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ARRATIBEL, Nekane, AZURMENDI, Mari-Jose,
GARCIA, Iñaki , (2001): Menpeko hizkuntzaren
bizi-kemena. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea

Hizkuntza gutxiagotuen normalizazioa lortzeko bi
erronka nagusi daude, hizkuntzaren ezagutza eta erabile-
ra hedatzea. Hizkuntzaren ezagutza bermatzeko bide era-
ginkorrena hezkuntza sistema dela gauza jakina da, hale-
re ezin dugu ahaztu populazio handi bat hezkuntza siste-
matik at geratzen dela, beraz garrantzi handiko eremua
dugu helduen irakaskuntza eta bigarren hizkuntzen jabe-
kuntza prozesua. Bestalde hizkuntza normalizazioa han-
ka motz gera ez dadin erabilerari erreparatu behar zaio.

Liburu berrien
albisteak

BERRI BIBLIOGRAFIKOAK

Horregatik liburu honetan euskararen erabileran eta
jabekuntza (bigarren hizkuntza bezala) prozesuak azter-
tzen dira, batez ere ikuspegi teoriko batetik, halere, teo-
ria beharrezko izanda ere ez da nahikoa, errealitatea alda-
tu nahi bada maila teorikoan egindako hausnarketak eta
analisiak praktikan frogatu (edo errefusatu) behar dira.
Liburu honetan autoreek proposatzen dituzten eredu teo-
rikoak enpirikoki frogatzen dira, modu honetan, batetik,
jabekuntzan motibazioak jokatzen duen errola eta bes-
tetik erabileran identitateak duen garrantzia aztergai dugu
lan honetan.

Iñaki Garcia
Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultateko Irakaslea

SAINZ OSINAGA, Matilde (2001): Azalpenezko tes-
tu entziklopedikoaren azterketa eta didaktika. Donos-
tia: Erein.

Lan honen egitekoa euskararen ezaugarriez hizkun-
tzaren didaktikarako zenbait argibide ematea da. Horre-
tarako honako marko teorikoa hautatu dugu: igorleak
hizkuntzarekin jardutean testuak ekoizten ditu eta horien
antolaketa eta funtzionamendua parametro askoren eta
anitzen baitan gertatzen da —komunikazio egoera, tes-
tu genero moten eredua, diskurtso moten eredua, hiz-
kuntza sistemaren arauak, ekoizlearen erabaki partiku-
larrak, etab.—. Igorleak, testuak ekoiztean, zenbait era-
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baki hartzen ditu eta horien aztarnak testuan bertan
ikus daitezke. Ekoizten ditugun testuak anitzak dira
baina generotan sailka daitezke. Generoak ditugu, bada,
zenbait testuren elkargune, hiztun taldeak identifi-
katu egiten baititu testu genero baten ezaugarriak.
Generoa dugu, orduan, didaktikarako eredu "sinpli-
fikatua". Esparru honetan kokatu dugu gure ikerke-
ta eta, beraz, gure lanerako testu genero bat aukera-
tu dugu: azalpenezko testu entziklopedikoa. Lehenengo
eta behin, testu genero honek euskaraz nola funtzio-
natzen duen jakin nahi izan dugu, eta, ondoren, berau
eskolan irakatsi dugu. Euskarazko azalpenezko tes-
tu generoak nola funtzionatzen duen jakiteko, 60 tes-
tuko corpusa aukeratu, eta aztertu egin dugu. Testu
horietan testualizazio mekanismoaren kohesioa azter-
tu dugu nagusiki (anaforak). Horrekin batera, para-
leloki, ikaskuntzarako sekuentzia didaktiko  bat pres-
tatu eta 11-12 urteko ikasleekin aplikatu dugu esko-
la eremuan. Modu horretara jakin dugu, sistemati-
koki irakatsita,  ikasleek zer ikasi duten azalpenezko
testuaz. Sekuentzia didaktikoan honako edukiak lan-
du dira: testuaren antolaketa eta testu-antolatzaile-
ak, testuaren kohesioa, irakurleari irakurketa erraz-
teko mekanismoak (birformulazioak...). Metodo espe-
rimental klasikoa erabili dugu horretarako (talde espe-
rimentala/kontrol taldea eta aurretestua/ondotestua). 

Ikusitako emaitzen argitan, euskarazko azalpenezko

testuaren kohesioa anafora nominalekin (errepikapena,
anafora kontzeptuala...) egiten dela esan daiteke. Datu
hori berori aurkitu dugu bai testu sozial kanonikoetan
eta bai ikasleen ekoizpenetan ere. Ikerketaren alderdi enpi-
rikoan aurkitu ditugun emaitzetan oinarrituta, esango dugu
irakaskuntza intentzionatuak eta sistematizatuak oso
modu mesedegarrian eragiten diola ikaskuntzari. Oro har,
talde esperimentaleko ikasleek kontrol taldekoek baino
hobekuntza handiagoak eta sakonagoak egin dituzte. Kon-
trol taldekoek egin dituzten hobekuntzak, ordea, azale-
koak izan dira eta horiek hobekuntza kolateralen barne-
an ikusi dira. Alegia, jarduera bera bi aldiz errepikatze-
aren ondorioz gerta daitezkeena soilik.

Talde esperimentaleko ikasleek izan dituzten hobe-
kuntzak, gainera, hainbat eremuri dagozkie: testualitate
mailari (hobeto antolatzen dute, hobeto lotzen dituzte
ideiak...) eta perpausa mailako ezaugarriei (perpausa
barruan subjektua edo objektu zuzena eta aditzaren arte-
ko komuztadura hobeto gordetzen dute, esaterako).  Dei-
garria da azken alderdi hori,  sekuentzia didaktikoak alder-
di testualak landu baititu soilik.

Hautatu den teoriari hainbat abantaila ikusten zaizkio,
hizkuntzaren problematika bere osotasunean aztertzen bai-
tu: objektuaren analisia (testu-generoen analisia), subjek-
tuaren gaitasunak (ikasleak hizkuntzarekin egiten dakie-
na) eta didaktikarako lanabesak. Abantaila horiez gain,
didaktikari begira, ikasleen aniztasunari erantzuteko mar-
ko egokia eskaintzen duela uste da.

Aurrera begira, ikerketarako zenbait ildo interesga-
rri aipatuko ditugu. Ildo horiek bi multzotan banatu ditu-
gu: euskararen funtzionamendua hobeto ezagutzera era-
mango gaituen ildoa eta euskararen ikaskuntza/irakas-
kuntzaren mekanismoak hobeto ezagutzera eramango gai-
tuena.

Matilde Sainz Osinaga
Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultateko Irakaslea

BERRI BIBLIOGRAFIKOAK
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RODRÍGUEZ, Fito (1999): Construir o destruir
naciones. El sistema educativo en el País Vasco.
Bilbo: Besatari

Urtetan hausnartutako ideietan oinarrituta idatzi
omen du ezaguna dugun Fito Rodrigezek liburu hau.
Hasieratik aditzera ematen digun bezala, eztabaidarako
idatzi duen liburua omen da, horren bitartez, eta bere
uste apalean, gaur egun premiazkoa den euskal hez-
kuntzaren erakundeen aldaketa lortu ahal izateko.

Datu eta diskurtso ugari eskaintzen dizkigu lan hone-
tan egileak. Horien bitartez adierazi nahi zaigu zein den
gaur egun Euskal Autonomi Erkidegoan dugun hezkun-
tza sistemaren jatorria, eta, aldi berean, zeintzuk izan
litezkeen pausoak hezkuntza sistema egoki batez euskal
hiritarrak hezteko eta historiak berak ukatu duen eus-
kal kultura bermatzeko. 

Hezkuntza da, ezin ukatu, dogma bat transmititze-
ko baliabide paregabea, oro har, sozialki onartutakoa.
Hezkuntza formazioa da, eta horren bitartez estatu-nazio-
ek hiritarrak prestatzen dituzte. Eskola da, hain zuen,
mezuen transmisorea eta, aldi berean, kulturaren erai-
kitzailea. Beraz, ezin gaitu harritu ikusteak zergatik ardu-
ratzen diren hainbeste gobernu-buru berriak hezkuntza-
sistemak euren pentsamendu eta dogmetara egokitzen.
Horra hor, Espainiako kasuan, sozialistek duela urte batzuk
egindako erreforma edota azken garai hauetan Partidu
Popularra egiten ari dena.

Liburuaren ataletara joz gero, interesgarria da hiz-
kuntza, kultura, eskola eta Estatua izenburutzat duen
atala. Bertan demostratu nahi da independentzia politi-
koa ez dela nahikoa lurralde bateko kultura eta hizkun-
tzaren iraupena nahiz garapena bermatzeko. Teoria hori
frogatzeko, Irlandan, Finlandian, Aljerian... edo Quebec-
en gertatutakoak deskribatzen dira.

Baina baditu liburu honek alferrik ez galtzeko beste
hainbat atal ere: adibidez, 1968an euskararen batasuna
lortu arte mendeetan zehar, eta belaunaldiz belaunaldi
hizkuntzak, hezkuntzak eta eskolak izandako gorabeheren
bidea jorratzen duena. Bertan eztabaida bat azpimarra-
tu nahi zaigu: hizkuntza planteamendu klasikotik (his-
torikoki EAJ partiduaren babesarekin) edo modernoa-
gotik (nazio askapenarekin batera berrikuntzak eskain-
tzen zituztenena) eraman nahi zutenen arteko.

Bide batez, 1993an Euskal Eskola Publikoa izeneko
legearen gorabeherak ere mahai gaineratzen zaizkigu libu-
ru honetan. Alegia, Trantsizioa ondoren (1989) publi-
kotasun eta pribatutasunaren arteko lehiak gugan izan-
dako eragina; hau da, zenbait ikastola eta ikastetxetan
eztabaida sutsu eta beroa izan zen garaiarena. 

Bukatzeko, EAEn dagoen hizkuntza politikari buruz-
ko hausnarketa bat datorkigu. Ez da bertan ezkutatzen
Espainian hizkuntzen artean dagoen norgehiagoka. Argi
adierazten da periferian bizirik dauden hizkuntzekiko (kata-
lana, gailegoa, euskara) hizkuntza nagusiak (gaztelera) duen
nagusitasuna, prepotentzia eta “glotofagia” maila. Baita
irenste hori ezarritako elebitasun politiketan egiten dela1

, era demokratikoan, kontsentsuatuan sarritan. Beraz, EAEn
aplikatzen dugun bilinguismo politika okerra dela esan
genezake? —dio egileak. Ezin dugu ukatu gaur euskarak,
eta azken inkestek hori adierazten digute, gero eta depen-
dentzia handiago duela gaztelerarekiko. Eta okerragoa dena,
egoera hori ez da ematen soilik erdal eremu jakinetan bizi
diren euskaldunen artean, baizik eta historikoki euskal-
dun peto-petoak diren eskualdeetan ere.

Liburu honen beste helburu nagusietako bat hiz-
kuntzaren biziraupena bermatzearen kezka azaltzea dela-
rik, Xalbadorren hitzak datozkit nahitaez burura: “Hiz-
kuntza da bihotza eta Herria gorputza”. Argi dagoena
da, hainbeste erasoaldiren artean gero eta zailagoa egi-
ten zaigula bide bat topatzea euskararen etorkizuna ziur-
tatu ahal izateko, nahiz eta bidea, liburu honen egilea-
ren aldetik, argia izan: “Hizkuntza bada bihotza, eta Herria
gorputza... bidea Hezkuntza da”.

Iñigo Ramirez de Okariz Telleria
Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultateko Irakaslea

Espainiako Konstituzioak, 1978an onartutakoak, bere hirugarren artikuluan, gaztelera ezagutzea ordenatzen du. Beste hizkuntzak ezagutzea, aldiz,
boluntarioa dela adierazten du
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MERINO, Pacino.: “La lectura en la
encrucijada (y II)”, Peonza 59,
diciembre 2001, p. 7-13.

Pacino Merinoren honoko arti-
kulua aurrekoaren jarraipena
baino ez da, hau da, beste hone-
na: “La lectura en la encrucijada
(I)”, Peonza 58 octubre 2001.
Hartan, Pacino Merino orokorta-
sunean mugitzen bazen, hemen
hari zehatz batzuei heltzen die,
eta, ondorioz, hainbat pentsa-
mendu interesgarri azaltzen diz-
kigu. Esaterako, irakurzaletasun
kanpainei buruz esaten digu
“axalean” baino ez direla gera-
tzen gehienetan; esaten digu ira-
kurketak diziplina eta lan jarrai-
tua eskatzen dituela; eta irakur-
ketaren funtzioa ez dela bakarrik
ludikoa, zentzu emailea ere ba-
duela, besteak beste. Irakurtzea
ez baita ondo pasatzea bakarrik,
norbera barruan murgiltzea ere
bada. Eta irakurketa kanpaina
gehienek ahaztu egiten dute az-
ken puntu hori, horregatik dira
hain “ingenuoak”.

MCKEE, David.: “El libro-álbum como
medio”, Peonza 59, diciembre 2002,
p. 44-53.

Gaur egungo haur literaturak
aurkikuntza berririk egin badu,
hori, dudarik gabe, liburu-albu-
mena izan da. Eta Europan auto-
rerik baldin bada liburu-albu-
mak landu dituena, hori, hain
zuzen, Mckee baino ez da. Ho-
rregatik da interesgarria David
Mckee-k dioskuna, batez ere
ilustrazioei buruz diharduenean.
Esaterako, hartu liburu bat,
hots, I hate my teddy bear (No
quiero el osito), Espasa Calpe,
1986: klabe interesgarriak aur-
kezten dizkigu ilustrazioaren eta
testuaren arteko harremanaz,
besteak beste. Izan ere, David
Mckee konbentzituta dago albu-
maren posibilitateez eta etorki-
zun hurbilean izango duen ga-
rrantziaz. Izan ere, bere esane-
tan, albumaren espazioa gai
izango baita beste estetika eta
emozio-gune batzuk sortzeko.

COLOMER, Teresa.: “Una nueva
crítica para el nuevo siglo”, CLIJ 145,
enero 2002, p. 7-17.

Cartagena de Indias-en (Colom-
bia) aurkeztu zuen honoko arti-
kulua Teresa Colomer-ek, IBBY-
ren nazioarteko biltzarraren ba-
rruan. Honoko galderari eran-
tzuten dio: zer irakurri beharko
lukete gure haurrek? Puntu inte-
resgarriak garatzen ditu horreta-
rako Teresak, zein baino zein in-
teresgarriagoak. Esaterako: zer
da liburu on bat?, zein dira gure
irizpideak liburuak baloratzera-
koan?, zer esan nahi du liburuak
kalitate literarioa duela?, eta ba-
lore moralak?, eta irakurlearen
iritzia hartzen al da kontuan?
Teresak ez ditu erantzun errazak
eskaintzen, areago, bere erantzu-
nak beste galdera batzuk dira ja-
rrera zurrunen aurrean. Izan ere,
gaur egun, haur literaturaren es-
parrua erruz zabaldu baita: este-
tika berriak jaio dira, ikuspegi
desmitifikatzaileak agertu, tes-



Jakingarriak 8 47. zenbakia   
2OO2ko iraila    

BERRI BIBLIOGRAFIKOAK

tuaren eta ilustrazioaren arteko
harreman berriak sortu... Noski,
horrek guztiak kritikaren papera
kuestionatzera garamatza, eta
paradigma berriak sortzera.

REOYO, Rafael.: “Los 50 sitios sobre
LIJ que quiso encontrar en la red y
nunca tuvo tiempo de buscar”,
Lazarillo 5,  2001, p. 37-53. 

Interneten gero eta orrialde
gehiago dago haur eta gazte lite-
raturarekin zer ikusi zuzena due-
na; alabaina, oharkabean, inor
konturatu gabe, gero eta gehiago
dira bertaratzen diren iruzkinak,
artikuluak, iritzi kontrajarriak, li-
buru gomendagarriak, eta abar.
Zorionez, honoko artikuluari es-
ker, hori alda daiteke. Zeren, he-
mendik aurrera, artikulu honi es-
ker, nabigatzen itsumustuka ari
beharrean, berehala jakingo bai-

tugu nora jo, alegia, faro txikien
modura, hainbat helbide interes-
garri agertzen baitizkigu haur li-
teraturaren unibertsoan: dela al-
dizkaria, dela argitaletxea, dela
animazio elkartea, dela biblioteka
birtuala, eta abar. Garbi dago,
etorkizun hurbilean internet oso
tresna ahaltsua izango dela, eta,
horregatik uste dugu oso interes-
garria dela artikulua. Egia da bes-
te web orri batzuk ere badaudela
interneten, baina, hemen, biblio-
grafia hautatua aurkezten zaigu,
hainbat hizkuntzatan gainera, de-
non informazioaren onerako.

CARRER, Chiara.: “¡Dejad espacio a
la ilustración!”, Peonza 58, octubre
2001, p. 40-45.

Esan daiteke oraintsu arte ilus-
trazioa testuaren mende egon
dela. Horregatik, askotan, ilus-
trazioaren papera bigarren mai-

lakotzat hartu izan da. Askok
eta askok uste izan dute bere
egitekoa orriak apaintzea dela,
edota testuak dioena deskriba-
tzea bakarrik. Zorionez, denbo-
raren poderioz, ikuspegi hori al-
datzen joan da, eta, gaur egun,
esan daiteke bide berriak atze-
man daitezkeela ilustraziogin-
tzaren esparruan. Izan ere, da-
goeneko, hainbat autorerengan
ilustrazioaren rola ez baita tes-
tura bakarrik mugatzen. Hori
baino askoz ere rol zabalagoa
jokatzen du. Zenbaitetan beste
hainbat hizkuntzaren sintetiza-
tzailea da; esaterako, antzerkia-
rena, komikiarena, publizitatea-
rena, dekorazioarena eta abarra-
rena. Horregatik, esan daiteke
gaur egungo ilustrazioa testuak
dioena baino askoz ere haran-
tzago doala, gauzen anima ezku-
tua errebelatu nahiaren aldera.
Azken batean, ilustrazioaren mi-
sioa ere testuaren beste posibili-
tateak aurkitzea delako. 

Londreseko Canden Towneko eskola bat.
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YEPES, Luis Bernardo.: “Las
caperucitas que faltaron en mi
infancia”, CLIJ 144, diciembre 2001,
p. 19-32.

Nork ez du bere bizitzan zehar,
batez ere lehen haurtzaroan,
Txano Gorritxorekin topo egin?
Txano Gorritxo pertsonaia hain
dago gure imaginario kolektibo-
an txertatuta, non oso haur gutxi
izango baita ezagutzen ez due-
nik!! Baina galdera hauxe da:
zein Txano Gorritxo? Zein Txa-
no Gorritxo ezagutu genuen gu-
re lehen haurtzaroan? Zein ber-
tsio ezagutu genuen? Zer nolako
testua zeukan, eta zer nolako
ilustrazioak zeramatzan? Zeren,
ezin baitugu ahaztu Txano Go-
rritxo piloa dagoela merkatuaren
plazan. Batzuek Perraulten ber-
tsioa daramate, besteek Grimm
anaiena... Batzuek oso bertsio
murritzak dituzte eta besteek
bertsio surrealistak. Batzuek nes-
karen paper “inozoa” arbuiatu
eta beste bertsio bat proposatzen
digute. Batzuek otsoaren eredua-
ri muzin egin eta beste otso ere-
du bat aurkezten digute. Txano
Gorritxo ezberdinak ezagutu
nahi badituzu, orain duzu auke-
ra aparta. Bibliografia osagarria
eta guzti!

OSORO, Kepa: “Lectura de cercanía:
didáctica del sentimiento”, CLIJ 145,
enero 2002, p. 30-36.

Irakurketa ez da oinarrizko
ikaskuntzarekin zerikusia dau-
kan zerbait bakarrik; askoz ere
gehiago da: teknika bat baino
areago da, hots, instrumentu bat
baino areago. Alde batetik, bera-
ri esker jakinduria eta informa-
zioa gureganatzen dugu; baina,
bestetik, norberaren nitasuna

finkatzeko ere ahalmena du, hau
da, norberaren emozioak eta
imajinazioa bideratzeko boterea
du. Egia da irakurketa bakarka-
ko ekintza dela, alegia, intimoa,
irakurlea eta idazlearen arteko
harremanean oinarrituta dagoe-
na. Horretarako, egia da ez dela
behar bitartekaririk, ez ikuslerik,
ez entzulerik..., intimitatea bai-
zik. Baina, ezin al da konpartitu
besteekin liburuaren xarma? Li-
buruak ezin al dira ireki eta kon-
partitu era lasai eta intimo bate-
an gurasoekin eta irakasleekin?
Ezin al da erritualizatu momentu
hori? Emozioak ere ez al dira
kutsakorrak? Liburuekiko maita-
suna ezin al da bizi elkartasun
intimo batean?

“Foro mundial de Educación”,
Cuadernos de Pedagogía 309,
urtarrila 2002, 53-82. or.

Ultraliberalismoaren une hone-
tan, gure ustez merezi du CPak
argitaratu duen Otro mundo es
posible monografikoa irakurtzea. 

Porto Alegren ospatu zen
Hezkuntza Foroari buruz hain-
bat artikulu aurki dezakegu, de-
nak errealismoz —eta errealita-
tea gordina da— eta itxaropenez
idatzita.

Eta geuk hezitzaileok ez ba-
dugu errealitatearen azterketan
itxaropenik aurkitzen, zein hez-
kuntza mota eskain dezakegu?

Varii, “¿Cómo educar para la
muerte?”, Cuadernos de Pedagogía
310, otsaila 2002, 22-25. or.

Artikulu honek heriotzaren ingu-
ruan hainbat proposamen meto-
dologiko eta jolas eskaintzen

dizkigu. Egungo curriculumean
ez dago heriotzaren inongo pre-
sentziarik eta, gustatu edo ez
gustatu, bizitzarekin lotuta dago-
en errealitatea ezin dugu hau-
rren bizitzatik baztertu eta ezku-
tatu.

Varii, “¿Cómo lo hacemos? Hablan
las escuelas.” Aula de infantil 5,
urtarrila-otsaila 2002, 14-30. or.

Material hau hainbat eskolatako
ebaluazio-informeen bilduma da.
Ikuspegi eta egiteko era desber-
dinei begirada interesgarria da,
batez ere haur hezkuntzako hezi-
tzaileentzat.

Puentes, M. A., “La cerca de Don
Gonzalo”, Infancia 71, urtarrila-otsaila
2002, 12-18. or.

Artikulu honetan autoreak Gra-
nadako 2000. urteko topakete-
tan gatazken konponketaren in-
guruan aurkeztutako Haur Hez-
kuntzako esperientzia bat aur-
kezten digu. 

Bertan, pentsamendu logiko-
matematikoa eta hizkuntza lan-
tzeko proposamen interesgarria
aurki dezakegu.

“Alvaro Marchesi-ri Elkarrizketa”, Hik
Hasi 66, 2002ko martxoa.

Marchesi LOGSEren aitatako
bat izan zen. Elkarrizketa hone-
tan psikologo honek aipatutako
legearen inguruko balorazioa
egiten du. Horretaz gain, eta au-
rrera begira, bere iritzia eskain-
tzen digu Kalitate Lege berriak
dakarzkigunez eta hezkuntza ko-
munitatearen eginbeharrez. Oso
egungo gaia.
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Esan dute

BERRI BIBLIOGRAFIKOAK

Jakingarriak 10

“ “
La literatura es

una vía maravillosa de
expresión personal, que sirve
para trabajar el mundo
interior y la imaginación.
Pero requiere mucho esfuerzo
y es una tarea muy solitaria.
Envidio otras formas de arte
como el teatro o el cine, en
las que se trabaja en grupo.
La literatura es convento,
retiro, esfuerzo, es estar
media hora eligiendo un
adjetivo o pasar una tarde
cambiando tres comas. Es el
placer por la palabra y la
búsqueda de un imaginario
propio. Los clichés y
esteriotipos indican muy poca
calidad literaria. Es una tarea
estética y ética, traducir una
forma de ver el mundo. En
literatura está también el
puro divertimento, pero a mí
me aburre”.

LANDA, Mariasun.: “Un cuento
es tan vital para el niño como el

vaso de leche”. Diario vasco
21516, 3 de marzo 2002, p. 86.

(...)”alde batetik,
estatuko literatura guztiek ez
dute osasun bera; eta guztiak,
ezta gaztelaniazkoa ere, ez
dira literatura europar
osasuntsuenekin
homologagarri. Estatuan, nire
ustez, galiziarrak oso une
onean daude, eta beste aldean
katalanak unerik baxuenean.
(...) Azken urteotan berpiztu
egin dira nolabait album
ilustratuak, baina hala ere,
interesik gabeko produktu
atzerritar asko argitaratzen
jarraitzen dugu”.

VENTURA, Antonio.: “Hitz eta
Pitz.  Elkarrizketa: Antonio

Ventura”. Behinola 5, 2001 ko
abendua, 9-13 or. 

“Nik uste dut
idazle batek, idazteko lan
honetan, aurrena teoria bat
egin beharra daukala. Uste
dut ona dela teoria bat izatea,
eta oso zaila dela iruditzen
zait. Lan handiena niretzako
izan da teoria bat egitea,
hainbat gauzei buruz, eta
tartean literaturari buruz,
tartean teknikari buruz,
gogoeta bat egitea. Hau da
nire teoria, oinarrian
dagoena. (...) gero behin
teoria daukazunean, testuak
oso azkar egin daitezke”.

ATXAGA, Benardo.: “Hitzordu.
Benardo Atxaga solasean”.
Behinola 5, 2001ko abendua, 

15-30 or.

“
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““Anduve por la
biblioteca mirando libros. Los
saqué de sus estantes, uno
por uno. Pero todos eran un
camelo. Eran sosos y pesados.
Páginas y páginas de palabras
sin sentido. Y si lo tenían
tardaban mucho en
desarrollarlo, y cuando lo
hacían ya estabas demasiado
cansado para que te
importara en absoluto...”

“Seguí recorriendo la sala
general de lectura, cogiendo
libros de los estantes, leyendo
unas cuantas líneas, unas
cuantas páginas, y dejándolos
en su sitio a continuación. Pe-
ro cierto día cogí un libro, lo
abrí y se produjo un descubri-
miento. Pasé unos minutos
ojeándolo. Y entonces, a se-
mejanza del hombre que ha
encontrado oro en los basure-
ros municipales, me llevé el li-
bro a una mesa. Las líneas se
encadenaban con soltura a lo
largo de las páginas, allí había

fluidez. Cada renglón poseía
energía propia y lo mismo su-
cedía con los siguientes. La
esencia misma de los renglo-
nes daba entidad formal a las
páginas, la sensación de que
allí se había esculpido algo.
He allí, por fin, un hombre
que no se asustaba de los sen-
timientos...”

CORONADO, Xabier F.: “Bukowski
y las bibliotecas. Las fuentes que

emborracharon al bebedor”.
Educación y biblioteca 127,

enero/febrero 2002, pag. 6-12

WILLAUME, Alain: Les guetteurs de sons,  guitariste, Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann. Théâtre municipal, , 1988
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Sarrera

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN

Badirudi ez direla garairik onenak musika arloko heziketara-

ko; zenbait profesionalek, urrutirako joanda, “desafinatzen”

ari garela eta “tempoa” galdu dugula ere esaten du.

KOUDELKA, Josef, Magnum
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A
rrazoi ugari eta era as-
kotakoak izan daitezke
“desilusio” honetarako,
izan ere, jakintzaren
edozein arlori edo ira-

kaskuntzaren praktikari eragiten
dioten arrazoi orokorrez gain,
gure kasuan beste ebazpen ba-
tzuk ere gehitu behar zaizkio
egoerari, azkenean latz eragin
baitiote profesional espezialistei
eta baita ikasgaiaren programako
garapenari berari ere. Adibidez,
azpimarratu beharra dago LOG-
SE indarrean sartu ondoren, cu-
rriculumeko derrigorrezko ikas-
gaien artean sartzearekin musi-
kari behin betiko bultzada eman-
go zitzaiola iruditu arren, admi-
nistrazioaren azken ebazpenek
heziketa musikaleko eskolak mu-
rriztea agindu dutela, “beharrez-
koago edo/eta oinarrizkoago”
batzuen mesedetan. Gertaera ho-
ri atzera pauso handia izan da as-
koren ustez eta jarduera honi
etorkizun beltza iragartzen diote-
nak ere ez dira gutxi.

Panorama honetan, bada, ez
da erraza eta erosoa musikaren

eta musika heziketan aplikatzea-
ren garrantzia justifikatzea.

Hala ere, kritika eta salaketa
egitea gorabehera, perspektiba
eta ikuspegi berriak irekitzeko
aukera ere eman behar liguke
horrek, musikari eta bereziki
musikaren didaktikari alderdi ez-
berdinetan eragiten dioten arazo
eta estrategien aurrean beste ir-
tenbide batzuk proposatzeko. 

Horregatik, JAKINGA-
RRIAK aldizkariaren zenbaki
honetan gai hauek jorratzen du-
gu:  Ahotsa, Gorputz perkusioa,
Musikaterapia, Musika eta Plas-
tikaren arteko harremanak, De-
mokrazia eta Curriculuma: Musi-
karen Eginkizuna Hezkuntzan,
eta  Hezkuntza Musikalaren Di-
daktika.

Hainbat intentziok eraman
gaitu proiektu honi ekitera, izan
ere, soinuzko arte honetan gerta-
tzen diren alderdi didaktiko, psi-
kologiko eta soziologikoak azter-
tu eta ikertzearekin batera, gogo-
eta egin nahi izan dugu garapen
desberdinen inguruan eta, azken
batean, laguntza txiki bat eman

beren eguneroko lanean ikasgai
garrantzitsu honetara hurbildu
behar duten ikasle eta profesio-
nalei.

Azkenik, eskerrak eman nahi
dizkiegu aldizkari honetan parte
hartu duten espezialistei eta
ekarpen garrantzitsu hauek ira-
kurleen artean merezi duten ha-
rrera izatea espero dugu.

Joserra Vitoria

Mondragon Unibertsitatea
Humanitateak eta Hezkuntza

Zientzien Fakultateko Irakaslea
Arrasate Musikal-eko

irakaslea



G
ure bizitzan, behartuta
gaude ahotsa erabiltze-
ra edozein egoeratan,
hainbat pertsonarekin,
baita helburu eta gogo

bereziekin ere.
Hori dela eta, ahotsa garran-

tzi handiko elementua dugu gu-
re bizitzan harremanetarako.
Gauzak horrela izanik, ahotsa,
nahiz eta gurekin egon jaio gine-
netik, gorputzeko elementu eze-
zagun bat bailitzan tratatzen du-
gu, eta askotan gertatzen zaigu
ez garela hitz egitera ausartzen

zenbait egoera berezietan, ez
baitakigu oso ongi nola entzun-
go den, nola baloratuko duten
besteek gure tinbrea, zer nolako
itxura izango dugun...

Gure ahotsa entzutea oso bi-
de egokia da norberaren baiezta-
penerako. Are gehiago, baten
ahotsak eta bere egoera psikolo-
gikoak elkarren arteko eragina
dute: soinu ona sortzen dugune-
an, ongi gaude, eta soinu txarra
sortzerakoan, gaizki gaude. Gor-
putzaren egoerak ere eragina du
ahots adierazpenaren bizkortasu-
nean: gaixotasuna, postura eze-
gokiak eta ohiko gihar ereduak
zerikusia dute gure ahots soinua-
ren sorreran.

Ahots zereginak murriztu egi-
ten dira faktore psikologiko, fisi-

ko eta politikoengatik. Ahotsak
aldi berean adierazten duelako
egoera psikologikoa, ekimen fi-
siologikoa eta pertsona batek be-
re berrespen pertsonala edo bere
eskubideak giza ordenaren bar-
nean adierazteko erabiltzen duen
modua.

Baina ahotsa elementu hain
konplexu eta ugariz osatzen de-
nez gero, ahotsa menperatzeko
eta isilarazteko prozesuak —jen-
de askok jasandakoa— gutxiago-
tze eta gelditze egoera batera
eramaten du, bai maila psikolo-
gikoan, bai fisiologikoan eta bai
pertsonalean. Prozesu hori atze-
ra eraman ahal izateko, eta ahots
funtzioa berpizteko, aipatutako
maila guztiak hartu behar dira
kontutan.

Jakingarriak 14 47. zenbakia   
2OO2ko iraila   

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN

Ahotsa: gure 
baliabidea
Carmen de las Cuevas Hevia

Euskal Herriko Unibertsitea.  Musika, Plastika eta Gorputz adierazpenaren Didaktika Saila.
Donostiako Irakasle Eskola

Ahotsa jaulkitzeko 
tekniken garrantzia



Irakaskuntza munduan, zer
esanik ez, ahotsa oinarrizko eta
ezinbesteko tresna dugu gure la-
nerako; eta, hala ere, irakasleok,
gure formazio bidean, ez dugu
normalean aukera gehiegi izaten
gure ahotsa ezagutu, prestatu eta
lantzeko gure betebeharrerako
behar dugun neurrian.

Askotan pentsatzen da, aho-
tsa lantzearen aukera abeslari eta
aktoreentzat bakarrik dela. Ho-
rrela ahaztu egiten da gure aho-
tsa dela gure nortasun agiria gu-
re burua edozein egoeran aur-
kezteko, bai lan mailan, bai gi-

zarte harremanetan, eta baita
norberaren ezagutzarako ere.

AHOTS INSTRUMENTUA

Gure ahotsa instrumentu bat da.
Berarekin doinuak, hitzak eta za-
ratak egin ditzakegu hainbat mo-
dutan. Horretarako instrumentu
horrek dituen zenbait atal mar-
txan jartzen dira, eta atal horiek
menperatzearen arabera, ahotsa
kontrolatu ahal izango dugu, eta
adierazi nahi duguna era batetan
edo bestean entzungo da. 

AHOTS INSTRUMENTUA 
GURE GORPUTZEAN

Gu, pertsona gisa, gorputzaren
eta ahotsaren bitartez azaltzen
gara egunerokotasunean. Gure
burua, gure gorputza eta gure
ahotsa etengabe elkarren arteko
eraginean daude. 

Ahotsaren balioa azpimarratu
egin nahi dugu, gure adierazpene-
rako eta gure planteamenduak azal-
tzeko bide bat baitira. Ahotsak
bidea ematen digu gure sentsazio-
ak, gure nahiak eta gure pentsa-
menduak era batean edo bestean
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Londreseko Canden Towneko eskola bat.
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ezinbesteko



azaltzeko. Horregatik, ahotsaren
eta jaulkitze tekniken lanketa pro-
posatzen dugu. Helburu hauek izan
behar dira kontutan:

Gorputz mugimendu eta kei-
nuen bidez eta ahotsaren doinu
eta zaraten bitartez sentimen-
duak askatu eta suspertzea
Hitzen bidezko komunikazioa
eta adierazpena aberastea
Besteen aurrean ahotsa men-
peratzearen bidez estuasuna
eta larritasuna gutxitzea
Fisikoki eta emozionalki aho-
tsaren gaitasunaz gozatzea

Aipatutako helburu horien
bila hasten joateko, gure arnas-
ketan zentratu behar dugu ezin-
besteko pauso gisa, eta arnaske-
taren lanketatik abiatuta, gor-
putza eta burua erlaxatuko dira,
postura egokia lortuko dute eta
ahotsa jaulkitzeari bide erraza
eta zabalagoa emango zaio.

AHOTSAREN FISIOLOGIA

Gure ahotsa ateratzeko eta lan-
tzeko, kontutan hartu behar dugu
zeri esker gertatzen den bere jaul-
kipena, eta horretarako ahots ins-
trumentuaren ezagutza fisiologi-
koa oso beharrezkoa izango da, ale-
gia, ahotsa ateratzen laguntzeko
egin behar den bidea ezagutzea.
Ahotsa ongi lantzeko orduan, ezin
gara zentratu soilik gure ahots kor-
datan, beste zenbait aparatu eta
elementuz osatzen baita gure ahots
instrumentua:

Arnas aparatua: airea gorde eta
zirkulatzen den lekua dugu,
eta sudurra, trakea, birikak eta
diafragmaz osaturik dago.
Fonazio aparatua: laringea eta
ahots-kordek osatzen dute. Airea
ahots-kordetatik pasatzen dene-

an, soinua sortzen da.
Erresonantzi aparatuak gure
ahotsaren tinbrea sortzen
du: fonazio aparatuan sortu-
tako soinuek kalitatea eta bo-
lumena lortzen dute, musika
instrumentuetako erresonan-
tzi kaxatzat har daiteke.
Ahots instrumentuaren ka-
suan aldakorra izaten da for-
man, bolumenean, eta erake-
tan, gorputzak duen hezeta-
sunaren arabera. Faringea,
ahoa, sudurzuloak, eta kope-
tako eta masaileko barrunbe-
az osaturik dago.
Artikulaziorako elementuak
dira ondo ahoskatzeko ditu-
gun baliabideak: mingaina,
hortzak, ezpainak, masailezu-
rra eta ahosabai biguna. 

AHOTSAREN ERREGISTROAK

Hitz egiterakoan erabiltzen den
tonuaren (altuera) arabera, aho-
tsaren tinbrea aldatu egiten da.
Hau da, grabetik hasita agudo-
raino joaten garenean, gure aho-
tsak tinbre ezberdinak azaltzen
ditu erregistro aldaketa gertatzen
delako. Hori fisikoki aztertu da
eta ikusten da tinbre aldaketa
gertatzen denean ahots-korden
itxura aldatzen dela, eta bi dar-
dara-era oso ezberdinak agertzen
direla: ahots kordak elkartzen di-
ra bai era lodian eta bai era fine-
an. Erregistroa deitzen diogu,
hortaz, laringearen konfigurazio
berberarekin gertatzen diren soi-
nu multzoari. Hiru erregistro
mota hartzen dugu kontutan:

Bular aldekoa: hemen soinu
grabeak kokatzen dira
Mistoa: hitz egiten dugunean
erabiltzen ditugun soinuak
Buru aldekoa: soinu agudo-
entzat

AHOTSAREN MEKANISMOA:
METODOLOGIA 
PROPOSAMEN BAT

Ahots instrumentuak dituen apa-
ratuez baliatu behar dugu aho-
tsaren mekanismoa ezagutu eta
menperatzeko, eta gure ahotsa-
ren kalitatea ahal den neurrian
hobetzeko.

Arnasketa aparatua.

Arnasketa gure bizitza organiko eta
materialaren funtzio nagusia dugu,
eta fonaziorako elementurik garran-
tzitsuena. Abesteko edo hitz egi-
teko, gure biriketako ahalmenaz ez
gara behar den bezala baliatzen,
ez dugu airearen indarra eta bana-
keta zuzena kontrolatzen, eta horre-
gatik ez gara gai esaldi oso bat ete-
naldirik gabe esateko. 

Arnasketa, normalean, bi mu-
gimenduren bitartez egiten dugu:

Arnas hartzea: kaxa torazikoa
betetzen dugu, zenbait kasutan,
oso sakon egin nahian, sorbal-
dak ere altxatuz. 
Arnas botatzea: airea bota egi-
ten dugu, hustu egiten dugu
dena eta hasierako posiziora
mugitzen dira elementu guztiak
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SEGARRA, I.(1978), La voz del niño cantor, San

Sebastián: CCC 



Horrela arnasketa arrunta ger-
tatzen da; baina guri komeni zai-
gu arnasketa mota ezberdinak
sakondu eta lantzea, gure aire-
kapazitatea eta kontrola ahal den
modu onenean lortzeko. Arnaske-
taren teknika lantzerakoan, arnas-
gora eta arnasbeheraren artean
etenaldi txiki bat egingo dugu, aire
zutabearen kontrola lortzeko. 

1: Erlaxazioa; 2: Arnas-hartzea; 3:
Etenaldia; 4: Arnasbotatzea

Gure ahotsa sustatzeko hemen
aipatuko ditugu zenbait arnaske-
ta mota:

Bular aldekoa, egoera arrun-
tetan erabiltzen duguna: biri-
kak betetzen dira eta bularra
gorantz mugitzen da.
Saihets aldekoa: birikak bete-
tzerakoan kaxa torazikoa bi
alboetarantz zabaltzen da.
Diafragmatikoa: birikak bete-

tzerakoan diafragma1 despla-
zatu egiten da, eta sabela pix-
ka bat handitzen da. Arnaske-
ta mota hau praktikatzerako-
an, airea hobeto kontrolatuko
dugu, eta emisioa hobetu egi-
ten da.
Gerri aldekoa: arnasa hartze-
rakoan gerriaren atzeko alde-
an zabalkuntza sumatzen da.
Klabikula aldean: askotan
arnasketa sakon bat egin nahian,
sorbaldak altxatuz klabikula
aldean kokatzen dugu arnas-
keta. Era hori ez da batere ona,
tentsio handia sortzen baitu lepo
aldean eta ahotsa ezin da jaul-
ki behar den bezala.

Bost arnasketa mota horietatik
gehien landuko duguna diafrag-
matikoa izango da, eta besteak (kla-
bikularra izan ezik), diafragmati-
koari laguntzeko erabiliko ditugu,
arnasketa zabal eta sakona landu
nahian.

Arnasgora eta arnasbehera lan-
tzerakoan, zenbait mugimendu egi-
ten dugu gure gorputzarekin. Hau
da, arnasa hartzerakoan beso bat
altxatuko dugu aurretik gora. Beso
horrekin zirkulu erdi bat osatuko
dugu arnasgora bukatzen denean.
Arnasa botatzerakoan, besoa jai-
tsiko dugu atzerantz, eta lehen
hasi dugun zirkulua osatu. Keinu
horrek lagunduko digu kaxa tora-
zikoa zabaltzen.

Bide beretik
j a r r a i t u z ,
saihets aldeko
arnasketa lan-
t zeko  bes t e
keinu batzuk
proposatzen
ditugu. Horiek
ere arnasgora,

etenaldia eta arnasbehera lagun-
tzeko.

1: Erlaxazioa; 2: Arnas hartzea; 3:
Arnasbotatzea

Arnasketarako ariketak saio
guztietan landu behar dira, eraba-
teko taula osatu arte, beti esanda-
ko lau arnasketa mota horiek kon-
tutan hartuta. Oso komenigarri
ikusten da ariketa horiek arnaske-
tarako egokia den musika1 bate-
kin lantzea. Entzuten den musika
oinarritzat hartzen da arnasketa
erritmikoa izateko. Horrek emi-
siorako balioko digu, esaldiak modu
egokian botatzeko.

Fonazio aparatua

Ahots instrumentuaren bigarren
atala dugu. Arnasketarekin erabat
erlazionaturik dago, zeren arnas
aparatuak erabiltzen duen aireak
fonazio instrumentuan bibrazioak
eragiten ditu, eta bibrazio horien
bitartez gure ahotsaren emisioa lor-
tzen baita. 

Aparatu honetan trakea eta
faringearen artean laringea koka-
tzen da; bere barnean ahots kor-
dak daude; glotis izeneko une bat
dago beraien tartean eta hori guz-
tia epiglotisak estaltzen duk. Horren
funtzioa zera da: elikagaiak arnas-
bidetik iragan daitezela. Arnasa har-
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ALIO, M.(1983), Reflexiones sobre la voz,

Barcelona: Clivis

ALIO, M.(1983), Reflexiones sobre la voz,

Barcelona: Clivis

1  Gure saioetan Lorena Mckennithen eta Sphaeris eta Voudouris (Enchantment) konposizioak erabiltzen ditugu.



tzen dugunean, ireki egiten da. 
Ahots kordak laringeko mu-

kiz estalitako gihar eta ligamen-
du multzoak dira. Bi dira, ezke-
rrean eta eskuinean kokaturik.
Gogor eta luza daitezke intentsi-
tate eta altuera aldatzeko. 

Emisioa gertatzeko ahots kor-
dak elkarturik daude eta dardar-
ka jartzen dira arnasa botatzera-
koan.

Ahots kordek ahotsa era bate-
an edo beste batean sortuko dute
hiru ezaugarri hauen arabera:

Bere lodiera
Bere luzera 
Beraien arteko ukipen gradua

Doinuaren altuera aldatu
egingo da ahots korden tentsio
eta gogortasunaren arabera. In-
tentsitatea, azpiglotisean eginda-
ko presioaren arabera. Tinbrea,
berriz, erresonadorearen forman
datza.

Erresonantzi aparatua

Ahots kordatan lortutako bibra-
zioa burrunba txiki bat besterik
ez da. Bibrazioak gorantz bidal-
tzen dira eta lehenengo erreso-
nantzi zuloan sartzen dira, hipo-
faringean, gero gorago joanez,
aho-faringetik eta sudur-faringe-
tik (cavum) pasatzen da, sudur-
zuloetara iritsi arte. Bide horre-
tan lehen sortutako burrunba ge-
ro eta sendoago egiten da, aho-
tsaren kalitatea pixkanaka lor-
tzen da eta altuera, tonu, tinbre
eta intentsitatea ziurtatzen dira.
Musika instrumentuetan erreso-
nantzi aparatua beti berdina da,
bakoitza bere forma bereziare-
kin. Gure instrumentuan, berriz,
aldakorra izan daiteke. Bere pa-
retak leunak dira eta bere forma
alda daiteke ahosabai biguna al-

txatu eta jaisterakoan, eta baita
ere mingaina aho barruan tokiz
aldatzerakoan.

Artikulaziorako elementuak

Gure ahots instrumentuan zen-
bait baliabide ditugu modu garbi
eta arinean ahoskatzeko: mingai-
na, hortzak, ezpainak, masaile-
zurra eta ahosabai biguna. 

Elementu horiek modu zeha-
tzean kokatu eta mugitu behar
ditugu bokalak eta kontsonante-
ak emititzerakoan. 

Bokalak erabiltzerakoan, li-
breki eta oztoporik gabe atera-
tzen da soinua. Ahotsa bokale-
tan eusten da, eta bere emisioa-
ren menpe ahotsa garbia, trin-
koa eta homogeneoa izan daite-
ke. Bokalak ahoaren erresonan-
tzia ahalmenari esker sortzen di-
ra, mihiaren aurrerapen edo
atzerapenaren ondorioz. Aho
erresonantzi kaxak, ezpainen
irekidurak eta masaileko separa-
zioak laguntza handia eskain-
tzan dute bokalen emisioa ona
izan dadin.

Bokalak ahoskatzean atzetik
aurrerako eta alderantzizko or-
den berezia dago:

Atzetik aurrera: U-O-A-E-I
Aurretik atzera: I-E-A-O-U

Ezpainek, bere tartetik soi-
nua ateratzean, soinua borobildu
egiten dute. Beraz, garrantzi han-
dia dauka landu behar den boka-
la ondo ezartzea, lasaitasun han-
diz, tentsiorik gabe, ezinbesteko
abiapuntua baita ahotsa ongi
emititzeko eta intentsitate eta
tinbre onena ateratzeko.

Bestalde, mihia eta ahosabai
biguna ondo kokatu behar dira
bokal eta silaba bakoitzean, ho-
rrela espazio egokiena lortuko

baita emititzerakoan.
Bokalek soinua lortzen dute

eta kontsonanteek hitzak ulerga-
rri egiten dituzte. Horien artiku-
lazio eta ahoskatze garbiak emi-
sioa errazten dute, bai hitz egite-
rakoan bai abesterakoan. 

Kontsonanteen artean auke-
raketa ona egin behar da, emiti-
tzeko bidea modu egokienean
egiteko, zeren eta kontsonante
batzuk lagundu egiten baitute
emisioa eta beste batzuek, berriz,
oztopatu egiten dute. Beti bilatu
behar ditugu jaulkitze tekniken
hastapenetan sudur, hortz eta ez-
pain aldera bideratzen dituzten
fonemak, eztarri alderantz bide-
ratzen dituztenak bigarren fase
batean lantzeko.

AHOTS JAULKITZE TEKNIKAK
MUNDUAN ZEHAR

Mendebaldeko kantuan, gure
kulturan, ahotsa kantu eran kon-
tzeptu hauetan zentratzen da: in-
tentsitatean, agudoaren bilake-
tan, homogeneotasunean eta
emisioaren lerdentasunean. In-
tentsitatea ongi kontrolatzen ba-
da, ahots batek orkestra sinfoni-
koa gaindi dezake 3000 pertso-
nentzako areto batean. 

Musika tradizionalean eta
beste kulturetan, berriz, mende-
baldean akastzat jo eta kontutan
hartzen ez ziren hainbat ahots
iturri landu dira; oso emaitza
aberasgarri eta interesgarriak
lortu dira, teknika ezberdinak
landu dira eta askotariko kolore
eta tinbreak lortu dira.

Ahotsaren posibilitateak
munduan zehar entzun ahal iza-
teko, oso lan zabala eta interes-
garria dugu “Les Voix du Mon-
de: une antologie des expresions
vocales”, 1996an Pariseko Cen-

Jakingarriak 18 47. zenbakia   
2OO2ko iraila   

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN



tre National de la Recherchek ar-
gitaratua7 .

Teknikak aztertzerakoan,
deiak, garrasiak eta oihuak har-
tzen dira kontutan hainbat kultu-
ratan. Ahots xuxurlatua ere oso
garrantzizkotzat jotzen da zen-
bait emaitza lortzeko. Eta aho-
tsak egiten duen bidean, konpa-
razioan jartzen dira hitz egitea,
deklamazioa eta abestea ere.
Tekniken artean kontutan har-
tzen dira koloreak, tinbreak, or-
namentazioa.

AMAITZEKO

Ahots instrumentuaren deskriba-
pena eta emisio-tekniken oina-
rria aipatu ondoren, bukatu nahi
dugu aurkezpen hau gure aho-
tsak gure bizitzan duen garran-
tzia berriro azpimarratuz. 

Garrantzi horri eutsi nahian,
ezinbestekotzat jotzen dugu gure
ahots instrumentua ezagutzea,
baita instrumentu berezi hau
osatzen duten elementuak eta
ahotsak gorputz osoarekin duen
hartu-emana ere. Bide horretatik
joanez gero, gure ahotsaren ahal-
menak ezagutu ahal izango ditu-
gu, eta gure osasun eta bizitzaren

kalitatea hobetuko ditugu. 
Ezin dugu jarraitu pentsatzen

ahotsa dela gutxi batzuei jainko
batek emandako dohain bat, ze-
ren eta, arazo fisiologikorik ez
badugu, denok izan gaitezke gu-
re ahotsaren jabe eta gure aho-
tsak dituen posibilitateak ezagu-
tu eta lan ditzakegu.
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S
entsibilitatea gara deza-
ke, memorian aurrera
egiten lagun dezake,
kontzentrazio eta armo-
nia egoerak areago di-

tzake, arazoak konpontzen lagun
dezake... badirudi formula berri
eta eragingarri bat definitzen ari
garela, baina ez, musikaz ari gara.

Musika, belarrietarako goza-
mena izateaz gain, hainbat egoe-
rari aurre egiteko laguntza poli-
ta izan daiteke. Laguntzeko adi-
nak ez dauka mugarik: zahar,
heldu eta gazteengan berdin
eragin dezake. Zubi egokia izan
daiteke arazoetako ibaitik ahalik
eta gutxien bustita igaro ahal
izateko.

Astelehenetan izaten ziren
musikoterapiako klaseak. Horien
bidez ikus dezakegu nola heldu
garen aipatutako konklusioetara.

Lehenengo egunean teoria ikusi
genuen, gero jarduera egin ge-
nuen, ondoren hasierako inter-
pretazioak azaleratu genituen eta
azkenik balorazio pertsonalen
eguna iritsi zen. Horrela bete ge-
nuen musikoterapia, entzunaldi
eta horien ingurukoak ezagutzea-
ren prozesua.

Gela hogeita hamar bat ikas-
lez osatuta zegoen. Hezkuntza
arloko ikasketak egiten ari gara:
batzuk Hezkuntza Bereziaren ti-
tulazioan eta besteak Haur Hez-
kuntzaren alorrean. Guztiok gi-
nen antzerako adinekoak eta biz-
pahiru ikaslek izan ezik, gainon-
tzekoek ez zuten musika forma-
ziorik.

Irakasleak prestatu zuen era-
bilitako musika eta kontraste
handiak erabili zituen ezberdin-
tasunak nabarmenak izateko.

1. KLASEA

Gelara sartu eta irakaslea, taldea
agurtu ondoren, klasearen ma-
mia zabaltzen hasi zen. Musiko-
terapiaren eragin terapeutikoen
inguruan mintzatu zen. 

Gutako asko urduri, triste
edo presioengatik lotuak senti-
tzen garen uneetan, musikara
jotzen dugu erlaxatu, animatu
edo soilik geure belarrietatik go-
zatu ahal izateko.

Era asko egon daitezke bila
ari garen egoera zehatza lortu
ahal izateko, baina erreparatu
beharko genuke musika askotan
erabilitako baliabidea dugula.
Musika era konkretu eta eragin-
korrean erabiltzen hasten gare-
nean, ahotan Musikoterapia hitza
izango dugula gogoratu zigun.
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Hainbat definizio ikusi genituen.
Julliette Alvin-ek (1967) honela
definitu zuen:

“Musikaren erabilpen neurtua
nahaste fisiko, mental, eta emo-
zionalak dituzten haur eta hel-
duengan; horien tratamendu,
errehabilitazio, hezkuntza eta he-
ziketan erabilgarria izan dadin”.

Argentinako Sozial Museoaren
Fakultateak hauxe adierazten digu: 

“Osatze medikuntzaren alderdi
bat da, musikaren bitartez gabe-
tasunak dituzten pertsonak or-
ganiko, espiritual eta emozio-
nalki osatzen laguntzeko”.

Beste autore batzuentzat
(1976) musikoterapiak benetako
zentzu psikoanalitiko bat dauka
eta psikoterapeutikaren barnean
sartzen dute.

Benenzonek (1976) honela defi-
nitzen du: 

Soinu eta gizaki arteko erla-
zio konplexua aztertu eta azal-
tzeaz arduratzen den espezialita-
te zientifikoa da, soinu musikala-
ren edo ez musikalaren diagnosi
metodoak eta horien eragin tera-
peutikoak bilatzen saiatzen dena.
Paziente eta terapeutaren artean
musika egitea litzateke kontua,
galdutako komunikazioa berres-
kuratu ahal izateko.

Behatu genuen definizio guzti
horiek, ikuspuntu ezberdinak har-
tzen badituzte ere, terapeutikaren
ingurura hurbiltzen direla eta mu-

sikak —eta, ondorioz, musikote-
rapiak— izan ditzakeen gainon-
tzeko aukerak ahazten dituela.

Musikoterapia musika graba-
tua, abestua edo idatzia erabiltzen
duen metodoa da. Taldeka edo
bakarkako jarduerekin eta arazo-
en araberako aldakortasunarekin,
lagun dezake komunikazioa, ikas-
kuntza, mugikortasuna, espresioa,
behar fisikoak, mentalak, sozialak

eta kognitiboak azaleratzen eta
osatzen.

Metodo honek potentzialak
garatzea eta funtzioak berresku-
ratzea bilatzen du. Are gehiago gai-
xoen kasuan, komunikazio hobea
lor dezaten, eta hemendik abiatu-
ta bizi kalitate hobea lortu. Per-
tsonalitate arazoak, segurtasun
gabezia edo lotsa gainditzen ere
lagun dezake.
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Adierazi behar da musikaren
konbinazio erritmiko eta harmo-
niko amaigabeek gogoan eragin
azkarra eta zuzena izaten dutela.

Hezkuntzaren arloan garapen
psikopedagogikoaren garapenera-
ko laguntzaile moduan erabiltzen
da, taldeko dinamikak egiteko eta
hezitzaileak prestatzeko.

Nerabeen artean erabiltzen da,
eta baita zaharrekin, helduekin eta
haurdun dauden emakumeekin
ere. Orobat, edozelako gabeziak
dituzten gazteekin, erakunde sozia-
letan eta baita drogen mendeko-
tasunaren borrokan ere.

Enpresek taldeko konfiantza eta
laguntasuna bultzatzeko erabiltzen
dute taldeko dinamiken bidez, lan-
gileen bizi kalitatea hobetu asmoz.

Definizio eta azalpen horiekin
musikoterapia zer den ikusi ahal
izan genuen. Ondoren azalpen
gehiago etorri ziren eta historia
labur baten berri ere jaso genuen.

Jakina da musikaren erabilpe-
na gizakia bezain antzinakoa dela.

Badakigu antzinatean gizon pri-
mitiboak komunikaziorako era-
biltzen zuela musika, eta aztiek soi-
nu eta abestiak, dantza, instru-
mentuak eta gorputz espresioa era-
biltzen zutela ere.

K.a. 1500 urtean egiptiar papi-
roetan emakumearen emankorta-
sunaren inguruan musikari egiten
zaion erreferentziarik badaukagu.
Biblian Saul erregea sendatzeko
musikari buruz irakur dezakegu.
Grezian prebentzio eta sendagarri
moduan erabili zuten musika eta
badakigu Platonek dantzak gomen-
datzen zituela beldur eta fobientzat.

XV-XVIII. mendeetan musika
eta musikoterapiaren hastapenen
inguruko ikerketek aurrera jarrai-
tu zuten. XIX. mendean lehenen-
go frogak egin ziren gaixoekin.
Espainian 1920. urtean “La músi-
ca como medio curativo de las enfer-
medades nerviosas. Algunas consi-
deraciones sobre la musicoterapia”
liburua aipatu beharko genuke.
Bertan idazleak, Candela Ardid
medikuak, berak aurrera eraman-
dako esperimentuen berri ematen
digu, garai hartarako eredugarri-

tzat jo daitezkeenak. 

1900-1950 artean Emile Jaques
Dalcroze aipatu behar dugu, musi-
koterapiaren eurritmiaren sortzai-
le eta bultzatzailea. Gorputzeko
erritmoak eta erritmo musikala batu
zituen eta bere ikasleak izan ziren
hezkuntzara aplikatzen aitzindari.

1950. urtetik aurrera hainbat
elkarteren sorrerarekin egingo
dugu topo.

Musikoterapiako hainbat tek-
nika elkartzen dituen lan metodo-
logiaren berri izan genuen. Bio-
musikaz ari gara. Becker-ek defi-
nitu zuen “musikak giza gorputzean
sortzen dituen efektu psikologiko”
gisa. Aurrerago joanda, esango
genuke norberak soinua nola era-
biltzen duen —bai bizitzan eta
baita komunikatzerako orduan—
aztertzeko baliagarria dela.

Biomusikarekin ez da alterazio
fisiko edo psikikorik berrezartzea
bilatzen, ezta hitzezko edo hitzik
gabeko terapiarik ere. Soinuaren
bidezko sentsibilizazio eta kon-
tzientziazio metodoa da, norba-
nakoaren eboluzioan laguntza
moduan aurkeztua.

Teoria hori guztia ikusi ondoren,
denbora ez baita alferrik igarotzen,
klasearen amaiera etorri zen. Ira-
kasleak adierazi zigun guzti hori iku-
si ondoren gure praktikarako
momentua gertu zela, baina ez
genuen uste horrelakoa izango zenik

.

2. KLASEA.
JARDUERAREN
DESKRIBAPENA
Jarduera honen bidez bete nahi
dugun helburua: musikak ikasle-
engan sortzen dituen sentsazioak
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marrazkien bidez azaleratzea.
Horretarako musika desberdinak
aukeratu ditugu:

Franz Schubert-en (1797-1828)
“13. harizko laukotea La mino-
rrean, D.804”, <<Rosamun-
da>> (Andante) (6´37”) 
Mahler (1860-1911) “Bosga-
rren sinfonia: Trauermarsh.
In gemessenem Schritt”. (4´). 

Kontutan izan behar dugu, bi
musikak elkarren artean desber-
dinak zirela; bi abestien arteko
desberdintasuna kontutan iza-
nik, sentsazio desberdinak adie-
razteko bidea izango direla. Be-
raz, aztertu dezakegu nolakoa
den musikak pertsona bakoitza-
rengan duen eragina. 

Gure jarduera gauzatzeko, lu-
rrean muralak egiteko papera za-
balduko dugu eta gainean mar-
gotzeko argizarizko margoak eta
ikatz-ziria erabiliko ditugu. 

Jarduera hiru zatitan bana de-
zakegu:

Lehenbizi, gelan klima lasaia
eta erosoa bilatzen saiatuko gara.
Horretarako, bi abestiak entzun
egingo ditugu bakarrik. Horren
bidez, irudiak egiten hasi baino
lehen abestiak ezagutzea izango
da gure helburua.

Ondoren, bigarren fasean,
abesti bakoitzaren marrazkia
egiten hasiko gara. Lehenbizi
abesti bat entzuten ari garen bi-
tartean, abesti horrek gogora
ekartzen dizkigun emozio eta
sentimenduak irudien bidez
azalduko ditugu. Oraindik, mar-
go beltzaz edo ikatz-ziriaz ma-
rraztuko dugu. Beraz, fase ho-

netan, irudiak, trazuak eta espa-
zioaren erabilera behatzea inte-
resatzen zaigu1 .

Hirugarren  fasean, bigarren
abestiaren entzunaldia egingo dugu
eta irudiak egiteko kolorea erabili-
ko dugu. Horren bidez, kolorearen
erabilera aztertuko dugu.

ZER LORTU NAHI DUGU
JARDUERA HONEN BIDEZ?

Jarduera honen helburua, lehen
azaldu dugun bezala, musikak

bakoitzari eragiten dizkion emo-
zio eta sentimenduak paperean
islatzea da, eta, horrela, adieraz-
teko bide atsegina bihurtzeaz.
Hau da, guztiok ez dugu gure sen-
timenduak eta emozioak hitzez
adierazteko erraztasun bera.

Gainera behin baino gehiago-
tan zaila izaten da sentimenduak
adierazteko hitzak aurkitzea;
izan ere, nahiz eta jakin zer sen-
titzen dugun, zailtasunak izaten
ditugu hitzez adierazteko. Horre-
la izanik, marrazketa bide egokia
da hitzez adierazi ezin ditugun
sentsazioak kanporatzeko eta
adierazteko.

Laburbilduz, jarduera ho-
nen bidez bilatzen dugu norbe-
raren edo musikak sentiarazten
dituen sentimendu guztiak ino-

lako lotsa eta beldurrik gabe
kanporatzea. Horrela, barne la-
saitasun sentsazio handia lor
daiteke.

MURALA:
Ikasgelan jarduera hau egin

genuen eta aurreko orrialdeko
prozedura berak jarraitu genituen.
Aipamen gisa, esan dezakegu gure
irudiak enbalatzeko paperaren
gainean sortuak direla, hori izan
baitzen gure espazioaren oinarria.
Ondorengo mural hau sortu ge-
nuen:

Irudia 1: Murala

Guk eginiko muraletik Eguzkia
aztertu dugu. Eguzki hori bitan
zatituta dago: zati batean lasaita-
suna islatzen da eta beste aldean
ez. Gainera, trazuen zabalera eta
koloreak ere desberdinak dira.
Alde bateko koloreak ilunak dira
eta horren bidez, beldurra...
adierazi nahi da. Eguzkiaren bes-
te aldean azaltzen diren koloreak
argiak dira eta sentimendu posi-
tiboak azaldu nahi dituzte. Bi be-
gi azaltzen dira eguzkian, baina
alaitasuna azaltzen den aldeko
begiak bakarrik du begia osorik,
bere ezaugarri guztiekin, marraz-
tuta; horretarako kolore berdea
erabili du. Eguzkiaren inguruan
izpiak ere aurki ditzakegu. Izpi
horiek kolore hori eta laranjaz
(alaitasuna, lasaitasuna...) mar-
gotuta daude eta gure iritziz in-
darra adierazi nahi dute. Azter-
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ketarekin jarraituz, alde bakoi-
tzean bi ikur ageri dira, bata po-
sitiboa eta bestea negatiboa. Es-
pazioari dagokionez, muraleko
beste irudiekin konparatuz han-
dia da eta espazioa mugatuta
dauka. Beraz, ondoriozta deza-
kegu, bi musikak irudi honetan
ongi bereiz daitezkeela. Aipatu
behar da, eguzkia bigarren mura-
lean dagoela. 

Irudia 2: Eguzkia

3. KLASEA

Gure froga egin eta asteko zen-
bait unetan hori buruan izanik,
hirugarren astelehena heldu zen.
Klase hartan jarduerek izan di-
tzaketen aldaerak ikusi genituen,
eta hasi ginen geure esperientzia-
ren inguruko hausnarketak egi-
ten. Koloreen garrantziaz, musi-
karen aldaerez, pertsonaz... aritu
ginen solasean.

Frogatu genuen egia dela,
musikoterapiak eta entzunaldie-
tako inguruak pertsonarengan
eta pertsonak izan ditzakeen ara-
zoetan eraginak dituela. Espresio
moduaz ere hitz egin genuen, eta
hainbat irtenbide daudela ikusi
genuen: gorputza, ahotsa, plasti-
ka, inprobisazio musikalak, en-
tzunaldiak, abestien analisi eta
komentarioak... Jakin genuen,
gainera, hori guztia egiteko ba-
karkako edo taldeko jarduerak
presta daitezkeela.

Geure jarduera, ikusi bezala,
plastikaren inguruan ibili zen;
baina uler dezakegu hainbat es-
presio bide dauden bezala, jar-
duerak planteatzeko eta aurrera
eramateko hainbat bide eta hel-
buru daudela. 

Erabilitako metodoek komu-
nikazioa, entzuketa, inprobisazioa,
ulermena, mugimendua... areago-
tzen lagun diezagukete. Suspertzea
abian jartzeko egokiak dira batzue-
tan; bestetan terapeuta eta gaixo-
aren arteko elkarrizketa bideratzeko
balio dezakete.

Denok dakigu sentimenduak
eta emozioak espresatzeko zailta-
sunak dituzten pertsonak badire-
la eta hitzez baliatu gabe mo-
mentu horretan sentitzen edo,
soilik, eta ez da gutxi, burutik
pasatzen ari zaiguna espresatze-
ko modu egokia dela musika. Hi-
tzek duten egoera konkretutik
aterata sentimendu eta emozioek
duten hiztegi zabalera joateko
tresna edo bidea da. Askotan
sentimendu horiek ez ditugu aza-
leratzen lotsagatik edo pentsa
dezaketenarengatik, baina barne
lasaitasuna lortzea sentsazio han-
dia izan daiteke.

Musikaren amaiera heltzean
soinua amaitzen da, noten edo
erritmoen arteko konbinazio la-
saigarria eteten da, baina horren
eragina ez da geldituko. Jokabide
berriak eta barne klimak sortzen
joango dira kanpotik ikusi gabe,
norberaren barnean, arima hez-
ten uzten duen giro emozionala
sortuko da. 

Musika tresnak bi taldetan
bana daitezke altuerari dagokio-
nean: agudoak eta grabeak. Agu-
doak, flauta eta biolina, esatera-
ko, kolore argi eta forma luza-
tuekin erlazionatzen dira; eta soi-

nu grabeak, berriz, kolore ilun
eta forma lodiekin.

Adierazpenean erabilitako
koloreen ingurukoak garbi azal-
tzeko, taula bat erabil daiteke:

Flauta: urdina
Oboea: berdea
Ingeles kornoa: bioleta
Klarinetea: granatea
Tronpa: horia
Tronpeta, klarinetea eta tron-
boia: gorri purpura
Kornetina eta tronpeta agu-
doak: gorri bizia
Bonboa, tinbalak: beltza
Hirukia: zilar kolorea
Tanborra: grisantza
Bibolina: urdinxka, nahiz eta
biolinaren 4. sokak granate
kolorea eman, eta urdina era-
biltzen berdea eta bioleta iru-
ditu
Biola: bioleta
Organua: kolore sorta guztia
Pianoa: txuri eta beltza eta
sorta guztia

Taula 1: Lavignac-en orkes-
trarako tresnen koloreen taula

Musikak, ulertuko dugun be-
zala, eragina sortzen du gure or-
ganismoan: odolaren presio eta
pultsuan aldaketa biologikoak
eragiten ditu —metabolismoaren
gehitze edo azelerazio moduan
ezagutzen ditugunak—, eta mus-
kuluen nekea berandutzen du.

Bi zentzumen estimulatzen
dira batez ere: ikusmena eta en-
tzumena. Behatze ariketek era-
ginkortasunera bultzatuko gai-
tuzte lehenengoaren kasuan, eta
bigarrenean arretaren areagotze-
az hitz egingo dugu.

Ukimenean eragingo du, nos-
ki: nork ez du ezagutzen “oilo
ipurdi azala”?
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Bestalde, badago zera esaten
duenik ere, alegia, danborrek eta
haizezko tresna handiek eremu
fisikoan eragiten dutela, kañek
eremu emozionalean eta sokek
eremu mental, emozional eta es-
piritualean eragiten dutela.

Musika ezberdinek, duten egi-
tura erritmiko, melodiko edo har-
monikoaren arabera, egoera batzue-
tara edo besteetara bultza gaitza-
kete: erritmodun musika alaiak
ekintzara bultzatuko gaitu, soinu
agudoek tentsioa eragin dezakete
eta grabeek, berriz, lasaitasuna.

Musikak atsegin edo atsekabe
egoerak sorrarazten ditu gizaba-
nakoaren arabera, eta barne ara-
zoak desegiteko erabil daiteke.
Pertsona bakoitzaren eta duen
gaitzaren artean izan daitekeen
doinua topatzen badugu, harmo-
nia lortu eta gaixoaren sendake-

tarako bidean abiatuko gara.

Horra ez da heltzen egun ba-
teko lanarekin, eta behaketa da
horretarako modurik eraginko-
rrena: eguneroko jokabidea, hiz-
keta, tonua, posturak...

Melodiak emozioak, pasioak eta
sentimenduak estimulatzen ditu
eta harmoniak oreka fisiko, emo-
zional eta mentala sustatzen ditu.

Eta kontutan izan behar dugu
baita norberaren erritmoa ez de-
la beti berdina.

Klasearen amaiera aldean, ma-
rrazkien interpretaziorako orien-
tabideak eta iradokizunak jaso ge-
nituen hurrengo astelehenean
egingo genuenaren aurrerapen gi-
sa. Trazua, neurria, kokapena eta
kolorea izan genituen ahotan. Tra-
zu leunak pertsona ahulen, goxo-

tasunaren, lotsaren eta ziurtasun
faltaren adibideak direla esan zi-
guten. Trazu indartsuak ausarta-
suna eta ziurtasuna adierazten
omen dute.

Neurri txikiko adibideak gu-
txiespen sentimenduaren adie-
razgarri dira. Handiek aurkakoa
ikustera bideratzen gaituzte: in-
darra eta ziurtasuna.

Goian dauden irudiek irudi-
men handia eta fantasiarako joe-
ra erakusten dute, idealizazioa-
ren bidez errealitateari ihes egi-
ten diote. Behean dauden irudiek
tristura adierazten dute.

Kolore biziak sentimendu po-
sitiboen adierazgarriak omen di-
ra, irekiak diren pertsonei eta tal-
deei ondo egokitzen zaizkienak.
Kolore neutroek gizaki indepen-
dente eta zenbaitetan erasokorrak
irudikatzeko aukera ematen omen
digute. Hala ere, kontutan izan
behar dugu norberaren esperien-
tzi eta bizitzaren araberakoak iza-
ten direla koloreekin eta aipatuta-
ko alderdiekin izaten ditugun er-
lazioak. Batzuentzat berdea alai-
tasuna adierazteko izango da, bai-
na beste batzuentzat, ordea, tris-
tura adierazteko.

Ikasleok ikusi genuen jasota-
ko iradokizunek norberaren per-
tsonalitatearen eta bizitakoaren
araberako zertzeladak zituztela.
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D
emokrazia, Mendebalde-
ko munduan behintzat,
zabal onartua eta gauza-
tua dago. Sistema politi-
ko honek gizarte-eraba-

kietan parte hartuko duten herri-
tarrak eskatzen ditu. Konpromiso
honek herritarrak ohitura demo-
kratiko jakin batzuetan trebatzea
eskatzen du. Familia eta eskola
dira belaunaldi berri bat sozializa-
tzeko eragile edo agente sekuen-
tzialak. Eskolak, xede horrekin
espezifikoki sortutako erakundea
denez, gizarte-eremu nagusietara-
ko —lanaren mundurako eta he-
rritar izateko— irakasteaz ardura-
tu beharko luke.

Erreprodukzio (hau da, Apple,
1982) eta korrespondentzia (hau
da, Bowles & Gintis, 1986) teorien
arabera, eskolek lanerako treba-
kuntzari ematen diote lehentasu-
na, herritar izateko trebakuntzaren
kaltetan. Horregatik, lan-arloekin
zuzenean lotutako irakasgaiak,
beren garrantziagatik, ardatzbihur-
tzen dira curriculumean. Ondorioz,
arte-hezkuntzaapaingarritzathartzen
da, arteek ez dutelako zuzeneko era-
bilerarik lan-munduan. Gurasoek,
irakasleek eta eskola-arduradunek
ez dute kontuan hartzen arteen
garrantzia ikaslearen hezkuntza
orokorrean.

Artea eta musika edergaitzat
edota aparteko esperientzia este-
tiko eta adierazkor baten sorkun-
tza gisa mantentzen badira curri-
culumean, musika-hezkuntzak
eginkizun garrantzitsua du herri-
tar bat egiteko bidean. Eta hori
musikak, demokraziak eta hez-

kuntzak printzipio ideologiko
komunak dituztelako. Artikulu
honetan erlazio horiek aztertuko
ditut nik. Halaber, musika-hez-
kuntzak hezkuntza-prozesuan
oro har duen ekarpen esangura-
tsua ere aztertuko dut. Horreta-
rako, bi iturburu erabiliko ditut
neure azalpenean: (1) demokra-
ziaz, hezkuntzaz eta musikaz eta
elkarren arteko erlazioez jada da-
kiguna; (2) egile honek beronek
Espainian egindako ikerketa: no-
la parte hartzen duten ikasleek
musikako gelan. Datuetan inkes-
tak eta kasu-azterketak sartzen
dira. Beraz, musika-hezkuntzak
herritar izateko trebakuntzan no-
la eragiten duen aztertuko dut,
hau da, ez genukeela musikarako
bakarrik hezi behar, musika be-
rez helburutzat hartuta, baita
musikatik hezi ere, herritar izate-
ko trebakuntzarako nahitaezko
hezkuntzak eskatzen duen egin-
kizun garrantzitsu bat bezala.
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Demokraziaren
esanahiak
Demokraziari buruzko azterketa
ez da erraza, oso hedatutako
kontzeptua baita, joera askota-
koek erabilia, ez beti esplizitua.
Antzeko egoera gertatzen da bes-

te hitz batzuekin ere, adibidez,
hezkuntzarekin, ikasleen ahal-
mentzearekin, gizartearekin,
edota musika hitzarekin berare-
kin. Kontzeptu bakoitzak esa-
nahi desberdina du, baina mun-
du guztiak definizio bera onar-
tzen balu bezala erabiltzen ditu-
gu sarri. Demokraziaren kon-

tzeptu orokor bat hau da: “esta-
tuaren barruko antolaketa, non
aginte politikoa herritik sortu eta he-
rriak gobernatzen duen. Agindupeko
komunitateak bere ordezkarien bi-
dez gobernatzen du, gobernatzen
dutenen eta gobernatua den herria-
ren artean sinbiosia eta elkarrekin-
tza ziurtatzeko bide bezala” (Sara-
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mago 1994, 22. or.). Hau da, su-
biranotasuna herrian datza.

Gizarte-autonomia eta aska-
tasun honek gizabanako guz-
tientzako askatasuna eta inde-
pendentzia esan nahi du. Bata
ezin da lortu bestea gabe. Noiz
sortzen dira desadostasunak?
Lehenengo eta behin, jarrera
ideologikoek gizarteari nagusi-
tasuna ematen diotenean giza-
banakoaren gain, edota alderan-
tziz. Liberalismoak gizabanakoa
indartzen du Estatuaren gaine-
tik; demokrazia erradikalaren ara-
bera, jendeak zuzenean parte
hartu behar du politikan; hau
da, bigarren ikuspegi honek uste
du gizarte-testuingurua dagoela
lehenengo, zeren eta horrek
ematen baitie zentzua gizabana-
koei. Bigarren, ikuspegien arte-
ko desberdintasunak puntu ho-
netan ere badaude: herritarrak
nola integratu behar liratekeen

gizartean. Bi ikuspegiek onar-
tzen dute identitate komuna
funtsezkoa dela, edozein herri-
tar islatuta sentitzeko bere esta-
tuan. Gutxiengoak nola kontuan
hartu planteatzen denean sor-
tzen dira arazoak baina, azkene-
an, bi ikuspegiek onartzen dute
aukera hori, “integrazio eta dife-
rentziazio-prozesu konplexuari”
egotziz (Rubio-Carracedo,
1996, 144. or.). Horrek esan
nahi du estatu-antolaketan kul-
tur ezaugarri desberdinak inte-
gratu eta onar daitezkeela beren
berezitasunekin.

Liberalismoaren eta demo-
kraziaren arteko desberdintasun
nagusia honetan datza, herrita-
rrek nola parte hartu behar du-
ten res publica-n. Liberalentzat,
hauteskundez hauteskunde or-
dezkariak aukeratzera mugatu
beharko lukete. Eta honela argu-
diatzen dute: mundu guztia ber-
dina denez, bakoitzak daki zer
den beretzat onena. Nahikoa da
bakoitzak bere premiak eta inte-
resak kontuan hartzea, herrita-
rrek behar duten guztia lortzeko,
Estatuak kanpotik esku hartu ga-
be. Banako autonomiaren nagu-
sitasun honek eramaten ditu li-
beralak sektore pribatua, zeha-
tzago esanda merkatua, gizaba-
nakoentzako jokalekurik onena
dela esatera. Saltzailea eta eros-
lea aske direnez eta beren intere-
sak ezagutzen dituztenez, uste
du biak direla transakzioaren
onuradun, ez bakarrik irabazi
ekonomikoan, baita sozialean
ere. Horregatik, gizabanakoaren
eskubideen eta jabetza-eskubide-
en arteko erlazioak “ondasunak
metatuz eta jabetza-eskubideak gi-
zabanakoaren eskubideen gainetik
daudela defendituz garatzen den”
pertsonaren kontzeptua inplika-
tzen du (Quesada, 1988, 284.

or.). Horren ondorioak dira, alde
batetik, banako interesak beste
jende batzuengandik babestea
izan beharko lukeela Estatuaren
eginkizun nagusia; eta beste al-
detik, lehen berdina zen jendea-
ren artean desberdintasunak jus-
tifikatzea:

Jabetza funtsezkoa bada giza
izaerarentzat, jendeak daukanak
legitimatzen du gizarte-aberas-
tasuna dutenen boterea. Hala-
ber, oraindik berezko berdinta-
sun hartan irauten duen jendea-
ren menpekotasuna justifikatzen
du (ibidem, 283-284. orr.).

Hala ere, kapitalismoak ez du
merkatua bakarrik inplikatzen,
baita ekoizpen edo produkzioa
ere. Eta merkatuak demokrazia
eskatzen duen bezala, ekoizpenak
harreman totalitarioa behar du ja-
bearen eta langilearen artean. Lo-
tura estua dagoen arren liberalis-
moaren eta kapitalismoaren arte-
an, artikulu honetatik kanpo dago
erlazio hori aztertzea.

Gainera, ikuspegi demokrati-
koak gizarte-gaietan zuzenean
inplikatuta dauden herritarrak
eskatzen ditu. Horretarako, ber-
dintasuna ez da askatasuna lor-
tzeko abiapuntua, liberalek argu-
diatzen duten bezala; aitzitik, as-
katasuna da berdintasuna lortze-
ko bidea, elkartasunaren eta
anaitasunaren bitartez:

Gizaki guztiek dute itxurazko bi-
zimodua bizitzeko askatasuna,
baliabideak, boterea eta oina-
rrizko jakintza izateko eskubidea.
Horrek esan nahi du eskubide
hori asetzen laguntzeko aski
gaitasun dutenek ezin dutela
moralki erantzukizun hori
saihestu (Vargas-Machuca,
1993, 194. or.).

Jakingarriak 28 47. zenbakia   
2OO2ko iraila   

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN



Gizabanakoa bere komunita-
tearen testuinguruak mugatzen
du, pertsona bakoitzari bere de-
sirak eta interesak adierazteko
balioak eta sineskizunak ematen
dizkiolarik. Beste era batera
esanda, ikuspegi demokratiko-
tik, gizabanakoa gizartearen on-
dorio bat da. Arrazoi horrega-
tik, Estatua legitimatuta dago
ekonomikoki eta sozialki esku
hartzeko. Halaber, foro irekiak
sortu behar ditu, horietan herri-
tarrek parte har dezaten arazo
politikoetan. Eta hori egoki eta
arduratsu egin dadin bermatze-
ko, berdintasuna behar da herri-
tarren artean. Berdintasuna zu-
zentasunaren bidez lortzen da;
hau da, desberdin tratatuz des-
berdina dena. Zuzentasunaren
kontzeptu hau gizabanakoaren
autonomiaz arduratzen da, baita
birbanatze- eta konpentsazio-
politikaz ere.

Hezkuntzaren
eginkizuna
demokrazian

Bi ikuspegietatik, hezkuntzak
eginkizun garrantzitsuak ditu:
(1) herritarrek arazo publikoetan
zuzenean parte hartzeko eskubi-
dea eta obligazioa dutela aldarri-
katzekoa; (2) manipulazio- eta
kontrol-ahalegin guztiak eragoz-
tekoa. Demokraziak hezkuntza
eskatzen du, baina baita hezkun-
tzak ere demokrazia. Guztiok
berdinak garela irakatsi behar lu-
ke eskolak. Aldi berean, guztiok
diferenteak garela irakatsi behar
luke eskolak, baina diferentzia
horiek ez luketela berdintasun-

eza sortu behar. Balio hau ber-
matzen duen sistema politikoa
demokrazia da. Jakintza honetan
oinarritzen da demokraziarako —
berez baliotsua den helburu gi-
sa— trebatzeko, eta demokrazian
trebatzeko dugun arrazoi nagu-
sia (Pérez Tapias, 1996). Hau da
bide bakarra ikasleek demokra-
ziaren printzipioak ikasi eta es-
perimenta ditzaten beren ikasle-
bizitzaren arlo guztietan. Hez-
kuntzak demokrazian duen egin-
kizunari buruz dauden ikuspegi
demokratiko desberdin guztiak
bat datoz puntu honetan.

Hala ere, antzekotasunak
baino desberdintasunak gehiago
dira. Gutmann-ek (1987) lau te-
oria aztertzen ditu herritarrak
gizarte demokratiko batean nola
trebatu behar diren diotenak:
(1) Platonek dioenez, Estatua da
batez ere bizitza ona zer den
transmititzeko ardura duena; (2)
Locke gurasoengan zentratzen
da, (3) eta Mill, gizabanakoen-
gan. Gutmannek laugarren pro-
posamen bat egiten du. Berak
argudiatzen duenez, hezkuntza-
ren eginkizun nagusia bere gi-
zartea erreproduzitzea izanik,
egin dezagun hori kontzienteki.
Aldi berean, belaunaldi berriek
beren komunitateari forma
eman behar lioketela adierazten
du. Gizarte-erreprodukzio kon-
tzientea bermatzeko bidea hez-
kuntzari buruz gorago aipaturi-
ko jarrera guztiei zeregin hone-
tan parte hartzen uztea da. Hel-
buru honetarako, printzipioak,
egiturak eta praktikak antolatu
behar ditugu, ez gizarte onaren
kontzeptu estatiko bat ziurtatze-
ko, baizik eta herritarrak, gizar-
te-erreprodukzioan eta eraldake-

tan parte har dezaten, hezkun-
tzak nola treba ditzakeen ikuste-
ko (Carr & Hartnett, 1996).
Printzipio, egitura eta praktika
hauek nola antolatu, hori da
hezkuntza-teoria desberdinen
gorputza.

Jakina, teoria desberdin
hauek ere eztabaidagarriak dira
edo gutxienez helburu desberdi-
nak dituzte. Savaterrek dioen be-
zala (1997), “informazioa prozesa-
tzea (paradigma teknikoa) eta
esanahiak ulertzea (praktikoa) ez
dira gauza bera. Eta diferentzia han-
diagoa esanahiak eraldatzen edo
beste berri batzuk eraikitzen (kriti-
koa) da”2. Izan ere, aipaturiko hi-
ru ikuspegiak bitara bil daitezke:
prozesuan zentratzen direnak
produktu bat lortzeko bide beza-
la, eta esanahiak eraikitzeko pro-
zesuan parte hartzen dutenak.
Nire iritziz, erlazio garbia dago
produktu gisa planteatutako hez-
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kuntzaren eta liberalismoaren ar-
tean, eta prozesu gisako plantea-
tutako hezkuntzaren eta demo-
kraziaren artean.

Paradigmen arteko diferen-
tziak garrantzitsuak diren arren,
horiek artikulatzea ezinbestekoa
da, liberalismoarekin eta demo-
kraziarekin bezalaxe. Beraz, ez
dugu bakarrik kontziente izan
behar zer-nolako herritarra ari
garen erreproduzitzen, baita ere
kontziente izan behar dugu zer-
gatik ari garen irakasten ari ga-
ren bezala (Liston & Zeichner,
1993). Demokrazian balioen
aniztasuna eta erlatibismoa asu-
mituta dauden bezala, hezkun-
tzan edozeinek argudia dezake
hezkuntza-teoria bat bestea bai-
no hobea dela. Berriro ere, de-
mokrazia eta hezkuntza lotuta
daude beren artean.

Musikaren
eginkizuna

Pentsaera liberal eta demokrati-
koak ikuspegi desberdina dute
kultur politikaz. Li-
beralek uste dute

beren gizarteko alderdi esangu-
ratsuetara mugatu beharko luke-
ela. Demokratek arte-ekitaldi be-
rriak eta abangoardikoak defen-
ditzen dituzte beren gizarteko
balioekin une oro kontaktuan
egoteko bide bezala. Musika-
kontzeptuak ere honela sailka
daitezke: (1) kontsumoko pro-
duktu gisa; eta (2) prozesu sor-
tzaile eta bizi bezala, beren ga-
raiarekin lotuta (Baricco, 1999).
Kontzeptu bakoitzak dagokion
joera demokratikoarekin duen
erlazioa nabaria da.

Bariccoren arabera, musika
produktu gisa hartzeak zera esan
nahi du: gure gizartean artistikoki
zuzena den musika bakarra Men-
debaldeko musika-tradizioa dela,
batez ere Barrokoaren eta Pos-
tromantizismoaren artekoa. Be-
rak argudiatzen duenez, denbo-
raldi jakin horretako musika er-
lazionaturik dago musika kultua-
ren beethoveniar ereduarekin.
Hau da, Beethovenek asmaturiko
musikaren kontzeptua gizartean
onartutako arketipo bihurtu da
eta, beraz, inolako gatazkarik

sortzen ez duen eredua3.
Baina guk,

gure gizartea berdina ez denean,
musika-eredu horri geldirik eus-
ten badiogu, ondorioak hauek di-
ra: musika goi-klaseen kontsu-
mo-gai bihurtzen da, baita eredu
hori eskuratzeko gai direnentzat
esperientzia pribatu eta banako
bat ere. Produktu gisako musika-
ren ikuspegi hau, honako haue-
tan hautematen da: (1) soinuen
arteko tonu-erlazio hierarkikoe-
tan; (2) eredu horren barruan
bakarlarientzat idatzitako musi-
ka-kopuru handian; (3) musika-
jakintzaren eta esperientziazko
jakintzaren artean dagoen desfa-
sean, kontzertu-aretoa antolatze-
ko eraz eta musikaren funtzio-
faltaz (Adorno, 1976).

Beste aukera hau da: arteak
eta musika gizarte-balioekin lo-
tutako prozesu sortzaile gisa har-
tzea; hau da, arteen helburua
gauza ederrak egitea baino zer-
bait gehiago da (Small, 1989).

Gure barne- eta
kanpo-inguru-

nea araka-
tzeko eta

horrekin
b i z i -

t z e n
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ikasteko prozesua da. Positibis-
moa eta zientzia dira errealitatea
arakatzeko beste bide bat. Bitar-
tean, arteek munduan bizitzeko
trebetasunarekin dute zerikusia,
eta zientziak horren kontrolare-
kin. Horregatik aipatzen da pro-
zesu artistikoaren garrantzia eta
ez hainbeste produktuarena, ze-
ren eta “esperientzia errepika ezina
baita artearen funtsezko tresna”
(ibidem, 88. or.).

Ikuspegi honek ez du esan
nahi musika klasikoak merezi ez
duenik. Esan nahi du musika kla-
sikoa ezin dela jada produktutzat
hartu eta, beraz, berriro interpre-
tatu behar dela. Halaber, esan
nahi du musika klasikoak bere
nagusitasuna galtzen duela gu bi-
zi garen gizarte postmodernoan,
absoluturik gabekoan. Baina ba-
dira alternatibak egoera honeta-
rako. Bariccoren eta Smallen
arabera (op. cit.), honela labur
daitezke aukera horiek: (1) egun-
go joerak musikan, hau da, musi-
ka “light”a, minimalismoa, neo-
rromantizismoa, eta Eki Europa-
tik datozen musika-hizkuntza be-
rriak; (2) Webern-en musika be-
rrinterpretatzea; (3) Inpresionis-
moak zabaldutako bide berriak,
batez ere, Debussyk; (4) Puccini-
ren ikuskizun-kontzeptua; (5)
Mahler-en musika-kontzeptua
fondo gisa, eta filmetan musika-
ren erabilerarekin lotzea; (6) ten-
tsiorik eta erlaxapenik eza Mes-
siaen-en obran. Adibide hauek
guztiak bide berriak dira musika-
soinuak edozein egitura hierarki-
kotatik askatzeko.

Lehenengo atal hau bukatze-
ko, gaietatik aparte objektibota-
sun bat dagoela onartzen badu-
gu, horrek esan nahi du jakintza
absolutua dela, eta beraz estati-
koa. Horretan oinarritzen da: (1)
musikaren kontzeptua, produktu

gisa; (2) hezkuntza-kontzeptu
bat, mundu guztiarentzat berdi-
nak diren aurretiazko helburuak
lortzera bakarrik bideratua; (3)
beste edozein jakintza, “objekti-
botzat” hartua. Halaber, jakintza
horrek, gaiez kanpoko produktu
gisa hartuta, ikasteko ahalegina
eskatzen du. Alderantziz, erreali-
tatearen pertzepzioak gaien inpli-
kazio aktiboa eskatzen duela uste
badugu, errealitatea sozialki per-
tsona bakoitzak eraikitzen duela
onartzen ari gara, errealitatea
subjektiboa dela eta gizabanako
bakoitzaren araberakoa, hau da,
era askotakoa eta, noski, etenga-
beko aldaketan dagoena. Kasu
honetan, musika eta arteak errea-
litate hori ulertzeko bide bat
izango lirateke, eta gure senti-
menduak eta gogoetak beste ba-
tzuei komunikatzeko bitartekoak.
Aldi berean, jakintza lortzeko du-
gun bidean zentratu beharko luke
hezkuntzak, eta ez bere edukian,
eta, beraz, errealitatea hautema-
teko gure bizitzako beste edozein
arlotan erabiltzen dugun metodo
berbera erabili beharko luke. Ja-
kintza absolutuak liberalismoare-
kin duen erlazioa eta prozesuaren
nagusitasunak demokraziarekin
duena nabariak dira.

Musika eta
demokrazia
ikastetxeetan

Nire ikerketak zera kontatzen du,
musikaren eginkizunak hezkun-
tzan zer lotura duen ikasleek le-
hen eta bigarren hezkuntzako
ikastetxeetan gelan parte hartzeko
duten moduarekin. Datu hauek
ikasleak beren ikaskuntzan inpli-
katuta dauden moduari buruzko-
ak dira: nola talde bakoitzak bere
ezaugarriak dituen, bere jokabi-

deak, eta zer esan nahi duen ahal-
mentzeaz ikasleek ulertzen dute-
nak. Ikerketa hau Andaluziako
autonomia-erkidegoan egin zen,
Espainiaren hegoaldean.

Era askotako ikerketa-meto-
dologia erabili zen: kuantitatiboa
(inkestak) eta kualitatiboa (kasu
azterketak). Lehenengo metodo-
logia galdera-sorta bat izan zen,
eta interesatzen zitzaidan hez-
kuntza-maila bakoitzeko ikasleei
eta irakasleei eman nien. Nire
ikerketaren helbururako, 24 item
prestatu nituen lau multzotan
banatuta. Galdera-multzo bakoi-
tzean zera galdetu zitzaien ikas-
leei, ea beraiek nola eragiten zu-
ten erabakietan: (1) eskoletan;
(2) jarduerak egiterakoan; (3)
metodologiari buruz; (4) eta eba-
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luazioari buruz. Bigarren hez-
kuntzako ikastetxeetan, 42 item
zeuden, zazpi multzotan banatu-
ta, eta lehenengo hezkuntzako
ikastetxeetako puntu berberak
hartzen ziren kontuan, eta beste
hiru: (1) irakasgaia ikasturtearen
hasieran; (2) lan-taldea; (3) eta
diziplina.

Lehen hezkuntzako ikaste-
txeetan, inkestaren emaitza na-
gusiak honela laburtzen dira:
ikasleen parte-hartze murriztua,
eta hori bezainbat irakaslearen
lana paradigma praktikoan oi-
narritua; hau da, beren irakas-
penetan eta prozesuaz eurek ba-
karrik zuten kontrolean oinarri-
tua. Honek esplikatzen zuen
zergatik ikasleek erantzun zuten
parte hartzen dutela eurek esko-
lan. Aldi berean, pentsatzen zu-
ten erabaki gehienak irakasleek
hartzen zituztela. Adibidez, hiz-
keta eta mugimendua irakasleek
kontrolatzen dute musikako
ikasgelan. Ikasleek ez dute ahal-
menik inolako iradokizunik egi-
teko metodologiaz edo ebalua-

zioaz. Bigarren hezkuntzako
ikastetxeetan, antzeko joera
adierazten zuten erantzunek: le-
henik, galdera gehienek ezezko
erantzuna eragin ohi zuten. Adi-
bidez, erantzunek adierazten zu-
ten ikasleek ezin zutela beren
iritzia eman irakasgaiei buruz.
Bigarren, beste galdera-multzo-
ak ez zuen adostasunik erakus-
ten. Are gehiago, ea hitz egiteko
irakaslearen baimena beharrez-
koa den galdetutakoan, erantzu-
nen ehunekoa ia berdina zen
galdera-sortan zeuden lau auke-
retako bakoitzean. Aitzit ik,
ikasleek esan zuten edozer gal-
degin dezaketela edozein une-
tan, eta, oro har, ikasgelan giro
ona dagoela sumatzen zuten.

Irakasgaiari buruz, lehen
hezkuntzako ikastetxeetan mu-
sika, beste irakasgaiekin aldera-
tu nahiko desberdin hartzen zu-
ten, musika murrizgarriagoa de-
lako. Hori baliteke izatea beste
irakasle batek irakasten dielako
musika. Lehen hezkuntzako
adinean dauden ikasleek batez
ere irakasle bakar batekin lan

egiten dute. Agian kikilduta
sentituko dira musikako

irakasleekin konfiantza
gutxiago dutelako.
Gainera,  musika
1990az geroztik

sartu da pixka-
naka espai-

niar curriculumean —horren
aurretik, ez zegoen musika-hez-
kuntzarik praktikan. Beraz, mu-
sikako irakasleak denbora gu-
txiago egoten dira ikasleekin le-
hen hezkuntzako irakaslea bai-
no, eta kontrol handiagoa zertu
lezakete ikasleen gain. Musika
ez bezala, marrazketa eta soin-
keta ez dira hain irakasgai mu-
rrizgarriak, ikasleei sarriago
onartzen zaielako parte-hartze
aktiboa.

Bestalde, musika-hezkuntzak
lehen hezkuntzako eskoletan
duen aparteko egoera hori ez da
agertzen bigarren hezkuntzako
eskoletan. Bigarren hezkuntzan,
galdera-sortako bi item-etan
desberdintzen da musika beste
irakasgaietatik. Arrazoia garbi
dagoela ematen du: Espainian
bigarren hezkuntzako ikasketa-
planean, gai bakoitza irakasle
batek irakasten du, eta beraz
musika ez da salbuespen bat.
Gainera, ikasleek uste dute par-
te hartzeko aukera gehiago da-
goela soinketan eta erlijioko/eti-
kako eskoletan (bietako bat au-
keratu behar dute ikasleek); fisi-
ka, kimika eta marrazketa tekni-
koa dira, bestalde, gairik zurru-
nenak eta parte-hartzerik gu-
txienekoak.

Kasu-azterketak

Bigarren ikerketa-metodoa
bi kasu-azterketa izan ziren.
Bi azterketetan, kasua ikas-
le-talde bat zen musikako

eskolan, eta gai nagusia,
testuinguru horretan ikas-
leek nola parte hartzen zu-
ten. Lehenengo kasua le-
hen hezkuntzako eskola
pribatu batean aztertu zen;
hiri baten aldirietako auzo
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pobre batean zegoen eskola.
Aurkikuntza nagusiak irakaslea-
ren lan eta kontrolari eta ikasle-
en erresistentziari buruzkoak zi-
ren, baita beraien genero eta gi-
zarte-klaseari buruzkoak ere.
Musikari buruzko datu esangura-
tsurik ez zen atera, ziur asko mu-
sika-zaletasunak ez direlako ga-
rrantzitsuak lehen hezkuntzako
adinean dauden ikasleen soziali-
zaziorako, behatutako taldean
gutxienez.

Bigarren kasu-azterketa bi-
garren hezkuntzako ikastetxe
publiko batean egin zen, eta hi-
riaren erdian zegoen. Azterlana-
ren bereizgarri bat ikasleen arte-
ko erlazio desorekatua izan zen,
generoaren arabera. Generoaren
araberako erlazio desorekatu
horrek nesken parte-hartzea es-

koletan txikiagoa izatea eragiten
zuen. Ondorengo pasarteak,
neska-talde batekin izandako el-
karrizketakoak, hori erakusten
du. Neskei galdetu zitzaien ea
zergatik ez zuten galderarik egi-
ten eskolan:

Neskak: Lotsatuta zaudelako
(...). Galdetzeko lotsa duzulako
(...). Batzuetan, esplikatutakoa
ulertu duen jendeak berak lotsa-
razten zaitu. Agian zerbait ez
duzu ulertu, eta zera esaten di-
zute: “Tira, tira, ez zaitez ergela
izan! Erraza da! (...). Horrela da.

Behatzaileak: Nork esaten
du hori?

N.: Jendeak... Sarri, gaine-
ra... “Erraza da!” esaten dizute.

B.: Baina zer esan nahi du-
zue jendeak esatean? Zeuen
ikasgelako mutilei buruz ari za-

rete?
N.: Bai (...). Nahiz eta jakin

txantxetan ari direla, baina,
agian...

B.: Baina, inork esan dizue
hori inoiz? Inork esan dizue
inoiz “O, zein traketsa zaren” edo
“Zein ergela!” edo antzeko zer-
bait?

N.: Ez, “Zein traketsa”, ez,
baina agian bai: “Erraza da! Uler-
tu behar duzu!” (...). “Nola liteke,
ordea, ez ulertzea?”.

Jakina, egoera honek ez du is-
latzen nesken berezko atributua;
bigarren hezkuntzako ikastetxera
etorri aurretik ikasitako portaerak
eragiten du. Ikasgelako mutilek ez
diete berariaz ezer egiten neska
horiei beren inhibizioa eragiteko,
eurek ere ikasi egin duten jarrera
zorrotzagoa errepikatzea izan
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ezik. Ikasgelan neskak eta mutilak
non esertzen diren ere esangura-
tsua da, ikasgelako espazioa muti-
lek kontrolatzen zutela erakusten
baitzuen, ondorengo grafikoan
ikusten den bezala

Mutilak

Neskak

Mutil bihurriak
(bikotea)

Neska bihurriak
(laukotea)

Juanjo
(bakarlaria)

Manolo egoten 
zen lekuak

Behatzailea

Mutil gehienak ikasgelaren au-
rrealdean eta eskuinaldean eser-

tzen ziren, eta neskak berriz er-
diko ilaran, eta beti mutilen atze-
an. Diziplina gutxieneko ikasleek
ikasgelaren ezkerraldea aukera-
tzen zuten. Hemen ere mutilak
aurrealdean zeuden banatuta eta
neskak atzean. Beraz, ondorioz-
tatu nuen mutilek menderatzen
dutela espazioa, bai bertikalki
(mutilak bakarrik zeuden lehen
ilaran) eta bai horizontalki, nes-
kak mutilen atzeko lekuetan zeu-
den nagusiki, nahiz eta bazeuden
beste irizpide batzuk ere espazio-
aren banaketan, adibidez, be-
raien jarrera eta beraiengandik
espero zena ikasgelan. Azkenik,
baziren bi mutil taldean integra-
tu gabeak. Bat normalean ikasge-
laren eskuinaldean eta atzean
esertzen zen, eta besteak ez zeu-
kan leku jakin bat.

Hala ere, ikasle-talde bakoi-
tzak hartzen zuen lekua ez zen
desberdintasun bakarra. Beraien
generoaz, jarrera diziplinatuaz
edo diziplinarik gabeaz, eta talde

osoan zuten integrazioaz gain,
kultur ezaugarri desberdinak ere
hauteman ziren. Ezaugarri nagu-
sietako bat ikasleen musika-zale-
tasun desberdinak ziren. Talde
nagusiari, eta batez ere neskei,
Spice Girls gustatzen zitzaien, ga-
rai hartan modan zegoen musi-
ka-taldea. Diziplinarik gabeko
mutilen bikoteak nahiago zuen
banda-musika, haietako bat bere
herriko bandakoa baitzen. Dizi-
plinarik gabeko nesken laukoteak
musika flamenkoa zuen gogoko.
Juanjo bakarlariari, ikasgelaren es-
kuinaldean eta atzean, bakarrik,
esertzen zenari, heavy metal musi-
ka jotzea eta entzutea gustatzen
zitzaion, eta jarleku jakinik ez
zuenak bakalao musika zuen go-
goko, diskotekako musika-mota
bat, drogari atxikitako zenbait
gazte-talderen artean oso ezagu-
na Espainian. Horrek adierazten
zuen musikaren kultur balioak
bere objektibotasunaren gainetik
zeudela. Bakoitza zein kultur tal-
de espezifikotakoa zen erabaki-
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tzen zuen musikak, beren janz-
kera, hizkera eta ohiturekin ger-
tatzen zen bezalaxe.

Ondorioak

Liberalismoa eta demokrazia Fbi
kontzeptu desberdin dira, beren
artean artikulatuak XIX. mende-
az geroztik. Nahiz eta bi kon-
tzeptuen oinarrian berdintasuna
eta askatasuna egon baliorik ga-
rrantzitsuenak bezala, bakoitzari
emandako lehentasun desberdi-
nak ondorio desberdinak eragi-
ten ditu. Hau hezkuntzaren an-
tzekoa da, non egungo eredu
guztiak ere edukiari eta proze-
suari buruzkoak diren. Hala ere,
produktu baten lorpena azpima-
rratu, edo prozeduran zentratu,
oso eredu ezberdina da emaitza.
Lehenengoak irakasgaiez kanpo
dagoen zerbait lortzea inplika-
tzen du. Bigarrenak beraien arte-
ko elkarrekintzak azpimarratzen
ditu; hau da, jendeak nola ikas-
ten duen azpimarratzen du, zer
ikasten duen baino gehiago.

Nire ikerketan bildutako datu
guztien arabera, irakasleak
gehiago arduratzen dira lehenen-
go perspektibaz, bildutako infor-
mazioak adierazten duenez, be-
ren ikasleei musikaren esanahia
transmititzea interesatzen bai-
tzaie; hau da, musika-jakintza
objektiboa. Hala ere, horrek esan
nahi du produktu bat lortzera bi-
deratzea, hezkuntza-prozesuaren
kaltetan. Halaber, musikari lotu-
tako gizarte-balioak badaudela
ukatzea inplikatzen du ikuspegi
horrek. Horren eraginez, ikasle-
ak gizarte-talde espezifiko bate-
koa edo bestekoa izateko baldin-
tza bihurtzen dira musika-zaleta-
sunak. Beste era batera esanda,
nire datuek erakusten dute pro-

duktu gisa hartutako musikarako
hezten dituztela ikasleak, eta ez
dituztela, musika-esperientziaren
bitartez, musikatik hezten. Musi-
ka-hezkuntzaren ikuspegi positi-
bista, musika mundua ulertzeko
bide bat bezala hartzen duena,
nagusi da.

Hala ere, musika ez da pro-
duktu objektibo bat bakarrik.
Adornok dioen bezala, “gauza
guztien gainetik, musika buruaren
arazo bat da nahitaez (...). Bere
prestakuntza ideologikoa izan da ha-
sieratik” (Adorno, 1976, 61. or.).
Horrek esan nahi du jendeak
musika-mota jakin bat nahiago
duela bere kultur baldintzapena-
ren arabera; hau da, bere genero-
aren, gizarte-klasearen, arraza-
ren eta beste faktore batzuen
arabera. Puntu hori ukatzeak edo
aitortzeak musikarako edo musi-
katik hezteko giroa sortzen du.
Halaber, bestelako curriculum
bat eskatzen du arteetan:

“Alde ikaragarria dago bi ikus-
pegi hauen artean: egoera guz-
tietarako erantzunak ematen di-
tuen egia unibertsal bakarra da-
goela dioenaren, eta bizitza iker-
keta etengabea dela eta esa-
nahia eraikitzea eta gure egiak
aurkitzea geuri dagokigula dioe-
naren artean. Bi ikuspegiek (...)
ondorio asko dituzte arteetarako
eta hezkuntzarako. Ikuspegi ba-
tean, dagoeneko emana dagoe-
na estudiatzea da gure zeregina.
Bestean, gure ekintzek, pertzep-
zioek eta pentsamenduek ema-
ten diote benetan forma mun-
duari” (O’Fallon, 1995, 22.
or.).

Azken ikuspegi hau osagarria
da, eta ez kontraesankorra, na-
gusi den ikuspegi zientifikoare-
kin. Ikasle bakoitzaren esperien-

tzia azpimarratzen du, giza ja-
kintza guztia guk geuk eraikitzen
dugula uler dezan, baita pentsae-
ra kritikoa bultzatzearen garran-
tzia ere. Irakasgai honetatik egin-
dako musika-hezkuntzak helbu-
ru horri laguntzen dio. Baina
ereiten ari garenaren emaitzak
jasoko ditugu gero: goi-mailako
musika jakintza akademikoare-
kin lotzen da, eta hori gutxiengo
hautatu batena da. Aldi berean,
behe-mailako musika ikasleen es-
perientziazko jakintzarekin lo-
tzen da, baina bi kontzeptu ho-
riek (goi-mailakoa eta behe-maila-
koa) elkarren aurkako gisa ager-
tzen dira, gauza beraren bi alde
baino gehiago (Best, 1996).
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Honek izan beharko luke
gure lehenengo konpromisoa
musika-irakasle gisa: artistikoki
zuzenak diren musika-estiloak
eta instrukziozko trebakuntza
bakarrik erakutsiko al diegu
geure ikasleei? Ala beraiek as-
katasunez eta beren irizpideen
arabera aukeratutako musika-
motaz  gozatzeko modua eraku-
tsiko diegu? Hau da, trebetasun
instrumentaletan ala balioetan
oinarritutako ikasketa-plan bati
jarraituko diogu? Jakina, galde-
ra hau ez dagokie bakarrik mu-
sikari eta arteei, baita ardatz di-

ren irakasgaiei ere. Hala ere,
musika- eta arte-hezkuntzak ez
du ikasleengan ardatz diren ira-
kasgaiek adinako presiorik jasa-
ten. Akademikoak artistikoa
menderatzen badu, ondorioa ze-
ra da: irakasleak, gurasoak eta
administratzaileak arduratuago
egotea lan-munduari buruzko
arazoez. Baina aldi berean, ego-
era honek arteentzako abantaila
bat esan nahi du, trebetasun
teknikoak lortzeko presio txi-
kiagoa zertzen baitute ikasleen-
gan (Stake, Bresler & Mabry,
1991). Errazagoa da balioetan,

esperientzietan eta prozesuetan
oinarritutako curriculum bat
gauzatzea.

Hala ere, nire ikerketaren
emaitzek beste ildo batean ere
adierazi zituzten irakasgaien ar-
teko diferentziak. Gorago aipa-
tu dudan bezala, marrazketa eta
soinketa ez dira hain irakasgai
murrizgarriak lehen mailako
hezkuntzan. Era berean, fisika,
kimika eta marrazketa teknikoa
murrizgarriagoak dira bigarren
hezkuntzako ikastetxeetan.
Emaitza horiek ez dira harriga-
rriak: irakasleek, gurasoek eta
eskola-arduradunek apaingarri-
tzat dauzkaten irakasgaietan,
ikasleek lasai adieraz dezakete
beren burua, baina helduek ira-
kasgai ardatz garrantzitsutzat
dauzkaten irakasgaiak murriz-
garriagoak dira. Baina datuek
zera ere erakusten dute: musi-
kako eta erlijioko eskoletan,
helduek apaingarritzat dauzkate-
netan, ikasleei ez zaiela parte
hartzen uzten soinketan eta ar-
te-eskoletan bezainbat. Egoera
bertsua gertatzen da hizkuntza-
ko eta matematikako eskoletan,
zeren eta, ikasleen erantzunek
erakusten zutenez, eskola hauek
ez baitziren fisika eta kimika be-
zain murrizgarriak, nahiz eta es-
kola ardatz gisa hartuta egon.

Ondorioa zera da, ikastea
edukiaren egiturak baldintza-
tzen duen arren (Buchmann,
1986), horrek ez duela esan
nahi irakasgai batzuetan berdin-
tasuna eta demokrazia posible
ez direnik. Horrek esan nahi du
hezkuntza-prozesua esperimen-
tatzeko modua desberdina dela
irakasgaien artean. Baina egoera
gehienetan, parte-hartze handia-
goa lotzen da oso garrantzitsua
ez den zerbaitetan. Eta ikastea
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jakintzaren izaerak ez badu bal-
dintzatzen, horrek esan nahi du
ardura nagusia irakasleei dago-
kiela. Beraiek dute azken eraba-
kia: edukiari ala prozesuari le-
hentasuna ematea.

Edukian zentratuz, ikasleei
banaka gertatzen zaiena ahazte-
ra jotzen dute irakasleek, eta,
beraz, denak berdintzat hartzen
dituzte. Irakasgai bakoitzaren
egitura ikasle bakoitzak behar
eta eskatzen duenaz harantzago
dago. Baina ikasleak berdinak
direla suposatzen bada, irakas-
leak nahi edo ez, bidegabekeria
legitimatzea da ondorioa, des-
berdina dena berdin tratatzea
gauza bidegabea baita, noski.
Hau da lehen argitutako justizia
demokratikoaren kontzeptua.
Beraz, edukien irakaskuntzak
ikasleen ikaskuntzaren funtzio
bat izan beharko luke, eta ez al-
derantziz, normalean gertatzen
den bezala. Jakina, jakintzak
oraindik oso eginkizun garran-
tzitsua du hezkuntzan, baina ez
eduki berbera mundu guztiaren-
tzat. Edukia ikasleen premiaren
arabera aukeratu beharko litza-
teke, are gehiago informazioan
oinarritutako gure gizartean.
Gaur egun, kontua ez da dena
jakitea —gainera, ezinezkoa da
jakintzaren adar zehatz-zehatz
batean ere—, baizik eta behar
dugun informazioa bilatu eta
aukeratzea (Flecha, 1997).

Hala ere, jakintzaren ustez-
ko objektibotasunaren izenean
edukian pentsatzen jarraitzen
dugunean, guk nahi ala ez, neo-
liberalismoaren balioak ari gara
transferitzen gure ikasleei. Be-
raien ekintza-askatasuna onar-
garritzat jotakoen artean auke-
ratzeko askatasunera mugatuta
dagoenez, gai dira aukeratzeko,

baina ez politikoki zuzenak di-
ren aukeren artean. Moral bi-
koitza erabiltzen ikasten dute:
pentsatzen dutena eta esaten
dutena. Truke-balioa erabilera-
balioaren gainetik aintzat har-
tzen ikasten dute, hau da, be-
raientzat meritukrazia eta pres-
takuntza ikastearen gainetik
daude, soldata irabazteko lana-
ren kasuan bezala. Lanerako
trebatzea herritar izateko treba-
tzea baino eginkizun garrantzi-
tsuagoa dela ikasten dute. Agin-
taria gogo onez hartzen ikasten
dute, irakasleek harreman onak
baldin badituzte ikasleekin, edo
gogo txarrez, irakasleek beren
iritziak ezartzen badituzte esko-
lan. Produktu bat lortzeari bu-
ruz pentsatzen ikasten dute,
zertzen ari diren prozesua bizi-
tzeaz pentsatu ordez. Eta azke-
nik, esperientziazko jakintza eta
akademikoa bi mundu bereizi-
tan banatzen ikasten dute ikas-
leek, gizartean eremu pribatua-
rekin eta publikoarekin gerta-
tzen den bezala.

Zoritxarrez, hauek ez dira
balio demokratikoak zentzu be-
tean, eta beraz nahitaezko hez-
kuntzaren xedearen aurka dau-
de demokrazian: jendea demo-
krazian bizitzeko gai izan dadin
trebatzea, res publica-n parte
hartzeko gai izan dadin. Eta
puntu honetan argi ditzake mu-
sikak zenbait gauza. Adibidez,
zergatik erabiltzen den gero eta
gehiago fondoko musika (adi
egon gabe entzuten dena), ez
filmetan bakarrik, baita doku-
mentaletan ere, eta albisteetan,
mezu esplizitua ez, baizik eta
funtzionala bidaliz. Edo zerga-
tik diren hobeak Brahms, Errol
Garner edo Camarón de la Isla
(musika flamenkoa)-ren pieza
baten melodia, erritmoa, testura

eta egitura, irrati eta telebista
gehienek ematen dituztenenak
baino. Ez da zaletasun-kontua,
baizik eta kontraesanak eta ge-
zurrak ulertze-kontua, lehenen-
goek agerian jarri eta beste
hauek ezkutatzen dituztenak.

Gaur egun, artikulu honen
egilea Hezkuntza Ikerketarako
eta Curriculumaren Ebaluazio-
rako Zentroan dago, Urbana-
Champaign-en, Illinoiseko Uni-
bertsitatean. Eta Hezkuntza,
Kultura eta Kirol Ministerioko
Unibertsitateetako Estatu Idaz-
karitzaren diru-laguntzari esker
dago bertan.

Parentesi artekoak artikulu
honen egilearenak dira, ez Sava-
terrenak.

Agian hau ez da zuzena USA
eta Kanadarako. Hala ere, este-
reotipoa esanguratsua da. Izan
ere, Bariccok Europa du gogo-
an, baina nik uste dut bere
ideiak balio duela Mendebalde-
ko mundurako.



Z
ergatik da hain zaila
musika ikastea? Zer
zailtasun du jendearen-
tzat musika irakasteak?
Ikasleen aurretiazko

baldintza edo/eta gaitasun-kon-
tua ote da? Musikan ezjakinek
—eta batzuetan bai musikariek
eta bai beren hezitzaileek— gal-
dera horiei buruz zera erantzu-
ten dute: musika-ikasleak ezin-
bestean behar duela abstrakzio-
gaitasuna kodea bera eta bere
metodologia ikasteko, baita gai-
tasun fisikoak (entzumena, imi-
tazioa, koordinazioa, etab.) eta

intelektualak (kontzentrazioa,
aditasuna, oroimena, etab.) ere.

Hori guztia, erlatiboki behin-
tzat, errealitate honen alde ga-
rrantzitsu bat bezala hartu behar
da. Hala ere, ez dugu ahaztu be-
har beste faktore erabakigarri
batzuk ere egon litezkeela musi-
ka ikasi eta irakasteko prozesue-
tan; honela, adibidez, musika-no-
taziorako sistema tradizionalean
nahiz bere didaktikan, badira
zenbait paradoxa eta kontraesan,
zuzen-zuzenean bere egitura eta
edukiei dagozkienak, eta, oro
har, kontuan hartzen ez direnak,
aldaketa handirik gabe iraun bai-
tute hainbat mendetan zehar; eta
horiek, dudarik gabe, baldintza-
tu eta eragin txarra dute musika
ulertu eta erabiltzerakoan. He-
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men kokatzen da Sergio Aschero
musikologo argentinarrak musi-
ka-sistema tradizionalaren erabi-
leraz egindako gogoeta: “Ohitu-
raren indarra arrazoiaren inda-
rraz kontrastatu beharko genu-
ke”. Halaber, Despins-ek (1996)
beste gogoeta bat egiten du, gai
honetan ahaztu behar ez duguna:
“Haurrak ez daude arauak bete-
tzeko; arauak egokitu behar dira
haur bakoitzaren premietara”.

Gaur egun ere, haurrei ikas-
tetxe batzuetan, eta irakasleei
unibertsitate batzuetan ematen
zaien musika-hezkuntza, irakas-
teko prozedura zurrunetan oina-
rritzen da (oso irizpide intelek-
tual edo teorikoetan soilik, sor-
tzaileagoak eta artistikoagoak di-
ren beste batzuen kaltetan).

Zailtasunak m
didaktikan
Jose Ramon Vitoria Gallastegi

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea
Arrasate Musikal musika-eskolako irakaslea

Musika notazio tradizionala eta
burmuinaren funtzionaltasuna



Halaber, errazegi ahazten du-
gu sortu nahi dugun emozio artis-
tikoak haur bakoitzaren benetako
premien, bere sentsazio-mailaren,
bere bizipenaren araberakoa izan
behar duela; bestela, haurraren
sorkuntza traketsa izango da edo
ez du ezer sortuko.

Neurri batean hori ahaztu de-
lako, musikaren irakaskuntza ba-
tzuetan kasuistika hutsa bihurtu
da, gehiegizko xehetasunen era-

karpenak eta tekniken azterketa
azpimarratzeak mugatu egin du-
telarik ikuspegi estetiko bakoi-
tzaren alde sortzaile eta buru-
tsua. Agian Martenotek (1952)
ongi ulertua zuen arazo hau ida-
tzi zuenean musika-irakaspen
guztien erdian jarri beharreko le-
henengo printzipioa hau dela:
“espiritua letraren aurretik eta
bihotza buruaren aurretik”. Ho-
rretarako, irakaskuntza-estrate-
giak ezartzerakoan haurrak dira

abiapuntu, eta ez alderantziz, ze-
ren eta, jendea barrutik hezi or-
dez eredu konformista baten ara-
bera hezten badugu, balio asko
galtzen baitu, kanpotik ezarrita
dagoelako.

Despins-entzat (1996), ira-
kaskuntzak beti eman beharko
lioke haurrari berezko artista iza-
teko bidea, hau da, bera izaten
segitzeko, eta ez mugatu, malgu-
tasun gutxiko estrategien bidez,
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musikaren

Londreseko Canden Towneko eskola bat.



aurrefabrikatua eta arauemailee-
gia den arte baten esparrura.

Hasteko, onartu behar dugu
McCarthy, B. (1980), Pribran,
K.H. (1977), Despins, J.P. (1996),
Carpenter, T. (1978) eta abarrek
egin dituzten azterlan eta ikerke-
tetan aurkikuntza berriak daude-
la burmuinaren funtzionamen-
duaz musikagintzaren formetan.
Beraz, aurkikuntza horiek geure
jardueraren gainera proiektatu
behar ditugu, ea haurrek musika
ikasteko duten zailtasuna argi-
tzen dugun; izan ere, lehenengo
aldiz, ikerketa horietan neurolo-
gikoki esplikatu da haurren mol-
datu ezina musika ikasteko modu
espezifiko batzuetara.

Honela, autore horien eta
beste batzuen ikuspegiak eta
ekarpenak erreferente gisa hartu-
ta, azterketa bat egiten saiatuko
gara, hasieran egindako galdera
batzuen erantzunak bilatzeko in-
teresgarri izan daitekeelakoan.

Horretarako, musikaren didakti-
kari dagozkion funtsezko hiru
faktoreri buruz hausnarketa egi-
tea proposatzen dugu:

1. Musika-sistema bat iraku-
rri/dezifratzea. Kodea/sinboloak.
Bere bistaratze edo bisualizazioa.

2. Partitura ulertzea.
3. Musikaren didaktika: bur-

muinaren funtzionaltasuna eta
bat etortze funtzionala.

1. Musika-sistema bat 
irakurri/dezifratzea.
Kodea/sinboloak. 
Bere bistaratze edo
bisualizazioa.

1.1. Musika-sistema bat
irakurri/dezifratzea.

Zer da, oro har, partitura bat
irakurri eta dezifratzea? Ikus-
pertzepziozko prozesu bat, siste-

ma bati buruzko sinbolo idatziek
esanahi berezi bat duten hainbat
informazio adierazten dutelarik
formalki (definizio honen sal-
buespen bat “braille” sistema
izan daiteke, sinboloak ezagutze-
ko ukimenean oinarrituta itsuek
erabiltzen dutena).

“Sistema” hitza (grekozko
systema-tik datorrena) honela de-
finitzen da: “gai bati buruzko
arau edo printzipio-multzo bat,
beren artean lotuak”.

Musika idazteko sistema bat
zeinu konbentzional batzuen bi-
dez egiten da, eta hauek soinuak
adierazten dituzte grafikoki.

Musika idazteko sistemak
herriak eta garaiak bezain desber-
dinak eta ugariak izan dira. Hala
ere, bi multzo handitan bana dai-
tezke:

Notazio fonetikoak: hitzak
edo letrak erabiltzen dituzte
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Arrasate Musikaleko 1997-1998 ikasturteko ikasleak biolin emanaldi batean.



eskalako graduak adierazte-
ko, eta gainera zeinu konben-
tzionalak iraupen-balioak
adierazteko. Tresna eta aho-
tsetarako notazio alfabetikoz-
ko sistema honen adibide his-
toriko bat antzinako Grezian
erabilitakoa da; bata tresnen
hariekin erlazionatua, eta
bestea, berriz, eskalako soi-
nuen ordenarekin.
Notazio diastematikoak: bes-
te zeinu batzuk erabiltzen di-
tuzte, ez hitzak edo letrak,
eta horiekin berehala eta gar-
bi bistaratzen da konfigura-
zio melodikoa. Zeinu horien
izenak sistemaren araberako-
ak dira: pneumak, zenbakiak,
notak edota, Aschero siste-
maren kasuan, sonokoloreak.

Ezagutzen dugun notazio
diastematiko zaharrena Mende-
baldeko Elizaren notazio pneu-
matikoa da; eta denboraren hu-
rrenkeran, gero Japoniako nota-
zio klasikoa, eta Erdi Aroko eta
Aro Modernoko mentsurala.

Soinuen altuera finkatzeko,
lerroak asmatu ziren, eta horiek
erreferentzi puntutzat hartuta,
beraiekin bat datozen zeinuak
soinu eraginkor bezala identifi-
katzea ahalbidetzen dute.

Berrikuntza garrantzitsu honi
beste bat ere erantsi behar zaio,
aurrekoa bezain garrantzitsua:
paper marratu do lerroduna sar-
tzea klabearekin, eta gero tetra-
grama, hau etengabe erabili izan
delarik kantu gregorianoan.

Bi elementu horiek, klabea
eta tetragrama, Guido d’Arezzo-
ri egozten zaizkio; honek, X.
mendean sortutako lehenengo
bi lerroei, beste bi erantsi ziz-
kien honek, hauetako bakoitzari

kolore bat emanez.

Beranduago bosgarren lerroa
erantsi zen, eta honela sortu zen
pentagrama; honek lehentasuna
izan zuen musika profanoan eta era-
bilera orokortua XVI. mendean.

Lerroekin batera klabeak sor-
tu ziren. Lehenengo bietan F (fa)
eta C (do) letrak finkatu ziren,
eta XIII. mendean, G klabea
(sol). Horien egungo formak
denboran zehar izandako bilaka-
era geldoen ondorio dira.

B letratik bemola eta bekoa-
droa sortu ziren, eta pneuma, ko-
adratu eta erronboetatik, azken
fasean, notazio koadratua sortu
zen, XII. eta XIII. mendeetan
erabilera orokortua izan zuena.

XV. mendearen erdialdera
nota zuriak sartu ziren,
beltzak baino balio handia-
gokoak; halaber, garai ho-
netakoa da, nahiz eta ez
zen XVIII. mendera arte
inprimatu, noten forma bi-
ribildua ere, gure garaira
inolako aldaketarik gabe
iritsi dena.

Hala ere, kode bat bes-
te batek ordeztu dezake,
eta musikaren idazkera —
kode bat, azkenean— au-
kera horren barruan dago;
horren adibide garbia da
Guido d’Arezzo, beste ere-
du bat —greziarra— zalan-
tzan jarri, integratu eta
gainditu baitzuen.

Gaur egun, okasio as-
kotan gainditu egin nahi
da notazio-sistema tradi-
zionala, hau ez baita guztiz
gai gaur egungo hizkeraren
errealitatea adierazteko.
Horregatik dago gaur egun

hainbeste grafia desberdin, ia
konpositoreak beste; sistema tra-
dizionalean beharrezko tresnarik
aurkitzen ez dutenez, beharturik
daude kasu bakoitzean sistema
berri bat asmatzera beren asmo
artistikoak adierazteko. Baina,
batetik, obra artistiko berri ba-
koitzeko ia kode berri bat ikasi
eta ulertu beharrak bere zailtasu-
na du, noski, eta bestetik, idaz-
keran inkoherentzia-prozesu
handiagoa agertzen da, ez duela-
ko beharrezko hierarkiarik, eta
bai kontraesanak eta batasun-fal-
ta. Nolabait esateko, eta aldeak
alde, idazle bakoitzak bere lana
idazteko kode edo hizkuntza be-
rri bat asmatuko balu bezala da,
eta hau muturreraino eramanez,
obra bakoitzerako sistema edo
kode berezi bat asmatuko balu
bezala
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1.2 Kodea/Sinboloak

Kode bateko sinboloak zeinu
edo irudi-multzo bat dira kon-
bentzionalki erabilita, ekintza,
ideia edo esanahi bat adierazi
edo identifikatzeko balio digute-
nak. Beste definizio bat, agian te-
orikoagoa, Arnheim-ek (1954)
zehazten digu esaten digunean
sinboloak “gure bizitzan zehar
objektu (edo objektu-mota) jakin
bati buruz izan ditugun ikus-es-
perientzia guztiak” direla, horrek
mugatuko duelarik, nolabait ere,
ulertzea, buruz ikastea eta erre-
produzitzea.

Musika-sistema guztietan era-
biltzen dira sinboloak, zeinuak
edo forma kodetuak, soinuak
dauzkan parametroak eta ezau-
garri propioak (eta, edozein ka-
sutan ere, aldaezinak direnak)
adierazi eta zehazteko aukera
ematen digutelarik, alegia: Altue-
ra: zorrotza-grabea; Iraupena: lu-
zea-laburra; Intentsitatea: bizia-
eztia; Tinbrea: soinua sortzeko
gaia edo iturburua.

Notazio Sistema Tradizionalean
erabiltzen diren zeinu edo sinbo-
loak:

Sistema Tradizionala:  penta-
grama 1 (klabe bakoitzera-
ko): bost lerro eta lau tarte,
gehi, beste lerro 1 gutxienez
eta beste tarte bat (do 3 eta
re 3) zeinuak jartzeko.
7 klabe, notak pentagraman
kokatzeko altuera baldintza-
tzen dutenak.
7 zeinu (irudiak), soinuaren
iraupena adierazteko: biribi-
la, zuria, beltza, kortxea, kor-
txeaerdia, fusa eta fusaerdia,
solte edo multzoka, gehi pun-
ttu-zeinuak (irudi bakoitza-
ren balioaren erdia gehitzen

du) eta punttu bikoitza (irudi
bakoitzaren balioaren hiru
laurden gehitzen du).
7 zeinu (isiluneak) isilaldia-
ren iraupena adierazteko: bi-
ribila, zuria, beltza, kortxea,
kortxeaerdia, fusa eta fusaer-
dia, solte edo multzoka, gehi
punttu-zeinuak (irudi bakoi-
tzaren balioaren erdia gehi-
tzen du) eta punttu bikoitza
(irudi bakoitzaren balioaren
hiru laurden gehitzen du).
7 musika-nota: do-re-mi-fa-
sol-la-si, gehi 14 aldakari-
enarmoniko (do-do sosteni-
tua-re-re sostenitua-mi-mi
sostenitua (fa)-fa sostenitua-
sol-sol sostenitua-la-la soste-
nitua-si-si sostenitua (do),
baita do-re bemola-re-mi be-
mola-fa bemola (mi)-sol be-
mola-sol-la bemola-la-si be-
mola-do bemola (si).

Sostenitu hitzak, testuinguru
orokor batean, mantentzea, eus-
tea, luzatzea, etab. adierazten
baditu ere, kasu honetan ez du
korrespondentzia hori, baizik
eta, guztiz alderantziz, notaren
altuera tonuerdiz gora aldatzen
baitu.

6 zeinu (gutxienez) intentsi-
tatea adierazteko: pp-p-mp-
mf-f-ff, gehi 4 intentsitate-
erreguladore, pixkanaka gehi-
tuz (cresc.) eta pixkanaka gu-
txituz (dim).

Gainerako adierazpenak, oro
har, testu bidez edo horien labur-
dura bidez egiten dira, eta zehatz
esanda tresnari edo/eta jotzeko
moduari buruzko xehetasunak
dira: digitazioa (numerikoa) edo
tempo-ñabardurak (italianoz:
allegro, adagio, vivace, etab.)
edo espresioari buruzkoak (apas-
sionato, animando, con moto,
leggero, dolce, etab.), baina hori

guztia ia beti oso trinko eta ahal
den guztia murriztuta, irakurtze-
ko behar den gutxien-gutxiene-
kora.

1.3 Bere bistaratze edo 
bisualizazioa

Ikustea prozesu optiko bat
bezala definitzen da Fisikan: in-
guruko gauzek argia botatzen
edo islatzen dute. Begiko lentek
gauza horien irudia proiektatzen
dute erretinan, eta honek bur-
muinera bidaltzen du mezua.
Baina, gainera, zer ikusten dugu
ikusten dugunean? Gauzen ezau-
garri nabarmen batzuk hautema-
tea esan nahi du ikusteak. Ezau-
garri nabarmen horietako ba-
tzuek, hautemandako objektu
baten identitatea finkatzeaz gain,
eskema oso eta integratu bezala
agerrarazten digute.

Zeinuak/sinboloak irakurri
eta dezifratzeko gaitasunari da-
gokionez, ikusmena berehala ja-
betzen da formaz, eskema globa-
la atzematen du. Bada, ordea,
salbuespen bat, ikus-agnosia, es-
kema bat osotasun bezala ezagu-
tzeko asaldua edo ezintasun pa-
tologikoa.

Gure zibilizazio berezi hone-
tan, formen, distantzien, ñabar-
duren eta mugimenduen erregis-
tro gisa pentsatzen dugu pertzep-
zioan.

Horri dagokionez, musika-
partitura baten bistaratzean
hainbat alde garrantzitsu daude,
eta horiek kontuan izan behar di-
tugu, zentzu batean edo bestean
baldintzatu egiten dutelako bai
pertzepzio-egintza eta bai horren
prozesatzea eta ulertzea ere.
Arnheim-ek (1954) dioen bezala,
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hautematea “pertzepziozko kon-
tzeptuak” sortzea da. Beraz,
“ikustea ulertzea da”.

Honela, sistema tradizionale-
an, oro har, bai partituren make-
tazioa eta bai pentagramen, oha-
rren, irudien eta gainerako musi-
ka-zeinuen tamaina oso txikia da
eta ez dituzte kontuan hartzen
bistaratzeko arazoak (normaltzat
ematen dutelarik ikaslearen gai-
tasun betea). Horrek, besteak
beste, aplikazio-arazoak sortzen
ditu adin goiztiarretan, eta foka-
lizazio sakabanatua duten ikasle-
ak; edozein kasutan ere, ikasle
guztiei aparteko arreta eta kon-
tzentrazioa eskatzen die, eta ba-
dirudi horrek dezente zailtzen
duela azaldutakoaren bistaratzea
eta jarraipen sekuentziala, batez
ere, kontuan izanda prozesu ho-
rrek pultsazio, tempo edo abia-
dura jakin bat duela; eta, hala-
ber, bi norabidetako irakurketa
eskatzen duela: goitik beherakoa
(edo behetik gorakoa) altuera
hainbat planotan mugatzeko, eta
ezkerretik eskuinerakoa, musika-
irakurketaren zentzu sekuentzia-
la batzeko.

2. Partitura ulertzea.
Kontraesanak

Hasteko, musika-partitura
bat irakurtzea ez da prozesu sin-
plea, are gutxiago hori ulertzea
eta buruz ikastea. Horregatik
esaten ote da gizadiaren %5 ba-
karrik dagoela “musikalki alfabe-
tatua”? Hala ere, eremu teoriko-
formalak arakatu eta egoera ho-
rren arrazoiak bila genitzake.
Baina horretarako, lehenengo,
sinplea esatean zer ulertzen du-
gun zehaztu beharko genuke.

Arnheim-entzat (1954) sin-

pletasuna zera da: “aurkezten zaio-
na ulertzeko zailtasunik ez duen
behatzaile baten esperientzia eta
iritzi subjektiboak”. Autore berak
beste sailkapen bat egiten du gero
sinpletasun objektiboaren eta sin-
pletasun subjektiboaren artean,
honelako aldagaien arabera: ele-
mentu-kopurua, norabidea,
sekuentzia lineala, formak, anto-
lamendua eta orientazio bertika-
la edo horizontala.

Beraz, kontuan izan behar
dugu sinpletasuna ez dagokiola

alde bisualari bakarrik, baita iku-
sitako irudiaren eta transmititu
nahi den adierazpenaren arteko
erlazioari ere.

Honela, kontuan izanda zenbat
elementu desberdin dituen nota-
zio-sistema tradizionalaren kode-
ak, baita lehen aipatutako forma,
antolamendu, orientazio, norabi-
de eta azken sekuentzia linealari
dagokienez jarraitu behar diren iriz-
pide arauemaileak ere, baditugu gai-
nera egiturazko hainbat kontrae-
san ere, transmititu nahi den infor-
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mazioari eta adierazpenari nabar-
men eragiten diotenak.

2.1 Notazio-sistema tradizionala-
ren kontraesanak

Semiotikaren arauei jarraituz
eta notazio-sistema tradizionalak
berak planteatzen dituen arauen
babesean paradoxatzat eta kon-
traesantzat har genitzake bere zei-
nuen irudikapen eta azepzioari
buruzko atal batzuk, gutxien-gu-
txienez horiek ulertu eta barnera-
tzeko orduan eragina baitute.

Kontraesanak soinuaren iraupe-
na adierazten duten zeinuetan

Araua: Formak iraupena adie-
razi behar du: biribila, zuria,
beltza, kortxea, kortxeaerdia, fu-
sa eta fusaerdia.

Kontraesana: hemen kolore-
ak adierazten du iraupena.

Araua: Iraupena ez bada alda-
tzen, formak ez du aldatu behar.

Figuren eta horien isiluneen
artean egiten ditugun parekatze
guztietan kontraesanekin topo
egiten dugu, bi forma desberdi-
nek iraupen berbera adierazten
baitute.

Araua: Zeinu berdinek emaitza
berdinak adierazi behar dituzte.

6/8 konpasean
5

beltza punttuare-
kin, balioa = 11/

2

2/4 konpasean
5

beltza, balioa = 1

Kontraesana: Zeinuek berdi-
nak dirudite, baina iraupen des-
berdinak adierazten dituzte.

Kontraesanak soinuaren altuera
adierazten duten zeinuetan

Araua: Irudi batek, adierazten
duen efektua aldatzen denean
bakarrik aldatu behar du

Sol sostenitua
eta La bemola =
Enarmonia

Kontraesana: bi nota (irudi)
hauek soinuaren altuera berbera
adierazten dute.

Beste adibide bat:

Irudikapen
erreala

eta

Itxurazko
irudikapena.

Kontraesana: bi irudi desber-
din hauek soinuaren altuera ber-
bera adierazten dute.

Araua: Klabe bat ezinbestekoa da.

Baina klabeak zazpi dira: 
2. lerroa      1., 2., 3. eta 4. le-

rroa      3. eta 4. lerroa

Irudikapena

Fonazioa: si

Fonazioa: do

Fonazioa: re   

Emaitza: Nota bat pentagra-
man irudikatzeak bere altuera

eta izena finkatzen ditu, eta ho-
rrek klabe batean erreal bihur-
tzen du, baina klabe bat baino
gehiagotan kontraesankor.

Araua: Soinu bakoitzarentzat
zeinu bat

sol: irudikapen argia.  

sol bemola: irudikapen nahasia. 

sol sostenitua: irudikapen naha-
sia.  

Emaitza: Zeinu laguntzaileek
zaildu egiten dute irakurketa.

Araua: kode baten araudia beti
bete beharko litzateke.

Araudia: sol fa baino zorro-
tzagoa da eta fa sol baino grabea-
goa da.

Kontraesana: sol bikoitz be-
mola ez da fa baino zorrotzagoa.

Kontraesana: fa bikoitz soste-
nitua ez da sol baino grabeagoa.

Emaitza: Aldakari edo altera-
zioak kontraesanean daude no-
ten posizio-erreferentziarekin.

Araua: Irudiak koherentea izan
behar du soinu-efektuarekin.

Desberdin ikusten denak (no-
ten kokapena) soinu berdina du.
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Berdin ikusten denak (noten
kokapena) soinu desberdina du.

Kontraesanak noten izenetan eta
bere soinu-emaitzan

Araua: izen bakoitzarentzat
emaitza bat.
do - do sostenitua - re - re

sostenitua - mi - fa - fa sostenitua
- sol - sol sostenitua - la - la sos-
tenitua - si

BERDIN =

do - re bemola - re - mi bemo-
la - mi - fa - sol bemola - sol - la
bemola - la - si bemola - si.

Kontraesana: izen desberdi-
nek soinu berdinak dituzte.

Gutxienez, paradoxikoa da
noten nomenklatura notazio-sis-
tema tradizionalean.

(UT) DO - RE - MI - FA -
SOL - LA - SI

Paulo Diakonoak 925. urtean
egin zuen “Joan Bataiatzailearen
Himno”ko bertso bakoitzaren le-
hen silaba hartzen du.

Ut queant laxis San Joan!
Resonare fibris Gure ahotsek
Mira gestorum zure egintza 

miragarriak
Famuli tuorum abes ditzaten,
Solve polluti gida itzazu
Labii reatum zerbitzarion 

ezpainak
Sancte Ioannes. eta urrundu 

gaitzetik.

Formula horrek gaur egun
ere batere aldatu gabe irauten du
Mendebaldeko kulturan, salbues-
pen batzuekin: Ut silaba oraindik
erabiltzen da Frantzian, baina
beste herrialde latindarretan ho-
rren ordez Do erabiltzen da (Do-

minus-etik hartuta). Herrialde
anglosaxoniarretan, aldatu egin
zuten musika-nomenklatura eta
bat etorrarazi alfabetoarekin.
Honela, A=la; B=si; C=do; D=re;
E=mi; F=Fa eta G=sol

3. Musikaren didaktika:
burmuinaren funtzional-
tasuna eta bat etortze
funtzionala

Kontuan izan behar den bes-
te gai garrantzitsu bat hau da:
burmuinaren funtzionaltasunak
duen garrantzia gizaki ororen

(batez ere, heziketa-garaian dau-
den haurren) ekintza guztietan,
eta hori kontuan izan behar da
musikaren didaktikan hartzen di-
tuzten baliabide eta estrategien
problematikan.

Burmuinaren asimetriaz (bur-
muinaren hemisferio bakoitzaren
funtzionamendu espezifikoaz) az-
terlan ugari egin da, eta horrela
irakaskuntzan oso errotuta dago-
en joera bat argitu ahal izan da.
Oro har, burmuinaren ezkerreko
hemisferioaren nagusitasunari
emandako gehiegizko garrantzian

Arrasate Musikaleko ikasleak emanaldi batean.
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oinarritutako estrategiak bultzatu
dira irakaskuntzan, eskuineko he-
misferioaren kaltetan.

Adibidez, Carpenter-en iker-
ketek (1978) erakutsi dute musi-
karen funtsezko elementua, adie-
razpen- eta komunikazio-bide
bezala, eskuineko hemisferioari
dagokiola burmuinean. Baina es-
kuineko hemisferioaren eginki-
zuna den musika-ikaskuntzaren
kaltetan, musikako irakasleek
gehiegi azpimarratzen dute musi-
karen alde idatzia eta analitikoa,
ezkerreko hemisferioari dagokio-
na. Mintzamenerako hain trebe-
ak ez diren edota beren estiloa
batez ere eskuineko hemisferioak
kontrolatuta duten ikasleak, gal-
duta sentitzen dira sarri, irakas-
kuntza hitz bidezko metodo ana-
litikora bideratuegia baldin ba-

dago.  Hasteko, haurrek nahiago
dute musika “egin” ikasi baino.

Era berean, McCarthy-k
(1980) egindako esperientziek
frogatu dutenez, ikasle gehiagok
zuten batez ere eskuineko hemis-
ferioko mekanismoekin lan egite-
ko joera, uste orokorraren aurka.

Bestalde, Pribram-en azterla-
nak ditugu (1977, 1982). Horiek
zera frogatzen dute, pertsona
normal batengan hemisferio ba-
tek inoiz ez duela bestea gabe
funtzionatzen, zeren eta, hemis-
ferio bakoitzaren barruko kone-
xioak aktibatzeaz gain, hemisfe-
rioen arteko konexioek ere har-
tzen baitute parte, eta hauek bes-
teak bezain garrantzitsuak dira.

Esan genezake, beraz, bat
etortze funtzionala oreka dina-

mikoa lortzea dela bi hauen arte-
an: ezkerreko hemisferioan segi-
dako norabide lineala duten fun-
tzio analitiko-arrazionalen erabil-
garritasunaren eta eskuineko he-
misferioan aldi bereko elabora-
zioak integratzen dituzten sinte-
sirako funtzio holistikoen erabil-
garritasunaren artean. Beraz, eta
oro har, hemisferio bakoitzaren
funtzioen integrazio egokia fun-
tsezkoa da, geure barrutik, baita
ingurunetik ere, sortzen diren es-
kakizunetara moldatzeko proze-
suetan. Fenomeno hau gertatzen
da musikari batek kontzertua
ematen duenean: oro har, oreka
dinamikoa lortu behar du egika-
ritzaren eta interpretazioaren ar-
tean, hau da, emozionalki hunki-
tzeko gai izan behar du (eskuine-
ko hemisferioa), eta aldi berean
teknika aldetik akasgabe behar

Arrasate Musikaleko ikasleak emanaldi batean.
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du (ezkerreko hemisferioa). Bi
puntuen arteko  bat-egite honek
entzuleak liluratzea ekar dezake.

Baina, baita alderantziz ere.
Ondoriozta daiteke burmuinean
beste interferentzia funtzional
batzuk daudenean —eta horrela-
koak hezkuntza-garapenean edo-
non sortzen dira, eta, noski, bai-
ta musikaren irakaskuntzan eta
praktikan ere—, adibidez, inhi-
bizio-arazo arin edo larriak edo-
ta baldintzapen zurrunak ekartzen
dituzten betebeharrak, hemisfe-
rioen arteko lankidetza oztopatzen
duten blokeo funtzionalak izan dai-
tezke, hemisferio bakoitzaren ahal-
mena eta moldatzeko gaitasuna ere
nabarmen urrituz. Hau musika-
interpretazioko azterketetan ikus
daiteke. Ikasle batzuk inhibitu
egiten ditu testuinguruak: gela
txikia, epaile larderiatsuak, porrot
egiteko beldurra, berdinkideak
aurrean egotea, etab.

Eguneroko bizitza errazteko,
zenbait egoeratako erreakzioak
hobeto moldatuz, hemisferio ba-
koitzeko sistemek eta beren esti-
lo kognitiboek estimuluen ma-
neiuan eta ebaluazioan elkar osa-
tu behar izateak, hemisferio ba-
koitzaren elaborazioen artean
bat etortze funtzionalak inplika-
tzen duen eginkizun garrantzi-
tsuaren alde jokatzen du. Hemis-
ferio bakoitzetik datozen infor-
mazioak bat baldin badatoz —
hau da, helburu, ondorio eta
erreakzio berberetara jotzen ba-
dute—, oro har nahiko errazta-
sun espero izan dezakegu aurre-
rapen funtzionalari dagokionean.

Hala ere, bat datozen bi erre-
akzio-moten artean bereizi behar
da: lehenik, badira bat datozen
erreakzioak, benetakoak, giza-
kiaren berezko adierazpenen isla
direnak; bigarren, badira ere bat

datozen erreakzio “desitxura-
tuak” ere badira, beren artean
ilogikoak diren erlazioak ikasi bi-
tartean pertsonak jasandako bal-
dintzapenaren ondorio direnak,
baina aurrerantzean batzuengan
barneratuak eta beste batzuen-
gan gutxi-asko ilun edo ahaztuak
geratzen direnak.

Bat datozen erreakzio desi-
txuratu horiek aztertzea interesa-
tzen zaigu orain, erraz izan baite-
zakete interferentzia txarra per-
tsonaren portaeran bere ikaskun-
tzari kalte eginez, motibaziorik
eza, desmobilizazioa, axolagabe-
keria, ukapena edo baita agresi-
bitateagatik ere agertu delako.

Bat etortze desitxuratu ho-
rren adibide bikain bat musika-
teoriaren irakaskuntzan dago,
notek (irudiek) eta isiluneek be-
ren hizkuntz sinbolismoarekiko
duten balio erlatiboan. Eta adibi-
de hau beste askoren arteko bat
besterik ez da. Zuri bat nola izan
daiteke biribil baten erdia? Hori
laranja bat sagar baten erdia izan
daitekeela esatea bezala da. Nola
irakats daiteke logikoki, eta
erraztasunez, zuri batean bi beltz
daudela? Onartuko al litzateke
arrazoibide hau: bi madari daude
laranja batean eta lau madari sa-
gar batean? Ohartzen al gara
zer-nolako disonantzia funtzio-
nala eragiten diogun haurraren
buruari?

Har dezagun Despins-ek
(1996) ematen digun beste adibi-
de esanguratsu bat: “Nolako na-
hasmena haur batentzat beltz ba-
tean lau kortxeaerdi daudela ira-
kasten zaionean! Lehenik, beltza-
ren eta kortxearen arteko erlazio
faltsua dago; gero, logika mate-
matikoaren guztiz aurka pentsa-
tzera bultzatzen dugu haurra.

Izan ere, honek ikasia du bikoitza
bi aldiz handiagoa dela beti, bai-
na musikaren teorian bi aldiz txi-
kiagoa dela esaten diote”.

“Huskeria” horien aurrean,
ez da harritzekoa haurrek sarri
ulertezintasuna eta axolagabeke-
ria azaltzea, eta arrazoiz. Or-
duan, irakasleak errepikatu eta
errepikatu egiten du. Agian uste-
ko du burmuina “gihar” bat dela
eta errepikapenaren bidez, azke-
nean ulertuko duela. Arlo kogni-
tiboa ez da, ordea, psikomotrizi-
tatearen antzera garatzen. Logi-
kak ez du errepikapenik behar
ezartzeko; motrizitatea, berriz,
errepikatutako mugimenduaz ga-
ratzen da.

Hala ere, hemisferioen bat
etortze desitxuratu horiek beste
hainbat arlotan ere badira. Kalte-
garria zera da, egoera horiek, fin-
katuta, epe labur edo luzera,
hainbat arazo sor ditzaketela:
blokeo psikologikoa, moldaera
desegokia, gatazka, energia-gale-
ra eta, ondorioz, buru-gaitasuna
murriztea, ikasteko prozesuetan
interferentzia txarra, edota hain-
bat eratako deskonexio kronikoa
ere bai, pixkanakako eta era as-
kotako kalte larriekin musikako
ikasleentzat.

Musikaren irakaskuntza-ikas-
kuntzako prozesuetan eragin de-
zaketen kausen artean  (hemisfe-
rio barneko erreakzioak ahulduz
eta hemisferio arteko trukeak
urrituz eta, beraz, benetako bat
etortze funtzionalaren prozesua
ezartzeko aukera urrituz), beste-
ak beste, honako hauek aipatuko
ditugu:

Estimuluen anbiguotasuna
zeregin bat betetzeari dago-
kionean (adibidea: konpas
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irregularrez hitz egitea 5/4
edo 7/4 konpasak irakastera-
ko. Zergatik dira irregularrak
zehaztasun erritmikoz gauza-
tzen badira?).
Zenbait kontsignaren anbi-
guotasuna (adibidea: penta-
grama baten lerroen gainean
notak idazteko eskatzea.
Haur batzuek agian honela
jarriko dituzte ....................
eta ez honela....................,
oholtxoen gainean jartzen de-
narekiko analogiaz).
Aurretiazko baldintzapen de-
sitxuratu eta desegoki bat
(adibidea: irudi eta isiluneen
balioen inkoherentzia beren
hizkuntz sinbolismoarekiko).
Irakaskuntza-estrategia dese-
gokiak (adibidea: ezti edo
fuerte jotzeko eskatzea; kasu
askotan, haurrak astiroago
ibiliko dira ezti esatean, eta
arinago ibiliko dira fuerte esa-
tean, bizi izandakoaren erre-
ferentziaz. Zenbat aldiz ez

ote zaie esan astiro ibiltzeko
edo arin ibiltzeko!).
Ikaskuntza-estrategia desego-
ki horretatik, agian, deskone-
xio funtzional bertikal eta ho-
rizontala ondorioztatuko da,
irakasleak ikasle bati altu kan-
tatzeko eskatzen dionean (zo-
rrotz esan behar zion) edo ba-
xu kantatzeko esaten dionean
(grabe esan behar zion), erre-
alitatean grabe hitzak ez baitu
zerikusirik baxu hitzarekin,
ezta zorrotz hitzak altu hitza-
rekin ere. Zorrotza musikan
belarriak atzemandako bibra-
zio-kopuru handiagoagatik
da, eta altu hori musika-pen-
tagraman ikusterakoan eta
era osagarrian bakarrik uler
daiteke. Zorrotza, musikan,
ez da altuagoa gorria pintu-
ran baino.
Kontzentrazio aktibo eta
kontzentrazio pasibo modali-
tateen erabilera kaskarra
(adibidez: ikasle bati eskala
bat igotzeko edo jaisteko eska-
tzeak alferrikako tentsioa edo
lasaitze kaltegarria sorraraz-
ten dio; zeren eta, erreferen-
tziatzat hartzen badugu es-
kailera bat igotzeko egin be-
har den ahalegina eta jaisteko
erraztasun handiagoa, ikaslea
nahastu egiten baita zorrotze-
rantz edo graberantz jotzeak
benetan esan nahi duenaz).
Zergatik? Psikologikoki eta
funtzionalki igotzeak berez

eta oro har indar eta
erresistentzia handia-
goa eskatzen duelako,

eta jaisteak sarri indar
eta erresistentzia txikiagoa

behar dela esan nahi duelako.
Beraz, ez da harritzekoa,
kontsigna oker honen ondo-
rioz, ikasle askok batzuetan
etsipenez pentsatzea ezin du-
tela erregistro grabean eta

erregistro zorrotzean afinazio
ona lortu, edota porrot egitea
zorrotzerako joeran eta huts
egitea grabea jotzerakoan.
Arazo hau sarri agertzen da
haize- eta hari-tresnen soi-
nuak botatzen irakasteko
prozesuan.

Deskonexio funtzional hemis-
ferikoaren fenomenoak sistema
baten neke anormalak edo estre-
sak ere eragin ditzake, adibidez.
Horren ondorioa babes homeos-
tatikoko mekanismoen deskone-
xioa, disoziazioa edo supresioa
izan daiteke. Halaber, deskone-
xio funtzionalaren kausa, luzaro-
ra eta maila desberdinetan, ohi-
turaren indarra izan daiteke, ja-
rrera, ulerkuntza edo zeregin ja-
kin bat ezartzeko eragindako
baldintzapen batek sorrarazia.
Gogora dezagun arazo hauek sa-
rri agertzen direla notazio tradi-
zionalaren sisteman, aurreko ata-
letan esan dugun bezala.

Beste era bateko deskonexio
funtzionala, aurkitzeko sotila-
goa, pixkanaka garatzen da arre-
ta-maila eta gradua egin behar
den zeregin global baten alderdi
bakar batera bideratuta badaude
(musikan alderdi erritmikoa me-
lodikoaren gainetik, edo multzo
erritmiko-melodikoa multzo es-
presibo eta emozionalaren gaine-
tik). Deskonexio funtzionalaren
kasu gehigarri bat ere aipa gene-
zake, kontzentrazioaren zenbait
modalitateri dagokionean. Kon-
tzentrazio aktibo eta proposizio-
nalak, musika-obra baten xeheta-
sunetara gehiegi bideratuak, au-
tomatikoki eta ia oharkabean in-
hibitu egin ditzake kontzentrazio
pasibo aposizionalaren mekanis-
moak, honek interpretatu behar
den osotasuna ulertzea eta adie-
raztea errazten duelarik. Norma-
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lean, partitura berri bat dezifra-
tzeko zailtasunak dituztenengan
planteatzen da arazo hau.

Horregatik, ikasleari hemisfe-
rio arteko lankidetza-mailarik
onena mantentzen lagunduko
dion edozein egoera sortu behar
da, kontuz ibiltzen ez bagara dis-
kordantzia funtzionalaren eragile
bihur daitezkeen zenbait estimu-
lu murriztu eta ezabatuz, Ren-
nels-ek ohartarazten duen bezala
(1975): “Haurtzaindegi eta haur-
eskolatik hasita, nolabait ere in-
hibitu egiten da irudimen sentso-
riala hitzezko gaitasunen mese-
detan. Ikasleei, diziplina zorrotza
ezartzen zaien bitartean, datu li-
nealak barneratzeko eskatzen
zaie (...) Hitzezko eta zenbakiz-
ko trebetasunak garatu nahi dira,
baina, zergatik baztertu horrega-
tik pertzepzio sentsoriala? Bi he-
misferioen funtzionamendua ber-
din-berdin garatzeaz arduratu
beharko luke eskolak. Hor dago
arazoa, zeren eta, ez bazaio le-
hentasunik ematen ez hemisferio
bati eta ez besteari, orduan iritsi-
ko baita eskola beharrezko sime-
tria neurologikoa lortzera”.

Didaktikan, edozein estrate-
giak nolabaiteko “sinapsizazio
emotibo-arrazionala” ahalbidetu
behar du, burmuineko mekani-
kan bi hemisferioen arteko oreka
dinamikoa sortzeko eta benetako
bat etortze funtzional hemisferi-
koa gauzatzeko. Ikuspegi horre-
tatik, musika beti izango da bur-
muineko fenomeno hori era ego-
kian garatu eta areagotzeko bide-
rik onena. Adibidez, haur batek
musika-obra bat jotzen duen bi-
tartean (ezkerreko hemisferioa),
aldi berean, obra horretaz egiten
duen interpretazioa eskuineko
hemisferioaren erregulazioaren
menpe dago.

Era berean, abesterakoan, hi-
tzen artikulazioa eta hori erlazio
logikoetan egokitzea, jatorriz,
denbora-sekuentziazko lan bat
da, eta seriala (ezkerreko hemis-
ferioa). Aldi berean, eta prozesu
horretan, intonazio melodikoa
eta aberastasun emozionala
gehiago dagozkio eskuineko he-
misferioari.

Beraz, musika-irakaskuntza-
ren arazoetako bat honela labur
daiteke, neurri batean: irakaslea-
ren ezintasuna estrategia egokiak
aurkitzeko, estrategia horiekin,
edozein ikaslek, ahal den neu-
rrian, ongi sentitu behar duelarik
ikasten, eta gai izan behar duela-
rik aurrean dituen arazoak ondo
samar konpontzeko. Zenbait ka-
sutan, konexio funtzionalari es-
ker haurrak “ikasten ikas”
dezake, alde bakarreko
baldintzapen edo berez-
ko bat etortze itxuralda-
tuaren prozeduraz. Baina
baldintza horietan, inoiz ez
zaio irakatsiko ulertzen, edo oso
gutxi, bere potentzialtasun guz-
tien arabera, oraindik ere bere
burmuinak benetako plastikota-
suna duen garaian.

Labur esanda, irakaskuntzan,
eta batez ere musikaren irakas-
kuntzan, ulertutakoak lehentasu-
na behar du ikasitakoari buruz.

Benetan ulertutakoak hemis-
ferio-artekotasunaren nozioetara
jotzen du, batez ere; ikasitakoa,
berriz, pertsona bat horrekin
konformatzen denean, gehiago
zentratzen da hemisferio-barne-
kotasunaren nozioan, eta hor
atzematen dena gutxi-asko kon-
tzienteki bultzatzen den hemisfe-
rioaren mekanismoen bidez ba-
karrik egiten da. Haurraren hel-
tze kognitiboa irakasleak erabili-

tako estrategia batzuen bidez ba-
karrik adieraz daiteke askatasu-
nean. Bat bakarra aukeratzea,
edota bere orijinaltasuna unifor-
metasuna mugatzen duen multzo
bat aukeratzea, haurra deskonek-
tatzea izango litzateke, eta bere
burmuinaren plastikotasuna
aprobetxa dezan eragoztea.

Horregatik, hausnarketa ho-
rien aurrean, eta zailtasun didak-
tiko larri horiek gainditu nahirik,
iruditzen zaigu, batetik, musika-
ren irakaskuntza-ikaskuntzan zer-
tzen diren prozesu eta estrategiak
sakon eta zabal berrikusi behar
direla, eta, bestetik, musika-kode
eta sistema berriak bilatu behar
direla, erabiltzerakoan koheren-
tzia, praktikotasun eta erraztasun
handiagoa izan dezagun.
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A
ldi batez, musikaren
irakaskuntzak bere in-
teresa curriculum edo
ikasketa-plan jakin ba-
tean zentratu izan du,

hau da, musika “sentitzean, uler-
tzean eta ezagutzean” baino
gehiago, “irakurtzen jakitean,
idaztean eta deskribatzean” oina-
rritzen zen plan-mota izan da
muska hezkuntzaren eredu edo
erreferentzi.

Duela zenbait urte, musikako
zenbait pedagogok --adibidez,
Carl Orff-ek (1895-1982), Zol-
tan Kodaly-k (1882-1967)-- aur-
kitu zuten “haurrak, aldez aurre-

tik, konposizio-legeak ikasi bai-
no lehen, musikaz gozatzeko eta
musika sortzeko ahalbidea zuela,
baita emozio eta esperientzia es-
tetikoekin zuzeneko harremanak
izateko intuizioa ere” (Wuytack,
J. (1998 ).1

Esan dezakegu, ordudanik
musikaren heziketarako ikuspe-
gia aldatu egin zela. Hezkuntza
eredu edo bide berria pixkana-
pixkana indartuz eta forma har-
tuz joan da, praktika hezitzailea-
ri eta berari buruzko gogoetari
esker.

Musikaren irakaskuntzari bu-
ruzko filosofia honek izaera akti-
boa eta dinamikoa du, bai maila
fisikoan, bai mentalean; hartara,
haurraren partaidetza aktiboa
eta sortzailea dela medio, bi mai-
la horien arteko elkarrekintza bi-
deratzen da. Harreman-mota ho-
nek ikasketa tekniko-instrumen-

tala baino haratago joateko mo-
dua sortu digu, pertzepziotik eta
adierazpen edo espresiotik hasi
eta ulermen musikalera iristeko
modua, hau da, esperientziak
ulermenarekiko duen garrantzia
eta lehentasuna azpimarratzera.

Ikuspegi honetatik begiratu-
ta, pertzepzioak, interpretazioak
eta entzumen aktiboak, toki in-
portantea hartzen dute eta, tes-
tuinguru honetan, musika-ere-
muko baliabide espresiboek --
ahotsak, musika-tresnek eta mu-
gimenduak-- dagokien maila lor-
tzen dute. Izan ere, musika egite-
ko, interpretatzeko eta musika-
ren lengoaiaz adierazteko bide
ditugu aipaturiko baliabideak.
Lehen Irakaskuntzako OCD ak
hau aitortzen du: “musika-espre-
sioa aldezteko baliabide egokiak
izango dira ahotsa, musika-tres-
nak eta gorputz-mugimendua”.2

Gorputz perk
musika hezik
Nerea Muruamendiaraz

Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Psikologia eta Pedagogia Saila.

1 Wuytack, J. (1996): “Audición musical activa” (10. or.)
2 Oinarrizko Curriculum Diseinua (Arte Hezkuntza). Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. (187. or.).
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Ikasketaren oinarritzat espe-
rientzia hartzen duen irakaskun-
tzaren markoan, alegia, zentzu-
menen azterketa eta kontrol ma-
nipulatzailearen eraginkortasuna
garrantzizkotzat jotzen dituen
horretan, gerta daiteke, jendea

oraindik ez iristea “gorputz-per-
kusioak” dituen balio eta ahalbi-
deen kontzientziara.

Gorputz-perkusioak musika-
esperientzia esanguratsurako bi-
dea ematen du, bai bizipenaren,
esplorazioaren... mailan, bai in-

terpretazioaren eta sormenaren
mailan.

Irakaskuntza musikala eta
dagozkion ekintzak planifikatze-
ko orduan, gorputz perkusioa
bere baitako helburutzat baino
gehiago, zerbaiterako bidetzat

kusioa eta
keta

3 Cano M.A. (1996): “Contenidos curriculares para la enseñanza de la música”, 2.liburukia, MAD, Alcala de Guadaira (237 or.).

Londreseko Canden Towneko eskola bat.



Jakingarriak 52 47. zenbakia   
2OO2ko iraila   

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN

hartu izan da. Izatez, honelako
baieztapenak aurki ditzakegu:
“... aurretiazko ariketa bikainak
dira, ondoren nola plaka-tresnak
hala tinbalak eta bongoeak erabi-
li ahal izateko” (Cano, M.A.)3,
“Izterren gainean txaloak jotzea
tinbalak, bongoeak eta xafla-tres-
nak erabiltzera hurbiltzen gai-
tuen oinarrizko teknika da” (Sa-
nuy, M.4); horrela, aipatu ariketa
horiek tresnaren teknika propio-
ari ekiteko jarduera psikomoto-
retzat hartzen dira5.

Itxura sinplea duen arren,
gorputz-perkusioak ahalbide-sail
handia eskaintzen digu; agian,
bere sinpletasunak eta berezko-
tasunak ematen diote aire edo
berezitasun inportante eta pro-
pioa, honako hauek horrela uler-
turik, gorputz perkusioari bene-
kotasun izaera ematen dioten be-
reizgarri lirateke:

Sinpletasun teknikoa.
Espresio global eta berezkoa.
Gizakiaren propioa edo atxi-
kia izatea.

Orff metodoa eta
gorputz-perkusioa

Agian C. Orff-i edota Orff-Schul-
werck-i eskertu behar diogu gor-
putz-perkusioa erabiltzeko pro-
posamena, musika-lengoaiaren
ikasketarako eta ezagutzarako
bide baita.

Hala zioen J. Wuytack-ek6:
“Gizaki bakoitzak ditu tresnarik
naturalenak eta egokienak bizi-
tza erritmikoa kanporatzeko: be-
re eskuak eta oinak” [Wuytack,
J.: (1970)]7

Egia esan, gaur bertan ere ez
da harritzekoa izaten haur-talde
bat joko erritmikoetan murgildu-
rik ikustea, txaloak jotzen edota
beren gorputza era desberdine-
tan kolpatzen, gai edo eskema
erritmiko lauak interpretatzen,
perkusioak keinuekin, jauzie-

kin... konbinatzen, errezitatuak
edo kantuak interpretatzen. Ai-
patu dugun irudi hori adibide
hona da adierazteko, haurrek
zein naturalki erabiltzen dituzten
txaloak eta perkusioak, ahozko
espresioarekin konbinatuta, jar-
duera ludikoetan.

Une batez egin dezagun atze-
ra denboran, 1925-1950 urteal-
dira alegia, Orrf metodoaren ha-
siera kontestualizatzeko; gutxi
gorabehera orduan hasi baitzen
musika-heziketan gorputz-perku-
sioari inportantzia ematen zion
metodologia hau.

C. Orff konpositore eta peda-
gogoa eta Dorothee Günther kla-
seak ematen ari ziren Municheko
“Günther Eskolan” 1920ko ha-
markadan. Itxura denez, Dorot-
heek lehenagotik ematen zituen
musika, soinketa eta dantzako
klaseak eta; orduan, C. Orff hasi
zen musikan lankide izaten. Be-
ren kezkei erantzunez-edo, Orff-

Schulwerck izango zenaren oina-
rriak ezartzen hasi ziren, eta ha-
ren lehenengo bertsioa 1930ean
kaleratu zuten. Carl Orffen jato-
rrizko obra didaktikoa bost libu-
rukik osatu zuten.

Metodo horrek garrantzi han-
dia emanten die abesten duen
ahotsari, hitz egiten duen ahotsa-
ri (lengoaia eta erritmoa), tresnei
(bai perkusio-tresnei, bai “keinu
ozen” ere deitzen diren gorputz-
perkusioei), pentatoniari eta mo-
duei, haurrekin lantzeko oina-
rrizko musika-ereduaren osagai
eratzaile diren aldetik. Hala ere,
seguraski beste ezaugarri batzue-
kin identifikatu ohi da,funtsean,
Orff-en lan pedagogikoa, ale-
gia,”Instrumentarium” edo “Ins-
trumentarium Orff” delakoare-
kin.

Hizkuntza askotara itzuli eta
egokitu zen Orffen obra. Agian,
egokitzapen latinoamerikarra
izan da guretzako erreferentzia-
rik inportanteena metodoaren
proposamenak, egitura eta jarrai-
kitasuna ezagutzeko orduan.

Obra didaktiko hori osatzen
duten bost liburukietan hainbat
ariketa aurki ditzakegu, batez ere
lehenengo liburukian, “keinu
ozenekin” edota gorputz-perku-
sioz interpretatu ahal izateko:
“Pentafonia” izenekoan, alegia8.
forma hauetan planteatzen dira
funtsean:

Keinu ozenak konbinatzen
dituzten eta, funtsean, lagun-
tza gisa edota plaka-tresnen
teknika prestatzeko pentsatu
diren ostinato-forman...
Esaldi erritmiko edo lied,

4 Sanuy, M. (1994): “Aula sonora”. (88. or.)
5 Sanuy, M. Gonzalez Sarmiento, L. (1963): “Orff – Schulwerck”, (27.or.).
6 “Chaque éter humain possède les “instruments” les plus naturels et les plus aptes á exterioriser la vie rythmique, ses mains et ses pieds”.
7 Wuytack, J. (1970). “Música Viva”, Alphonse Leduc. París. (12. or.).
8 Bost liburukiak ondorengoak dira: I) Pentafonia; II) Heptafonia eta lehen, bigarren eta seigarren graduei dagokien harmonia; III) Dominanteak
modu maiorrean; IV) Modu minorra; (antzinako moduak), eta V) Dominanteak, modu minorrean.
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rondo eta kanon-forman.
Polirritmia-forman. (birentzat,
hirurentzat, taldearentzat…).

Adibideak9

Planteamendu honek heziketa-
eremu askotan izan zuen oihar-
tzuna eta gaur egun curriculum-
material askotan aurki genitzake
gorputz-perkusioa baliabide on-
tzat ematen duten proposamenak

eta jarduerak. Besteak beste,
hauek aipa genitzake: M.A. Mar-
tin Lladoren eta Doug Goodkin-
gen proposamenak eta lanak.

Zorionez, gorputz-perkusioa-
ren teknikak asko eboluzionatu
du, hobetu egin da eta zabaldu
egin du bere jarduera-eremua;
hartara, lortu du mugimenduare-
kin edo gorputz-espresioarekin
konbinatzeko modua, edota nor-
tasun propioa duen “konposizio”
bihurtzeko modua, hau da, “gor-
putz-perkusioa orkestrarako”
konposizio bihurtzeko modua.
Horrela, nortasuna lortu du bere
baitan nor dela kontsideratzeko
edota beste baliabide espresibo
batekin konbinatzeko.

Keinu ozenak

Gorputz-tresnak edota gorputza
perkusio-tresna gisa erabili ahal
izatea segidako hauetan zehazten

Modenako eskola bat.

9 Graetzel, G. . “Música para niños”: ciclo III – avanzado; Barry. Buenoa Aires. (5., 8. eta 31. orr.).
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da: txaloak, belaunak, oinak eta
kriskitinak. Lau ahalbide horie-
tan artikulatzen da gorputz-per-
kusioa edota, bestela esateko,
horiek dira eskuarki erabili ohi
ditugun “keinu ozenak”.

Nahiz eta hemen azpimarratu,
musika-lengoaia edota zentzu za-
balean harturiko musika ikasteko,
gorputz-perkusioa musikaren he-
ziketaren eremuan erabiltzen de-
la, aitortu beharr dugu, batez ere
heziketa erritmikoan erabiltzen

dela. Dudarik gabe, “keinu oze-
nak”, ariketa bikainak dira psiko-
motrizitatea garatzeko, nahiz eta,
esan berri dugunez, batez ere for-
mazio erritmikoan erabili.

Ariketa-mota honetan bat
egiten dute sentsazioek eta mugi-
menduek musika-espresiorako
aukera ematen duen “keinu-uni-
tate” batean. Ekintza hau modu
askotara egin daiteke: tinbre edo
keinu ozen bakar batez, oinen bi-
dez, txaloen bidez... edota bi, hi-
ru nahiz lau gorputz-elementu
konbina daitezke beren artean.

Txaloak

Txaloak jotzea ez da ematen
duen bezain gauza sinplea: hasie-
ran zutik jarduteko eskatu ohi
da, eta kontu egin behar zaio be-
soak zalu eta arin mugitzeari eta
arnasa modu erregularrean eta
eginkorrean hartzeari.10

Txaloak egoki jo ahal izateko,
gorputza zuzen eduki behar da,

baina ez zurrun, eta aski tokia
izan behar da besoak libreki mu-
gitzeko; eskuko hatzek, pixka bat
luzaturik, luzatua dagoen beste
eskua jotzen dute “errebote” mo-
duko zerbait eginez. “Mugimen-
duaren hedapena abiaduraren
proportzionala da”11: mugimen-
du luze eta jarraiak tempo mote-
laren kasuan; mugimendu txi-
kiak, eskumuturrez eginak, tem-
po lasterraren kasuan.

Txaloak, eskuarki, gorputza-
ren aurrean eta, gutxi gorabehe-
ra, gerriaren parean egiten dira,
baina beste modu batera ere egin
daitezke: gorputzaren kontra,
buru gainean nahiz alde batean.

Egiteko era desberdinak daude:
Eskuak diagonalean joz: mu-
gimendu motelaren kasuan
erabiltzen da.
Eskuin eskuaz geldi dagoen
ezkerreko esku zabala joz
(edota alderantziz): batez
ere, mugimendu lasterren ka-
suan erabiltzen da.
Eskuen kolpeen kolore ozena

alderdi askoren baitan dago:
Eskuak “maskorrak bailiran
jarrita”, hau da, bi eskuen ar-
tean hutsunea utzita ozenta-
sun “hutsa”12 lortzen da.
Ozentasuna garbiagoa izango
da hatzak luzatzen badira, eta
soinuaren intentsitatea hatz
guztiak- edo hiru, edo bi, edo
bakar bat - erabiltzearen bai-
tan dago.

Belaunak/izterrak

Esku zabalaz izterrean belaune-
tik hurbil ematen den kolpea
deskribatzen du. Jarrera lasaia
eskatzen du eta zutik, - hankak

10  Lerro hauetan zehar G. Keetman –en ideia edo proposamenekin bat egiten dugu.
11  Keetman, G: (1974):”Elementaria”. Schott.London .(20. or.). “The extent of movements is in proportion to the speed"” 
12  Erderaz “hueca” deritzona.

Modenako eskola bat.



pixka bat aparte direla - nahiz
eserita egin daiteke.

Segidako ahalbide hauen ara-
bera jo daite(z)ke:

Bi eskuak batera.
Esku bakoitzaz dagokion izte-
rra jotzen da: eskuineko eskuaz
eskuineko izterra eta ezkerreko
eskuaz ezkerreko izterra13.
Esku batuak eta esku berei-
ziak konbinatuz.
Gurutzadurak. Eskuineko es-
kuak ezkerra jotzen du eta
ezkerrak eskuina.

Oinak

Oinzola beste oinaren ondo-on-
doan jartzean datza. Hasierako
jarrera (batez ere, txaloak eta iz-
terrak konbinatzean) tempo mo-
telaren kasuan hau izan ohi da:
zutik, belaunak bata bestearen

ondoan eta pixka bat tolesturik.
Oinaz lurra jotzean, belaunak
zuzendu egingo dira. Tempo las-
terraren kasuan, toleste/luzatze
hori ez da egiten.

Kolpea oin bakar batez eman
daiteke edota bi oinez txandaka;
azken kasu honetan tokiz alda-
tzeko aukera izaten da. Kolpea
oin biez batera ematea oso gutxi-
tan egiten da, zeren eserita ego-
nik egiten bada ezerosoa gerta-
tzen baita eta zutik egiteak jauzi
egitea eskatzen baitu.

Lurrean jotzeko era asko
daude:

Oin osoaz.
Orpoa mugitu gabe, oin-pun-
taz.
Oin-punta mugitu gabe, or-
poaz.
Txandaka oin-puntaz eta or-
poaz.

Kriskitinak
Hatz lodiak eta erdikoak kualita-
te ozena sor dezakete, irristada
bortitzez soinua ateratzen dute-
nean: kriskitina deitzen diogu
soinu edo kualitate horri.

Tempoaren arabera, honela
egin daiteke:

besoen laguntzaz nahiz gabe;
alde guztietara mugituz;
bi eskuak baturik, esku batez
era jarraian edota eskuina eta
ezkerra txandakatuz.
Haur txikiei zail gertatzen

zaie, baina lortzen ez badute ere,
komeni da keinua imita dezaten,
erritmoaren zentzua ez galtzeko.

Notazioa

Ohiko musika-notazioak musika-
ko osagai nagusiak idatziz erre-
presentatzen ditu; orokorki hitz egi-
nez, iraupena “irudien” bidez erre-
presentatzen da; altuera, berriz, iru-
di horiek “pentagraman” kokatuz;
pentagrama hori da altuera ozena
konkretatzeko erreferentzia.

Keinu ozenen kasuan, hauek
dituzte osagai nagusitzat perku-
sioek: erritmoa, soinuaren iraupe-
na edota produzitutako kualitate
ozena. Beraz, hortik atera dezakegu,
gorputz-perkusioan erabilitako
notazioak irudiak dauzkala ele-
mentu nagusitzat, soinuaren den-
bora-erreferentziak errepresenta-
tzen dituzten irudiak, alegia.

Baina notazio honek bere be-
rezitasunak edo ezaugarriak ditu;
horiek deskribatzen saiatuko gara
segidako lerroetan. Esan dezagun,
soinuaren kualitateen artean, tin-
brea14 eta iraupena direla errefe-
rente nagusiak gorputz-perkusioa
idazteko garaian. Ñabardura di-
namikoak eta agogiko edo go-
ranzkoak, berriz, ohiko notazioan
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13  Ikusi adibidea 48. orrialdean.
14  Tinbreaz hitz egitean, keinu ozenen ezaugarri sonoroez ari gera. 

KOLPATU

ZEREKIN?
Gorputz atalak

• Eskuak
• Oinekin

ZER?

• Interpretatu
• Lagundu
• Inprobisatu

NOREKIN?

• Bakarrik
• Binaka
• Taldeka

NOLA?
Ekintza motorea

• BTxandaka
• Aldiberean
• Gurutzatuta
• Konbinatuta

NON?

• Belaunetan
• Lurrean
• Lagunaren eskuetan
• Mahai gainean
• Beste edozein obkektuaren gainean
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bezala adieraziko lirateke.
Gorputz-perkusioaren ka-

suan, honetan datza funtsean
idazketa:

Lerro horizontal bat, erabili-
tako keinu ozen bakoitzeko.
Ariketan erabiltzen diren tin-
bre edo keinu ozen hainbat
lerro horizontal erabiltzen di-
ra. Esan dezagun, pentagra-
maren ordez “keinu-grama”
bat erabiltzen dela.
Figurazio erritmikoa. Osagai
nagusia erritmoa delako, gai
edo eskema erritmikoa dago-
kion lerroaren “gainean”
idazten da. Keinu ozen bakar
bat erabiltzen bada, aski da
lerroaren gainean dagokion
eskema erritmikoa idaztea.
Gai edo esaldi erritmikoa bi
nahiz hiru keinu ozenez in-
terpretatzen denean, irudi ba-
koitza dagokion lerro-keinua-
ren gainean idazten da.
Egingo den keinu ozena ze-
haztea. Horretarako, lerro
horizontalaren “aurrean” era-
bilitako tinbrearen edo keinu
ozenaren izena idatziko da.
Hainbat ahalbide daude:
— hitza osorik idaztea: kris-

kitina, oina ...
— laburdurak: “Kr” kriskiti-

nen kasuan, “Tx” txaloen-
tzat, etab.

— marrazki-sinboloak erabil-
tzea: eskua txaloentzat,
bota edo zapata oinen-
tzat...

— beste ohitura batzuk: Zen-
bakiak (1 zk. kriskitinen-
tzat...), letren eta zenba-
kien konbinazioak (P1
kriskitinentzat), etab.

Motrizitate-alderdia. Adierazi
zein eskuk eta zein aldetan
jotzen duen: ezkerra/eskuina.

Irizpide orokorra hau izan
ohi da: plika edo irudiaren
isatsa gora begira eskuin oi-
naren nahiz eskuaren kasuan.
Kolpea jotzen duena ezker
eskua nahiz oina bada, plika
edo irudiaren isatsa behera
begira jartzen da. Biek parte
hartzen badute, bi plika idaz-
ten dira.   (eskuina),  (ezke-
rra) eta    (biak).

Pliken orientazioari dagokio-
nez, beste zerbait ere gehitu nahi
nuke.

Txaloen kasuan, sarritan ger-
tatzen ohi da plikak gora be-
gira bakarrik idaztea (  ), eta
logikoa da: bi eskuak erabiliz
bakarrik ematen dira txaloak.
Kriskitinen eta oinen kasuan
aipatutako irizpideei jarrai-
tzen zaie: gorako plika = es-
kuina; beherako plika = ezke-
rra; gorako eta beherako pli-
kak = biak.
Izterren kasuan “konplikazio
gehigarri” bat gerta daiteke.
Belaunei dagokien zatian
adierazitako ahalbideetara
itzuliz:
— esku batek berari dago-

kion izterra jotzen duene-
an, goraka = eskuina, be-
heraka = ezkerra, bi es-
kuak = bi plikak erabiltzen
dira15.

— gurutzaduren kasuan, esku
bakoitzak bi belaunak jo
ditzake: dagokiona eta
bestea, hau da, eskuin es-
kuak eskuin eta ezker be-
launak jo ditzake; kasu ho-
netan, lerro horizontal bat
gehitu behar izaten da, be-
laun bakoitzeko bat.

Egia esateko, notazioa inter-
pretatzea bera baino konplexua-

goa gertatzen da notazio-irizpi-
deak idatziz jartzea. Deskodetze-
arekin erlazionatutako hasierako
zailtasunak oso azkar automati-
zatzen dira.

Ikus dezagun adibide bat
gehiago:

Adibidea:

Zenbait aipamen

Aurrera jarraitu aurretik, zenbait
ideia edo alderdi komentatu nahi
nituzke:

Ariketa baten zailtasun-maila
handiago edo txikiagoaz:
Keinu ozenen kopuru handia-

goa erabiltzeak ez du zuzeneko
erlaziorik ariketaren zailtasun-
maila handiagoarekin.

Elementu desberdinen kon-
binaketa dela-eta sortzen da
zailtasun maila hori: parte har-
tzen duten keinu ozenen kopu-
ruaren arabera, erabilitako ele-
mentu erritmikoen arabera, la-
guntza edo “akonpainamendu”
moduan erabiltzen den arabera,
entzunaldiaren ezaugarr iak
barne, jarduera-motaren arabe-
ra (ez da gauza bera ostinatoa
eta polirritmia interpretatzea
edota inprobisazio-ariketa bat
egitea).

15  Bi eskuek aldiberean perkutitzen edo kolpatzen dutenean, plika bakarra nahikoa izango litzeke. 



Jakingarriak5747. zenbakia   
2OO2ko iraila

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN

Jotze- edo perkusio-ekintzaren
moduak. Motrizitate-ekintzak
Nahiz eta gorputz-perkusioa-

ren kasuan mugimenduzko-ekin-
tza, izenak berak ondo adieraz-
ten duenez, eskuen nahiz oinen
bidez jotzea izan, segidako mo-
trizitate-ahalbideetan laburtu ge-
nezake aipatu ekintza hori:

— Txandaketak (ordena, se-
gida, ezkerra/eskuina).

— Koordinazioak (baterata-
suna, biak batera).

— Gurutzadurak (esku batek
kontrako aldearen gor-
putz-zatia jotzen du).
(Jakina, banaka nahiz kon-
binaturik ager daitezke).

Oro har hitz eginez, aurkez-
pen-ordenak zailtasunen progre-
sioa adierazten du nolabait. Oi-
nei dagokienez, txandaka egitea
da naturalena: ibilera egituratzen
da koordinazio orokor gisa, mu-
gimendu bifasiko gisa, alegia , oi-
nak txandakatuz.

Belaunen kasuan, gurutzadu-
rak baino lehenagokoa da txan-
daketa, eta ongi etorri ohi zaie
pasarte lasterrei.

Koordinazioa edo baterata-
suna da lehenengoa edo oina-
rrizkoa txaloen kasuan; ez dago
bestelako ahalbiderik. Hala eta
guztiz, belaunen kasuan erabil
daiteke, tempo lasterra izan eze-
an; izan ere kasu horretan ez li-
tzateke gomendagarria izango,
besoak eta eskumuturrak tenka-
tu egiten baitira; gure iritziz ho-
be da eskuak nahiz besoak txan-
dakatzea. Gauza bera esan daite-
ke oinen kasuan, erosoagoa da
txandakatzea.

Baina txandaketak ez du
esan nahi ezkerra/eskuina eten-
gabe txandakatu behar direnik;
une batean aldeetako bat baka-

rrik erabiltzeko aukera ematen
du sailak; gainera, Ez/Es (ezke-
rra /eskuina) delakoan erregu-
lartasuna aldatzeak interesa
ematen dio ariketari.

Ariketa

Aldakortasuna eta interesa

Eskema erritmiko baten inte-
resa edo erakarmena segidako al-
derdi hauetan egindako aldaeren
bidez alda daiteke:

dinamikoa: konbinatu F eta p
- s, tartekatu cress. edo azen-
tu puntualak...
alboratasuna: irregulartasuna
Ez / Es txandaketan.
tinbrea: konbinatu txalo “hu-
tsak” esku zabalen txaloe-
kin... edota espazioko puntu
desberdinetan... kolpeak be-
launen gainean, izterraren al-
boan kolpeak emanez.

“Aldaera”-mota hau aurki-
kuntza interesgarria gerta daite-
ke irakaskuntzan, berezko for-
man egiten bada, ikasleari ahal-
bide desberdinak proba ditzan
utziz; jakina, horrela etengabeko
errepikapenaren eta imitazioaren
inertzia hautsi egiten da.

Oharra: Guztien gain, jariota-
suna eta berezkotasuna bilatu
behar dira ariketan.

Curriculuma eta
gorputz-perkusioa: 

Honen aurreko ataltxoan gor-
putz-perkusioaren alderdiak ai-
patu ditugu; zehazki Orff meto-
dologiaren baitako hasierakoak

aipatu ditugu; baita keinu oze-
nen ezaugarri eta printzipio ba-
tzuk ere. Baina, heziketa-eremu-
tik ikusita, beharrezkoa dirudi bi
alderdi sakontzea:

Baliabide espresiboa den al-
detik, marko zabalago batean

kokatu behar da perkusioa:
musika-heziketan.
Haurraren musika-garapenari
nola laguntzen dion aipatu
behar da.

Musika-heziketa eta
gorputz-perkusioa

Curriculumaren markoa

Gorputz Perkusioa Musika
Heziketaren markoan kokatzeko
asmoaz, Eusko Jaurlaritzaren
Lehen Hezkuntzako plantea-
mendua edo O.C.D. hartuko du-
gu erreferentziatzat. “Pertzep-
zioa / Entzumena --  Musika
Lengoaia -- Gorputz Perkusioa”
nola artikulatzen den ulertzeko
aukera ematen digulako egiten
dugu hori.

Planteamendu honetan, Hezi-
keta artistikoaren eta, horren ba-
rruan, musika-espresioaren lehen-
tasunezko alderdiak hauek dira:

“pertzepzioa”, estimulu oze-
nen harmen, barneratze eta
prozesamendua den aldetik; 
“espresioa”, komunikazioa

gertatu ahal izateko barnera-
tutako elementuen agerpen
subjektibotzat bezala hartuz.

Hiru gai-bloke handitan egi-
turatzen da musika-espresioa:
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Heziketa sentsoriala eta per-
tzepzioa: entzumen-pertzep-
zioa... entzumen-gaitasuna.
Musika-lengoaia: musika-ko-
de eta grafia desberdinen eza-
gupena, eta gaitasun eta tre-
betasun kognitibo eta musi-
kalen garapena16.
Espresiorako eta komunika-
ziorako baliabideak eta tekni-
kak: ahotsa, tresnak eta mu-
gimendua izango dira musi-
ka-espresioa aldezteko balia-
bide egokiak.

Hiru gai-bloke handi horiek
hertsiki erlazionaturik daude;
izan ere, bestela ezinezkoa izan-
go litzateke musika-trebetasu-
nen garapen globala, hau da,
ezinezkoa izango litzateke hau-
rrari musika exekutatzea, musi-
kari buruzko pentsamendua eta
musikaren pertzepzioa erlazio-
natzeko ahalbidea eman die-
zaiokeen ezagutza.

Perkusioak, “musika-tresna”
denez, bere ezaugarri propioak
ditu eta, beraren ahalbideak kon-
tuan hartuz, esan dezakegu, gor-
putz-perkusioaren eremuan, es-
kuen eta oinen bidez “jotzeko”
ekintzak ez duela sortzen soinu
jakinik eta horregatik erabili izan
dela, funtsean, baliabide hau he-
ziketa erritmikoan.

Hala eta guztiz, zera gehitu
behar da: baliozko baliabidetzat
ematen dela beste alderdi ba-
tzuk garatzeko ere; adibidez, es-
presio-zeinuekin eta forma mu-
sikalarekin erlazionaturik dau-
den edukiak garatzeko:

Alderdi erritmikoa/metrikoa:
— pultsua, azentua - konpa-

sa: esaldi erritmikoa, sin-
kopa, kontradenbora,
amalgamak, heterome-

triak... monorritmia - poli-
rritmia ...

Alderdi formala:
— errepikapena, kontrastea,

aldaera eta garapena
gaia, esaldi musikala, lied
forma, rondo forma, ka-
non forma...

Musika-espresioaren zeinuak:
— Dinamikoa: p, f, cress ...
— Agogikoak (goranzkoak):

rit., a tempo ...
— Artikulazioa: staccatto, pi-

katua, azentua ...
— Izaera...

Ariketak entzumenerako lagun-
tza gisa erabiltzen badira edo-
ta konposizio labur baten eske-
ma erritmikoa gorputz perku-
sioarekin interpretatzen bada...
beste alderdi hauek lantzeko
aukera ere izango dugu:
— Musika aktiboki entzuteko

aukera.
— Musikariengana eta kon-

posatzaileengana hurbil-
tzeko aukera.

— Aro eta estilo desberdine-
tako obrak eta konposizio-
ak ezagutzeko aukera.

Horrela, gorputz-perkusioak,
baliabide espresibo den aldetik,
ostinatoak, eskemak, esaldi errit-
mikoa interpretatzeko aukera
emango digu, eta intentsitate-
maila desberdinak, tempoak ...
atzemateko aukera. Hitz batean
esateko, musika-lengoaia atze-
mateko, ezagutzeko eta interpre-
tatzeko aukera (ikus diagrama
61. orrian).

Heziketa-prozesua. Segida

Interpretazioaren eta sorme-

naren mailan planteatzen da lan
hau hasiera batean; musika-len-
goaiaren prozedura eta kon-
tzeptu oinarrizkoenekin hasi
ohi da, eta gero eta gehiago
maila eta eduki konplexuagoe-
tara jotzen da, eboluzionatu
egiten da. Beti esan izan dugu,
musika-heziketa globalak, ikas-
gelako jardueraz aparte, beste
zerbait ere behar duela: haurren
ahalbideei erantzun behar diete
ariketa horiek, haien ezagutzara
eta interesetara egokitu behar
dute. Horretarako, esperientzia
pertzeptibo-sentsorialetatik
abiatu ohi da: haurra bere gor-
putzaren eta horren ahalbide
ozenen eta gorputzak sor ditza-
keen soinuen kontzientzia har-
tuz doan neurrian gai da gero
eta jarduera konplexuagoak egi-
teko, sentipenei kalkulu metri-
koa eta adimenezkoa gehitzeko
eta musika-pentsamenduaren
eremu sinbolikoagora eta erre-
flexiboagora jotzeko.

J.  Lacarcel-ek zera dio: “
Musikak esan nahi du soinuekin
pentsatzea … kantatzen, tres-
nak jotzen, dantza egiten
…ikasteko, haurrak jakin behar
du bere ahotsaren soinuakahoz-
ko espresioaren sekuentziekin
eta esaldi melodikoekin koerla-
zionatzen. Geranduago horiek
grafia musikaletara ekarriko di-
tu eta idatzi eta sinbolizatuaren
arteko erlazio hori ez da ez sin-
plea ezta zuzena ere”, (Lacar-
cel, J., 1995). Hitz horiek gor-
putz-perkusioari aplikatzen ba-
dizkiogu, zera atera dezakegu:
interpretatutakoaren, ezagutu-
takoaren, memorizatutakoaren
eta sortutakoaren ondorioa
izango dela grafia, hau da, ida-
tzitakoa.

16  “Oinarrizko Curriculum Diseinua. Lehen Hezkuntza”Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, (187 or.).
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17  Lamour H. (1985): “Revué education physique et sport”, 196 Zk.: “La pedagogie du rythme” (44 – 47 orr.). 
18  Erreparatu, hezkuntza etapa desberdinen egituraketa hau ez dator erreformarekin bat: Lehen Hezkuntza (6 – 12 urte), Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza (14 – 16 urte) ...

Aurrerapena - Sinkronizazioa

Lengoaia musikala

Pertzepzioa
Entzumen pertzepzio

Adierazpen bitarte
eta teknikak

• Ahotsa
• Mugimendua
• Musika tresnak

• Arlo erritmikoa-metrikoa:
— Pultsua, azentua, konpasa, osti-

natoa, egitura erritmikoa, esaldi
erritmikoa…

• Arlo melodiko-harmonikoa:
— Notak, bitartea, eskala, motiboa,

semi-esaldia, esaldi melodikoa,
diseinu melodikoa…

• Irakurketa - idazketa:
— Soinuaren errepresentazio grafi-

koa. Kodigoa. Zeinuak.
• Adierazpen zeinuak:

— Dinamikoak (p, f, cress…)
— Agogikoak (rall., accel., Allegro)
— Artikulazioak ((pikatu, staca-

tto…)
• Arlo formala (forma eta ehundura)

— Errepikapena, kontrastea, aldae-
ra, garapena…

— Forma sinpleak: egitura binarioa,
ternarioa lied, rondoa, kanona…

ULERTU
Entzumen eta mugimenduaren koordinazioa

Gorputz perkusioa
EGINENZUN/ADITU

Lamour, H.k (1985 ) segidako alderdi hauek aipatzen ditu17:

* Pertzepzioa

* Espresioa

* Sinbolizazioa

* Teorizazioa

Garapen intelektual-afektibo-emozionala

Motrizitate-alderdia: atzemandako eta irudi-
katutako erritmoen gorputz-produkzioa

Ezagutza- eta motrizitate-alderdia: zeinu
propioak lengoaia erritmikora deskodifika-
tzeko eta gorputzez adierazteko ahalbidea.

Eskuhartze pedagogikoaren eremua, edozein
delarik ere; ezin funtziona dezake objektua,
hau da, irakatsitako gaia ezagutu gabe.

* Lehen Hezk.: (11-14 urte)18.
Pertzepzioa eta espresioa ezin-
bestekoak dira formazio errit-
mikorako.

* Bigarren Hezk.: (15-18 urte-
ak). Beharrezko diren pertzep-
zioari eta espresioari, sinboli-
zazioa gehitu behar zaio.



Jakingarriak 60 47. zenbakia   
2OO2ko iraila   

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN

G. Bizet Arlesiarra: Antzerti
P.I. Txaikovski Gazteentzako albuma: Napolitarra

MUSIKA HAURREN GARAPENEAN

Era desberdinean bada ere,
pertzepzioa eta espresioa erre-
presentaziorako beharrezkoak
direla esaten da; orobat aipatzen
da segidaren edo sekuentziazioa-
ren  garrantzia.

Gorputz-perkusioak haurra-
ren musika-garapenari egiten
dion ekarpena

Gorputz-perkusioan eralda-
tzen eta kanporatzen diren musi-
kak eta erritmoak, aukera ema-
ten diote, haurrari, segidako al-
derdi hauek garatzeko:

Norberaren pertzepzioaren zen-
tzua eta norberaren erritmo- eta

motrizitate-trebetasuna .
Keinuaren kontrola, haren to-
nu-, indar- eta abiadura-ñabar-
dura guztiekin.
Aditasun-ahalbidea eta entzu-
teko trebetasuna.
Bakoitzaren espresio- eta komu-
nikazio-ahalbidea. Nor bere
gorputzaz hobeto baliatzea,
espresio sinplea eta berezkoa
lortzeko.
Egitura erritmikoa imitatu, sor-
tu, berregin eta inprobisatzea.
Bakoitzak denbora-aldaerak eta
azentuazio desberdinak atze-
mateko duen ahalbidea.
Osagai erritmikoen eta metri-

koen pertzepzioa eta ulerme-
na.
Egituren eta haien errepikape-
naren kontzientzia hartzea, per-
tzepzio erritmikoa hobetzeko.
Sinkronizazio-ahalbidea lagun-
tza eta polirritmia kolektiboen
bidez.
Soinua produzitzen den unea
aurreikusteko bidea ematen
duen “aurrea hartzearen siste-
ma”.
Errepresentazio ozenera iristea.
Egitura erritmikoen errepre-
sentazioa ohiko eta ezohiko
notazioaren bidez.
...  ... ...

Praktika
Segidan maila oso desberdineko adibide praktikoak erlazionatzen dira, gorputz-perkusioak eskaintzen dituen
ahalbideen ikuspegia emateko.

Ostinatoak
Ariketa Entzunaldia

W.A. Mozart Kontradantza; KV 33

B Smetana Komedianteen martxa
M. Mussorgski Esposaketa bateko koadroak: Bydlo

C. Saint Saens Aberren ihauteria: zisnea

Banakako poliritmia - ostinatoak:
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P.I. Txaikovski   Gazteentzako albuma: Baltsa
Italiar kantaTalde poliritmia

Txapaleoaz melodia
Entzunaldien laguntzak

Arrasate Musikal musika-eskolako dantza ikasleak.
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D. Kabalevski   Lau rondo pianorako: op. 80 (1. zk.)

Lau rondo, pianorako: op. 60 (1. zk.)

Obraren egitura erritmikoa interpretatuz

Erausketa bateko koadroak: 
Gaztelu zaharra

Arrasate Musikal musika-eskolako ikasleak kitarra emanaldi batean.
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G
ai hau aukerakoa da Hez-
kuntza bereziko irakas-
le espezialistaren espe-
zialitateko ikasketa-pla-
nean, eta gainerako titu-

lazioentzat ere aukerako gisa
eskaintzen da. Esperientzia hiru-
garren ikasturteko 25 ikasleko tal-
de batekin egin zen; lerro hauek
idazten dituen musikako irakasle-
ak gidatu zuen ikaskuntza lehe-

nengo fasean, eta plastika-adie-
razpenaren irakasle titularrak,
Amparo de Miguel-ek, buztina
modelatzeko teknika azaldu zien
adierazpenaren arloan.

Hona hemen helburu orokorrak:

Eredu teorikoa probatzea.
Eredua praktikan jartzeaz
hausnarketa eta azterketa egi-
tea.

Helburu espezifikoak:

Entzumena, kontzentrazioa
eta hitzik gabeko oroimena
garatzea.

Sormena garatzea, ikaslearen
berezko adierazpen libre be-
zala.
Taldean begirunea eta lanki-
detza garatu eta mantentzea.
Urduritasuna eta egonezina
askatzea.
Motrizitate fina garatzea.
Hitzik gabeko komunikazioa
sustatzea, musikaren bidez
eta buztina modelatuz.

Helburu operatiboak:

Gelan musika-entzunaldi bat
egitea.
Musika berriro entzutea ikas-
leek aukeratutako lekuan eta

Margarita Alonso Gros

Euskal Herriko Unibertsitea.  Musika, Plastika eta Gorputz adierazpenaren Didaktika Saila.
Donostiako Irakasle Eskola 

Musika: hitzi
komunikazio
Musika- eta plastika-adierazpeneko esperientzia bat, EHUn

Donostiako Irakasle Eskolan Musikoterapia eta musika-hez-

kuntza-ko modulu bateko ikasleekin gauzatua.
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unean, eta entzundako zatie-
tako bat aukeratzea.
Musikak sentiarazitakoa ikas-
gelan adieraztea, buztinaren
teknikaren bidez.

Hona hemen materialak:

Lau musika-zati aurkeztu zitzaiz-
kien:

Arcangelo Corelli-renConcer-

to Grosso op. 6, 8. zka., Sol
minor-en, Vivace - Allegro -
Largo (Pastoral)  (7 min. eta
17 seg.).
Beethoven-en 6. sinfonia pas-

k gabeko
a

Londreseko Canden Towneko eskola bat.
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torala, 4. mugimendua Alle-
gro eta 5.a Allegretto (8
min.)
Maurice Ravelen Biolin eta
pianorako sonata, Allegretto
(9 min.).
Jean Michel Jarre-ren Chro-
nologie 5. zatia (6 min.)

Adierazpen librerako gaia,
buztina.

Taldearen deskribapena:

Une oro, ikasleek gogotsu eta in-
teres handiz parte hartu zuten,
bai gaiaren azalpen teorikoetan,
baita lauhilekoan zehar egindako
ekintzetan ere.

Saioak hasi zirenean, hauxe
zen musikaz zekitena: Hezkun-
tza Bereziko Maisuaren lehen
ikasturteko Plastika- eta musika-
adierazpenaren eta bigarren ikas-
turteko Musika-adierazpena eta
bere didaktikaren teoria eta
praktika. Lehen Hezkuntzako
Maisuaren bigarren ikasturteko
Arte-adierazpena eta bere didak-
tika, eta lehen ikasturteko Plasti-
ka-adierazpena. Ikasleen heren
batek musika klasikoa “noiz-
behinka” entzuten zuen, eta ho-
rietako bost tresnaren bat jotze-
ko ikasten ere jardunak ziren.
Gainerako bi herenetatik, ikasle
batek bakarrik entzuten zuen sa-
rri samar garai barroko, klasiko
eta erromantikoko musika; bes-
teek obrarik ezagunenak eta
merkatuan arrakasta handiene-
koak entzuten zituzten, eta musi-
ka klasikoaren zatiren bat publi-
zitatean entzunda. Horregatik,
lan honetarako, lau garaitako
musikagileen lanak aukeratu zi-
ren, egitura klasikoa eta tonalita-
te argi eta erraza zutenak. Be-
raien ustez, musikoterapiak “ara-
zoetatik askatzen”, “lasaitzen”,
“hitz bidez adierazi ezin diren

arazoak ezagutzen”, “gaixotasun
psikologikoetan”... laguntzeko
aukera eskaintzen du, “ez baita-
go hitz egin beharrik”.

Taldekoen artean komunika-
zio ona zegoen. Batzuek 2 urtez
ezagutzen zuten elkar, eta irakas-
leok ere erraz sartzen ginen tal-
deko giro onean, ikastetxean ika-
sitako gaietan emaitza onak bai-
tzituzten lortuta.

Lana hiru alditan gauzatu zen:

1.- Benenzonen ereduaren eta
taldearen funtzionamendua-
ren ikaskuntza teorikoa.

2.- Taldekide gisa parte-hartzea
eta musika aukeratzea.

3.- Adierazpen plastikoa, ikasita-
koa aplikatzea, hausnarketa
eta azterketa.

1.- Saioen garapena:

Benenzonen eredu teorikoa
azaldu zitzaien. Honek pertsona
bere osotasunean eta soinuaren
parte bezala hartzen du; soinua
sortzeko elementuak
aztertzen ditu, nola eta
zerez hautematen duen
gizakiak, honek zer-no-
lako erreakzioak dituen
soinu-estimuluen au-
rrean, eta nola erabil
daitezkeen hitzik gabe-
ko komunikazioa lor-
tzeko, komunikazioa
hobetzeko eta lotura
berriak sortzeko. Oso-
tasun eta orokortasun
hori beren irakasgai ar-
tistikoetan prestakun-
tza teorikoan nahiz
praktikoan azpimarra-
tzen zitzaien, eta beraz
egoki iruditu zitzaigun
aipaturiko eredu hori

erabiltzea ikaslearen beraren es-
perientziarako.

Jardunean hasi aurretik gaira
hurbiltzeko, talde-lanaren meto-
dologia didaktikoa erabili zen;
soinua egiten duten gauza eta
tresnez esperimentatu zen, emai-
tzak aztertu ziren soinuaren pa-
rametro eta sorrarazitako sentsa-
zioei dagokienean, baita ere oroi-
tzapenak eta emozioak, azken
hauek berriro ere soinuaren bi-
dez adieraziak, edo keinu eta
mugimenduak, hitz bidezko
adierazpena batzuetan taldean
egiten zelarik; musika-entzunal-
diak egin ziren, aurrez parte-har-
tzaileen gogo-aldartea aztertzen
zelarik, gero banaka eta taldean
berehalako sentsazioa adierazte-
ko, zama teorikorik gabeko eta
emaitza baldintzatuko zuten
azalpenik gabeko pertzepziora
iristeko.

Adierazpen askea bilatzen
zen eta taldekide bakoitzak ba-
naka parte hartzea talde barruan
ondorengoak erabiliz: teknika
musiko-terapeutiko aktiboak
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(teknika psiko-musikalak, inpro-
bisazio askea tresnaz eta aho-
tsez), Nordoff-Robbins-en musi-
koterapia sortzailea (egoeren soi-
nu-efektuak, gorputz-mugimen-
du eta keinuen inprobisazioa)
baita musikoterapia analitikoa
ere soinu-sekuentzien eta tonali-
tate maior eta minor-etan egin-
dako elkarrizketen inprobisazio-
an, musika entzuteko eta hitz bi-
dezko adierazpenerako eta adie-
razpen grafikorako teknika pasi-
boak, nortasunaren proiekziora-
ko teknika proiektiboa, irudiak
eta GIM-Guided Images and Mu-
sic teknika, helburu sortzaileare-
kin irudiak edo emozioak eragi-
teko teknika. 

Gero, saio berean, eredua eta
adigai edo kontzeptuak azaltzen
ziren, eta egindako jarduera
ikuspegi teorikotik aztertzen zen.
Pixkanaka, taldeak izena ematen
zion emaitza soinudun eta esteti-
koari, baita esperimentatutakoari
ere. Guztiak jabetzen ziren beren
azterketaz kontzeptu-mailan,
baita beren jardunean eragin zie-
ten faktoreez eta aldagaiez ere.
Jende aurrean ez ziren aipatzen
bakoitzaren jokabideak edo go-
go-aldarteak edo emozioak, ez
baitzen egokia eta ondorengo
ekintzetan jendea lotsatu eta uz-
kurtzea ekarriko baitzukeen.
Ikasleen artean begirunea eraba-
tekoa izan zen beti, hasieran hi-
tzartu bezalaxe.

Ekintzak askatasunean gara-
tzeko proposamenak ziren, oso
azalpen laburraz planteatzen zi-
ren eta irakasleak gidatzen eta
behatzen zituen. Taldeak ere-
dua, kontzeptuak eta oinarrizko
funtzionamendua ezagutu ondo-
ren, taldekide bakoitzaren par-
te-hartzea hartu zen kontuan,
bakoitzak gogokoen zituen adie-

razpideak aukeratu eta erabili
zituen. 4-5 laguneko taldeak
ekintza bat pentsatu eta gainera-
koei aurkezten zien: nolakoa
izango zen, minusbaliatuentza-
ko egokia ote zen edo ez, bere
aplikazio-eremua eta zein per-
tsona edo talderentzat izan ote
zitekeen egokia. Une hau izaten
zen egokia taldeko gidariak es-
ku hartzeko, egindako galderei
ikuspegi zientifikotik eta opera-
tibotik erantzunez.

2.- Jardueraren
deskribapena

Lehenengo saioak 45 minutuko
iraupena izan zuen, eta musika-
zatiak banan-banan entzun ziren.
Arlo sozio-emozionaleko helbu-
ruak izan ziren kontuan: ezagu-
tzen ez zuten musika-zati bat el-
karrekin entzutea, jakinik hura
beren emozioak adierazteko zela
horretarako teknika egokiren bat

Arrasate Musikal musika-eskolako ikasleak.
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erabiliz, eta azkenean aukera
izango zutela iritziak emateko,
beren zaletasunak taldeari jaki-
narazteko eta beren iritziak bate-
ra jartzeko.

Musikan deigarrienak gertatu
zitzaizkien aldeak azpimarratu
zituzten: erritmoa, melodia, tres-
nen soinua, musikaren izaera, to-
nu-kolorea, eta esaldi musikalen
inflexioak, eta puntuazioa eman
zieten fitxan bururatzen zitzaiz-
kien irudien zergatikoaz haus-
narketa eginez; zer sentsazio sor-
tzen zien, atsegina zen ala ez,
egoera edo bizipenen bat gogora-
razten zien ala ez; margolan eza-
gunen batekin, edo kolore, usain
eta ukitzeko zerbaitekin lotzen
zuten ala ez.

Ikasle bakoitzak bere zatia
aukeratzeko ondorengo urratsak
egin ziren:

Zati guztiak entzun eta be-
raiei buruzko inpresioak idatzi
ondoren, zati bana aukeratu zu-
ten. Geroago, eta saio hartatik
kanpo, ikasle bakoitzak bere za-

tia grabatu zuen, gero bi astetan
zehar nonahi, noiznahi eta zen-
banahi aldiz entzun ahal izateko,
eta zati hura zergatik nahi zuten
idatzi zuten. Bi aste haietan ez
zen aldatu musikak sortu zien le-
henengo sentsazioa; kasu batzue-
tan zabaldu egin zitzaien, banaka
entzundako egun haietan bakoi-
tzaren gogo-aldarteak izandako
gorabeheren arabera. Guztiek
esan zuten nahiago zutela hain-
bat aldiz entzun ondoren, eta
inork ez zuen bere zatia aldatu
nahi izan. Ezagutzen zuten musi-
ka-estiloa, baina ez obra jakin
haiek. Musika bizi izandako ego-
erekin lotu zuten, une atsegin
edo ongi bukatutakoen irudiekin,
eta paisajeekin; kasu batean, ko-
lore-sentsazioa ere izan zen. Bai-
na ez zuten margolanekin lotu.

Hona hemen musikari buruz-
ko iritziak:

Zortzi ikaslek Corelli-ren
Concerto Grosso op. 6, 8.
zka., Sol minor-en aukeratu
zuten, “lasaitasuna ematen
duelako”, “musika xume eta

atsegina delako”, “sentsazio-
ak sortzen dituelako... tristu-
ra, itxaropena, nostalgia”,
“lasaitasuna”, “baketsua da”,
“lasaitasun...  alaitasun...
itxaropen... sentsazioa, be-
rriro entzun beharra neu-
kan”, “ez da monotonoa,
baina ez du aldakuntza zaka-
rrik ere... indar eta lasaita-
sun-sentimenduak ematen
ditu”, “sentsazio atsegina...
lasaitasuna”.
Hamaika ikaslek Beethoven-
en 6. sinfonia, 6. zka., op.
68, Fa maior-en, “gogo-al-
darte onari zegokiolako”,
“tentsioa eta gero lasaitasu-
na eragiten dituelako”, “me-
lodiak eta tresnek... indar
eta handitasun handia ema-
ten dute”, “tentsio eta alaita-
suna”, “gogo-aldarte aldako-
rraren arabera, lehen alaia
eta orain goibela”, “laureta-
tik ezagunena dut...”, “kon-
trasteengatik, intentsitate-
desberdintasunagatik... mu-
sika freskoa eta mugimen-
duan dagoena... egonezina
sortzen du”, “tentsioa, lasai-
tasuna”, “aldakuntza dezente
ditu... eta ondorioz atsegina-
goa da musika”.
Ikasle batek Ravelen Biolin
eta pianorako sonata aukera-
tu zuen, “atsegina gertatzen
zaidalako soinu goxoak en-
tzutea, melodia harmoni-
koa... erritmo monotonoa...,
gogoko ditudan bi tresna di-
ra:  biolinak tentsio-pitin bat
jartzen du, eta pianoak...
nostalgia”.
Eta bost ikaslek Jarre-ren
Chronologie 5. zatia  aukera-
tu zuten, “erritmoak alaita-
suna eta ongizatea sortzen
duelako”, “gure garaitik hur-
bilenekoa delako”, “erritmoa
eta indarra ditu, alaia da”,
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“mugitzera gonbidatzen
duen musika aktiboa da”,
“soinu desberdin asko na-
hasten dira”, “hasierak en-
tzuten jarraitzeko gogoa
ematen du”.

3.- Materiala
aukeratzea

Marraztu, margotu edo moldea-
tzeko gaiekin lan egitea propo-
satu zitzaien, eta buztina auke-
ratu zuten adierazpidetzat. ISO
kontzeptuan objektu integra-
tzaileak edo objektu bitarteka-
riak duen zereginaren jakitun,
beren arteko harremana bultza-
tzeko eta komunikazio-bideak
zabaltzeko bitartekorik egokie-
na iruditu zitzaigun. Material
honekiko zaletasunaz baziren
aurretiazko erreferentziak, eta
beraz erabiltzeko erabakia ez
zen batere arazo izan.

Geroago, 45 minutuko saio
batean, plastika-adierazpeneko
irakasleak modelatzeko teknika
azaldu zien. Bakoitzak bere mu-
sika entzuten zuen bitartean,
buztina landu zuen, horrela soi-
nu-sentsazioa adierazten saiatuz.

Jarduera bukatzeko, 30 mi-
nutuko saio batean, bakoitzaren
lana azaldu zen, eta bakoitzak
besteen lanak ikusi ahal izan zi-
tuen. Ikasleen hausnarketa eta
azterketa antzekotasunak eta
desberdintasunak bilatzea izan
zen, eta nahi izan zuenak hitzen
bidez adierazi zuen bere lanak
gogoa bete zion ala ez; guztiek
parte hartu nahi izan zuten, eta
musikak sortutako sentsazio
globala irudikatzeko asmoa
azaldu zuten, baita, kasu ba-
tzuetan, musika-obran hunkiga-

rrienak gertatu zitzaizkien ele-
mentuak ere. Ekintza hau, musi-
ka lasaigarriaren kasuan, espas-
tiko eta epileptikoekin erabiltze-
ko aukera aztertu zen, baita gu-
txitu fisikoen eta gizarteko jo-
las-lekuetan antsietatea gutxi-
tzeko, gogo-aldartearen edo
nortasunaren asalduak konpon-
tzeko eta autoestimua hobetze-
ko ere.

Ondorioak:

Azaldu dugun esperientzia horre-
tara dedikatutako saioen bidez,
irakasleak eta ikasleek zera egiaz-
tatu genuen: ekintzak taldera eta
honen gustu eta trebetasunetara
egokitu behar direla, eta etengabe
bilatu behar direla motibazioa
lortzeko prozedurak; oso garran-
tzitsua dela musikak adierazpena-
ri ematen dion egitura, baita tal-
deko kideen eta musikoterapeuta

edo prozesu-gidariaren artean hi-
tzik gabeko elkarrekintza bultza-
tuko duten adierazpideak erabil-
tzea ere; edo ikasleek ezarritako
funtzionamendu-arauak errespe-
tatzea, eta proposatzen diren
ekintzetan parte-hartzea eta inpli-
katzea ere. Halaber, konpentsa-
zio-printzipioari buruzko lan bat
izan zen, une jakin batean pre-
miak eta gabeziak ase eta betetze-
ko musikarik egokiena bilatu eta
aukeratzearen garrantzia esperi-
mentatu baitzuten.

Jarrerak eta metodologia
transmititzeak eta teknika eta
jarduerekin esperimentatzeak
lankidetza-portaerak bultzatzen
ditu, baita talde bateko kide iza-
tea eta lan gogobetegarri, atsegin
eta positiboaz gain, lan ona egi-
teko beharrezko ahalegina eta
gogoa ere.



Jakingarriak 70 47. zenbakia   
2OO2ko iraila   

BALIABIDEAK

A
SCHERO musika meto-
doa irakurketa-idazketa
kode berri batekin egin-
dako ariketekin, gaiekin
eta abesti herrikoiekin

osatutako metodoa da. Bere xedea
musikaren zein instrumentuen ikas-
ketan hasi berria den edonori modu
erraz, praktiko eta eraginkorrean
laguntzea da.

Zehazki esateko, liburu hone-
tan teklatudun instrumenturen
batean pentsatuz garatu da meto-
doa, baina erraz erabil daiteke bes-
te edozein instrumenturekin ere.

Zenbait urtetako hausnarke-
taren, egokitzapenaren eta itzul-

penaren ondorioa da musika sis-
tema honetan oinarritutako gara-
pen teoriko eta praktiko hau.
Lan honekin, bide berriak ireki
nahi izan ditugu, eta musika
adierazpenaren didaktikarako
formula alternatiboak planteatu.

Zentzu horretan, azken urte-
otan metodo hau praktikan jarriz
gauzatutako esperientziek eredu
hau indartu eta argumentatzen
dute, eta baita bide horretatik ja-
rraitzera animatu ere. Besteak
beste, eredu honek musikara
hurbiltzeko eta musikaz gozatze-
ko eragozpen teoriko-formalak
ekiditen ditu. Izan ere, traba ho-
riek, askotan, soinudun arte ho-
nen helburu nagusia zaildu, eza-
batu eta mozorrotu egiten dute.

Ekarpen honek musikaren
irakaskuntza-ikaskuntzaren iker-
ketan eta bide berrien bilaketan
lagunduko duen konfiantza du-
gu. Eta ea horrek isla eraginko-
rra izaten duen denon artean, bai
profesionalen artean eta baita za-
letuen artean ere.

Aschero musika
sistema

“Hemen aurkezten den sistema be-
rria, zenbaki, kolore, tamaina eta
bolumenen arteko erlazio zientifi-
koan oinarritua, irakurketa-idazke-
tarako kode bat da, musika irakurri
eta interpretatzea errazten duena.
Adibidez, sistema berri honetan
kolorezko irudi bat, tamaina eta
bolumen jakin batekoa, zerari da-
gokio kode tradizionalean:

Pentagrama bati
Klabe bati
Konpas bati
Irudi bati
Intentsitate-laburdura bati
Bitarteko soinugile bati

Hau da, hemen zeinu bakar ba-
tez adierazten da sistema tradizio-
nalean seirekin egiten dena.

Aschero musika sistema beste
musika idazketa bat da, matemati-
ka zenbaki erromatarretatik arabia-

Ostadarraren
Jose Ramon Vitoria Gallastegi

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea
Arrasate Musikal musika-eskolako irakaslea

*VITORIA GALLASTEGI, Jose Ramon, (2001): Ostadarraren hotsaz. Lasarte-Oria: Xangorin, S.L.
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rretara pasatzea bezala. XXI men-
dean Sol klabean idaztea, letra go-
tikoz G marraztea bezala da. Gaur
egun biderketak edo zatiketak zen-
baki erromatarrez egitea inori bu-
ruratzen ez bazaio ere, oraindik ba-
dira pentagramari estu atxikiak
dauden pedagogo batzuk, beren

porrot sistematikoaren itsaso ha-
serrean onik atera ditzakeen salba-
tzaile bakarra hori balitz bezala.
Horiei ere luzatzen zaie eskua.

Musika irakurri eta idazteko
kode hau garatzea, guztiontzat era-
bilgarria dena, musika irakurri, jo

eta sortzeko prozesua bateratzen
duena, eta hiru urterekin has dai-
tekeena, SERGIO ASCHERO musi-
kologoaren 30 urteko lana izan da,
ANGELES RUIBALen laguntza artis-
tiko eta pedagogikoaz”.

("Irakasleentzako Eskulibu-

n hotsaz*

Goldschmieden altxorra.
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ruaren" sarrera, CREASCHERO
S.L.ek argitaratua)

Metodologiaren
helburu orokorrak

Ahal diren elementu ludiko
guztiak sortzeko eta erabiltzeko
gaitasuna garatzea, ikasleekin
zera lortzeko:

Komunikatzeko eta adierazteko
bideak irekitzea
Gizarte partaidetza eta erlazioa
Familiako harremanak eta mai-
tasuna
Autestimua (konfiantza, segur-
tasuna, desinhibitzea)
Sormena, irudimena eta adie-
razpen

Ikasleengan zera bultzatu eta
aktibatzea:

Mugitzeko trebetasunak: oreka,
erreflexuak, arintasuna, laster-
tasuna
Psikomotrizitate globala
Gorputz espresioa.

Ondorengo gaitasunak 
estimulatzea:

Aditasuna, oroimena, kontzen-
trazioa, abstrakzioa, asoziazioa
eta disoziazioa
Zentzumenen bidezko pertzep-
zioa

Musika helburuak

Hotsaren nolakotasun hauek
bereizteko gaitasuna garatzea:

Iraupena (luzea, laburra)
Altuera (baxua, altua)
Intentsitatea (bizia, eztia)
Tinbrea (hotsaren iturri edota

gaia)
Erritmo elementuekin praktika-
tzea, denbora eta pultsua landuz
Aho adierazpena indartzea (kan-
tua, bokalizazioa eta arnasketa)
Entzumena garatzea
Tresna melodiko baten ikas-
kuntza (teklatua)
Sormena piztea (interpretazioa,
konposizioa)

Metodologiaren
garapena

1. MAILAKO ARIKETAK

Hasieran planteatzen den lana ins-
trumentuen tinbre ezberdinak
dituen pianoarekin edo teklatu
elektronikoarekin egingo da, eta
horrek pultsazio aldakorren kon-
trola eduki beharko du derrigorrez.

Hasieran erabiliko ditugun soi-
nuen iraupena orkestrako sokaz-
ko soinuak bezala kontrolatzeko
modukoak izango dira. Edo bes-
tela, zenbait sintetizadore erabili-
ko ditugu, teklatua zapalduta dago-
en bitartean soinua mantentzen
duena.

Lehenengo, esku bat bakarrik
erabili (esku nagusia)
Kolore HORIA -LI erabiliko

dugu, eta 1-2 iraupeneko hainbat
ariketa egingo ditugu.

Gero, hiru kolore erabiliko ditu-
gu: Li - horia, MI- laranja eta Ti
- arrosa-fuksia.
Erabiliko dugun digitazioa hau
izango da:
— Eskuineko eskuan: A, hatz

lodia; E, erakuslea; I, luzea;
O, alferra; eta U, txikia. 

— Ezkerreko eskuan: a, lodia;
e, erakuslea; i, luzea; o, alfe-
rra; eta u, txikia.

Lehendabiziko klaseetan, elkar-
tzeak eta kontzentrazioak hobetzea

beharrezkoa ikusten bada, kolo-
retako pegatinak jarriko ditugu
azazkaletan:

Eskuineko eskuan LI=E, Ml=l eta
Tl=0
Ezkerreko eskuan Ll=o, Ml=i eta
Tl=e

Gradualki 1, 2, 3 eta 4 iraupe-
neko elementu erritmikoekin lan
egin beharko dugu. 

Hasieran interesgarria eta arra-
zoizkoa iruditu zitzaidan zuzene-
an lantzen ari ginen kolore-soinuak
bakarrik erakustea ikusmena, elkar-
keta, motrizitatea eta eskuaren
jarrerak (hatza, eskua, eskumutu-
rra, besoa eta abar) zentratu ahal
izateko.

Hasierako korrelazio melodiko-
ak graduala izan beharko du, sal-
torik gabekoa. Ideia ona da maila
honetarako imitaziozko irudien
ariketak prestatzea, bai melodiko-
ak eta bai erritmikoak.

Bai kantak eta bai ariketak labu-
rrak izango dira, 16 edo 24 unita-
te baino gehiagokoak ez.

Kontu handiz zainduko dugu
gorputz osoaren jarrera: hankak,
burua, gorputz enborra, bizkarra,
besoak, eskuak eta, batez ere,
hatzak.

Partiturak ondo ikusi behar dira,
arreta eta kontzentrazio egokia lor
daitezen.

Behin hasierako hiru koloreak
ikasi ondoren, poliki-poliki beste
eskuarekin imitatzen hasiko gara.
Horretarako, ariketa berak egin
ditzakegu lehenengo esku batekin
eta gero bestearekin.

Hurrengo urratsa ariketa bi
eskuekin batera jotzea izango da,
baina altuera ezberdinean.

Hasierako soinu-koloreak altue-
ra desberdinak jo ondoren, eta
pultsazio, koordinazio eta digita-
zio zailtasunak gaindituta, beste
hiru soinu-koloreekin has gaitez-
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BALIABIDEAK

ke: BA= morea – DA= urdin ilu-
na – FA =berde iluna. Ll- MI- TI
koloreekin jarraitu dugun proze-
su bera segituko dugu, eta haste-
ko, hatz berak erabiliko ditugu (o-
i-e-E-I-0).

2. , 3. eta 4. MAILAKO ARIKETAK

Maila honetako ariketek aurreko
mailako progresioa jarraitzen dute.

Soinu-koloreen eskala melodikoa
zabaldu egingo da eta digitazioa
ere bai, bi eskuetako lehenengo sei
hatzak erabiltzearekin (2, 3 eta 4)
hasierako erreferentzia desberdi-
nak dituzten abestietan eta arike-
ta progresiboetan.

Oso garrantzitsua da ikaslearen
hatz-mugimenduaren garapena oso
gogoan edukitzea.

Teklatuaren gaineko gehiegizko
presioak eta gihar tentsioak saihes-
tu behar ditugu, ongi egiten ez badi-
ra ikasketa prozesua muga baite-
zakete.

Hasieran ariketa eta abesti guz-
tiek melodikoki gradu bereko mul-
tzokoak izan beharko dute, ahal
den saltorik txikienak egiteko.

Gero gradu desberdinetako sal-
toak dituzten abestiak ikasteari
ekingo diogu, baita beti beharrez-
koa den aurrerapena egiteko digi-
tazio erreferentzia mantenduz.

Lehen mailan alderdi erritmikoa
asko garatzen bada —ariketa sila-
bikoekin, gorputz ariketekin eta
perkusiozko instrumentuekin—,
bigarren mailan teklatuaren gaineko
irakurketari eta zehaztapen errit-
mikoari emango diogu garrantzia.

Egitura erritmikoak anitzak
izango dira, gradualki abesti luze-
agoak eta 1, 2, 3, 4 eta 5eko irau-
peneko soinu-koloreak sartuz.

Era berean, 2. mailan isilunea
sar dezakegu (soinu-kolore beltza),
noski, beharrezko azalpenak ema-
nez eta aurretik praktikak eginez.

Maila honetan, behin abestia
segurtasunez ikasi ondoren, lagun-

tza harmonikoa sar dezakegu, bai
bakarrik eta bai erritmo oinarri bate-
kin Horrela, lau eskuekin joko lira-
teke abestiak. Erritmo horiek ema-
ten duten metronomo pultsua oso
atsegina eta bizigarria da ikasle-
entzat, eta benetako laguntza ema-
ten die erritmoa, melodia eta ins-
trumentua barneratzeko garaian.

KANTAK

1. mailako kantak

Pianoa jotzen 
Saltoka
Ikastolara
Pianoa jotzen 
Katagorria
Kilkerrak
O che bel castello 

2. mailako kantak

Binbili bonbolo
Ah! Vous dirais-je maman 
Festak direnean 
Folk doinua 
Aita Xanti (Frére Jacques) 
Jainkoak egunon
Kontrapas
Kukua
Lightly Row 
Uso zuria 
Zazpi jauzi 
Amore mio
Axuri beltza 
Edelweis
Egia da 
Egun da Santimamina
llargi eder
Jaun baruak 
Jingle bells 
Kanpai jolea 
Maitiak galde egin zautan 
Mary had a little lamb 
Triste bizi naiz eta 
Txori txiki polita 
When the saints... 
Argizagi ederra 
Dringilin dron 

Alaitasunaren himnoa 
Iruten ari nüzu 
Zeuretzat bizitza 

3. mailako kantak

Adeste fideles 
Agur jaunak 
Salamankara
Aitorren hizkuntz zaharra
Aldapeko
Amodioa zoin den zoroa 
Amama
Adio ene maitia 
Astoa ikusi nuen
Atzo ttun-ttun 
Barcarola
Basatxoritxu
Basoilarrak kantatzen düzu 
Begiak parrez-parre 
Behin joan nintzen 
Brodatzen ari nintzen 
Cielito lindo 
De colores 
Goiko mendian 
Goizian goizik 
Haika mutil 
In Excelsis Deo 
Itsasoan laino dago 
Schlinderren zerrenda 
Lantzeko ihauteriak 
Maitia nun zira 
Maitetxo
Xarmangarria zira 
Udaberria
We shall overcome 
Yo vendo unos ojos negros

4. mailako kantak

Ene maitea 
Veneziako ihauteria 
Mack the knife 
Haurtxo polita 
Mundu berri bati 
O, Sole Mio 
0i, Bethleem
Oinazez
Txoriak txori 
Xori erresinula 
Hara nun diran
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Haur eskola (0-3 urte) jakintza zientifik
Galderak, erronkak eta proposamenak

1 NICHD National Institute of Child Health and Human Development da. Ikerketa zabala bultzatu du, oso goiz fami-
liaz kanpoko hezkuntza-sistemaren esku utzitako haurren garapenaz. Bertan Ameriketako Estatu Batuetako 14 uni-
bertsitatek parte hartzen dute, baita munduko aditurik ospetsuenek ere.

2 Karin Grossman University of Regensburg-eko (Alemanian) Institute of Psychology-ko irakasle da. Haurraren gara-
pen kognitiboaren, hizkuntzaren eta emozioen arteko elkarrekintzei buruzko azterketak zuzentzen ditu.
Atxekimenduaren azterketa transkultural konparatiboetako ikerketak egin ditu, eta haurraren buru-osasunean
dituen aplikazioei buruz baita ere.

3 Marinus van Ijzendoorn Psikologia Ebolutiboko irakasle da Leydeneko Unibertsitatean (Holandan), Haurrari eta
Familiari buruzko Azterketa Zentroko zuzendari, eta Unibertsitate bereko Hezkuntza Fakultateko zuzendari. 

E
gungo zientziek egindako
bi aurkikuntzaren ondorioz
—batetik, bizitzako lehe-
nengo urteak izugarri
emankorrak direla eta, bes-

tetik, haurra izugarri sentibera dela
ingurunearen eraginarekiko—,
haur-eskola (0-3 urte) interesgu-
ne bihurtu da nazioko eta nazioz
gaindiko erakunde askotan (adi-
bidez, Europako Kontseiluan eta
Osasunerako Mundu Erakundean). 

Atariko azterlan batzuek datu
larriak eman zituzten haurra fa-
mili girotik banatzearen ondorio-
ei buruz. Beste ikerlan batzuek,

zabalago eta osoagoek, adibidez
NICHDek1 AEB-Ameriketako
Estatu Batuetan egindakoek, na-
barmendu dituzte zelako alde
onuragarriak izan ditza-keten be-
har bezala diseinatu eta antolatu-
riko Zentroek haurraren garapen
psikobiologikoan.

Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultateak kezka horiek
bereganatu eta, Arizmendi Ikas-
tolarekin lankidetzan, ikerketa
bat abiarazi du gai honetaz: hau-
rraren garapen psikobiologikoa-
ren premiei eta familien gizarte-

eta kultur ezaugarriei erantzungo
dien Haur Eskolaren ereduaz,
alegia. Proiektu honek HAZITE-
GI du izena. 

Esparru honetan kokatzen di-
ra Jardunaldiak. Berauek Karin
Grossman2 eta Marinus van Ij-
zendoorn3 irakasleek zuzenduko
dituzte.

Jardunaldien gaia

Hain emankorra den hasierako
etapa honetan, haurrak bere elka-
rrekin-tzetarako lehen zaintzaile-
en aldetik erantzun egokiak behar

Azken urteetan industria-herrialde garatuetan aldaketa handiak gertatu dira, bes-

teak beste, lan-erritmoa eta emakumea laneratzeari dagokionez. Aldaketa horiek feno-

meno berri bat eragin dute: Haurra gero eta goizago uzten da eskola-sistemaren esku,

hazi eta hezi dezan. Fenomeno honen ondorioak, ordea, ezin dira oraindik neurtu.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren babespean

Antolatzailea: Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea (HUHEZI).
Honako hauekin lankidetzan:

• Hezkuntza Zientzien Institutua (HEZI). Mondragon Unibertsitatea.
• Arizmendi Ikastola.
• International Attachment Network (IAN).
• Haur Hezitzaileen Munduko Elkartea

Lehenengo Jardunaldiak Haur Hezkuntzaz Mondragon Unibertsitatean
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oaren argitan:
Azaroaren 22a, ostirala
Goizean
08:15 – 09:15 – Harrera eta akreditazio banaketa.
09:30 – Jardunaldiei hasiera ematea. Angeles Iztueta (Eusko Jaurlaritzako

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua) eta Inaxio Oliveri
(Mondragon Unibertsitateko Errektore Gorena).

10:00 – Jardunaldiei sarrera. Rafael Cristóbal (HUHEZI).
10:40 – Atsedenaldia.
11:00 – Haur Eskola eta haur-garapen goiztiarra (0-3 urte): galderak, erronkak eta

proposamenak. Marinus van Ijzendoorn (Leydeneko Unibertsitatea). 
12:15 – Bildutakoekin solasaldia. Moderatzailea: Alexander Barandiaran (HUHEZI).
13:00 – Goizeko jardunen bukaera.

Arratsaldean 
14:15 – Atxikimendua eta arreta eskolan: nola aurrera egin biek. Karin Grossman

(Regensburgeko Unibertsitatea). 
15:30 – Solasaldia bildutakoekin. Moderatzailea: Rafael Cristóbal (HUHEZI).
16:15 – Atsedenaldia.
16:45 – Haur Eskolen egungo egoera Euskal Autonomia Erkidegoan: Haur-laguntza-

ren soziologia, Programak, Legeria eta Hezkuntza Politikak.  Anjeles Iztueta
(Eusko Jaurlaritza).

17:15 – Mahai-ingurua. Moderatzailea: Rosa Elizburu (Arizmendi Ikastola).
18:15 – Eguneko jardunaren bukaera.

Azaroaren 23a, larunbata
Goizean 
09:30 – NICHD azterketa haur eskolei buruz. Marinus van Ijzendoorn

(Leydeneko Unibertsitatea).
10:40 – Atsedenaldia.
11:00 – NICHD azterketa (jarraipena). Marinus van Ijzendoorn 

(Leydeneko Unibertsitatea).
12:00 – Solasaldia bildutakoekin. Moderatzailea: Mariam Bilbatua (HEZI).
13:00 – Goizeko jardunen bukaera.

Arratsaldean
14:15 – Haur Eskola: kalitate indikatzaileak (aurkezpen audiobisuala) 

Karin Grossman (Regensburgeko Unibertsitatea).  
15:30 – Solasaldia bildutakoekin. Moderatzailea: Arantxa Lejarraga. 

(Arizmendi Ikastola).
16:15 – Atsedenaldia.
16:45 – HAZITEGI proiektua. Alexander Barandiaran (HUHEZI) eta 

Rosa Elizburu (Arizmendi Ikastola).
17:00 – Mac Arthur proiektua: Komunikazio Gaitasuna Neurtzeko Zerrenda 8-30 

hilabete bitarteko haurrentzat. Nekane Arratibel eta Iñaki García (HUHEZI). 
17:45 – Jardunaldien ondorioak. Rafael Cristóbal (HUHEZI).
18:15 – Jardunaldien bukaera. Iñaxio Oliveri (Mondragon Unibertsitateko 

Errektore Gorena).

ditu. Erantzun hauen kalitatearen
arabera, bere buruarengan eta gai-
nera-koengan oinarrizko konfian-
tza izango du, edo bestela, segur-
tasunik eza eta antsietate edo larri-
tasuna. Bizitzako lehenengo urte-
an haurrak harreman orekatu eta
harmoniatsua bizitzeko aukera
duenean esplorazioa garatzeko
bidea zabalduko zaio, eta horre-
kin batera adimenaren garapena eta
beste haurrekin lotzen duen elkar-
tasunezko lankidetza ere bai.

Jardunaldien helburuak:

Egungo ezaguera zientifikoa-
ren argitan hausnartzea zer
ondorio izan dezakeen hau-
rren portaera, emozio eta
kognizioaren garapenean
denbora dezente egoteak
Haur Eskolan adin goiztiarre-
tan (0-3 urte bitartean).
Haur Eskolak (Group Day
Care) haurraren garapenik
onena bermatzeko izan behar
dituen ezaugarriei buruz egi-
ten ari diren azterlan garran-
tzitsuenak aurkeztea.




