ARTEDRAMA
AXUT!
HAMARKADA OSO BAT ELKARLANEAN
Axut! eta Artedrama taldeok, 2010etik aurrera
elkarlan sendoa eraman dugu euskal antzerkia
garatzeko xedearekin. Euskara hutsean baino,
euskara betean ekiten dugu. Ez garelako hutsetik mintzo, betetik baino. Oinarri eta labore-lurra,
antzerkia eta artea esateko eta izanarazteko gure
herri honek dituen hitzak eta ekintzak dira.

Nola egingo dugu kexatzeko, maitatzeko, haserretzeko, oihukatzeko, iraintzeko eredurik ez badugu? Zerk sortuko ditu ereduak arteak ez bada?

Euskal antzerki garaikidea eta herrikoia dugu
helburu, bi galdera jomugan: Nori mintzatzen
gatzaizkio? Nori eskaintzen diogu gure ondasun
guztia?

“Errautsak”, “Hamlet”, “Francoren Bilobari Gutuna” eta “Zaldi Urdina” antzezlanen ondotik,
erreal hurbiletik idazteko premia berriz ere etorri
zaigu, Harkaitz Canoren idazkerak gidaturik. Gure
sorkuntza berria bidean da, 2022ko udazkenean
erditzeko asmoz eta gogoz.

Gure sorkuntzak antzezlan sakonbil batzuk bezala pentsatuak dira, bizi puska zenbaiten kontakizuna, beste bizi puska batzuekin osatzen dena:
ikusleak parte hartzen du bere bizipenen imajinario guztiarekin. Sorkuntza garaikideak gure
historia hurbilaren ispilu poetiko bat eskaintzen
du, gizartearen idazkari batek egin lezakeen zorroztasunarekin: zehatz eta sakon.
Antzerkia herri baten isla bada, garai jakin batean, orduan eskema propioak sortzeko beharra
dugu: eskema ekonomikoak eta artistikoak, bitartekaritza eta heziketakoak, komunikazio eta
ekoizpenekoak, teknikoak, saretze eta harrerei
lotutakoak...
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Gure arteak egiten gaitu euskaldun, euskaraz sortu eta pentsatutako arteak. Etxekoak gara, etxekoei mintzo, eta horrek munduko egiten gaitu.

SINOPSIA
“Ez da deus berririk eta ez da deus originalik.
Geure lanak eta ezinak ez dira aurreko
belaunaldien lanen eta ezinen gainean
eraikitzen, haiengandik jaso ditugun
hondakinen gainean baizik: haien aurreran
eta zaborraren gainean.
Geure lanak eta ezinak, badira zerbait, beraz,
etorkizuneko zabor geruza bilakatu aurretik?
Ezer izatekotan, zer?
Maite dugu Grezia eta maite dugu Ariadnaren
mitoa. Hariari jarraitzea labirintoan, alegia.
Baina akaso, hariari jarraitzea baino hobe
genuke geure zaborrari jarraitzea inora —geure
burua ezagutzera— iritsi nahi badugu noizbait.”

ordea, hondamendiari jarritako hitzok. Batzuentzat ezbeharra dena, istripua da beste batzuentzat.
2020ko martxoa: covida heldu da. Osasun arazo
batek bazterrean laga duen irrati-esataria, Zaldibarko zabortegiaren luiziari hitzak ematen saiatuko da. Egia, egitatea, kontakizuna... Baina nola
adierazi samina mundua pandemia baten menpe izoztu denean?
Nola eman liezaioke zentzua bere lanari eszenatokira igotzeko grina galdu ez duen dantzariak,
absurdoak funtsezko oinarriak irauli dituenean?
Ospitalean bertan, bere lana ahalik eta txukunen
egiten saiatzen den erizain arretatsuak, lortuko
ote du onik ateratzea?
Bitartean, Zaldibarren, aita galdu duen alabak
eta senarra galdu duen emakumeak erreskate
zerbitzuek hilotza noiz aurkituko zain jarraitzen
dute, hilabeteak joan eta hilabeteak etorri.

Harkaitz Cano

Hitz hoberik topatu ezean “hondamendia” deitu
diogun horrek ataka larrian jarri ditu guztiak, halako gertaera lazgarri baten ondotik deus okerragorik etor ezin daitekeen ustean.

SINOPSIA.

Pantailek hartu dute hitzaren tokia eta zaborrak
gure bizien arrasto bihurtu dira. Langile bat hiltzen da beharrean. Astero.

Zaborra metafora bat da batzuetan. Baina ze
metafora da kiratsa darion hau?
2020ko otsaila: zabortegi baten kolapsoak bi
langile desagerrarazi ditu azpian. Esan patua
izan dela. Esan zoria izan dela. Edo haien senide
ttipi eta apala, zorte txarra. Ardura eta erantzukizuna maskaratzeko mozorroak ere izan daitezke,
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2022ko otsaila… Zabor meta erraldoian aztarrika, bide-seinale modura erabiliko ditugun galdera ikurrak besterik ez ditugu topatu. Eta bizitzaren balizko zentzuaren gainetik, bizitza bera
huts-hutsean maitatu behar dugula dioen intuizioa.

PROZESUKO
ARGAZKIAK I
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ZUZENDARITZATIK
Ikuskizunaren ardatza pentsaeraren ibilbidea
agerian uztea izango da: kontraesanak, esaten
dena, egiten dena eta nahi dena.

hitz egiten du zeharka, gure haurrei egiten diegun promesa eta gure burasoek ezin izan dutena
bete: mundu hobeago baten promesa.

Erronka pertsonaien barne-munduan kokatzen da. Erbesteratuak bezala, pertsonaiak gailu
konektatuen bidez komunikatzen dira beraien
artean, norberak bere arrangurak, dudak eta
ikaragarrizko presioa ezin zuzenean partekatuz.
Espazio berezi horretan, iragana eta orainaldia
gurutzatuko dira.

Zuzendaritzan, aktoreen emozio eta irudimena gorpuzteaz arduratuko naiz bereziki. Roland
Barthesek zioen bezala, gorputza mintzatzen da,
eta mintzairak berak baino gehiago esan lezake.
Gorputzak ezkutatu ezin dituenak agerian uztea
da nire xedea.

Ez dut ikuskizun politiko bat sortzeko asmoa,
baina bai hipotesia humano baten haria, argira
ekartzea. Pertsona arrunt batzuek kontatuko digute mundua ikusten eta bizitzen duten bezala. Enfasirik gabe, edonork egin lezakeen bezala:
aita edo ama batek, seme, senide edo lagun batek, eskua luzatu eta haria tiratuko du egia baten bila. Norberak bere lekutik, jokoan dagoena
haiek baino askoz handiagoa izan arren. Eskukada horiek emango dute etorkizuna irudikatzeko
ahalmena, norbanakoari eta giza talde honi.

“Zure argazkiak ez
badira aski onak,
urrunegi zarelakoan
izango da”
Robert Capa

Batak bestea gabe, ez dira ezer, eta pasako dute
antzezlana pareta digital guztien gainetik haien
arteko maitasuna eta zintzotasuna ureztatzen.
Oholtzako idazkeran, saiatzen naiz proposamen
garaikide bat eskaintzen, familien intimitatean
bizirauten duten amesgaiztoak ahaztu gabe.
Umorea ikustarazi nahi dut eta samurtasuna
hobekiago entzun. Ikuskizun honek promesaz

Historia honek mito handiak deitzen ditu: mendi
bat erori da gure gainera, eta gaixotasuna gizarte
osora zabaldu da. Gorpuak desagertu dira, dolua
eta mina ezin kenduz. Akilesek Hector lotu zuen
bere karroan haren gorpua deuseztatzeko, eta
Priam ez balitz egon erruki eske, Troiako herritarrek ez zuten ehorzketarik egiten ahalko. Antigonak ez bazuen Creon desobeditu, bere nebak ez
zuen hilobirik izango.
Hurbiletik begiratuta urrunago ikusten da, orainaldiari bere zukua ateraz gero, iraganari ere lotzen gara. Gorputzak eta keinuak ahalik eta hurbilenetik ikusteko asmoz, filmaketak egingo dira.
Detaileak filmatu arren, ikuslea ez da irudiaren
preso egongo, zeren irudi bakoitzaren eraikuntza
antzerkitik egingo da. Ez da ilusiotik biziko antzezlana, haragitik eta adimenetik baizik. Zeren
ikuslea argia dela uste dut, eta ikuslego komunitatearen adimenean apustua egitea izan da beti
gure egiteko moldea. Maitasunez eta zuhurtziaz.
XIMUN FUCHS
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DISGRESIO
GAIAK
HITZAREN EKOLOGIA
Hitzak galdu du balio guztia: politikari, agintari militar, ekonomista eta osasun arduradunek
hartutako erabaki traketsen ondorioz, lehenaz
beste, galdua dute sinesgarritasuna guztiz. Ondorioz, arteak baino ezin berrezar lezake sinesgarritasun hori.
Arteak garbituko du hitza eta itzuliko digu hitzen
benetako zentzua eta esanahia, ezkutatua eta
lapurtua izan zaiguna.
Hitzek ere, guk hala ez uste arren, jabeak baitituzte. Hitz batzuk erabiltzeari uzten zaio errefusa
balira bezala. Beste hitz batzuk birziklatu egiten
dira. Behin izan zutenarekiko guztiz kontrakoa
den esanahiarekin ere itzultzen dira zenbait berba gugana.
Zer da hitza truke txanponaz haratago?

ZABORRA ETA PANDEMIA,
EGITATEZKO BIKOTEA
Historikoki, zaborrarekiko kezka zuzen-zuzenean
dago lotua izurriaren agerpenari: 1830. urtean
kolera agerraldi baten ondoren, Edwin Chadwickek Londongo hondakin guztiak Tamesi ibaira
botatzea erabaki zuen, hura zelarik artean hiriko
ur edangarri iturri bakarra.
Lehen erraustegiak ere XIX. mendean sortzen
dira. Horietan aitzindari, 1874an Ingalaterrako
Leeds hirian eraikia, oraingoan ere kolera erasanaldi bati erantzunez martxan jarri zena.
Parisko Buttes-Chaumont parkea kokatzen deneko muinoa, zabortegi izandako leku bat da.
Bide beretik, parke bihurtu zen Gipuzkoan San
Markosekoa, berriki.
Hiri osoak izan dira diseinatuak estoldak antolatu
ahal izateko: Haussmanen plana lekuko, Parisen.
Superbowl finala jokatzen delarik AEBetan, telebistan iragarkiak sartzen diren unea baliatzen
dute iparamerikar guztiek aldi berean komunera
joateko: estres froga latza haien hoditeriendako,
estoldek gainezka egin eta uholdeak sortzen dira
urtero.
Zaborraren gainean gabiltza oinez. Igerian ez
bada.
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DISGRESIO
GAIAK
10011010010101110101...
Galdua dugu irudiak geure begiz hauteman eta
hautatzeko ohitura. Uko egin diegu genituen
adimenerako tresnei (kulturalak, filosofikoak edo
afektiboak). Orain algoritmo numerikoek hautatzen dute gure ordez hitz bati dagokion irudia. 1
eta 0 zerrenda luze bat, jaun eta jabe.
Pandemia garaian bakarrizketa asko idatzi da
antzerkirako. Ezin du kasualitatea izan: patrikakoen eta ordenagailuen pantailek markoz inguratu gaituzte, museo global bateko Mona Lisa
hiztun exhibizionista bilakaturik 24/7. Denok

gara Mona Lisa berritsuak orain, beste Mona Lisa
berritsuekin hizketan: “Ongi zara?”, distantziatik
galdetuz itxuratzen dugu aspaldiko lagunekiko
kezka. Entzuten al dugu, ordea, kontatzen digutena? Ala, nork bere monologoa du “jaurtitzen”,
zaborra botatzen duenak bezala? Hurkoaren belarria ere ez ote da bilakatu geure zaborrontzi?
“Bai” edo “ez” hitzek ez dute gehiago ezer esan
nahi. “Maite zaitut” bezala, edo “ustela”.
Zabor guzti hau ez dudanez fisikoki ikusten, nire
izaera osoa barneratzen ahal dut nire alienazioa
elikatuko duen mamu baten sabel ase ezin batean. “Pozaren poza”.
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«Kosmos delakoa, edozelan
pilaturiko zarama besterik ez da»
Heraklito Iluna

PROZESUKO
ARGAZKIAK II
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MEDIAZIOA
ANTZERKIA ETA HEZKUNTZA: BI MUNDU.
ELKARREN OSAGARRI DIREN BI MUNDU.
Haurtzarokoa, nerabezarokoa eta gaztarokoa
garai berezia da, norbanakoak nor diren eta nor
izan nahi duten adierazteko garaia. Eta ikuspegi horretatik antzerkia bitarteko ideala da. Ez
dizkiogu ikusle gazteari antzerki obrak ikusteko
aukerak eskaintzen pertsona gisa “hezteko”, ezta
ikusle “on” bilakatzeko ere. Gure egiazko eginbeharra, “kalitatezko” obra batek eskaini ditzakeen
plazer, emozio eta gogoetak bideratzea da. Bere
baitako begirada eta bide batez inguratzen duen
munduarekiko duen begiradari buruzko hausnarketa egin dezan. Etorkizuna eraiki behar da
eta behar dituzten tresnak eskaini behar zaizkie.
Jokoa da gure eremua, plazera, horrek indarra
emanen dio, eta are gehiago euskaraz eginez. Orduan, gure hizkuntzari balio erantsi bat emanen
diogu. Euskaraz egiten duguna, euskaraz soilik
egin dezakegu. Sormen esparrua berriz asmatzeko aukera irekia da, eta paradaz jabetu behar
dugu: idazkera, irudimena, gorputza, elkarbizitza. Horrek animaziotik urruntzen gaitu, sormen
partekatutik hurbiltzeko, artearekiko lotura afektiboa gauzatzeko aukera eskainiz.
Antzerki programatzaile eta antolatzaileek ikastetxeekin zuzenki lotura egitea litzateke bide
eraginkorrena «HONDAMENDIA» antzezlana
aurkeztuz eta bide batez ikastegiko hezkuntza
proiektuan artea txertatzeak duen garrantziaz
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eta indarraz jabetzea. Eta hortik aitzina, guk hartuko genuke erreleboa.
“HONDAMENDIA” ikuskizunarekin batera Axuten webgunean atal berezi bat sortuko dugu,
eta bertan gure sorkuntzaren ikerketa prozesuan
esanguratsuak izan diren hainbat material eskegiko: artikuluak, filmak, argazkiak... Webguneko
ataleko materialarekin landu daitezkeen gaiak
zerrendatu eta hauek lantzeko moduak proposatzeko, gida pedagogiko bat osatuko dugu.
Honen helburua, irakasleek emanaldia aurretik
edo ondotik maitasunaren gai korapilatsua eta
arteak egunerokotasunean duen garrantzia autonomiaz jorratu ahal izatea litzateke (gure lankideak tresna honen erabilpena bideratzen laguntzeko prestutasuna izanen du interesa duten
irakasleekin).
“HONDAMENDIA” lantaldeko sortzaile batekin
ikasleentzat antzerki tailer txiki bat ikastetxean
berean antolatu daiteke ere bai. Bide honen
azken helmuga, ikuskizuna ikustea litzateke.
Gazteak antzerkiarekin buruz buru jarri nahi dituen dinamika berri baten atarian gaude. Ikasgelan bertan, ikastetxean bertan eta antzokietan
ere bai. Hiru espazio horiek sinbolikoak direlako,
gazteek beharrezkoak dituzten transmisio guneak.

KONTAKTUA
Irantzu Azpeitia
(0034) 615 779 511
info@artedrama.com
Ximun Fuchs
(0033) 678 192 397
info@axut.eus

BANAKETAKO OHARRAK
Estreinaldia Iparraldean: 2022ko urriak 14
Estreinaldia Hegoaldean: 2022ko urriak 21
Biran 2023ko abendura arte
Hitzartutako zirkuituan kontratatzeko epea:
2022ko urriaren 21etik, martxoaren 8ra arte.
Hitzartutako zirkuiturako katxeta:
5.808,00€ BEZ barne.
Espazio eszenikoaren neurriak:
· 9m zabal
· 7m sakon
· 5m altu
*Neurri hauek optimoak dira ikuskizunarentzat, baina kasuan kasu egokitzapenak egiteko aukera egon daiteke.
*Behar teknikoei dagokienean ere, beharrezko adaptazioak
egiteko aukera dago.
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AGERRALDI
SOLTEAK
1- Luizia eta hamar egunera. Juan Luisen
prentsaurrekoa katastrofeaz. Hasieran ongi
defendatu du bere burua, baina galdera zailak
hastean, oso nabarmen geratuko da. Ines
kazetaria, berriz, Ricola karameluak jaten, besoa
altxatzen ari da hasieratik, inork arretarik ez jarri
arren. Hitz egin ahala, gero eta totelago Juan
Luis, bokalak luzatuz eta gehiago trabatuz…
Aretoan badira herritarrak ere, oihu eta txistu
egiten dutenak, gero eta ozenago. Oihane
tartean da.
Juan Luis: Ezbehar honetan indar eta bitarteko
guztiak jartzen ari gara. Ahalik eta ikerketarik
sakon eta zorrotzena…
Kazetari bat (Irati): Enpresako arduradunek ez
dute prentsaurrekorik emango?
Juan Luis: Bere momentuan. Ikerketa zabalik
dago eta ez dagokit niri balorazioak egitea.
Oihane: Nori, orduan?
Juan Luis: Gobernuaren izenean, hori bai, esan
dezaket zabortegia amildu aurretik egin diren
kontrolak zuzenak izan direla, eta ez dugula...
genuela... irregulartasun larririk detektatu.
Ines: Barkatu… “Gobernuaren izenean” esan
duzu, baina zu udal ordezkaria zara, ezta?
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Oihane: Eta Maliko langileak? Bertan bizi ziren,
txabola batean!
Juan Luis: Haiek onik daude…
Gaineratu behar da, komunikabide batzuek
kontrakoa zabaldu arren, inguruko airea ez dela
ezein unetan kalitate txarrekoa izan…
Publikoa: Horregatik geratu zen bertan behera
Eibarko derbia?
Juan Luis: Horrek ez du zerikusirik…
Publikoa: Eta ihauteriak?
Juan Luis: … normaltasunez ospatuko dira…
Publikoa: Zergatik ez zegoen alerta sistemarik?
Juan Luis: Alerta sistemak, alerta sistemak…
Hondartzan bada alerta sistemarik? Ez:
eguzkia hartzen dugu zoro moduan eta gero
minbiziarekin hiltzen gara urteen buruan!
Horren ardura sorosleena izango da orain? Ezin
dugu dena erakunde publikoen zaintzaren esku
utzi, e?
Ines: Egia al da airearen kalitatea neurtzeko
astebete behar dela eta laginak Madrilera
bidaltzen direla?

AGERRALDI
SOLTEAK
Beste kazetari bat (Irati): Ez daukagu gure
airea denbora errealean ikertzeko gaitasunik
erkidegoan?
Juan Luis: Bukatzen uzten baaadidazu…
Publikoa: Hasi al zara ba?
Juan Luis: … larrialdiaren aurrean eginiko
koordinazioa egokia izan da. Akatsak egon
badira…
Publikoa: (etenez)
Lurra hamar urtez pozoitzeari deitzen diozu
“akats”?
Ines: Egia al da amiantoa zegoela?
Juan Luis: Zabortegiak ez zuen horretarako
baimenik… Udalak ziurta dezake…
Ines: Orain Udalak? Eta Gobernuak, zer dio?
Juan Luis: … Udalak ziurta dezake… ez
dagoela amiantorik, ez behintzat kopuru
kezkagarrietan…
Ines: Ze kopuru litzateke kezkagarria, “Udalaren”
ustez?
Juan Luis: (pazientzia galtzen hasita)
… akatsak egon badira, egoeraren
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berezitasunagatik izan da, hondamendia guztiz
“aurreikusezina” izan delako.
Kazetari bat (Irati): (Inesi)
Hondamendia izan da, orduan! Ezbeharra esan
du lehenago!
Juan Luis: Erantzukizun osoa enpresarena da,
eta erakundeek subsidiarioki…
Oihane: Egia al da pitzadurak zeudela
zabortegian…
Ines: … langileek salatu arren ez zela ezer egin?
Publikoa: A ze muturra!
Juan Luis: Administrazioaren
funtzionamenduari osoko auditorioa egingo
zaio, gertatutakoa argitzeko, erantzukizunak
zehazteko eta ekintza-protokoloak hobetzeko.
Publikoa: Auditoria esaten da, papaua! Ikasi
berbetan!
Ines: Hori ez zen bere galdera. Gertatu denaz
galdetu dizu, ez etorkizunaz.
Juan Luis: (gero eta suminduago)
Oraindik ez da galderen txanda!

AGERRALDI
SOLTEAK
Publikoa: Eta erantzunena?
Hemen ez du inork dimititzen?
Juan Luis: Ezbeharraren egunetik beretik eratu
genuen krisi-mahaia, autobidea libratzeko
eta desagertuak aurkitzeko lehentasunarekin.
Desagertuak aurkitu arte ez dugu zabortegia
zigilatuko.
Kazetari bat (Irati): Konprometitzen zara
horretara?
Ines: Ziurta dezakezu ez duzuela desagertuak
agertu arte amore emango?
Juan Luis: Hondamendi honetan denok sufritu
dugu, besterik da ez dela gure ardura zenbait...
Ines: Konprometitzen zara?
Publikoa: Zal-di-bar, ar-gi-tu! Zal-di-bar, ar-gi-tu!
Juan Luis: Jakina…
Ines: Kosta lain kosta?
Juan Luis: (gorroto begirada)
Konprometitzen naiz. Kosta lain kosta.

14

AGERRALDI
SOLTEAK
2-. Zabortegian bilaketa. Zakurrak,
bulldozerrak, argi-fokoak. Ertzain saldoa.
Joseba eta Maite, Zabortegiko langileak, lehen
lerroan begizuloekin.
Ertzaina: (bere lankideari)
Ez ditugu sekula topatuko.
Maite eta Joseba elkarri begira. Kezkatuta.
Errudun.
Joseba: Ez da zure kulpa, Maite.
Maite: (ertzainari)
Eskuratu dituzue irudiak?
Ertzaina: Ze irudi?
Maite: Kamerak daude zabortegian. Ez dizue
inork esan?
Ertzainak elkarri begira. Josebak listua irentsi
eta beste norabait begiratu du edo Maiteren
ondotik aldendu da.
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AGERRALDI
SOLTEAK
3- Irratiko erredakzioa.
Koldo informatibo burua, erredakzio bileran.
Ines eta beste kazetari pare bat berton: Jurdan
eta Irati.
Ines: (ahotsa afoniko)
Amiantoa... Horrekin hasi behar dugu albistegia.
Koldo: Hori atzo ere esan genuen, Ines. Zer
gehiago, Jurdan?

Ines: Mesedez! Amiantoa aurkitu dutela! Zuek
badakizue zer den hori?
Koldo bueltatu da kokotea hazkatuz.
Koldo: Zer daukagu kulturan?
Hiru kazetariak elkarri begira edo paperetan
bila, ezezko keinuekin: ez dakite.

Jurdan: Errealak brasildar bat fitxatu du eta…

Ines: Elkartasuna, guri bost...! Desagertuak, herri
lurren pozoia, akufenoetako uren kalitatea... Guri
bost...

Irati: Alerta horia gaur gauerako… Bi metro eta
erdiko olatuak...

Koldo: Nahikoa da, Ines. Zu arduratu Errealeko
jokalariaz…

Ines: Baina zer da hau, surfistentzako irrati bat?

Ines, bitartean, mobilari begira ari da. Pantailan
ikusiko da WhatsApp edo Telegraph bidezko
elkarrizketa.

Jurdan: Ba haizeak nondik jotzen duen jakiteko
aplikaziorik onena wisuki da, surfistena…
Koldoren telefono hotsak eten du elkarrizketa.
Garmendia: (telefonoan)
Kontu berarekin hasi behar duzue albistegia
beti?
Koldo: (telefonoan, koadratuz)
Eguerdi on, Garmendia… Ez, ez, hau momentuko
gauza da... Ez da...
Garmendia: Momentua pasatzean, abisatu.
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Unai: Zmdz skolako bilera?
Ines: OSTIAA!
Unai: INES! Aztuta???
Ines: oaintxe noa maitia… 2garren bilera iritsiko…
2 zian ez?
Unai: eZin dut sintesi!

AGERRALDI
SOLTEAK
Ines: Koldo… autoa utziko?
Koldo: Zer dugu orain?
Ines: Ikastolako bilera…
Koldo: Ineeees…
Ines: Gasolina tankea beteko dizut…
Koldo: Tori, neska… Automatikoa da…
Ines: Badakit: Urtezahar-gaua, gogoratzen?
Koldo: (giltzak erretiratzen dizkio une batez)
Gehiegi edan nuen. Hura gehiago ez
aipatzekotan geratu ginen.
Ines: Ados.
Koldo: (giltzak emanez)
Eta zaindu ahots hori… Zer esan zizun
medikuak? Ines??
Irati: (zain)
Orduan?
Koldo: Alerta horia.
Leihoaren kontra haize hotsa. Alerta horia.
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AGERRALDI
SOLTEAK
4- Kalipso (Kazetari ohia), Patrizia (erizaina)
eta Ines ospitalean. Ines sartu da gelara.

Ines: Hire erreportaje sonatuena. “Egiari buruzko
egia”.

Ines: Lo hago?
Kalipso: (esnatuz)
Ez…

Kalipso: Egia? Miretsi bilatzen duena, baina
mesfidatu topatu duela dioenaz.
Noiz ikasiko dinagu egia saiakera bat besterik ez
dela?

Ines: Ekarri diat zerb…

Ines: Gure buruari zor diogun saiakera.

Kalipso: Ardo botila bat?

Kalipso: Esaldi polita.

Argia Sari baten garaikurra eman dio.

Ines: Horixe baietz, hiri ikasi nian eta.

Ines: Bulegoan utzi huen.

Kalipso: Badakin zer gertatzen den egiarekin?
Ez dela inoiz bukatzen. Jarri ondoan
galdera ikur bat, koma bat, hiru puntu… Baina
amaiera puntua? Hori, sekula ez.

Kalipso: Igual utziko ninan zerbaitegatik...
Ines: Argia saria…
Kalipso: Argia?
Ines: Lasa eta Zabalaren gaineko erreportajea,
gogoratzen?

Ines: Noiz daukak ebakuntza?
Kalipso: Bah…
Ines: Esan zidatek ez duala dutxatu nahi.

Kalipso: Ahazteko modukoa dun ba lurpetik
hezurrak atera eta Hondarribiara ekarri
zituztenean partitu zen egurra...

Kalipso: Zer nahi dun, Ines?

Patrizia konstante bitalak hartzen ari zaio
Kalipsori, hodiak gora eta behera. Ines traban
dago. Azkenean, badoa Patrizia…

Kalipso: Kasu egiteko edo ez egiteko?
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Ines: Aholkua.

Ines: ...

AGERRALDI
SOLTEAK
Kalipso: Ezagutzen haut: ur-jauzi bat desio dun
hik…

Ines: Erraustua, mundu guztiak bezala. Baina
hire ondoren, ahal dela.

Ines: Ze ur-jauzi?

Kalipso: (irribarre zinikoa)
Golf pilota baten neurriko tumore bat zaukanat
begi atzean, baina bizirik nagon oraindik, e?

Kalipso: Dimisio ur-jauzi bat. Mendekua.
Kataplast! Ur-jauzi bat lur-jausia harrapatu eta
dena garbitzeko.
Ines: Kataklismo bat izan zen.
Kalipso: Lau hitz!
(ekarri dion liburua esku artean)
Badakin zer egiten duten saldu gabeko
liburuekin?
Ines: Erreziklatu.
Kalipso: (ezezko keinua)
Mm-mm. Merkeago dun erraustea. Metro
karratuak, dirua ditun. Biltegiak,
espekulaziorako metroak... Eta orubeak eta
zabortegiak, berdin.
Eta gure etxeko armarioak. Baita gure denbora
librea ere! Dena dun espekulazio gaia!
Ines: Liburuak erre egiten ditiztek?!
Kalipso: Ez zain amaiera noblea iruditzen? Erre
maite duzun hori!
Hik lurperatua izan nahi dun, ala erraustua?
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Ines: Sentitzen diat.
Kalipso: Ping-pong pilota bat esan zezakeenan,
baina ez: zirujauak golf pilota esan zinan...
Ines: (bila)
Ez daukak zigarrorik?
Kalipso: … ze, jakina! Ze zirujau ezagutzen dun
hik ping-pong-era jolasten dena?
Ines atera begira, Patrizia ba ote datorren,
zigarro bat topatu eta beste bat eman dio
Kalipsori azkenean. Kalipsok piztu dio zigarroa,
baina Inesi eman dio erretzeko. Lokartzear.
Kalipso: (xuabe, intimo)
Piztea hobea dun gero datorrena baino…
Iraultzarekin gauza bera gertatzen dun, ala?
Ines: (malenkoniatsu)
Pizten dutenak, batetik / eta suari begira
geratzen direnak…

AGERRALDI
SOLTEAK
Kalipso: Eta hi zelakoa haiz? Politikariez
kexatzen gaitun, baina guk hobeki egingo
genuke?
Ines: Galdera ikurrak hobeto jarri bai, behintzat.
Inesek bostekoarekin txokala egin eta aterako
bidea hartu du.
Kalipso: Ines… hago…
Ines: Zer?
Kalipso: Aholkua…
Ines: Bai…?
Kalipso: Ona haiz hortzaka egiten...
Ines: Lau hitz…
Kalipso: …baina kazetari bat ez dun basurde bat.

20

EGUTEGIA
Antzerki taldearekin aurreikusitako epeak eta
adostutako lan saio egutegiak hauek izango
dira:
2021ko Ekaina, 4 egun.
Lehen saiakerak izanik, testua, berez, fragmentu
batzuen egoeran izango da. Hutsune eta
saiakera batzuen batuketa. Egun hoietan
posibleak jorratuko ditugu, iritziak trukatu,
aktoreen irudimena piztu eta ikerketa
ezberdinen ondorioak partekatu. Hasierako
ilusioa, pizgarri ezinbestekoa.
2021ko Iraila, 4 egun.
Uda pasa ondoren, suposatzen dut
testuaren zirriborroa idatzia izango dela, eta
dramaturgiaren arku orokorra agerian izango
dela. Egonaldian fintzeko eta ahozkotasuneko
erronkak pilpilean ezartzea pentsatzen dut,
ondoko egonaldian idazkeraren indar guneak
buruz buru jartzeko zuzendaritzak erabiliko
dituen tresnekin.
2021ko azaroa, 4 egun.
Bideoaren saiakerek markatuko dute bigarren
orrazkera: zer kendu daitekeen eta zer den
ezinbestekoa trenkatuko da. Poetika guziaren
oreka bilatuko da.
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2022ko Otsaila, 5 egun.
Oraingoan idazkeraren azken erabakiak
hartzeko unea izango da. Disziplinen arteko
oreka, orrazkera orokorra, eta azken ukituak
finkatzeko tenorea.
2022ko Maiatza, 5 egun.
Antzezlanaren egituratzea, distribuzioa, eta
idazkeraren azken orraztea eta egokitzapena.
2022ko Iraila
Ekipo artistikoa egonaldian dagoen bitartean,
noizean behin, idazkerak ukan ditzazkeen
ñabardurak egiteko bisitak egitea ezinbestekoa
izango da.
2022ko Urriak 14: Estreinaldia eta biraren
hasiera.

