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HITZAURREA

Hamar urte bete ditu aurten Eztena arte eszenikoen jaialdiak.
Hasieratik oso filosofia argiarekin egin genuen jauzi plazara:
arte eszenikoetako eragileen arteko sareak sortu, sortzaileentzako elkargunea izan, ohiko zirkuituetan programatzeko zailtasunak dituzten lanei eta dramaturgiei erakusleiho bat eskaini,
sortze prozesuan dauden lanak erakutsi, publiko aktiboaren
ideia bultzatu...
Mikelazulo kultur elkarteko antolatzaileontzat abentura itzela izan da. Hamar urtetan jende asko pasa da Eztenatik, eta batez
ere bizipen ederrak utzi ditu. Eztena arte eszenikoen ospakizun
bat bilakatu da urtez urte, eta segur aski garrantzitsuena dena,
emanaldietatik kanpo ere etengabeak izan dira solasaldiak, enkontruak, gogoetak, besarkadak, elkar ezagutzeak eta trukeak.
Eztenak hamar urte bete dituen honetan beste proiektu bat
jarri nahi izan dugu martxan, jaialdiak hasieratik izan duen helburuetan sakontzen lagunduko duelakoan: arte eszenikoetako hainbat lanen testuak plazaratu ditugu, edizio xume baino
landuetan. Helburua, beste behin ere, jaialdiarena bera: egun
arte eszenikoetan dagoen aniztasun ideologiko eta estetikoa islatzen saiatu, arrisku eszenikoak hartzen dituzten sortzaileen
lanak aldarrikatu eta ikusgarri egiten laguntzea.
Tripak kolektiboak Aitaren larrua lanaren sortze prozesua atalka ekarri zuen Eztenara: 2015ean «Piezak» saioan hamar minutu inguruko lagina eskaini zuen, eta gero solasaldian
sortze prozesua zertan zen azaldu zuen. 2016ko edizioan pieza
osorik estreinatu zuten, Niessenen. Lehen momentutik inpaktua sortu zuen Aitaren larruak: pieza laburra eskaini zutenean
publiko osoa krak!eatua utzi zuten, ezeren antzik ez duen lan
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bat eskainiz. Barre egin genuen, deskontziertoa sentitu genuen... eta oro har hitz bat gailendu zen beste guztiaren gainetik: hipnotikoa.
Aitaren larruak euskal arte eszenikoetan nagusi diren kanonak hankaz gora, buruz behera jartzeaz gain ezker eskuin
deformatu zituen, zirku artistiko baten gisan. Nork dio euskaraz ez dela gauza garaikide, apurtzaile, astintzailerik egiten?
Tripak kolektiboko partaideak arte ederretatik datoz batez
ere, eta berehala sumatzen da hori: espazioaren erabilera, pertsonaien bolumen plastikoa, performancearen mugetan Kantorren teatraltasuneraino garamatzan nahasketa definiezina.
Ezinezkoa da Tripak kolektiboak transmititu zigun zirrara,
ilusioa, teatro berriarekiko itxaropena paperezko formatuan
behar bezala jasotzea, baina hala ere, pozik gaude liburu honek ozenki aldarrikatzen duelako: teatro hau existitzen da.
Lan honen irakurketarekin gozatuko duzuela espero dugu,
GORA ANTZERKIA!

EZTENAKO LANTALDEA
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Aitaren Larrua 2016ko ekainaren 19an «Zurrunbilo» jaialdiaren barruan estreinatu zen Baratza Aretoan.
Ideia eta zuzendaritza: Tripak.
Oholtzan: Maite Mugerza Ronse, Mayi Martiarena Litago eta
Marina Suarez Ortiz de Zarate.
Musikaria: Andrea Berbois Laspiur.
Testuak: Tripak.
Argiak: Unai Lopez de Armentia.
Prozesuan lagun izan direnak: Oier Diaz Aranzeta, Unai Lopez
de Armentia, Garazi Lopez de Armentia, Hannah Whelan, Elixabete Etxebeste Espina, Eztenako lagunak, Ander Lipus, Arriguri, Idoia Zabaleta, Laia Cabrera, Patxi Suinaga eta Bingen de
Madariaga.
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PERTSONAIAK
AITA
Maite Mugerza Ronse Ronse .
Beltzez jantzita, «hombreretan» pare bat peluka beltz eta luze,
aurpegia buztin txuriz margotuta.
SEMEA
Mayi Martiarena Litago.
Gimnasiako elastiko urdin argi eta dirdiratsu batekin jantzita.
ALABA
Marina Suarez Ortiz de Zarate.
«Hombrerak» dituen titikapela eta kulero txuri handiekin,
«hombreretan» pare bat peluka txuri eta luzeak.
MUSIKARIA
Andrea Berbois Laspiur.
Soineko hori eta gorri «gaseoso» batekin jantzita, ekialdeko
zaldiko baten antzera.
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ESZENATOKIAN
(Ilunpetan. Atzeko partean figura bat ikusten da erdialdean, kontrargiz argiztatuta. Idulki baten gainean dagoen
larrua da. Pixka bat mugitzen da, bizia erakutsiz. AITA da
larru barruan eta idulki gainean eserita dagoena. Ezker aldean ordenagailu bat eta eskuin aldean mikro bat eta grabagailu bat, 90eko hamarkadakoa.)

1. ESZENA. IPUIN BAT
(Off-ahotsean ipuin bat entzuten den bitartean, larrua mantso-mantso eroriko da AITAren aurpegia agerian utziz. Buztin zuriz pintatuta dauka, modu traketsean, egurats zabalean
egondako estatua bat izango balitz bezala. Begiokerra da.)
OFF-AHOTSA: Bazen behin larru bat. Larruak ez zekien nondik

zetorren, nor zen bere ama eta nor zen bere aita. Lurretik sortu zela bazekien, bertan lo eta bizi zelako, baina ez
zen akordatzen bere sorreraz. Urteak eman zituen lurrean
zain, baina, denbora joan eta denbora etorri, konturatu zen
mugitu egin behar zela, bizidun modura bere nortasuna bilatu behar zuela, zein zen jakiteko. Lurretik arrastaka ibili
eta gero lortu zuen saltoak egiten ikastea, denboraz hegan
egiten ikasi zuen. Egun batean, hegan zela, zerbaiten kontra txokatu zen. Itsatsita geratu zen estatua baten kontra.
Estatua gizon batena zen. Harrizko estatua zuria. Kolpe
horrek zerbait berezia izan zuen larruarentzat, zerbait sexuala. Kolpe horretan igurtzi eta igurtzi hasi zen, estatua
bizitu arte. Estatua gizon batekoa zen. Kolpe hartatik bi
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seme irten ziren, erdi animalia erdi ume. Estatua geldirik
egotera behartuta zen, bere indar primarioa zelako, baina
larruaren indarraz mugimendua lortzen zuen, indar berezia, seme-alabak hezteko.
(Argiak piztuz joango dira. ALABAk SEMEA arrastaka sartuko du. Ez diote atzeko figurari jaramonik egiten eta eszenatokiaren aurrealderaino iristen dira. Bertan, biak zutunik
jada, ALABAk SEMEA izorratzen du atximur eginez eta abar.
SEMEAk ez dio kasu handirik egiten, bera ere begiokerra da
AITA bezala. Bat-batean, SEMEAk ALABA gelditzen du eta
AITA erakusten dio. ALABA AITARengana hurbildu eta larrua kentzen dio bere figura osoa agerian utziz. ALABAk AITA
idulkitik jaitsiko du AITAren oinek lurra ukitu arte. Orduan,
ALABAk larrua hartuta, SEMEAren ondora alde egingo du.)

2. ESZENA. PASEO BAT
(Giro iluna. SEMEAk poema bat xuxurlatuko dio ALABAri belarrira, eta ALABAk, berriz, mikroz errepikatuko du,
publikoari kontatzen. Bitartean, AITAk bere ametsetako
irudiak –poemak deskribatzen dituenak– azalduko ditu,
keinu bereizien bidez.)

Poema
(Aitaren ametsetan, lorategiko paseoa.)
Antzinako jardiñean barneratzen zara gauero
Zure esku-ahurra bezala ezagutzen duzu orratzez
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egindako orografia, poroz poro.
Astelehenetik ostiral arratsaldera bi aldiz
egunero zeharkatzen duzu.
Uso zimelak harrizko aingeruen gainean, tunbak.
Ibiltzen zoaz, pikuak lurrean, zilbor zabalduak biguntzen.
Maitasunak eztarria miazkatzen dizu.
Orain ur ertzean zaude, aintziretako alga azpisarea
biratzen dago
koral haitzak arrastatzen.
Arrain geruza bat behe-laino azpian infiltratuta, distiratsu.
Arrezife gatzagako ehundura eskeletikoaren fraktalen
profilak errepasatzen dituzu.
Zuk eskegitzen dituzu petrolio perla pisutsuak
elur oreinen lobuluetan
zure gorputzeko marrazkiak bailiran.
Harro sentitzen zara, zure aurrean elurtegi domo dorrea
gailur gardeneko kapela hidratatuaz,
gaur ilargi fumarola ikusten da belar errosetoiaren atzetik,
bukaeran.
Hanka azpiko tantodun molusku, maskor,
kuartzo oskol marea bizi-hilak,
(ohe harritsu higikorrak), fosil familia legendarioa
ezkutatzen du,
ahaztu zenuen haien gonbidapena.
Lotsagarria buztin deltak biribiltzen,
basaren barne deformazioaren lodiera,
baina jolasten zara.
Duna lerro egitura magnetikoaren arkutik,
dromedarioak bizkar puztuak ditu,
urre kolorezko ontziak, non eguzkia murgildu zen.
Azpiko titiek printzei emandako palakadak lapurtzen dute
islapena.
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Suge euria hasi da, lehenik haiek eta gero
azal lausotuak argi aurreko dantzan jauzten.
Ez nuen hori ikusi!
Begira sumendi konoetan faraoi naufragoa,
arriskua da, pena ematen dit.
Berandu da, limoi koloreko armiarmak
hilobietako kolkoetan sartzen dira.
Jarraitu dortoka zahar erradioaktiboaren izerdi aztarnei,
erreka-haize ferekatuei
Hodei itzal azpian honezkero lakuetan ondoratutako
polen unitateak, ekaitza.
natazko olatuaren deskarga zure bakardadean
Hosto bakarreko hirusta sorta berotuaren gainean
arrastaka, eskerrak...

3. ESZENA. JABEARI ZALDIAK
ESKAPATZEN ZAIZKIO
(AITA begiak kliskatzen, poema eteten du eta bere izaera
baldarragoa bihurtzen da. SEME-ALABAk zaldi bihurtuko
dira eta espazioan zehar mugituko dira.)
Piztu! Txispita! Txispitaaa… (Animaliak harrapatzen
saiatuko da, haiei jarraituz. Azkenik SEMEA harrapatu eta
lotzen duenaren itxura egiten du) Txispita, ummmmm!!
ondo portau e?!...

AITA:

(ALABAk gogorrago eusten dio, behor basatiagoa da, baina
azkenean AITAk hura ere harrapatu eta SEMEAren ondora
eramango du.)
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