
IV. ANTZERKI JARDUNEK MATADEIXEN 
 
OTSAILAK 3 

 

POZA    METROKOADROKA 

 

 
Edertasunak itxaropena sortzen du, horregatik egin ohi zaio 
kontra. Esperientzia lazgarri bat bizi izan duen inor ikustea 
mozkortzen, dantzatzen, ahotsa kantu betean urratzen… 
horren lekuko denari sortzen zaion egonezina da lan honen 
abiapuntua. Izutzeraino gozoak diren uneak, hunkiduraraino 
ederrak diren krudeltasunak. 
Arte ezberdinen arteko elkarrizketa abiatu dute 
Metrokoadroka kolektiboko kideek, eta topatutakoa ia beti 
izan da beste galdera bat. Elementu ez eszenikoetatik abiatu 
dira egileak eszenarako lan bat osatzeko, oholtzarako 
poesiaren  bidean. 
 
Metrokoadroka kolektiboa 2008an sortu zen Oarsoaldean, 
diziplina ezberdinetako artistek osatua. Haren helburuen 
artean dago arteen arteko harremana eta elkarlana ikertzea 
oholtza gaineko lanetan. Metrokoadroka-k harreman 
artistikoen sareetan oinarriturik sortzen ditu bere lanak, 
horregatik hainbat sortzaileren parte hartzea izan du 
Pozaren prozesuan. 

 

 
OTSAILAK 24 

 

TA OAIN ZE?  TTAK TEATROA 

 
 

 

 
Hemendik ezin haiz atera. Orain ere in den. Tuntun 
paela! Ez haiz ausartuko! Ezta okurritu ere! 
Ixooooooo! Es el 
fin...!Amaaaaaa....zementua...klaustrofobia! Hiru, 
zuizidatu. Igual hementxe geldituko naun 
betirako,forever! 

 



MARTXOAK 10 
 

Publikoari gorroto (Artedrama & HUTS teatroa) 

 

SINOPSIA 

Aktore bat, bi ikusle, agertoki bat. Besterik ez du behar antzerkiak: hortik aurrera hasten den 

jokoan, dena da posible. Teatroari buruzko hausnarketa jostalari baten moduan hasten da obra hau, 

publikoarekiko keinuz eta umorez; pixkanaka, ordea, arimaren barrunbe ilunenak joango dira 

agertzen: krudelkeria, bortxa, botere-harremanak... giza izatearen amildegi ertzera iristeraino. 

TAULA ZUZENDARITZAREN OHARRAK 

Publikoari gorroto idazteko, Xabier Mendigurenek Antonin Artaud-ren eragina aipatzen du. 

"Antzerkia eta bere doblea". Aktorea eta taula zuzendaria, pertsona eta pertsonaia, ni eta nere 

mamua. Baina antzerki hau ez da "metateatroa". Izaitekotan, ekintza teatral bat da, oholtza gainean 

gizon eta emazte erretzen dituena, krudela zer den ikus eta entzun dezagun. Arma arkaikoak izango 

ditugu eskutan: maskara bat, margoak eta animatua izaitea eskatzen duen gauza zonbait. 

Eszenografia: oihal gorri pare bat, zerbait gordetzekoa dugula argi uzteko.  

Gaineratekoa jokoa izango da, kodigo guzietan aritua, moralki inkorrektoa, mugagabea. Garbiki 

erraiteko, gure burua edo auzoarena torturatzeko dugun irudimena agerian utzi nahi dugu. Norberak 

bere bizia eszenifikatzeko egiten duen indarra. Amodioa eta gorrotoaren arnasa. Eta hondarrean, 

miseria. Itsuski ederra, krudela." 

 



MARTXOAK 17 

Ispilua  Aldatzen laguntzen  

 

Bikote baten arteko erlazioa. Gaur egungo 

bizitzan gure gizarteak gugan eta gure bikote 

bizitzarengan duen eragina. Gizarteak 

markatzen dizkigun arauei nola aurre egiten 

diegun eta nola presionatzen digutenaren 

gogoetak dira . Non bikoteek arazo horiei 

aurre egiten dieten edo arazoekin batera 

bizitzan aurrera jarraitzen duten. 

Bikoteetan arazoetaz hitzeginez gero  askotan 

erabaki gordinak hartzen ditugulako eta 

bizipen gogorrak bizi behar izaten ditugulako.  

Gure nahia jendeak bizitzen duen bizitzan 

hausnarketa sakona egitea da. 

Ispilua antzezlana euskaraz da, eta bi aktoreek 

parte hartzen dute. Gidoia taldeak sortua da.  

 

APIRILAK 14 

TXORI MUGARIAK (Maialen Lujanbio & Xabi Erkizia)  

Ez dira berdinak, izarrak eta urtaroak, ekonomia eta kultura. Munduko ekonomiak, Hegoaldea husten du Iparraldea 

aberasteko. Kulturak, gureak, Iparraldea behar du, husten ari den Iparraldea, Hegoaldea aberasteko. 

Non hasten da iparralde bat? Bada Iparralderago bat Iparraldetik areago, iparrerago eta iparrerago, hegoalderaino doana. 

Non, nondik da Hegoalde? Politikak ezarria du, ez geografiak. Hegoaldea Iparraldea ere bada. Iparraldea Hegoalde.  Ez 

da hego-iparrik nondik gabe. Eta nondik, beti da zergatik. 

 

Txori mugariak prentsan: 
Diariovasco – Berria – Noticias de Gipuzkoa – Uberan.org 

 

Txori migrariek ez dakite. 

Australiako aborigenak kantu-bideetan barna 

zeharkatzen dute lurralde gorria, kantua bera da bidea, 

eta bidea kantu bat da. Aire bat lur egina.  Kantuzko 

norabidea, non nora baino garrantzitsuago den bidea, 

ibilbidea, non bidea baino garrantzitsuago den ibilia. 

Txori migrariek ere ez dakite. Gu, txori mugariak gara. 

 

http://www.diariovasco.com/v/20110514/cultura/txori-mugariak-reflexiones-sobre-20110514.html
http://paperekoa.berria.info/plaza/2011-05-14/038/001/hiru_txori_iparraldera_begira.htm
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/05/14/ocio-y-cultura/cultura/erkizia-lujanbio-y-garin-crearan-una-radio-performance-en-lugaritz
http://www.uberan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=830:qtxori-mugariakq-astelehenean-estreinaldia&catid=69:emanaldiak&Itemid=63


APIRILAK  28 

Idazlea zeu zara   (Artedrama & Dejabu) 

 
 
HIK HASI pedagogia elkartearen ekimenez 2010ean argitaratu zen Joseba Sarrionaindiaren Idazlea zeu 

zara, irakurtzen duzulako ipuin liburua. Inplikazioz beteriko ipuin laburrez osatuta dago liburua, 

pentsamendu autonomoa, dibergentea eta kritikoa ahalbidetzen duten proposamen literarioz betetako 

narrazioak guztiak ere. Denak ere interes pedagogiko handikoak. 

ARTEDRAMA eta DEJABU PANPIN LABORATEGIA antzerki konpainiek elkarlanean testu horietan 

oinarritutako lana sortu dute. 

Antzezlanaren helburua 

Proposamen didaktikoa lan tresna gisa erabiltzeko aukera izateaz gain, ipuin kontaketa baten bidez, ipuinen 

lanketa sakonagoa egitea da xede nagusia. 

Bertan lantzen diren gaiak –”Elkarrekin bizitzen ikasi”, “Komunikatzen ikasi”, “Pentsatzen ikasi” eta batez 

ere “Norbera izaten ikasi”-haurrei antzerkiaren bidez modu zuzenagoan hausnartzeko aukera ematea. 

Haurrekin antzerkia, ipuingintza eta irakur-zaletasuna lantzeak berez izan lezakeen berezko interesarekin 

batera.  

Datu zehatz eta praktikoak 

 LAN MOTA: 6 urtetik 12 urte bitarteko haurrei zuzendutako ipuin kontaketa dramatizatua. 

 IRAUPENA: 45-50 minutu. 

 NON EGITEKO: Egitasmoaren izaera dela eta, garrantzia handia du guretzat espazioak, eta 

haurrentzat ezaguna den espazio batean gauzatzeak. Eskola, eremu egokiena da beraz. Herriko 

liburutegia ere egokia izan daiteke.  

 PRESTAKUNTZA: Egokiena lehenago edo ondoren ipuinak lantzea da (horretarako Hik Hasik 

argitaratutako proposamen didaktikoa kontsulta daiteke). 



MAITZAK 5

 “Ella y él: ficciones” Legaleón-T  (Txubio y Espe López) 

 

 
 

Beraiek(gizon ta emakume) planetatik desagertu dira, 

arrasto batzuk besterik ez dira geratzen… 

Beraiek balizko bizitzaren bat berreraikitzen saiatuko 

dira… 

Norbera izan, beste bat izan femeninoan…maskulinoan  

Zer gertatzen da jada ez zaudenean? Non geratzen da 

bat, norbere bizitzan edo besteen memorian? 

Hirugarren pertsonatik hitz egiteko saiakera bat 

 
 

Él y Ella han desaparecido del planeta, sólo quedan 

algunos rastros… 

Ella y Él intentan reconstruir una de las vidas 

posibles… 

Ser uno mismo, una misma, ser otro…otra 

¿qué pasa cuando ya no estás? ¿dónde queda uno en su 

propia vida o en la memoria de los demás? 

Un deseo, un intento de hablar desde la tercera persona. 

 

MAIATZAK 19 

No estoy para nadie (JB Pedradas) 
 

 

 

 

Segunda parte de la trilogía iniciada 

con Pepinos Podridos (en el frigo), en 

la que J.B. aborda, desde distintos 

personajes que en realidad son 

distintos J.B.'s, dos temas -la soledad y 

la locura-, que para él son uno solo. 



EKAINAK  9 

Azkoittiko gaztien antzerkixe  
 

KONTUK ETA KOMERIK (Biboterik gabea) 

 

 

Kontuk eta Komerik bi basarriren arteko gorabeherak 

azaltzen ditu.Euskal Herriko bi basarri eta bertako 

jendearen arteko gorabeherak eta istiluak kontatzen 

dira, Babilonia eta Moabe. 

Aspalditik izan dituzte bi familiek iskanbilak, beren 

arbasoen garaitik, eta arbasoen garaian hasi eta gaur 

arteko iskanbilen ondorioak ikusiko ditugu. 

Odolak generazioz-generazio izandako garrantzia, 

arbasoen ohorea, amodio kontuak, mendeku grinak, 

iruzurrak... gai nagusitzat hartuko dituen antzerkia; 

euskal kultura, euskara eta euskaldunak 

protagonistatzat hartuta. 


