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Musika… zinema… ekin!

Musika: Carl Davis
Orkestra: Nafarroako Sinfonikoa
Filmak: Buster Keaton-en “Una semana”

 Charles Chaplin, Charlot-en “El aventurero”
Gidoia: Pablo Ramos
Gida didaktikoa: Pablo Ramos

Eskola eta familia kontzertuek
Aurkezten dute!

Zinema, zinema, zinema, zinema…
Fotogramaz fotograma
Atzera ere etorkizunera

Klaketa
Musika… zinema…  ekin!

Distira
Klaketa

Musika… zinema…  ekin!
Ongi-etorri, Mr. Marshal

Klaketa
Musika… zinema… ekin!

… zinema gehiago, mesedez!
Charles Spencer Chaplin

Abenturazalea
Klaketa

Musika… zinema… ekin!
Joseph Frank Keaton IV

Astebete
Klaketa

Musika…zinema…ekin!
Carl Davis

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Zinema eta musika

Carl Davisen konposizioak
Klaketa

Musika… zinema… ekin!
Baliabide didaktikoak
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Eskola eta familia
kontzertuek aurkezten

dute!!

Iruñeko Gayarre Antzokian, 2008ko maiatzaren 14tik 16ra, Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat
izango diren eskola-kontzertuen lagungarri da gida hau. Oso kontzertu bereziak izango dira.
Aditu: Kontzertuotan ez duzue soilik musika entzungo, zinema ere ikusi ahalko duzue, edo,
zehazkiago esanda, zinemarako propio sortutako musikaz gozatuko zarete. Ez edozein film
motatarako sortutako musika, ez: hitzik gabeko zinemarako, zinema muturako sortutakoa
baizik. Zinema mutuan, musika hitzaren parekoa baita. Kontzertuotan Nafarroako Orkestra
Sinfonikoa izango da, lehen Pablo Sarasate zena, eta orkestra-zuzendari oso berezia, hura
baita entzungo dituzuen konposizioen egilea. Carl Davis du izena berak. Charles Chaplin,
Charlot, “El aventurero” deituriko film batean ikusiko dugu eta Buster Keaton “Una semana”
izeneko beste batean. Zinemaren hastapenetako bi maisu ziren Chaplin eta Keaton. Ustekabe
aunitz ere izango da kontzertuotan, baina, jakina, horiek ez dizkizuet orain azalduko.

Gida izatea, horixe da gida honen xedea. Musikak zineman duen garrantzia ezagutzeko
metodo labur bat, Charlot eta Keaton, zazpigarren artea deritzogunaren hastapenetako bi
figura, ezagutzeko bidea eta filmen mundu hain liluragarri horretara apur bat hurbiltzeko
eta irudimena sormenaren mesedetan jartzeko bidea. Eta beste ezeren gainetik, jokoa da.
Beraz, denok prest… musika, zinema, ekin!

Zinema, zinema, zinema, zinema…

Zinema-areto batera joan eta film bat ikusteak ez gaitu batere harritzen. Ezta hurrik ere!
Denik eta gauzarik arruntena da hori! Hala ere, pantaila horren atzean istorio zoragarri bat
dago: zinemaren historia, Harry Potterren lehen argitalpena edo “La guerra de las galaxias”
bezain erakargarria.
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ATZERA ERE
ETORKIZUNERA

Zinemaren
aurrekariak

Mugimendua harrapatu
eta irudikatu nahian ibili

da beti gizakia, hasi
historiaurrean, leizeetan

sei hankako bisonteak
margotzen zituenetik,

itzalen bidez irudi
bizidunak proiektatzen

ziren jendaurreko
emankizunetaraino.

Saiakerak bata bestearen
atzetik etorri dira.

XVI. mendean Cambra
oscura [ganbera iluna]

asmatzen da,
argazkigintzaren

aitzindaria. Mende bat
geroago, zinemaldiei, alegia
gainazal lau baten gainean

irudiak proiektatzeko saioei,
bide egingo zien
argazkigintzak.

Zinemaldiak bazter
guztietara eramateko, euren
“linternak” hartuta hara eta

hona ibiltzen ziren
ferianteak, eta ikusleak aho

zabalik geratzen ziren.

Baditugu jada zinemaren
hiru osagaiak: ikusitakoaren
iraunkortasuna, fotografia

eta proiekzioa. Beste bi
oinarrizko osagai falta ziren,
baina: zulodun pelikula eta,

hura mugitzeko, aldizka
aurrera egiten duen

mekanismoa. Hara, bada,
arazo hori Amerikako

Estatu Batuetan, 1890ean,
konpondu zuen Tomas Alba
Edison asmatzaile handiak

Kinetoskopioak asmatu
zituen Edisonek. Haien
bidez, filmak banaka ikus

zitezkeen. Asmatzaile
entzutetsuak ez zituen

filmak pantailan proiektatu
nahi, uste baitzuen zinemak

ez zuela jendearen arreta
bereganatuko. Edison

gaixoa! Ezin daiteke esan
zehazki nork asmatu zuen

zinema, hainbatek egindako
asmakizun multzo baten

emaitza izan baitzen

XIX. mendeak beste
asmakizun bat utzi zuen:

fotografia, mundu
errealaren irudia jaso eta

inpresionatzen zuen
asmakizuna. Argazkilari

batzuk mugitzen ziren
objektuekin probak egiten

hasi ziren. Hala sortu ziren
taumatropoa,

fenakistoskopioa, zootropoa,
praxinoskopioa edo antzerki
optikoa. Azken hori da gero
marrazki bizidunen bide-

aurrekoa.
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Zinema alderantziz.
Konposizio hauetako bat –soilik instrumentalak dira– entzun
eta ikasleek istorioak irudikatu, musikak haien irudimena kitzika
dezan utzi eta ipuinak eta istorioak sortu ahal izanen dituzte.
Gelakide guztiek hartuko dute parte entzunaldian, eta amaieran,
bakoitzak bizi izan duena kontatuko du, musikak norberari esan
diona. Ariketa egokia da musikak beti zer edo zer kontatzen

Musika zinema egin zen.
 Aurreko ariketaren antzekoa da hau, baina badu
ezberdintasunen bat. Garai honetako konposizio bat, ahal dela
instrumentala, entzunaraziko die irakasleak ikasleei, eta banan-
banan, konposizioa entzun ahala, ikasleek musikak iradokitzen
diena kontatuko diete besteei, ozenki. Instrumentuak pertsonaiak
izan daitezke eta, hala, doinu zehatz batetik abiatuta, ikasleek,
denen artean, istorio bat atonduko dute.

Klaketa
.
 Ba al dakizu Tomas Alba Edison nor zen?
. Kinetoskopioa ez den haren beste asmakizunen bat izenda al dezakezu?
. Antzerkiaren eta zinemaren arteko bost ezberdintasun aipa al ditzakezu?
. Bila al ditzakezu taumatropo, fenakistoskopio, zootropo eta praxinoskopio hitzak
hiztegian?

MUSIKA…

Musikak ez zuen aparteko garrantzirik historiaurreko zinema honen lehen saiakeretan.
Izan ere, ez zegoen musikarik. Baina ezin izanen dugu ernatzen ari zen zinema horren
eta bi garai jakinen artean dauden harremanez ohartarazteko aukera alferrik galtzen
utziko. Lehenbiziko garai hori, XVI mendea da, camara oscura edo ganbera iluna sortu
zenean; eta bigarrena, XIX mendea da eta, zehazkiago, 1890. urtea, Edisonek kintoskopioa
asmatu zuen urtea.

Lehen data horrek Errenazimentuan kokatzen gaitu. Leonardo Da Vincik “Mona Lisa”
eta Miguel Anjelek Sixotar Kaperako sabaia margotu zituzten mendean, orduan iratzarri
zen polifoniarako arreta, alegia ahots ezberdinak aldi berean konbinatzen duen musika
motarako arreta. Garai horretako funtsezko ezaugarria da horixe. Cristóbal de Morales,
Luis Millán, Luis de Narváez, Alonso Mudarra edo John Dowland egileek besteak beste,
haien obra osatu zuten garai horretan.

Garai hartan, antzerkia, izan, bazen, gehientsuenetan erlijiozkoa edo naturari oso lotutakoa.

Bigarren momentuak Erromantizismora garamatza. Giza pentsamenduaren garai bikaina.
Gogotsua eta iraultzailea. 1890ean, lehenbizikoz, Maiatzaren Lehena ospatzen da,
Luxenburgo Herbeheretatik bereizten da, Japonian lehen hauteskundeak egiten dira,
Zolak “La bestia” idazten du, Mascagnik “Caballeria rusticana” verismo estiloko opera
aurkezten du, Franck-ek Re maiorreko soka koartetoa konposatzen du eta Brahmsek,
soka kintetoa, Sol maiorrekoa.
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Nik zinema egiten dut.
Zinema egiteko, gauzen eta pertsonen
mugimendua aurkitzeko, modu oso oinarrizkoa
da hau. Ausar zaitez, eta ikusiko duzu zeinen
ongi pasatzen duzun.

… zinema…

1 - Folio batean 5 bat cm-ko bi paper-zerrenda moztu.
2 – Paper-zerrendetako batean, eskuineko muturrean, ertzetik zentimetro pare batera
, marrazki bat egin ezazu.

A

B

3 – Orain, marrazkia egin duzun paper-zerrendaren gainean bestea jarri eta, toki berean, azpikoa
 kalkatuz, egin ezazu berriz marrazki bera baina xehetasunen bat, dela keinua, besoak edo hankak
 direla, aldatu.

4 – Paper-zerrenda biak grapaz lotu, ezkerreko aldetik, bata bestearen gainean jarrita eta
marrazkiak bata bestearen gainean doi-doi jartzen ahaleginduta.

5 – Goiko paper-zerrenda kiribildu, eskuinetik ezkerrera, marrazkian agertzen den bezala.

6 – Orain, sar ezazu arkatza edo bolaluma zilindroaren erditik eta mugi ezazu ezkerretik
eskuinera. Marrazkia mugimenduan jartzea nola lortu duzun ikusiko duzu.

A
grapaK

A
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… ekin!

Zoragarri nabil gramatikan

Irudiak mugimenduan jarri eta haiek erreproduzitzeko
gailuak asmatzeko gizakiak izan duen abildadea ikusi
dugu. Hala asmatu zituzten taumatropoa, fenakistoskopioa,
zootropoa, praxinoskopioa,  besteak beste. Aurkitu duzu
jada hitz horien esanahia hiztegian. Guztiak dira hitz-
konposatuak, bi esanahik bat egiten dute eta beste bat
sortzen da, bestelakoa edo haien osagarria.

1.- Sor itzazu hitz berriak jarraian agertzen diren hauek
erabilita. Guztiek dute zinemarekin edo musikarekin
zerikusirik. Fono, zinema, tele, metro, elektro, disko,
kontra, grafia, harmonia, musika, kromatikoa, filo…

2. – Beti izan dira hitz berriak asmatu dituzten idazleak.
Haietako bat Federico García Lorca zen, 27ko
Belaunaldiko kidea eta 1936an hildako poeta. Adierazia
eta adierazlea bat egiten duten nahi adina hitz asma
itzazu. Adibidez: “LIBRUTO”: Gazteleraz, liburutzarra,
astuna. Guztietan astunena.

Distira
(Zinemak argia ikusi

zuenekoa)

Zinema mutuaren garaia. Zinema ofizialki 1895eko
abenduaren 28an jaio zela esan ohi da. Egun hartan
Lumière anaiek haien filmak ikusgai jarri zituzten
Parisko Salon Indien izenekoan. Lehenbiziko film
haietako batean, “La llegada de un tren a la estación
de Ciotat” filmean hain zuzen ere, lokomotora batek
efektu ikaragarria eragin zuen ikusleen artean,
pantailatik aterako zela baitzirudien. Hura egitea
lortu zuen aparailuari zinematografo izena paratu
zioten.
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Ikus ohi ziren filmak eguneroko bizimoduari
buruzkoak, lan edo familia girokoak ziren, harik
eta Georges Méliès iritsi zen arte. Fikzioak
eta trukajeak atontzen lehenbizikoa izan zen
Méliès, eta hala zinema beste asmakizun bat
gehiago baizik ez izatetik libratu zuen.
Erabiltzen zuen trukaje ohikoenetako bat
gauzak desagerraraztea eta atzera ere
agerraraztea zen.

Asmakizun dibertigarri soila izateari utzi
eta XX mendearen hastapenetarako, dirua
egiteko makina zen zinema. Mundu osoan
zabaldu zen. Hasierako garaietako zinema
ikusteko barraka haiek areto elegante eta
zabalak bihurtu ziren, eta haietara biltzen
ziren jende xehea ez ezik, erdi eta goi-
mailakoak ere.

Asmakizunari etekin gehien, ordea, Amerikako
Estatu Batuek atera zioten. Zinemaren
merkatua monopolizatu eta lehiakideak
bazterrean uzteko asmoarekin, Edisonek
patentearen gerrari ekin zion. Orduan,
asmatzaile-tratulariarengandik ihesi, ekoizle
independenteek Kalifornia aldera joan ziren.
Han, Hollywood sortu zuten, ekoizpen-etxe
handien habi.

Lengoaia zinematografikoa finkatzen ekarpen
handia egin zuen David Wark-ek. Zinemak
zuen baliabide adierazkor garrantzitsuena
muntaia zela ulertu zuen Wark-ek, ikusi zuen
muntaia ez zela soilik planoak eta sekuentziak
antolatzeko modua, ikuslea hunkitzeko ere balio
zuela.

1917an, Errusian iraultza gailendu eta
buruzagiek pentsatu zuten zinema propaganda
egiteko eta doktrinatzeko balio zezakeela.
Mundu zabalean harridura eragin zuen
Serguei M. Eisestein-en “El acorazado
Potemkin” (1925) filmak, hartan muntaia
maisuki erabili eta irudiei indar apartekoa eman
baitzien zinemagileak.

Alemanian, estilo espresionista eta
kammerspiel-en jarraitzaileek sortzen zituzten
alegiazko eszenategiek edo giro futuristek
ikusleen harridura eragin zuten. Robert
Wiene-ren “El gabinete del Dr.Caligari”
(1919), F.W.Murnau-ren “Nosferatu”
(1922), Fritz Lang-en “Metropolis” (1926)
eta egile beraren “M, el vampiro de Düsseldorf”
(1931) dira lan esanguratsuenak.
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AEBetan, estetikaren alde baino, etekinen alde
egin zuen apostu  zinemagintzak. Aktoreak mito
bihurtzen dira. Horixe gertatzen zaie Gloria
Swanson, Douglas Fairbanks, Mae West edo
Rodolfo Valentino-ri. Star System delakoaz
ari gara, aktoreak ezagunak izatea dago ekoizpen
sistemaren oinarrian, horrek ematen baitu etekin
gehien.

20ko hamarkada AEBetako zinema
mutuaren urrezko aroa izan zen. Bi aktore
komikok zabaldu zuten mundu osora
pantailan zehar ikusleari barre eginarazteko
artea: Charlot eta Keaton. Gizatasunik
gabeko gizartearekin kritikoak eta aldi berean,
maisu ziren biak ala biak, eta mundu zabaleko
hainbat belaunalditako haur zein heldu
barrez jarri  dituzte haien gag-ak.

Zinemak hunkitu egiten nau.

Hona hemen oinarrizko lau emozio -beldurra, poza, grina,
tristezia- irudikatzen duten lau musika konposizio. Jo
itzazue gelan dituzuen musika tresnak erabiliz. Bereizi

batzuk eta besteak.

Klaketa.

. Zure jaioterrian, XX. mendearen hasieran gertatzen zen zer edo zer kontatzerik bai?

. Noiz joan zinen zinema-areto batera lehenbizikoz? Ikusi zenuen filmaz oroitzen al zara?

. Zerk eman zizun atentzioa gehienbat?

Musika

1895ean, film baten jendaurreko lehen aurkezpen komertziala egin zelarik, irudiei laguntzeko
piano-jotzaile bat kontratatu zuten Lumière anaiek. Orduz geroztik, beti egon izan da, pantailan
sortzen den isiltasunak erantzuna izan du instrumentu bakarlariren baten, talde txikiren baten
edo orkestraren baten aldetik; eta hala, filmeko une hunkigarriak indartzeko edo emozio horien
aurrean ikuslearengan erreakzio jakin bat sorrarazteko erabili da musika.
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Melodía 1

Melodía 4

Melodía 3

Melodía 2
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…zinema…

LZoragarri egiten duzu.
Binaka edo taldeka, istoriotxo bat sortu eta gainontzeko
gelakideen aurrean antzeztu hitzik erabili gabe. Zuen istorioa
nola asmatzen duten edo ikusten dutenetik abiatuta besteren bat
nola sortzen duten nabaritzea dibertigarria izango da.

…ekin. ¡

Zinema jolas.

Honezkero badakizu zein den jolasa. Ezin zuen hutsik egin. Hamaika
aldiz aritu izan zara. Baina, tira, gaitzik ez beste behin jarduten bazara.
Bai, filmen jokoaz ari gara. Bi talde osatu behar dira. Talde bateko
kide den ikasleetako batek beste taldeko bati film baten izenburua
esango dio belarrira, besteek ez entzuteko moduan. Hark, keinu bidez,
filmaren izenburua asmatzeko behar adina zehaztapen eman beharko
dizkie taldekideei. Dibertigarria da, egin proba!

Jolasak baditu hainbat aldaera (zuk gehiago asma ditzakezu). Hona
bi adibide:
1.- Filmaren izenburua azaltzen ahalegintzen ari den ikasleak ezingo
du keinurik egin, soinuak edo onomatopeiak besterik ezingo ditu egin.
2.- Hiru silabako hitzez bakarrik adieraztea ere badago.

Ongi-etorri Mr. Marshall
(Amerikak zinema-industria sortu

zuenekoa)

Soinuaren aroa. 1927ko urriaren 6an, Alan
Crosland-en "El cantor de Jazz" filmean Al
Jolson aktorearen ahotsa, kantari ari zela, entzun
ahal izan zen. Gisa horretan garai berri bat urratu
zuen zinemaren industriak. Aktoreek ere aro berri
bati eman zioten hasiera: haien artean askok aktore
izateari utzi behar izan zioten ikusleek aktoreen
benetako ahotsaz ohartu eta, sarri askotan,
ezatsegina edo barregarria izaten zelako eta haien
itxura fisikoarekin bat  ez zetorrelako.
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Victor Fleming-en “Lo que el viento se llevó”
(1939) da kolorea zinemara eraman zuen lehen filma.
Animazio filmei geroz eta harrera hobea egiten
diete ikusleek, bereziki ikusle gazteenek. Walt
Disney zinema sortzaile estatu-batuarra dute
begikoena, baita haren herritik kanpo ere.

70eko hamarkadako urteetan, merkataritza bidearen
alde egingo dute apostu Georges Lucasek, "La guerra
de las galaxias" (1977) filmaren egileak, eta Steven
Spilbergek, "Encuentros en la tercera fase" (1977)
lanaren zinema-zuzendariak. 80ko hamarkadan bideoa
agertu zen da, eta horrek filmetan efektu berezi gehiago
sartzera behartzen du. Halakoak erabiltzen dituzten
filmen adibide dugu “Matrix”, Larry eta Andy
Wachowski anaiek idatzi eta zuzendutako filma.

Espainian, zentsurarik gabeko zinema berria
garatzen hastea ahalbidetu zuen trantsizio
politikoak, eta horrek “movida madrileña”
izenekoaren sorreran eragina izan zuen. Pedro
Almodóvar-en film postmoderno eta
esperpento generokoek –Berlangak berak
j o r r a t u t a k o  g e n e r o a –  p a n o r a m a
zinematografikoa aberastu dute.

Behin 90eko hamarkada hasi zelarik, ideia krisia
hedatu zen AEBetako zineman; horri buelta
eman nahian, komikigintzako heroiak,
Superman, La Masa, Spiderman… hartu
zituen zinemagintzak inspirazio iturri.
Komedia klasikoa, drama handiak, marrazki
bizidunak, zine fantastikoa, western-a, besteak
beste, indarberritu egin ziren.

Amerikako Estatu Batuetako zinema
komertzialaren ikaragarrizko presentziaren
aurrean, Europako herri batzuen erreakzioa
euren merkatuen aldeko legeak ezartzea izan da.
 Espainian, etenik gabe agertzen dira egile
berriak, hala nola Julio Médem, Alejandro
Amenábar, Fernando León, Benito Zambrano,
Iciar Bollaín, Isabel Coixet...

Zinema ehun urte betetzera iritsi den honetan,
estudioetatik ateratzen diren filmetan
ordenagailuak badu zerikusirik. Gizaki
zibernetiko bilakatzen diren hezur-haragizko
gizakiak, saurio handiak XX. mendean pasiran
edo duela hamarkadak hil ziren pertsonaiei eskua
ematen dieten protagonistak. Elektronikaren
eskutik, balizko errealitatea agertzen da.
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Klaketa.

.Gustukoen dituzun zinema-pertsonaietako batzuk izenda ditzakezula  gauza segurua da.
Zergatik dituzu kutunenak?

.Hitz egin zure ikaskideekin bi film-sortari buruz: “La Guerra de las Galaxias” eta “El Señor
de los Anillos”. Erantzun honoko galdera hauei:  Ez al dago biolentzia gehiegi? Deskribatzen
diren munduak etorkizunean errealak izan daitezkeela iruditzen al zaizue?
.Zein da azken aldi honetan ikusi dituzunen artean gehien hunkitu zaituen filma? Zergatik?
.Begira zein galdera erraza eta, aldi berean, zaila: Zergatik joaten zara zinema-aretoetara?

Musika…

Musika sortzen dut, zinemarako musika!

Azken urteetako soinu banda entzutetsuenetakoa Klaus Badelt-ek 2003ko
“Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra” filmerako
konposatutakoa da. Gore Versbinski-k zuzendua eta Jerry Bruckheimer
konpainiak Disney-rako ekoitzia da filma. Protagonistena Johnny Deep,
Orlando Bloom eta Keira Knightley aktoreek egiten dute.

Gelako musika tresnak hartu eta jo ezazue oinarrizko melodia hau.
Partitura egokia da lau xirulek jotzeko. Irakasleak emanen dizue aholku.
Soinu bandari piratekin lotutako istorioren baten irakurketa gehitzen
badiozue, musikak gehi narrazioak egiten duten efektua pelikula baten
trailer-aren antzekoa izango da. Zinema egiten ariko zarete.

Karibeko piratak



13



14

…zinema…

Zinema pixka bat!
Gida osoan zehar garatzen da ariketa hau. Gelan
film bat egitea da kontua. Horretarako, ekoizpen
orotan beharrezko diren urratsak eginen ditugu:
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1.- Produzio-etxea hautatu:
Proiektu bat aurrera eramateko konpromisoa hartzen duena da
ekoizlea. Dirua jartzen du, eta zuzendaria, aktoreak, argazki-zuzendaria
eta ekipo osoa aukeratzen ditu. Hautatu gelakideen artean ekoizle
egingo duena edo dutena, bat edo bat baino gehiago izan daitezke.

2.- Gidoilaria hautatu:
Behin ekoizleak zein diren erabaki duzuenean, haiek gidoilariak
hautatu beharko dituzte, istorioa idazteari ekin ahal izateko. Istorioak
koherente izan beharko du, eta hasiera, muina eta bukaera eduki.

3.- Story-board-a egin.
Story-board-a komiki bat bezalakoa da: binetetan gero filmatuko
diren eszenak agertzen dira, elkarrizketa eta kameraren enkoadrearen
posizioa eta guzti.

Badituzue jada ekoizleak eta istorioa. Geroxeago helduko dira
zuzendaria, aktoreak eta teknikariak.

Zinemaren munduko zenbait hitz berri agertu dira. Hitzok ezagutzea
komeni zaizue. Ekoizlea, gidoilaria, gidoia eta story board-a. Bila
itzazue hiztegian eta haien esanahia jakingo duzue. Ari gara, ari gara
zinema ikasten.

…ekin¡

Zinema soinuduna eta… koloretakoa!
1927an soinudun zinema sortu zela ikusi dugu, eta 1935ean
koloretakoa.
Soinua zuzenean jaso dezakete filmek, edo geroago sar dezakete.
Hala egiten dute, efektu bereziak, alegia, musika edo grabatuta
dauden edo hizkuntza batetik bestera aldatzen diren aktoreen ahotsak,
sartzen direnean. Brad Pitek gazteleraz hitz egiten duela uste duzu,
ala? Baita zera ere! Bikoiztu egiten dute haren ahotsa. Haren film
bat gazteleraz ikusten dugunean, Espainiako aktore batek jartzen
dio Piti ahotsa. Teknika hori da bikoizketa.

Egin dezagun bikoizketa lan bat. Erraza da. Har ezazue gelan ikusi
dezakezuen film bateko eszenaren bat. Adi begiratu aktoreen
ezpainen mugimenduei. Ondoren, jarri zuek nahi duzuen testua.
Saiatu eszena hori gelakide guztien artean egiten eta ikusiko duzue
zein barregarria den.
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Koloreak dimentsio errealagoa ematen dio zinemari, eta egunero
begi aurrean dugun bizitzara gerturatzen du.

Zuen film gogokoenen pertsonaiak aukeratu. Marraztu itzazue,
baina haien jantzien koloreak aldatuta. Kolore-diseinatzaileak izango
zarete. Hori bera paisaiei edo beste gauza batzuei –autoei, untziei…–
egiten ahal diezue.

Eta hori bera ordenagailuz egiten baduzue, gaur egungo zinemaren
dimentsioan murgiltzen ariko zarete. Egizue proba eta marraztu
pertsonaia berriren bat. Dibertigarria da!

…zinema gehiago, mesedez!

Orain zinemaren historia ezagutzen dugu jada. Baina ezin izango ditugu gure
protagonistak eta haien lanak ahaztu: Charles Chaplin, Charlot, eta “El aventurero”
filma, Buster Keaton eta haren “Una semana”, eta Carl Davis orkestra-zuzendariaren
musika, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak joa.

Charles Spencer Chaplin
Charles Spencer Chaplin 1889ko apirilaren 16an jaio eta
1977ko abenduaren 25ean hil zen. Zinema mutuan eta
soinudunean jardun zen zuzendari, aktore, idazle, ekoizle eta
konpositore ingelesa izan zen Chaplin. Batik bat, Charlot
pertsonaiagatik da ezaguna, eta baita Carlitos Chaplinen
rolagatik ere. Chaplinen ama aktorea zen, baina eskizofreniak
jota, emakumeak ezin izan zuen lanbidean aurrera egin. Aita
alkoholikoa zen, eta gauzak horrela, Chaplinek, umetan,
bolada luzeak eman zituen umezurztegietan.

Jendaurreko lehen agerpena 5 urte zituela egin zuen Charlotek
Londresko antzoki batean, bere amaren ordezkoa egin behar
izan zuen batean. Handik urte batzuetara, anaiarekin batera,
Kaliforniara joan zen Charlot, eta han zinemaren mundua
aurkitu zuen. Lehen filma egin zuelarik, “Charlot periodista”,
ez zuen gero eta betirako hain berezko izango zuen itxura.
Bigarren filmean, 1914an egin zuen “Carreteras sofocantes”
lanean, orduan bai, arlotez jantzita agertzen da Chaplin. Antza
denez lagun komikoek emandako gauzez osatu zuen jazkera
ezaguna: jaka Charles Avery-k eman omen zion, galtzak Fatty
Arbuckle-k, botak Ford Sterling-ek eta bibotea, Mack Swain-
ek. Hortik aurrerako film guztietan arlotearena, bizimodua
nola hobetu, bila dabilen baina inoiz lortzen ez duen
arlotearena, egingo zuen Chaplinek.
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1917ko udazkenean, “El Chico” filmatu zuen Jackie Coogan-ekin. Film hori medio,
Charlot zinemaren ikur eta, are gehiago, baita historiaren ikur ere, bihurtu zen.
1919ko otsailaren 5ean United Artist konpainia sortu zuen, eta 1928an beste lan
bat filmatu ahal izan zuen: “El circo”, zinema mutuaren garaian, txarteletan, diru-
sarrera gehien utzi zuen filma.

Chaplinek ez zuen inoiz zinema mutua utzi nahi izan. Hainbeste tentuz sortutako
haren pertsonaia Charlotek hitz egiterik ez zuen nahi, uste baitzuen horrek dena
ondatuko zuela. Izan ere, nahiz eta Chaplinek “El Gran Dictador” eta “Candilejas”
filmetan hitz egiten duen, arlotearena egiten duenean ez du hitzik esaten. Ezta
“Tiempos modernos”-en ere, zeinetan gainontzeko aktoreek bai, hitz egiten duten.
Eta hala, “Luces de la ciudad” filmatzen hasi zen. Film mutua bailitzan aurkeztu
zuen “Luces de la ciudad”, nahiz eta Chaplinek berak konposatutako musika
grabatua daraman.

1940an, “El Gran Dictador” filmatzen hasi zenean Chaplinen aurkako kritikak
areagotu egin ziren. Chaplin bera eta Paulette Goddard, haren hirugarren emaztea,
dira filmeko protagonistak. Alemaniako nazismoaren kontrako eta horrenbestez
faszismo eta diktadura guztien kontrako kritika da “El Gran Dictador”. Bigarren
Mundu Gerra hasi zen aste berean ekin zion pelikula filmatzeari. AEBetan, arazo
asko eman zizkion filmak, eta Espainian, zentsuratu egin zuten.

Bigarren Mundu Gerra amaitu eta AEBetan “sorgin ehiza” deritzona hasi zen.
Komunista izatea leporatu zioten Chaplini. 1953an, Suitza aldera egin zuen aktoreak.
1966an, bere azken filma egin zuen: “La condesa de Hong Kong”, Marlon Brando
eta Sophia Loren aktoreak protagonista dituena.

70eko hamarkadaren hasieran, bere film
mutuetarako musika eta jatorrizko partiturak
idazteari ekin zion. Film horien behin betiko
bertsioak bezala aurkeztu zituen. Denera, First
National-en film labur guztien musika konposatu
zuen, eta baita “El Chico” eta “El Circo”
luzemetrajeenak ere. Guztiz amaituta utzi zuen
azken lana 1923ko “Una mujer en París”-en soinu
banda izan zen. Lan hori 1976an burutu zuen.

Mundutik urrunduta, Corsier-sur-Vevey-ko haren
luxuzko etxean eman zituen azken urteak. Hantxe
hil zen, 1977ko abenduaren 25ean, 88 urte zituela
eta lo zegoela.

Hirutan jaso zuen Oskar saria eta zazpi aldiz izan
zen sariotarako hautagai. Ehun eta berrogeita hamar
film baino gehiago utzi zituen eginak, laburrak eta
luzemetrajeak barne.
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Hau da kontzertuan ikusiko dugun filma:

El Aventurero (The adventurer )
Chaplinek idatzia, zuzendua eta ekoiztua da. 1917ko urriaren 23an eman zuten lehen
aldiz jendaurrean. Charles Chaplin, Eric Campbell eta Edna Puirviance dira protagonista.
31 minutu irauten du, eta Mutual estudioetan egina dago.

ARGUMENTUA

Polizia talde bat iheslari baten bila ari da hondartza batean, baina alperrik.
Polizia potoloena atseden hartzen du, eta haren ondoan,  Chaplin, preso
jantziak soinean, ateratzen da lurretik.

Poliziak ikustean, itsasora egiten du ihes eta igeri hasten da. Poliziek
tiro egiten diote eta txalupa batean iheslaria harrapatzen saiatzen dira.
Kaian, Ednarekin eta haren ezkongaiarekin, bizar eta bekain luzedun
gizandiarena egiten duen Eric Cambellekin, egiten du topo Chaplinek.
Bat-batean, itotzeko zorian dagoela, Ednaren ama azaltzen da, eta orduan
Chaplin agertzen da eta denak salbatzen ditu, baita ustekabean uretara
erori berria den gizandia ere

Etxera eramaten dute, eta, esnatu, jantzi eta jaisten denean, goi-mailako
klasekoen afari batean dago. Edna bereganatzen saiatzen da. Jeloskor,
haren etsaiak, egunkaria irakurriz, jakiten du Charlot iheslaria dela eta
justizia haren atzetik dabilela

Chaplinek ziria sartzea lortzen du baina, hala eta guztiz ere, gizandiak
poliziei dei egiten die. Jazarpena hasten da etxean, kaosa erabatekoa da
eta, azkenean, polizia batek iheslaria harrapatzen du, baina, beti bezala,
Chaplinek ezusteko bat gordeta dauka…
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Klaketa

. Zer dela eta ezagutzen zenuen Charlot?

. Charlot-keria bat zer den ba al dakizu? Bila ezazu hiztegian.

. Gaur egungo eskaleek ba al dute haren antzik?

. Filmetan nola mugitzen den ikusita, ez al zaizu iruditzen zirkuko pailazoen antza
duela? Bai? Zein keinutan antzematen diozu parekotasun hori?
. Chaplinek gizartearen eta boterearen gehiegikeriak salatzen baditu eta horren
gainean esateko asko badu, zergatik, bada, haren pertsonaiak ez du hitzik egiten?

Musika

Musika mugimenduan… zoragarria!
Gelan dituzuen musika tresnez baliatuta, zenbait mugimenduri musika
jarriko diezue. Teknika honek Mickey-mousing du izena. Melodiak edo
musika efektuak erabiliz film bateko aktoreen ekintzak indartzean datza.
Ez ditu emozioak nabarmendu nahi, akzioak soinuz lagundu baizik.
Zirkuan ere, orekariak eta pailazoak akrobaziaren bat edo txantxaren
bat egiten dutenean, ekintza horiek azpimarratzeko orkestrak perkusio-
dei bat jotzen du. Bada, zineman berdin, baina landuago. Zuek ere
gauza bera egingo duzue. Ikaskide batzuek eszena mutu bat, edozein,
asmatuko dute eta hari musika jarri beharko zaio, baina soilik gagei,
soilik ekintza zehatz batzuetan sartuko baita musika, adibidez, norbait
erortzen denean, korri egiten duenean, zer edo zeri bultza egiten dionean,
ezkutatzen denean… Mickey-mousing egiten ariko zarete.
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…zinema…

Zinema pixka bat (2. atala)
Beno, baditugu jada gidoia eta baita ekoizleak ere. Beste osagairen
bat behar dugu orain.

Produktoreek zuzendaria –proiektua burutzeko ardura izango duena–
aukeratuko dute, baita argazki-zuzendaria –kamera erabakiko duena–
ere. Zuek bideo-kamera erabil dezakezue. Gaur egun, modelo asko
dago. Gelan halakorik ez baduzu, aita-amei eskatzea duzue. Orobat,
script-a hautatu beharko du produktoreak. Script-a ingelerazko hitz
bat da. Nahi izatera hiztegira jo dezakezue haren esanahia aurkitzeko.
Filmatzean gertatzen den guztiaren berri idatziz jasotzen duena da
script-a. Argiztatzailea –eszena bakoitzaren argiztatzeaz arduratuko
dena– eta soinu-espezialista –dena ongi entzungo dela bermatuko
duena– zein izango diren, hori ere produktorearen esku egongo da.
Eta hala, horiekin guztiekin oinarrizko talde teknikoa osatuta duzue.
Orain, talde artistikoa falta. Aktoreak beharko dituzue. Horiek
hautatzeko casting-a, alegia aktoreek filmeko rolak ongi betetzen
dituzten ikusteko proba, egin beharko da.

Hau guztia izanda, eta behin zuzendariak eta argazki-zuzendariak
non filmatu erabaki dutela, filma egiten has zaitezkete.

Kontuan izan hainbat hitz agertu direla: zuzendaria, argazki-zuzendaria,
script-a, argiduna, soinua, casting-a. Bilatu hitzok hiztegian, haien
esanahiaz eta bakoitzaren egitekoaz hobeki jabetuko zara.
Eta orain filmatzea besterik ez da falta!
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…ekin¡

Oso modu berezian mugitzen da Charlot. Comedia dell'Arte deritzona
-Comedia dell´Arte XV. mendeko antzerki teknika bat zen- eta baita
gaur egungo pailazoak -esan dezagun, bide batez, guztien jatorria
Comedia dell'Arte dela- dira Charloten mugimenduen iturri. Mugi
gaitezen Chalotek egiten duen bezala.

Begiratu arreta handiz edozein filmetan egiten dituen mugimenduei eta
saia zaitez haiek antzeratzen. Imitazioen harira, ba al zenekien Charlot
imitatzeko lehiaketa batera aurkeztu zela Charlot bera eta ez zuela
irabazi? Hirugarren postuan gelditu zen. Ez zen inor konturatu. Tira,
Charloten mugimenduak antzera ditzazun, hiru jarduera proposatzen
dizkizugu:

1.- Saia zaitez ur-baso bat botila batean dagoen likidoaz betetzen eta,
aldi berean, mahaian duzun kideak buruan duen euli bat kentzen. Hori
egitean datza lehen jarduera.

2.- Zure jazarleei ihes egitean datza bigarrena. Mahai bat eta aulki bat
besterik ez dagoen toki batean gertatzen da ihesa. Nahi duzunaren
atzean ezkuta zaitezke.

3.- Bota duzun koadro bat paretan zintzilikatzean datza. Museoko
zaintzailearen aurrean agerian ez gelditzen saiatu beharko zara

Joseph Frank Keaton VI

Piqua-n (Kansas, AEB) jaio zen Joseph Francis
“Buster” Keaton, 1895eko urriaren 4an. Zinema
mutuko itzal handiko aktore komiko eta zuzendari
ezaguna izan zen. Umore fisikoa zen haren ezaugarri
behiena, espresiorik gabeko aurpegia izaten zuelarik.
Hori dela eta, cara palo deitzen zuten. Haren
garaikideak bezalaxe, Keaton vaudevillen hasi zen
lanean. Gurasoekin aritzen zen, eta hiru urte zituenetik,
“Hiru Keaton-darrak” izenaz agertzen ziren
jendaurrean.

Haren lehen filma “The Butcher Boy” (1917) izan
zen. Kaliforniara egin zuenean, Natalia Talmadge
ezagutu eta emaztetzat hartu zuen. Gero, beste bitan
ezkondu zen: Mae Scribbens-ekin, 1933an, eta Eleanor
Harris-ekin, 1940an. 1918n, belarriko infekzio baten
ondorioz, ia erabat gorra gelditu zen betirako.
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Komedietan protagonistarena egiten hasi zen –adibidez, “Una semana”, “La mudanza”,
“La casa eléctrica” eta “El gran espectáculo”–, eta haiekin lortu zuen ospea. 20ko
hamarkadako urteetan iritsi zen bere sormenaren mailarik gorenera. Hasierako arrakastagatik,
mundu zabaleko komendiante ezagunenetako bat izatera iritsi zen. Charloten erabateko
ospeak baino ez zion itzalik egin. Hala eta guztiz ere, lagun izan zuen Charlot.

Garai honetan Keatonek forma eman zion bere pertsonaiari: Zorigaitz guztiei inolako
espresiorik gabe aurre egiten dion gazte erdi-komikoa, erdi-tragikoa. Ezaugarri hori dela
eta, cara palo deitzen zuten. Pertsonaiari espresioa emateko, akrobaziak erabiltzen zituen,
eta haiek filmatzeko ez zuen ez ordezkorik ez espezialistarik. “El maquinista de la general”
edo “El héroe del río” filmetan egindako balentria guztiak hark egiten zituen, ez beste
inork. “El rostro pálido” filmean 24 metro garai zen toki batetik egin zuen salto, eta “El
moderno Sherlock Holmes”-en arrisku handiko eszena bat filmatzen ari zela, lepoa apurtu
zuen.

Lehen garai honetako film ezagun eta arrakastatsuenak medio, erdietsi zuen Keatonek
bere jardunbide osoko mailarik gorena, gehienen ustez. Garai honetakoak dira, besteak
beste “La ley de la hospitalidad” (1923), “El navegante” (1924), “El héroe del río” (1928),
“El maquinista de la General” (1927), “El moderno Sherlock Holmes” (1924) edo “Las
siete ocasiones” (1925).

Ezin izan zuen inoiz estudio barruan filmatzera egokitu; baina horretara behartuta, edateari
eman zion. Urte gutxi batzuetan, bere karrera goitik behera hondatu zen. 30eko hamarkadako
zatirik handiena ezkutuan eman zuen, MGM-ren hainbat filmen gagak idazten, zehazki
Marx Anaien filmetakoak, hala nola “Una noche en la Ópera” (1935) eta “En el circo”
(1939). Kalifornian hil zen, 1966an.

Una semana (One Week)
Gidoia eta zuzendaritza: Buster Keaton eta Eddie Cline.
Ekoizpena: Comique Film Corporation.
Antzezleak: Buster Keaton, Sybil Seely eta Joe Robert.

ARGUMENTUA
Neska gazte lirain batekin ezkontzen da Buster Keaton, eta
gonbidatuen zorion-agurrak jasotzen dituzte. Ezkonberriek
esker ona azaltzen diete jasotako opariengatik. Horien
artean, etxe prefabrikatu bat, pieza guztiak banan-banan
jarrita altxatu beharko dutena. Amodio kontuetan etsai
duenak pieza-kutxen zenbakiak aldatzen ditu eta Busterrek
blokeak oker lotzen ditu. Trapezio formadun, leihoak oker
dituen, teilatu erdia baino ez duen eta, sarrerako aterik
gabea izaki, sarbidea beheko solairuko leiho batetik  duen
etxea da emaitza.

Eta hala eta guztiz ere, ezkonberriek begi onez ikusten dute
eraikina, maiteminduak daude eta etxea haien txokoa da.
Lagunak festa batera gonbidatzen dituzte, eta eraikin berria
erakusten ari zaizkiela, bat-batean, euria hasten da etxe
barruan.
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Orduan, haize bolada indartsu batek txabola bueltaka jartzen du,
zaldiko-maldikoa bailitzan, eta amaierarako, jende guztia lokatzetan
dago. Udaletxeko burokrata bat gerturatzen zaie eta etxea behar
ez den lur-sail batean eraiki dutela eta etxea trenbidearen bestaldera
lekualdatu beharko dutela jakinarazten die.

Ez bat eta ez bi, ezkonberriek kupel batzuk jartzen dituzte txabolaren
azpian, autoarekin tira egin, trenbidea zeharkatu eta etxea bestaldera
eramateko, baina horretan ari direla trenbidean trabatuta gelditzen
da etxea. Orduan, lokomotora baten txistua entzuten dute eta etxea
gelditu den tokirantz, zuzen-zuzen, heldu dela ikusten dute.

Klaketa.
Bada gaur egun aktore bat, Keatonek bezala, eszena arriskutsu guztiak berak egiten
dituena. Ba al dakizu zein den?

Bai Keaton bai Chaplin oso gazte, bost urtetik beherako haurrak zirelarik, hasi ziren
aktore lanetan. Ezagutzen al duzu aktore lanetan gazte hasi den gaur egungo aktoreren
bat? Izenda itzazu batzuen batzuk.

Musika…!

Dena da jazz!!
Zinema muturako konposatutako partituretan asko jazz partiturak dira,
edo musika mota horretan edo haren aldaeretan –hala nola, beep bop-
a, swing-a, ragtime-a– oinarritzen dira.

Hemen duzue ragtimen adibide bat, Schot Joplin-en konposizio bat.
Musika instrumentutarako, gehien bat pianorako, egindako generoa da
ragtime-a. Batik bat, AEBetako beltzak aritu izan dira ragtime-a
konposatzen. Melodia sinkopatuak eta martxa mota batzuk uztartzen
ditu ragtime-ak. Ragtime klasikoak hiruzpalau konposizio ezberdin,
strain-ak deiturikoak, izan ohi ditu. Strain-a biko konpaseko 16 konpasez
dago osatua.



24

…zinema…

Zinema pixka bat (3. atala)

Beno, zuen pelikula propioa filmatzen hasteko behar duzuen guztia
baduzue jada: ekipo teknikoa eta artistikoa, eta kanpoaldean nahiz
barrualdean kokatutako eszenategiak.

Filmatzen hasteko, eszenak multzokatu egiten dira, filmatuko diren
tokien arabera. Filmatzen den tokiari platoa deitzen zaio. Konparazio
baterako, 3., 8. eta 22. eszenak liburutegian gertatzen badira, bada,
ohikoena da hiru eszena horiek jarraian filmatzea, toki berera behin
eta berriro bueltatu behar ez izateko. Planoak filmatzea erraza da.
Plano bat akzio bateko sekuentzia bat da. Planoak badu bere kontra-
planoa. Izan daiteke plano orokorra, lehen planoa, plano ertaina eta
amerikarra. Plano zenitalak ere badira, goitik jasotakoak.

Aktoreek eszena bakoitzaren gidoia jakitea garrantzitsua da.
Prestatzeko entseguak egin ohi dira. Aktoreen interpretazioaz
arduratzen dena zuzendari-artistikoa izan ohi da. Zaindu argia, soinua
eta, errepikatu behar bada, gauza guztiak egon daitezela aurreko
eszenan zeuden bezalaxe. Script-a arduratuko da horretaz.

Hau guztia izanda, filmatzen has zaitezkete. Ez ahaztu klaketa, han
paratzen baita zenbatgarren eszena eta zenbatgarren toma den eta
hala jakin daiteke gero zein den toma ona. Eta zuzendariak, edo
haren laguntzaileak, esan ohi dituzten agindu hitzak:

Isilik… (klaketa. Adibidez; “Armagedon”. 4. eszena, 2. toma).
Kamara, ekin, filmatu!

Geroxeago ikusiko dugu materiala pelikula bihurtzeko zer egin behar
den. Zorte on!!

Kontzeptu berriak agertu dira, hala nola planoa, zenitala, platoa,
kokapena, filmatu, klaketa, zuzendari-laguntzailea, zuzendari-
artistikoa… Bila itzazu hiztegian, zinemaz asko ikasiko duzu.
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…ekin¡

Bi lagun zoragarri.

Buster Keaton eta Charles Chaplin ezagunak ziren, lagunak. Demagun
biek topo egiten dutela. Haietaz dakizuna kontuan izanda, idatz ezazu
eszena bat, non bi lagunak kafetegian, zinema-aretoaren atarian edo
beste edozein toki batean topo egiten duten. Ondoren, irakurri
idatzitako eszenak gelakideen aurrean eta horietakoren bat antzeztu
dezakezue.

CARL DAVIS
New Yorken jaioa da Davis. AEBetan lanean eman zituen lehen
urteek musikaren ezagutza zabala eman zioten. Telebistarako
egindako musika konposizioen artean dago mundu zabalean
hainbeste famatu izan den eta BBCrako ekoizpena den "Orgullo
y prejuicio". Zinemarako egin dituen partituren artean
azpimarratzekoak dira "La mujer del teniente francés",
"Campeones", "Escándalo", "Rey David", "El pico de las viudas"
eta "Topsy Turvy".

1983an, Parisen “Napoleón” proiektatu ostean, Letren eta Artearen Ordenako Zaldun
izendatu zuen Frantziako Kultur Ministerioak. 2002ko ekainean, Los Angelesko
Ganbera Orkestrak joa, “El estudiante novato”, Harold Lloyd-ena, eman zen
estreinakoz jendaurrean, Zinema Mutuaren Urteoroko Festan, Dustin Hoffman buru
zuen ekitaldian.
Carlen eta London Philarmonic Orchestraren arteko elkarlanaren emaitza dira
1997tik aurkeztu izan dituen “Ben-Hur”, “El demonio y la carne” edo “Los cuatro
jinetes del Apocalipsis”. Royal Liverpool Philarmonic Orchestraren 150. urteurrenaren
ospakizunak direla eta, Carlek eta Paul McCartneyk “Oratorio de Liverpool de Paul
McCartney” izeneko lana idatzi dute elkarrekin. Carlen zuzendaritzapean 1991ko
ekainean jo zen jendaurrean estreinakoz Liverpool-go katedral anglikanoan.
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Charles Chaplinen “Mutuals”-etako hiruren jatorrizko partiturak berriki eman ditu Carlek
lehen aldiz jendaurrean. Philarmonia Orchestrak jo zituen partiturok estreinakoz. Dantza
emanaldietarako konposatzea du gustuko Carlek. Bere lan ezagunetakoak dira “Un
hombre sencillo” eta “Cuento de Navidad. Irratirako ere lan egin izan du; hala, 1997an,
Radio 2-erako, astean behin ematen zen 13 saioko sail bat, “Clásicos de Carl Davis”
izenekoa, egin zuen.

Orobat, hainbat orkestrarekin, hala nola Royal Philarmonic, Royal Liverpool Philarmonic,
English Chamber Orchestra, London Philarmonic eta Philarmonia Orchestra-rekin,
album klasiko aunitz grabatu ditu Carlek. Bai konpositore eta bai orkestra-zuzendari
den aldetik, ohorezko izendapenak jaso ditu Atlantikoaren alde bietan, horien artean
Royal Liverpool Philarmonic Orchestra-rekin egindako lana eskertzeko Liverpool-go
univertsitateak eman dion musika alorreko Honoris Causa doktoregoa. Britainiako
Inperioko Ordenako kide izendatu zuen Ingalaterrako Erreginak 2005eko azaroan.

Orain, Londresen bizi da Carl. Jean Boht aktorearekin ezkonduta dago, eta bi alaben
aita da, Hannah eta Jessie.

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

NafarroakoOrkestra Sinfonikoko lehen zuzendari titularra izan zen Joanquín Mayaz gainera
beste maisu handi batzuek zuzendu dute orkestra sortu zenetik jotzen daramatzan ehun urte
luzeotan. Horien artean, Camille Saint-Saens, Frantziako konposatzaile ezaguna. Javier Bello
Portu, Miguel Roa, Jaques Bodmer, Miquel Ortega eta Luis Aguirre ere aritu izan dira
zuzendari titular. Orain eta 1997tik, Ernest Martínez Izquierdo maisua da zuzendari titularra.
Haren aukeraketa eta estilo lan eraginkor eta etengabeari esker eta Nafarroako Orkestra
Sinfonikoaren goi mailako kalitate artistikoagatik, Espainiako garrantzitsuenen artean dago
gaur egun.

Pablo Sarasatek 1879an sortua da Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.
Horrenbestez, jotzen jarraitzen duen Espainiako orkestrarik zaharrena da.

Orkestraren programazioak aparteko arreta eskaini izan die beti Nafarroako
autoreei, besteak beste García Leoz, Sarasate, Remacha, Eslaca, González
Aciluri, eta orobat, Iruñeko entzuleei nazioarteko panoraman agertzen diren
berritasun handiak ezagutzera emateari. Berritasun horien artean izan ziren,
konparazio batera, Wagner-en lan sinfonikoak XX mendearen hastapenetan
edo, gaur egun, Linberg, Rautavaara, Lutoslawsi, Boulez, Fedele edo Berio-
ren konposizioak.

Zinema eta musika.
Zineman, musika lehen planoko osagai gisara erabilia bada, ikus-eremuko osagarriak berehala
harengana bideratuko du arreta. Bigarren mailako fondoko osagai gisan erabilita badago,
berriz, eszenako akzioa lagundu edo islatuko du.

Hastapenean, zinemak ez zuen soinu pistarik, “mutua” zen; bai, “mutua” kakotxen artean,
hala deitzen zitzaion arren, beti egoten baitzen irudiaren lagungarri zen soinu motaren bat.

Zinemari soinua jartzeko ahalegin handiak egin ziren hasieratik eta emanaldietan efektuak
egiten ziren. Hala eta guztiz ere, musika zen filmen soinu-lagungarri aipagarriena.

Filma nolakoa eta filma jendaurrean ematen zen aretoa nolakoa, halakoa izan ohi zen jotzen
zen musika. Baziren partitura –filmerako propio egindakoa edo ez– zeramatzaten filmak,
eta baziren halaber partiturarik gabekoak. Halakoetan gordailuetako musika erabili ohi zen.
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Pelikulak bere musika propioa baldin bazuen, interpretazioa filma ikusgai jartzen zen
aretoaren araberakoa izaten zen. Hala, gerta zitekeen hirietako areto handietan orkestra
batek jotzea pelikulako musika; tarteko tamainako aretoetan, ganbera orkestra batek,
eta herrietako areto txikietan, berriz, piano-jotzaile edo biolin-jotzaile bakar batek.

Zinemarako propio musika egiten lehenbiziko konpositorea Camille Saint-Saens izan
zen. Ondoren, heldu ziren beste izen ezagun batzuk, horien artean Mascagni edo
Milhaud. Alabaina, zinema mutuaren lehen urte haietan musikaren akonpainamendua
doinu herrikoiak jotzen zituzten piano, organo edo instrumentu talde txikien esku egon
ohi zen. Harik eta soinu-zinema iritsi eta estudio handiek musikagileei musika-pieza
berriak egiteko eskatzea merkeagoa zela erabaki zuten arte. Hala, hainbat musika
maisuk, besteak beste Prokofiev, Copland, Shostakovich edo Bliss-ek, zazpigarren
arterako hainbat partitura idatzi zituzten. Jazzak indarra hartu zuen orduan zineman,
eta XX. mendearen hasieran zineman jardun izanaren trazuak utzi zituzten Manzini,
Duke Ellington eta beste hainbaten izenak agertu ziren.

Kantak filmaren argumentuaren atal bihurtzen dira musikaletan. AEBetan Brodway-
rekin oso lotua egon den generoa da musikalena. Lehen planora eramaten da musika
instrumentala, sarri abesten oso erraza den melodiaren batekin batera. Horixe gertatzen
da, esaterako, Max Steiner-ek 1939an filmatutako “Lo que el viento se llevó” filmeko
“Tara-ren abestiarekin”. 60ko eta 70eko hamarkadetan, John Barryren soinu-bandek
ospea eman zieten James Bond-en filmei.

Edonola ere, zineman musikak beste osagaiek bezain besteko garrantzia du. Ikara,
beldur edo pozezko giroak sor ditzake, aldarte jakin batzuk eragin, eta, horrez gainera,
pelikula hutsak sortu ezin duen irudi bat isla dezake musikak.

Carl Davisek egindako konposizioak

Pare bat ohar besterik ez Carl Davisek Charloten eta Buster Keatonen pelikuletarako
egindako konposizioei buruz. Pare bat ohar, sormen-lan hauen balioa eta aberastasuna
preziatzeko hobe delako zentzumenak aske uztea.

Keatonen “Una semana” (“One Week”) filmerako Davisek musika dibertigarria, dinamikoa
eta bitxia atondu du. Vals-a oroitarazten duten erritmoak mickey-mousing teknikarekin
nahastu eta aktoreen peripeziak nabarmentzen ditu Davisen lan honek. Erritmo gorabeherak,
ikusgai dauden efektuak eta pertsonaien mugimendu guztiak transkribatzean datza
mickey-mousing teknika, hala akzioak partitura hartzen du oinarri, eta horrek akzioa
indartzen eta zehazten du. Keatonen filma komikotasunez betea dago. Keatonek baina,
umorea akzioaren euskarri gisa erabiltzen du, alegia umorea akzioaren baitan dago eta
istorioarekin batera egiten du aurrera. Ez dago bata eta bestea bereizterik. Horrez gainera,
ezin uka daiteke Keatonen komikotasunak osagai fisiko duenik. Haren jauziek, erorikoek,
orekari nekez eusten dioneko uneek ez dute tentsiorik sortzen; aitzitik, barregura ematen
dute. Comedia dell’ Artek aurkitu eta pailazo tradizionalek ezagun egin zuten teknika
honetaz baliatzen da Davis komikotasuna indartzen duen musika sortzeko.

Charloten “El aventurero” filmerako musika konposatzeko, berriz, jazzetik eratorritako
generoetatik hurbil dagoen musikara jotzen du Davisek. Poliziek Charlot jazartzen
duteneko eszenari melodia alaia jarri dio eta hala dramatismoa kendu dio akzioari. Tema
beraren aldaerak erabiltzen ditu ondoren, eta atzera ere gai nagusira bueltatzen da.
Filmaren bigarren atalari, Charlot etxean dagoen zatiari, alegia, melodia lasaia jarri dio
Davisek, eta amaiera aldera, giro hori hausten du ihesaldiaren hasierako soinua paratuz.
Hala amaitzen da filma.
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¡Músika…

Hemen duzue hasierako jazarpenenaren melodia. Irakasleak
lagunduta, gelan jo dezakezue.

Hemen duzue Charlot etxean esnatu eta festan parte hartzen dueneko unearen
melodia. Gelako musika-tresnak hartu eta jotzen ahal duzue.

…zinema…

Zinema pixka bat (3. atala)

Istorioa filmatu duzue jada. Ongi da. Orain muntaia egitea besterik
ez da falta. Ekoizpenaren ondorengo fasea deritzo honi. Muntaia
egiteko muntatzailea egotea ezinbestekoa da. Gidoiak agintzen duen
araberako istorioa kontatzeko tomei eta eszenei segida ordenatua
ematea, horixe da muntaia. Musika ere sartu beharra dago. Ausartzen
bazarete filmerako doinuren bat konposa dezakezue. Horma-irudiak
egitea eta banaketa zehaztea, alegia pelikula aretoetara eramango
duen enpresa zehaztea, besterik ez da falta. Zorionak, zuen pelikula
egin duzue.

Zenbait hitz berri agertu dira. Hiztegian bila ditzakezue haien esanahia
sakonkiago ezagutzeko: Ekoizpenaren ondorengoa, toma, muntaia,
muntaia-arduraduna, banaketa
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…ekin¡

Gaur… zinemara noa.

Charloten eta Keatonen pelikularen bat gelan ikustea proposatzen
dizuet. Agian bideo-kluberen batean alokatu dezakezue. Han
daudenen artean nahi duzuena aukeratu dezakezue. Charles
Chaplinen filmen artean, nik hauek gomendatzen dizkizuet:

“The Inmigrant” (1917)

“Vida de perro” (1918)

“El chico” (1921)

“La quimera del oro” (1925)

“Tiempos modernos” (1936)

Buster Keatonen filmen artean, berriz, hauek gomendatzen
dizkizuet:

“La mudanza” (1922)

“El navegante” (1924)

“El cameraman” (1928)

“El Rey de los Cowboys” (1925)

“El maquinista de la General” (1926)

Haiei buruz gehiago jakingo duzue, eta, jakina, une ahaztezinak
pasako dituzue. Gauza segurua da.
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