Debussy, Chopin, etab). 

Musika klasiko horri Brasilgo sanba eta folklorea, Cool Jazz taldearen harmoniak eta 

Broadwayko musikalak batu zizkion. Pianista bezala, bere ukitua xumea eta melodikoa da; 

bere ahotsak, leuna, sinplea letren alderdi emozionalak azpimarratzen dituena. Bere ekoizpen 

ugariaren artean, Garota de Ipanema abestia nabarmentzen da, Vinicius de Moraesen 

letrarekin, munduan ezaguna den Brasilgo melodietako bat. 

4.7. PIXINGINHA 

Pixinguinha Brasilgo herri musikaren konpositore esanguratsua da, batez ere, choro estiloa 

ezaguna egin zuelako. 

1919an, Pixinguinhak Oito Batutas taldea osatu zuen. Taldea, hasieratik, sekulako arrakasta 

lortu zuen elite cariocaren artean. 

4.8. ASTRUD GILBERTO 

Astrud Gilberto (Bahia, 1940) bossanova, sanba eta jazz abeslaria da.  

1959an, bossanovako lehen gitarra-jotzaileetako batekin ezkondu zen, João Gilbertorekin.  

Getz/Gilberto diskoa grabatu zuen, nahiz eta diskoko kredituetan ez agertu. 
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Garota de Ipanema abestuz lortu zuen arrakasta. Brasilgo musikaren urrezko garai bateko 

interprete ezagunenetakoa izan zen. Ordutik aurrera, izen ezagun bezala agertu zen mundu 

osoan, eta ibilbide artistiko luzea hasi zuen. Hainbat hizkuntzatan grabatu zuen, baita 

gaztelaniaz ere. Kantaria 70eko hamarkadan hasi zen abestiak idazten. 

Astrud Gilberto ere margolaria da, eta animalien eskubideen alde egiteagatik ezaguna. 

Latin Jazz USA Award for Lifetime Achievement saria jaso zuen 2002an eta baita International 

Latin Music Hall of Fame saria ere. 

4.9. VINICIUS DE MORAES 

Vinicius de Moraes (1913-1980) poeta brasildarra izan zen. Poeta gisa, klasiko bihurtu diren 

kantu askoren hitzak idatzi zituen. Interprete gisa, disko askotan parte hartu zuen. Brasilgo 

diplomatikoa ere izan zen.  

Musika zaletu familia baten baitan jaioa, Moraes gaztetan hasi zen poesia idazten. 

Hirurogeiko hamarkadan, Viniciusek kolaborazioak egin zituen Brasilen ezagututako kantari 

eta musikari askorekin, bereziki Toquinhorekin (De Moraesen kolaboratzaile ohikoena eta 

haren lagun minenetako bat).  

Bere lankide brasildarrez gain, nazionalitate eta estilo askotako ehunka interpretek grabatu 

dute bere 400 abestietatik bat. Horien artean, Garota de Ipanema (Tom Jobimen 

musikariarekin) gailentzen da, musika garaikidearen historian gehien moldatutako hiru 

abestietako bat dela uste baita. 
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BRASIL 

 AURKEZPEN-GALDERAK 

 
1.- Non kokatzen da Brasil? 

a) Hego Amerikaren ekialdean. 
b) Hego Amerikaren mendebaldean. 
c) Ipar Amerikan. 

 
2.- Zein da Brasilgo ibairik ezagunena? 

a) Ganges ibaia. 
b) Danubio ibaia. 
c) Amazonas ibaia. 

 
3.- Zein da Brasilgo hiriburua? 

a) Rio de Janeiro. 
b) São Paulo. 
c) Brasilia. 

 
4.- Zer klima du Brasilek? 

a) Nagusiki, beroa da, herrialdearen% 90 inguru eremu tropikalean baitago. 
b) Nagusiki epela da eta eskualde batzuetan erdi-lehorra. 
c) Basamortuko klima, lehorra eta beroa. 

 
5.- Brasilgo ikurrak dira: 

a) Copacabana eta Ipanemako hondartzak, inauteriak eta Corcovadoko kristoa. 
b) Cancuneko hondartzak, rancherak eta Guadalupeko amabirjina. 
c) Morrocoyeko hondartzak, merenguea eta San Pabloko nazarenoa. 

 
6.- Brasilgo musikak zenbait musikaren eragina jaso du: 

a) Esklabo bezala sartu ziren afrikarrena. 
b) Amazoniako indigenek sortutako musikarena. 
c) Afrikar esklaborena, Amazoniako indigenenena eta Europatik ekarritako 
musikarena. 

 
7.- Brasilgo musika-genero batzuk: 

a) Choro, tropicalia, samba, bossanova. 
b) Merengue, salsa, samba eta bossanova. 
c) Merengue, cumbia, Samba eta bossanova. 

 
8.- Choro musika brasildarra: 

a) Brasilgo musika garaikidea da. 
b) Brasilgo lehen musika herrikoia da. 
c) Brasilgo dantza mota bat da. 
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9.- Zer osaketa zuten lehenengo choro-taldeek? 
a) Bi haize-instrumentu (normalean klarinetea eta flauta) gitarra espainiarra, 
cavaquinho edo gitarra portugaldarra, eta pandereta. 
b) Pianoa, gitarra eta berimbaua. 
c) Saxofoia, pianoa, gitarra eta flauta. 

 
10.- Zer da sanba? 

a) Biribilean dantzatzen den talde-dantza. 
b) Afrikar jatorria duen Brasilgo musika-generoa. 
c) Brasilgo Amazoniako indigenen musika. 

 
11.- Zein izen hartzen du Sanba jotzen duen perkusio-taldeak? 

a) Timple. 
b) Batucada. 
c) Bossa. 

 
12.- Zer egiten zuten escolas de Samba erakundeek? 

a) Sanba dantzatzen erakutsi. 
b) Inauteriak antolatu. 
c) Brasilgo musika-eskolak dira. 

 
13.- Zenbat sanba-mota daude? 

a) 10 
b) 20 
c) 150 baino gehiago. 

 
14.- Zer da bossanova? 

a) Brasilgo musika herrikoiaren genero musikala da, sanbatik eratorria eta jazzaren 
eragin handia duena. 
b) Brasilgo musika herrikoiaren genero musikala, sanbatik eratorria eta inauterietako 
desfiletan erabiltzen dena bere erritmo azkarra eta soinu zalapartariengatik. 
c) Bossanovak, dantza egiteko modu berri bati egiten dio erreferentzia. 

 
15.- Zein da bossanova estiloaren abesti ezagunetako bat? 

a) La garota de Ipanema. 
b) Você tá com dor. 
c) Día de Frevro. 

 
16.- Zer da agogoa? 

a) Perkusiozko musika-tresna, metalezko bi konok osatua. 
b) Gitarra txikia, ukelelearen antzekoa. 
c) Klarinetearen antzeko haizezko musika-tresna. 

 
17.- Nolakoa da berimbao musika-tresna? 

a) Lau sokako gitarra txikia da. 
b) Altzairuzko haria lotzen zaion egurrezko arkua. 
c) Altzairuzko espiral txikia. 

 
 
 
 



81 
 

18.- Zein da astintzen den perkusiozko musika-tresna? 
a) Surdo. 
b) Chocalho. 
c) Reco-reco. 

 
19.- Zein dira batukada perkusio-taldetako danbor-motak? 

a) Berimbao, cavaquinho, pandeiro. 
b) Agogo, reco-reco eta chocalho. 
c) Surdo, tamboril eta tarol. 

 
20.- Zein hiru izenek osatzen dute Brasilgo musikarien zerrenda? 

a) João Gilberto, Vinicius de Moraes eta Gal Costa. 
b) Amália Rodrigues, Jorge Palma eta Mafalda Veiga. 
c) Estela Raval, Christian Andrade, Silvana di Lorenzo. 
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BATUKADA 

 

Batukada, funtsean, perkusio-taldea da, Brasilgo hainbat musika-estilo interpretatzen dituena, 

sanba estiloa, besteak beste.  

Batukada hitza Brasilen jatorria duen batuque izeneko erlijio batetik dator. 

Batukadaren ezaugarriak dira estilo errepikakorra eta erritmo bizkorra. 

Batukadaren jatorria Afrikako kulturetan dago, non ohikoak diren danbor- formazioak herri-

jaietan.  

3.000 danbor-jotzaile eta dantzari baino gehiagorekin osatzen dira batukadak. Gaur egun 

batukada hainbat herrialdetako manifestazio edo  protesta sozialetan erabiltzen da, musika 

eta tresnen bolumena aldarrikapen gisa erabiliz. 

Batukadan erabiltzen diren tresnen artean honako hauek daude: 

 Repinique edo Repique metalezko edo zurezko danbor txikia eta agudoa da, taldeko 

liderrak taldea zuzentzeko eta soloak egiteko erabiltzen duena. Normalean sei edo 

zortzi afinazio-azkoin ditu, uztai batetik bestera doazenak. Baketekin edo eskuekin 

jotzen da, sanba estiloaren arabera. 

 

 Surdoa tamaina handiko danborra da, bonboaren parekoa. Interpreteak bere 

sorbaldaren gainean garraiatzen du eta baketa batekin jotzen da. Batukada taldetan 

hiru tamaina desberdineko surdoak egoten dira. Bakoitzak konpaseko denbora bat 

markatzen du, hiruren arteko musika-joko bat eginez.  

 

 Tamborim, danbor txiki karratu edo biribila, egurrezko makila batekin kolpatuz 

erritmoa markatzen duena. 

 

 Tarol, banda militarretan erabiltzen den danborraren antzekoa, birplikatzaile bezala 

ezagutzen da. 

 

 Caixa danbor txikia da, tarole izeneko danbor militarraren ondorengo zuzena. Rio de 

Janeiro eta Sao Pauloko samba escola gehienetan erabiltzen den tresna da. Metalezko 

kutxa da, bi uztai dituena. Mintzak giltzen bidez doitzen dira. 

 

Caixak, normalean, nylon edo metalezko zenbait bordoi eramaten ditu, soinu 

distiratsua ematen diotenak. Instrumentua uhal batekin garraiatzen da eta egurrezko 

bi baketarekin jotzen da. 

 

 Cuica mutur batean larrua duen kupel txikia da. Haren erditik banbuzko makila 

ateratzen da. Jotzeko, makil hori oihal busti batekin bultzatzen da; beste eskuarekin, 

berriz, mintza jotzen, soinu desberdinak egiteko. 
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Sortzen duen soinua nahiko bereizgarria da, tximinoen uluen antzekoa. Afrikako 

jatorrizko musika-tresna da, herrialdean izan ziren antzinako esklaboek eraman 

zutena. 

 

 Tinbau (tinbala), kono itxurako danbor luzea, taldean soinu agudoak eta grabeak 

sortzeko erabiltzen da. Normalean eskuekin jotzen da eta Mendebaleko Afrikako 

Djembéaren antzeko soinua sortzen du. 

 

 Pandeiro, pandereta baten antzekoa, panderoaren baliokidea dela esan genezake. 

Pandeiroa afinatu egin daiteke. Eskuekin kolpatzen da modu sinkopatuan. Batukada 

taldetan  garrantzi handieneko elementua. 

 

 Reco-reco, Brasilgo herri-musikan erabiltzen den karrakagailua da. Alanbre puska 

batez arraspatzen den altzairuzko espiral txikia da. Soinu zorrotza sortzen du, musika-

taldearen gainean modu bereizgarrian nabarmentzen dena. 

 Chocalho, mota eta material anitzeko astintzailea da. Chocalho mota bat berunezko 

aleekin edo harritxoekin betetzen den zilindroa litzateke. Badira ere metalezko plakak 

dituzten Chocalhoak, txintxirrinen antzekoak. Astintzean, sanbaren erritmoa eramaten 

laguntzen du. 

 Agogo perkusiozko musika-tresna da. Metalezko bi kono txiki dira, bata bestearen 

gainean jarriak. Metalezko makil txiki batekin kolpatzen dira kanpai txiki  baten 

antzeko soinua eginez. 

 Apito, plastikozko, metalezko edo egurrezko txilibitu txikia da. 
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SURDOA,  REPINIQUEA ETA CAIXA SORTZEKO MATERIALAK 
 
 
Material hauekin fabrikatu dezakegu surdoa eta repiniquea: 
 

 Surdoentzako, pintura-poto bat, hutsik; estalkiarekin aurkitzen ditugun handienak. 
 Repiniquentzat, estalkia duten tamaina erdiko pintura-potoak edo hondartzako 

ontziak. 
 Caixentzat, latoizko edo bestelako metalezko kaxak.  
 Kirol-poltsako uhal bat, instrumentua zintzilikatzeko. Uhala latari eusteko, bi brida 

edo koadroak zintzilikatzekoak erabil ditzakegu. 
 Bi mailu surdoentzat: erratz-makila bat bi zatitan moztuko dugu, bakoitza 40 

zentimetrokoa. Mailuen buruko gisa, Eva-goma, egunkari papera eta zinta 
itsaskorra erabiliko ditugu. 
 
Bi baketa repiniquentzat eta caixentzat. 8 zotz txinatar handi eta zinta itsaskorra 
beharko ditugu edo perkutatzeko egokia iruditzen zaigun beste material bat.  

 

 Zilindroa apaintzeko papera. 
 Errotuladoreak, pinturak, espraiak edo instrumentua apaintzeko beste edozein 

material (oihal zatiak, koloretako paperak, ponpoiak…).  
 Potoa forratzeko plastiko itsaskorra eta gardena. 
 Guraizeak. 
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BRASILGO INAUTERIAK 

Nabigatzaile espainiarrek, portugaldarrek, eta holandarrek inauterietako ospakizunak 

eraman zituzten Brasilera, non kultura afro-brasildarrarekin nahastu ziren, euren izaera 

berezia bereganatuz. 

Europatik endudo izeneko inauteri mota eraman zen Brasilera, zeinetan jendeak elkarri ura 

botatzen zion gorputza garbitzeko. XIX. mendean debekatu zituzten inauteri horiek, klase 

sozial altuek bortiztzat jotzen zutelako. Izan ere, batzuetan fruta ustela botatzen zela eta, 

baziren infekzioengatik eta beste gaixotasun batzuengatik hiltzen zirenak. 

Gaur egungo inauterietan, erritmoa, partehartzea eta jantziak aldatu egiten dira Brasilgo 

eskualde batetik bestera. Rio de Janeiro, São Paulo eta Vitoriako hego-ekialdeko hirietan 

sanba-eskolek zuzentzen dituzte desfile handiak. Sanba-eskolak urte osoan inauterietako 

desfilerako prestatzeko helburuarekin lan egiten duten erakundeak dira. Desfile ofizial 

horietan publikoak ez du parte hartzen. Bestalde, Belo Horizonte, Recife, Olinda, Salvador eta 

bestelako hiri batzuetan, publikoaren partehartzea ahalbidetzen duten desfile txikiak 

(blokoak) egiten dira. Blokoak gai jakin baten bueltan mozorrotzen diren edo inauteriak 

berariazko moldean ospatzen dituzten pertsonek osatzen dituzte. Ipar-ekialdean, Olindako 

inauteriak ezaugarri bakarrak ditu, tokiko folklorearen eta Frevo eta Maracatu bezalako 

kultur adierazpenen eragin handiarekin. 

Inauteria Brasilgo festarik ospetsuena da, eta tamaina handiko ekitaldia bihurtu da; 

astebeteko festa horretan, izugarrizko jendetza egunez eta gauez dantzan eta kantuan ibiltzen 

da hirietako kaleetan. Ospakizun nagusiak Rio de Janeiron, Salvador de Bahian, 

Recife/Olindan eta São Paulon egiten dira, zeinetan sanba-eskolek eta blokoek auzo osoak 

okupatzen dituzten. Bereziki nabarmenak dira Sambodromoan egiten diren desfileak, Oscar 

Niemeyer arkitektoak diseinatutako estadioan, non 70.000 lagun inguru biltzen diren urtero. 

Rio de Janeiroko inauteriak, berez, 4,9 milioi pertsona erakarri zituen 2011n, eta  haietatik 

400.000 atzerritarrak ziren. 

Brasilgo inauterietako musikaren genero tipikoak honakoak dira: samba-enredo, samba de 

bloco, samba de embalo,  marchinha,  frevo eta maracatu.  
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SANBA 

 

Sanba Bahian sortu zen baina Rio de Janeiron garatu zen XIX. mendearen amaieraren eta XX. 

mendearen lehen urteen artean. Sanba Brasilgo musika estilorik ezagunenetakoa da oraindik 

ere. Gaur egun 150 sanba mota baino gehiago daude.  

1930eko hamarkadan, Ismael Silvak zuzendutako musikari-talde batek Deixa Falar lehen 

sanba-eskola sortu eta sanba-generoa eraldatu zuen, inauterietako desfilera hobeto egokitu 

zedin. Hamarkada horretan irratiak zabaldu zuen generoaren ospea herrialde osoan, eta 

Brasilen "musika ofiziala" bihurtu zen sanba. 

Hurrengo urteetan, sanbak hainbat norabide hartu zituen, samba-canção leunetik hasi eta 

inauterietako desfilearen soinu-banda osatzen duten danbor orkestretaraino. Estilo berri 

horietako bat bossanova izan zen, hasiera batean Rio de Janeiroko musikari gazteek eta 

unibertsitateko ikasleek gidatutako musika-mugimendua. Gero eta ezagunagoa egin zen 

denborarekin, João Gilberto eta Antonio Carlos Jobim konpositoreen lanekin.  

Hirurogeiko hamarkadan Brasil politikoki zatituta zegoen, eta bossanovako musikari 

ezkertiarrak arreta pizten hasi ziren faveletan egindako musikaren inguruan. Artista herrikoi 

asko agertu ziren une hartan: Cartola, Nelson Cavaquinho, Velha Guarda da Portela, Zé Keti 

eta Clementina de Jesús musikariek grabatu zituzten euren lehen albumak.  

Hirurogeita hamarreko hamarkadan, sanba irratira itzuli zen.  

Laurogeiko hamarkadaren hasieran, sanba berriro agertu zen hedabideetan Rio de Janeiroko 

fabeletan  sortutako musika-mugimendu batekin; Pagodea zen, sanba berritua, tresna 

berriekin, banjoa eta tantana kasu, eta hizkera berri bat, herrikoiagoa. 

 SANBAREN OINARRIZKO ERRITMOA (2. BIDEOA) 

Sanbaren erritmoa jotzeko panderoa erabiliko dugu, Brasilgo pandeiroaren antza duelako. 

Lau kolpetan datza erritmoa. Mintzaren izkina kolpatuko dugu kasu guztietan, ez mintzaren 

erdia. Kolpe guztien iraupena berbera izango da:  

- Lehenengo kolpea: hatz lodiarekin joko dugu panderoaren kanporantza. 
- Bigarren kolpea:  lau hatz txikien puntekin joko dugu. 

- Hirugarren kolpea: eskuaren karpoarekin  joko dugu. 
- Laugarren kolpea: esku ahurrarekin joko dugu. 
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 SANBA DANTZAREN DESKRIBAPENA (3. BIDEOA) 

Tokian gaudela, belaunak tolestuz, hiru aldiz zapalduko dugu gure pisua aldatuz (“bat, bi, 

hiru”, zenbatzeak lagunduko digu), panderoak lau kolpe jotzen dituela: 

- Lehenengo denboran gure pisua eskuineko oinaren gainean ipiniko dugu, ezkerrekoa 
altxatuz (panderoaren taupada bat). 

- Bigarrengo denboran, ezkerreko oinean jarriko dugu pisua, eskuinekoa  altxatuz. 
(panderoaren taupada bat). 

- Hirugarrengo denboran, lehenengoan bezala, gure pisua eskuineko oinean ipiniko 

dugu, baina oraingo honetan ezkerreko oina panderoaren bi taupadaz airean 
mantenduko da. 

Mugimendua errepikatu egingo da, baina alderantziz, hau da, lehenengo denboran pisua 

ezkerreko oinaren gainean ipiniz. 

Mugimendua barneratua dugunean, abiadura azkartuko dugu. 

Oraingo honetan, gauza bera egingo dugu baina oinak tokian zapaldu beharrean, atzera eta 

aurrera mugituko ditugu: 

- Lehenengo denboran eskuineko oina atzeratuko dugu eta ezkerrekoa zertxobait 
altxatuko dugu (panderoaren taupada bat). 

- Bigarren denboran, pisuak aldatuko dira, hau da, ezkerreko oinaren gainean  jarriko 
dugu pisu guztia, eskuinekoa altxatzen dugun bitartean (panderoaren taupada bat). 

- Hirugarren denboran, eskuineko oina hasierako tokira aurreratuko dugu, bi oinak 
elkarren ondora ekarriz (panderoaren bi taupada). 

Besoen mugimenduari dagokionez, zoruarekiko zortzi perpendikular bat egin behar dugu 

besoekin, eta aurrean geratzen den hanka seinalatuko dugu. 

Mugimendua barneratua dugunean, abiadura azkartuko dugu. 

 SANBA ERRITMOAREN GORPUTZ-PERKUSIOA 

Sanbaren erritmoa gorputz-perkusioarekin jo dezakegu oso modu sinplean, lau kolpe eta 

soinuekin: 

- Eskuineko eskuarekin kolpe bat bularrean. 

- Ezkerreko eskuarekin kolpe bat bularrean, intentsitate edo indar gehiagorekin. 
- Eskuineko hatzen klaskada. 
- Ezkerreko hatzen klaskada. 

Kolpe eta soinu horiek abiaduraz egiten baditugu, sanbaren erritmoa lortuko dugu. Oso 

garrantzitsua da bigarren kolpea intentsitate gehiagoz egitea, horrek ematen diolako 

sanbaren marka. 
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 SANBA PRAKTIKAN JARTZEKO ABESTIEN PROPOSAMENAK 

- Zè Carioca Alexandre Pires. Sanba Aquarela do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=ykUqELD4ddY 

- Zé Kéti. A voz do morro  

https://www.youtube.com/watch?v=1DHN0O3ObPA 

- Originais do sanba. Trem das onze  

https://www.youtube.com/watch?v=zYObxfjaXJw 

- Originais do sanba. Saudosa Maloca 

https://www.youtube.com/watch?v=dz-_3fxh8mQ 

- Beth Carvalho. Camarão que dorme a Onda leva 

https://www.youtube.com/watch?v=eY4cjgHLx6w 

- Batucada Brasileira 

https://www.youtube.com/watch?v=Wunq6YlcSX0 
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https://www.youtube.com/watch?v=1DHN0O3ObPA
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CAPOEIRA 

 

 DEFINIZIOA ETA ESANAHIA 

Capoeira praktika kultural afro-brasildarra da, borroka eta dantza uztartzen dituena, eta 

adierazpen kultural tradizionaltzat, kiroltzat edo artetzat,  har daitekeena. Capoeira bi 

borrokalarien arteko komunikazioan datza, rodaren barruan. Kontua ez da bi aurkariren 

arteko borroka, bi borrokalariren arteko jokoa baizik. Helburua ez da nor den indartsuena 

erakustea, trebeena baizik, adimentsuena. 

Capoeiristek  roda izeneko zirkulu bat osatzen dute, eta horietako bi horren erdian lehiatzen 

dira. Egindako mugimenduek gorputz-trebetasun handia eskatzen dute. Lehiakideak 

inguratzen dituzten partaideek perkusio-tresnak jotzen dituzte eta txaloak eginez abesten 

dute.  

Capoeira-zirkuluak gizon eta emakumeek osatzen dituzte, eta bakoitzak maisu bat, 

kontramaisu bat eta hainbat dizipulu ditu. Maisuak, zirkuluaren ezagupenaren zaintza duena, 

errepertorioa irakatsi behar die dizipuluei, taldearen kohesioari eutsi eta kode erritual bat 

betetzen dela zaindu behar du. Maisuak soka bakarreko perkusio-instrumentu bat jo ohi du, 

eta bera da kantuak hasi eta jokoaren denborak eta erritmoa markatzen dituena.  

Parte hartzaile guztiek gai izan behar dute musika tresnak egiteko eta jotzeko, kantu- 

errepertorio bera abesteko, abestiak inprobisatzeko, etika eta portaera kodeak ezagutzeko, 

eta derrigorrezko eraso mugimendu, pauso eta keinuak gauzatzeko.  

Capoeiraren zirkuluan, ezagutzak eta teknikak behaketaren eta imitazioaren bidez 

transmititzen dira. Zirkuluak ere funtzio bat betetzen du hiru esparru horietan: komunitate, 

talde eta gizabanakoen arteko errespetuaren baieztapena, gizarteratzea sustatzea, eta afro-

brasildarrek zapalkuntza historikoari egiten dioten erresistentziaren memoria zabaltzea. 

 HISTORIA 

Esklaboen salerosketaren garaian, Afrikatik Brasilera 3 milioi pertsona baino gehiago eraman 

zituztela uste da. 

Esklabo horiek Afrikako eskualde ezberdinetatik zetozen; hainbat kultura eta hizkuntz hitz 

egiten zituzten. Fazendatan, esklaboak bizi ziren tokian, capoeira sortu  zen, esklaboak ihes 

egiteko praktikatzen zuten arte martzial bezala. Izan ere, esklaboak askotan saiatu ziren ihes 

egiten, baita euren bizitzaren kontura ere. Igandea zen atseden egun bakarra, eta egun 

horretan capoeira egiten zuten, baina, entseatzen ari zirela frogatu ezin zutenez, esklaboek 

musika eta kantua gehitu zioten borrokari, dantza batean kamuflatuz. 
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1888an esklabotza indargabetu zenean, esklabo ohiak hiri handietara joan ziren; gehienak ez 

ziren lana eta etxea aurkitzeko gai izan. Hirien inguruetan ezarri ziren lehen bidonvillak 

sortuz, urteen poderioz gaur egungo favelak bihurtuko zirenak. 

Nola biziraun jakin gabe, capoeirari bide desberdinak eman zizkioten: batzuek portuetan 

ikuskizunak egiten zituzten turista eta marinelentzat, beste batzuek banda kriminaletan 

antolatzen ziren. Orduan gobernuak capoeira debekatu zuen eta gogor zigortu zituen 

praktikatzen zutenak. Hala ere capoeira klandestinitatean jarraitu zuen, Mestre Bimbari esker 

1937. urtean Brasilgo gobernuak legalizatu zuen arte. Mestre Bimba da capoeiraren 

irakaskuntza sistematikoko metodo bat sartzen lehena; Capoeira Regional izeneko capoeira 

mota sortu zuen. 

Capoeira 2014an UNESCO-ren Gizateriaren Kultur Ondare Ezmaterialaren  Ordezkaritza 

Zerrendan inskribatua izan zen. 

 CAPOEIRAREN RODA 

Capoeiraren jokoak erritual zehatz bati jarraitzen dio: instrumentu guztiak prest daude 

Rodan, eta jotzen hasten dira (lehenik eta behin berimbaua). Puntu horretan borrokalariek 

elkarri musu ematen diote, patroi santuei otoitz egiten diete eta beren maisuari borrokarako 

baimena eskatzen diote. Gero, berimbauaren aurrean belaunikatu, agurtu eta isilean entzuten 

dute beren soinua, beharrezko indar eta kontzentrazioaren bila. 

Errituala burutzen denean, hasten da benetako borroka, zeinetan aurkariak, lehenik, esku eta 

oinen mugimendu geldoekin mugitzen diren, katuak balira bezala, elkar aztertuz, eta gero 

hegaldi mugimendu ikusgarriekin jarraitzen duten. Oro har, ikasgaiak hainbat etapatan 

banatzen dira: 

- Afrikako tradizio-kulturalei buruzko azalpen teorikoak. 

- Instrumentu eta erritmo-pertzepziora hurbilketa modu praktikoan. 

- Prestaketa atletiko orokorra. 

- Capoeirarako prestakuntza atletiko zehatza  eta luzaketak. 

- Diziplinaren alderdi desberdinen integrazioa (fisikoak, musikalak eta sozialak). 

Beste arte martzial batzuetan ez bezala, Capoeiran ez dago kolpeak gelditzeko teknikarik, 

erasoak ez baitira gelditzen, baizik eta mugimendu arinekin saihesten dira. 

Ihes egiteko teknikak ere garrantzitsuak dira, hala nola gurpil ezberdinak, borrokalariari, 

aurkariarengandik aldentzea eta berehalako kontraeraso baterako posizio onean azkar 

jartzea ahalbidetzen diotenak. 

 CAPOEIRAREN MUSIKA 

Musika capoeiraren elementu garrantzitsuenetakoa da, erritmoa markatu eta parte-

hartzaileak animatzen baititu, giro atsegina sortuz. 

Capoeira-eskoletako ikasleek, hainbat instrumentu jotzen ikasten dute eta rodatan 

interpretatuko dituzten abestiak ere. 
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Rodatan jo ohi diren instrumentuak berimbau, reco-reco, pandeiro, agogó eta atabaquea 

(esku-danbor afro-brasildarra) dira. 

Musika-sekuentzia guztietan ladainha (sarrerako kantua) eta corridoak ditugu. 

Ladainha: konposizio laburra da, sarrera modura abesten dena. Istorio bat konta dezake, edo 

unean bertan inprobisatua izan daiteke; jokalariak, hasi aurretik kontzentratzeko balio du 

ladainhak eta normalean mezu garrantzitsu bat izaten du jokalari eta ikusleentzat. 

Corridoak: jokoaren unean abesten dira esku-ahurrekin lagunduta. Euren funtzio nagusia giro 

ona (Axea) sortzea da, jokalariei energia ona emateko. Errepikakorra diruditen arren, ez da 

erraza corridoak abestea; bertsoak inprobisatzen jakin behar da, une horretan rodan 

gertatzen ari dena abestuz.  

Badira bertso tradizionalak, esaera-herrikoi gisa, corrido gehienetan erabil daitezkeenak. 

Bertso horiek sartzeko une egokia aukeratzen ere jakin behar da.  

Corridoak hain ospetsuak dira ezen mundu guztiak ezagutzen dituen eta ondorioz, edozein 

rodatan abestu daitezkeen. 

Capoeira-jokoak eta musikak eboluzionatzen jarraitzen dute; horregatik, gaur egun capoeira-

estilo eta -musika asko daude 

 OINARRIZKO PAUSOAK  

 

1. GINGA 

Ginga da capoeiraren oinarrizko jarrera edo mugimendua. Gingak, perkusioak markatzen 

duen abiaduran, capoeirista mugimendu erritmiko konstante batean mantentzea du helburu. 

Gingak mugikortasuna eskaintzen dio capoeiristari, eta bere burua hainbat jarreratan 

babesteko aukera ematen dio. Hortik aurrera, eraso-mugimenduak, kontraerasoa eta floreioa 

(aurkariaren distrazioa) sortzen dira.  

Hankak pixka bat tolestuta jarri behar dira bata bestearen aurrean; atzeratutako hanka 

aurreratutako hankarantz doa, zoruarekin triangelua edo eserleku jarrera osatzeko. Ondoren, 

lehen aurretik aurreratuta zegoen zangoa atzeratuko  dugu, eta atzeratuta zegoena aurrean 

geratuko da. Garrantzitsua da gure aurpegia beti babestuta mantentzea. 

2. ESQUIVA  

Esquiva oinarrizko babeserako mugimendua da. Esquiva "saihesteko" adiera orokorra da. 

Aldaerak ditu, hala nola, alboko esquiva eta fronteko esquiva.  

Fronteko esquivan, aurreko hanka tolestuta, bizkarra zuzen edo pixka bat tolestuta, esku bat 

lurrean ipintzen da oreka mantentzeko. Beste eskua gure aurpegia babesteko erabiliko dugu.  

3. AU ALBOKO TXIRIBUELTA 

Capoeiraren oinarrizko mugimendua da, ihes egiteko eta arerioa ezegonkortzeko erabiltzen 

dena. Alboetara proiektatuz, capoeiristak eskuak lurrera eramaten ditu haien gainean jarriz 
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(bata bestearen ondoren), hankak altxatzen dituen bitartean biraketa osatuz eta hasierako 

zutikako jarrerara itzuliz. 

4.  FRONTEKO MEIA LUA  

Aurrez aurreko ostikada da kanpotik barrura egiten dena, normalean, beste mugimendu 

baten aurretik distrazio gisa. 

Aurrez aurreko meia lua zirkuluerdi-formako ostikoa da, aurkariaren buruaren gainetik 

egiten dena eta jarraian oina irteerako jarrerara itzultzen dena.  

Ekintzaren segida zuzena erraz ikusten da hanka gure aurrean dugun objektu baten gainetik 

pasatzen saiatzen bagara. Oinak barneko aurpegiarekin jotzen du, zangoa luzatuta kolpearen 

hasierako tokira joanez, eta uzkurtuta itzuliz, geroxeago gingaren jarreran geratzeko. 
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MATERIAL BIRZIKLATUEKIN INAUTERIETAKO MASKARAK 

SORTZEA 

 

Youtuben, hainbat materialekin inauterietako maskarak nola egin erakusten tutoretza-bideo 

ugari daude. Oro har, maskara horiek egiteko erositako materialak erabiltzen dira, hala nola, 

eva-goma, lentejuelak, luma artifizialak, purpurina, etab. Hala ere, irizpide ekologikoak direla 

medio, eskolatik, ahal den neurrian, birziklatutako materialekin eskulanak egitea sustatu 

beharko genuke. Ondoren proposatzen den eredua material birziklatuekin egin daiteke: 

 MATERIALAK 

1.- Kartoi birziklatua (zereal edo gaileta-kaxak, etab.) edo kartoizko plater birziklatuak. 

2.- Goma elastikoa. 

3.- Guraizeak. 

4.- Tenperak.  

6.- Kola. 

 PAUSOAK 

1.- Maskararen txantiloia kartoi birziklatuaren gainean moztuko dugu. Google iruditan  

txantiloi asko daude ebakitzeko eta koloreztatzeko. 

Kartoizko platera erabiltzea aukeratzen badugu, erditik moztuko dugu, nahi dugun forma 

emanez. 

2.- Prestatutako maskaran, begien forma moztuko dugu. Ur-botilaren tapoi bat erabil 

dezakegu bi biribil marrazteko.  Biribil bakoitzaren kanpoaldean, hiruki bat egingo dugu 

begiaren forma emateko. Azkenik guraize edo cutter batez, begiak moztuko ditugu. 

3.- Maskararen ertzetan bi zulo egingo ditugu eta bertatik goma elastikoa sartuko dugu 

korapilo bat eginez ez askatzeko. Ikasle bakoitzak bere buruaren neurrira moztu beharko ditu 

elastikoak. 

4.- Lumak egiteko kartoi birziklatua erabiliko dugu. Lumen forma duten txantiloiak erabil 

ditzakegu edo guk marraztu. Guraize batzuekin forma hori moztuko  dugu  bi aldeetan ebaki 

batzuk eginez, irudiaren erdigunera iritsi gabe. Tamaina desberdineko lumak mozten 

baditugu, emaitza ikusgarriagoa izan daiteke.  

5.- Maskara eta lumak tenperekin margotuko ditugu. 

6.-  Orotariko kolore eta tamainak dituzten lumak maskararen goialdean itsatsiko ditugu. 

Beste material birziklatuak ere apaintzeko erabil ditzakegu (etxean ditugun oihal pusketak, 

botoiak, ponpoiak, etab.). 
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BERIMBAU BAT EGITEKO JARRAIBIDEAK 

 

 MATERIALAK 
 

- ARKUA EGITEKO 

o Metro bateko hurritz-makila, berga egiteko. 

o Metalezko soka malgu bat; gitarraren soka larria, adibidez, Aramea egiteko. 

o Metalak mozteko guraizeak edo kurrikak. 

 

- ERREZONANTZIA-KAXA EDO CABAÇA EGITEKO 

 

o Plastikozko ur-botila handi bat (5 litrokoa) edo erraz zulatzen den edozein 

ontzi (esne-botila bat, burgoi-gaztazko tarrina…). Badira kontserba-latekin 

egindako berimbauak, baina haiek zulatzeko tresna zorrotzak eta arriskutsuak 

erabili behar direnez, hobe da beste aukera batzuk bilatzea. Baten batek 

kalabaza lehor bat izango balu, askoz hobeto. 

o Kalamuzko soka bat. 

o Guraizeak edo cutterra. 

 

- ASTINTZAILEA EDO CAXIXIA EGITEKO 

 

o Edateko jogurt-poto bat. 

o Arroza. 

o Zinta itsasgarria.  

o Kartoi pusketa bat. 

o Kalamuzko soka. 

 

- Harri laua eta txikia erabiliko dugu, Dobrão gisa. 

- Metal-koilara edo -makila erabiliko dugu kolpatzeko, baqueta moduan. 

- Instrumentua koloreztatzeko eta apaintzeko tenperak eta pintzelak. 

 

 BERIMBAUA EGITEKO JARRAIBIDEAK 

 
1. URRATSA 

Metro bateko luzerako hurritz-makila moztuko dugu. Horretarako, egurra mozteko zerra bat 

erabiltzea gomendatzen dugu. 

2.  URRATSA 

5 milimetroko sakonerako ebaki bat egingo dugu makilaren bi muturretan; ahal bada, metalak 

mozteko zerra batekin. 



95 
 

Urrats horren arriskua dela eta, irakasleak egitea gomendatzen dugu. Beste aukera bat da, 

ikasleek etxetik ekartzea metro bateko makila moztuta eta muturretako ebakiak eginda.  

3. URRATSA 

Moztu 90 bat cm-ko soka metalikoa. Sokak makila baino pixka bat laburragoa izan behar du. 

4. URRATSA 

Sartu soka makilaren muturretan egin ditugun ebakietatik eta lotu korapilo batekin, arkua 

tenkatzean atera ez dadin. Lehendabizi, sartu soka mutur bateko ebakiduratik eta egin 

korapiloa. Ondoren, tolestu makila soka beste muturreko ebakiduratik sartzeko adina, eta 

egin korapiloa.  Horrela arkua tenkatua eta prest egongo da. 

5. URRATSA 

Orain arkuari lotuta joango den erresonantzia-kaxa prestatuko dugu. Horretarako, 

plastikozko botilaren oinarria moztuko dugu, gutxi gorabehera 20 cm-ra. 

Oinarri horri, bi zulo txiki egingo dizkiogu, bertatik  kalamuzko soka sartzeko. 

6. URRATSA 

Kalamuzko soka erresonantzia-kaxan egin ditugun bi zuloetatik  sartuko dugu.  Kanpoaldean 

gelditu diren sokaren bi muturrekin korapilo bat egingo dugu. Sobera gelditzen den soka 

moztu aurretik, kalkulatu  bi mutur horiekin arkuaren makila eta metalezko soka lotu 

beharko ditugula (9. pausoan zehazten da).  

7. URRATSA 

Orain, jotzailearen eskuak eusten duen caxixi edo astintzailea prestatuko dugu. 

Errazena da edateko jogurt-poto bat erabiltzea. Poto hori arrozarekin bete, kartoi-

pusketarekin estali  eta zinta itsasgarriarekin lotuko dugu. Aukeran, potoari  helduleku bat 

egingo diogu  kalamuzko sokarekin, bertatik eskua sartzeko.  

8. URRATSA 

Berimbauaren zatiak: arkua, erresonantzia-kaxa eta caxixia tenperekin apainduko ditugu. 

9. URRATSA 

Instrumentua muntatzea besterik ez zaigu geratzen. Horretarako, arkuari erresonantzia-kaxa 

lotuko diogu; kalamuzko sokarekin arkuaren makila zein metalezko soka besarkatu eta 

korapilo bat egingo dugu. Kontuan hartu erresonantzia-kaxaren irekidurak kanpora, hau da, 

gure gorputzari begira geratu behar duela. 
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 INSTRUMENTUA JOTZEKO ARGIBIDEAK 

Instrumentua jotzeko, uztaiari ezkerreko eskuarekin helduko diogu, hatz txikia kalamuzko 

sokaren korapiloan bermatuz, eta hatz lodiarekin eta erakuslearekin harriari (dobrão) eutsiz. 

Harri horrekin kablea (aramea) tenkatuko dugu, gora eta behera mugituz.  

Beste eskuarekin, koilarari eta astintzaileari (caxixi) eutsiko diegu. Koilara horrekin arkuaren 

metalezko kablean kolpatuko dugu, caxixia astintzen dugun bitartean.  

Soinu agudoa lortzeko, harriarekin kablea tenkatu, eta harriaren goialdean gelditzen den 

kablearen eremua makilarekin kolpatuko dugu. 

Kolpea kablearen behealdean ematen badugu, harria erabili gabe, soinu grabea lortuko dugu. 
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SACI PERERÉ 

 

Brasilgo folklorean pertsonaia oso ezaguna da Saci Pereré. 

Saci, hanka bakarra duen gazte beltza da; mitoaren arabera, beste hanka capoeira-borroka 

batean galdua zuen. Txano gorriarekin eta ahoan cachimba edo pipa (afrikar kulturan tipikoa) 

duela irudikatzen da. Begi handiak eta hortz zuri eta distiratsuak ditu. Oinutsik ibili ohi da, eta 

irribarrez egoten da beti. Gainera, botere magikoak ditu, nahi duenean agertuz eta desagertuz.  

Saci, jatorrian, pertsonaia indigena zen. XVIII. mendean esklabo afrikarrek pertsonaia hori 

bereganatu eta eraldatu zuten. Esklaboek Saciren istorioak kontatzen zituzten, euren  eta 

ugazaben haurrak beldurtzeko. 

Saci, pertsonaia dibertigarria eta jostagarria da. Denbora guztia  bihurrikeriak egiten ematen 

du: bidaiariak beldurtzen, etxeko objektuak ezkutatzen, zaratak egiten, zaldiak eta idiak 

izutzen eta abar. Txantxak egin arren, ez dauka inor kaltetzeko asmorik.  

Mitoak dio Saci haize-zurrunbiloen barruan mugitzen dela, eta hura harrapatzeko 

beharrezkoa dela gainean iragazgailu bat botatzea. Ondoren, txanoa kendu behar zaio, eta 

botila baten barruan sartu; horrela bakarrik geratuko da bere jabearen esanetara. Saci baten 

atzaparretatik  ihes egin daiteke ur korronte bat gurutzatuz: berak ez du gurutzatuko, urak 

bere botereen galera eragingo liokelako. Hura distraitzeko beste modu bat da korapiloz 

betetako soka bat erortzen uztea, gelditu eta banan-banan askatu beharko baititu korapiloak. 

Era berean, cachimba edo  piparako tabako pixka batekin erosten saia daiteke. 

Baina, mitoari jarraiki, Sacik ez ditu txantxak bakarrik egiten. Sendabelarrak ezagutzen ditu 

eta haiekin egindako botikak sekretuan gordetzen ditu. Mitologiaren arabera, belar horien 

bila joaten direnek baimena eskatu behar diote Saciri bestela, euren bihurrikerien biktima 

bihurtuko dira. Basoan bizi da, natura babesten. 

Pertsonaia honen inguruko  sinesmena oso indartsua da oraindik Brasil barnealdeko 

eskualdean. Suaren inguruan, adinekoek Sacirekin dituzten esperientziak kontatzen dizkiete 

gazteenei. Ahozko kulturaren bidez, mitoa betikotuz joan da. 

Brasilen Halloween ospakizunaren garrantzia gutxitzeko asmoz, 2005ean sortu zuten Saci 

Eguna (urriak 31). Folklore nazionala gehiago baloratzeko modu bat izan zen, Ipar Amerikako 

kulturak Brasilen duen eragina gutxituz. 
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SACI PERERÉ 

IPUINA 

 

Bazen behin naturaren erdian  baserri batean bizi zen ume bat. Iluntzen zuenean, berak eta 

bere anaiak zarata bitxiak entzuten zituzten etxe barruan. Gau batean, haurra izututa esnatu 

zen zaldiek sortutako zaratarengatik. Leihotik irten eta hantxe ikusi zuen Saci, zaldi baten 

gainean, barrez eta lauhazka. Kortako atea irekita zegoen, behiek ihes egin zuten eta zaldiek 

zurdak kiribilduta zeuzkaten. Mundu guztiak esaten zuen gertatutakoa gaizkile baten 

bihurrikeria izango zela, eta haurrak, aldiz, Saci izan zela ziurtatzen zuen, aurreko gauean 

berak ikusi zuelako leihotik. Jende gehienak ez zion sinetsi. 

Badago Saci ikusi duela dioen hiriko jendea ere. Diotenez, antzematen da etxean egon dela, 

Sacik giltzak ezkutatzen dituelako, gauzak lekuz aldatzen dituelako eta sukaldean gatza 

azukreagatik ordezkatzen duelako.  

Saci harrapatzeko modu bakarra omen dago; haize zakarreko egun batean, zurrunbilo bat 

sortzen denean, bera orratz bat bezala biraka eta biraka ibiliko da, hosto lehorrak altxatuz. 

Kontu handiz, irazgailu bat bota eta txano gorria kentzen zaio. Orduan Sacik bere botere 

magikoak galtzen ditu. Basoetan ezkutatuko da, berriro ere, bihurrikeriaren bat buruan duela. 
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BALAIO BRASILGO ABESTI HERRIKOIA ETA DANTZA 

 

Jatorrizko Balaio-dantzan, emakumeek kolore askotariko gonak janzten dituzte, zabalak eta 

bordatuak, eta bitxi asko. Gizonek, metalez apaindutako larruzko gerrikoa, gerrian matxetea, 

botoiekin doitutako galtza nasaiak, ezproiak dituzten botak, mahuka luzeko alkandora eta 

lepoan zapia. 

Dantzariek bi zirkulu zentrokide osatzen dituzte; emakumezkoak barruko zirkuluan kokatzen 

dira eta gizonezkoak kanpokoan. Pausoak zapaten zolen erritmoarekin jarraitzen dira, eta 

ezproiek erritmoa markatzen dute beren soinuarekin. 

Ez dago argi dantzaren jatorria: batzuek diote Azoreetatik datorrela; beste batzuek, aldiz, 

dantza afrikarra dela diote.  

Balaio hitzak ere bi esanahi ditu; alde batetik, balaio gerriaren mugimenduari dantza egitean 

egiten dio erreferentzia; bestetik, balaio hitzak saskia esan nahi du, izan ere, abestiaren hitzak 

diotenez, maitaleari bere maitearen gerrian eusten den saskia (balaio) izatea gustatuko 

litzaioke. 
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 BALAIO ABESTIAREN HITZAK PORTUGESEZ 

 

Balaio meu bem balaio sinhà 
balaio do coraçao 
Sea moça nao tem balaio sinhà  
a costura baiao châo. 
 
Eu quizera ser balaio  
Balaio quizera ser 
Para anda de pindurado 
Na cintura da você 
 
Vocødiz que näo mi ama 
Mais iso näo band 
Quem näo ama nunca sente 
As esporas da saudade 
 

 

 

 BALAIO ABESTIAREN HITZAK EUSKARAZ 

 
Mugi zaitez nire maitea, mugi zaitez, neska,  
nire bihotzaren mugimendua 
neskatxa ez bada mugitzen, josturak lurretik arrastaka ibiliko zaizkio. 
 
Saski bat izan nahi nuke 
zintzilik joateko 
zure gerritik. 
 
Zuk diozu ez nauzula maite 
baina hori ez da egia 
maitatzen ez duenak ez ditu inoiz sentitzen 
bakardadearen arantzak. 
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BRASIL U.D. 

EDUKIAK, HELBURU DIDAKTIKOAK ETA LORPEN 

ADIERAZLEAK 

 

 EDUKIAK 

 
0. HASIERAKO FASEA 

 

- Gelako arauak eta errutinak finkatzea. 

- Brasilgo geografia, klima eta datu soziokulturalak ezagutzea. 

- Brasilgo musikaren ezaugarri orokorrak eta generoak ikastea. 

- Brasilgo musika-tresna tradizionalak ezagutzea. 

- Brasilgo musikari ospetsuei buruz jakitea. 

- Proposamen eta kexen postontzia prestatzea. 

 

1. JARDUERA: SAMBA LELÊ 

 

- Samba Lelê canona interpretatzea ahotsaz eta txirulaz. 

- Txirularen teknika eta noten posizioak ikastea. 

- Sinkopak interpretatzea. 

- Samba Lelê talde-instrumentalean parte hartzea. 

- Esku-jokoak inprobisatzea. 

- Gorputz perkusioarekin hainbat eskema erritmikoak interpretatzea. 

- Taldekide guztiak barnea hartzea eta onartzea. 

- Errespetuzko jarrera izatea talde-lanetan. 

- Jokoetan  interesa eta inplikazioa erakustea. 

 

2. JARDUERA: BRASILGO INAUTERIAK 

- Brasilgo inauterien ezaugarriak ezagutzea. 

- Batukada talde-instrumentalean parte hartzea. 

- Batukadaren jatorria, ezaugarriak eta berezko musika-tresnak ezagutzea. 

- Musika-tresnak sortzea material birziklatuekin. 

- Sortutako musika tresnekin batukadako eskema erritmikoak  interpretatzea. 

- Kortxeaerdiak interpretatzea intentsitateak erregulatuz. 

- Musika-tresnen arteko galdera-erantzunak egitea. 

- Talde-kohesioa lortzea musikaren interpretazioan. 

- Sanba musika-estiloaren testuingurua eta ezaugarriak ezagutzea. 

- Sanba dantzaren oinarrizko pausoak ezagutzea eta dantzatzea. 

- Sanbaren oinarrizko erritmoa interpretatzea pandero eta gorputz-perkusioarekin. 

- Inauterietako maskarak sortzea material birziklatuekin. 
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3. JARDUERA: CAPOEIRA 

- Capoeiraren historia eta ezaugarriak ezagutzea. 

- Capoeiraren oinarrizko pausoak dantzatzea. 

- Roda bateko dantza eta kantuen antzezpena egitea. 

- Gorputzaren erlaxazio-teknikak lantzea eta gorputzaren jarrera egokia izatea. 

- Erlaxazioa egitea Sace Pereré kondairarekin. 

4. JARDUERA: BALAIO 

- Plakazko musika-tresnen teknika erabiltzea. 

- Balaio abestiaren jatorria ezagutzea. 

- Txirula ete plakazko instrumentuen talde instrumentalean parte hartzea. 

- Sarrera anakrusikoak ulertzea eta praktikan jartzea. 

- Sinkopak aplikatzea. 

- Fa sostenitua txirulan jotzea. 

- Balaio talde-dantzan parte hartzea. 

- Talde jardueretan interesa eta errespetua erakustea. 

5. KOMUNIKAZIO-FASEA 

- Euskal Herriaren eta beste herrialdeen arteko antzekotasunak bilatzea. 

- Musika-adierazpen bat aukeratzea, interpretatzea eta grabatzea. 

- Beste herrialdeetako musika  eta kultura balioestea. 

- Beste kulturak errespetatzea eta balioestea. 
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 HELBURU DIDAKTIKOAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK LORPEN-ADIERAZLEAK 

1. Gelako arauak finkatzeko 
eztabaidan parte hartzea. 
 

1. Arauen ezarpenaren eztabaidan hartzen 
du parte, proposamenak eginez eta 
besteen ekarpenak entzunez eta 
errespetatuz. 
 

2. Brasilgo geografia eta adierazpen 
kulturalak eta musikalak 
ezagutzea. 

2. Brasilgo musika- eta kultura-adierazpen 
nagusiak ezagutzen ditu eta gai da 
aurkezpen-galdetegia modu egokian 
erantzuteko. 

3. Samba Lelê txirulaz jotzea. 3. Gai da Samba Lelê partitura txirulaz 
jotzeko: noten posizioak ondo jartzen ditu 
eta erritmoa modu egokian interpretatzen 
du. 

4. Taldeko jardueretan parte hartzea, 
proposamenak eginez eta talde-
integrazioa sustatuz 

4. Talde-jardueretan gogoz hartzen du parte 
ekarpenak eginez eta ikaskide guztiak 
onartuz. 

5. Gorputz-perkusioarekin hainbat 
erritmo-eskema interpretatzea. 

5. Landu diren erritmo-eskemak modu 
egokian interpretatzen ditu gorputz-
perkusioa erabiliz. 

6. Emandako erritmoentzat esku-
jokoak asmatzea. 

6. Erritmora ondo egokitzen diren esku-
jokoak asmatzen ditu. 

7. Inauterien, batukadaren eta 
sanbaren ezaugarri orokorrak 
ezagutzea. 

7. Brasilgo inauteriaren, batukadaren eta 
sanbaren jatorria eta ezaugarri orokorrak 
ezagutzen ditu. 

8. Batukada-talde instrumentalean 
parte hartzea. 

8. Batukadan gogoz eta errespetuz hartzen 
du parte eta dagokion erritmoa modu 
egokian jotzen du. 

9. Birziklatutako materialekin 
batukadarako musika-tresnak 
sortzea. 

9. Badaki musika-tresnak egiten 
txukuntasunez eta arretaz, emandako 
jarraibideei erreparatuz. 

10. Sanba dantzaren oinarrizko 
pausoak ikastea. 

10. Sanba dantzaren oinarrizko pausoak 
ulertzen ditu  eta modu egokian 
dantzatzen ditu. 
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11. Inauterietako maskarak egitea 
material birziklatuekin. 

11. Esku-lanetan txukuntasunez, arretaz  eta 
sormenez, hartzen du parte. 

12. Capoeiraren historia, ezaugarriak 
eta musika ezagutzea. 

12. Capoeiraren ezaugarri orokorrak 
ezagutzen ditu. 

13. Capoeirako oinarrizko pausoak 
praktikan jartzea. 

13. Capoeirako oinarrizko pausoak egiteko 
prestutasuna erakusten du. 

14. Capoeirako roda batean parte 
hartzea abestuz eta ikasitako 
pausoak praktikan jarriz. 

14. Capoeirako rodan, gogoz eta errespetuz 
hartzen du parte, ikasitako abestiak eta 
teknikak erabiliz. 

15. Erlaxatzen ikastea, musika eta 
kondairak arretaz entzunez. 

15. Erlaxazioan modu egokian hartzen du 
parte, musika eta kondairak arretaz 
entzunez. 

16. Balaio abestia txirulaz eta 
plakazko musika-tresnekin 
interpretatzea. 

16. Musika-tresnen teknika egokia erabiliz 
hartzen du parte talde-instrumentalean. 

17. Balaio abestia taldean dantzatzea. 17. Badaki Balaio dantzaren koreografia eta 
gogoz eta errespetuz hartzen du parte 
talde-dantzan. 
 

18. Euskal Herriaren eta beste 
herrialdeen arteko 
antzekotasunak bilatzea. 

18. Euskal Herriaren eta Brasilen arteko 
antzekotasunak ulertzen ditu eta 
ekarpenak egiten ditu. 

19. Beste kulturak eta herriak 
balioestea. 

19. Beste kultura eta herrietako arte-
adierazpenak errespetatzen eta balioesten 
ditu. 

20. Herrialde bateko musika-
adierazpen bat aukeratzea, 
interpretatzea eta grabatzea. 

20. Grabaketaren prozesu guztian, 
eginkizunak betetzen ditu, eskatutako 
emaitza lortuz. 
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