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1. ERRITUA ANTZERKIAREN SORRERAN

Antzinako zibilizazioetan gizakia babesgabe sentitu zen Naturaren izaera aldakorraren aurrean.  

Izan ere, Natura, batzuetan, emankorra eta, besteetan, erasokorra eta menderaezina izaten da. 

Halatan, gizakiak goi-izakitzat hartu zituen naturaren elementu nagusiak: eguzkia, ilargia, itsasoa 

eta hainbat animalia. 

Elementu horiek jainkotu eta gero, haiekin komunikatzen hasi zen, baina errepresentazio 

sinbolikoaren bidez, hau da, hainbat erritu eta zeremonia bidez, eta orduantxe hasi zen antzezten,

animalien imitazioaz, dantzaz eta kantuaz baliatuta. Antzezpen horietan errealitatea estilizatu egiten 

zuten, errealitatearen ezaugarri nabarienak erakutsiz: orein-adarrak animalia irudikatzeko edo 

emakume-bularrak lurraren emankortasuna adierazteko, adibidez. Estilizazio horretatik maskara 

sortu zen, elementu errealak (eguzkia, euria...) edo abstraktuak (heriotza, ongia...) irudikatzeko 

balio duena.

Lehen antzezpen horiekin batera, lehen espazio eszenikoa ere sortu zen: zirkulua. Zirkuluan 

partaide guztiak maila berean zeuden, eta arretagunea, erdigunean. Denak ziren ikusle eta antzezle. 

Geroago, zirkulua desegin eta prozesioa sortu zen, toki batetik bestera ibiltzen hasi zirenean 

koreografiak lagunduta.
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2. KLASIKOAK: GREZIA ETA ERROMA

S o r r e r a

Antzinako Grezian eta Erroman dantza eta antzerkia zerbitzu publikoak ziren, eta
erlijio-ospakizunetan erabiltzen zituzten edo herria dibertitzeko. Antzezpenak goizez egiten ziren, 
aire zabalean. 

Aristotelesengandik datorren tradizioaren arabera, Dionisioren1 omenez egiten ziren ospakizunetan 
du jatorria antzerkiak, ditiranboan2 hain zuzen ere. Ditiranboa kantu bat zen, koru batek kantatzen 
zuena jai dionisiakoetan. Jainko horrek Naturaren indar ongileak eta beldurgarriak pertsonifikatzen 
zituen. Beraz, artean, erlijio-izaera nagusi zen antzezpen haietan. Ospakizunok sei egun irauten 
zuten eta, geroago, antzerkia sortu zenean, antzerki-lehiaketak egiten hasi ziren eta egile nagusiak 
lehiaketetara aurkezten ziren.

Ditiranboetan, korifeoak, koruburuak, kantu bat kantatzen zuen eta koruak, ritornelloak (leloak). 
Poliki-poliki testuak garatuz joan ziren eta elkarrizketa antzeko zerbait sortu zen korifeoaren eta 
koruaren artean. Geroago, korifeoa korutik banandu, eta koruarekin elkarrizketan hasi zen: hortik 
lehen aktorea sortu zen. Tradizioak dioenez, berrikuntza horren egilea Tespis aktorea eta egilea izan 
zen. Aktorearen sorrerarekin batera, mendebaldeko antzerkia ere sortu zen, koru-korifeo-aktore 
hirukotean oinarrituta.

G r e z i a k o   a n t z e r k i a r e n   e z a u g a r r i a k

Hastapenetan, koru-antzerkitzat jo daiteke Greziako antzerki klasikoa, testuaren zati handi bat 
koruak interpretatzen baitzuen. Denboraren poderioz, koru-korifeo-aktore erlazioa aldatuz joan zen. 
Aktore-kopurua handituz joan ahala (bat, bi, hiru eta baita lau ere), koruaren garrantzia gero eta 
txikiagoa egin zen eta aktoreena, aldiz, handiagoa.

Aktore bakoitzak hainbat pertsonaia antzezten zuen maskaraz baliatuta; eta tragedietan, koturnoak 
janzten zituzten —sandalia moduko oinetakoak, zola lodikoak—. Koturnoek antzezleak korua baino
altuago agerrarazten zituzten eta itxura jasoagoa ematen zieten. Horretaz gainera, maskarak eta 
koturnoek bazituzten beste funtzio batzuk:

– Maskararen bidez, aktorea pertsonaia bilakatzen zen, aktore bakoitzak maskara bat baino 
gehiago erabilita.

1 Dionisio: lurraren eta animalien emankortasunaren jainkoa
2 F. R. Adrados-ek comosen kokatzen du sorburua, hortik komedia. Comos: koru batek heroien omenez, edo jaiak 

ospatzeko, egiten zuen antzezpena, dantzaren eta prozesioaren bidez.
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– Maskara kasko modukoa eta burua baino handiagoa zenez, hobeto ikusten zen pertsonaia. 
Aldi berean, burua gorputz-proportzioari egokitzeko balio zuen, koturnoek altuera handia 
ematen zietelako aktoreei.

– Antza denez, maskararen barrunbeak ahotsa goratzeko balio zuen, nahiz eta garaiko 
antzokien akustika, berez, paregabea izan.

– Koturnoen bidez aktorea erraldoi agertzen zen, eta ikusgarriago.

– Erraldoi-itxura horrek handitasun sinbolikoa eta morala ere eransten zien pertsonaiei. 
Gogoan izan tragedietako pertsonaiak jasoak, aristokratak zirela, ez herri xehekoak.

Aktoreen aurrez aurre korua kokatzen zen. Antzerkiaren garapena gorabehera, honako funtzio 
hauek zituen koruak:

– Otoi egin, eskerrak eman, jainkoen parte-hartzea eskatu eta laudatu.

– Narrazioan parte hartu: dela ekintza testuinguruan kokatzeko edo aurreikusteko, dela 
pertsonaiei arriskuez ohartarazteko.

– Antzerki zatien arteko lotura egin (amaiera edo hasiera eman).

– Iritzia azaldu, ikusleen kontzientzia kolektiboa bihurtuta.

Antzokiak

Honelako egitura zuten:

– Theatron: entzunlekua zen. Hasieran muino edo aldapa bat baliatzen zuten entzuleak 
kokatzeko.

– Orkestra: behealdeko espazioa. Bertan korua kokatzen zen eta zirkulu-itxura zuen.

– Skene: eszena. Horma moduko eraikina. Bertan aktoreen gelak eta makinak egoten ziren. 
Altua zen eta jainko-figurak jaitsarazten zituzten makinen bidez eszenara (deus ex machina).
Jainkoak ezin ziren egon gizakien maila berean, hortik altueraren beharra.

– Proszenioa: eszenaren eta orkestraren artean zegoen espazio estua. Eszenari lotua egoten zen
proszenioa. Urteak aurrera joan ahala, aktoreak proszeniora igo ziren eta korua orkestran 
geratu zen. 
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        Theatrona
      (Entzunlekua)

          Orkestra

        Proszenioa  

Eszena

Proszenioa         

Theatrona (entzunlekua)

    Eszena       Orkestra

Generoak

Greziarrek bi genero landu zituzten nagusiki: tragedia eta komedia. Biek elkarrizketa eta 
gertakizuna zituzten oinarri. Bi genero horietaz gain, bazegoen hirugarren bat: drama satirikoa. 
Tragedia dibertigarri bat omen zen, baina tragedian ez bezala, keinuak eta dantzak testuak adina 
garrantzia zuten. Satirikoa esaten zaio korua satiroek3 osatzen zutelako.  

T r a g e d i a

Aristotelesek, Poetika izeneko obran, honela definitzen du:

“Tragedia hotsandiko gertakizun baten imitazioa da. Gertakizunak osoa behar du izan,
halako luzerakoa eta hainbat apaingarri dituen diskurtso batez adierazia. Gertakizunaren
bidez, ez narrazioaren bidez, beldurra eta errukia eragin behar ditu, grina horiexek berak
garbitzeko, hain zuzen ere”. 

3 Satiroa: Dionisioren laguntzailea, aker-itxurakoa. Grina erotikoaren sinboloa.
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Ikus ditzagun, banan-banan, tragediaren elementu batzuk:

– Imitazioa: 

Gertakizun bat edo pertsonaia bat irudikatzea, antzeztea, entzuleek bat egin dezaten 
berarekin. Aktoreak asmo horrekin bizi du pertsonaia. Gertakizunak bideratzeko tresna da 
aktorea, eta ez dio ezer eransten pertsonaiari.

– Gertakizuna: 

Mitoetatik (kontakizun historikoak, esaterako) eta mitologiatik hartzen ditu gaiak; hau da, 
kasu edo gertaera eredugarrietatik. 

– Metabolé edo zori-aldaketa: 

Aurreko definizioan aipatzen ez bada ere, nahitaezko osagaia da. Heroiaren edo 
pertsonaiaren zori-aldaketa adierazten du metabolék. Aldaketa hori erabatekoa izan daiteke, 
edo arinagoa. Hala ere, Aristotelesen arabera, tragediak eragin behar dituen sentimenduak 
sortuko baditu, heroiak goralditik zoritxarrera pasa behar du. Haren ustez, emaitzarik onena 
lortzen da zori-aldaketa jasan behar duen pertsonaia ez denean ez guztiz prestua edo 
bertutetsua, ez guztiz gaiztoa; bestelakoa bada, zailagoa da errukia eragitea ikuslearengan.

– Katarsia edo garbiketa: 

Definizioan aipatu den bezala, horixe da tragediaren helburua. Eta garbiketa emozio-egoerek
eragiten duten beldurraz eta errukiaz lortzen da.

Antzerkigile nagusiak

– Eskilo (K.a. 525-456): 

Haren zazpi tragedia besterik ez dira gorde. Koruari garrantzi handia eman zion eta bi aktore
erabili zituen. Obrak erlijio-izaera handikoak izaki, gizakien patuaren eta jainkoen arteko 
harremana izan zuten gai nagusi. Hiru obrak trilogia bat osatzen dute: Orestiada. Beste 
laurak honako hauek dira: Zazpiak Tebasen kontra, Pertsiarrak, Erregutzaileak eta 
Prometeo kateatua.

– Sofokles (K.a. 496-406):

Zazpi tragedia besterik ez dira gorde. Aktore bat gehitu zuen (hiru, guztira), koruaren 
garrantzia gutxituta. Gizakien patuaren eta jainkoen arteko harremana gai nagusi izan zuen 
eta kritiko ageri zen bere obretan. Obra hauek gorde dira: Ajax, Antigona, Edipo errege, 
Elektra, Trakiniak, Filoktetes eta Edipo Kolonon. Horien artetik, Edipo errege dugu haren 
obrarik ezagunena.

– Euripides (K.a. 480-406):

Hamazazpi tragedia gorde dira. Laugarren aktorea gehitu, eta korua bigarren maila batera 
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pasa zuen. Haren obretan erlijio-izaera desagertu egiten da: gizakia da bere patuaren 
erantzulea. Giza grinak eta beren ondorioak erakusten ditu bere antzerki-lanetan. 
Aipatzekoak dira, besteak beste, honako obra hauek: Medea, Ifigenia Auliden, Elektra eta 
Troiarrak.

K o m e d i a

Komediak dibertitzea du helburu; eta, horretarako, egoera faltsuak, gaizki ulertuak eta pertsonaia 
barregarriak baliatzen zituen. Horiek horrela, koruaren presentzia gutxitzen joan zen komedietan. 
Amaiera zoriontsua izaten zuten beti.

Komediak kritika argia, garratza eta politikoa egiten zuen, lagunarteko hizkeran adierazia; hau da,  
tragediako hizkeraren guztiz bestelakoan. Gaiak, bistan da, ez ziren jasoak; hiriko, estatuko edo 
herritarren eguneroko arazoak baizik. Denboraren poderioz, zenbait herritar-eredu erabiltzen hasi 
zen: nagusia, esklaboa, zaharra, soldadua eta abar. Erromako komediaren aurrekaria izan zen. 

 
Antzerkigile nagusiak

– Aristofanes (K.a. 444-380):

Bere garaian sakratua zena desmitifikatu zuen. Hodeiak obran, esaterako, jainkoei trufa 
egiten die argi eta garbi. Baina bestelako gaiak ere erabili zituen: Liztorrak antzerki-lanean, 
justizia-epaitegiei egiten die kritika; Hodeiaken bertan, sofistei eta Sokratesi berari ere 
erasotzen die. Lagunarteko hizkera darabil, baita lizunkeriak ere.

– Menandro (K.a. 342-291):

Ehun komedia inguru idatzi bazituen ere, ez da obra osorik gorde, zatiak besterik ez. Geroko
Erromako komedian eragina izan zuen (pertsonaia tipifikatuetan oinarritzen zen: esklaboa, 
soldadua, maitemindua...).

E r r o m a k o   a n t z e r k i a r e n   e z a u g a r r i a k

Bake-garaian, hirian, otium delakoa —aisialdia— Estatuak antolatzen zuen festen bidez (ludi). 
Ikuskizunaren garaia zen, eta emankizunak ikusteko eta miresteko antolatzen ziren; besteak beste, 
soldadu-desfileak, garaipen-ospakizunak, hileta-segizioak eta jokoak. Antzerkia ludi scaenicien 
(eszena-jokoak) barruan sartzen da. 

Erromako boterearen erakusle, Marko Antonioren garaian, urtean 101 egunetan antolatzen ziren 
eszena-jokoak. Ikuskizuna helburu, eszena-teknikak nagusi ziren eta antzokietan edozein gertakizun
posible zen. Horretarako, baliabide handiak eta ikusgarriak erabiltzen zituzten (esaterako, 
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ikuskizunaren gunean ehun mando baino gehiago sartu, oinezkoen eta zalditeriaren arteko borrokak 
antolatu, etab.). Antzezpenak festa-giroan egiten ziren ikusle asko sartzeko tokia zuten antzokietan 
(27.000 ikusle Ponpeiorenean). Tragedia eta komedia landu bazituzten ere, komedia izan zen genero
nagusia, pantomimarekin batera (musika eta dantza). 

T r a g e d i a

Seneka dugu tragediagilerik behinena. Haren ondoren, tragediaren gainbehera hasi zen, gero eta 
gutxiago antzezten baitzen, eta elite kultu baten generoa bihurtu zen. Senekaren zortzi tragedia 
gorde dira, gaia mitologiatik edo tragedia greziarretatik hartzen dutenak: Troiarrak, Edipo, Medea...
Bere tragedietan garaiko botere absolutua islatzen du pertsonaien hiraren, eromenaren eta izuaren 
bidez. Komediagileen ospea izan ez bazuen ere, eragin handia izan du mendebaldeko 
antzerkigintzan: besteak beste, Shakespeare-renean, Racine-renean eta Artaud-enean.

K o m e d i a

– Plauto (K.a. 254-184)

130 komedia inguru idatzi zituen. Menandroren jarraitzailea zenez, haren pertsonaia 
tipifikatuak erabili zituen, baita modu areagotuan erabili ere. Haren antzerkigintza ironikoa 
da, lotsagabea, garratza eta herrikoia.
 
Aipatzekoak dira, besteak beste, honako obra hauek: Bikiak , endredozkoa, bananduta bizi 
izan diren bikiek sortzen dituzten gaizki ulertuetan oinarritua (Shakespearek eredutzat hartu 
zuena Okerren komedia idazteko); Miles gloriosus, soldadu handiusteko eta, aldi berean, 
barregarri bati buruzkoa.

– Terentzio (K.a. 190-159)

Sei obra besterik ez dira gorde. Egile honek ere, Menandroren jarraitzailea izaki, pertsonaia 
tipifikatuak baliatu zituen. Baina Plautok baino gehiago landu zituen eta hark baino umore 
finagoa erabili zuen bere obretan. Hori dela eta, ez zen Plauto bezain gustukoa izan 
Erromako publikoarentzat eta bai, ordea, irakurle kultuentzat. 

Bere obren artean, honako hauek dira aipatzekoak: Andria eta Eautontimorumenos. 
Menandroren obren moldaketak dira.
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3. ERDI AROA
V. mendetik XV. mendera doan garaia dugu Erdi Aroa. Erdi Aroko gizartea sistema teokratiko batez
antolatuta zegoen (Jainkoa eta Eliza ziren gizartearen muina) eta, ondorioz, garai hartako kultura 
elizen eta, batez ere, monasterioen bitartez trasmititzen eta garatzen zen.

Bestalde, Erromako Inperioaren gainbeherak eten bat ekarri zuen antzerki-tradizioan. Haustura 
erabatekoa izan zen. Ez da harritzekoa, beraz, Erdi Aroko antzerkia erlijio-kultutik ere sortzea, 
Grezian bezala. Pazkoko Liturgian, Berpizkunde egunean, elkarrizketa txiki bat txertatzen omen zen
elizkizunean, Quem quaeritis? (Noren bila zabiltzate?) delako antzezpen labur batekin:

AINGERUA. Noren bila zabiltzate?
APAIZAK. Jesus Nazaretekoaren bila gatoz.
AINGERUA. Ez dago hemen, piztu egin da, iragarri bezala.

Poliki-poliki,  gero eta elkarrizketa gehiago txertatzen hasi ziren elizkizunetan eta, Erdi Aroak 
aurrera egin ahala, molde berriak sortu ziren.

E r l i j i o – a n t z e z p e n a k

Pazkoan eta Gabonetan egiten ziren. Ordukoak dira mirariak, misterioak, auto sacramentalak 
(Erregeen autoak), santuen bizitzak, Jasokunde egunekoak (adibidez, Elx-eko Misterioa, oraindik 
ere antzezten dena) eta heriotzaren dantzak. Azken horiek Erdi Aroko hainbat topiko erabiltzen 
zituzten, hala nola heriotzaren aurrean denok garela berdinak (Ubi sunt), bizitza laburra dela eta, 
kristautasunean hiltzeko prestatu behar dela, eta munduko plazerak ez direla betiko (memento mori).

Antzezteko tokia ere aldatuz joan zen. Hasieran eliza barrua erabiltzen zen; geroago, eliza-ataria. 
Baliabide teknikoez ere hornitu ziren elizak; esaterako, Elxeko Misterioan erabiltzen den igogailu 
moduko tramankulua, txirrika-sistema batez eta soken bidez mugiarazten dutena.

A n t z e r k i   p r o f a n o a

Eliza-atarietan antzezten ziren antzerkietan elementu profanoak txertatzen hasi ziren. Parodiaren eta
elementu komikoen presentzia handiagotuz joan zen, harik eta elementu erlijiosoa desagertu 
zeneino. Poliki-poliki koblakariek, bufoiek eta mimoek hartu zuten apaizen tokia. Antzezpen 
horietan, bai profanoan, bai elizakoan, gizonek jokatzen zituzten emakume-paperak. 

Koblakariak ibiltariak ziren eta plazetan edo gazteluetan antzezten zituzten beren ikuskizunak. 
Musika-tresnak jo, istorio eta elezaharrak kontatu, eta itzulipurdiak eta akrobaziak egiten zituzten. 
Txotxongilo-ikuskizunak ere eskaintzen zituzten. Satiraren eta parodiaren bidez, gizartea eta erlijioa
kritikatzen zituzten. Sexu-kontuak eta istorio miragarriak ere baziren haien errepertorioan.  

Azpigenero hauek lantzen zituzten:

– Pastorela. Zaldun baten eta artzain neska baten arteko maitasun-tirabirak.
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– Txantxazko sermoia. Elizako sermoien eta apaizen hizkeraren parodia.

– Bakarrizketa. Gizarte-satira.

– Sotia. Satira politikoa.

– Moralitatea. Heriotzaren inguruko antzezpen alegorikoa4. Heriotzaren eta Bizitzaren arteko 
lehia, zeinean Heriotza beti izaten baitzen garaile.

A g e r t o k i a k

Agertokiei dagokienez, antzerkia eliza-ataritik aldentzen joan zen heinean, formula berriak 
erabiltzen hasi ziren. Horien artean, hauek aipa daitezke: 

– Hainbat agertoki bata bestearen ondoan, bakoitzean eszena bat antzezteko. Erlijio-gaiak 
(misterioak, esaterako) antzezten zirenean, haietako bat besteak baino altuago jartzen zen eta
hari Paradisu (zeruko Paradisuaren imitazioa) esaten zitzaion. Beste muturrean, Infernu 
izenekoa jartzen zen.

– Gurdi-andana bat, gurdi bakoitzean eszena bat antzezteko. Gurdiak, gainera, mugitu egiten 
zituzten ikusleen parean kokatzeko. 

Agertokiak bezalaxe, antzezteko makineria ere garatu zen. Arlo horretan, baliabide hauek aipatuko 
ditugu:

– Gortinak. Apaintzeko edo eszena-amaiera adierazteko erabiltzen ziren, baita gertakizun 
batzuk begi bistan ez izateko ere (erditzeak, adib.).

– Animalia artikulatuak. Harien eta soken bidez lortzen zuten mugimendua.

– Ura, euria irudikatzeko.

– Pattarra. Erre egiten zuten, su-efektuak egiteko. Argiztatze-efektuak ere sugarren bidez 
egiten zituzten.

– Makineria berezia. Trumoiak, ekaitzak edo antzeko zaratak imitatzeko.

– Tranpa-zuloak. Oholtzan, bat-bateko agerpenak edo pizkundeak egiteko. 

4 Alegorien bidez: Bizitza, Heriotza, Osasuna eta Indarra pertsonaiak lehian aritzen ziren modu sinbolikoan.
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4. ERRENAZIMENTUA

XV. eta XVI. mendeen artean, burgesiaren indartzearekin batera, artearen goraldia gertatu zen. 
Goraldi horretan, humanismoak proposatzen zituen eredu berriak izan ziren ardatz. Gizakia gauza 
ororen neurria dela abiapuntu hartuta, Antzinate Klasikoaren balioak eta ereduak berreskuratzen 
hasi ziren. Horren ondorioz, antzerki kultu bat sortu zen, latinez egiten zena, edo Plautoren eta 
Terentzioren obren moldaketa itzuliak eskaintzen zituena.

Baina hasieran nobleziak babestutako artea izan zena gizarte guztira zabaldu zen. Esparru kultutik, 
gorteko antzokietatik, herri-antzokietara pasatu zen, eta zabaltze horretan berriztatu ere egin zen, 
nobleziaren tokia hartzen ari zen klase berriaren (burgesia) kezka eta gustuak islatu behar 
baitzituen. Hori dela eta, antzerkiak —egiantzekotasuna helburu— joera errealista bat hartu zuen, 
Erdi Aroko fantasiatik urrunduta.

Horrekin guztiarekin batera, beste elementu bat izan zen eragin handikoa antzerkiaren garapenean: 
antzeztoki finkoaren sorrera. Molde eta ikusle berriek toki berria ere behar zuten. Harrezkeroztik, 
toki itxietan hasi ziren antzezten: antzokietan.

Leku berriak eszenografia berria ere ekarri zuen: atze-oihal pintatuak. Perspektibaren garaia zen, 
eta, halatan, hiru dimentsioko perspektibez hornitu zituzten eszenak, atze-oihalaren bidez. 
Brunelleschi, Mantegna eta Leonardo pintoreek, besteak beste, margo-lanak egin zituzten 
antzokietarako. Perspektiba-legeen arabera pintatutako hondoak izaten ziren.

Aldi berean, aktorearen figura indartu egin zen. Profesional bihurtu, eta elkartetan antolatzen hasi 
zen. Antzerki-talde bateko kidea izaten zen eta taldeburuaren eginkizunak ere bete zitzakeen. Bera 
eta taldea Europa guztitik ibiltzen ziren.

I t a l i a

K o m e d i a

Errenazimentuko komedia bi planteamendutatik sortu zen. Alde batetik, eredu klasikoak 
berreskuratu nahi zituen eta, bestetik, herri-ereduetatik edan. Horrenbestez, Erromako komediaren 
jarraipena izan zen neurri batean, baina araudi klasikotik kanpo. Antzerki-lanaren egitura, esaterako,
bost ekitaldikoa izaten zen, eta ez hirukoa. Eta unitate klasikoei dagokienez, leku- eta denbora-
unitateak gordetzen zituzten; ez, ordea, gertakizunarena. Izan ere, gertakizuna, oro har, korapilatu 
egiten zen.  

Genero nagusia izan zen, egokiena baitzen ikusle berrien kezkak eta gustuak askeago tratatzeko. 
Gaiak ditugu horren erakusle. Humanisten prodesse et delectare (irakatsi eta atsegin eman) leloari 
jarraituz, antzerkigintza satirikoa, moralista eta ikusgarria egin zuten, garaiko kanon burgesen 
ikuspegitik. Boccaccio-ren Dekameron liburutik hartutako gaiak eta pertsonaiak erabili zituzten, 
garaiko bizimodua eta ohiturak, onak eta txarrak, erakusteko. Orduko gizartearen dokumentu 
errealista bat osatzen dute pertsonaiek: otseinak, maitemindu gazteak, kortesanak, guraso zorrotzak,
soldaduak, gaizkileak, nekazari ezjakinak... Horietako batzuk hartu zituen, geroago, Commedia 
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dell'arte delako antzerkiak bere pertsonaiak taxutzeko. 

Azkenik, komediagile hauek aipa ditzakegu: Makiavelo, Ariosto eta Giordano Bruno.

C o m m e d i a   d e l l ' a r t e

Zabaltzen ari zen herri-joera baten eraginez, komediak herri-antzerkiaren molde batzuk —mimoa, 
iseka eta bat-batekotasuna— bere egin
zituen. Gero eta garrantzi handiagoa hartu
zuten bai mugimenduak, bai bat-
batekotasunak, ondo ikasitako testuaren
kaltetan. Bi horiek izan ziren commedia
dell'arte (artearen komedia) antzerki mota
berriaren ezaugarriak. 

Gaiari dagokionez, kritika soziala izan zen
artearen komediaren ardatza. Boterearen
elementuei barre egiten zien. Baina,
horretaz gain, gizakiaren betiko kezkak
islatzen saiatzen zen.

Antzerki ibiltaria zen, eta hamar-hamabi aktoreko (gizonak eta emakumeak) antzerki-taldeek 
antzezten zuten. Ez zegoen testu idatzirik, bat-batekoa zen; eta, 
musika jotzen eta dantzatzen zekitenez, musika- eta dantza-saioak
tartekatzen zituzten. Bazeuzkaten, ordea, gidoi eskematikoak.  
Zuzendariak erabakitzen zuen antzezpen bakoitzean zein erabili, 
tokian tokiko egoerari egokituta. Gidoia oihalaren atzean 
zintzilikatzen zen, aktoreek ikus zezaten eszenatokira sartu baino 
lehen. 

Aktore bakoitzak bere pertsonaia propioa
zeukan, berezko maskara zeukana, baita 
buruz zekizkien hainbat monologo,
erantzun, abesti, akrobazia edota egoera
jakin batzuetan erabili beharreko
baliabideak edo lazziak ere (lazziak
gertakizun umoretsuak dira: hitz jakin bat

behin eta berriz totelka esatea, euli bat harrapatzea, etab.). Aktoreak
pertsonaia bera antzezten zuen bizitza guztian eta pertsonaia gurasoengandik
seme-alabengana pasatzen zen. 
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Politxinela

Kolombina

Arlekin, Pantalone eta Il Capitano. (PRA)



Bi pertsonaia-talde zeuden: otseinak (zanni) eta nagusiak (padroni).

Otseinak

– Kolombina. Alaia, ederra eta azkarra. Denek gorte egiten badiote ere, Arlekin izaten da 
harekin ezkontzen dena.

– Arlekin. Ergela. Bizkortasunez aritzen da, itzulipurdiak eta akrobaziak eginez. Bigarren 
mailako morroia, oso zuzen jokatu ez, baina gaiztoa ez dena. Ezin ditu bi gauza batera eduki
gogoan, eta ez ditu aurreikusten bere ekintzen ondorioak.

– Brighella: lehen mailako morroia, maiordomoa. Badaki musika jotzen eta kantatzen. 
Arlekinen beste aldea da: azkarra eta maltzurra. Nagusiari laguntzen dio, baita engainatu 
ere.

Nagusiak

– Pantalone. Veneziako merkatari aberats zahar samarra, alaba ezkongai duena. Haren 
zerbitzariak maltzurrak dira. Batzuetan, Kolombina gazteagoaz maitemintzen da. Zuhurra 
izaki, bere dirua babesten du, susmoz beterik dago eta. Autoritarioa da, baina baita 
borondate onekoa ere. Beti engainatzen dute.

– Il Dottore. Familia aberatsekoa. Asko eta azkar hitz egiten du. Ezin argi hitz egin, hala ere: 
latinezko esakuneak eta lege-esamoldeak darabiltza. Burgesia intelektualaren ordezkari, 
medikua, notarioa edo abokatua izaten da. Beti aholkuak eman behar ditu, edo bere iritzia 
azaldu, nahiz eta gaiari buruz batere jakin ez.

– Il Capitano. Italieraz mintzatzen bada ere, gaztelaniazko erantzunak tartekatzen ditu, 
espainiarra baita. Italiako hegoaldea okupatzen zuen Espainiako Inperioaren satira 
irudikatzen du. Fanfarroia eta koldarra. 

– Maiteminduak. Dotoreak eta xarmagarriak. Modu erretorikoan mintzo dira. Egozentrikoak 
dira eta beren kezka bakarra amodio-mina da. Pedante samarrak.
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A n t z e r k i a r e n   g a r a i   d i s t i r a t s u a

Ikertzaile  batzuek Errenazimentuko antzerkiaren segidatzat  hartzen dituzte  Ingalaterrako antzerki
isabeldarra eta Espainiako Urrezko Mendeko antzerkia. Beste batzuek, berriz, antzerki barrokoaren
esparruan  kokatzen  dituzte.  Antzerkigintzari  dagokionez,  beraz,  ez  dago  garbi  Errenazimentuko
antzerkiaren eta antzerki barrokoaren arteko bereizketa hori.

Izan  ere,  bi  eredu  horien  ezaugarriak  dituzte  bai  antzerki  isabeldarrak  bai  Espainiako  Urrezko
Mendeko antzerkiak. Batetik, eredu klasikoak dituzte abiapuntu biek ala biek, eta Errenazimentuko
prodesse et delectare leloaren aldarrikapena ere presente dago hainbat lanetan. Halaber, pertsonaiak
eta gaiak Errenazimentukoak dira askotan, baita antzerki-lana bost ekitalditan banatzeko joera ere.
Baina, bestetik, hitza dute oinarri  eta ez gertakizuna: hitzak iradokitzen du eta adierazten du zer
gertatzen den, eta non. Antzerki-lanaren egitura ere konplexua da (adibidez,  antzerkia antzerkiaren
barruan delakoa eta gertakizunen korapiloa), eta egile klasikoen unitate-legeak ere ez dira betetzen.
Horrek guztiak garamatza pentsatzera bi joera horien tarteko emaitza direla bai Antzerki isabeldarra,
bai Espainiako Urrezko Mendekoa. Ingalaterran, antzerkia denbora-tarte labur samar batean garatu
zen, Espainian, berriz, luzeagoan. Horren ondorioz, Espainiako Urrezko Mendeko antzerkiak bi joera
horiek  biltzen  ditu  bere  barnean:  hasierako  joera  errenazentista  berankorra  eta  amaierako  joera
barrokoa.  Horiek  kontuan  izanda,  Errenazimentuko  antzerkiaren  segida  gisa  hartu  dira  lan
honetarako.

A n t z e r k i   i s a b e l d a r r a

Isabel I.aren garaian idatzi zelako esaten zaio antzerki isabeldarra. Garai hartan, Ingalaterrak 
izugarrizko goraldia izan zuen. Batetik, biztanleriaren hazkundea gertatu zen, eta horrek industria-
kapitalismoak gora egin zezan lagundu zuen. Bestetik, Londreseko portua bete-betean aritu zen 
lanean, esklabo-kontrabandoa eta itsas merkataritza zirela eta. Horrek guztiak posible egin zuen 
metalurgia-industria garatzea eta Londreseko finantza-merkatu handia sortzea.

Ekonomiaren gorakadaz gainera, Ingalaterraren hedapen politikoa (Gales, 1536an, eta Eskozia, 
1603an, Ingalaterrako koroaren kide egin ziren) eta anglikanismoaren sendotze-aldia ere gertatu 
ziren. Bi gertakari horiek kontuan hatuta, ez da harritzekoa garaiko antzerkigintza boterearen 
ideologiaren mesedetan aritu izana zenbaitetan. Hain zuzen ere, antzerki isabeldarrak hain berezko 
duen drama historikoak (Ingalaterrako historiako pasadizoak gaitzat hartzen dituena) hortxe izan 
zuen bere jatorria.

Ingalaterran, Erdi Aroan, misterioak antzezten zirenean, antzerki labur batzuk tartekatzen ziren 
antzezpenetan: interludeak (interludioak). Jatorriz antzerki alegorikoa bazen ere, interludioak tonu 
dibertigarria hartu zuen denboraren poderioz. Horretarako, pertsonaia tipifikatuak eta burleskoak 
erabili ziren. Hortik sortu zen Ingalaterrako antzerkiak hain berezko duen pertsonaia: foola 
(barregarria edo eroa).       

Bestalde, garaiko pedagogo humanistek Erromako komedia (Plauto eta Terentzio) ezagutzera eman 
zuten, eta ohikoa izaten zen collegeetan antzeztea, prodesse et delectare (atsegin emanez irakatsi) 
lelo klasikoari jarraikiz. Geroago, 1559an, Senekaren itzulpenak egin ziren. Hortik atera zituen 
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Ingalaterrako tragediak bere erretorika dotorea eta hanpatua, eta gaiak (mendekua, odola, 
jeloskortasuna, gorrotoa eta handinahikeria).

Azkenik, beste eragile bat aipatu behar da: eufuismoa. 1578an, John Lyly-k Euphues obra idatzi 
zuen eta haren estilo preziosistak eta erretorikoak eragin handia izan zuen geroko idazleengan. 
Eufuismoa, finean, joera kulterano bat izan zen. 

A n t z o k i a k   e t a   a n t z e z p e n a k

Antzezpenen profesionalizazioa dugu garaiko ezaugarri nagusietako bat. Horretarako, antzeztoki 
itxiak eta finkoak behar ziren, ikusleak sarrera eros zezan. Hori dela eta, hamar antzoki inguru sortu
ziren Londreseko ingurumarian, publikoak eta finkoak. Zurezko eraikinak ziren eta aire zabalean 
zeuden, nahiz eta goialdeko alde batzuk lastoz estalita egon. Horregatik, askotan, suaren bazka 
izaten ziren. Poligono-itxurakoak, patio bat zeukaten (ikusleak zutik egoteko) eta bizpahiru solairu 
galeriekin. Ostatu ingelesen (inn) antza zuten, hasieran antzezpenak ostatuetan egiten ziren eta. 
Hauek ziren antzoki ezagunenak: The Globe (Globoa edo Lurra) eta The Swan (Zisnea).

Agertokia (plataforma karratu bat) bi ate zituen horma bati lotuta zegoen. Hormaren gainaldean 
galeria bat zegoen musikariak, aktoreak eta makineria jartzeko. Galeria beste hainbatetan ere 
erabiltzen zuten, adibidez, balkoiko eszenetan (Romeo eta Julieta) eta soldaduek zaindutako harresi 
bat irudikatu behar zenean (Macbeth). Oholtzak tranpa-zuloak izaten zituen.

Egun-argiz egiten zituzten antzezpenak eta eszenografia eskasa izaten zen. Dekoratuen faltan, 
objektuak erabiltzen zituzten modu sinbolikoan. Adibidez, zuziek eszena gauez gertatzen zela 
adierazten zuten; zuhaixka batek, pertsonaiak basoan zeudela; tronu batek, jauregia; eta koroak, 
erregea. Dekoraturik ezak, dena den, arintasuna ematen zion ikuskizunari, eszenen arteko etenaldiak
desagertzen zirelako.

Ez ziren horiek, hala ere, baliabide bakarrak. Aktoreen jantziek, fanfarreen doinuek, danborrek eta 
tronpetek ere lagundu egiten zuten gertakizuna kokatzen. Antzoki publikoetan garrantzi handia 
ematen zieten jantziei, tragedietan bereziki luxua eta hotsanditasuna erakutsi behar baitzuten 
pertsonaiek. Dekoraturik gabeko agertoki batean, jantziak behar zuen ikusleen arreta erakarri.

Ikusleek ez zuten inongo oztoporik gertakizunaren nondik norakoez jabetzeko. Ohituta zeuden 
unitate klasikoak aintzat hartzen ez zituen antzerki mota horretara. Shakespearek beti ez zuen bete 
bost ekitaldiko banaketa (Errenazimentuko joera zena), eta obra askotan ez du bereizten ekitaldien 
eta eszenen arteko banaketa.

Orain arte aipatu ditugun antzoki publikoez gain, baziren pribatuak ere (adib. Blackfriars). Estalita 
zeuden, kandelen edo olio-lanparen bidez argiztatzen zituzten, eta ikusle guztiak eserita egoten 
ziren. Antzoki publikoetan ez bezala, argiztapena izateak ahalbidetzen zuen antzezpenak ikusleen 
lanaldia bukatutakoan edo gauetan antolatzea eta argiztatze-efektuak erabiltzea. Gainera, antzoki 
itxiak zirenez eszena-efektu gehiago erabiltzen ziren. Hala ere, publiko/pribatu bereizketa horren 
alde bakarra hau izaten zen: antzoki pribatuetan sarrerak garestiagoak ziren eta ikusleak, 
hautatuagoak. 
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A n t z e r k i g i l e a k

– Thomas Kid (1564-1593):

Bizitza marjinala eta errebeldea izan zuen. Seneka eredu, izugarrikeriaz josiriko tragedia bat 
idatzi zuen: Tragedia espainiarra. Obra horrekin ospe handia lortu zuen.

– Christopher Marlowe (1564-1593):
 
Aurrekoa bezala, eskandaluen eta desordenen zalea. Aipatzekoa da Faustus doktorearen 
historia tragikoa obra, Goetheren obraren aurrekaria dena. Goetherenean bezala, 
protagonistak arima saltzen dio deabruari, baina damututa ere ez du barkamenik lortzen.

– Ben Jonson (1572-1637):

Shakespeareren lehiakiderik behinena izan omen zen. Hainbat kritikok 
humoreen komedia esaten dioten moldearen egile behinena. Antzerki molde horretan, 
gorputz-humoreen teoria oinarri hartuta, aldarte eta izaera desberdineko pertsonaiak lehian 
aritzen dira, plazera eta boterea lortzeko. Aipatzekoa da Alkimista obra.

– William Shakespeare (1564-1616):

Antzerki isabeldarraren garaiko egile nagusia, baita antzerkiaren historiako egilerik 
gailenetakoa ere. Stratford-upon-Avon herrian jaio zen. Bizitza osoa eszena-munduari lotua 
eman zuen. Aktorea, zuzendaria eta antzerki-enpresaria izan zen (The Globekoa, Richard 
Burbage aktorearekin batera).

Haren antzerkigintzan tradizioak eta klasikoen ereduak bat egiten dute, eta bi molde horien 
ezaugarriak agertzen dira nahasian. Horren erakusle da Shakespearerengan Ingalaterrako 
antzerkiaren ironia eta trufa tragedietan agertzea (adibidez, Hamleteko lurperatzaileen 
pasadizoan), eta konparazio, pentsamendu eta metafora jasoak komedietan (esaterako, 
bizitza zazpi ekitaldiko drama batekin konparatzen du Zeuk nahi duzunez komediako pasarte
luze samar batean).

Obrak

– Drama historikoak: 

Gaiak Ingalaterrako historiako pasadizoetatik hartutakoak dira. Gogoan izan, lehen 
aipatu den bezala, oso errotuta zegoela tradizio hori Ingalaterrako antzerkigintzan. 
Baina Shakespearek ez du helburu didaktikorik. Garaiko boterearen argazki bat 
egiten du, bai drametan, bai tragedietan. Erregeak protagonista direnean ez du 
hagiografiarik egiten, haien jokabideak erakusten ditu haietaz hausnartzeko edo 
boterea lortzeko egiten dituzten intrigak salatzeko. Bi motatakoak ditugu:

– Ingelesak: Henrike IV, Henrike V... Henrike VIII, besteak beste.
– Erromatarrak: Julio Zesar, Antonio eta Kleopatra...5  

5 Erromatarrak, berez, tragediak dira. Batzuek tragedien barruan sailkatzen dituzte; beste batzuek, aldiz, drama 
historikoen barruan.
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– Tragediak: 
Gaiak, hainbatetan, elezaharretatik hartzen ditu (Hamlet, adibidez), edo testu 
zaharretatik (Lear erregea, Historia Regum Britanniae-tik, Geoffrey of Monmouthek 
Britaniako Erregeen Historiatik). Obra horietan, Senekaren eragina eta ezaugarriak 
agerikoak dira: gertaera izugarriak, ekintza deitoragarriak eta odola. Tragedia hauek 
idatzi zituen: Romeo eta Julieta, Hamlet, Otelo, Lear erregea eta Macbeth.

– Komediak: 
Asko idatzi zituen. Hona hemen batzuk: Okerren komedia (Plautoren Bikiak obraren 
moldaketa), Veneziako merkataria, Uda-gau bateko ametsa, Zeuk nahi duzunez...

Azpimarratu behar da gai klasikoak oso modu pertsonalean tratatu zituela (ez ziren 
moldaketa hutsak). Joera horren adibide behinenak dira giza grinetan oinarrituta sortu zituen
zenbait pertsonaia: Otelo jeloskorra, Macbeth traidorea, Hamlet zalantzatia eta 
mendekuzalea, etab. 

E s p a i n i a k o   U r r e z k o   M e n d e k o
a n t z e r k i a

Potentzia ekonomikoa izatetik gainbeheran eroritako nazio bat izatera doan denbora-tartean gauzatu
zen Espainiako literaturaren Urrezko Mendea, XVI. eta XVII. mendeetan hain zuzen ere. Espainian,
Europan bezala, monarkia zentralizatzailea sendotzen ari zen garai hartan. Alabaina, Espainiako 
gizartearen egitura ia Erdi Arokoa zen. Ahultzen ari zen Estatu baten inguruan aristokrazia 
arranditsu bat zegoen; harekin batera, Eliza (indartsua eta abantaila asko zituena); eta, azkenik, 
herritarrak (nekazariak, nagusiki). 

Estatua ahultzea Amerikaren konkistari lotuta dago, lurralde berriak konkistatzen eta mantentzen 
dirutza xahutu behar baitzen (ez horretan bakarrik, baita aristokraziak sortzen zituen gastuetan ere). 
Gainera, Estatuari diruz lagundu ziezaiokeen burgesiarik ez zegoen. Amerikako urrea zen finantza-
iturri nagusia. Horren ondorioz, krisialdi ekonomikoa sortu zen Espainian, eta herritarren pobrezia 
areagotu. 

Horixe zen Espainiako egoera ekonomikoa eta politikoa Errenazimentuko antzerkia garatzen hasi 
zenean.  Antzerkiaren garapena, dena den, ez zen azkarra izan. Ingalaterran ez bezala, Espainiako 
antzerkigintzak ibilbide luzea egin behar izan zuen XVI. mendeko Erdi Aroko planteamenduetatik 
XVII. mendeko ikuspegi modernora heltzeko. 

XVI. mendean, Europan erlijio-antzerkia desagertzen ari zen, baina Espainian aparteko goraldia 
izan zuen. Goraldi hori ulertzeko, gogoan izan behar da, batetik, Estatuaren eta Elizaren arteko 
harremana estua zela (Carlos V.aren eta Felipe II.aren garaian konkistak kristau-fedea zabaltzeko 
ere egiten ziren) eta, bestetik, Gaztelako Koroa Erromako elizaren alde jarri zela Luteroren zisma 
gertatu zenean. Hortaz, erlijio-ospakizunetan egiten ziren antzezpen horiek oso egokiak ziren 
Estatuaren eta Elizaren arteko harreman hori indartzeko eta Kontrarreformaren ideiak zabaltzeko.

Merezi du aipatzea antzerkia, Europan bezala, goi klaseen dibertimendu artistikoa izatetik herri 
xehea eta ikusle kultua elkartzen zituen ikuskizuna izatera pasa zela, eta antzerkia bihurtu zela 
herri-ikuskizun nagusia.
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A u r r e k a r i a k

Hasieran, komediaren formula erabat garatu aurretik, Urrezko Mendeko antzerkiak antzerki molde 
hauek landu zituen: antzerki italianizantea eta erlijio-antzerkia. Aurretik, ordea, 1449an, 
Errenazimentuko lehen obra nagusia idatzi zen: La Celestina, Fernando de Rojas-ena. Izenburuan 
“tragicomedia” hitza agertzen bada ere, ez zen antzeztu, oso luzea zen eta (hamasei ekitaldi, lehen 
edizioan). Errenazimentuko idazmolde errealistan idatzia, garaiko gaiak eta pertsonaiak erabiltzen 
ditu (erotismo berria, plazer-nahia, jaunak, gaizkileak, emagalduak, otseinak, etab.).

Gerora, aipatutako bi antzerki mota hauek nagusitu ziren:

– Antzerki italianizantea:

– Juan de la Encina eta Bartolomé de Torres Naharro: 

Italiako artzain-dramen eta Ludovico Ariosto-ren eragina duten obrak idatzi zituzten, 
biak Italian barrena ibili eta gero.

– Lope de Rueda: 

Pasos interludio dibertigarriak idatzi zituen. Errenazimentuan ohikoak ziren pertsonaiak 
erabili zituen: ergela, otseina, gaizkilea, senar engainatua, vizcaínoa6, negra7, eta abar.

– Erlijio-antzerkia:

– Auto sacramentalak: 

Corpus Christi eguneko ospakizunen barruan antzezten ziren. Ospakizunetako zati 
liturgikoa elizaren barruan egiten zen, goizez, eta antzezpena, arratsaldez, aire zabalean. 
Autoak, erlijio-izaerakoak baziren ere, antzerkiaren arau eszenikoen arabera antolatzen 
ziren, eta ohikoa izaten zen entremesak, interludioak eta dantzak tartekatzea jai- edo 
umore-giroa eransteko. Gainerakoan, dotrina zabaltzeko asmoz idatziriko obrak izaten 
ziren. Garai hartan tradizio handikoak zirenez, ez da harritzekoa komediagilerik 
ospetsuenek ere autoak idatzi izana: Calderón de la Barca-k, esaterako, Munduaren 
antzeztoki handia autoa idatzi zuen, zeinean, Shakespearek8 egin zuen bezala, bizitza 
antzerki-lan batekin konparatzen baitu. 

6 Euskalduna, figura ohiko samarra garaiko literaturan. Cervantesek berak ere badu pasadizo bat bizkaitar batekin On 
Kixote nobelan. Pertsonaia barregarria bere hizkeragatik eta fanfarroi-izaeragatik. 

7 Beltza: neskamea edo esklaboa.
8 Shakespeareren atalean horren aipamena egin da. Gainera, The Globe antzokiko aurrealdean honako aipamen hau 

zegoen: Totus mundus agit histrionem; hots, “denok gara antzezleak”.
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A n t z o k i a k   e t a   a n t z e z p e n a k

Hastapenetan, kofradiek9 antolatzen zituzten antzezpenak. Horretarako, patio bat (corral) alokatu, 
eta antzezpenetarako egokitzen zuten. Antzoki horiek etxeen barruko patio irekiak ziren. 
Antzezpenak arratsaldeko lehen orduetan egiten zituzten, egun-argiz egin behar ziren eta. Patioan, 
ikusleak (gizonak eta emakumeak bananduta) zutik egoten ziren (geroago jarri ziren bankuak), eta 
etxeetako jabeek leihoak alokatu ohi zizkieten kofradiei, ikusleek antzerkia handik segitzeko. 
Aurrerago, kofradiek berek etxeak erosi zituzten. 

Etxea

Patioa

Eszenografiari dagokionez, hasierako urteetan nahikoa zuten gortina bat eszena non gertatzen zen 
adierazteko:  gortina itxita egonez gero, kanpoaldean, eta, irekita egonez gero, barrualdean.

Gerora, beste objektu batzuk erabiltzen hasi ziren: kartoizko zuhaitzak, oihal pintatuak, harresi 
itxurako dekoratuak... Objektu horietaz gain, pertsonaiak agerrarazteko eta desagerrarazteko tranpa-
zuloak, eta hainbat antzerki-makina ere erabiltzen zituzten.

Antzezteko testua ezinbestekoa zen. Testua erdiesteko, antzerki-taldeburuak —autor, garaiko 
terminologian—  testua erosten zion egileari (poeta), egile-eskubideak barne. Egilearen esku 
autoretza morala soilik geratzen zen. Dena dela, antzeztu ondoren testuak arrakasta lortzen bazuen, 
egileak eskabide gehiago jasotzen zituen, obra berriak behar izaten ziren eta. 

Gero antzezpena antolatu behar zen, eta horren arduraduna antzerki-taldeburua zen. Antzerki-
taldeburua, zuzendaria eta lehen aktorea izateaz gain, enpresaria zen, eta antzerki-taldea erabiltzen 
zuen antzezpenetarako. Antzerki-taldearen aktore-kopurua pertsonaien araberakoa izaten zen, eta 
aktore bakoitzak pertsonaia bera antzezten zuen beti (barregarria, dama, galaia...). Aktore batek 
beste pertsonaia bat antzeztu nahi bazuen, antzerki-taldez aldatu behar zuen. 

Antzezpen-garaian, klase sozial guztiak elkartzen ziren antzokietan (bananduta, betiere). Herri 
xehea patioan jartzen zen; emakumeak, cazuelan (patioko hondoan, agertokitik aurrez aurre); eta 
nobleak edo aberatsak, etxeetan. Klase-desberdintasun hori gorabehera, denek asmo bera izaten 
zuten: ondo pasatzeko ikuskizun bat ikustea. 

9 Kofradia: antzerki- eta erlijio-elkartea; bestela esanda, egile- eta antzezle-elkarte bat helburu filantropikoak zituena. 
Antzezpenen bidez lortutako diruaren zati bat karitatera bideratzen zen.
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Hauxe izaten zen antzezpen baten egitura:

1. Laudorioa. Aurkezpena.

2. Dantza eta musika.

3. Ekitaldiak eta ekitaldien arteko interludioak (entremesak).

4. Azken dantza.

Antzerkiaren arrakasta ukaezina bazen ere (hirietan egunero egiten ziren antzezpenak), esan behar 
da Elizak ez zituela aktoreak begi onez ikusten eta kristau-lurperatzea ukatzen ziela, ibiltariak eta 
bizimodu lizunekoak zirelako. 

K o m e d i a

XVI. mende-amaieran, antzerkiak ikusleen guztiz gustukoa izan zen formula moldatu zuen: 
komedia. Baina komedia hitza zentzu zabalean erabili behar da, tragedia eta drama ere izendatzeko 
erabiltzen baitzen. Genero desberdinak izan arren, antzeko ezaugarriak zeuzkaten komediak eta 
tragediak Urrezko Mendean:

– Gertakizuna pertsonaien karakterizazioa baino inportanteagoa zen.

– Gaia gertakizuna baino inportanteagoa zen.

– Leku- eta denbora-unitateak ez ziren errespetatzen; bai, ordea, gertakizunarena, baina ez 
erabat.

– Asmo moralizante bat egoten zen eta amaierak zoriontsua izan behar zuen. 

– Hiru ekitaldi izaten zituzten. Gertakizuna hasieratik aurkezten zen, gero korapilo luze bat 
etortzen zen —bukaeraraino eramaten zena— eta amaiera labur eta zoriontsu batekin 
bukatzen zen (adibidez, galaia eta dama, azkenean, ezkontzen ziren, edo gaiztoa zigortzen 
zuten, edo ohorea berreskuratzen zen).

– Ekitaldien artean entremesak tartekatzen ziren, ikusleen ikusminari eusteko.

Gaiak askotarikoak eta iturri askotatik hartutakoak izaten ziren: tradiziotik, Espainiako historiatik. 
historia sakratutik, mitologiatik eta garaiko gertaeretatik. Gai horiek, gero, hainbat azpigenerotako 
moldeetan garatu zitzaketen egileek: artzain-komedia, zaldun-komedia, komedia historikoa, 
hagiografikoa, mitologikoa, ohiturazkoa, endredokoa (kapa eta ezpatako komedia izenez ere 
ezagutzen dena), etab. 

Gaiaren muina, bestalde, ohore-kontua izaten zen maiz. Normalean, irain bat zela eta pertsonaia 
batek ohorea galdu, eta berreskuratu behar izaten zuen. Ohorea berreskuratzeko bide bakarra, ordea,
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odoltsua izaten zen. 

Aipatutako eskema horrek pertsonaia tipifikatu batzuk sortu zituen:

– Erregea. Erregea gaztea bazen, galaia izaten zen. Zaharra bazen, zuhurra, eta funtsezkoa 
gaiak azaltzen zuen gatazka konpontzeko. Erregea barne-gatazka batek bizi zuen: nola 
jokatu? Errege moduan ala gizaki arrunt moduan?

– Boteretsua edo noblea. Eskubideak urratzen zituen pertsonaia despotikoa. Erregea soilik 
zegoen haren gainetik eta erregeak bakarrik zigortu zezakeen.
   

– Zalduna. Damak galdutako ohorearen defendatzailea eta mendekatzailea izaten zen.

– Galaia. Amodioaren eraginpean aritzen zen pertsonaia. Inozoa eta eskuzabala.

– Dama. Galaiaren osagarria. Galaia bezala, amodioaren eraginpean aritzen zen.

– Barregarria. Pertsonaia hori Espainiako komediaren ekarpena da. Galaiaren morroia izaten 
zen, baina aldi berean haren adiskidea eta aholkularia. Galaiaren pareko amodio-ibilbidea 
izaten zuen, baina neskameren batekin. Koldarra, eta diruaren eta plazeren zalea, jatearena 
batez ere. Umore onekoa zenez, berehala konektatzen zuen ikusleekin. Gertakizunaren 
urruneko ikuspegia izaten zuen.

– Bilaua. Landatarra eta  landa-eremuko giro lasaiaren sinboloa. Jatorri noblea aldarrikatzerik 
ez zeukanez, bere odol garbia eta ohorea behinik behin sutsu defendatzen zituen.

– Neskamea. Damaren lagun mina. Barregarriaren osagarria.

A n t z e r k i g i l e a k

– Lope de Vega (1562-1635):

Espainiako literaturaren historiako poeta eta antzerkigile nagusietakoa eta emankorrena da 
Lope de Vega. Literaturako genero guztiak landu zituen, eta Espainiako antzerkigintza 
eraberritu zuelako da batez ere ezaguna. Lopek gorabehera askoko bizitza izan zuen 
(maitaleak, auziak, arrakasta eta diru-irabaziak, atsekabeak...). Gorabehera horietan hartzen 
dute oinarria haren lan gehienek. Askotariko komediak idatzi zituen: mitologikoak, 
historikoak, ohiturazkoak, endredokoak, baita erlijio-, zaldun- eta artzain-komediak ere. 
Komediak ez ezik, auto sacramentalak eta entremesak ere idatzi zituen. Lopek berak 1.500 
obra idatzi zituela esan bazuen ere, badirudi gehienez 300 edo 400 direla hark idatzitakoak. 
Aipatzekoak dira, besteak beste, hauek: 

– Endredokoak: Dama ergela.

– Ohiturazkoak: Ortuzainaren zakurra. 

– Historikoak: Fuenteovejuna, Alkaterik hoberena, Erregea eta Olmedoko zalduna.
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– Tirso de Molina (1571-1648):

Lope de Vegaren jarraitzaile handiena izan zen. Mesedeetako Ordenako fraide egin zen. 
Berrogeita hamar urte inguru zituela ospea eta arrakasta lortu zituen, eta, horren ondorioz, 
Trujilloko monasteriora erbesteratu eta idaztea debekatu zioten.

Hirurehun antzerki-obratik gora idatzi zituen: tragediak, komediak, Biblian eta historian 
oinarrituriko lanak, eta auto sacramentalak. Haren pertsonaiak Loperenak baino landuagoak 
dira psikologiaren aldetik. Idatzi zituen lan ospetsuenen artean honako hauek daude:

– Tragediak: Sevillako engainatzailea eta harrizko gonbidatua (obra horretan ageri da 
aurrenekoz Don Juan pertsonaia).

– Endredozkoak: Don Gil galtza berdeduna.

– Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639):

Mexikon jaio zen antzerkigile espainiarra. Indietako Kontseiluko errelatore izan zen. 1614. 
urtean Madrilera etorri eta komediak idazten hasi zen Lope de Vegaren, Tirsoren eta abarren 
trufak jasan zituen, konkorduna baitzen. Lope de Vega eta Tirso antzerkigile oparoen aldean,
idazle urria izan zen Ruiz de Alarcón. Idazleak berak argiratutako bi liburuek hogeiren bat 
komedia baizik ez dituzte jasotzen. Haien artean aipatzekoa da Egia susmagarria 
endredozko lana. Bertan gezurti guztiz fin baten gorabeherak azaldu zituen. Corneille 
antzerkigile frantsesa obra horretan oinarritu zen Le menteur (Gezurtia) lana idazteko. 

– Pedro Calderón de la Barca (1600-1681):

Bizitza gorabeheratsua10 izan zuen. Karrera militarra hasi zuen, baina geroago apaiz egin eta 
gortean bizi izan zen. Gorteko antzerkigilea izan zen.

Idazten hasi zen garaian, Lope de Vegaren antzerki-eskola nagusi zen oraindik 
antzerkigintzan. Calderon haren bidetik abiatu bazen ere, poliki-poliki hartatik banandu eta 
antzerki mota trinkoago bat, estilizatuago bat, osatu zuen. Calderonen lanetan, pertsonaia 
gutxiago agertzen dira eta arrazoimena jartzen du sentiberatasunaren gainetik.

Denetik idatzi zuen: komediak, drama erlijioso nahiz filosofikoak eta tragediak. Aipatzekoak
dira: 

– Drama tragikoak: Zalameako alkatea.

– Drama filosofikoak: Bizitza ametsa da.

– Komediak: Bere buruaren alkate.

– Auto sacramentalak: Munduaren antzeztoki handia.

10 Italian eta Flandrian zenbait urtez soldadu ibili ondoren, karrera militarra hasi zuen. Condé jeneralaren setiotik 
Hondarribia askatu zuen gudarostean izan zen Calderon.
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F r a n t z i a k o   a n t z e r k i   k l a s i k o a

XVII. mendean, monarkia absolutuaren garaian, Europako kulturaren erdigune bihurtu zen Paris. 
Mende horretan, Luis XIII.a eta Luis XIV.a (Eguzki Erregea) izan ziren Frantziako erregeak. Beren 
agintaldietan, balidoen esku utzi zuten politikaren kudeaketa: lehenak, Richelieu kardinalaren esku, 
bigarrenak, Mazarino kardinalaren esku. Baina kulturak kudeaketa politikoan daukan garrantziaz 
jabetuta, biek ala biek arteak babestu eta antzerkia gorte-ikuskizun bihurtu zuten. Orduantxe gertatu
zen Frantziako antzerkiaren goraldia.

Ikuskizun handien garaia izan zen. Ikuskizunotan, antzerkiarekin batera, musika, kanta eta dantza 
sartzen ziren. Baina, aldi berean, Descartesen eta arrazoimenaren garaia zen, eta arrazoimenak 
antzerkian ere unitate klasikoak gordetzea eskatzen zuen. Unitate horiekin nahikoa ez, eta beste bi 
arau gehitu zituzten barrokoaren gehiegikeriatik aldentzeko:

– Begirunea gordetzea. Ezin da gustu onaren kontrako ezer erabili.

– Egiantzekotasuna. Agertokian gertatzen denak egiaren antza behar du, hots, egiazki gerta 
litekeela eman behar du.   

A n t z e z t o k i a k

Hasieran, antzezpenak jauregien aretoetan egiten ziren (Hôtel de Bourgogne, Hôtel de Guénegaud),
eta frontoietan eta trinketetan (jeu de paume). Lehen esan bezala, aurrerago Estatuak hartu zuen 
kulturaren ardura, eta antzerkia eta arteak babesten hasi zen (Luis XIV.ak La Comedie Française11 
antzerki-erakundea sortu zuen errege-dekretuz). Horren ondorioz, antzokietara eraman zituzten 
antzezpenak (Richelieuk Palais Royal delakoa —Errege Jauregia— eraiki zuen, aldi berean jauregi 
eta antzoki zena). 

Babes hori zela eta, aktoreak aintzat hartuak izan ziren Frantzian, eta benetako onarpena izan zuten 
diru-egoerari eta izen onari dagokienez (gogoan izan, Elizak ez zituela begi onez ikusten aktoreak).

Eszenografiari dagokionez, orain arte ikusi ditugun herrialdeetako antzerkien antzekoa izan zen 
hasieran Frantziako antzerki klasikoa:  dekoratu gutxi, eta jantzi errealisten eta ikusgarrien 
erabilpen sinbolikoa. Gero, areto handietara pasatu zenean, bestelako adierazpen artistikoak ere 
(dantza eta musika, batez ere) antzezpenetan txertatzeko, eszena-baliabide asko erabiltzen hasi ziren
(dekoratu hotsandikoak eta antzerki-makinak, besteak beste).

Garai hartan hasi zen lehenengo aldiz emakumea antzezte-lanetan. Garai berean hasi ziren aktoreak 
profesional egiten, baita antzerkiari loturiko beste zenbait lanbide ere: egileak , zuzendariak, 
dantzariak, etab. 

11 Komedia frantsesa: Frantziako Estatuaren antzerki-erakundea. Hasieran, Molièreren eta Racineren obrak antzezten 
zituzten, batez ere.
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T r a g e d i a

– Pierre Corneille (1606-1684):

Frantziako Estatuaren babesa izan zuen idazteko, izan ere, Richelieu kardinalak soldatapean 
jarri zuen. Corneilleren antzerkia trantsizioko antzerkitzat jo daiteke. Hastapenetan 
idatzitako zenbait obrak, komediek batez ere, ospea eman zioten. Komedia horien artean 
aipatzekoa da Lilura komikoa. Bost ekitaldiko obra horretan komedia eta tragedia nahasten 
ditu Corneillek. Aurrerago, Espainiako antzerkiaren eragina duten Le menteur (Gezurtia) 
komedia eta Le Cid (El Cid) tragedia idatzi zituen. Azken horrekin arrakasta handia izan 
zuen, nahiz eta akademizisten kritikak jaso unitate-legeak erabat ez betetzeagatik. Tragedia 
erromatarrak ere idatzi zituen (Cinna, esaterako). Tragedia horietan Frantziako historiaz egin
zuen hausnarketa.

– Jean Racine (1639-1699):

Eredu klasikoari erabat lotu zitzaion. Horren ondorioz, haren obretan gertakizuna 
pertsonaien unerik tragikoenean dago kokatuta. Haren antzerkiak hitza du oinarri. Unibertso 
tragiko eta indartsu bat osatu zuen Euripidesen eta Senekaren obrak eredu hartuta. Haren 
bertsoak argiak eta indartsuak dira, eta erabili zituen antzerki-baliabideak ere oso egokiak. 
Galbidera doazen pertsonaiak erabili zituen, eta haien barne-gatazkak erakutsi, mundutik 
isolatuta baleude bezala. Haren tesiaren arabera, gizakiak ezin du bere grinen halabeharra 
saihestu eta, bizitzaren bilakaerak baino gehiago, izadiak berak zehazten du norberaren 
patua. Tesi horren adibide dira, besteak beste, Fedra, Berenize eta Britannicus obrak.

K o m e d i a

– Jean Baptiste Poquelin, Molière (1622-1673):

Antzerkiaren esparru guztiak jorratu zituen. Antzerkigilea, enpresaria, aktorea eta zuzendaria
izan zen. Gortean aritzea lortu baino lehen, Frantziako hegoaldean zehar ibili zen bere 
antzerki-taldearekin denbora luzez. Hori dela eta, primeran ezagutzen zituen ikusle mota 
guztien gustuak. Moliére hiru literatura-tradizioz baliatu zen antzerki-lanak egiteko: 
fabliaux12 deituriko testu frantsesez, Italiako errepertorioaz eta Espainiako tradizioaz. Bere 
lanetan garaiko gizarte-akatsak kritikatu zituen. Karaktere-antzerkia delakoa idatzi zuen, 
Italiako artearen komediaren pertsonaia tipifikatuetan oinarrituta. Pertsonaia tipifikatu 
batzuk garatu zituen, eta horrela arketipo batzuk sortu zituen: zekena, pedantea, hipokrita, 
etab. Dibertitzea eta aldi berean garaiko bizioak begi bistan jartzea zuen helburu, eta 
horretarako karikatura eta arketipoak baliatu zituen. Karikatura egiteko, fartsaren 
baliabideak erabili zituen: zaplaztekoak, makilakadak, mozorroak, pertsekuzioak eta 
ezorduko sarrerak. Haren obren artean aipatzekoak dira: Tartufo, Don Juan (Tirsoren obran 
oinarrituta), Gaixo imaginarioa, Misantropoa, Gogoz kontra sendagile, Zekena, etab. 

12 Flabiaux: Erdi Aroko narrazio satiriko laburrak.
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5. ERROMANTIZISMOA

Aurreko gaian ikusi dugu Errenazimentua Italian sortu eta, ondoren, Europan zehar zabaldu zela. 
Antzeko zerbait gertatu zen Erromantizismoarekin. Alemanian sortu zen lehenik, eta Frantziara eta 
Espainiara zabaldu zen gero.

A l e m a n i a k o   a n t z e r k i a

Aurreko mendeetan, antzerkiak Europan izan zuen goraldia ez zen Alemanian gertatu, hainbat 
arrazoi direla medio: zentralismo politikorik eza, luteranismoaren eragina, latinaren erabilera 
testuetan, etab. Bazen, ordea, herri-antzerkiaren tradizioa, esaterako, inauterietako fartsa 
moralizanteak (antzezpen horiek oso zabalduta zeuden aspalditik). Horren adibide Hans Sachs13 
zapatari poeta dugu, bi mila interludiotik gora idatzi zituena inauterietako antzezpenetarako. 
Tradizio horrekin batera, Alemanian ohikoak izaten ziren Ingalaterrako antzerki-talde ibiltarien 
antzezpenak, zeinetan bufoiaren (clown) figura funtsezkoa izaten baitzen. Eduki komikoa nagusi 
izaten zenez, haietan ez zen falta makilakadarik, txiste lizunik eta liskarrik. Hortik sortu omen zen 
alemaniarrek oso maite duten Hanswursten figura komikoa (Jon Saltxitxa, euskaraz). Hori dela eta, 
oso sustraituta zegoen herriaren gustuan arrunta eta fantastikoa —edo barrea eta negarra— nahasten 
zituen antzerkia, eta, hortaz, ez zen oztoporik izan Erromantizismoaren planteamendu berriak 
onartzeko.

S t u r m    u n d    D r a n g   m u g i m e n d u a

Alemaniako literatura- eta kultura-mugimendu bat izan zen, erromantizismoaren aurrekoa. 1776. 
urtean Klinger-ek idatzitako Sturm und Drang (Ekaitza eta bultzada) obratik hartu zuen izena. 
Mugimendu horren jarraitzaileek sentiberatasunaren garrantzia azpimarratzen zuten arrazionalismoa
bazter utzita, eta Frantziako antzerki klasikoaren arauei jeinuaren originaltasuna kontrajartzen 
zieten. Mugimendu horren ezaugarri nagusiak hauek izan ziren: Alemaniako antzinako izpiritua eta 
sena aldarrikatzea, eta garaiko gizarte-konbentzioak haustea. Mugimendu horren garrantzi historiko 
handia, sortu zituen lan originaletan baino gehiago, beste honetan datza: bideratu zituen harreman 
eta adiskidetasun pertsonaletan, eta joera erromantikoetan izan zuen eraginean. Adibidez, Sturm 
und Drang mugimeenduan daukate jatorria Goethe-ren Werther nobelak eta Schiller-en 
Bidelapurrak antzerki-lanak. 

Planteamendu horietatik abiatuta, antzerki erromantikoak ezaugarri hauek izan zituen gero:

– Unitate-legeak ez betetzea.

– Nia nagusi izatea, munduaren ikuspegi subjektiboa.

– Natura eta paisaia egilearen aldartearen adierazlea izatea.

13 Wagnerren Nurenbergeko maisu kantariak operako protagonistetako bat da Sachs.
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– Eguneroko errealitatetik ihes egin nahian, Erdi Aroa berreskuratzea, istorioak garai horretan 
kokatzeko.

– Gaua, hilobiak eta hondakinak erabiltzen dira gertakizuna girotzeko.

– Heroiaren zorigaiztoko pasioari damaren erabateko inozentzia kontrajartzen zaio.

Bestalde, azpimarratu behar da erromantikoek poesia izan zutela adierazmolde gustukoena eta ez 
zela antzerkia izan haien generorik emankorrena.

A n t z e r k i g i l e a k

– Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832):

Alemaniako erromantizismoko idazle gailenetakoa. Ezin antzeztuzko obrak idatzi zituen 
(Fausto obra tragikoa bada ere, egokiagoa da irakurtzeko, antzezteko baino). Bestelako 
generoetan gailendu arren, antzerkiari loturiko ardurak izan zituen: Weimar hirian, dukearen 
aholkularia izateaz gain, Dukearen Antzokiko zuzendaria izan zen. Ahoskera- eta imintzio-
arautegi bat egin zuen aktoreentzat. 

– Friedrich Schiller (1759-1805):

Alemaniar idazle nagusietakoa. Antzerkigile gisa ez ezik, olerkari eta literaturaren teorialari 
gisa ere nabarmendu zen (adibidez, Schillerren poesian oinarritu zen Beethoven, 
Alaitasunaren ereserkia sortzeko). Antzerki-lan poetikoek eta, batez ere, historia-gaietan 
oinarritutakoek eman zioten, dena dela, ospe handiena. Aipagarriak dira, besteak beste, 
Bidelapurrak, Don Karlos eta Gilen Tell maisulana. Lan horietan ustelkeriaren eta 
injustiziaren salaketa, eta askatasunaren aldeko borroka izan zituen gai. 

F r a n t z i a k o   a n t z e r k i   e r r o m a n t i k o a

Frantziako Iraultzak erromantizismoa zabaltzen lagundu zuen. Iraultzaren eta Erromantizismoaren 
ideia berriek aurreko tradizioa baztertzea ekarri zuten eta, halatan, unitate-legeak, begirunea 
gordetzea, gustu ona eta egiantzekotasuna alboratu zituzten. Baina antzerki erromantikoa nagusitu 
aurretik, tarteko genero bat zabaldu zen Schillerren Bidelapurrak obraren eta garai hartan modan 
egon zen folletoi-nobelaren eraginez: melodrama. 

Melodraman ikuspuntu manikeo batetik tratatzen ziren pertsonaiak (esaterako: gaiztoak, oso 
gaiztoak, eta bihotz onekoak, berriz, oso bihotz onekoak) eta ohikoa izaten zen pertsonaia hauek 
agertzea: zorigaiztoko bizitza izan zuen pertsona heldua, pertsonaia koldar baten jazarpena jasaten 
zuen neska gazte babesgabea, eta gazte prestua, koldarra zigortu eta neska gaztearekin ezkondu ohi 
zena. Antzezpen horietan, dantza eta musika tartekatzen ziren (melodrama: drama musikaduna).

Frantziako antzerki erromantikoa melodramaren eskema horretatik aldendu zen. Schillerren eta 
Shakespeareren antzerkigintza eredu hartuta, erromantikoek drama historikoa izan zuten gogoko.
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A n t z e r k i g i l e a k

– Victor Hugo (1802-1885):

Hernani14 obra idatzi zuen. Erromantikoek gogoko zuten exotismoa dela eta, Espainian 
kokatu zuen gertakizuna: Zaragozan eta Aragoiko mendietan, hain zuzen. Gertakizunean, 
politikaren azpijokoak eta bidelapur baten maitasun-istorio tragikoa nahastu zituen. Obra 
horren estreinaldia oso istilutsua izan zen. Hain istilutsua ezen estreinaldi hori Hernaniren 
gudua izenez ezaguna baita. Gau hartan, batetik, antzerki klasikozaleak bertaratu ziren 
antzokira, eta, bestetik, erromantizismoaren jarraitzaile gazteak (haien artean Gautier eta 
Nerval15 poetak). Antzezpena hasi bezain pronto irain- eta txalo-borrokan hasi ziren bi 
taldeak. Hurrengo egunetako antzezpenetan modu berean jokatu zuten bi taldeek, eta istiluak
errepikatu ziren. 
  

E s p a i n i a k o   a n t z e r k i   e r r o m a n t i k o a

Espainiara berandu heldu zen erromantizismoa. Independentzia Gerrak lehenik eta Fernando 
VII.aren absolutismoak gero haren agerpena atzeratu zuten (izan kontuan erromantizismoa guztiz 
iraultzailea zela). Espainiakoa, beraz, erromantizismo berankorra izan zen. Hori dela eta, aparteko 
ezaugarriak izan zituen Espainiako erromantizismoak:

– Gaia amodioari buruzkoa izaten zen (amodio ezinezkoa eta erabat perfektua), eta Erdi Aroan
kokatua.

– Heroiak politika-injustiziei aurre egiten zieten pertsonaia ia mitikoak izaten ziren. 

Unitate-legeak, jakina, ez ziren betetzen. Antzeztokiei dagokienez, garai hartan patioak desagertu 
ziren eta, ondorioz, eszenografia berria eta aberatsagoa erabiltzen hasi ziren antzoki berrietan. 

 
A n t z e r k i g i l e a k

– José Zorrilla (1817-1893):

Zorrillaren elezahar-giroko erromantizismoak arrakasta handia izan zuen. Idazle oparoa izan
zen eta bi genero landu zituen batez ere: olerkigintza eta antzerkia. Antzerki-lanetan gai 
historikoak eta elezaharretakoak landu zituen. Zorrillaren obren artean aipatzekoa da haren 
lanik entzutetsuena: Don Juan Tenorio, Don Juan-en mitoan oinarritutakoa.
 
Obra horretan, Don Juan pertsonaiak hildakoei trufa egiten die, eta emakumeak liluratu eta 

14 Gertakizuna Aragoin kokatu zuen. Pirinioetara egindako bidaia batean, Euskal Herrian (Pasaian) geratu zen 
denboraldi batez. Hortik hartuko zuen, nonbait, Hernani izena.

15 Geroago Parnasianismoa sortu zuten, Erromantizismoaren eta Errealismoaren kontrako literatura-joera.
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engainatzen ditu. Pertsonaia hori Espainiako literaturak lehenago sortutakoa da (Tirso de 
Molinaren Sevillako engainatzailea eta harrizko gonbidatuan). Sortu ondoren, Don Juan 
pertsonaia laster zabaldu zen mendebaleko Europa guztira. Aipaturiko Tirso de Molinaren 
eta Zorrillaren obretako protagonista izateaz gainera, literatura-drama eta musika-lan 
europar ugarirena ere izan da: Molièreren Don Juan ou Le Festin de pierre, Lord Byron-en 
Don Juan, an epic satir, Mozart-en Don Giovanni opera, eta Richard Strauss-en Don Juan 
poema sinfonikoa.

A n t z o k i a k

Erromantizismoak ekarritako berrikuntzen artean, honako hauek aipatu behar dira:

– Kaxoi erdiko agertokia erabiltzeko joera zabaldu zen. Agertokiak gela baten itxura hartzen 
zuen, eta ikusleek hondoko eta alboetako paretak ikusten zituzten.

– Horrekin batera, panorama esaten zaion dekoratua erabili zuten. Panorama oihal bat zen, 
agertokiaren hondoan jartzen zena eta alboetatik, kurba eginez, luza zitekeena. Argi-itzalen 
jokoak egiteko erabiltzen zuten.

– Gasa erabiltzea, argiztapena erregulatzeko. Horrela, sala ilunantzean jartzen zuten, ikusleen 
arreta eszenan zentratzeko. Dena dela, gasa erabiltzea arriskutsua zen; izan ere, gasak 
hainbat eta hainbat sute eragin zuen antzokietan.
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6. OPERA
Opera antzezlan dramatikoa da, abestuz eta orkestraren laguntzaz antzezten dena. Ikuskizun handia 
da eta luxuzko eszenografia izaten du. Kantua du osagai nagusi. Kantariak aktoreak dira eta 
pertsonaia bana antzeztu behar dute. 

Hasieran kantuak eta eszenografiak lehentasuna izan zuten, antzerkia ez baitzen haiek erabiltzeko 
bidea baino. Orkestrak, koruak eta sopranoen tonu altuak testua ulertzea zail egiten zutenez, 
ikusleek antzokiko sarreran erosi ohi zuten operaren testua, gertakizuna segitu ahal izateko. 
Emakumea XVII. mende-amaiera aldera hasi zen operan kantatzen. Ordura arte, castratoek16 egiten 
zuten haien papera.  
 
Antzinako drama greziarrak musikatu nahian zebiltzala, Florentziako kamerataren17 eraginpeko 
musikagile batzuek sortu zuten opera XVI. mendean. Jacopo Peri, Jacopo Corsi, Francesco Cavalli 
eta Claudio Monteverdi izan ziren lehen opera-egileak. Euridice, Dafne, Orfeo eta antzeko mito 
klasikoak izan ziren haien operen gai nagusiak. XVII. mendeak aurrera egin ahala, operen gaiak 
aldatuz joan ziren: opera-egileek beren garaiko gaiak erabiltzen hasi ziren. Ordurako, Italiako hiri 
batzuetan opera-antzokiak zabaldu zituzten.

Mende horretan, Italian opera serioen ekitaldien artean jotzen ziren intermezzo edo interludioetatik 
sortu zen opera bufoa18 (opera barregarria). Bi pertsonaia talde biltzen zituen: bata, bost gizonezkok
eta emakumezkok osatzen zuten, eta, bestea, maitale-bikote batek edo gehiagok. Elkarrizketak 
kantatzen ziren. Opera barregarri ezagunenak dira, besteak beste: Pergolesi-ren La serva padrona 
eta Maestro di capella (generoari hasiera eman zioten). Geroagokoak dira
Mozart-en Figaroren ezteiak, Rossini-ren Sevillako bizargina eta Donizetti-
ren Don Pasquale.

Operaz ari garela, ezinbestean aipatu behar da Richard Wagner (1813-1883)
musikagile erromantikoa. Wagnerrek (musikari ez ezik, poeta, antzerkigile
eta zuzendari ere izan zen) musika dramatizatu egin zuen, eta bide horretan
berebiziko garrantzia eman zion orkestrari. Horrela, guztiz eraberritu zuen
opera. Haren Nurenberg-eko maisu kantariak, Tristan eta Isolda, Parsifal 
eta Nibelungoen eraztuna operaren lorpenik handienetakoak dira. Idazle
klasikoak, mitologia eta filosofia landu zituen Wagnerrek (Nietszche-ren
adiskide izan zen). Greziako tragedian aurkitu zuen bilatzen ari zena:
mitologia bat, eta ikusmolde erlijioso eta poetiko bat opera-ikuskizunerako.
Wagner testuaren eta musikaren erabateko batasuna lortzen saiatu zen, eta,
ildo horretatik, musika-drama terminoa erabili zuen bere operak
izendatzeko. Leitmotivaren, eta pertsonaia eta egoera jakin batzuk
antzemateko edo mugatzeko doinuaren erabilerari esker lortu zuen batasun
dramatiko hori.

16 Castrato: umetan zikiratu den kantaria goi erregistroa gorde dezan. Emakume-paperak egiten zituen: soprano, 
mezzo-soprano eta kontralto.

17 Florentziako kamerata: elkarte humanista bat zen.
18 Euskal Herrian, Xabier Munibek, Peñafloridako kondeak, El borracho burlado (1764) opera komikoa sortu zuen, 

euskara eta gaztelania baliatuz.
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7. ERREALISMOA ETA NATURALISMOA

Errealismo esaten zaio errealitatea modu objektiboan islatu nahi duen joerari. Tratamendu idealistari
edo subjektiboari kontrajartzen zaio, ez baitu errealitatea eder erakutsi nahi. Georges Büchner-en 
Woyzeck19 antzerki-lana (1830) jotzen da lehen obra errealistatzat. 1881ean Emile Zola idazle 
naturalistak Naturalismoa antzerkian saiakera idatzi zuen. Saiakera horretan, antzerkian ere estetika
errealista jorratzea proposatu zuen, nobelagintzan estilo horrek lortutako arrakasta ikusita. 
Aurrerago, Ibsen-ek eta Txekhov-ek goren mailara eraman zuten joera errealista, XX. mendean ere 
indarrean egon zena. Errealismoak ezarri zituen antzezpen-teknikek gaur egungo antzerkian ere  
irauten dute.

- Errealismoaren ezaugarriak:

– Istorioaren garapenak lineala izan behar du (aurkezpena-korapiloa-amaiera) eta suspensea 
amaiera arte eraman behar da.

– Arazo sozialak (lana, politika, erlijioa...) edo moralitateari lotutakoak (maitasuna, ezkontza, 
adulterioa...) ditu antzezteko gai.

– Heroia pertsona arrunta da, ikusleek bat egin behar baitute harekin eta gertakizunarekin. 
Pertsonaiak emakumezkoak dira askotan.

– Agertokiak egiantzekotasuna gorde behar du. Jantziek, eszenografiak eta objektuek 
errealitatea islatu behar dute.

– Antzezteko moduak ere naturala izan behar du, hots, deklamazio-ahoskera artifiziala ekidin 
behar du. 

Antzezteko modu berriaren kariaz, errealismoak figura bat indartzea ekarri zuen: eszena-zuzendaria.
Bi zuzendari nabarmendu ziren garai hartan:

– André Antoine (1858-1943)

Théâtre Libre (Antzerki Askea) sortu zuen Parisen, bere planteamendu errealistak praktikan 
jartzeko. Haren ustez gertakizunak sinplea, azkarra eta zehatza izan behar zuen, hala 
imintzioetan nola jarreretan eta hitzetan ere. Antzezpenak antzerkikoaren kontrakoa izan 
behar zuen. Alegia, aktoreak antzezten arituko ez balitz bezala jokatu behar zuen, eta 
aktoreen eta ikusleen artean alegiazko laugarren pareta20 bat sortu behar zen. Izan ere, 
bizitzaren egiazko egoeretan ez da izaten publikoaren eraginik. Antzezteko modu horrek 
talde-lana bultzatu zuen —lehen aktorearen figura zokoratuta—, eta antzerki-praktika 
berriak bideratu zituen: aktoreak ikusleei bizkar emanda hitz egitea, edo agertokiz kanpotik. 

19 Alban Berg musikagileak Wozzek opera atonala idatzi zuen XX. mendean, antzerki-lan horretan oinarrituta.
20 Laugarren pareta: agertokia eta ikusleak banatzen dituen alegiazko pareta. Errealisten ekarpena. 
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Eszenografia bera ere aldatu zuen. Argiztapena agertokian zentratu eta ikusleak ilunpetan 
jarri zituen. Dekoratuak benetako objektu eta altzariez hornitu zituen. Adibidez, ateak eta 
leihoak ez ziren apaingarri hutsak, benetan ireki zitezkeen objektuak baizik. Horretaz gain, 
sarrerak merkatu zituen eta aretoaren erosotasuna hobetu. Esan daiteke harekin hasi zela 
eszena-zuzendariaren figura.
 

– Konstantin Stanislavski (1863-1938)

Moskuko Arte Antzokiko zuzendaria izan zen. Antzezteko metodo bat (edo Metodoa) sortu 
zuen, antzerki-eskoletako metodo nagusia bilakatu eta oraindik ere erabiltzen dena. Haren 
sistemak hiru oinarri ditu:

– Pertsonaiaren barne-bizitza gorputzaren mugimendu fisiko zehatzen bidez adierazi behar
da. Soberan daude imintzio eta ahoskera gehiegizkoak, erromantikoek gogoko 
zituztenak.

– Aktoreak oroimen afektiboaren teknika erabili behar du, hots, gertaerak imajinatu behar 
ditu eta sorrarazten dituzten sentimenduak gogora ekarri, haiek sentitu eta adierazteko.

– Azpitestua21 kontuan hartu behar da, hau da, testuak inplizitu dituen ideiak eta 
sentimenduak. Testuingurua zein den, dagokion sentimendua erantsi behar dio aktoreak  
testuari.

Stanislavskiren metodoak berebiziko garrantzia izan zuen zineman. New Yorkeko Actor´s 
Studio eskola metodo horretan oinarritu zen: Han ikasitakoak ziren Marlon Brando, James 
Dean, Paul Newman eta Marilyn Monroe, besteak beste.

A n t z e r k i g i l e a k

– Henrik Ibsen (1828-1906)

Idazle norvegiarra. Bi aldi bereizi behar dira haren antzerkigintzan. Lehen aldian, drama 
poetiko nazionalak idatzi zituen (Peer Gynt22); bigarrenean, obra errealistak. Azken aldi 
horretako obretan, giza arazoez kezkatuta, gizartearen hipokrisia kritikatu zuen (Herriaren 
etsai bat) eta emakumearen liberazioa aldarrikatu (Panpinen etxea23). Lan horretan, ikusleak
protagonistaren alde edo kontra jarri nahi izan zituen. Pertsonaien psikologia landu eta 
garapen dramatiko bikainak taxutu zituen bere obretan. 

– August Strindberg (1849-1912):

Idazlea suediarra. Haren pentsamenduari eta ideiei dagokienez, paradoxaren idazletzat hartu 
izan dute. Generoen arteko gatazka izan zen bere obretako gai nagusia. Emakumeen kontra 

21 Testua, testuingurua eta azpitestua bereizten ditu. Azkenean etorri zara! testua hainbat modutan adieraz daiteke: 
haserre, ironiaz, pozik... testuingurua zein den. Isilunea bera, edo esan egiten ez dena, ere azpitestua izan daiteke.

22 Edvar Grieg musikagile norvegiarrak musikatu zuen.
23 Senarraren gaixotasuna dela eta, Norak mailegu bat eskatzen du ezkutuan. Senarrak, sendatutakoan, horren jakitun, 

bere izena kolokan jarri izana aurpegiratzen dio Norari, garai hartan emakumeek gizonaren baimena behar baitzuten 
horrelako zereginetarako. Azkenik, Norak etxetik alde egiten du, danbateko batez atea itxita.
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agertu zen, oro har. Aldi berean, gizadiaren mireslea izan zen: herritar xeheen alde egin 
zuen, eta, intelektualen jarduera eta gizartea kritikatu zituenez, langileen mirespena 
bereganatu zuen. Aipatzekoak dira Julie andereñoa, Aita eta Hartzekodunak obrak, besteak 
beste. Obra horietan guztietan, gainera, gizarte-ohituren eta -konbentzioen kontrako jarrera 
adierazi zuen. Teknikari dagokionez, naturalismoaren teknika erabili zuen: elkarrizketa 
soilak, gertaleku xumeak (oparotasun eta luxu oroz gabetuak), etab. Ikuspegi psikologikoa 
erantsi zion naturalismoari. Orokorrean, Strindbergen obran azpimarratzekoa da kritikarako 
joera, gizarte- eta kultura-arauak iraultzeko grina eta, oro har, gai eta joera berriak erabili 
izana. Gerora etorriko ziren abangoardien aurrekaria izan zen.

– Anton Txekhov (1860-1904):

Idazle errusiarra. Ipuingintzan (literaturaren historiako ipuingilerik gailenetakoa) eta 
antzerkigintzan nabarmendu zen. Hainbat obra idatzi zituen Stanislavskik zuzentzen zuen 
taldearentzat. Lan horien artean aipatzekoak dira: Antxeta, Osaba Vania, Hiru ahizpak eta 
Gereziondoen lorategia. Haren obretan pertsonaiak arruntak, osatugabeak eta garrantzi 
berekoak dira (protagonistarik ez dago). Sentitzen dutena inportanteagoa izaten da esaten 
dutena baino, eta sentimenduak arruntak dira (umorea, pasioa, nostalgia eta haserrea), 
pertsonaiak eguneroko bizitzan erakusten baititu Txekhovek. Gaiak ere egunerokoak dira: 
arazo ekonomikoak, ihesbide baten beharra, amodioaren porrota, gaixotasuna... Zoritxarrez, 
unerik oparoenean hil zen, aspalditik nozitzen zuen tuberkulosiak jota.

– Bernard Shaw (1856-1950):

Idazle irlandarra, ingelesez idatzi zuena. Literaturaren genero gehienak landu zituen arren,
satira-komediei esker izan zen batez ere ezaguna. Bere lehen antzerki-obretan, Viktoria 
erreginaren garaiko gizartearen hipokrisia salatu zuen. Molde askotako obrak idatzi zituen 
ondorengo urteetan. Lan horietan, garaiko gizartearen arazoak eta gorabeherak erakutsi 
zituen, eta osagarri komiko batzuen bitartez zorroztu zituen satiraren bideak. Militarismoa 
kritikatu zuen Heroiak eta soldadua lanean; gizartean gailen ziren azaleko portaerak, 
Komandante Barbara obran; eta britaniarren klasismoa, Pygmalion maisu-lanean. Lehen 
Mundu Gerraren ondoren, obra lirikoago bat idatzi zuen, Santa Joana, Joana Arc-ekoaren 
bizitzan oinarritua. 1925ean Literaturako Nobel saria eman zioten. Bizitzako azken urteetan,
bere ideia sozialistei buruzko saiakerak idatzi zituen.

– Oscar Wilde (1856-1900):

Idazle irlandarra, ingelesez idatzi zuena. Antzerki-lanek eman zioten ospea Wilderi. 
Elkarrizketa ironikoak eta paradoxa ziniko distiratsuak erabilita, gizarte-kritika zorrotza egin
zuen bere komedia gehienetan. Bere lehen obra arrakastatsuan (Lady Windermere-ren 
haizemailea), Wildek frogatu zuen bere zorroztasunak eta argitasunak antzerkigintzaren 
makineria herdoildua susper zezaketela. Haren beste antzerki-lan ezagunenetako bat 
Salome24 da, frantsesez idatzia Sara Bernhardt antzezle ospetsuarentzat. Maitasun-harreman 
zail baten deskripzioa da, jendea dardara batean jartzeko eta inarrosteko diseinatua. 
Ingalaterran debekatu egin zuten, Bibliako pertsonaiak agertzen zituelako. Frantzian 
argitaratu zuten lehenik, 1893an. Ingelesera itzulita, hurrengo urtean azaldu zen. Bi urteren 
buruan, Zintzoa izatearen garrantzia25 lan bikaina idatzi zuen. Azkeneko obra horretan, 
argumentuaren azpijokoaren absurdoa eta ateraldi burutsuen zorroztasuna muturreraino 

24 Inazio Mujika Iraolak euskaratua.
25 The importance of Being Earnest, gaztelaniaz La importancia de llamarse Ernesto itzuli dena.
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eraman, eta gupidarik gabe salatu zuen Viktoria erreginaren garaiko gizartearen hipokrisia.

– Amerikako Estatu Batuetako antzerkigileak:

Errealismoa berandu heldu zen AEBra. Izan ere, XX. mendean gertatu zen hango antzerki 
errealistaren goraldia. Aipatzekoak dira: Eugene O'Neill (Egun luze bateko bidaldia 
gauerantz, 1940), Tennessee Williams (Desio izeneko tranbia, 1947), eta Arthur Miller 
(Saltzaile baten heriotza, 1949).

– Alfred Jarry (1873-1907):

Idazle frantsesa. Hamasei urte zituela Ubu errege (1896) obra idatzi zuen (ospea eman zion 
burgesiaren aurkako drama satirikoa). Errealismoarekin hausten duen obra horregatik 
absurdoaren antzerkiaren aitzindaritzat hartua izan da. Hurrengo urteetan obra horri segida 
eman zion, burgesiari egindako irain gisa har daitekeen Ubu pertsonaia xelebrearen inguruan
idatzitako lan hauen bidez: Ubu gatibu, Ubu fusilaren begirapean eta Ubu adarduna. 
Pataphysique26 izenez bataiatu zuen moldea asmatu zuen Jarryk (absurdoaren logikan 
oinarrituta). Esan ohi da antzerkiaz berataz trufatu zela Jarry.

26 Patafisika: parodiazko zientzia. Irtenbide imajinarioak eta salbuespenen legeak ikertzen dituen zientzia omen da. 
Surrealismoari lotua.
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8. ABANGOARDIAK

XIX. mende-amaieratik XX. mendeko erdialdera doan aldian, antzerkia naturalismo hutsetik 
absurdoaren erabateko nihilismora pasa zen. Urte horietan antzerki moldeak guztiz eraberritu ziren, 
modu askotan eraberritu ere. 

Vsevolod Meyerhold (1874-1942)

Zuzendari errusiarra, aktorea eta teorialaria. Stanislavskiren ikaslea izan zen eta eszena-
esperimentazioan aritu zen. Naturalismoaren antzezteko moduarekin hautsi nahian, antzerki-
biomekanika sortu zuen. Biomekanika aktorearen prestakuntzaren atal bat da, gorputz-adierazpena 
lantzen duena. Izan ere, agertokia platean27 kokatzen zuenez, Meyerholdek ez zuen dekoraturik 
erabiltzen (agertoki libreak). Haren antzerkian, aktoreak ez du makillajerik edo jantzi berezirik 
erabiltzen eta dikzioa eta gorputz-mugimenduak ditu oinarri; horren ondorioz, prestakuntza fisiko 
egokia behar du, gorputzaren adierazpena erabiltzen baitu. Horretaz gain, zinema-proiekzioak, 
egitura metalikoak eta zirkuko eta music-halleko teknikak ere erabili zituen antzezpenetan. Ideia 
horiek Errusiako antzerki proletarioaren barruan garatu zituen, errealismo sozialistaren goren 
aldian. Geroago, ordea, joera horren kontra agertu zen.

Futurismoa

Filippo Tommaso Marinetti idazle italiarrak Le Figaro egunkari frantsesean idatzitako manifestuan 
agertu zen lehen aldiz termino hori. Garapen industrialak zekarren etorkizunaren miresleak izaki, 
teknikaren eta abiaduraren zaleak izan ziren futuristak. Futuristen hasierako motibazio politikoak 
austriarren okupazioaren kontrako oposizioa28 eta anarkismo-kutsuko ideologia baziren ere, 
aurrerago mugimenduko jarraitzaile batzuk —Marinetti bera ere— faxismoaren alde jarri ziren. 
Antolatzen zituzten gau-ekitaldietan (serate futuriste) mitin politikoa, artea, probokazioa eta 
propaganda nahastu, eta esperimentaziorako joera izan zuten.  

Antzerkian, praktika sintesizalea (ideien aldiberekotasuna) proposatu zuten, hots, zenbait
arte-ekintza azkar eta batera egitea. Saio horietan gidoi laburrak erabiltzen zituzten,
bat-batekotasunari lekua utzita (askotan publikoaren erasoei erantzuteko, ikusleak zirikatu eta 
probokatzen zituzten). Objektuak eta makinak bihurtu zituzten gertakizunaren protagonistak, soinu-,
mugimendu- eta argi-efektuen bidez. Soinuarekin ere esperimentatu zuten eta, esperimentatze 
horren ondorioz, bi baliabide sortu zituzten: soinu-poema (parole in libertà29; paroliberismo) eta 
zarata-poema30. Parole in libertà delakoa futuristek jorratu zuten fonetika-esperimentazioaren 
emaitza izan zen eta, kontzeptu horretan oinarritutako poemak egiteko, baliabide hauek erabili 
zituzten: puntuazio-ikur, adjektibo eta aditzik gabeko idazkera, eta hitz-collagea. Soinu-poema 
hitzaren adierazlearen ezaugarri fonetikoetan oinarritzen zen: silaben errepikapena, onomatopeiak, 
oihuak, etab. Zarata-poeman, berriz, baliabide hauek erabiltzen zituzten: barre-algara, negar egitea 
eta musikan ohikoak ez diren tresnak jotzea (txilibitua, bozina, lapikoa, etab.). 

27 Platea: besaulki-patioa.
28 Italiako ipar-ekialdeko lurralde batzuk Austria-Hungariako Inperioaren mende egon ziren Lehen Mundu Gerra arte. 
29 Parole in libertà: hitz libreak (hitzak askatasunean). Sintaxi-askatasuna aldarrikatu zuten.
30 Gaztelaniaz, poema verbolibrista eta poema ruidista.
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Dadaismoa eta surrealismoa

Tristan Tzara idazle errumaniarrak Dada31 izena jarri zion arte-mugimendu horri. Izen horrek ez du 
mugimendu horren inongo ezaugarririk adierazten, ez baitu ezaugarririk (ez du ezer izan nahi).  
Nihilismo estetikoa eta ikonoklasta da haren ezaugarri nagusia; alegia, ezer ez izateak denaren 
kontra egotea esan nahi du (antiarte). 

Futuristek ez bezala, dadaismoak eta surrealismoak hitza modu surrealistan erabili zuten (futuristak 
ez ziren nihilistak izan, eta hitzean egituratutako eta hitzaren fonetikan oinarritutako antzerkia sortu 
zuten). Zentsura etiko eta estetiko ororen kontra egonda, haien proposamenak ametsen mekanismoa 
eta umore-jokoak baliatu zituzn, baita probokazioa eta parodia ere32. 

Antzerkian egoera ezohikoak eta ustekabekoak, zentzurik gabeko elkarrizketak eta paper zehatzik 
ez duten aktoreak erabili zituzten. Tzararen Le Coeur à gaz obran, esaterako, pertsonaiek honelako 
izenak dituzte: Begia, Ahoa, Belarria, Sudurra, Bekaina eta Lepoa. Obra berean, hasierako 
antzezpen-ohar batean honelakoak esaten dizkie egileak aktoreei: autorea ez dela jeinua eta, hortaz, 
errespetu gutxiz har dezatela; eta testuaren seriotasun ezaz ohart daitezela, ez baitio inolako 
ekarpenik egiten antzerki-teknikari. 

Dena dela, futuristen, dadaisten eta surrealisten ekarpenak geroko abangoardietan erabili ziren33. 
Horren adibide, André Breton hasieran dadaista eta gero surrealista izan zenak esan omen zuena 
Ionesco-ren34 obra baten estreinaldian: “Hauxe egin nahi izan genuen duela hogeita hamar urte, 
baina ez genuen lortu”. 

Espresionismoa

Errealismoaren kontrako mugimendua, batez ere Alemanian garatu zena. Emaitzarik bikainenak 
zineman eta arteetan35 lortu zituen. Espresionismoak ez zuen errealitate objektiboa islatu nahi; 
artista espresionistak bere sentiberatasunaren arabera irudikatu nahi zuen mundua, norberaren 
ikuspuntuak eta ikusmoldeak moldatzen baitute errealitatea. 

XX. mende hasierako gizarte- eta ideologia-gatazkek (iraultzak, Lehen Mundu Gerra...) erabat 
baldintzatu zuten espresionisten mundu-ikuskera. Haien errealitatea guztiz kezkagarria zenez, 
ametsek, lokamutsek, inkontzienteak eta larridurak distortsionatutako mundua erakutsi zuten. 
Ametsezko mundu hori eta larridura islatzeko, diskurtsoa bera distortsionatu behar zen eta, 
horretarako, aktoreek dikzio berria erabili zuten: etenaldiak, bakarrizketa asaldatuak, isiluneak eta 
barealditik eroaldira bat-batean pasatzen ziren hizketaldiak, gorputz- eta dikzio-erritmoaren 
aldaketez lagunduta. Antzezpenetan musika ere txertatzeko joera agertu zuten. Bestalde, 
dekoratuetan, errealismotik ihesi, oreka eta proportzioa desegin zituzten, lerro eta plano makurtu eta

31 Dada: Larousse frantsesezko hiztegian ausaz hautatu omen zuen hitza. Zaldia esan nahi du ume-hizkeran.
32 Frantzian egindako lehen agerraldian, Daudet politikari ultraeskuindarrak Senatuan egindako diskurtsoa irakurri 

zuen Tzarak, kanpai-hotsek lagunduta.
33 XX. mendeko artearen ready-made objektuak, pop-art delakoa edo mugikariak dadaisten ekarpena izan ziren. 
34 Ionesco: geroago ikusiko den absurdoaren antzerkiaren idazlea.
35 Horren adibide dira, besteak beste, Caligari doktorearen gela (W. Weine) eta Metropolis (F. Lang), zineman; eta 

Kandinskiren hasierako obrak, pinturan.
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asimetrikoen bidez. Itzal-jokoak eta proiekzioak erabili zituzten; ez, ordea, makinak edo bestelako 
artifizio teknikoak.

Aipatzekoak dira, besteak beste, Metamorfosia (Toller), Calaisko burgesak (Kaiser) eta Eskalea 
(Sorge) obrak.

Antzerki politikoa

XX. mendeko bigarren hamarkadan, molde errealistagoa jorratzen hasi zen, espresionismoaren 
bidea utzita. Izan ere, bi Mundu Gerren arteko aldian, historian eragin handia izan zuten gertakari 
hauek ditugu: Errusiako Iraultza, Belle Epoque-a, 29ko kraka eta faxismoaren goraldia. Horren 
aurrean, idazle batzuek errealitate politiko-sozialaz hausnartu eta hura aldatzeko tresna bihurtu nahi 
izan zuten antzerkia. Mugimendu berri hori Alemanian sortu (Piscator eta Brecht), eta beste 
herrialdeetara zabaldu zen (Espainian, adibidez, Lorca-ren La Barraca antzerki ibiltaria horren isla 
da). 

– Erwin Piscator (1893-1966):

Antzerkia marxismoa zabaltzeko bidea bihurtu zuen. Marx-en klase-borrokaren teoria 
zabaldu nahian, ikusle proletarioarentzako obrak prestatu eta langile-lekuetan antzeztu 
zituen: tailerretan, lantegietan, langile-aretoetan edo garagardotegietan. Haren lanetan, 
injustiziaren salaketa eta testigantza inportanteagoak dira kalitate estetikoa baino. 
Horretarako, azpigenero bat sortu zuen: albisteak. Gaurkotasunezko berrien eta pertsonaien 
karikatura egiten zuen, antzeztutako egunkari bat balitz bezala.

– Bertolt Brecht (1898-1956):
   
Berlingo Reichstag eraikinaren sutearen36 ondorioz sortu zen egoera politikoa zela eta, 
Pragara erbesteratu zen. Urte dezentez ibili zen, gero, erbestean. Harentzat antzerkiak une 
historikoarekin kontsekuente izan behar zuen eta injustizia sozialaren kontra egin. Kurt 
Weill37 musikagilearekin batera egindako Lau soseko opera arrakastatsuaren ondoren, 
Antzerki epikoaren bidetik jo zuen. Antzerki epikoa Marxen dialektikan oinarritzen den 
antzerki didaktikoa da eta ikusleengan agertokian gertatzen denaren inguruan kontzientzia 
kritikoa sortzea du helburu. Ez ditu ikusleak hunkitu nahi, baizik eta aldaketa soziala abian 
jartzeko argudioak eman. Horretarako, urruneratze-efektua erabiltzen du; hau da, katarsirik 
ez sortzeko, ikusleek ez dute pertsonaien emozioekin bat etorri behar. Ikusleek antzezpena 
ikusi eta jarrera kritikoa hartu behar dute istorioarekiko. Molde epikoa erabiltzen du. 
Brechten lanetan gertakizuna kulunkan dabil, batetik bestera. Izan ere, haren obrek ikusleak 
arazo baten aurrean kokatu, eta behatzera eta erabakiak hartzera behartzen dituzte , 
kontzientzia har dezaten azkenik. Aipatzekoak dira, besteak beste, Galileoren bizitza, Ama 
Kuraia eta haren haurrak eta Kaukasoko igeltsuzko zirkuluak.

36 Horren ondorioz, Hitler-ek, Alemaniako kantzilerrak, bertan behera utzi zituen eskubide zibilak.
37 Gero, Happy End obra idatzi zuen Kurt Weillekin ere elkarlanean. Antzerkia eta musika uztartzen dituen obra 

horretakoa da Der Bilbao-Song (Bilbo abestia) kanta ezaguna (Bilboko ilargiari buruzkoa).
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Beste joera batzuk

Orain arte ikusi ditugun antzerki moldeekin batera (abangoardiak eta antzerki politikoa), beste joera
batzuk garatu ziren, antzerkiari buruzko gogoeta berriak ere ekarri zituztenak. 

– Luigi Pirandello (1867-1936):

Italiar idazlea. Familia aberatsekoa, meategi-jabe baten semea izan zen. Aitaren bazkidearen 
alabarekin ezkondu zen. Dena dela, meategia suntsitu zuten uholdeen ondorioz haien 
familiek lur jo zutenean, emaztea zeharo erotu eta, azkenean, 1918an eroetxe batean sartu 
behar izan zuten. Gertaera horrek eragin handia izan zuen haren antzerkigintzan. 1934an 
Nobel saria eman zioten.

Pirandellok dramaturgia berri bat sortu zuen eta, Brechtenarekin batera, joera berri hura izan
zen XX. mendearen lehenengo 50 urteetan antzerkiak izan zuen iraultzarik handiena.
Ezaugarri hauek ditu: antzerki modu tradizionalak iraultzea, psikologiari dagozkion arazoak 
lantzea, gizakiaren existentzia-arazoez hausnartzea eta gizabanakoa bere buruaren aurrean 
kokatzea. Bere obretan gizakiari eta antzerkiari buruz egiten du gogoeta Pirandellok: 
gizakiaren bizitza antzerkia da, eta antzokia, gizakiak bere buruaz gogoeta egiteko baliatzen 
duen lekua. Harentzat antzerkia mirail bat da, erakusleiho bat, non gizakia bakarrik edo 
beste gizakiekin lehian erakusten zaigun. 

Aipatzekoa da, besteak beste, Sei pertsonaia egile baten bila antzerki-lana, nazioartean 
arrakasta handia eman ziona. Azaletik erabateko melodrama bat ematen badu ere, funtsean 
bizitzaren azterketa da, “antzerkia antzerkiaren barruan”  baliabidea erabilita. Ilusio 
eszenikoa puskatu, eta bizitzako portaerak eta antzerkikoak parez pare jartzen ditu. Antzeko 
baliabidea darabil Henrike IV.a obran.

– Antonin Artaud (1896-1948):

Idazle frantsesa. Surrealisten taldekidea izan zen Bretonek bota zuen arte, 1926an. 
Antzerkigintza zeharo berritu zuen. Antzerkigile bainoago, antzerkiaren teorialaria izan zen: 
Ankerkeriaren antzerkia (1932) eta Antzerkia eta bere bikia (1938) saiakeretan agertu zituen
bere teoriak. Bertan, aurreko literatura- eta psikologia-tradizioa gainditu beharra 
proposatzen zuen, baita abangoardienak ere, azken horiek antzerkia agortzen ari baitziren. 

Haren ustez, antzerkiaren jatorrira itzuli behar da: hor, gorputz-adierazpena eta efektu 
bisualak funtsezkoak dira, hitzaren kaltetan. Harentzat hizkuntza konbentzionala osagai bat 
besterik ez da eta, gainera, aldez aurretik finkatuta dago; hots, enuntziatu ordez, aktoreak 
bere hizkuntza sortu behar du. Nola esaten den inportanteagoa da zer esaten den baino. 
Haren proposamenak ordena baino, anabasa nahiago du: antzerkiak mehatxaria, anarkikoa 
eta eszena-hizkuntzaren suntsitzailea izan behar du. Ez da antzeztu behar, bizi baizik, eta, 
horretarako, antzezpen orok errepikaezina behar du izan. Antzerkiak ikuslearen
sakon-sakoneraino heldu behar du, eta aztoramena sortu harengan. Hitzarekin batera, 
edozein espresio-bide onartzen du (musika, dantza... ), baina antzerkiaren osotasunaren 
barruan betiere. Aipatzekoa da Heliogabalo obra.   
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9. ABSURDOAREN ANTZERKIA

1950etik aurrera, bizilekua (eta hizkuntza) Frantzian hartua zuten bi atzerritarrek, Eugene Ionesco 
errumaniarrak eta Samuel Beckett irlandarrak, hankaz gora jarri zuten antzerkigintza absurdoaren 
antzerkiaren bidez. Ingurunearekiko loturarik edo logikarik gabekotzat edota zentzugabetzat jotzen 
diren agerraldiez eraturiko antzerki mota da absurdoarena. Elkarrizketaren edo aurkezpenaren 
logika ezaz gain, absurdoak antzezte-egituraren istorio eta dialektika falta ere adierazten du. XX. 
mendeko erdialdean, molde horretako antzerki-joera zabaldu aurretik, izan dira antzerkian elementu
absurdoak, bai antzerkigile grekolatindarretan (Aristofanes, Plauto,…), bai Erdi Aroko fartsetan, bai
Commedia dell’arte deituan, eta baita A. Jarryren Ubu errege (1896) obran ere, besteak beste. 

Existentzialismoarekin loturiko kontzeptua da absurdoa, baina J. P. Sartre-k38 eta beste zenbait 
idazlek eginiko antzerkitik aldendu egiten dira absurdoaren antzerkigileak, ez baitute ahaleginik 
egiten errealitate absurdora modu arrazionalean hurbiltzeko. Giza bizitzaren zentzugabekeria da 
joera horrek islatzen duen mundu-ikuskera, eta planteamendu teatral adierazgarrien bidez egiten du 
zentzugabeko munduaren adierazpena ere absurdoaren antzerkiak. Absurdoaren antzerkian 
argumentuak ez du intrigarik edo korapilorik, estatikoa da, pertsonaiak zehaztasunik gabeak dira, 
barregarriak, pailazoen edo zine mutuko pertsonaien antzekoak. Mintzatze-jarduna bera da 
antzezpenaren ardatza, kontraesanez, zentzugabekeriez eta topikoez josiriko jarduna, joko hutsa 
dena. Antzerkiaren egitura, aldiz, ziklikoa da, hasi bezala bukatzen da, eszena berak edo paraleloak 
errepikatuz sarritan. Ionesco-k Abeslari burusoila (1950) antzezlanari ezarri zion azpitituluan dioen 
bezala, antiteatroa da, teatro tradizionalaren errealismoaren aurkakoa. 

– Samuel Beckett (1906-1989):

Idazle irlandarra, ingelesez eta frantsesez idatzi zuena. Saiakera, nobela eta antzerkia landu 
zituen. Egile irlandarrak idaztearen eta hitz egitearen inpotentzia irudikatu zuen bere 
idazlanetan. Bi mundu gerrak ezagutu ostean, bizitzaren absurdoa bera erakutsi zuen 
Beckettek. Horrexegatik dira haren fikziozko unibertsoak hain urratuak, hain hitsak. 
Esperantza ororen hutsaltasuna bizi ondoren, literaturak berak geure buruaz hitz egiteko ere  
balio ez digulako. Modu horretan ulertua, Becketten bilakaera literarioa isiltasunera 
daraman bide luze baten gisara ere defini daiteke, haren azken lanetan, etengabe 
errepikatzen diren hitzek ez baitute isiluneak urratzea lortzen.

Aipatzekoak dira, besteak beste: Jokaldi-amaiera, Hitzik gabeko ekitaldia eta Godoten 
esperoan. Guztietan, pertsonaiak izaki baztertuak dira, hiztun hutsak, mundu absurdo batean
etengabe hitz egitera kondenatuak. Adibidez, Godoten esperoan tragediaren eta fartsaren 
arteko antzerki-lan ospetsuan, pertsonaiek esperoan jarraitzen dute, zeri itxaroten dioten 
jakin gabe, etengabe esperoan. Becketten antzezlan horietan sumatu daitekeen etsipenaren 
beste adibide bat aipatzekotan, Jokaldi-amaierako lau pertsonaietatik hiru paralitikoak direla
aipatu besterik ez dago.

38 Idazle existentzialista.
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– Eugene Ionesco (1912-1994):

Idazle errumaniarra, frantsesez idatzi zuena. Parisen egin zuen debuta Abeslari burusoila 
(1950) antzezlanarekin. Ekitaldi bakarreko komedia da eta egileak berak antikomedia gisa 
definitu zuen. Surrealismoaren ezaugarriak ditu, hizkerari dagokionez batez ere. Oso obra 
komikoa da eta komikotasun hori, esanahian baino areago, absurdoan oinarritzen da; horixe 
da hain zuzen Ionescoren obra osoaren ezaugarrietako bat. Hainbeste esapide usadiozko, 
klixe eta topiko metatzen dira obra horretan, non guztiz barregarria gertatzen baita 
hizkuntzaren erabilera bera.
 
Halaber, aipatzekoak dira Aulkiak (1952) obra, inkomunikazioaren, bakardadearen eta 
erabateko hutsunearen larritasunaren inguruan diharduena, eta Errinozeroak (1959), 
antzerki-lan arrakastatsua, gizatasun-gabetzearen eta taldekeriaren alegoria dena (hiri bateko
biztanleak errinozero sentimendugabeak bihurtzen dira).
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10. JOERA BERRIAK

XX. mendeko erdialdetik aurrera joera berriak sortu ziren Estatu Batuetan. Ekonomia-goraldiarekin 
batera, kulturaren susperraldia ere gertatu zen AEBn: zinemagintza, arte-galeriak, etab. New York 
hiria izan zen arte-joera berrien erakusleihoa. Antzerkiak urratu zituen bide berriak azaltzean, John 
Cage39 artista polifazetikoa aipatu behar da. Futuristen molde sintesizalea oinarri hartuta, testua, 
musika, dantza eta soinu-zaratak biltzen zituen musika-ikuskizuna40 antolatu zuen. Ikuskizun 
horretan, musika-saio bat antolatu zuten zeinean piano-jotzaile bat piano aurrean eseri eta ez zuen 
musikarik jo (aldiro, pianoaren estalkia ireki eta itxi egin zuen). Horretaz gain, hitzaldi bat ere 
antolatu zuten, eta, besteak beste, bertsoak deklamatu, irudiak proiektatu eta ikusleen artean zeuden 
aktoreek testuak irakurri zituzten. Bide horretatik abiatuta, helburu artistikoa zuten proposamenak41 
sortu ziren, futuristen eta dadaisten jolasa eta probokazioa bazter utzita.

– Happeninga:

Happening arte-giroko ikuskizuna da. Aldez aurretik erabakitako egitarau bati jarraitzen 
zaio, eta, ikuslearen laguntza zuzenaz, espazioak eta denborak mugaturiko gertakizunak 
antolatzen dira (happeningak). Gertakizunotan testua ez da osagai nagusia. Gogoan izan 
behar da, Artaudekin hasitako joeraren eraginez, testua alboratzen hasia zela, ikusleen parte-
hartzea bultzatzeko. Ildo horretatik abiatuta, happening-egileek antzerki-lana bukatu gabeko 
obratzat hartzen zuten, gero ikusleen erreakzioaz edo laguntzaz osatu behar baitzen. 
Ikusleak mugi zitezkeen espazioetan egiten ziren antzezpenak eta aktoreek aktibitate bat 
egiten zuten ikusleek erreakziona zezaten. Aktibitate horretan dantza, mimoa eta musika-
tresnak jotzea ere txertatzen ziren. Espazioari dagokionez, aktoreak eta ikusleak banatzen 
zituen agertokia alboratu zuten, ikuslea parte hartzaile bihur zedin. Horretarako, edozein 
eraikin edo leku izan zitekeen egokia. 

– Antzerki-kolektiboak:

Happeningaren bidetik abiatuta, aktorearen eta ikuslearen arteko topaketa bilatzen zuten 
proposamenak sortu ziren: The Living Theatre (Egongelako Antzerkia) eta The Open 
Theatre. Living Theatre taldekoentzat, antzerkia ez zen denbora-pasa, konpromisoa baizik. 
Aktoreak komunitatean bizi ziren eta antzerkia bizimodu bihurtu nahi izan zuten. Sorkuntza 
kolektiboa, inprobisazioa eta happening-teknikak zituzten oinarri beren obretan, zeinetan 
testua oso laburra izaten baitzen. Haien gaietan errebindikazioa nagusi zen: 
armamentismoaren kontrako aldarria, arrazakeriaren salaketa, Vietnamgo gerraren 
bidegabekeria, sexu-liberazioa... Open Theatrek antzeko proposamena egiten zuen, baina 
konpromisoa bazter utzita. Naturalismoaren kontrakoak izan ziren eta, garaiko arte 
berritzailearen pareko antzerkia egin nahi zuten. 

39 John Cage (1912-1992): musikagilea, pintorea, poeta eta filosofoa.
40 4'33” izeneko musika-konposizioa. Izenburuak obraren iraupena markatzen du eta, denbora horretan, interpreteak ez

du musikarik jotzen; aretoan sortzen diren soinu naturalak dira obraren soinu-materiala: kanpoko haizea eta euria, 
autoen eta ikusleen zaratak... Musika eguneroko soinu arruntetan dago.

41 Pinturan ere antzeko esperientziak egiten ziren (action-painting).
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ANTZERKI- ETA DANTZA-HIZKUNTZA
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1. DANTZAREN ADIERAZPEN-MUGIMENDUA

Adierazpen-mugimendua gorputzaren bidez egiten da, denbora-tarte batez eta modu zehatz batez 
espazio batean ibilita. Honako hauek dira adierazpen-mugimenduaren osagaiak:

– Gorputza

Adierazpenari dagokionez, gorputza atal nagusi hauetan banatzen da: burua, gorputz-
enborra, besoak eta hankak. Atalek, berriz, azpiatalak dituzte: begiak, ahoa, oina...

– Denbora

Mugimendu oro denbora-tarte batez egiten da eta erritmoaren arabera antolatzen da. 
Erritmoa dantzaren funtsezko ezaugarria da.

– Espazioa

Mugimendua egiten den tokia.

– Kemena

Mugimendu orok indar jakin bat behar du. Indarrak bizitasuna ematen dio dantzari, eta indar
ezak, ordea, monotonia. 

– Erlazioa

 Bi partaide edo gehiago daudenean sortzen den egoera.

– Adierazpena
Mugimendu orok ideia bat edo sentimendu bat adierazi behar du.

2. DANTZA- ETA ANTZERKI-MUGIMENDUAK

Bost dira oinarrizko mugimenduak:

– Lokomozioa

Toki batetik bestera joateko mugimendua. Hauek dira oinarrizkoak: ibiltzea, jauzi egitea, 
korrika egitea, lau hankan ibiltzea, narras egitea eta labaintzea.

– Imintzioak egitea

Gorputz-atal bat mugitzea: sorbaldak jasotzea, hatz bat mugitzea...
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– Goititzea

Altxatzea edo jauzi egitea.

– Errotazioa

Gorputzak bere ardatzaren inguruan bira egiten duenean.

– Posizioa

Gorputzaren itxura orokorraren araberakoa da. Hauek dira nagusiak:

– Irekia / Itxia

Irekia: burua tente eta enborra zuzen, edo hanka zabalik jarrita. 

Itxia: burua beherantz makurtuta eta bizkarra konkortuta, edo hankak bilduta.

– Aurrerantz / Atzerantz

Aurrerantz: gorputz osoa aurrerantz makurtuta edo oin bat aurrean jarrita.

Atzerantz: gorputz osoa atzerantz makurtuta edo oin bat atzean jarrita.

– Atezua / Lasaia

Atezua: sorbaldak igota, arnasketa-erritmo azkarra eta aurpegiera urduria edo alaia.

Lasaia: sorbaldak lasai, arnasketa-erritmo normala eta aurpegiera patxadatsua eta 
neutroa. 

– Zurruna / Borobila

Zurruna: gorputz-atalak luzatuta.

Borobila: gorputz-atalak makurtuta edo tolestuta.

Posizio orokor horietaz gainera, antzerkian hauek ere erabiltzen dira:

– Irekia 

Ikusleei begira; bere sentimenduak eta emozioak erakusten ditu aktoreak.

– Itxia

Ikusleei bizkar emanda; bere sentimenduak eta emozioak ezkutatzen ditu.

– Hiru laurdenekoa 

Laurden bat biratuta, ikusleei eta beste aktoreei zuzentzeko aukera ematen dio 
aktoreari.

– Laurdenekoa 

Hondorantz hiru laurden biratuta, laurden bat erakusten die ikusleei. Pertsonaiaren 
desadostasuna erakusteko, edo hausnarrean edo zerbait ezkutatzen ari dela 
adierazteko erabiltzen da.
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– Soslaia 

Antzezleak aurrez aurre eta soslaiez jarrita, pertsonaien arteko ika-mikak indartzen 
ditu. Aktorea ez zaie ikusleei zuzentzen.

– Oinen posizioa

Oinen posizioaren bidez ere ideiak adieraz daitezke. Hauek dira oinarrizko posizioak:

– Oinak bananduta. Oin bat aurreratzeak erasoa edo probokazioa adierazten du, 
edota harrokeria eta borrokarako grina.

– Oinak elkartuta. Errespetua eta autoritatearen menekoa izatea.

– Oinak alboetara bananduta. Tentel-itxura ematen du. Pozik edo harrituta 
dagoela ere adieraz dezake. Adibidez, pailazoa.

– Oinak mugituta. Ezinegona, urduritasuna adierazten du.

– Hanken posizioa

Oinen posizioak bezala, hanken posizioak ere, zutik edo eserita egonda, zerbait 
adieraz dezake. Hiru dira posizioak:

– Hankak zabalik: konfiantza, norberaren jabe izatea.

– Hankak bilduta: kortesia eta mendekotasuna. 

– Hankak gurutzatuta: ganoragabekeria, babesteko nahia.
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3. GORPUTZ-HIZKUNTZA

Aktorearentzat eta dantzariarentzat gorputzaren mugimendua komunikazio-tresna da. Hori dela eta, 
gorputz-hizkuntza menderatu behar du, eta hori ariketen bidez lortzen da. Mugimendua ez da 
eguneroko bizitzan egin ohi dena. Hiru ezaugarri ditu:

– Tentsioa
 
Mugimenduetan intentsitate-mailak bereizten dira. Esaterako, kementsua edo bizia, edo 
monotonoa. Mugimenduaren norabidea azpimarratu daiteke eta, horretarako, mugimenduak 
markatu eta zatikatu behar dira. Atea zabaltzeko, esaterako, ondo erakutsi behar dira 
mugimendu-faseak: besoa luzatu, eskulekuari heldu...
 

– Zabalera

Agertokian mugimenduak handitu egiten dira. Aktoreak buruaz baietz esan behar badu, 
mugimenduak nabariagoa behar du izan ohikoan baino, bestela ikusleak ez du ikusiko.

– Azterketa

Mugimenduak testuaren asmoari erantzun behar dio. Mugimendu oro, beraz, aurretik landu 
behar da eta harira etorri behar du. 

4. DANTZA- ETA ANTZERKI-ESPAZIOA

Espazioa oso termino zabala denez, zeri buruz ari garen zehaztu behar da, hainbat espazio baitaude: 

– Antzerki-lekua

Antzokia edo antzezpenak egiteko maiz erabil daitezkeen lekuak: herriko plaza, kiroldegia, 
aretoa...

– Eszenografia-lekua

Bi espazio bereizi behar dira: antzezpen-lekua eta ikusleen lekua.

– Antzerki-lanaren lekua

Antzerkiaren gertakizuna kokatzen den fikziozko espazioa, ikusleak irudikatu behar duena. 
Agertokian gauzatzen da. 

– Agertokia

Antzezpena gertatzen den lekua. 
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5. MUGIMENDUAK ESPAZIOAN

Lehen ikusi bezala, mugimendu oro espazio jakin batean gauzatzen da. Espazioa zer den azaltzeko, 
definizio hau erabil daiteke: bi elementuren arteko tartea, bi edo hiru dimentsiokoa izan daitekeena. 
Espazio/mugimendu erlazioa funtsezkoa da, nola egituratzen den, mugimenduen adierazkortasuna 
eta esanahia aldatu egiten baita. Horretarako, elementu hauek hartu behar dira kontuan:

– Norabideak

Gorputzaren erdigunearen arabera antolatzen dira. Hauek dira nagusiak: aurrera, atzera, 
ezkerrera, eskuinera, gora eta behera. Ez dira norabidea eta orientazioa nahastu behar. 
Orientazioa kanpoko helduera-puntu bati lotua dago.

– Mailak 

Astuntasun-zentroaren arabera antolatzen dira. Hiru maila daude:

– Altua. Astuntasun-zentroa igo egiten denean (hanka-puntetan edo saltoan).

– Ertaina. Astuntasun-zentroa ohiko tokian dagoenean, nahiz eta gorputza makurtuta egon.

– Baxua. Astuntasun-zentroa beherantz doanean (belauniko edo bermea beste gorputz-
ataletan daukagunean, oinetan eduki ordez).

– Ibilbideak

Ibilbidea mugimenduak espazioan egiten duen bidea da. Lurrekoak edo airekoak izan 
daitezke ibilbideak. Lurrean nahiz airean lerro zuzenen edo makotuen bidez egiten dira. 
Askotarikoak dira: zuzenak, makotuak, sigi-sagakoak, angeluzkoak, kizkurtuak... 

– Dimentsioak

Mugimenduaren iraupena edo luzera txikia edo handia izan daiteke. Txikitik handirako edo 
laburretik luzerako tarte horretan iraupen- edo luzera-aukera asko daude.

– Kategoriak

– Espazio orokorra:

Aktoreek edo dantzariek mugitzeko erabil dezaketen eremua. Tamaina askotarikoa izan 
daiteke: gela, aretoa, herriko plaza...
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– Gertuko espazioa:

Gorputza inguratzen duen eremua edo kinesfera. Eremu hori balizko esfera bat da, 
hanka- edo behatz-puntekin uki daitekeena. Hortik kanpo, espazio orokorra dago. 
Kinesferaren barruan mugimenduak hainbat norabidetara egin daitezke.

– Denbora

Mugimendua espazioan eta denbora-tarte batean egiten da, eta denbora hori iraupenaren, 
abiaduraren eta maiztasunaren arabera egituratzen da. 

– Abiadura:

Mugimendua oso geldoa, geldoa, moderatua, azkarra edo oso azkarra izan daiteke eta, 
abiadura zein den, alaitasuna edo tristezia adieraz dezake. Beraz, abiadurari dagokionez, 
mugimendua hainbat modutan egin daiteke.

– Azkarra.

Iraupen txikiko mugimendua da, azkar egiten dena. Presa edo premia adierazten du.

– Geldoa.

Mantsotu egiten da mugimenduaren iraupena luzatzeko. Lasaitasuna edo presarik eza
adierazteko erabiltzen da.

– Bizkortua.

Mugimenduaren abiadura gero eta azkarrago doanean. Hasierako eta amaierako 
abiaduren artean alde handia egoten da.

– Geldiagotua.

Aurrekoaren kontrakoa, hots, abiadura txikiagotuz doanean.

– Iraupena:

Iraupena mugimendua hasi eta bukatu arteko denbora da. Horren arabera, mugimenduak 
tarte motz edo luzekoak izaten dira.

– Maiztasuna:

Mugimendu bera zenbat bider egiten den adierazten du. Maiztasun handiak obsesio 
handia adierazten du.

– Segida:

Mugimendu multzoa. Mugimenduak bata bestearen atzetik doaz.
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6. PERTSONAIAK
Pertsonaiak gertakizunean esku hartzen dutenak dira eta gizakiak, naturaz gaindiko izakiak, 
animaliak, etab. izan daitezke. Pertsonaiak gertakizuna egiten du eta pertsonaiarik gabe ez dago 
antzerkirik. Mota hauek bereiz daitezke:

– Banakoak

Berezko ezaugarri psikologikoak dauzkate (Hamlet, adibidez, zalantzatia eta mendekaria 
da).

– Tipoak

Aldez aurretik ezagunak diren ezaugarriak dituzten pertsonaiak. Ezaugarri horiek
literatura-tradizioak ezarritakoak dira: ankerra, triste dagoen maitemindua, otsein 
barregarria...

– Estereotipoak

Izaera aldaezina eta ñabardurarik gabea duten pertsonaiak: mozkortia, gonazalea...

– Arketipoak

Jokabide edo grina unibertsalen eredu diren pertsonaiak: Macbeth (saldukeria), Otelo 
(jeloskortasuna), Tartufo (hipokrisia)...

7. KOMUNIKAZIO-ELEMENTUAK
Testuaz gainera, badira beste osagai batzuk mezua komunikatzen laguntzen dutenak. Honako hauek 
dira:

– Ahoskatutako testua. Hitza eta tonua.

– Gorputz-adierazpena. Mimika, imintzioa eta mugimendua.

– Itxura. Makillajea, orrazkera eta jantzia.

– Agertokia. Dekoratua, argiztapena eta tresneria.

– Soinu-efektuak. Musika eta zaratak.
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8. ANTZERKI-EGITURA

Antzerki-lana elementu hauen bidez egituratzen da:

– Pertsonaia

Lehen ikusi den bezala, pertsonaia gertakizunean esku hartzen duena da eta gizakia, naturaz 
gaindiko izakia, animalia eta abar izan daiteke. Haren izaera definitzeko, ezaugarri fisikoez 
gainera (adina, itxura, jitea...), honako hauek ere hartu behar dira kontuan: zer egiten duen 
(ataza) eta nola (ekintza fisikoak), haren egoera, maila soziala, historia pertsonala eta 
pentsamoldea, eta beste pertsonaiekin dituen harremanak.

– Gatazka

Ekintza dramatiko batean, pertsonaiek euren helburuak lortzeko eragozpenak aurkitzen 
dituztenean sortzen den tirabira edo ezinegonari esaten zaio gatazka literaturan.  Gatazka 
hiru zatitan egituratu ohi da:

– Aurkezpena: 

Aurkezpenean, obran garatuko den gertakizuna ulertzeko behar den informazioa ematen 
da, hau da, pertsonaien, tokiaren eta garaiaren inguruko datuak. Hasierako eszenak 
erabiltzen dira horretarako.

– Korapiloa:

Gertakizunaren garapenaren une konplexuenari eta nahaspilatuenari deritzo korapilo. 
Hau da, gertakizuna eratzen duten ekintzen garapena nahasten eta endredatzen duten 
korapiloa gertaera edo egoera gatazkatsuek osatzen dute. Une jakin batean maila 
gorenera —korapiloaren unera— iristen diren egoera eta gertaera gatazkatsu horien izaera
askotarikoa izan daiteke: gizarte mailako gatazkak, gatazka psikologikoak, moralak eta 
abar.

– Amaiera:

Amaieran, korapiloa askatu egiten da (gatazkak eta oztopoak desagertzen dira). Askatze-
moduak moldatzen du amaieraren nolakotasuna: zoriontsua, frustratua eta abar. 
Amaierak, normalean, egiantzekoa izan behar du.

– Denbora

Denboraren barruan garai eta iraupen kontzeptuak bereizi behar dira. Garaia historia-tarteari 
dagokio (Erroma klasikoa, Erdi Aroa...), eta iraupena, gertakizunaren denborari. Bi 
modutara ulertu behar da iraupena:
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– Antzerki-denbora. Antzezpenak irauten duen denbora.
 

– Fikzio-denbora. Gertakizuna garatzen den denbora (ordu eta erdia, egun bat, asteak...). 

– Istorioa

Istorioa obran kontatzen dena da. Antzerki-testuetan bi istorio mota hauek bereizten dira:

– Gertaeren istorioa. Oinarrizko gertaerak, egileak agertu dituen ordenan jarrita.

– Istorio kronologikoa. Gertaerak gertatutako hurrenkeran ordenatzen ditu egileak.

– Gaia

Gaia egileak istorioaren bidez jorratzen duen ideia da. Askotan, gai bakarraren ordez, 
hainbat gai jorratzen ditu obran. Horrelakoetan, gai bat nagusia izaten da eta besteak, 
bigarren mailakoak. Bestalde, gaia eta argumentua bereizi behar dira: 

– Gaia. Obraren ideia zentrala, zeinaren inguruan argumentua garatzen den. 

– Argumentua. Istorioaren laburpena da. 
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9. MASKARA
Aurreko gaietan ikusi denez, Antzinarotik erabiltzen den elementua da maskara. Haren funtzioa 
aldatu bada ere, oraindik ere aintzat hartzen den antzerki-osagaia da. Hiru maskara mota bereizten 
dira:

– Osoa

Antzerki Klasikoan erabiltzen zen eta aurpegia erabat estaltzen zuen.

– Erdia

Ahoa maskaratik kanpo dago. Commedia dell'arten erabiltzen zuten.

– Neutroa

Gorputz-adierazpena indartzeko erabiltzen da. Aktoreari ez dio ezaugarririk ez eransten, ez 
kentzen. 
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10. ATREZZOA

Agertoki batean antzezpenerako beharrezkoak diren objektu, altzari, tresna eta kidekoek osatzen 
duten multzoa da atrezzoa. Objektu horiek gertakizuna espazioan eta denboran kokatzen laguntzen 
dute, eta helburu jakin bat izaten dute. Esaterako, antzerki errealistan objektuak gizarte-giroa 
erakusteko erabiltzen dira. Absurdoaren antzerkian, berriz, objektuak sinbolikoak edo zerbaiten 
metafora dira, eta presentzia nabaria dute eszenan. Finean, objektu ez errealistak obraren giro 
afektiboa edo pertsonaien barne-mundua irudikatzeko erabiltzen dira. 

Bestalde, objektua bera pertsonaia izan daiteke (objektuen antzerkia). Objektuen antzerkian, eta 
txotxongilo-saio batzuetan, pertsonaiak objektu arruntak dira. Adibidez, antzerki errealistan 
sonbreiru bat pertsonaiaren janzkietako bat edo dekoratuaren elementu bat izaten da; objektuen 
antzerkian, aldiz, pertsonaia42. 

Atrezzoa prestatzen.

42 Miquel Gallardo antzerki-zuzendariak Molièreren Zekena obra objektuen antzerkirako moldatu zuen eta pertsonaiak 
etxeko txorrota arruntak ziren. 
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11. INPROBISATZEA

Inprobisatzea aktore-lanaren teknika bat da. Aldez aurretik prestatu ez den zerbait antzezteko 
erabiltzen da. Aurreko gaietan azaldu den bezala, Commedia dell'arte delakoak erabili zuen teknika 
hori, eta honetan datza: antzezten den gertakizuna bat-batean asmatzean, sortzean. Horrek ez du 
esan nahi aurretik prestatze-lanik egin behar ez denik. Inprobisatzea ondo aterako bada, beharrezkoa
da aktoreak elkarlanean aritzea, hots, elkarri entzutea eta laguntzea, eta elkarren proposamenak 
onartzea. Inprobisatze-saioetan elementu hauek hartu behar dira kontuan:

– Gaia

Edozein gai erabil badaiteke ere, inportanteena ez da gaia bera, gaiari heltzeko modua 
baizik.

– Pertsonaiak

Inprobisatzean ez da imitaziorik edo pertsonaia ezagunen karikaturarik egin behar, eta 
histrionismoa edo txiste arrunta baztertu behar dira. Hutsetik benetako pertsonaia bat sortu 
behar da.

– Gatazka

Gatazkak argia eta zehatza behar du izan, aukeratutako egoera eta pertsonaiak abiapuntu 
hartuta. Gatazka orok bezala, aurkezpena, korapiloa eta amaiera izan behar ditu.

– Denbora eta espazioa

Espazioak eskaintzen dituen eszena-baliabideak hartu behar dira kontuan, denontzat 
ezagunak diren tokiak irudikatu ahal izateko. Denborari dagokionez, antzerkiaren faseak 
egoki garatu behar dira eta gertakizunaren erritmoari heldu.
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12. BAKARRIZKETA ETA APARTEA
Pertsonaiak bere buruarekin hitz egiten duenean, bakarrizketan diharduela esan ohi da. Bakarrizketa
batzuetan ikusleei zuzentzen zaie pertsonaia. Beste batzuetan, pertsonaiak bere buruarekin 
hausnarrean jarduten du, eta bere zalantzak eta kezkak azaltzen ditu. 

Apartea, berriz, pertsonaia batek bere buruari edota ikusleei —eta ez beste antzezleei— zuzentzen 
dien solasa da. Apartean, gainerako pertsonaiek entzungo ez balute bezala garatzen da eszena. 
Apartea bakarrizketa-modu bat da, baina antzerkian ikusleekiko elkarrizketa bilakatzen da. 
Antzezleak bere barneko sentimendua adierazten duela irudikatzen du, eta, horren ondorioz, egiaz 
mintzatzen zaio ikusleari horrelako egoeretan, ironia edota konplizitatea erabiliz. Maiz erabiltzen 
dira aparteak komedietan, egoerari buruzko iruzkin barregarriak edo argigarriak egiteko.

13. EKIBOKOA EDO QUID PRO QUO
Hitzezko figura bat da, hitz-jokoen tankerakoa: fonemak edo grafemak nahastuz, asmo 
adierazkorrez edo estetikoz hitz batean eginiko aldakuntza, bihurketa edo errakuntza. Aldakuntza 
horren bidez, zentzu nabaria zuen perpaus batek bigarren zentzu bat ere hartzen du (esaterako, 
txistu: txistu egin / txistua bota; ehun: zenbaki / oihal). Efektu barre-eragilea, jostalaria edo 
burlagarria izan ohi du. Hitz-jokoak nekez itzul daitezke hizkuntza batetik bestera.

14. KLAKEA

Klake (frantsesetik hartutako hitza: claque, belarrondokoa) esaten zaio ikuskizunetan txalo egiteko 
kontratatutako ikusle taldeari edo, irudizko adieraz, jarraitzaile leialen taldeari. Izan ere, garai 
batean antzokiek eta operek ikusleak kontratatzen zituzten txalo egiteko eta, horren truke, doan 
sartzen ziren antzokira. 

Desagertu den arren, gaur egun funtzio bera betetzen duten beste baliabide batzuk erabiltzen dira, 
adibidez, telesaioetako barre grabatuak edota telebistako platoetara doazen ikusleak (txalo egiten 
dutenak errejidoreak agintzen duenean).
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ADIERAZPENA
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1. ESKUAK
Askotan, hitzen ordez eskuak erabiltzen dira hainbat ideia azaltzeko (ezetz esateko, norbait burutik 
dagoela adierazteko, itxaroteko esateko eta abar). Gure kulturan sustraituta dauden imintzio horietaz
gainera, badira beste batzuk ere sentimenduak edo aldarteak adierazteko, edo ahozko mezua 
indartzeko erabiltzen dira (esaterako, eskuak goititzea, edo buru gainean edo paparrean jartzea).

Bestalde, eskuak pertsonaiak ere izan daitezke (txoria, tximeleta, zakurra eta abar. Pertsonaiak diren
heinean, haien funtzioak betetzen dituzte: kantatzea, barre eta negar egitea, laztantzea, etab. Finean, 
posible da eskuen bidez istorio bat kontatzea. Adibidez, eskuaren behatzak erabil ditzakegu bi 
pertsona ibiltzen ari direla irudikatzeko; gero, istorioa osatzeko, mugimendu hauek egin ditzakegu: 
bi eskuak elkarrekin topatu, elkarri bostekoa eman eta adio-keinuak egin.

2. POSIZIOAK
Gorputz-adierazpenaren gaia jorratzean ikusi dugu gorputzaren jarreraren bidez sentimenduak 
adieraz daitezkeela. Esaterako, alaitasuna adierazteko, atezu-jarrerak eta irekiak erabiltzen dira, 
mina adierazteko, ordea, atezu-jarrerak eta itxiak. Koadro hauetan oinarrizko sentimenduen eta 
jarreren arteko erlazioa erakusten da: 

IREKIA

ATEZATUA LASAIA

ALAITASUNA SEGURTASUNA

MINA TRISTURA

ATEZATUA LASAIA

ITXIA

AURREAN

BIRIBILA ZURRUNA

ALAITASUNA
ARRETA

HARROKERIA
PROBOKAZIOA

HARRIDURA
MIRESMENA

HASERREA
MESPRETXUA

BIRIBILA ZURRUNA

                                                               ATZEAN
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3. AHOTSA
Ez da gauza bera prosa irakurtzea edo poesia errezitatzea. Prosan, puntuazio-markek etenak eta 
intonazioa markatu, eta esaldiaren talde fonikoak bereizten dituzte. Poesian, ordea, bertso-lerroa da 
unitate fonikoa.

- E t e n a k

Etenak nola egin adierazteko, barra zeiharra erabiltzen da. Prosan edo bertso-lerroaren erdian egiten
den eten laburra adierazteko barra bat (/) nahikoa da, esaldi- edo lerro-amaierako eten arrunterako, 
bi barra (//), eta bertso- edo paragrafo-amaierako eten luzerako (prosan, puntu eta bereizen 
parekoa), hiru marra (///). Ikus dezagun etenak nola erabili Joseba Sarrionandiaren testu honetan 
(Marinel zaharraren balada): 

– Prosa

“Ezen eta nik gauza zitala nuen egina, / denei zorigaitza ekarriko ziguna: // brisara 
bultzatzen zuen xoria hil nuela zin egiten zuten denek. // Ai dohakabea!, / esaten zuten, / 
brisara bultzatzen duen xoria hil duk!”. ///

– Poesia

“Ezen eta nik gauza zitala nuen egina, //
Denei zorigaitza ekarriko ziguna: //
Brisara bultzatzen zuen xoria //
Hil nuela zin egiten zuten denek. //
Ai dohakabea!, esaten zuten, //
Brisara bultzatzen duen xoria hil duk!”. ///

- I n t o n a z i o a

Poesia irakurtzean, etenez gainera, intonazioa ere kontuan hartu behar da. Lerroaren edo talde 
fonikoaren intonazioa etenaren aurreko hitzaren araberakoa izaten da. Lerroko azken hitzaren 
ondoren etena dagoenez, hitz horrek markatzen du lerroaren intonazioa. Intonazio-moduari tonema 
esaten zaio. Intonazio modu hauek bereizten dira:

– Kadentzia

Tonuak behera egiten du. Puntua, eta puntu eta koma dagoenean gertatzen da normalean. 
Sinbolo hau erabiltzen da: (↓).

– Antikadentzia

Tonuak gora egiten du. Koma dagoenean edo galdera-amaieretan gertatzen da normalean. 
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Sinbolo hau erabiltzen da: (↑).

– Suspentsioa

Tonuak ez du ez gora, ez behera egiten. Bi puntu edo etenpuntuak daudenean, edo punturik 
edo komarik ez duten bertso-lerroen amaieretan gertatzen da. Sinbolo hau erabiltzen da: 
(→).  
 

Ikus dezagun intonazioa Xabier Muniberen El borracho burladoko bertso honetan:

“Ez da mundu honetan →
pena handiagorik. ↓
Senar ordia, ↑
alfer nagia, ↑
izatea bezalakorik. ↓
Ez da mundu honetan →
pena handiagorik. ↓
Ni baino inor gehiago →
probaturik ez dago. ↓
Ai, Maritxo tristea! ↓
Hire zorigabea!”. ↓

- A h o s k e r a

Ahoskera lantzean, fonazio-organoak trebatu eta arnasketa landu behar da. Horretarako, teknika 
hauek erabiltzen dira.

✗ I n p o s t a t z e a

Soinuak argi eta sendo ahoskatzeko teknika da inpostatzea. Helburua ahotsak indar eta 
garbitasun gehiago izatea da, baina ahots-kordak behartu gabe. Ahoskatzean, bi 
erresonantzia-tokiz baliatzen gara: ahoa eta sudurra. Egin proba ariketa hauen bidez:

– Ahoa

Itxi ezpainak eta egin soinu hortzak elkartu gabe. Airea ahotik joango da eta ezpainek 
dar-dar egingo dute.

– Sudurra 

Airea sudurretik bideratzen da. Elkartu hortzak eta ezpainak, eta egin soinu. Airea 
sudurretik joango da eta sudurrak dar-dar egingo du. 

✗ E z p a i n a k   m u g i t z e a

Hitz egitean, argitasun gehiago eta bokalizazio hobea lortze aldera, ezpainen gehiegizko 
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mugimendua egitea komeni da. Ezpainak trebatzeko, ariketa hauek egin daitezke: eraman 
ezpainak aurrera eta aldi berean zabaldu ahoa, puztu masailak eta egin leherketa txikiak 
ahoarekin, eta mugitu ezpainak ezohiko moduan (erabat zabaldu, albo batera mugitu, etab.). 

✗ A r n a s k e t a

Aktoreek, edota testu bat irakurri behar dutenek, arnasa hartzen jakin behar dute. Hori 
ariketen bidez lortzen da. Esaterako, ariketa hau egin daiteke:

– Hartu arnasa eta esan hitz bat airea bota aurretik. Esaterako, hartu arnasa, “bat” esan eta 
bota arnasa. Gero, egin gauza bera, baina hitz-sekuentzia gero eta luzeagoak erabilita: 
“bat, bi”, “bat, bi, hiru”, “bat, bi, hiru, lau...”. 
  

✗ K o n t r a s t e a
 
Hitz baten esanahia eta ahoskatze-modua bat ez datozenean kontrastea dagoela esaten da, 
hau da, erabiltzen den tonua, tinbrea edo indarra egokia ez denean. Adibidez, txita baten 
txioa imitatzean, ahots sendoa erabiltzen bada, kontrastea dago. 

✗ E n f a s i a

Enfasia da hitz bat edo batzuk azpimarratzea, hitz egiten dugunean. Hainbat modutan egin 
daiteke hori: hitzaren aurrean eta atzean pausa bat eginda, silabak nabarmenki bereizita, 
bolumena igota, tonua aldatuta, hitza kantatuta...

Enfasia lantzeko, ariketa hau egingo dugu. Irakurri esaldi hau, baina irakurtzen duzun esaldi 
bakoitzean eman enfasia letra lodian idatzitako hitzari edo hitzei:

– Diotenez, iaz gau honetan lau auzotar galdu ziren lainopean.

– Diotenez, iaz gau honetan lau auzotar galdu ziren lainopean. 

– Diotenez, iaz gau honetan lau auzotar galdu ziren lainopean. 

– Diotenez, iaz gau honetan lau auzotar galdu ziren lainopean.
   

– Diotenez, iaz gau honetan lau auzotar galdu ziren lainopean.

– Diotenez, iaz gau honetan lau auzotar galdu ziren lainopean.

Enfasia dela eta, aparteko ñabardurak erants dakizkioke testuari. Adibidez, hauek:

– Zalantza adierazten dutenak (“diotenez”, “auskalo egia den”, esamesak eta abar).

– Denborari buruzkoak (denbora-adberbioak, gertakizuna ziklikoa dela adierazten 
dutenak eta halakoak).
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– Larridura edota beldurra areagotzen dutenak (“berriz ere gertatuko ote?”, adibidez).

– Testuan adierazitakoarekiko gertutasuna adierazten dutenak (esaterako, “geuri ere 
gerta dakiguke”).

– Beste hainbat.

✔ A z p i t e s t u a

Testu bat esatean pentsatzen duguna azpitestua da. Esaten dugunaren barne-esanahia da, eta 
zer asmorekin esaten dugun adierazten du. Ikus dezagun azpitestua esaldi honetan:

– Ekarri liburua > agindua.

– Ekarri liburua > liburua, ez orriak.

– Ekarri liburua > liburua ekartzeko mesedea egingo al didazu?

– Ekarri liburua > etxeko lanak egiten lagunduko dizut eta.

– Ekarri liburua > ekarri behingoz, txotxolo!

– Ekarri liburua > pisu gehiegi daukazu eta.

Bukatzeko, ahotsa eta ahoskera trebatzeko ariketa bat proposatzen dizugu. Jarri ahoan arkatz bat 
zeharka, eta irakurri aho-korapilo hau:

“Akerrak adarrak okerrak ditu,
adarrak okerrak akerrak ditu,
adarrak akerrak okerrak ditu,
okerrak adarrak akerrak ditu”.
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4. ERRITMOA
Erritmoa Greziako metrika klasikoan oinarrituta antola daiteke. Greziarrek silaben iraupenaren 
arabera antolatzen zituzten bertsoak eta, ondorioz, erritmoa. Izan ere, silaba luzeak ( _ ) eta silaba 
laburrak (   ͜ ) bereizten zituzten. Gaur egun, silaben iraupenaren arabera antolatu ordez, azentuaren 
arabera antolatzen dugu erritmoa, eta bereizketa hau egiten dugu: silaba tonikoak eta atonoak, hots, 
silaba azentudunak eta azentugabeak. Silaba mota horien konbinazioaren bidez honako erritmo 
hauek sor daitezke:

– Trokeoa
Silaba luzea edo azentuduna + silaba laburra edo azentugabea ( _    )͜ . Dantzan, erritmo 
barea eta graziaduna sortzen da. Esaterako, pauso luzea + pauso motza, jauzia + pauso 
motza, jauzia + imintzioa... Edo molde horretara egokitzen diren mugimenduak.

– Janboa
Aurrekoaren kontrakoa, azentugabea + azentuduna (     ͜ _ ). Dantzan, erritmo bizia eta 
erasokorra sortzen da.

– Daktiloa
Silaba azentuduna + azentugabea + azentugabea ( _      )͜  ͜ . Erritmo serio eta hotsandikoa.

– Anapestoa
Aurrekoaren kontrakoa, azentugabea + azentugabea + azentuduna (        ͜  ͜ _ ). Erritmo 
moderatua, martxaren modukoa. 

– Anfibrakoa
Azentugabea + azentuduna + azentugabea (     ͜ _ ͜   ). Tristura adierazten du.

– Erritmo horiekin esaldiak (esaldi erritmikoak) osatzen dira. Esaldi bat behin eta berriz 
errepikatzen denean, baliabide horri ostinato esaten zaio. 

Bestalde, erritmoak gure emozioei eragiten die. Erritmo geldoak lasaitasuna eragiten du, eta erritmo
biziak, estutasuna, asaldura edo suspensea. Erritmoari dagozkion beste bi kontzeptu hauek hartu 
behar dira kontuan: 

– Pausa
Soinuaz ari bagara, isilunea adierazten du; dantzan, mugimendurik eza. 

– Tempoa
Dantzaren oinarrizko osagaia. Mugimenduen eta pausoen abiadurari dagokio. Dantzan, 
honako tempo hauek erabiltzen dira:

– Largo. Oso geldoa.
– Adagio. Mugimendu geldoak eta dotoreak.
– Moderato. Abiadura moderatua, pausoan.
– Allegro. Mugimendu biziak eta azkarrak, alaitasuna sorrarazten dutenak.
– Presto. Oso mugimendu azkarrak.
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5. PERTSONAIEN IZAERA
Aktore-lana pertsonaia bat antzeztean datza. Pertsonaia gizakia denean, giza pertsonaia dela esaten 
da, eta berdin dio erreala edo irudimenezkoa den. Animalia bada, animalia-pertsonaia esaten zaio 
(ipuinetan eta alegietan agertzen dira), eta horrelakoetan ohikoa izaten da maskarak edo larruak 
erabiltzea. 

Arte eszenikoetan imitazio-prozesua gertatzen da, baina imitazioa ez da natura irudikatzea, natura 
bera antzeztea baizik. Hortaz, animalia-pertsonaia bat antzeztu behar denean, animalia horren 
mugimenduen eta portaeraren ezaugarririk esanguratsuenak jaso behar dira. Adibidez, pertsonaia 
lehoia bada, antzezleak ez du zertan lau hankatan jarri, baina behartuta dago gure kulturan 
barneratuta dauzkagun lehoiaren ezaugarriak transmititzera. 

6. PERTSONAIAK SORTZEA
Antzerki-testuak pertsonaiaren zertzelada nagusiak besterik ez du eskaintzen. Antzezpen-oharren 
informazioa nahikoa ez, eta, hortaz, testuak zehazteke dituen ezaugarri fisikoak edo moralak erantsi 
behar zaizkio pertsonaiari, egoki irudikatuko bada. Demagun eszena hau:

PONTXO ETA ESKALE BAT

(Txistularia danbolina gerritik zintzilik duela. Eskalea ohi duten itxuran. Biak iturri 
ondoan esertzen dira).

PONTXO. (Jardunean). Zu ere festara, eskale?
ESKALE. Bai danbolin jauna. Beti ere egun hauetan eskuzabalago izan ohi baitira jendeak...
PONTXO. Emanen dizkizue zintzurra eta birikak..., eta txerri hankak!
ESKALE. Ez da sasoia. Fraideek eraman zituzten guztiak.
PONTXO. Zerbait eroriko zaizue, ordea, etxe guztietan esan ahala «Ave Mari»...
ESKALE. Hori bai!
PONTXO. (Sakelatik txanpona ateraz). Torizu, bada, zortziko bat!
ESKALE. (Eskerrik asko! hartuz). Noan orain lehenbailehen herrira beste norbait aurreratu ez zaidan. 

  Eskaleak bestara beleak sarraskira adina biltzen baikaituzu. (Badoa).
PONTXO. Zoaz ondotxo! Ni hemen gelditzen naiz. Hatsa estutu zait eta hauspoak eta ezpainak ondo 

   behar ditut festetarako.

 Pestaburu (grafia gaurkotua), Antonio Maria Labaien.

Eszena horretan, egileak ematen dituen ezaugarriak ez dira nahikoak eta aktoreak osatu beharko du 
bere pertsonaiaren izaera. Adibidez, honako gauza hauek har ditzake kontuan:

– Adina
Zer adin du bakoitzak? Gazteak dira biak?
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– Mintzaera 

Nola mintzatu behar dute? Nahiz eta biak zuka aritu eta eskaleak “jauna” esan, eskaleak 
errespetuzko tonuaz eta apal hitz egin behar dio Pontxori ala lotsagabeki?

– Itxura
Ezaugarri fisiko nabarmenik erantsi behar zaio bakoitzari? Eskaleak eta txistulariak ibilkera 
bera izango dute?

– Jarrera

Nola eseriko dira iturri ondoan? Elkarri begira? Ikusleei begira? Jarrera bera hartuta?

– Aldartea
Nekatuta daude? Pozik? Etsita?

Ikusten denez, horiek guztiak hartu behar ditu kontuan, besteak beste, aktoreak pertsonaia horiek 
modu egokian irudikatzeko. 
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ARIKETAK
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1. ESKUAK
Lehenago ikusi dugun bezala, zenbait esku-imintzio oso errotuta daude gure kulturan eta horien 
bidez aginduak edo sentimenduak adierazten ditugu (gelditzeko esateko, arren eskatzeko eta abar). 
Arte eszenikoetan ere eskuak erabil daitezke komunikatzeko, eta hori landuko dugu ariketa hauen 
bidez:

– Taldeka eta zirkuluan jarrita, egin, txandaka, bizitzan arruntak diren bestelako
esku-imintzioak (esaterako, jarri gorantz esku-ahurra eta mugitu eskua ezker-eskuin, norbait 
jo behar dugula adierazteko).

– Eskuen bidez ekintza hauek adierazten saiatuko gara: kantatzen, laztantzen, eta barre eta 
negar egiten.

– Bikoteka, batek eskuak atzean jarriko ditu eta besteak, atzetik, haren besapeetatik pasatuko 
ditu besoak. Aurrean dagoenak hitz egingo du eta atzekoak eskuak mugituko ditu, 
bikotekideak dioena indartzeko edo azpimarratzeko.
 

2. ONOMATOPEIAK 
Onomatopeien bidez naturaren eta animalien soinuak imitatzen ditugu. Ariketa hauek egingo 
ditugu:  

– Egin denok batera, gorputz-mugimenduez lagunduta, natura-fenomeno hauen onomatopeiak 
edo soinuak: euria, olatuak, trumoia, haizea eta elur-luizia.

– Ahoskatu hitzaren esanahiaren arabera. Adibidez, abestu hitza kantari esango dugu. Egin 
proba honako hauekin: trumoia, haizea, txirrina, suziria, behia, ardia, autoa eta astoa.

– Hartu testu bat eta tartekatu —irakurri bitartean— zenbait hots edo tik (hasperena, eztula, 
doministikua), edo ekintza (egin zintz, leundu eztarria eta abar).

3. KORIFEOA ETA KORUA
Hasierako ikasgaietan ikusi dugunez, korifeoa koruaren burua da. Ariketa honetan, korifeoaren eta 
koruaren arteko elkarrizketa egingo dugu:

– Taldeko lagun bat korifeoa izango da eta besteak, korua. Korifeoak bertso-lerro bat 
irakurriko du eta koruak lerroko azkeneko hitzaz erantzungo dio. Horretarako, erabili bertso 
hau:

“Goizean jaikitzean lehendabiziko gauza
ahoa zabaldu eta janzten ditut galtzak
muturra garbitzeko nolako zalantzak
ezin kendurik nabil loaren orratzak”.

 
Gizon arruntaren koplak, Xabier Lete
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4. ISPILUA
Ariketa honetan bikoteka arituko gara. Aurrez aurre jarrita, bata aktorea izango da eta bestea haren 
ispilua. Aktoreak mugimenduak egingo ditu, eta ispiluarena egiten duenak imitatu egingo dizkio. 
Gero, paperak trukatuko dituzte, ariketa berriz egiteko. Mugimenduek geldoak eta zabalak izan 
behar dute, aktoreak eta bere ispiluak batera aritu behar baitute.

5. AIREAN IDAZTEN
Gure izena idatziko dugu airean, eta, gero, sinadura egingo dugu. Hortik abiatuta, honako elementu 
hauek erabilita ariketa beraren hainbat aldaera egin ahal izango ditugu:

– Espazioa

Goian, erdian eta behean idatziko dugu.

– Erritmoa

Erritmo azkarrean, geldoan, bizkortuan eta geldoagoan idatziko dugu.

– Gorputz-atalak

Eskuarekin, sudur-puntarekin, buruarekin, belaunarekin eta oinarekin idatziko dugu.

Ariketa honetan denok elkarrekin arituko gara, koreografia bitxi bat osatzeko.

6. GORPUTZA
Ariketa honetan mugimenduak eta posizioak landuko ditugu.

– M u g i m e n d u a k

– A z k a r r a   /   G e l d o a

Espazioa marra batez erdibituko dugu. Alde bat abiadura geldokoa izango da, eta bestea, 
abiadura azkarrekoa. Alde batetik bestera pasatzean, abiadura ez ezik ekintza bera ere 
aldatuko da.

– I g o g a i l u a

Demagun igogailua zarela. Zauden lekutik mugitu gabe, jaitsi eta igo modu hauetan:

1. Erori konortea galduta. Gero, jaiki zaitez poliki-poliki.

2. Erori eta moteldu erorikoa. Gero, jaiki abiadura normalean. 

3. Erori eta jaiki malguki baten modura.
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– K a m e r a   g e l d o a

Bikoteka eta musika lasai batez lagunduta, bermatu bata bestearengan. Segidan, saiatu 
beste modu batez. Bermatzeko moduak poliki aldatuko ditugu.

– E r o r i k o a k

Lurrera hainbat modutan erortzen saiatuko gara. Horretarako, erortzen ikasi behar dugu. 
Lasaitu hankak eta hasi erortzen, baina belaunetan bermatuta. Gero, utzi gorputza 
erortzen sorbaldaren gainean eta, azkenik, jarri burua zoruaren gainean eta luzatu 
gorputza. Horrela eginda, konortea galdu dugula emango du. 

– M u g i t z e n   g a i t u z t e n   z a p a t a   m a g i k o a k

Demagun zapata magikoak jantzi ditugula. Halako batean, zapatek eraman egiten 
gaituzte, gogoz kontra eraman ere. Musika azkarraz lagunduta, dantzan hasiko gara. 
Oinak gorputzetik tiraka ari direla eman behar du.

– P o s i z i o a k

– I r e k i a k   /   i t x i a k

1. Musika goxoz lagunduta, ipini lehenbizi fetu-jarreran, eta pasa gero nagiak 
ateratzeko imintzioak egitera.

2. Jarri lehenbizi hotzak akabatzen bazeunde bezala, eta pasa gero beroak itoko 
bazintu egingo zenituzkeen imintzioak egitera.

3. Egin lehenbizi agur bi besoekin, eta pasa gero tripako minak eragiten dituen 
imintzioak egitera.

– A t e z a t u a k   /   l a s a i a k

Musika egokiz lagunduta, mugitu hurrenez hurren honelakoa bazina bezala:

1. Kristalezkoa

2. Gomazkoa

3. Biguna

4. Robota

– Adierazi hainbat sentimendu gorputzarekin. Horretarako, egoera edo mezu jakin batzuk 
emango dizkizute, eta bakoitzak sorrarazten dizun sentimendua adierazi beharko duzu 
gorputzarekin ahotsa erabili gabe. 

1. Bankuarekin zorretan omen zinen. Orain, oker bat zela eta zorra kitatuta 
dagoela jakinarazi dizute.

2. Medikuarenean, ezinbestez ebakuntza egin behar dizutela jakin duzu.

3. Ondoko norbaitek esandakoak sutan jarri zaitu.

4. Zerbait barregarria esan duzu ingurukoek barre egin dezaten.
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7. IBILBIDEAK

Lehenago ikusi dugunez, espazioan hainbat ibilbide egin daitezke. Musikaz lagunduta, egin taldeka 
ibilbide hauek:

– Zuzenak:

– Makotuak:

– Ondulatuak:

– Sigi-saga irekiak:

– Sigi-saga itxiak:
 

– Espiralak: 

– Obaloak: 

– Tximeleta-begizta:

– Zortzia: 
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8. AURPEGIA
Aurpegiaren bidez sentimenduak adierazten ditugu: poza, lasaitasuna, tristezia, beldurra, logura, 
lotsa, eta abar.  Sentimendu horiek adierazteko, aurpegiarekin imintzioak egin ohi ditugu. 
Imintzioak lantze aldera, egin ariketan proposatzen zaizuna eta esan, gero, zer sentimendu 
adierazten den imintzio bakoitzean:

– Egin barre ezpainekin bakarrik. Sentimendua: .............................

– Egin negar ezpainekin bakarrik. Sentimendua: .............................

– Igo bekainak. Sentimendua: .............................

– Elkartu bekainak. Sentimendua: .............................

– Estutu hortzak eta ireki ezpainak. Sentimendua: .............................

– Igo bekain bat. Sentimendua: .............................

– Puztu masailak. Sentimendua: .............................

– Sartu masailak barrura. Sentimendua: .............................

– Okertu ahoa albo batera. Sentimendua: .............................

9. ITXURA EGITEN
Orain barregarritasuna jorratuko dugu. Horretarako, ekintza fisiko jakin bat egiten ari zarelako 
itxura egingo duzu. Egin alegiazko egoera hauek eskatzen dituzten plantak:

– Tximeletak harrapatzen ari zara. Segitu sudur-puntaz tximeletaren hegaldia. Halako batean, 
zerbait sartu zaizu ahora: euli bat. Aho barruan daukazu eta mugitzen ari da. Mugitu burua 
hori adierazteko eta, aldi berean, imitatu euliaren zarata. Irentsi eta egin lasaitzearen plantak.
Bat-batean, tripan sumatzen duzu berriz ere mugitzen.

– Zuritu banana bat, eta bota gero hura lurrera norbait irrista dadin. Inor pasatu ez, eta 
itxaroten nazkatuta alde egingo duzu, baina zure amarruan erorita lurrera jausiko zara.

– Hartu arkua eta jaurti gezia. Segitu buruaz geziaren ibilbidea. Jaurtiketa ona bada, poztu 
zaitez; txarra bada, adierazi etsipena.

– Oso objektu pisutsua garraiatu behar duzue zenbait lagunen artean. Adierazi pisua jaso 
aurreko sentsazioak eta gehiegizko pisuak eragindakoak. 

– Ibili nasapuntakoan, erortzeko zorian bazeunde bezala.
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– Esfera baten barruan zaude. Geldirik eta musika geldo batez lagunduta, ahalegindu 
gorputzaz esferaren espazioa betetzen. Horretarako, egin mugimendu geldoak eta biribilak.

– Izotz-pistan zaude. Hasieran, patinatu erortzeko zorian bazeunde bezala. Aurrerago, mugitu 
gero eta hobeto irristatuz. Azkenik, trebezia handiz ari zarelako harropuztuta, jo ustekabean 
paretaren kontra. 

– Hasi ibiltzen abiadura bizkortuan, eta segi gero eta azkarrago. Halako batean, gelditu erabat 
eta egin atzera, bideo batean bezala. Horretarako, errepikatu mugimenduak aurretik atzera 
eta pasa abiadura bizkortutik abiadura geldora.

10. TXOTXONGILOA
Bikoteka jarrita, bata txotxongiloa izango da eta bestea, txotxongilolaria. Txotxongilolariak 
alegiazko hariak jarriko dizkio txotxongiloari gorputz-artikulazioetan eta, ondoren, ariketa hauek 
egingo dituzte:

– Txotxongilolariak zer hari mugitzen ari den esango du ozenki, eta txotxongiloak hari horri 
dagokion gorputz atala mugituko.

– Txotxongilolariak alegiazko hariak mugituta, txotxongiloak ekintza jakin hauek egingo ditu:
eseri, etzan, ibili eta sudurrean hazka egin. Gero, txotxongilolariak eta txotxongiloak 
eginkizunak trukatuko dituzte. 

– Musika bizkorrez lagunduta, txotxongilolariak gorantz luzatuko ditu hariak. Txotxongiloa 
ibiltzen hasiko da, pisurik batere izango ez balu bezala (hanka-puntetan).

– Musika geldoz lagunduta, aurrekoaren alderantzizkoa egingo dute: txotxongilolariak hariak 
lasaituko ditu eta txotxongiloa ibiltzen hasiko da grabitate-indarra gehiegizkoa balitz bezala.

11. LOGALEA
Leku edo egoera jakin batean (klasean, operan, hitzaldi batean, etab.) erne egon beharra daukazu, 
baina ezin duzu eta lokartuko zara. Egin horrekin lotutako bi ariketa hauek:

– Hasieran, zutik edo eserita zaudela, oso erne zaude, baina poliki-poliki lokartu egingo zara. 
Hori adierazteko, lasaitu gorputza eta hasi lo-kaikuak egiten. Gero, esnatu bat-batean eta 
berreskuratu hasierako jarrera.

– Lo zaudela, amets atsegin bat izango duzu. Egin aurpegi- eta gorputz-imintzioak hori 
adierazteko.
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12. ZUTIK TENTE
Antzeztean edo dantzatzean, oinak sendo jarri behar ditugu lurrean. Hori lantzeko, ariketa hauek 
egingo ditugu:

1. Ibili oin-zola osoa lurrean jarrita, zorua sentitzen duzula.

2. Gelditu. Finka zaitez irmo lurrean, errotuta egongo bazina bezala. Eduki tente enborra.

3. Musika geldo betez lagunduta, mugitu besoak. Besoak mugituko dituzu soilik.

4. Gero, egin gauza bera, baina eskuekin bakarrik.

5. Kontrakoa egingo duzu. Gelditu eskuak eta mugitu besoak, eta, azkenik, gera zaitez tente.

6. Zabaldu hankak, edo aurreratu edo atzeratu hanka bat, tente jarrita. Horrela zaudela, egin 
ariketa hauek:

– Jaurti balizko objekturen bat eta, gero, bultza ezazu.

– Eman zerbait eta jaso zerbait.

– Bihurritu eta luzatu zerbait.

13. OBJEKTUAK
- Erabilera aldatu

Ondotxo dakizunez, objektu orok erabilera jakin bat izaten du. Ariketa honetan objektuaren 
erabilera aldatu beharko duzu, erabilera berri bat emateko. Eskura dituzun objektuak baliatuta, 
erabil itzazu bestelako funtzioak betetzeko. Erabilera berriak ustekabekoak edota barregarriak izan 
daitezke. 

Esaterako, makila bat mikrofono moduan erabil daiteke. Edo eltze batek beste erabilera bat izan 
dezake: kapela, danborra, aulkia...

- Sinboloak

Hainbat gauzak edo objektuk balio sinbolikoa edo soziala hartu dute denboraren poderioz: zapi 
gorriak arriskua adieraz dezake, usoak bakea, etab. 

Aukeratu balio sinbolikoa har dezakeen objektu bat. Asmatu, gero, objektu hori erabiltzen ari den 
pertsonaia bat. Taldekideek asmatu beharko dute zein den objektua. Esaterako, borragoma bat 
txilibitu bihur daiteke eta pertsonaia udaltzaina edo arbitroa izan daiteke. 

74



- Pertsonak objektu 

Ariketa honetan objektuen izaera hartuko duzu. Horretarako, hartu zenbait objekturen izaera: 
trafiko-seinalea, farola, tren-langa, konpasa... Aukeratu, gero, beste objektu bat, saiatu egiten 
objektu horren berezko mugimenduak eta jar iezaiozu ahots egokia. Esaterako, hartu tren-lokomotor
baten izaera eta imitatu haren mugimenduak: aurrera, atzera, galga ematea... Lokomotorrak hitz 
eginez gero, zer ahots izango luke?

14. ABSURDOA
Diskurtsoaren haustura, probokazioa eta abar izan zituzten ezaugarri XX. mende-hasierako 
mugimendu berritzaileek. Esaterako, absurdoaren antzerkiaren ezaugarrietako bat inkomunikazioa 
islatu nahi izatea zen (elkarrizketa hutsalak, logikarik gabeko diskurtsoa, zentzurik gabeko esaldiak,
etab.). 

Ariketa honetan narrazio zentzugabe bat sortu behar dugu collage bat eginda. Taldeka jarrita, talde 
bakoitzak galdera hauetako bat aukeratuko du: nor(k), zer, noiz, non, nola eta zergatik, eta 
dagozkion erantzun posibleak idatziko ditu. Gero, esaldi bat osatuko dugu talde bakoitzaren 
erantzunaz, galderen ordenari jarraituta. Ikusiko duzuenez, esaldia guztiz zentzugabea izango da, 
eta barregarria ere bai. 
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ANTZEZPENA
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1. ERROMANTIKOA
Erromantikoen antzezte modua hotsandikoa eta gehiegizkoa izaten zen: ahots hanpatua, imintzio 
zabalak, bat-bateko erritmo-aldaketak, etab. Antzezte modu horrek eragin handia izan du eta 
arketipo bihurtu da (hainbatentzat hori da antzezteko modu bakarra). 

Ariketa honetan, erabili ahoskerari buruz esandakoa, antzezpen erromantiko bat egiteko: hanpatu 
ahotsa, eman enfasia behar denean (interjekzioak, etenak...), etab. Irakurri bikoteka gehiegizko 
antzezpena eginez:

AGIRI.  Zergatik da 
zu triste gaur egotea?

ARAZ.  Ai, Agiri, nago txit kezkaz betea.
AGIRI.  Zer da, ordea? Zergatik zu ez zaude alai? Ez al nauzu lehen bezala maite?
ARAZ.  Ariman ekaitz beltzak baitit eraso, 
             ezin dut azaldu eta ezin dut jaso...
AGIRI.  Esan, Araz... oi!
            Ordu gaiztoan nago ikusten
            jeloskortasunak lotu ote zaituen.
ARAZ.  Ez, Agiri maitea,

maite kutuna; 
ez da nire mina 
zuk uste duzuna 
horren iluna;
baina zertan hitz egin? Zergatik?

AGIRI.  Zerbait gordetzen duzu, ez dakit...
Esan iezadazu Jainkoagatik.

ARAZ.  Bai; amorezko su bat 
garturik dena 
da hemen (bihotza seinalatuz)
txit barrenen 
gordeta dagoena,
nire biziarentzat 
gauzarik beharrena, 
eta nire arima 
kiskaltzen duena.

AGIRI.  Lorerik politena 
zugatik beti badakizu 
ipintzen dudala maitati, 
nik aingeru bati?
Ezerk ez nau poztuko 
zugandik urruti.

AGIRI.  Urrutira al zoaz?
ARAZ.  Uste dut hala, 

badakizu bihotzez 
maite zaitudala, 
eta niretzat zu 
dena zarela, 
oi, haur leiala, 
eta zuri eskaintzeko 
deus ez dudala. 
Ez dut dirurik, 
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ez eta etxerik, 
hain gutxi lurrik, 
eta dohatsu ikusi 
nahi zintuzket nik.

AGIRI.  Araz, maite nauzu eta
aski dut hori.

ARAZ.  Baina nik ditxa eman
nahi dizut zuri 
eta, agur eginez
sorterriari,
banoa sarri,
behar dana kentzera
Amerikari;
handik etorri
eta jauregi batean
nahi zaitut jarri
erregina bat bezala.
Baina, Agiri!
Denbora luzean ez
banaiz ageri,
itxarongo al didazu
benetan niri?

Lora (grafia gaurkotua), Pedro Mari Otaño.
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2. TESTUTIK ABIATUTA
Ariketa honetan testuari modu ludikoan helduko diogu. Irakurri banaka Agiriren (neska) aurreko 
hizketaldi hau: 

Lorerik politena 
zugatik beti badakizu 
ipintzen dudala maitati, 
nik aingeru bati?
Ezerk ez nau poztuko 
zugandik urruti.

– Irakurri, orain, Agiriri zuzentzen zaion subjektua aldatuta: txakurra, amona, panpina... Tonua
aldatu beharko duzue.

– Irakurri oraingo honetan imintzio errealistak eginez. Imintzioek sentimenduak adierazi 
beharko dituzte. Tartekatu onomatopeiak edo soinu-efektuak.

– Esan oihuka lerro bakoitza, mendian oihartzunaren zain egongo bazinate bezala.

– Irakurri modu enfatikoan.

– Irakurri kantari.

– Irakurri beldurrezko egoera bat balitz bezala.

– Erantsi antzezpen-oharrak.

– Antzeztu esku- eta aurpegi-imintzioen bidez.

Ariketa horiek egin ondoren, testu honi helduko diogu, modu adierazkorrean irakurtzeko 
(sonorizazioa):

JAUN KUNTIA43, bakarrik

JAUN. (Elizako erlojuari begira). Hamaikak jotzear daude ba oraintxe elizaren kanpandorreko 
erlojuan eta, Lukuzeko Baroiak bart esan zidanez, hamaikak jo gabe plaza nagusi honetara helduko 
omen zen. Beraz, okerrik ez badauka, bizpahiru minutu barru omen dugu. (Hatsaldi bat eginez) 
Ingalaterrako Errege doilorrak egin dit niri joko makurra! Hamaika urte hauetan Glocester-ko 
dukearen ordezkari bezala, ni naiz Mauleko gazteluko agintari eta jaun bakarra. Johan de Foix 
gaskoi madarikatu hori, ordea, ez da gelditu bere azpilanean; bere suge narrastarien bitartez, 
makurkeriaz, lausenguz, losintxaz eta mehatxuz iritsi du azkenean Henri VI.ak Mauleko gazteluaren 
zaindaritza berari eskuratzea. Alabaina, Mauleko gazteluaren giltza ez du nahi bezain erraz lortuko. 
Lukuzeko Baroiak bere laguntasuna agindu zidan bart eta arestian Musde Arnauton-ek agindu dit. Bi
gizon hauek nire alde edukirik ez dut ezeren beldur izan behar, Zuberoako eta Nafarroa Behereko 
lukuzetar eta beaumontes guziak nirekin izanen baititut. Datorrela, beraz. Candale-ko konde 
doilorkumea, bere arranbelari44, lantzari eta laguntzaile izanen dituen agramontes ziraun kumeekin. 
Mauleko gaztelurik ez dute hartuko eta hartu balezate45, ez dute idoroko harririk harri gainean. 
Gaztelu izandakoaren hondakinak eta beaumontes zangarren46 hilotzak izanen dira beren guda-sari 
bakarra.

Begia begi truk (grafia gaurkotua) Yon Etxaide.

43 Kondea.
44 Arkulari.
45 Hartuko balute.
46 Ausarten.
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Bakarrizketa horren irakurketa adierazkorra edo sonorizazioa egin behar duzue, testuaren esanahia 
azpimarratzeko eta indartzeko. Horretarako, urrats hauek egingo dituzue:

1. Irakurri testua. Erabili aurreko ariketetan ikasitako efektuak: irakurri silabaka, enfasiarekin, 
oihuka, abiadura aldatuta, etab.

2. Ondo ulertu behar duzue testua. Horregatik, idatzi oharrak, testua behar bezala irakurtzen 
lagunduko dute eta.

3. Identifikatu elementu nagusiak eta, gero, egin gidoi bat, ahoskatze-efektuak jasoko dituena 
(zein, non).

4. Egin prestatze-saioak, aurreko puntuko proposamenak praktikan jartzeko.
  

5. Aukeratu proposamen egokienak eta egin behin betiko gidoia.

6. Finkatu behin betiko irakurraldia prestatze-saioen bidez.

7. Irakurri jendearen aurrean.
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3. AMAIERAREN BILA

Irakurri testu hau:

FAMILIA HORI BAT

(Emakume txino bat, bere bost haurrei, tristeki, arroza banatzen ari zaie.)

HAURRA. Non ote dago aita? Ez al da lotara etorri?
AMA. Jan eta zaudete isilik, haurrak.
HAURRA 2. Lanean izango da.
HAURRA 1. Bestela, mozkortu egingo zen eta hor egongo da, nonbait, beste batzuetan 

      bezala. (Barrez).
HAURRA 2. (Aurpegi tristea). Aita ez da mozkorra.
NESKATOA. Lehengoan, erregaliak ekarri zizkigun denoi. Amari barkatzeko eskatu zion. (Amak, 
       disimuluz, malko bat xukatzen du).
AMA. Jan eta zaudete isilik, haurrak. Laster datorke aita. Lan asko egiten du..., eta larunbatetan....
HAURRA 2. Zergatik egiten duzu negar, ama?
AMA. Kipula txikitzerakoan egin zait... (Ipuin bat kontatuko balie bezala). Eta larunbat gauetan 
          paseatzea gustatzen zaio: kopatxo batzuk edan, lagunekin kontuak esan...

(Ilun)
Ez da pale egiteko oldua, Alfonso Sastre.

Eszena horretan aurkezten den gatazkari amaiera asmatu behar zaio. Asmatu hainbat amaiera, 
taldeka. Esaterako: 

– Aita mozkortia da.

– Aita ez da mozkortia eta opariak ekarriko dizkie.

– Aita atxilotu dute.

– Aita hil da, baina seme-alabek ez dakite.

– Aitak alde egin du.

– Aita lan bila dabil.

– ...

Idatzi elkarrizketak, amaierak egiteko.
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GLOSARIOA
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Agertokiburua

Agertokiko barnealdearen arduraduna da (jantzigelak, etab.).

Aktantea

Gertakizunean pertsonaia batek edo objektu batek betetzen duen funtzioaren arabera definitzen da 
aktantea; hau da, zer egiten duen da aktantea definitzen duena, eta ez zer den. Aktante mota hauek 
bereiz daitezke:

1. Subjektua. Ekintza egiten duena. 

2. Objektua. Subjektuak lortu nahi duena edo ekintza abian jartzen duena.

3. Bidaltzailea. Subjektuari objektu bat edo helburu bat lortzera bultzatzen duena.

4. Jasotzailea. Egitekoaren edo helburuaren onuraren hartzailea.

5. Laguntzailea. Subjektuari helburua edo objektua lortzen laguntzen diona.

6. Aurkaria. Subjektuaren aurka lehiatzen dena da, subjektuak helburua edo objektua lor ez    
dezan.

Ikus ditzagun aktante horiek Jack eta baba magikoak herri-ipuinean: 

- Subjektua: Jack.

- Objektua: baba magikoak / ogroaren altxorra.

- Bidaltzailea:  ama edo gosea.

- Jasotzailea: Jack eta haren ama.

- Laguntzailea: babak behiaren ordez trukatu zizkion gizona / babak.

- Aurkaria: ogroa.

Animalizazioa

Izakiek edo objektuek animalien ezaugarriak hartzeari
animalizazioa deritzo. Ezaugarri horien bidez, izakia edo
objektua degradatu edo goretsi egiten da. 
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Animazio-antzerkia

Egoeraren, gertaeraren edo problemaren bat dela eta (ekologia, irakurketa sustatzea, 
gaixotasunak...), giza talde bat sentsibilizatzeko egiten den antzerki-ekintza.

Antzerki-errepertorioa

Pertsona batek edo antzezle-talde batek ikasi eta antzezteko prest dituen antzerki-lanak. Bestalde, 
obra klasikoak programatzen dituen aretoari antzerki-errepertorioko areto esaten zaio. 

Antzerki pobrea

Jatorrizko antzerkia berreskuratu nahian, baliabide-eskasia aldarrikatzen du. Ez du erabiltzen ez 
jantzi dotorerik, ez makillajerik edo musika- eta argiztatze-efekturik. Efektu orok antzezleek berek 
sortutakoa behar du izan.

Antzezpen-oharra

Akotazioa edo antzezpen-oharra esaten zaio agertokian nola jokatu behar den argitzen duen testuari.
Egilea aktoreei eta zuzendariari zuzentzen zaie ohar horien bidez, baina aktoreek testu hori ez dute 
esan behar antzezpenean. Ohar edo argibide horiei didaskaliak ere esaten zaie. Antzezpenean 
erabiltzen den testuaren parte ez badira ere, B. Brechtek antzezpenean erabili izan ditu 
pertsonaiaren baten ahotan jarrita, edo offeko ahots batek edo kartelen batek adierazita.

Areto alternatiboak

Areto txikiak izaten dira eta programatzen dituzten obrek estetika berritzailea izaten dute.

Aretoburua

Ikusleek betetzen duten aldearen arduraduna da; alegia, oihaletik antzoki-sarreraraino doan 
aldearena.

Argi-teknikaria

Fokuak instalatzen dituena, argiztatzailearen diseinutik abiatuta. Argi-kontrolaz ere arduratzen da. 

Argiztatzailea

Ikuskizun bateko argi-efektuak eta -giroak sortzen dituen pertsona.
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Argi-efektuak.

Argiztatzailearen kontrol-mahaia.

Bakarrizketa

Pertsonaia batek, solaskiderik gabe, pentsamenduak eta sentimenduak bere buruari esaten 
dizkionean bakarrizketan ari dela esaten da. Antzerki klasikoan, maiz erabili da (Hamlet, La vida es
sueño...).

Ez dira nahastu behar bakarrizketa eta barne-bakarrizketa. Bakarrizketan diskurtsoa antolatuta dago 
eta narratiboa da; barne-bakarrizketan, aldiz, pentsamenduen logikari lotzen zaio, eta ez 
narrazioarenari. 

 
Dokumentu-antzerkia

Benetako gertaerak erabiltzen ditu testua sortzeko (informazioak, testigantzak, dokumentuak...). 
Historia ofizialak azaltzen ez duena azaleratu nahi du (Piscator, Peter Weiss...).
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Drama

Tragediaren eta komediaren ezaugarriak dituzten obrei drama esaten zaie. XVIII. mendeaz geroztik 
hasi zen hitz hori erabiltzen. Dramak pertsonen eta errealitatearen ikuspuntutik aurkezten ditu 
gatazkak. Amaieran, konponbiderik ez dagoenez, protagonistek bere buruaz beste egiten dute edo 
hil egiten dituzte edo desagertzen dira. Garatu diren drama moten artean, drama burgesa, drama 
liturgikoa, drama lirikoa eta drama historikoa bereizten dira, besteak beste.

– Drama burgesa:
Burgesiaren kezkak, ideiak eta ohiturak ditu aztergai. 

– Drama liturgikoa:
Espainian eta Frantzian, batez ere, Erdi Aroan landutakoa: misterioak, mirariak eta auto 
sacramentalak.

– Drama lirikoa:
Testuaren lirikotasunari garrantzi gehiago ematen zaio ekintzari baino (opera, zarzuela...).

– Drama historikoa:
 Pertsonaien edo gertaera historikoen inguruko istorioak garatzen ditu. Askotan 
monarkiaren, nobleziaren eta herriaren arteko gatazkak izaten dira. Lope de Vegak, 
Shakespearek, Calderon de la Barcak eta abarrek drama historikoak idatzi zituzten.  

Dramaturgoa (antzerkigilea)

Antzerkigilea edo dramaturgoa, zentzu hertsian, antzerkiak idazten, sortzen eta moldatzen dituen 
idazlea da. Baina dramaturgo hitza antzezle-talde finko baten zuzendaria izendatzeko ere erabiltzen 
da. Horrelakoetan, obrak aukeratzeko ardura hartzen du. Beharrezkoa bada, antzerkigileekin batera 
aritzen da lanean, testuak egokitzeko. Klasikoen testuak ere orrazten ditu.

Ekoizlea

Antzerki-ikuskizuna egiteko behar den dirua eta antolamendua ematen dituen pertsona edo 
erakundea.
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Entremesa

Ikusleak dibertitzeko asmoz egindako obra. Espainiako antzerkian landu zen batez ere. XVI. eta 
XVII. mendeetan antzezpenaren tarteetan antzezten ziren ekitaldi bakarreko interludio komikoak 
ziren.

Garapen handia izan zuten eta autonomo bilakatu ziren. Dramagile ospetsu batzuk
entremes-idazleak ere izan ziren: M. Cervantes, Lope de Vega eta Calderón. XVIII. mendean, 
sainete esaten zitzaien horrelakoei.

Errebista

Music-hallari Espainian ematen zaion izena. Antzerki musikala da eta kanta-, dantza- eta umore-
saioak tartekatzen ditu. Errebista-aretoetan, edariak kontsumitzeko aukera egoten da. 

Estilizazioa

Errealitatea modu sinplean irudikatzeko prozedura. Errealitatearen funtsezko ezaugarriak jasotzen 
dira aparteko xehetasunik gabe edo modu sinbolikoan.

Eszenaratzea

Kontzeptu honek bi gauza adierazten ditu: batetik, antzezte-baliabideak eta, bestetik, espazio 
eszenikoaren antolaera (eszenografia eta antzezpena).

Eszena-zuzendaria

Eszena-zuzendariak literatura-testua moldatzen du ikuskizunerako. Horretaz gain, antzezpenaren 
arlo guztiak zuzentzen ditu: aktoreen lana, dekoratuak, jantziak, giroa, argiztatzea, efektuak, etab. 
Antzezpenean esku hartzen duten espezialisten lana ere koordinatzen du. 
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XX. mendeko antzerkia aztertzean, testuaren garrantzia gutxiagotzen joan zela ikusi dugu. 
Generoen arteko mugak ezabatzeak eta adierazmoldeak nahasteak (dantza, musika...) bigarren maila
batera eraman zuten testua eta, horren ondorioz, dramaturgoaren edo zuzendariaren figura bera ere 
bai. Antzezpena antzerki-ikuskizuna bihurtu zen eta aldaketa horrek eszena-zuzendariaren figura 
indartu zuen, eszena-zuzendariak hartu baitzuen elementu horiek guztiak antolatzeko ardura XX. 
mendeko antzerki berritzailean eta alternatiboan.

Eszenografoa

Dekoratuen diseinatzailea.

Fartsa

Latinezko hitza (farcire: betetzea, gizentzea). Erdi Aroko misterioen errepresentazioen 
atsedenaldietan, astia pasatzeko sartzen ziren komediatxoak izendatzeko erabili zen eta tradizio 
luzea izan du Europako antzerkian. Fartsak elementu satirikoak, lizunak eta baldarrak baliatzen 
ditu, modu errealista batez garaiko gizarte-ohiturak kritikatzeko. 

Figuringilea edo jantzi-diseinatzailea

Antzezleen jantziak sortzen dituen pertsona.

Happeninga

Aurrez prestaturiko testurik edo gertakizunik ez duen ikuskizuna. Gertakizuna bat-batean sortzen 
dute antzezleek edo artistek ikusleen laguntzaz.

Hizketaldia

Pertsonaia baten solasaldia, halako luzera duena.
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Irakurketa dramatizatua

Antzerki-testu bat irakurtzea ez da testua hitzez hitz irakurtzea, poesia bat edo nobela bat irakurtzen 
den modura. Irakurketa dramatizatuak aurrez egindako irudizko lan bat eskatzen du, errezitatu behar
dutenak gertakizunean kokatzeko. Pertsonaiak nortzuk diren, zer tokitan edo zer garaitan bizi diren, 
nola hitz egiten duten eta antzeko galderak aurretik egin beharrekoak dira pertsonaien diskurtsoa 
ondo ulertzeko. Gainera, irakurketa obraren azterketa dramaturgikoaz ere osatu behar da.

Italiar erako agertokia

Antzoki tradizionala. Ikusleak agertokiaren aurrean kokatzen dira eta eserleku ilara zuzenak jartzen 
dira, edo zirkulu erdia osatuz. Agertokia platea edo eserleku-ilarak baino altuago dago. Pareta bat 
izaten du hondoan eta, alboetan, irteerak aktoreentzat. Oihal batek ezkutatzen du, ikuskizuna 
hastean zabaltzen dena. 

Italiar erako antzokia. Opera Garnier. 

                         
Kabareta

Kafetegietan edo tabernetan antzezten den ikuskizuna da, antzerki-testuak, poemak, abestiak eta 
abar nahasten dituena. Aretoaren tamaina txikia dela eta sortzen den giroak ikusleekin erlazio 
estuagoa ezartzea eta umore zorrotzagoa garatzea ahalbidetzen du. 

Kale-antzerkia

Kalean egiten den antzerkia da eta antzerkiaren eta zirkuaren herri-adierazmoldeak nahasten ditu.
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Karakterizazioa

Karakterizazioa esaten zaio antzezleak erabiltzen dituen osagarri fisikoen multzoari: makillajea, ile-
apaintzea, jantziak, etab. 

Kamerinoa eta makillaje-tresnak.

Komedia

Ikusleek barre egin dezaten egindako obra. Tragediari kontrajarri ohi zaio. Tragediak gai eta hizkera
jasoak erabiltzen ditu. Komediak, aldiz, jende arruntaren kezkak eta ohiturak ditu gai, eta pertsona 
arrunt horien parodia egiten du.  

Komedia mota asko daude: ohitura-komedia (Lope de Vega, Molière), karakter-komedia 
(Espainiako komediak, Molière), endredozkoa (Lope de Vega), etab. Hala ere, egun, generoen 
arteko mugak ez dira hain hertsiak, eta komedia zatiak ere edozein generotako lanetan ager 
daitezke.

Komedia musikala

Elkarrizketak, kantak eta dantza uztartzen dituen komedia. 

Koreografoa

Ikuskizun batean, dantzarien mugimenduak sortu eta zuzentzen ditu.
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Makillatzailea edo karakterizatzailea

Antzezleen aurpegia, eskuak eta gorputza apaintzen dituena, haien itxura aldatzeko. Horretarako, 
kosmetikoak-eta erabiltzen ditu: masailetako gorria, tinduak, ileordeak, biboteak, bizarrak, etab.

Christopher Lee aktorea Drakularen karakterizazioarekin.

Makinista

Eszena-aparatuen ardura duen pertsona.

Melodrama

Ikusleak erraz hunkitzeko asmoz idatzitako obrari esaten zaio. Hori lortze aldera, pertsonaien 
gehiegizko sentimenduak, antzerki-efektuak eta teatro-kolpeak baliatzen ditu.
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Mimoa

Grekozko hitza (mimos, imitatzailea). Hitzik gabe eta gorputz-imintzioak baliatuta egiten den 
antzezpenari esaten zaio. Tradizio luzea du antzerkiaren historian (Greziako eta Erromako 
pantomiman eta antzerki klasikoan egiten zen): Erdi Aroan koblakariek erabili zuten antzerki mota 
hori, eta Errenazimentuan, Commedia dell’arten ere erabili zuten. Gaur egun ere egiten da: M. 
Marceau, Tricicle...

Misterioa

Erdi Aroko erlijio-drama mota bat da, Bibliako kontakizunak edo santuen bizitzak irudikatzen 
dituena. Ingelesez Miracle play esan izan zaie, eta Auto Sacramental Portugalen eta Espainian.

Opera

Operan antzezleak kantariak dira; hots, antzerki-testua kantatu egiten da,
musikaz lagundurik. XVII. mende-hasieran sortu zen Italian (C.
Monteverdi), eta geroztik ospe eta garapen handiko genero izan da gaur
egun arte. Wagnerrentzat osoko ikuskizuna zen, bertan arte-adierazmolde
guztiak batzen baitziren: musika, dantza, eszenografia eta arte plastikoak
(dekoratuak, jantziak, etab.). Operan, literatura-testua ez da nagusi. 
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Tricicle.



Sketcha

Ingelesezko hitza, antzerki-hizkeran eszena laburra eta barregarria adierazten duena. Antzerkian, eta
batez ere kafe-teatroan, zineman, irratian eta telebistan maiz erabili izan da. Testu edo pertsonaia 
ezagun baten parodia egitea du oinarri.

Soinuburua

Soinua anplifikatzeko eta akustika hobetzeko behar den instalazioaren arduraduna da.

Soinu-teknikaria

Soinu-ekipoak instalatzen dituena. Soinu-kontrolaz ere arduratzen da.

Sortze-lan kolektiboa

Antzezle-talde batek egindako sortze-lanari esaten zaio. Ikuskizunaren erabateko ardura duen 
antzerki-zuzendari tradizionala baztertzen dutenez, ikuskizunaren autoretza taldearena da, baita 
ideia eta errealizazioa ere. 

Tragedia

Tragediak heroi baten eta haren patuaren arteko gatazka aurkezten du. Heroiak, giza jarrera edo 
jokabide unibertsal batek eraginda, zerbait egin edo erabakitzen du (mendekua hartzea, legea itsu-
itsuan ez betetzea edo betearaztea...). Horren ondorioz, bere patuaren aurka lehian aritzen da eta, 
azkenik, bere burua sakrifikatu behar du. 

Katarsia (grinak garbitzea) du funtsezko osagarria, ikusleari izua eta errukia eraginda lortzen dena. 
Mendeetan zehar landu den generoa dugu tragedia:

– Klasikoak: Eskilo, Sofokles, Euripides eta Seneka.

– Espainian: Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca... nahiz eta tragikomedia- 
edo komedia-tankeran landu.

– Ingalaterran: Shakespeare, Kid eta Marlowe.

– Frantzian: Corneille eta Racine.

– Alemanian: Schiller.

Geroko egile askoren antzerkigintzan ere tragedia ageri da, beste molde batzuekin nahasita: Ibsen, 
Txekhov, Strindberg, García Lorca, Brecht...

Tragikomedia

Tragedia eta komedia nahasten dituen generoa. Pertsonaiak aristokratikoak eta herri xehekoak 
izaten dira eta herri-hizkera eta jasoa nahasirik idatzita dago. Amaiera ez da tragediaren ohikoa 
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izaten (zenbaitetan ongi amaitzen da eta beste batzuetan, gaizki).
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