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JATORRIZKO IDEIA Anita Maravillas Teatro
ZUZENDARITZA Iván Alonso
INTERPRETEAK Miren Larrea, Valentina Raposo
MUSIKA-KONPOSIZIOA Fran Lasuen
ARGIZTAPEN-DISEINUA Ion Chávez
ESZENOGRAFIA Iñaki Ziarrusta (Atx Teatroa)
TITEREEN ERAIKUNTZA Anita Maravillas Teatro
SOINUAREN DISEINUA Alberto de La Hoz
DISEINU GRAFIKOA  Susanna Martín
EKOIZPEN EXEKUTIBOA María Goiricelaya
EKOIZPENA   Portal 71
LAGUNTZAILEA Zornotza Aretoa
DIRU-LAGUNTZAILEA Gobierno Vasco

FITXA ARTISTIKOA

KONPAINIA
Titere-antzerkiarekiko maitasunetik sortu zen 
Anita Maravillas, sorkuntzarekiko bokazio eta 
kezka etengabetik. 2005ean hasi zuen bere 
ibilbidea, Pepe Otalen tailerrean, Bartzelonako El 
Raval auzoan. Bertan ezagutu zuten elkar Mi-
ren Larreak (Amorebieta) eta Valentina Raposok 
(Santiago de Chile), lehena titiritero peto-petoa 
eta bigarrena aktorea eta titere-antzerkiaren zale 
amorratua. Elkarrekin sortu zuten Anita Maravi-
llas Teatro konpainia, titereen hizkuntza eta 
manipulatzailearekiko harreman eszenikoa 
ikertzen dituena. Harreman hori da, hain zuzen 
ere, talde honek aztertu eta jorratu nahi duena. 
Horretarako, hainbat baliabide narratibo era-
biltzen ditu, besteak beste meta-fikzioa, ant-
zerkiaren barruan antzerkiari buruz hitz egiteko. 

Ikuskizun berri bakoitza erronka bat da, eta 
manipulazio-teknika desberdinak ikertzen 
dira: titereak, giza tamainako titereak, itza-
lak...

Lau ikuskizun dauzka konpainiak: “Los 
Sueños de Leonor”, gazte eta helduentzat; eta 
“Sarean Sun sun”, “Blue Bird” eta “Pintto Pintto” 
familia osoarentzat. Kritika onak jaso dituzte, eta 
hainbat jaialdi eta azoka espezializatutan parte 
hartu dute, nazioartean nahiz estatu-mailan.

Eraikuntza-tailerra konpainiaren bereiz-
garri da. Izan ere, Anita Maravillas arduratzen da 
bere titere guztiak pentsatu, sortu, eraiki, 
jantzi eta ezaugarritzeaz. Talentu handiko 
artisau hauek edozein estilo eta genero jorratzen 
dute.
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JON BRAUN
SINOPSIA
Imanol Urbietaren JON BRAUN abesti herrikoian 
oinarrituta, indio txiki honen istorioa maitasunaz, zailta-
sunez eta lorpenez mintzo da. 

Indio txikien herrian zoriona eta poza dira nagusi. 
Baina, bat-batean, Jon Braun txikia eta bere arreba 
Malintxe banatuko dituzte. Urrunean, Malintxe ausartak 
ez ditu bere neba eta herrixka ahaztuko. Jon Braunek 
bere arrebaren bila abiatzea erabakiko du. Zoritxarren 
aurrean maitasunak ematen digun ausardiari 
buruzko istorio zirraragarria da JON BRAUN. IKUSLEAK

Ikuskizun hau Lehen Hezkuntzako lehen zikloko 
ikasleentzat (5-8 urte) nahiz familientzat pentsatuta 
dago.

https://youtu.be/c_JGmmUxMjI

http://bit.ly/jonbraun
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• Beldurrari eta zoritxarrei aurre egitea.
• Norbere burua defendatzen ikastea.
• Ahulenak babestea.
• Nagusiengandik eta beren esperientzietatik ikastea.
• Neba-arreben arteko maitasunari buruz hausnartzea.
• Kolonizazioari eta gerrari buruz hausnartzea.
• Genero-rolei buruz hausnartzea; izan ere, Malintxe da istorio honetako heroia, 

bere askapenaren subjektu aktiboa baita.
• Herrien aniztasuna errespetatzea.
• Naturarekiko harmoniari buruz hausnartzea.

EDUKIAK ETA BALIOAK

IKUSKIZUNA BAINO LEHEN
HELBURUA: “Antzerkia” zer den lantzea, oro har; 
bai maila fisikoan, bai maila artistikoan. (Antzezlan bat 
ikustera lehenengoz doazen ikasleei zuzendutako atala 
da hau, batez ere).

Antzezlan bat ikustera joatea esperientzia go-
goangarria da: ikusten duguna zuzen-zuzenean 
gertatzen ari da, zineman edo telebistan ez bezala. 
Aktoreak eta ikusleak espazio berean daude, 
normalean antzoki batean. Istorioa gure begien aurrean 
gertatzen da, eta ez da errepikatuko; ezin da atzera 
eragin. Horregatik da oso garrantzitsua adi egotea, 
zehaztasunik galdu ez dezagun.

Ikuskizun batean pertsona askok parte hart-
zen dute, saioaren egunean ikusten ez diren 
arren. Horren adibide dira: musika konposatu duen 
pertsona, eszenografia eraiki duena, antzezlana zuzen-
du duena, edo ikuskizuna banatzen aritzen dena, 
leku askotan ikus dadin. Antzerkia, azken finean, 
talde-lana da, pertsona askoren energia behar baitu 
dena ondo irten dadin.

FITXA DIDAKTIKOA
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Nola izan naiteke ikusle ona?
• Kontuan hartu, normalean, ikuskizuna hasten denean, antzokiko argiak itzali 

egiten direla.
• Adi begiratu gertatzen ari denari, isilik.
• Gogoan izan antzezlan bat ikustean hunkitzea normala dela; barre edo negar 

egiteko gogoa izan dezakegu edo pertsonaiaren batekin identifika zaitezke.

Zer egin dezaket?
• Antzezlana hasi baino lehen edo ondoren joan komunera.
• Emanaldia martxan den bitartean ez jan edo edan.
• Itzali telefono mugikorrak. Entzun ez arren, piztuta dauden pantailak deserosoak 

dira gainerako ikusleentzat eta aktoreentzat.
• Irten beharra baduzu, isilik eta inor gogaitu gabe irteten saiatu.
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Pentsamendua eta hausnarketa sustatzea da ikuskizun honen helburua. Horretarako, honako jarduera hauek 
proposatu ditugu, testuinguruaren, ikasleen interesen eta denboraren arabera egokienak aukeratu daitezen.

IKUSKIZUNA IKUSI ONDOREN

1. HELBURUA: Memoria landu, 
narrazio-sekuentziak  
gogoratzeko.

Antzokitik irten bezain pronto, gure buruari eta bes-
teei galdetuko diegu ea ikusi dugun hori gustatu 
zaigun. Erantzuna edozein izanda ere, lehen iritzia 
aldatu egin daiteke, hobera, ikaskideekin hitz egin 
eta hausnarketa sakonago bat egin ondoren.

Jarduera-proposamena

• Azaldu zure hitzekin zeri buruzkoa den ikuskizuna.
• Adierazi zer gustatu zaizun eta zer ez.
• Nortzuk dira protagonistak? Non bizi dira?
Nolakoa da herria? Nor da Muma? Zer gertatzen da 
cowboy-ak datozenean? Zer gertatu da Jon Braunen 
amarekin? Antzezlanaren hasieran, nolakoa da Jon 
Braun? Zer gertatu da ondoren? Nola lortu du askata-
suna Malintxek? Zer gertatu da amaieran?
• Hausnartu sentitu dituzun emozioei buruz:
pena, beldurra...
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2. HELBURUA: Sormena piztu, 
eta adierazpen artistikoa eta 
inprobisazioa garatu.

Titere-ikuskizuna da hau, baina zer esan nahi du ho-
rrek? Titere-mota asko daude.

Batzuek hariak dituzte eta aginte edo kontrolarekin 
mugitzen dira, txotxongiloak kasu; beste batzuk eskuz 
mugitzen dira, esku-titereak dira; eta beste batzuk itzal 
edo silueta bat baino ez dira. Batzuk oso txikiak izan 
daiteke, atzamar-titereak esaterako. Era guztietako 
materialez eraikita egon daitezke. 

Guztietan errepikatzen da ezaugarri bat: titiritero 
batek mugitzen ditu.

JON BRAUN ikuskizunean hainbat titere-mota erabili 
dira. Malintxe eta Jon Braun mahai-titereak dira, 
ia beti mugitzen baitira mahai gainean. Gainera, burua, 
eskuak, oinak...dituzte. Cowboy-a, bestalde, kapela eta 
zaku bat baino ez da.
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Jarduera-proposamena

• Asmatu eta moztu zure  
titerea. Titere hauek  
lagungarri izan dakizkizu.

ANITA MARAVILLAS konpainian 
erabiltzen ditugun titereak guk geuk 
eginak dira. Ikuskizun bakoitzean, 
horiekin ikertu, probatu eta ikasten dugu.

http://youtu.be/iLLmG-8r-rU



Sortu zure herria:
Erreparatu al diozu Jon Braunen herriari? Zein ezaugarri 
ditu? Nolakoa da Kalifornia?  
Leku guztiek dituzte elementu bereizgarriak: ttipiak, errota, 
taberna...

Marraztu eta eraiki zure herriko eszenatokia. Horreta-
rako, pentsatu zein diren zure herriko elementu bereizgarriak.
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3. HELBURUA: Hausnartu herrien eta 
kulturen aniztasunari buruz.

Herri indigenak munduko eskualde guztietan bizi dira, eta 
planetako lurraldearen % 22 inguru eduki, okupatu edo 
erabiltzen dute. 370-500 milioi pertsona batzen dituzte, 
eta munduko aniztasun kulturalaren zati handiena osatzen 
dute, munduko ia 7.000 hizkuntzetatik gehienak sortu eta 
hitz egiten baitituzte.

Herri indigena askok egoera kaltegarriak bizi dituzte 
oraindik ere: marjinazioa, muturreko pobrezia, eta giza 
eskubideen askotariko urraketak. Herri indigenekiko 
lankidetzen bidez, UNESCOk babesa ematen die 
aurre egin beharreko erronka horietan, eta, era berean, 
munduko aniztasun kulturala eta biodibertsitatea 
zaintzeko orduan duten garrantzia aitortzen die.

AZAL GORRIAK, AMERIKETAKO INDIARRAK
 https://youtu.be/_DIiyPH7OD4

NATALIA LÓPEZ HAUR INDIGENA  
MEXIKARRAREN HITZALDIA
 https://youtu.be/ui0DW7akE7M

1855EAN SUWAMISH TRIBUKO SEATTLE-KO 
BURUZAGI INDIARRAK AMERIKETAKO ESTATU 
BATUETAKO PRESIDENTEARI (FRANKLIN PIERCE-
RI) BIDALITAKO GUTUNAREN ZATIA, AMERIKETAKO 
ESTATU BATUEN IPAR-MENDEBALDEAN, EGUNGO 
WASHINGTON-EN, SUWAMISHEN LURRAK 
EROSTEKO ESKAINTZAREN AURREAN

“Lurraren parte gara eta lurra gure parte da. Lore 
usaintsuak gure ahizpak dira; oreina, zaldia, arranoa, 
gure anaiak dira. Mendi harritsuak, landetako 
pitzadura hezeak, moxalaren eta gizakiaren gorputzen 
beroa, guztiak dira familia berekoak.

Argi daukagu: lurra ez da gizakiarena, gizakia 
da lurrarena. Gizakiak ez du bizitzaren sarea josi: 
hari-zuntz bat baino ez da. Sareari egiten dion guztia, 
bere buruari ere egingo dio. Lurrean gertatzen dena, 
lurraren seme-alabei ere gertatuko zaie. Argi dugu. 
Gauza guztiak daude lotuta, familia lotzen duen 
odolaren antzera...”

 http://bit.ly/carta-india



Jarduera-proposamena

TOTEMA
Jon Braunen herrian Totem bat dago, baina zer da 
Totema?
Kultura eta jendarte batzuetan tribuaren edo pertso-
nen ikurra da totema. Totemak ezaugarri eta esanahi 
asko izan ditzake, dekorazioan eta koloreetan ikus 
daitekeen bezala.

Marraztu eta margotu ZURE TOTEMA.  
Hemengo hau lagungarri izan dakizuke:

Hiru dimentsiotan ere egin dezakezu:
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4. HELBURUA: Hausnartu emakumeak 
kolonizazioan eta gerran duen rolari buruz.

Horren lekuko da Malintxe, Jon Braunen arreba na-
gusia. Istorio honetako heroia da, bere askapenaren 
subjektibo aktiboa baita. Gerlari azkar eta ausarta da, 
ahaldundutako pertsonai femeninoa, genero-estereo-
tipoetatik ihes egiten duena.
Jon Braunek ere protagonista maskulinoaren estereoti-
poak hausten ditu. Neba txikia antiheroi samur bat da, 
haur baldar eta jostaria, bere zoritxarrei ilusioz aurre egi-
ten diena. Beste maskulinitate-mota batzuk ikus-
karazi nahi izan ditugu, aniztasunaren alde, heroia 
izatea ez baita aukera bakarra.

Malintxe izena emakume indigena mesoamerikar os-
petsu batetik hartu genuen. Interpretazioan aritu zen 
bera, eta, era berean, Mexikoko konkista-prozesuan lan 
garrantzitsua egin zuen.

 https://youtu.be/F2qVIH61qIw
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Jarduera-proposamena

LUMAZKO GANDORRA
Emanaldian ikusi ahal izan duzun moduan, Jon Braunek, 
Malintxek eta Mumak lumak daramatzate buruan.

Lumek esanahi berezia dute natibo amerikarren- 
tzat. Luma bat ez da soilik txori bati erori zaion zerbait; 
hori baino askoz gehiago da. Konfiantza, ohorea, inda-
rra, jakituria, boterea, askatasuna eta beste hainbat ikur 
islatzen ditu lumak.

Marraztu eta moztu zure luma-gandorra. Pertsona 
bakoitzak bere  gandorra erabiliko du, forma eta kolore 
desberdinak baliatuta. Jar ezazu buruan, Jon Braunek 
bezala.


