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DRAMATURGIAREN INGURUKO OHARRAK 
Euskarazko bertsioa: Iñaki Amezua 

 

Dramaturgia ulertzen dugu teknika zehatz batean oinarritutako gertakizunen segida, eta 

ekintzak, peripeziaz, norabide aldaketaz eta tentsioz hornitzen dituena. 

Dramaturgia ez dago soilik literatura dramatikoarekin lotuta, ezta hitzak edo narrazio 

argumentuekin ere. Baita existitzen da dramaturgia organikoa edo dinamikoa, ikusleen 

erritmo eta dinamismoa arautzen duena, norberaren nerbio sisteman, zentzumenean eta 

sentsualitatean eraginez. Modu honetan, dramaturgiaren lelopean bil dezakegu, ikuskizun 

modu zehatz batzuk (dantza, antzerkia edo mimo), emanaldi edo istorio antzezpen batekin 

lotu gabekoak. 

Beraz, narrazio dramaturgikoa existitzen da, gertakizunak eta pertsonaiak estekatzen 

dituena eta ikuslea orientatzen duena, ikuskizunari zentzua emanez.. Honek ere formak eta 

irudiak lotu ditzake, nahiz eta istorio jakin bat plazaratu ez, imaginen bariazioak harilkatuz. 

Baita ere dramaturgia organikoa edo dinamikoa existitzen da, ikuslearen hautemate maila 

desberdin batetara zuzentzen dena, hots, bere zentzu zenestesikoa eta nerbio sistema. 

Egia esanda, ikuskizunaren eszena, pasarte eta atal bakoitzak, berezko dramaturgia du. 

Dramaturgia pentsatzeko modu bat da, teknika zehatz bat, materialen antolakuntza 

bideratzen duena, harremanak eraikitzeko, agerrerazteko eta korapilatzeko. Dramaturgia 

prosezu bat da, eta ahalbideratzen gaitu, pasarte anitzak organismo bakarrean gauzatzea. 

Honen bitartez, zati desberdinak ezin dira bereiztu, gizabanako edo objetu banakoak 

balira.  

Ikuskizunaren dramaturgia orokor bati buruz hitzegin dezakegu eta aktore bakoitzean ere, 

dramaturgia topatzen dugu. Era berean, zuzendarian eta egilean, dagokion dramaturgia 

propio bat aurkitzen da. Baita ikuslearen berezko dramaturgia aipa dezakegu. 

Dramaturgiaren bitartez, ikusleak modo propio batean, ikuskizunean so egiten duena eta 

norberaren esperientzia uztartzen du, bakoitzaren erantzun intelektualak eta sentikorrak 

erabiliz. 

Dramaturgiak koherentzia sortzen du, baina koherentziak ez du derrigorrez argitasuna 

adierazi behar. Konplexutasunak azken finean, estruktura suspertzen du, eta ikusleari 

baimentzan dio, bakoitzaren ideiekin eta irudimenekin betetzea.  

 

*Zenestesia (grekar koiné, komun eta áisthesis, zentzumen/sentsazioa), etimologikoki sentsazioa edo 

mugimenduaren hautematea esan nahi du. Etengabe gorputzaren puntu guztietatik zentzumeneko aferente 

nerbio-zentrora transmititzen diren sentsazioak dira. Bi zentzumen mota bere gain hartzen du: zentzumen 

zehazki bizia eta jarreraren zentzumena. 
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