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BIZITZAZ ETA
BERE GELTOKIEZ

Aukeran konpainiak male-
tak oholtzara eraman eta
bizi-bidaia jarri du dantzan

-- 4-5. orrialdeak --

ZERRENDA LUZE
ETA ‘KOLORETSUA’

Jada sarean da euskal musi-
karen urtekaria. Entzun! eta
Harrobia Lantzen-en esku

-- 6. orrialdea --
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antzerkia

Bi neba-arrebaren bizipen errealak,
haurtzarotik gaur egunera arte,
azaltzen ditu Parasite Kolektiboak

‘Hautsa’ dantza-antzerki ikuskizunaren
bitartez. Donostiako Dferia jaialdian
izango dira astelehenean

‘Izarren hautsa’
kantaren lorratzaz

IIZARREN hautsa egun batean
bilakatu zen bizigai”, Xabier
Leteren “hauts hartatikan”; o-
rain, antzezkizun bat jaio da,

Hautsa. Mikel Laboak ere musikatu
zuen kanta ospetsuan oinarrituta
dago obra poetiko eta sentsorial hau.
Mugimendua, testua, irudia, musi-
ka, diseinua, bideo-proiekzioa eta
argiztapena nahastu eta elkarren
ondoan sostengatzen dituena.
Hannah Frances Whelan dugu
ikuskizun honen zuzendaria, bere
hitzetan “argi” zuten hasieratik gal-
dera metafisikoetan oinarritu nahi
zutela antzezlana: “Gure esperien-
tzien bitartez, betidanik izakiek beren
buruei egin dieten galderei buruzko
ikerketa egin nahi genuen. Denok
galdetu diogu geure buruei, baina
eszenan antzezleen erantzunak
bakarrik agertzen dira”.

Antzezle horiek Garazi eta Unai
Lopez de Armentia neba-arreba gas-
teiztarrak dira. Beren biografietatik
abiatuz, beste dimentsio batera

AINHOA LORES

Huraxe ere Donostiako Dferia jaial-
dian aurkeztu zuten. Orain, gainera,
Baratza aretoa ireki dute Gasteizen
Unaik eta Garazik.

Taularen gainean egoteak abantai-
lak ditu, baina kezkatzeko zenbait
kontu ere bai, adibidez “kulerotan
irten beharra”, Garazik aitortu due-
nez, barre artean; edota “euskarazko
s eta z-ren ahoskera”, Unairen
kasuan. Hannah Frances Whelan
ingelesa da, ez daki euskaraz hitz
egiten baina hori ez da oztopo izan
ikuskizuna aurrera eramateko. “Tes-
tuak erdaraz sortu dira eta gero
euskarara itzuliak”, dio Garazik. Oier
Guillan idazleak Hautsak zituen
beharretara moldatu eta landu zuen
testua. “Arazorik ez du suposatu,
baina bai testuaren lana handitu eta
sakondu beharra”.

Eszenografiari dagokionez, “poliki”
hasi ziren. Aurrena gorputzarekin
eta mugimenduarekin eta, pixkana-
ka eta paraleloki, alde eszenografi-
koari ekin zioten. “Biak elkartu geni-
tuenean, konturatu ginen elementu
batzuk soberan zeudela eta kentzen
hasi ginen, azkenean sei izatetik
birekin gelditu ginen”, aipatu du
Hannahk. Esaterako, atzeko oihalak
(imajinak proiektatzen dira bertan)
beraien behar guztiak betetzen zitue-
la ohartu ziren.

ORGANIKOA Ikuskizuna prestatzen
urtebete eman du Parasite Kolekti-
boak, baina ez modu jarraian. “Hiru
aldi izan ditugu material eszenikoa
sortzeko. Gero testua sendotzeko
denboralditxo bat eman genuen Oier
Guillanekin batera. Horren ostean,
aste beteko egoitza artistiko-tekni-
koa izan genuen Scène National de
Bayonnen, eta bertan estreinaldia ere
bai. Esan genezake erraza baino,
organikoa eta gustagarria izan dela.
Niretzako, osagarria eta betegarria”,
aitortu du zuzendariak.

Hautsak Donostiako Dferia jaialdian
izango du hurrengo geralekua Baio-
natik pasatu ostean. Bertan, Ikusga-
rrigintza alorreko Hogei’ta deialdiko
irabazlea izan zen. Laukotearentzat
“aukera paregabea” izan da, gainera,
“publikoaren erantzuna oso ona izan
zen. Estreinaldia ez ezik, entsegu
batean ateak ireki genituen eta horren
ostean hizketaldi bat egin genuen.
Jendeak oso galdera argitsuak egin
zituen, prozesutik ikuskizunera arte
interesatuta egon zen”, eskertu du
Hannahk.

Dferia ere “aukera interesgarria”
dela diote Parasite Kolektibokoek:
“Gure lana ezagutzera emateko eta
bidea irekitzeko beste areto eta jaial-
dietan aurkezteko beta, alegia”. Bes-
tetik, Donostiatik bueltatzen dire-
nean ez dute atsedenik izango, pie-
za berri bat entseatzen hasiko bai-
tira. Dantza-antzerkia izango da,
eta protagonista, Garazi Lopez de
Armentia bera.

Bizi-esperientzietatik abiatuta, galdera metafisikoei erantzuten diete Garazi eta Unai Lopez de Armentia gazteiztarrek. STUART MACDONALD

hegaz egitera eramaten gaitu. Para-
site Kolektiboa bera Hautsa sortzeko
helburuarekin sortu zen, preseski.
“Aurretik elkarlanean aritu garen lau
artista gara”, argitu du zuzendariak;
baina pieza hau aitzakiatzat hartuta
sendotu da taldea.

BESTE DIMENTSIOETAN BARRENA
“Eszenako erlazioa errealitateko
harremanean oinarritzen da, bizitu-
tako esperientziak azaltzen dira adin
ezberdinetan zehar. Baina ez dugu
aukerarik galdu haratago eramateko
eta beste dimentsioetan sartzeko,
non errealitatea eta fikzioaren
mugek topo egiten duten. Obrak
haurtzarotik gaur egunera arte
bidaia egiten du eta azkeneko esze-
nan ere gure erlazio profesionala
aurkezten dugu”, agertu du Garazik.
“Elkarrekin lan egitea bilatu dugu,
honek gauza bat esan nahi du: ondo
moldatzen garela elkarrekin”, erantsi
du. Familiarteko harremana zena
profesionalizatu ere egin zuten due-
la bi urte Itzulera ikuskizunarekin. Saioak Intxaurrondoko kultur etxean izango du leku. STUART MACDONALD

DONOSTIA
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saski-naski

F

ATARIA

Jauja
UXUE APAOLAZA

F IKZIOEK, bistan ez ditugula ere, oroi-
menaren zokoren batetik errealitateak
girotzen dizkigute. Hala, goizetan bule-
gora iristen naizenean, donde trabajo

como si fuera tonta, pero Dios y el botones saben
que no lo soy (Gloria Fuertesek idatzi bezala),
negarrez, oihuka edo higigarriak errez hasi beha-
rrean, barne barretxoak egin ditzaket, eta zin
dagit, The Office britainiarrak islatzen duen tes-
tuingurua umore txikienaz ere bizitzeko, tele-
saila ikusi behar da.

Metroan noala Daumierren irudiak ikusten ditut
eta La Caixaren kutxazain urdinetik kolore
bereko Picassoren koadroren bateko pertsonaia
ikusten dut irteten. Aupa Etxebeste! memoriara
etortzen zait Atrapado en el Tiempon bizi banintz
bezain etengabe inguruko askoren ez dutena an-
tzezteko esfortzuen aurrean; hori bere bizitza
babesteko disimuluan bizi den Dexter inaktibo
bat sentitzen ez naizenetan. Madrileko Plaza
Nagusitik behera gona pausua kutsatzen zait eta
Fortunata manerak hartzen ditut, eliza atarietan
Guillerminak bilatzen ditut benefizentzia bat
eraikitzeko diru eske, eta XIX.eneko orrialdeetan

jarraitzen dut elizetako komedoreen atarietako
jende ilaren ikuskizunaren aurrean. Hogeigarren
mendean egin zuten gaur egun Lavapies auzora
iritsi eta bere migrante, bere saltzaile legez kanpo-
koak… neurri handian azaltzen dizkidan Surcos
pelikula, 50eko hamarkadan.

Pasa den asteburuan irakurri nion Angel Errori
iragarki batean Whitmanen aipua ikusi zuela eta
sortu zitzaion ezinegonaz; nik Ligeresaren azken
komunikazio estrategiaren berri izan dudanean
sentitu dudanak Foster Wallacen ipuin bihurtu du
estrategia horren berri ematen zuen testua. Mono-
logas, non hiru aktore ezagunek, emakumeak, kon-
tziliazio familiarraz, lanaz, seme-alabez, dietez,
gimnasioez eta teknologia berriez emakumezkoen
ikuspuntua proiektatzen baitute –hau hitzaldi bat
balitz gaiak errepikatuko nituzke, hemen ez dut
lekurik–. Hori guztia emakumeok gure buruaz
barre egin dezagun, bizi gaitezen konplexu gabe,
kulpa sentimendu gabe baina baita gure buruak
zaintzeari uko egin gabe ere. Ni testuaren puntu
honetan nire identitate sexualaz zalantza handiak
izaten hasita nengoen (baina hori beste kontu bat
da; edo ez hainbeste); berriaren mezua, ze antzerki

eta ze barre, azken lerroetan zegoen. Guretzat. Ema-
kume konplexu gabeontzat. Ligeresa markapean
maionesak, margarinak, saltsak, kremak, zopak eta
marmeladak komertzializatzen dira. Espainiar
merkatuko lehenengotako light marka izan zen.

Light. Foster Wallacek marken irribarre plasti-
kozkoaren atzean estrangulatzen zaitu eta nahia-
go izan dut Brueghel Zaharraren Jaujaren herrial-
dea koadrora salto egin, baina pinturaren kon-
denarik gabe, loditu nahian, lodi loditu, nire
buruari beharrean gorputzarekin munduari barre
egitea horixe izan daitekeenez gaur egun; (egia
esan, arauak eskatzen duena baino argalago nago
pairatzen ditudan haserre konstanteak direla eta:
gogoratzen duzue Fernán Gomezen disertazioa
Belle Epoque pelikulan? Bataioak marka eza-
baezina ematen duenez, ezin elizaren kontra jo,
ezta desertatu ere, oinetan zuen oztoporen batek
soldadu izatetik libratu zuenez; azkenik, matri-
monioa ere nahigabe errespetatzen zuen, emaz-
tearekin baino tentetzen ez zitzaionez. Rebelde,
infiel, y libertino por naturaleza, y viviendo como
un circunspecto burgués dio; ni berdin, gorpu-
tzarekin barre egin nahian, eta hezurretan, serio).

Mezua azken lerroe-
tan zegoen. Guretzat.
Emakume konplexu

gabeontzat. ‘Ligeresa’
markapean ‘light’
maionesak, saltsak

eta zopak komertzia-
lizatzen dira
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ITURRIA: Elkar.

1. Nevadako egunak
Bernardo Atxaga. Pamiela.

2. Bizitzaren atea dukegu
heriotza
Joxean Artze. Elkar.

3. Inurrien hiztegia
Mariasun Landa. Pamiela.

4. Lasai, ez da ezer ger-
tatzen
Ana Malagon. Elkar.

5. Hobe isilik
Garbiñe Ubeda. Elkar.

6. Pasio krimena
Fernando Morillo. Gaumin.

1. Hiztunpolisa
Jon Sarasua. Pamiela.

2. 1512. Nafarroaren konkis-
taren ondorioak
Jean Louis Davant. Txertoa.

3. E.H.-ren historia laburra
Iñaki Egaña. Txertoa.

4. GAL, 30 urte
Eider Goenaga/Berria. Elkar.
5. Eusebio Osa. Belaunaldi
baten lekukoa
Pako Sudupe Elortza. UPV/EHU.

6. Lauaxeta/Lizardi/Lete
Anjel Lertxundi/Antton Valverde. Pamiela.

Fikzioa Ez Fikzioa

ERAKUSLEIHOA ZALDI EROA
ELEBERRIA

‘Erraiak’

Danele Sarriugarte
Mochales. Elkar.
16,85 euro.

Barrunbeetan barre-
na, aurreiritziez aske

Bikote haustura mingarri bat du
abiapuntu; emakumezko baten
kontakizuna bakarrik iritsiko zaio,
ordea, irakurleari, obsesio bihurtuta.
Horregatik, ez ohiko intentsitatez
barneratu da idazlea pertsonaiaren
barrunbeetan, erraiak agerian utziz,
ez bere buruaren ez inoren aurrean
biluzteko lotsarik gabe. Aurreiritzirik
gabeko barne bakarrizketa batean
murgilduta, protagonistak ordura
arteko bere bikote harremanak
xehatuko ditu, inoiz utzi ez duten
mamuen aurrez aurre jarriz.

POESIA

‘Poemak
pluralean’
Fernando Pessoa.
Txertoa. 144 orr. 14,95
euro.

Etortzeke diren
belaunaldi pluralak

“Izan zaitez plurala, unibertsoa beza-
la”, zioen Fernando Pessoak, eta
halakoxea izan zen haren uni-
bertsoa: ahots ugarikoa (heteroni-
moak), kontraesanez betea (iritzi-
anabasa), duda-mudazkoa (ego-
nezina). Poesia heteronimo nahiz
ortonimoaren bilduma hau pluralta-
sun horren erakusgarri da. “Oraindik
etortzeko den belaunaldi batekoa
nauzue”, idatzi zuen Pessoak, igarri
ezinik belaunaldi batekoa barik
belaunaldi sail batekoa izango zela.

GAZTE
LITERATURA

‘Xildas’
Antonio Manuel Fra-
ga. Garbiñe Ugarte
(itzul.). Sushi books.
220 orr. 12 euro.

Bizileku baten bila
Xildas iratxoarentzat

Sesgañako marinel herrian, egunero-
ko bizitzak ez dio fantasiari tokirik
uzten. Egun batean, Catuxak, bede-
ratzi urteko neska bihurri batek, Xil-
das izeneko iratxoa ezustean aurki-
tzen duen arte. Ulises eta Uxía bere
lagunekin, eta are Vicente bere
etsaiarekin batera, Catuxak plan bat
asmatuko du Xildasi bizileku berri bat
aurkitzen laguntzeko. Bien bitartean,
Izan jaun ez-atseginak kontuak
eskatuko dizkio Catuxari bere jabe-
tzan gertatuko bihurrikeriengatik.

Editorial Iparraguirre S.A.
Zuzendaria: Bingen Zupiria
Ardura: Iñaki Mendizabal Elordi (mendi@deia.com)
Koordinazio lana: Amaia Santana (asantana@deia.com)
Diseinua: Jesús Santamaría
Maketazioa: Naroa Etxebarria
Zuzenketak: Iratxe Gaztañaga
Portada: Ignacio Urrutia
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntza jaso du
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dantza

Arteek bat egiten
duten geltokia
Donostiako Victoria Eugenia Antzokian
estreinatuko du Aukeran konpainiak
‘Geltokia’ ikuskizuna, hilaren 13an.
Metaforak dantzan jarri dituzte. “Bizitza

tren bidaia bat da, geltoki askorekin”.
Ekipajeak ere badu balio sinbolikoa.
“Norberak bere maletan darama bizitza
osoa: gauza onak, txarrak, frustrazioak”

“hasiera eta amaiera daukan istorio
bat” sortuko dute dantzariek.

ELKARLANA GOLDATUZ Dantza
ikuskizunean entzun ahalko den
musikari dagokionez, “oso musika
hunkigarria eta polita da” taldeki-
deak dantzan jarriko dituena, “eta
horrek ukitu desberdin bat ematen
dio ikuskizunari”. Xabier Zeberiok
sortu ditu ikuskizunaren zutabeeta-
ko bat izango diren 12 abestiak.
Horietako hiru Zeberioren aurreko
disko batetik hartutakoak dira, bai-
na gainontzeko bederatziak obra
honetarako beren-beregi sorturikoak
dira. Doinuen interpretazioaz Alos
Quartet laukotea arduratu da. Baina
dantza emanaldietan ez dute zuze-
neko musikarik eskainiko, “ekono-
mikoki ez delako posible”.

Elkarlanaren fruitu da Geltokia.
Horren beste adibide bat gidoia bera
da. “Joan zen uztailean, Lekeition
ikuskizun bat prestatzen nengoela
Miren Agur Meabe idazlea agertu

JON ANDER URKIAGA EGIDAZU

garaikideek presentzia nabarmena
dute bere ekinaldietan. Geltokia
ikuskizuna, esate baterako, 50eko
hamarkadan girotuta dago, baina
kontzeptu aldetik “nahiko garaikidea
da”. Muruamendiarazen hitzetan,
ikuskizunean agertzen diren koreo-
grafia guztiak eta irudi guztiak oso
freskoak dira, “gure garaikoak dira”.
Eta gipuzkoarraren irudiko, horrek
adierazi nahi du, beharbada, dantza
garaikideko pasarteak geroz eta mai-
zago erabiltzen dituela Aukeran dan-
tza taldeak, “eta ikuskizun honetan
nabarituko da hori”. Besteak beste,
Eneko Alkarazekin [dantza garaiki-
deko aholkularia] lan egin dutelako:
“koreografia batzuetan beste zentzu
bat eman diogu gure dantzari”.

Baina, hala ere, taldeak orain arteko
bideari jarraitzen diola adierazi du
zuzendari eta koreografoak. Nahiz
eta berrikuntzaren bat edo beste ere
aurkituko duen ikusleak; izan ere,
lehen aldiz erabiliko dituzte bideoak,
istorioa bera kontatzeko. Horrela,

GGARRANTZITSUENA ez da
izaten trenbideak non has-
ten diren eta non bukatu
jakitea, trenera igotzeko

geltokiak non dauden jakitea baino.
Eta geroz eta tren geltoki gehiago
egon, orduan eta errazagoa izango
da trena hartzea, edo bertatik jais-
tea. Azken batean, hori bera da bizi-
tza Edu Muruamendiaraz (Bergara,
1964) Aukeran dantza konpainiako
zuzendariaren ustez. Eta hor du
abiapuntua dantza konpainiaren
Geltokia lan berriak. “Bizitza tren
bidaia batekin konparatu nuen, eta
bidaia horietan geltoki asko daude.
Gure bizitzan ere geltoki asko dau-
de, eta geltoki horietan, batzuetan
jendea gure trenera igotzen da, eta
gurekin segitzen du bidaiak bukatu
arte; beste batzuk, aldiz, beste gel-
toki baten jaisten dira”.

Bizitzan harreman mota asko dagoe-
la uste du bergararrak, batzuk onak,
beste batzuk txarrak, eta hori dena
geltokien bitartez irudikatu du
ikuskizun berrian. Maletei ere
garrantzi berezia eman die orain-
goan. “Alde batetik, maletak attrezzo
moduan erabili nahi nituen, baina,
bestetik, bakoitzak bere maletan zer
daukan erakutsi nahi izan dut. Nor-
berak bere maletan darama bere
bizitza osoa: gauza onak, txarrak eta
frustrazioak, adibidez”.

Aukeran dantza konpainiak euskal
dantza tradizioan du oinarria, eta
hortik abiatutako koreografiak iku-
siko ditu ikusleak Geltokia dantza
ikuskizunean. 1997an sortu zen tal-
dea Donostian, eta “Aukeran taldeko
jendeak badaki nondik abiatzen den”.
Euskal dantza du oinarri, beraz,
Gipuzkoako taldeak, baina ukitu

50eko hamarkadan girotuta badago ere, “kontzeptu aldetik nahiko garaikidea da”, Edu
Muruamendiaraz Aukeran konpainiako zuzendariaren esanetan. ‘Geltokia’k beste berri-
kuntza batzuk dakartza. Esaterako, estreinakoz erabiliko dituzte bideoak oholtzan. KLIG

zen bertan, eta buruan bueltaka
neukan ideia baten berri
eman nion. Bizitzaren ingu-
ruko zerbait nahi nuela
adierazi nion, lau zati
izango zituen zerbait; hau
da, jaiotza, gaztetasuna,
heldutasuna eta zahar-
tzaroa neuzkan buruan,
edo, parekoa diren udabe-
rria, uda, udazkena eta
negua”. Asmoak zeintzuk
ziren azaldu ondoren, iraileko
lehen egunetan idazle lekeitiarrak
gidoia bidali zion Muruamendiara-
zi, eta “horrela hasi zen proiektua”.
Bergararraren hitzetan, gidoi horren
arabera sartu dituzte dantzak eta iru-
diak obran.

Dantzaren bidez kontaturiko istorio
bat da Geltokia, eta hori horrela iza-
nik, antzerkitik ere zerbait izango du
emanaldiak. Dantza konpainiako
zuzendariaren arabera, aurten lan
handia egin dute taldekideek, an-
tzerkiaren mundu horretan apur bat
sartzeko. “Eszenaratzea desberdina
izango da. Dantzari bakoitzak bere
pertsonaia edo bere nortasuna izan-
go du, eta hori nabari da ikuskizu-
nean. Azken hilabeteotan Kike San-
tiagorekin [eszena zuzendaria] aritu
izan gara lanean, eta antzerkiko arau
batzuk irakatsi dizkigu”. Dantza egi-
teaz gainera, agertokian egon behar
dutela adierazi du Muruamendia-
razek: “Uste dut nabarituko dela an-
tzerki pixka bat ere egiten dugula;
gainera, erabiltzen ditugun irudiek
ere ematen diote ikuskizunari an-
tzerki puntu hori”.

GAZTETASUNA BIZIGARRI Dantza-
ri talde finkoa osatzen dute Aukeran
dantza konpainiakoek. Hala ere,

“Eszenaratzea
desberdina da.

Dantzari bakoitzak
bere pertsonaia du eta

hori nabari da
ikuskizunean”, dio

zuzendariak
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dantza

2011n jende gaztea sartu zen konpai-
niara, nahiz eta, dantzari gehienek
hasieratik diharduten konpainian
bertan. “Konpainia egonkor bat gara.
Alabaina, lehenengo aldia izango da
denok batera arituko garena”. Jende
gaztea sartu izana igartzen dela uste
du konpainiako zuzendariak, “jende
gazte hori izugarrizko gogoarekin
sartu delako taldean”.

Ilusioarekin ikusten du taldea Edu
Muruamendiarazek, “eta hori inpor-
tantea da”. Era berean, gaztetasunak
dakarren ilusio hori profesionaliza-
tu nahiko luke, baina “oso zaila da
dantzatik bizitzea”. Muruamendia-
raz bera dantzatik bizi da, eskolak
ematen dituelako. “Ez naiz sorkun-
tzatik bizi. Merkatua gero eta txikia-
goa da, gero eta zailagoa da saltzea,
baina asmoa beti izango da profe-
sionaltasun hori lortzea, eta orain-
goz oso zaila da. Astean hiru aldiz
geratzen gara, ikuskizun profesio-
nalak egiten ditugu, baina ez gara
horretatik bizi. Nahiko nuke talde
osoa egunero dantzan aritzea, baina
hori oso urruti dago”. Laguntza
gehiago beharko litzateke horreta-
rako. Bergararraren arabera, jendeak
onartu beharko luke dantza beste
ofizio bat dela. “Dantzariek hemen-
dik alde egin behar dute, dantzatik

bizi ahal izateko. Eta pena ema-
ten dit horrek, hemen poten-

tzial handia dagoelako”.

Euskal Herrian beti
egon izan da dantzaza-
le asko, Aukeran dan-
tza konpainiako kidea-
ren arabera. Hori man-

tentzen omen da, nahiz
eta egunetik egunera ara-

zo gehiago izan dantza tra-
dizioari segida emateko.

Euskal Herriko dantza talde guz-
tiek arazo berbera dutela dio:
neskak egon badauden arren, mutil
gutxi aritzen da dantza taldeetan.
“Zergatik? Bada, ez dakit. Lehen
dantza eta futbola bakarrik zeuden
aukeran; orain, ordea, denetarik
egin ahal duzu. Gainera, umeek
erreferentzia falta dute dantzaren
munduan”. Futbolari honen edo
beste haren gisakoak izatea gusta-
tuko litzaieke haurrei, baina ez
dute dantza munduko inoren erre-
ferentziarik, dio zuzendariak.

Etorkizuna hurrengo geltokia izan-
go da beti, horregatik dira amaiezi-
nak gure trenbideak. Eta norbaiten
geltokian jaitsiko gara, besteren
batenean berriz ere trena hartzeko.
Eta gure trenera ere igoko dira, eta
gure trenetik jaitsi; geltoki honetan
ez bada, hurrengoan. Baina bidaia
berean doaz Aukeraneko dantza-
riak, eta urterik urte hartutako
esperientziak, eta gaztetasunak
oinak bizkorrago inarrostea eragin
die. Oraingoan, XX. mendearen
erdialdean zabaldu dute bagajea,
baina Geltokiak geltoki asko izan
ditzala espartin, soineko eta tiran-
teen artean.

ABSTRAKZIORIK EZ

Aukeran dantza konpainiaren
ikuskizunetan gutxitan ikusi
ahalko dira kontakizun aldetik
nolabaiteko abstrakzioa duten
dantzaldiak. Egunerokoari buruz
dihardute Donostiako taldearen
dantza pausoek. “Niri ez zait abs-
trakzioa gustatzen”, dio Edu
Murumendiarazek, “kontatzeko
zer edo zer duten gauzak nahi
ditut, bizitza errealeko gauzak.
Kontu abstraktuak narratzea zai-
lago egiten zait; guk lantzen ditu-
gun gaiak lurtarragoak dira”.

“Dantzariek
hemendik alde

egin behar dute,
dantzatik bizi ahal

izateko. Pena bat da,
hemen potentzial
handia dago eta”

DONOSTIA
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musika

Euskal Herrian iaz argitaratu ziren
diskoen zerrenda taxutu dute Harrobia
Lantzen ekimenak eta Entzun! web
atariak. ‘Gureando!nu 2013’ urtekari
digitalak gogoetarako tresna izatea du
helburu. Ondorioen artean dago
eskaintzaren aberastasuna, diskoen
produkzioak behera egin badu ere

Kolore anitzeko musika plaza

UU RTERO Euskal Herrian
argitaratutako diskoen
zerrenda osatzea burura-
tu zitzaion 2006an Xabier

Sagardia Entzun! web atariko koor-
dinatzaileari. Urtea amaitu zenera-
ko, lehen zerrenda eginda zegoen.
“Gurean, uste nuen baino askoz ere
argitalpen gehiago egiten zirela kon-
turatu nintzen”, gogoratu du. Lehen
zerrenda hartan, baina, talde asko
ez ziren agertzen, datuen bilketa “ez
baitzen behar beste metodikoa izan”.
Hala ere, Sagardik ideiari eutsi zion,
eta, bi urte beranduago, Inaxio
Esnaola Harrobia Lantzen musika
ekimeneko arduradunak lekukoa
hartu zuen.

Horrela, urtean zehar Euskal Herri-
ko artistek eta taldeek argitaratuta-
ko diskoen bilaketari ekin zion
Esnaolak. Disko guztiak, formatu
guztietan. Hilabetez hilabete, pixka-
naka. “Diskoetxe zein zigiluen
jarraipena egitea erraza da. Auto-
ekoizpenarena da zailena”, aitortu
du. Berari bururatu zitzaion
Gureandoinu izenburupean datuok
argitaratzea 2010. urtean. Helburua,
baina, ez zen aldatu. “Urtez urte
Euskal Herrian argitaratzen diren
diskoen berri eman nahi dugu, bai-
ta analisirako tresna bat eskaini
ere”, argitu du Xabier Sagardiak.

Finean, Gureandoinu zerrendak
euskal musikagintzaren eboluzioa
aztertzeko aukera aparta ematen
du. Zenbakien bidez, adibidez. Iaz
Euskal Herrian 292 disko argitara-
tu ziren orotara. Azken lau urtee-
tan, zerrenda 300 kopuruaren azpi-
tik geratzen den lehen aldia bada
ere, Esnaola eta Sagardia baikor
agertu dira oso. “Euskal Herria
horren txikia izanik, erreferentzia

MARTA MORALES

jorratuz. Hip hop doinuak, punk
musika edo heavy metala ere
zerrendan agertzen dira. “Oro har,
kolore askotako eszena dugu”,
nabarmendu du Esnaolak.

Datugehiagonahiduenak,urtekaridigi-
tala eskuratu dezake pdf formatoan,
ondorengo webgune helbidean:
http://www.entzun.com/download/94.

ROCKA NAGUSI Euskal Herria
rockzalea da. Hori da, behintzat,
Gureadoinun gailentzen den musi-
ka mota. Hala ere, estilo ugari dau-
de gurean, esaterako, dantzagarri
kutsua duen pop musika, edo, gaz-
teen artean, ska eta hardcore musi-
ka aldarrikatzailea. Musikari bakar-
larien figura ere nabarmendu da,
gehienetan folk eta pop doinuak

aldetik, bere musikagintza zinez
aberatsa da. Urte batetik bestera 300
disko inguru plazaratzea, estilo asko-
tarikoak, esanguratsua eta poztekoa
da”, azpimarratu du Esnaolak.

AUTO-EKOIZPENA NAGUSI Zenba-
kiekin jarraituz, 2013an plazaratuta-
ko diskoen erdia baino gehiago auto-
ekoizpenak dira. “Bere garaian, tal-
de batentzat lehen grabazioa make-
ta bat izaten zen, eta, gaur egun,
lehen grabazio hori disko bihurtu
da”, adierazi du Inaxio Esnaolak.
Hortaz, lehen disko hori beren kabuz
plazaratzen omen dute musikariek.
“Talde bakoitzaren esku geratzen da
beraien musika hedatzea, eta zuk
zeuk egin ezazu filosofia serio hartu
dute banda askok”, gaineratu du.
Halere, diskoetxe profesionaletatik
urrundu diren eskarmentu handiko
taldeak ere badira, besteak beste,
Esne Beltza edo Zea Mays.

Bestalde, gero eta gehiago dira zigi-
lu eta musika elkarteen babesa bila-
tzen duten taldeak, diskoetxe profe-
sional bat aukeratu beharrean. “Lan
egiteko modu ezberdina dute. Lehe-
nengo biak ez dira musika taldeen
diskoak atera eta zabaltzeaz bizi.
Diskoetxeek, berriz, zerbitzu inte-
grala eskaintzen dute, hortik bizi
direlako”, azaldu du Esnaolak. Bere
ustez, zigiluen artean, BideHuts eta

Bonberenea Ekintzak elkarteen lana
nabarmentzekoa da. Diskoetxen
artean, besteak beste, Elkar, Baga
Biga, Gaztelupeko Hotsak edota
Mauka Musikagintza errepikatzen
dira gehien zerrendan. “Taldeak
promozio ona eta banaketa duina
bermatzen dieten horiengana joa-
ten dira, izan diskoetxe edo zigilu”,
azpimarratu du.

Iaz 292 disko kaleratu ziren Euskal Herrian, erdia baino gehiago auto-ekoizpenak dira. N. ALVARADO/’GUREANDO!NU’Euskara,
gora eta behera

I az euskaraz abesturiko diskoen
kopurua jaitsi egin zen. Hala ere,

Inaxio Esnaolak gogorarazi duenez,
urtero euskaraz abesturiko disko
“asko” argitaratzen dira. “Normala da
kopuruaren aldetik batzuetan gehiago
edo gutxiago izatea”, azaldu du.
Gurean ingelesa gaztelerari gailen-
tzen zaiola ere nabarmendu du.
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arkitektura

Estolda
arteko
lerroak
Altzari urbano publiko bat bereganatzen
du artistak herriaren memoria historikoan
inplikatzen den artelana eraikitzeko

MMENDEAK joan diren arren erroma-
tar inperioa erori zenetik, agerian
geratzen dira gure herri eta hirietan
zehar beraien hirigintza kulturatik

oinordetutako era guztietako keinu eta elemen-
tuak. Hiri antolamendurako erabilitako Decu-
manus Maximus eta Cardus Maximus norabi-
de ardatz sistemen erabileratik hasi eta estol-
deria eta uren ebakuaziorako lurrazpiko siste-
ma guztien antolamenduraino, erromatarren
teknologien sistema optimizatuak darabiltzagu
egunerokotasunean.

Arkitekturaz hitz egitean eraikinen ikusizko balo-
re estetikoez aritzea ohikoa bada ere, badira hiria-
ren narrazioa eskaintzen dituzten ezkutuko bes-
te egitura batzuk ere. Hiri traman zehar lurpera-
tutako instalakuntzen sistemak adibidez. Izan ere,
egunerokotasunean oharkabean darabiltzagun
sistema hauek dira neurri handi batean egungo
bizi maila kalitatearen erantzule nagusieneta-
koak, eta horien artean estolderi sistemak dira
garrantzitsuenetakoak.

Aipatutako azken elementu hauei jarri die arre-
ta Manu Uranga artistak Estolda arteko lerroak
izena daraman lana gauzatzerako orduan. Lanak,
T.E.E.-C.I.T. plataformak antolatutako Eskultura

eta Interbentzio Artistikoaren I. Simposiumaren
lehenengo saria jaso zuen Tolosan antolatutako
Kulturastean, Nestor Basterretxea, Asier Mendi-
zabal, Charo Otegi, Peio Agirre, Iñaki Epelde, Jose
Ramon Anda, Pello Irazu eta Nisa Goiburu epai
mahaian zeudelarik.

PROIEKTUA Lanaren izenari jarraituz, estolden
arteko lerroek Tolosako herrian zehar lurrean
inprimatutako bilbe ezkutua azaleratu nahi izan
da interbentzioan. Proiektuaren hasierako nahien
artean herriaren alde zaharreko estolden mapa
fisiko bat eraikitzea zegoen. Estolda hauetako
asko estetikoki interesgarriak izanik, hirigunea-
ren bilakaeraren momentu historikoak gorde-
tzen dituzte eta elementu hauen bitartez iraga-
na berreraikitzea posible egiten da. Era berean,
bertakoa den idazleren batek historia horren
haria fikzio edo ez-fikzioa litzatekeen relatus
baten bitartez garatzea aurreikusten zen, ondo-
ren, herritar zein turistentzat herriaren gidali-
buru bihurtu zitekeelarik baina eraikitako eskul-
turaren menpe egon gabe, eta are gutxiago eskul-
turaren azalpen testua izatea.

Proiektuaren lehen asmo hauek bigarren fase
batetan gauzatutakoarentzat ikerketa prozesu bat
bideratu bazuten ere, ez ziren aurrera eraman,
egutegi administratiboaren denbora kudeaketa-
ren zorroztasunak direla eta. Ohiko gertakizuna
hirigintzaren esparruan.

LANA Proiektuaren bigarren fase batetan eskul-
turaren gauzatze fisikoa ematen da. Lanean, hasie-
ratik aurreikusten da ikuspegi klasikoa duen izae-
ra totemikoa baztertzea. Ez du ezta iraganeko
garai klasikoetako plazetan azaltzen diren monu-
mentuen ildoa jarraitzen, nahiz eta kokatzen
deneko plazan, espazioaren antolaketa funtzioa
betetzen duen, arkitektura alegia. Honetarako
altzari urbano publiko bat bereganatzen du artis-
tak herriaren memoria historikoan inplikatzen
den arte lana eraikitzeko.

Alde zaharreko estolden ezaugarri plastikoak eta
bertan inprimatutako armarri eta logotipoen era-
bilera estetikoa oinarri izanik, azken piezan labur-
bilduko den bidegurutzea eraikitzen du Urangak.
Ohiko erabilera duen bizikletak aparkatzeko altza-
ri urbanoa bereganatzen du artistak, estolden pila-
keta tektonikoak ondoriozta dezakeen ebakidura
multzoa osatuz, lekualdaketaren topalekua gau-
zatzeko. Eraikuntzan estolda zaharrak erabili nahi
baziren ere, oztopo administratiboek bertan behe-
ra utzi zuten asmo hau.

Ez da zoriz gertatzen bukatutako pieza Emaku-
meen Plazan kokatzea, tifusa eragin eta egun itxi-
ta dagoen iturria eta elizaren artean integratzea.

ZIGOR ITURBE

TOLOSA

LABURREAN

Egileak: Manu Uranga.

Sustatzaileak: T.E.E. - C.I.T.
(Tolosako Ekinbide Etxea).

Datak:
Burutzea: 2012/08 - 2012/09.

Inaugurazioa: 24-05-2013.

Eraikitako azalera: 10,00 m2.

Aurrekontua: 5.000,00 € inguru.

Eskultura piezaren detailea (1). Eliza eta iturriaren artean
integratutako eskulturaren kaleko ikuspegia (2).
Emakumeen plazaren bista orokorra (3). MANU URANGA

1 2

3
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J OSEBA Erkiagak 25 urte daramatza Bil-
boko Arriaga Antzokiko errejidore lane-
tan. Ezkutuko lana da berea; eszenatoki-
ko bazterrean eta antzezlanaren libretoa

atrilean duela, atzeko aginduak ematen ditu. Isil-
tasuna eskatzen du ikuskizuna hasi baino lehen:
bere lana zaratarik gabe egin behar du.

Agerian jarri zaitugu; ezkutuko lana da zurea, ezta?
Eszenatokiaren koordinazioa da nire ardura, bai
teknika aldetik, bai antzezleen lanaren aldetik:
noiz sartu behar diren hauek, noiz hasi, noiz sar-
tu argia, etab., dena ordenan egoteko.

Atrila, libretoa eta entzungailuak, horiek dituzu
oinarrizko lanabes?
Bai, aktoreek bezalaxe, nik ere ikasi behar dut
antzezlana. Zuzendariak eskatutako mugimen-
du guztiak ditut apuntatuta.

Beraz, Arriaga Antzokira datozen konpainiekin
harreman zuzena duzu.
Bai, haiek dira nagusiak, esaten duten guztia egin
behar dugu eszenatokian. Gero, oholtzan ni naiz
nagusia: antzezlana hasi bezain pronto nik agin-
tzen dut, kar, kar!

Besaulkitik ikusi ez, baina zure ahotsa oso ezagu-
na egiten zaio ikusleari, ez da hala?
Istorio zaharra da hori, lan hau egiteko ez zegoen
inor. Niri tokatu zitzaidan hasierako abisuak ema-
tea... eta gaur arte.

Ikuskizuna gelditu behar izan duzue noizbait eta

mikrofonotik abisuren bat eman behar izan duzu?
Behin, mediku bat eskatu behar izan genuen, eta
bi doktore zeuden antzokian, zorionez. Egun,
larrialdietako mezu gutxi ematen ditugu. Duela
gutxi, El mundo de la luna operan, orkestra gre-
ban zegoen eta ez zen inor etorri. Arazoa azaldu
behar izan nuen, baina, azkenean, pianista batek
jo zuen eta konpondu zen.

Gaur egun ‘desfibriladorea’ duzue pasilloetan?
Bai, bi daude, bata teknikoentzat eta bestea ikus-
leentzat, badaezpada ere.

Ikusleriak barneratuta du antzerkian telefonoa itza-
lita eduki behar duela?
Badaezpada birritan esaten dut, baina beti ego-
ten da despistaturen bat. Sarri, gainera. Ez litza-
teke txarto egongo mezuari kasu egingo baliote.

Urte guzti hauetako anekdotaren bat izango duzu,
ezta?
Jakina, baina horiek kontatzea konpromisoa da,
kar, kar! Esaterako, behin opera bat egiten ari
ginela, eszenatokiak ia sua hartu zuen eta ni ate-
ra behar izan nintzen amatatzera.

Errejidorea ere urduri jartzen da antzezlana hasi
baino lehen?
Ez luke jarri behar... Baina, bai, inori ez diogu
esaten baina urduri jartzen gara. Edonola ere, gu
lasai egon behar gara aktoreei eta abeslariei lasai-
tasuna transmititzeko.

Inoiz aktoreren bati testua ahaztu eta lagundu behar

izan diozu?
Aspaldian ez, baina batzuetan egin izan dut. Adi-
bidez, zarzuela edo operaren batean noizbait
tokatu zait testua eman behar izatea.

Eta aktoreen bila ere joan behar izan zara aldage-
letara?
Hori ere askotan gertatu zait, bai.

Kanpoko konpainiekin arazoak izaten dituzue
hizkuntzarekin?
Batez ere errusiarrekin izaten ditugu arazoak.
Zaila izaten da ulertzea, nahiz eta azkenean beti
konpontzen garen. Dena den, kanpotik etortzen
direnean, euren errejidorea ekarri ohi dute.

Osasuntsu dabil Arriaga Antzokia?
Bai, urte osoko programazioa dauka eta ikusle-
riaren erantzuna ona da. Antzerki kultura han-
dia dago, baita tradizio handia ere bai.

Ikuskizuna bukatzen aktoreek txaloak jasotzen
dituzte, baina zuentzako ere dira txalo horiek, jaso
egiten dituzue?
Entzun bai, baina ez ditugu guretzako jasotzen.
Txaloak ez dira guretzako izaten. Behin, opera
batean oso aldaketa ona egin genuen, orduan bai
izan ziren guretzat txaloak.

Eszenatoki aurrean jartzera ausartuko zinateke?
Atzean egotea gustatzen zait. Ikuskizunak aurre-
tik ikusteko dira, horretarako egiten dira.

JOSEBA ERKIAGA ERREJIDOREA

“Eszenatokiak su
hartu zuen behin
eta nik amatatu
behar izan nuen”

Ondo ezagutzen du Bilboko Arriaga; publikoak
ikusten duena eta butakatik ikusten ez dena
ere bai. Antzokiak ez du sekreturik berarentzat
eta besaulki-patioa da bere lekurik kutunena

ANE ZABALA

“Birritan esaten dut
telefono mugikorra
itzaltzeko, baina
beti egoten da des-
pistaturen bat.
Sarri, gainera”, dio.
JUAN LAZKANO


