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ESPERIENTZIA ESZENIKOEN  
KRONISTA POETIKOAK

Ezohikoak izan dira azkeneko bi urteak Errenteria/Oreretako 
Eztena arte eszenikoen jaialdian. 2018an hamar urte bete zituen 
ekimenak, eta bertako antolakuntzan auzolanean gabiltzanok 
inflexio puntu bat probokatzea erabaki genuen: inertzian edo 
erosokerian jauzi baino lehen, jaialdiaren jarraikortasuna ez-
baian jarri nahi izan genuen. Aurrera egitekotan, nola? 

Oso pozik gaude Eztena jaialdiak lehen hamar urteetan egin 
duen ibilbidearekin. Edukiei begira, arriskuak hartzen dituzten 
proiektu eta sortzaileei babesa ematea izan da gure xedea, haie-
kin guztiekin erakusleiho komun bat sortzea eta gure artean 
saretzea. Zertaz ari gara arriskuez hitz egitean? Dramaturgia 
proposamenei dagokienez, zirkuitu komertzialen kanon nagu-
sietatik at jarduten duten lanei lekua egitea izan da gure asmoa, 
eta funtzionamendu motari dagokionez, taldeen desagerpe-
na edota isolamendua ekartzen duten enpresa-irizpideetatik 
aparte, funtzionamendu mota kolektiboagoak, saretuagoak, el-
kartasunean oinarritutakoagoak babestea eta bultzatzea bilatu 
dugu. 

Ez gara soilik sortzaileekin saretu: publikoarekin kontaktu 
etengabean egoteko ahalegina jarraitua izan da urteotan, Ezte-
na kidea-ren figura sortuta eta publiko aktiboaren ideia gara-
tzea bilatuta. Azkeneko garaietan, hasiera batean horrela izan 
ez bazen ere, Errenteriako Udala Eztena jaialdia babestuz joan 
da, aurtengo edizioan guztiz inplikatu arte.

Hamargarren urteurrenean jaialdia egitea erabaki genuen, 
amaiera bat izan zitekeen ustean. Hamar urtean jaialditik pa-
satako sortzaile guztiak saritu genituen, gala baten egitura eta 
izaera parodiatuz, baina funtsean bertatik igarotako guztien 
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Esperientzia eszenikoen kronista poetikoak 

lanari errekonozimendua eginez. Eztena gala eztanda bat izan 
zen, eta antolakuntzan gabiltzanoi urteetan saretutako harre-
manen garrantzia eta potentziala balioan jartzen lagundu zigun. 
Ordea, jarraitzekotan argi geratu zitzaigun ezin zela besterik 
gabe izan, norabide aldaketa bat behar zuela jaialdiak, ikasitako 
bidean dagoeneko ez zela arriskurik.

Ohi eta behar den moduan, antolakuntzakook lagun arteko 
garagardo batzuk hartuz lortu genuen, ezustean, ideia berri 
batekin amesten hastea: programazio bat egin beharrean, sor-
kuntzarako laguntza batzuk sortuko bagenitu? Ez al dago maila 
horretan hutsune nabarmena, sortzaileak prozesutik bertatik 
askatasunez laguntzeko borondatean? Ideiari bueltak ematen 
hasi ginen, eta garagardoz garagardo emozioa hazten joan zen 
taldean, berriro ilusioa eta grina partekatzen hasi ginen arte. 
Errenteriako Udalarekin elkartu, haren ezinbesteko konplizi-
tatea eskuratu eta lanean hasi ginen. Hiru proiektu estreinatuko 
genituen, baina prozesuari garrantzia emanez emaitzaren gai-
netik: hiru laborategi eszeniko, hiru konpainia edo sortzailek 
gidaturik. Denera 25 sortzailek parte hartu zuen ekimenean, 
aktoreak eta dinamizatzaileak (edo nahiago baduzue, dinami-
tatzaileak) kontatuta.

Horman Poster kolektiboak Eraikitzen gaituzten hitzak la-
borategia zuzendu zuen. Horman Posterreko kideak aspaldiko 
konplizeak izan dira Eztenan, Iragan perfektua lana taularatu 
zutenetik. Betidanik miretsi izan dugu Bilboko lagunek drama-
turgia berrietan murgiltzeko izan duten abilidadea, identifikatu 
izan gara formatu komertzialen mugak ezbaian jartzeko haien 
borondatearekin eta sormen prozesua bera balioan jartzen du-
ten beren azken urteetako proiektuekin. Proposamena egin 
eta berehala eman zuten baiezkoa. Noski, antolakuntzakoei 
ez ziguten lana erraz jarri: familia bat eskatu ziguten, beneta-
ko familia bateko kideak izango ziren pieza honetako aktoreak 
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(haiek buruhausteak!). Zorionez, kostata izan bazen ere, guztiz 
inplikatu zen familia bat animatu zen eta oraindik ere azalean 
dugu eskaini zituzten hiru kale-emanaldietako giroa, publi-
koarengan sortu zuen umorea, hunkidura eta samurtasuna.

Antolakuntzako askoren ezinbesteko erreferentea eta laguna 
izan den aktore eta zuzendari bati eskaini genion beste labo-
rategi bat: Espe Lopezi. Irungo lagunak antzokirako egin nahi 
genuen laborategia zuzendu zuen, zortzi aktore bidelagun, eta 
La Mirada/Begirada izeneko pieza izan zen emaitza. Niessen 
antzokian eskaintzekoa zen haien lana, nahiz eta hasiera batean 
jakin ez oholtza gainean izango zen, pasabideetan edo atarian. 
Auskalo. Aukera guztiak utzi genituen zabalik, eta azkenean 
oholtza gainera jauzi zen aktore bakoitzetik abiatutako pieze-
kin egindako collage paregabea. Barreak eta hunkidura ditugu 
gogoan pase bakoitzean, aktoreen artean belaunaldi eta estilo 
aniztasuna. Luxua izan zen, beste behin, Espe Lopez Eztenako 
sareko partaide izatea.

Azkenik, kalerako ere gorde nahi genituen indarrak, Eztena 
Oreretako edozein jenderen artean ere ikusgarri izan zedin. 
Antolakuntzako lagunak hainbat konpainiatan gabiltza akti-
bista, besteak beste, Rouge Elea, Dejabu, Ttak teatroa, JB Pe-
dradas eta Metrokoadroka. Azken horiek hartu zuten (genuen) 
hirugarren laborategia gidatzeko ardura, laborategietan etxe-
koekin lan egiteak parte hartzaileentzat interesgarria izan zi-
tekeelakoan. Aldarri izan zen esperimentuaren emaitza, zortzi 
aktorerekin egindako esperientzia. Hamabost eguneko proze-
su intentsiboaren ostean, bi egunez okupatu zituzten aktoreek 
—bakar-une eta desfile kolektiboen artean— Oreretako erdi-
guneko kaleak eta Beraungo plazak. Nolabaiteko elkarrizketa 
sortu zen Oreretakoak ez diren aktore taldearen eta bertako 
espaloien artean, eta aste luzez herritarrengan iltzatuta geratu 
zen erakustaldia.
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Esperientzia eszenikoen kronista poetikoak 

Zaila da hiru laborategiotako esperientziaren intentsitatea le-
rro bakan batzuetan laburbiltzea, eta horregatik nahi izan ge-
nuen, hain zuzen ere, prozesuok gertutik biziko zituzten kronista 
batzuk gonbidatzea. Ez genituen edonolako kronikak nahi gai-
nera, jasotakoak prozesuon parte izatea nahi genuen, kronisten 
lana poetikoa izatea, sortzailea eta askea. Alaia Martin Etxebeste 
idazlearengana eta Amets Badiola Rubio argazkilariarengana jo 
genuen, eta haiek ere berehala eman ziguten baiezkoa. Bata zein 
bestearen presentzia lekukotzatik haragokoa izan zen, partaide 
sentitu genituen, bidaide, beren jazarpen isilean sortzen zihar-
duten gurekin batera eta haien presentzia aktiboak eragin egiten 
zigun. Haiek jakin gabe, laborategi bakoitzeko lehen publikoa 
izan ziren, eta prozesuetan haien begirada beti presente egoteak 
eragin egin zuen unean uneko jokamoldean. 

Eztena amaitu eta asteetara Alaia eta Ametsen lanaren emai-
tza heldu zitzaigun. Libre utzi genituen jasotako materiala an-
tolatzen, birpasatzen, sortzen jarraitzen. Filtrorik gabe ezagutu 
genuen haien lanaren emaitza, hitzez eta irudiz, eta emozionatu 
egin ginen. Aurtengo esperientziak kronista poetikoak, kronis-
ta kamikazeak, kronista eroak merezi zituen, eta hala izan da. 
Esku artean dituzun lanek ez dizute azalduko egunez egun ger-
tatutakoa, egunez egun sentitutakoa baizik. Eztenako kideak 
pozik gaude, harro gaude, ase gaude liburu hauen emaitzare-
kin, eta pozik, orain, irakurleokin konpartitu ahal izateagatik.

Eskerrik asko Eztenako laborategietan parte hartu duzuen 
guztiei, emanaldiotan egondako publikoari, Errenteriako Uda-
lari, eta eskerrik asko Alaia eta Ametsi ere, lan eder hauengatik. 

Gora arriskua!

EZTENAKO LANTALDEA
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Alaia Martin eta Amets Badiolarekin batera, Zazpi T'erdi ekoiz-
tetxeko lagunek ikus-entzunezko kronika egin dute. Lotura 
hauetan topatuko dituzue prozesuei buruzko dokumentala eta 
emanaldi bakoitza osorik:

—  EZTENA 2019 dokumentala: 
 https://vimeo.com/zazpiterdi/eztena2019

—  ERAIKITZEN GAITUZTEN HITZAK emanaldi osoa: 
 https://vimeo.com/zazpiterdi/eraikitzen

—  ALDARRI emanaldi osoa: 
 https://vimeo.com/zazpiterdi/aldarri

— LA MIRADA emanaldi osoa: 
 https://vimeo.com/zazpiterdi/mirada
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Eskerrik asko eztenatarrei konfiantzagatik 
edo intuizioagatik  edo kasualitatearengatik. 

Ederrak zaretelako izan da hain ederra!





EZTENA JAIALDIA

2019ko ekainaren 7tik 23ra, Errenteria/Oreretan 
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Leihoen afasia



ERAIKITZEN 
GAITUZTEN HITZAK

Horman Poster: 
Matxalen de Pedro, Igor de Quadra.

Lantaldea:
Josune Ausin, Kepa Ugartemendia, Hegoi Ugartemendia Ausin, 
Markel Ugartemendia Ausin, Lili de Quadra de Pedro.
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Eztena jaialdia ekainaren 7an hasi eta ekainaren 24an amaitu 
zen niretzat eta bizitakoa laburtzen baino errazagoa egiten zait 
luzatzen.

Ekainaren 10ean izan nuen Horman Posterreko Matxalen de 
Pedrorekin eta Igor de Quadrarekin lehen aurrez-aurreko ha-
rremana, bai eta euren alaba Lilirekin eta Ugartemendia-Ausin 
familiako kideekin ere. Aktore/zuzendari familia batek bes-
te familia bat gidatzea eta zukutzea zen asmoa, ustez, familia 
erreal bat izanagatik, euren baitako hitzekin, itzalekin eta iri-
tziekin familia bat fikzionatzea. Errealitate bat hartu, eraldatu, 
soildu, karikaturizatu, ehundu, apurtu, josi, margotu eta berriz 
errealitate itxuran aurkeztea. Zazpikote trinko eta atsegina sor-
tu zuten bi astez gure begiradapean eta leihotxo txiki batetik 
begiratu genuen Dantzagunean eraiki zuten aldi baterako etxe 
berrian gertatzen zena. Txintxarri Elkartearen irteeran begi -zu-
loekin agurtu eta handik berrogeita hiru egunera Urruñako 
Xaia ostatuaren atarian jarri genuen hitzordua, Ugartemen-
dia-Ausindarrekin. Begi-zuloek ez zuten azaltzerik izan.

Prozesua kanpotik ezagutu ondoren, barrutik ezagutzeko 
gogoa sentitu nuen, bizipenak utzitako bizipozak, nekeak, bel-
durrak eta ondorioak ahalik eta aratzen biltzeko gogoa.

Arratsaldeko bost t’erdiak pasatxo izango ziren, Eraikitzen 
gaituzten hitzak antzezlanaren hasieran iristen ziren beza-
la iritsi zirenean. Hasieratik eman zidan arreta familiako kide 
guztiek zuten nortasunak. Bakoitzak nola bere izaera berezitua 
eta nabarmena izanagatik, bere lekua erraz topatzen eta habita-
tzen zuen harreman sare horretan, familia formatuan.

Hizketan hasi ginen Xaia atariko mahai bakar luzexkan eserita, 
harik eta, Markelek Kepari, zazpiak eta bostean, zazpi t́ erdieta-
rako etxean egon behar zuela esan izana gogorarazi zion arte. 

Guztiaren hasieraz galdetuta, Ander Fernandezen eta Lan-
der Garroren izenak mahaigaineratu zituen Kepak. Antza, 
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Anderrek Landerri proiektu berezi honetan parte hartzeko 
moduko familiarik bururatzen ote zitzaion galdetu zion, eta 
Landerrek Kepa eta bi semeak (Hegoi eta Markel) ezagutzen 
zituenez, haien berri eman zien. Izan ere, hirurak antzerkian 
ibilitakoak dira eta horretan ibiltzen jarraitzeko asmotan dira 
gainera. Ekaina hasieran heldu zitzaien proposamena, guztia 
hasi baino aste pare bat lehenago.

Hizketan ari garen bitartean anaien arteko joko, konplizita-
te-jolas, keinu eta txantxek ez dute etenik; irudimentsuak dira, 
biziak. 

Eztena Jaialdian parte hartzea onartu aurretik, bakoitzak bere 
kezkak zeuzkan «testu asko» ikasi beharraren beldurra zeu-
kan Markelek, baina ezetz esan ziotenean, berehala eman zuen 
baiezkoa. Keparentzat eta Josunerentzat ez zen garairik onena, 
Kepa tartean Quebrantahuesos delako proban parte hartzekoa 
zen eta Josune, berriz, oposaketak prestatzen, baina Igor eta 
Matxalenekin hitz egin ondoren, moldagarri ikusi zuten guztia 
bateratzea. Hegoik irribarre gozo batekin oroitzen du hasiera-
tik eman zuen baiezkoa.

Bi familiaren erritmoak eta ohiturak bateratzean gerta zi-
tezkeen talkek arduratzen zuten Kepa, eta Josunek ez zuen 
oso ongi ulertzen zergatik iritsi zitzaien aukera hori haiei, 
azken orduan biluzik irten behar ote dugu jendaurrera, ala 
zer! Aukera ederra iruditzen zitzaion eta harritzekoa irudi-
tzen zitzaion familia bat lortzeko hainbeste zailtasun eduki-
tzea. Panikatu (etxekoen esanetan) edo izutu egin omen zen 
Josune, baina halako baretasun leun batekin kontatzen ditu 
gauzak, kosta egiten zait sinestea. Kepa zentzu batean harritu 
egin zen guztien baiezkoa jasotzean, garbi zeukalako denek 
egon behar zutela ados halako zerbaitetan abiatzekotan. Mar-
kel ados bakarrik ez, pozik zegoen bere lehen lan ordaindua 
izango zelako.
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Alaia Martin Etxebeste

Izan ziren kezkak bidean, egutegi eta ordutegi arazoak, lotsak 
eta eskola galdu beharraren ardurak, baina galdera batek apur-
tu omen zuen zalantza: «Beno, baina egin nahi duzue ala ez?». 
Denen baiezko koruari esker erabaki zuten nahi izatea eta ahal 
izatea beti daudela uste baino gertuago. 

Horman Poster konpainiatik Igor eta Matxalenek aurretik 
nerabeekin eta gaztetxoekin egindako esperimentu batzuen sa-
reko loturak bidali zizkieten eta hor hasi ziren egingo zutena 
aurretiaz ulertzeko saiakeretan.

Markel hasieran arraro sentitu zen, Kepa laborategian pro-
batzeko prest, Josunek non sartu naiz-ka pasa zituen minutu 
batzuk eta Hegoiren begiradak esan zidanez, bera bare zegoen, 
ingurua aztertzen. Asmoa produktu zehatzago bat sortzea zela 
pentsatzen zuen Josunek, baina ez, aurki jabetu ziren euren 
baitako hitzak izango zirela protagonista, eurek esateko zutena 
zela Matxalen eta Igorren lanabes garrantzitsuena.
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Ugartemendia-Ausindarrek ez zekiten Lilik —Igor eta Matxa-
lenen alabak— zenbaterainoko parte hartzea izango zuen edo 
izango ote zuen ere. Antza, haurraren gurasoek ere ez zeukaten 
garbi-garbi, berari utzi nahi zioten gerturatzen edo urruntzen. 
Proba zezan nahi zuten, baina probatzekotan txikiak eraba-
ki zezala eta eman zitzala pausoak. Kanpotik begiratuta, esan 
nezake benetan figura berezia eta bultzagarria izan zela Lili 
prozesuan ere, ingurukoon gozamenerako. Guztiak ados dau-
de hasiera batean Josune zela urdurien zegoena eta datu gehien 
behar zituena zertan ari ziren ongi ulertzeko eta behar bezala 
kudeatzeko, baina apurka-apurka askatzen joan zen hura ere. 
«Inflexio puntua niretzat antzezlana non egingo genuen jakitea 
izan zen», Josuneren hitzetan, «lekuak bizia eman zion isto-
rioari», hezurdura bat, eta asko lagundu omen zien Zamalbi-
de 4.eko atari hura ikusteak eta euren buruak han kokatzeak. 
Unibertso txiki horrek gauza mordo bat bazterrarazi eta beste 
batzuk eraikiarazi omen zizkien: berehala bururatu zitzaien 
balkoia erabiltzearen aukera, mudantza batek joko handia 
eman zezakeela, autoa erabil zezaketela kaleari presentzia ema-
teko eta euren hitzak izango zirela balkoitik zintzilik jaitsiko zi-
tuzten objektuak, mudantzan galdu behar ez diren oinarrizko 
gauzak horiek baitira, balioak, familiaren DNAn dauden zuta-
beak. Lekua habitatzearekin bat hasi omen ziren antzezlanean 
sartzen eta erosoen sentitzen. 

Hegoik eta Kepak argi zuten hasi aurretik ongi aterako zela. 
«Azkenean beti ateratzen da dena ondo», Hegoiren ustez. Bes-
teek bazuten kezka apur bat ea hainbeste ariketak (iman-mu-
gimendu jolasak, korronteak mugitzen dituen arrainena…) 
zerbaitetarako balioko ote zuen, honek nora garamatza!? 
sentsazio bat, nolabait. Guztiek zuten konfiantza Horman Pos-
terren lanean, baina tarteka ikaratu egiten ziren hain azkar 


