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“Sarasate, ordea, espainola al da?”, galdetu ohi dute, harriturik,
frantsesek entzuten dutenean XIX. mendeko biolin birtuosorik
handiena (Paganinirekin batera) Pirinioen hegoaldean jaio zela.
Bai, ba; Sarasate espainola zen, nafarra, hain zuzen ere. Hori
ez dago zertan gogorarazten ibili Foru Komunitate honetan,
gure biolinista aski ezaguna baita oraindik ere nafarren
artean bere izeneko pasealekua, Iruñan daukan museoa, bere
harmoldeak eta abar direla medio… baina urteen joaerak
ezabatu ditu zuzeneko oroitzapenak eta gaur jada ez da inor
gelditzen XIX. mendeko Nafarroaren pertsonaia handi hura
bizirik ezagutu duenik.
Horregatik, aurten Pablo Sarasate y Navascués hil zenetik
ehungarren urteurrena dugularik, Hezkuntza Departamentuak
biografiatxo hau moldatu du haren oroitzapen eta omenalditan, lehen pertsonan idatzia, erakargarriagoa eta biziagoa
izan dadin eta gure eskola-jendeak bide izan dezan gure lurrak
eman duen musikaririk handiena ezagutzeko eta, bidenabar,
ezagutu ere ditzan aro bat, XIX. mendea, eta giro bat, musikarena, gure artean beti hain aberatsa izan dena.

Carlos Perez-Nievas López de Goicoechea
HEZKUNTZA KONTSEILARIA
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Kaixo. Martin Meliton Sarasate y Navascues naiz. Izena,
gehiagorik gabe, ez zaizu segur aski ezaguna izango, baina inoizko
biolinistarik sonatuenetako bat naiz. Horrez gain, lan asko ondu ditut
nire musika-tresna gogokoenerako eta haietako batzuk oraindik
jotzen dira. Espainian sortu nintzen baina Frantzian ikasi eta bizi
izan nintzen eta, egia esan, oso gustora sentitu izan naiz beti gure
aldameneko erresuma horretan: Baina bihotzaren zola-zolan tokitxo
bat badaukat nire sorterriarentzat gordea: Nafarroarentzat eta
Iruñarentzat. Nire izen artistikoa Pablo da. Hori aditu orduko, igarriko
zenion nor naizen. Nirekin etortzen bazara, gauza gehiago kontatuko
dizkizut nire bizitzaren eta nire obraren gainean.

Pablo Sarasate (AM
P)

Goian ezkerraldean

San Nikolas eliza,
Pablo Sarasate
bataiatu zutena

Haurtzaroa

te
Aita, Migel Sarasa

(AMP)

Ama, Javiera Nav

ascués (AMP)

1844ko martxoaren 10ean jaio nintzen mundura,
Iruñako San Nikolas kaleko etxe batean eta egun hartan
berean bataiatu ninduten San Nikolasko parrokian.
Nire lehenbiziko izena nire aita besoetakoarena da;
bigarrena, berriz, egun hartako santuarena. Nire
jaiotetxea, tamalez, desagertu da. Toki hartan gaur
dagoen etxean oroigarrizko plaka bat ezarri zuten.
Emozio handia sentitzen dut hori gogoratzean, 1893ko
uztailaren 6an jarri baitzuten, hainbeste gustatzen
zitzaizkidan San Fermin jaien bezperan.
Oso denbora gutxi bizi izan nintzen Iruñan; bi urte
besterik ez. Aita Miguel musikari militarra zen eta haren
erregimentua Valladolidera destinatu zuten. Ondoren
beste hiri batzuetara joan beharrean gertatu ginen:
Santiago de Compostelara eta La Coruñara. Sarri aski
konturatu nintzen musika zela niri benetan gustatzen
zitzaidana. Amak esaten zuen pentagrama
lehenago ikasi nuela alfabetoa baino…

Goian ezkerraldean

Sarasate bere amaren besoetan
(AMP)

Eskuinaldean

Sarasate haurraren
baxuerliebedun domina (AMP)
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Madrileko Teatro Reala. Aretoa eta
palkoak agertokitik ikusita

Haur miraria
Behean ezkerraldean

Denek haur miraritzat hartu ninduten, ni baino lehen
beste asko bezala: Wolfgang Amadeus Mozart edo
nire lagun maite Camille Saint Saëns, kasu. Hori, alde
batetik, alderdi ederra da: prestakuntza hobea hartzeko
modua ematen dizu; baina kalte ere izan daiteke: ez
dizute uzten jostaketa egiten eta zure edadeko beste
umeekin dibertitzen, eta gainera jendeak uste izaten du
dena batere nekerik gabe egiten duzula, eta hori gezurra
izaki. Hamaika izerdi botatakoa naiz udan, 34 gradutan
biolinarekin jo eta ke! Eskerrak ama Javiera beti nirekin
egoten zela eta adorea ematen zidala aurrera egiteko.

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Sarasateren adiskide mina, historiako
haur-mirari deigarrienetako bat izan zen.
Konpositore emankorra eta intelektual polifazetikoa izan zen. Matematikak, astronomia, botanika, geologia, arkeologia, filosofia, literatura eta are entomologia landu
zituen. Bere lanik ezagunenetako batean,
Animalien ihauteria, gizon bromazalea ere
aurkitzen dugu, barrenean gordeta zeukan
haurarren isla.

Behean eskuinaldean

WOLFGANG
AMADEUS MOZART (1756-1791)
Haur mirariaren kasurik ezagunena da

Gogoan dut nire lehenbiziko kontzertua eman nuen
eguna, Coruñako teatroan. Galiziako irakasleak berehala
konturatu ziren ezin zidatela gehiago erakutsi eta Madril
aldera joan nintzen amarekin, Nafarroako jeneral famatu
baten alargunak diruz lagunduta; ezagutuko duzu
sobra ere: Espoz y Mina jenerala. Espainiako hiriburuan
Manuel Rodriguezekin ikasi nuen, Zarzuelako teatroko
kontzertista baitzen, eta liluratu nituen gorteko andregizonak Palacio Realean, Kontserbatorioan eta Teatro
Realean eman nituen kontzertuekin. Madrilen Galiziako
gauza bera gertatu zen eta irakasleek juzgatu zuten hobe
nuela Parisera joan nire ikastaldia osatzera.

Musikaren historian. Lau urte zituela, klabikordioa jotzen zuen eta musika lan zail
askoak konposatzen. Haren aita Leopoldo
musikaria eta musika irakasle estimatua
izan zen eta parte handia izan zuen bere
semeak musika dohainak hain goiz garatze
horretan. Amadeus haurrak hainbesteko
erraztasuna zuen klabierra manejatzeko,
non Gortearen aurrean ematen zituen kontzertuetan askotan oihal batez estaltzen
zizkioten begiak, zirko kutsuko numero
musikal batean.
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Parisen
Paris

Bidaia tristea izan zen oso. 1856ko uztailean abiatu
nintzen, amarekin, eta oso egun atseginak eman
genituen Iruñan, non kontzertu batzuk eman nituen.
Donostiatik pasatu, eta Baionara iritsi ginen, bertan
Delfin Alard nire irakasle berriarekin bat egitekoak
baikinen. Baina Baionan ama maiteak kolera harrapatu
eta denbora gutxian hil zen. Gogor egin behar izan nuen
atsekabe horri kontra egiteko eta hainbat pertsona eta
erakunderen laguntza eskuzabalari esker lortu nuen,
noizbaiteko batean, Parisko kontserbatorioan ikasten
hastea, nire ametsa zen bezala.

Baiona
Iruña

Kontserbatorioko ikasle denbora ez zen erraza izan,
nahiz eta Lassabathie senar-emazteek etxean semea
bezala hartu ninduten. Txikia nintzen, ikaskide guztiak
ni baino handiagoak ziren eta kostatu zitzaidan haien
burletatik defendatu eta errespetu pixka bat lortzea.
Eginahala handian eta asko kostata, biolineko lehen
saria eskuratu nuen, eta Gand & Bernardel etxeko biolin
bat eman zidaten sari. 1858an, harmoniako lehen saria
eskuratu nuen. Inoizko saritu gazteena izan nintzen!

Goian

Paris 1857 (AMP)
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Biolineko Lehen Sariaren diploma,
Parisko Kontserbatorioak emana.
1854. urtea

Munduan kontzertuz kontzertu
Ait nahi zuen Madrileko kontserbatorioko
Aitak
ak
biolin katedra
n
hartzea, eta art
h
nire “frantses gurasoek”, berriz,
z gauza bera
ea, etbaina
Parisen. Nik, ordea, munduko musika-leku nagusietan erakutsi
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nahi nuen nire
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ahantzea, abenturaz eta ibidaiaz
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Eta halaxe egin
alderen alde kurritu: Iparramerika
z
ein
Hegoamerik
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Hegoamerika,
Europa puntatik puntara,
Ekialde Hurbila eta,
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jakina, Espainia eta Espainiako eskualdeak.
Z
orionaditu dezakezu nola jotzen nuen biolina,
Zorionez, oraindik
1903k grabazio mekaniko batzuk iritsi baitzaizkigu. Grabazio
1903ko
horiek ezin dira konparatu gaurko baliabideekin egiten direnekin,
baina balio dute, hala ere, nire antzeari tankera emateko
pixka bat. Musika kritikariek esaten zuten ezin garbiagoko eta
ederragoko soinua ateratzen niola nire Stradivarius biolinari,
afinazioa doi-doia nuela eta teknika miragarria, bai esku
ezkerrarekin nola arkuarekin. Esaten ere zuten interpretazioak
oso musikalak zirela eta entzuleak su batean jartzen zirela.
Beste kritikari batzuek, ordea, batez ere alemanek, esaten
zuten nire musika oso azalekoa zela, birtuosismo handikoa bai,
baina musika eduki onik gabekoa. Entzuleak entretenitu eta
espektakulua eman beste asmorik ez nuela. Gehiago gustatzen
zitzaien Alemaniako beste biolinista bat, zoragarria dudarik
gabe: Joseph Joachim. Gustoetan ez dago agintzerik… Batera
nahiz bestera izan, entzuleak pozez txoratzen egoten ziren nire
kontzertuetan, zeinetan neure obra propioak jotzen nituen eta
bai nire adiskide batzuenak ere: arestian aipatu Saint Saëns,
Lalo, Bruch, Wieniawski, Arbós eta beste askorenak.

ez
o grabaz

, orain

(

Goian
(ezkerretatik eskuinetara)

Parisko kontserbatorio zaharra.
1911tik aurrera Kontserbatorioko
teatroa izan zen
Sarasatek Berlindik bidalitako
postala. 1905eko urtarrila

Beheab
(ezkerretatik eskuinetara)

Delphin Jean Alard (1815-1888),
Biolinista eta konpositorea,
Sarasateren irakaslea
Joseph Joachim
Ororen ustez inoiz izan den
biolinistarik handienetakoa
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Konpositorea
Esan dut harmonia ere ikasi nuela Kontserbatorioan. Eta
sinfoniak, kontzertuak edo operak konposatzen batere lanik
izan ez banuen ere, garai hartan hain modan zegoen bezala,
obra asko idatzi nituen biolinerako. Ez ditut ongi kontatu,
batzuek diote berrogeita hamalau direla; beste batzuek,
berriz, hirurogeita sei. Dena dela, inspirazioa hartzeko,
batzuetan beste autore batzuen opera arrakastatsuak
hartzen nituen oinarri; beste batzuetan bisitan joanda
ezagutu nituen urrutiko toki exotikoen musikak, eta baita,
jakina, Espainiako folklorea eta bereziki nire Nafarroa
maitekoa ere. Segur naiz badakizula nire obra ezagunenen
berri: Buhame ahaideak (Zigeunerweisen), Dantza espainolak
(Malagueña, Habanera, Romanza andaluza, Jota navarra,
Playera, Zapateado, eta abar.) Euskal kapritxoa, “Carmen”en
gaineko fantasia eta Sarrera eta Tarantela. Biolinistentzako
lan zailak dira baina musikaren aldetik pretentsio handirik
gabekoak. Gustatzen jendeari, hori baita inportanteena,

Berta Marx (AMP)

(AMP)

t (AMP)
Otto Goldschmid

xarmangarriak eta musika gusto handikoak omen direlako.
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Jainkoari eskerrak, Otto Goldschmidt arduratzen zen nire
lanaren parte aspergarrienaz: kontzertuak kontratatu eta
programak osatu. Haren laguntzari esker aukera izan nuen
neure burua biolinari eta konpositore lanari emateko. Eta
ezin ahaztu nezake haren emazte Berta Marx ere, piano
laguntzaile izan bainuen hainbat kontzertutan. Jira haiek oso
nekagarriak ziren eta, Parisera itzulita, gustora pasatzen
nituen egun batzuk deskantsuan nire etxean: Malesherbes
bulebarreko 112.ean, eta bizitza soziala ere eginaz Pariseko
musika-jendarteetan.

Ezkerraldean

Pablo Sarasatek eta Santa Cecilia
Orkestrak 1883ko uztailaren
11n, Sanferminetan, Iruñan eman
zuten kontzertuaren programa.
Bere partitura bateko azala:
“Introduction et Tarantelle”
biolin eta pianorako.
“Pabloren jota”ren azala,
1906an Londresen inprimatua.
Eskuz idatzitako musika daukan
karta, Sarasatek bere adiskide
Modesto Utrayri 1902an bidalia
(xehetasuna Zigeunerweiseneko
biolin zatiari dagokio) (AMP)

Foto

Sarasate en su casa
de Paris (AMP)
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Goian

La Perla hotela gaur egun
Gazteluko plazaren hego aldea, 1862ko
argazkia. Gayarre teatroaren fatxada
(orduan Principal deitua) ageri da gaur
egun Karlos III.a etorbidea hasten
den tokian

Sarasate, La Per

la hotelean hartze

n zuen gelako balk

oian

Iruñan San Ferminetan
Urtero irrikitan eta luzetsita egoten nintzen San
Ferminak noiz etorriko ziren eta noiz izango nuen
modua nire herrikideekin eta adiskideekin elkartzeko.
1878tik 1908ra bitarte, 1884 urtea besterik ez nuen
hutsegin, urte hartan kolera izurria izan baitzen Espainia
osoan. Uztaileko lehen egunetan Iruñara iristen
nintzenean ikusmin handia sortzen zen iruñarren artean,
nik eginahala guztian oharkabean pasatu nahi ba nuen
ere. Gogoan dut zer iskanbila egiten zuten haurrek nire
autoari tren geltokitik “La Perla” hoteleraino laguntzen,
hor egoten bainintzen ostatuz.

Zezen plazako 24.

palkoan

Iruñan adiskide on batzuekin juntatzen nintzen,
gehienak musikari handiak, eta denen artean suspertu
egiten genuen gure hiri maiteko musika giroa, azken
urteetan makalduxea baitzegoen. Urte haietan,
adibidez, oso eginkizun bihotz-altxagarria hartu nuen
nire gain: Iruñako Santa Cecilia Orkestra sortzen
laguntzea. Ohorezko presidente izendatu ninduten.
Orkestrak 1879ko garizuman egin zuen debuta, Joaquín
Maya zuzendari zuela.
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Sanferminetako ospakizunik
t
z
handienetakoak izaten ziren. Teatro horri, 1903az
geroztik, Teatro Gayarre deitu zitzaion nire adiskide
erronkariar tenore handiaren oroitzapenetan. Urtero
bi-lau kontzertu izaten ziren, goizeko hamar eta
erdietan, aretoa jendez leher zegoela. Kontzertu
haietan Iruñako musika erakunde nagusiek parte
hartzen zuten, Iruñako Orfeoiak eta Santa Cecilia
orkestrak, eta solista eta zuzendari gonbidatuek
ere bai, bertakoak zein kanpokoak. Arrakasta ederra
izaten zuten kontzertuok, eta nire joaldiak izaten
ziren kontzertuko gailurra eta gaina, batzuetan
orkestra eta besteetan Berta Marx lagun nuela.
Nire herrikideak ez ziren, ez, zikoitzak txaloekin.

ert
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SARASATEREN
S
E R
R
Sarasate adiskide askorekin u
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Ferminak etortzen zirenean.
Gehienak nafarrak ziren, musikariak edo musika giroari
lotuak, haien artean aipagarriak: Emilio Arrieta, Marina
famatuaren kon
konpositorea; atu
Dámaso Zabal
Zabalopera fam
D
ám
positorea; aren
za, pianista eta konpositorea; Joaquín Larregla,
bera ere pianista eta Viva Navarra jota famatuaren egilea; Baldomero Navascués, Sarasateren
lehengusua eta Santa Cecilia kontzertu elkartearen lehenbiziko presidentea eta Alberto Huarte,
Santa Cecilia kontzertu elkartearen presidentea
eta Sarasaterekin karta-harreman interesgarria
izan zuena. Madrildarrak ziren, berriz, oso maiz
lankide izan zituen bi musikari: Enrique Fernández
Arbós, biolinista, orkestra zuzendaria eta konpositorea, eta Ricardo Villa, banda zuzendaria eta
konpositorea.

Izaeraz alegera eta bromazalea omen
nintzen. Gustora asko parte hartzen nuen
Sanferminetako ospakizun jendetsuenetan,
bereziki zezen ikuskizunetan. Hantxe
ikusiko ninduten guztiek, adiskideak jira
guztian nituela, Iruñako zezen plazako
24. palkoan, urtero niretzat erreserbatua.
Iruñarrek, ordainetan, behin eta berriro
agertu zidaten beren maitasuna eta beren
esker ona. 1902ko Sanferminetan, adibidez,
Iruñako seme kutun izendatu ninduten, ezin
gehiagoko estimazioa.

Eskuinaldean

Iruñako Orfeoia (goian) eta Santa
Cecilia orkestra (behean) 1897an,
Pablo sarasate erdian dela.
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Vuillaume eta Gand & Bernardel
biolinak. Pablo Sarasate
museoa. Iruña

Biolinak

Gand & Bernardel

ikuspeg
biolinaren alboko

ia. Sarasate Mus

eoa, Iruña

(AMP)

Hotsa dabil, baina fantasia hutsa da, biolin asko izan
ditudala eta pertsonaia famatuek erregalatzen zizkidatela.
Egiaz lau tresna on besterik ez dut izan, lauak neke
ederrean eskuratuak: bi “Stradivarius”, “Vuillaume” bat eta
“Gand & Bernardel” haren kopia zehatza, zeren ikaskide bati
utzi nion biolina eta teatro batek su hartzean erre baitzen.
Kontzertuetan gogorenik erabiltzen nuen biolina Cremonako
maisuak 1724an egindakoa zen. Parisko Kontserbatorioari
utzi nion herentzian eta bertako museoan dago ikusgai.
Erreserbako eta ikasketako tresnatzat, 1713ko Stradivarius
bat erabiltzen nuen, “Boissier” edo “gorria” izena ematen
niona. Madrileko Goi-mailako Musika Kontserbatorioan
gordeta dago.
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Makila

Eskutoki aldakorra

Punta
Haria,
zaldi ilea

BIOLINAREN IZENAK
Biolina euskaraz

BIOLIN-EGILE HANDIAK

Violin gaztelaniaz

Gasparo da Saló. Brescia 1542-1609

Violino Italianoz

Giovani Paolo Maggini. Brescia 1580-1603

Violon frantsesez

Andrea Amati. Cremona 1510-1580

Violine alemanez

Nicola Amati. Cremona 1596-1684

Violin ingelesez

Antonio Stradivari. Cremona 1644-1737

Violino Portugesez

Giuseppe Guarnieri de Gesú. 1687-1747
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SARASATEREN STRADIVARIUSA

Batidorea, diapasoia

XVII. mendean Cremonako hiriak, Italiako iparraldean Lombardiako eskualdean, berebiziko garrantzia hartu zuen bertako
Lutierrak zirela medio (musika-tresna egileak). Haien artean

Ziritokia
Kiderra

Amati, Guarnieri eta Stradivari familiak nabarmendu ziren.

Bekaina

Lutierrik famatuena Antonio Stradivari izan zen (1644-1737).

Haria

Bere tresnei oso soinu berezia ematea lortu zuen; horrega-

Orpoa

tik jotzaileek oso gogoko izaten dituzte biolin horiek eta bai
zaharkien bildumazaleek ere, ikaragarrizko prezioa izaten baiZubia

tute. Historian barrena hainbat teoria azaldu dira tresna horien
soinu ederra esplikatzeko: zur klasea (astigarra eta izeia) zura
idortzeko modua, erabilitako berniza. Azken teoriak, eta orain

Azpia edo ohol
harmonikoa

arte egiantzik handiena duenak, zuraren tratamendu sotilari
egozten dio soinuaren kalitate arraroa, gatz metalikoen soluzio
bat ematen baitzitzaien, zeinak tresna horien soinuari bere
Kordala

indarra eta aberastasuna ematen omen zien. Pablo Sarasateren 1724ko Stradivarius biolinak astigarrezko kaja du eta
koniferozko kiderra, bi piezako hondoa eta hori-laranja kolore-

Tapa

ko berniza. Honako inskripzioak dauzka: “Antonius Stradivarius
Efea edo belarria
(Jat. Esea)
Beheko bekaina

Cremonensis / Faciebat Anno 1724” (Antonio Stradivari Cremonarrak egin zuen 1724. urtean), “A + S” anagrama inprimatuaren azpian. Kiderrean “PS” inizialak dauzka inprimatuta.

Barra harmonikoa
Euskarriak: goikoa,
behekoa eta
angeluetakoak

Arima

Botoia

Eskuinaldean

Stradivarik erabilitako anagrama
Behean

Efean barrena ageri den zigilua

BIOLINAREN ETA ARKUAREN PARTEAK

Behean eskuinaldean

Antonio Stradivariren erretratoa

NOLA EGITEN DU SOINU BIOLINAK?
Arkuarekin soka bat igurtzi edo jo, edo behatzarekin pultsatzen
denean, horren bibrazioa lehenbizi zubira igarotzen da, eta handik, barra harmonikoak indarturik, estalkira. Arimak bibrazio hori
jaso eta ohol harmonikora eramaten du. Biolin bakoitzeko erresonantzia kajak aldatu, berretu eta nabarmendu egiten du sokaren
bibrazioa, eta hortaz bere soinuaren kalitatea erakusten.
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Eskuinaldean

Bere bildumako makila
batzuk (AMP)
Sarasate Pariseko
etxean (AMP)
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Don Pablo
Askok tipo pintoreskotzat nindeukaten, eta ez nire musikari
sonagatik bakarrik. Nire kanpoko itxura ere harrigarria egiten
zitzaien: lehoia bezalako tximak, bibote ikusgarria, joskera
ederreko jantziak, altxagarridun botinak eta denetariko
osagarriak, haien artean oso nonbratuak nire makilak, zeinen
bilduma egiteko afizio handia nuen. Nire izaera urrikibera ere
preziatzen zuen jendeak, askotan egin izan bainituen ongintzako
kontzertuak. Baina agian inork ez zion tankera eman nire
izaeran, haur hura artean bizirik neukala barrenean, egun batez
bizitza biolinari ematea erabaki zuena.
Nahi izan zuen patuak nire bizitza, biriketako gaitz batek jota,
irailaren 20 batean buka zedin, ama hil zen hilabete eta egun
berean. 1908. urtean izan zen, Miarritzen nuen uda-etxean,
“Villa Navarra”-n. Oraino bizirik naiz, ordea. Nire musika obretan,
hainbat musikazaleren oroimenean eta nire Iruña maitean bizirik
ikusi ninduten tokietan.
Zurea beti, zure adiskide eta herrikidea

P.D.: Nire bizitzaren gainean gehiago jakin nahi baduzu,
honako liburuetara jotzea daukazu:
- Fernando Pérez Ollo. Sarasate. Colección: “Navarra. Temas de Cultura Popular”, n.º40.
Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona, 1987.
- Luis Gracia Iberni. Pablo Sarasate. Iberautor Promociones Culturales, S.L. Madrid, 1994.
- Alberto Huarte Myers. Vuestro amigo y paisano Pablo Sarasate. Huarte Myers, Alberto.
Pamplona, 1996.
- Custodia Platón Meilán. Pablo Sarasate (1844-1908). Eunsa, Ediciones Universidad de
Navarra, S.A. Barañáin, 2000.
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Pablo Sarasateri
eskainitako lan batzuk:
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
1. kontzertua biolin eta orkestrarentzat
3. kontzertua biolin eta orkestrarako
Sarrera eta rondo kapritxosoa biolin eta orkestrarako
EDOUARD LALO (1823-1892)
Sinfonia espainola
MAX BRUCH (1838-1920)
Fantasia eskoziarra
2. kontzertua biolin eta orkestrarako
HENRYK WIENIAWSKI (1835-1880)
2. kontzertua biolin eta orkestrarako
ALEXANDER MACKENZIE (1847-1935)
Biolin eta orkestrarako suitea “Pibroch”
Biolin eta orkestrarako kontzertua
JOSEPH JOACHIM (1831-1907)
Biolin eta orkestrarako bariazioak
ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904)
Mazurca, opus 49, biolin eta pianorako (orkestra)
mi minorrean
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1. jarduera

Iruñan barrena Sarasaterekin
Hona hemen paseo bat Sarasaterekin lotura berezia izan duten lekuetan
barrena, bai gure biolinista jeniala bizirik ikusi zutenak nola hura hilez
geroz esangura hartu dutenak. Lagunduko zaitugu, nahi baduzu, Iruñako
puntu ezaugarrienetako batzuk –eta agian ezezagun izango zaizkizun
beste batzuk- ibiltzen dituen paseo honetan barrena.
Iruñako kale entzutetsu batean hasiko gara paseoan: San Nikolas kalean 01
hain zuzen. 19. eta 21. zenbakien artean plaka batek gogora ekartzen digu
non egon zen Sarasateren jaiotetxea. Berehala, aldameneko plazara sartu
eta San Nikolas eliza-gotorlekua ikusiko dugu, XII. mendekoa, non Sarasatek
bataioa hartu zuen.
Ondoren, hiriko pasealeku jendetsu eta atsegin batera ateratzen gara 02
zeinaren izen ofiziala biolinistarena baita, nahiz eta jendartean Paseo de
Valencia ere esaten zaion. Han Foruen Monumentua aurkitzen dugu, 1903an
diru-bilketa eginda eraikia. Handik, Gazteluko Plazara sartzen gara, Iruñako
erdigune bizia, topalekua eta oroimenez betea.
Karlos III.a etorbidea hasten den tokian bertan, Diputazioko jauregiaren
ondoan, Iruñako Teatro Nagusia 03 egoten zen Sarasateren garaian, zeinean
hainbeste joaldi sonatu egin zituen. Iruñeko hiria garatu beharragatik teatro
hori gaur dagoen tokira aldatu zen 1931n 04 , lehengo eraikineko fatxadaren
parte bat gordeta. Plazaren beste aldean La Perla Hotela 05 dago, zeinean
artista, torero, musikari eta idazle famatu asko ostatatu diren. Bertan berebere hala dago Sarasatek Sanferminetarako hartzen zuen gela. Plazaren
zoko horretan hain zuzen gertatu zen oso pasadizo hunkigarria Sarasateren
inguruan, lagunekin afaltzez bukatzen zuen bitartean jendetzak balkoira
ateratzeko eskatzen baitzion. Enrique Fernández Arbósek bere memori
liburuan kontatzen duenez:
Otto Goldschmidtek, bil lagunekin, piano bertikal bat ekarri zuen balkoira eta han,
balkoi zabal xamarra baitzen eta irtengune handia egiten baitzuen, biok jarri eta “Bi
biolinentzako jota” jo genuen, aurrean zortzi mila jendeko gizatalde trinko, irrikatsu,
isil, ikusgale eta suharra genuela. Gogoan dut gaur ere zer kondizio akustiko onak
zituen plaza handi hark, nola jasotzen eta edertzen zuen, gure harridurarako,
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biolinen soinua eta zer sukarraldi hunkigarria izan zuten
nafartar prestu haiek, nola errepikarazi egin ziguten jota eta
nola behartu zuten Sarasate gero bakarka jotzera, txalo
zaparrada burrunbatsu eta bihotzezkoekin eskertuz.

Magikoa izanen zen, magikoa, inondik ere jaietako gau hura…

Ibilbideko puntu honetara ezkero bi hautabide ditugu,
bata bestearen ondoren egitekoak, Gazteluko plaza abiaburu
hartuta: lehenbizikoa da Mercado kalera joatea, San Juango apaizgaitegi zaharra
06 zegoen tokira, eta bertan Pablo Sarasate museoa bisitatzea, han baitago 1991z
geroztik. Hor artistarenak izan ziren hainbat gauza dauzkagu ikusgai: bi biolin bereak,
bere pianoa, bere musikari bizitzako oroigarriak, eta bere irudia ageri duten artelan
batzuk. Bigarren hautabidea da Media Lunako parke ederrera jotzea 07 . Hartarako gaur
zezen plaza dagoen aldea zeharkatuko dugu, 1922an inauguratua eta beraz don Pablok
ezagutu ez zuena. Media Lunatik Arga ibaiaren gaineko ikuspegi zoragarria dago baina
ez gara parke honetara bertako bistaz eta giro lasai nostalgikoaz gozatzera bakarrik
etorri, baizik 1959. urteko Pablo Sarasateren monumentua bisitatzeko, zeinean gure
musikaria biziberriturik ageri baita, biolina, arkua eta guzti.
Hementxe fini da gure oinez-aldi atsegina, baina beste bi toki aurkezten dizkizugu,
bisitatu beharrak: gauden tokitik hurbil xamar, Pablo Sarasate musika kontserbatorio
zaharraren eraikina dago. Zeinaren fatxadan gure biolinistaren soin-molde bat ageri
baita. Gaur egun eraikin hori Nafarroako Goi-mailako Musika Kontserbatorioaren
egoitza da 08 .
Hiriaren bazterretarantz alde eginda, Iruñako kanposantura joatea daukagu,
Beritxitosera alegia. Marmol zurizko monumentu batean dautza Pablo Sarasateren
hondakinak, mundura jaio zen hirian, berak nahi izan zuen bezala.

Goian

Sarasateren brontzezko
soinmoldea. Mariano Benlliure.
Sarasate Museoa, Iruña
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2. Jarduerak

Pablo Sarasateren lanen gaineko galderak
Entzun itzazu musika zatiak liburuarekin batera datorren CDan eta erantzun
iezaiezu honako galdera hauei:
1. Efektu hauetatik, zein ezin da Pablo Sarasateren lanetan aditu, ez
baitagokio biolinari?
a. Pizzicato
b. Salpicato
c. Spiccato
d. Staccato
2. Sarasateren lan hauetatik, zeinetan entzuten da zortziko delako erritmo
irregular berezia?
a. Zapateado
b. Nafarroa
c. Pabloren jota
d. Euskal kapritxoa
3. Sarrera eta Tarantela lanaren bigarren partean, Italiako dantza tipikoa
aurkezten zaigu, eriosuarrean dantzatuz gero piztia hauetako baten zizta
sendatu omen dezakeena. Zeinena?
a. Liztorra
b. Arkakusoa
c. Tarantula
d. Pianista
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4.
a.
b.
c.
d.

Sarasateren lan hauetako batean orkestrak biolinari laguntzen dio:
Zapateado
Bizeten Carmenen gaineko fantasia
Playera
Euskal kapritxoa

5.
a.
b.
c.
d.

Buhame doinuak delako lana honela ere deitzen da
Txekiako doinuak
Eslovakiako doinuak
Ijito doinuak
Ahaire ederrak

6.
a.
b.
c.
d.

Zer euskarritan grabatu zuen Pablo sarasatek bere musika 1903. urtean?
Harbelezko diskoan
Binilozko diskoan
Disko konpaktuan
Argizari zilindroa

7. Zer efektu erabiltzen du Sarasatek biolinak bi ahotsetan “kanta” dezan
lortzeko?
a. Arku bikoitzak
b. Soka bikoitzak
c. Esku bikoitzak
d. Buru bikoitzak
8. Nola deitzen da biolineko sokak behatzekin joz egiten den efektua,
Sarasatek hain maiz erabiltzen duena?
a. Legato
b. Pizzicato
c. Portato
d. Pellizcato
9. Sarasateren lan hauetatik, zeinetan aditzen dira Opera izugarri famatu
baten doinuak?
a. Sarrera eta Tarantela
b. Buhame doinuak
c. Zapateado
d. Bizeten Carmenen gaineko fantasia
10. Musika tresna hauetako batek ez du parte hartzen Sarasateren lan
batzuetan biolinari laguntzen dion orkestran. Zein da?
a. Viola da gamba
b. Kontrabajua
c. Biolina
d. Biolontxeloa

Erantzun zuzenak:
1-b, 2-d, 3-c, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b, 8-b, 9-d, 10-a
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Glosarioa
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Altxagarria: zapaten eta boten
barrenean ezartzen den pieza,
pertsonak garaiago agertzeko.
Errejimentua: hainbat soldadu taldez
edo batailoiez osatutako unitate
militarra, zeinaren burua koronel
bat baita.

Kontzertua: Orkestrak lagundutako
tresna bakarlari batentzako
musika konposizioa, eskuarki hiru
mugimendutan idatzia, zeinetako
bakoitzak denbora eta egitura
propioa duen.
Luthierra: Hari igurtzizko musika-

Folklorea: Herri baten kanta, dantza,
ohitura eta sinesmen tradizionalen
bilduma.
Gortea: Erregearen familiak eta errege
jauregiko funtzionario eta zerbitzariek
osatutako pertsona-taldea.
Harmonia: Aldi berean, akordeak
osatuz, entzuten diren soinuen arteko
harremanak aztertzen dituen diziplina
musikala. Musika konpositoreek
ezinbesteko dute beren lanerako.
Izurritea: Herri batean barna aldi
jakin batean aldi berean makina
bat pertsonari erasanez hedatzen
den gaitza.
Katedra: Goi-irakaskuntzako
ikastetxe bateko edo goi
kontserbatorio bateko irakasle
postu gailena.
Kolera: Heste meheko infekzio
akutua, Vibrio cholerae bakteriak
sortua, zeinaren toxinak beherako
likido ugaria sortu eta pertsona
deshidratatuz hil baitezake. Infekzioa
ur edo janari kutsatuak irensteagatik
hartu ohi da.

tresnak egin, doitu eta konpondu
egiten dituen artisaua, hala nola
biolinak, biolak, biolontxeloak
eta kontrabaxuak; eta bai soka
pultsatuzkoak ere: gitarrak, lauteak,
mandolinak eta bandurriak
Melomanoa: oso musikazalea den
pertsona.
Opera: drama kantatua, musikatresnez lagundua eta teatro batean
jendaurrean antzeztua. Genero
honek teatroko elementu ezaugarriak
(eszenografia, jantziak
eta antzezpena), eta musika izaten
ditu osagai, testua kantatua baita
eta ez deklamatua.
Pentagrama: Bost lerro paralelo
ekidistanteak, musika notatzeko
erabiltzen direnak.
Sinfonia: Orkestrarako konposizio
musikala, eskuarki lau mugimendutan
idatzia, zeinetako bakoitzak denbora
eta egitura propioa dituen.

CDaren edukia

58:12

1.

Zigeunerweisen, op. 20 (Buhame doinuak)
Pablo Sarasate. Parisen en 1903an grabatua

5:41

2.

Zapateado (Dantza espainoletako 6.a, op.23)
Pablo Sarasate. Parisen en 1903an grabatua

3:14

3.
4.
5.
6.
7.

Bizeten Carmenen gaineko fantasia, op. 25
Anne-Sophie Mutter (biolina). Vienako Orkestra Filamornikoa
James Levine (zuzendaria)
Sarrera. Allegro moderato
3:24
Moderato
2:28
Lento assai
2:13
Allegro moderato
2:09
Moderato
2:33

8.

Zigeunerweisen, op.20 (Buhame doinuak)
9:15
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Orquesta de Profesores de Madrid. Zuzendaria: Odón Alonso

9.

Playera (Dantza espainoletako 5.a, op.23)
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Lily Hernández Asiain (pianoa)

4:27

10. Zapateado (Dantza espainoletako 6.a, op.23)
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Lily Hernández Asiain (pianoa)

3:50

11. Euskal kapritxoa, op.24
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Lily Hernández Asiain (pianoa)

4:41

12. Sarrera eta tarantela, op.43
5:19
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Orquesta de Profesores de Madrid. Zuzendaria: Odón Alonso
6:33
13. Nafarroa, op.33
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Orquesta de Profesores de Madrid. Zuzendaria: Odón Alonso
14. Adiós montañas mías zortzikoa, op.37
(Joaquín Larreglaren zortzikoaren gainean)
Eduardo Hernández Asiain (biolina)
Lily Hernández Asiain (pianoa)
Geure esker ona agertu nahi diogu Eduardo Hernández Asiáin biolinista handiari
eskuzabalki baimena eman baitigu Sarasateren hainbat lanen bere interpretazioak
liburu honetan berregiteko.

2:22

Aurten Pablo Sarasate y Navascués hil zenetik
ehungarren urteurrena betetzen delarik, Hezkuntza
Departamentuak biografiatxo hau moldatu du haren
oroitzapen eta omenalditan, lehen pertsonan idatzia,
erakargarriagoa eta biziagoa izan dadin eta gure
eskola-jendeak bide izan dezan gure lurrak eman
duen musikaririk handiena ezagutzeko eta, bidenabar,
ezagutu ere ditzan aro bat, XIX. mendea, eta giro bat,
musikarena, gure artean beti hain aberatsa izan dena.

9 788423 530458

Beste alde batetik, obratxo hau interesgarria izan
dakieke, dudarik gabe, XIX. mendeko biolin-birtuoso
handi honen bizitza-obretan interesa duten guztiei.
Barrenean erantsirik, CD-ROM batek Sarasateren
musika-selekzio ttiki bat ematen digu; haien artean
hiru grabazio zahar, biolinistak berak jotakoak.

