
koadernoa zuri

Arantxa Iturbek eta Agurtzane Intxaurragak idatzia

Zuzendaria:
 

Agurtzane Intxaurraga

HIKA TEATROA



HIKA teatroa. 27 urteko ibilbidea

Antzerki garaikidea, kontzeptuan eta poetikan oinarritua. Agurtzane Intxaurragak zuzentzen du konpainia. 
Bere antzezlan eta lan guztietan emakumearen begirada, izaera eta izana oso presente dago. HIKAren hainbat 
antzerki testu berak idatziak ditu Arantxa Iturbe idazlearekin batera. Bi emakume hauek asmatu dute historia 
hunkigarriak bezain krudelak eraikitzen. Ikuslea hasiera hasieratik begiz eta belarriz harrapatzen dutenak. 
Barrenak astinduz ikuslea hausnarketara gonbidatzen dutenak. 

HIKA euskal antzerkia da. Bere sormen guztiak euskaraz jaio eta bizi dira. Bakoitzaren bigarren bertsioa, 
gaztelaniazkoa, alegia, Estatuko merkatuan zabaltzeko asmoz eraikitzen da.

Sariak

2015: LA NOCHE ARABE, Garnacha de Haroko Jaialdian Muntaia Eszeniko Onenari Saria.

2015: PALABRAS, Euskal Ekoizpen Onenaren Ercilla 2014 Saria XXXI. edizioan.

2013: PALABRAS, Torrejon de Ardoz-eko Emakumezkoen Eszena Zuzendarien XVI. Lehiaketan Zuzendari 
Onenaren Lehen Saria eta Jose Maria Rodero Publikoaren Sari Berezia

2013: PALABRAS, Garnacha de Haroko Jaialdian Itziar Ituñok Aktore Nagusiaren Lehenengo Saria eta 
Agurtzane Intxaurragak Errepartoko Aktorearen Lehenengo Saria.

2011: AITAREKIN BIDAIAN, Euskarazko Testu Onenaren MAX Saria. 

2010: AITAREKIN BIDAIAN, Errioxako Garnachako XIII. Antzerki Lehiaketako Ikusleen Saria Ikuskizun 
Onenari eta Epaileen Aipamen Berezia.

2010: AITAREKIN BIDAIAN, Donostia Antzerki Saria.

2006: SEDA, Torrejon de Ardoz-eko Emakumezkoen Eszena Zuzendarien IX. Antzerki Lehiaketako 
Zuzendari Onenaren Lehen Saria.

2005: SEDA, Errioxako Garnachako VIII. Antzerki Lehiaketako Taularatze eta Zuzendari Onenaren Sariak.

2005: GROAU!, Euskarazko Testurik Onenaren MAX Saria.

2004: IXA, Euskarazko Testurik Onenaren MAX Saria.

2003: AI, AMA!, Euskarazko Testurik Onenaren MAX Saria.

2000: AI, AMA!, Euskal Aktoreen Batasuneko Antzerkiko Aktorerik Onenaren nominazioa: Ainhoa Aierbe.

1999: 2050 EUSKAL OFF, Azpeitiko Antzerki Topaketetako Ikuslegoaren Saria. 

Aitarekin bidaian

Zeta



Hitzak

Itsasoaren Emazteak

Gau Arabiarra 



Koadernoaren hitzak lerroz lerro...

Begoña eta Arrate ahizpak dira. Hogei urteren ondoren jaiotetxean egingo dute topo, ustekabean. Arrate 
beheko bizilagunak deituta itzuli da,  denboraldi bat baitarama hoska, soinu arraroak entzuten dituela esanez. 
Ama hil berria da eta hutsik behar luke etxeak. Baina Arratek Begoña aurkitzen du bertan. Ezustean. 

Afrikan bizi izan da urte askoz Begoña. Amarengandik ihesi joan zen. Ekaitz-egun beldurgarri batez, aborto 
baten ondorioz, bizia hankartetik zihoakiola konturatu zenean. Laguntza eskatu zion amari. Honek, ordea, 
lagundu aurretik mehatxu egin zion. Gertatutakoa bien artean geratuko zela hitz emanarazi egin zion. Egun 
batzuk geroago Begoñak ihes egingo du zulo ilun hartatik, giro itogarri horretatik. Urrutira. Afrikara.

Zoriontsu izango da Afrikan. Maita egingo dute eta maitatua sentituko da. Baina hala ere,  umetatik bizitakoak 
ez dio bakerik emango eta egun batez denak idaztea erabakiko du. Koaderno zurian. Hogei urte geroago 
Begoña etxera itzuliko da lanik gabe, bizimodua ateratzeko modurik eta indarrik gabe. Egoera horretan, amak 
eguna zaharren zentro batean ematen duela aprobetxatuz,  etxean sartu eta berak alde egin zuenetik beti itxita 
egon den gelan hartuko du ostatu, ezkutuan. Gauero, ordea, Begoña ohe ondoan eseriko zaio amari eta hark 
alabaren mamutzarrak bisitatzen diola uste duen bitartean, alabak kuaderno zuriko hitzei hotsa jarriko die, 
lerroz lerro, hitzez hitz. Urteetan idatziak.

Ama hil ondoren, bertan jarraituko du Begoñak noizbehinkako itzulpen lanak ematen dioten diru urriarekin.  
Beheko bizilagunaren begietatik ihes egiten moldatuko den arren, Arrate ahizparen ustekabeko bisitek lanak 
emango dizkio. Izan ere, Arratek maitalearekin biltzeko maitasun habitzat hartu du jaiotetxea eta nahigabe 
Begoña enkontru horien lekuko ezkutua bihurtuko da. 

Arrate ezkonduta dago eta bi alaben ama da. Lanbidez, famili medikua da ondoko herrian eta itxura batez 
bizimodu zoriontsua dauka.  Benetan, ordea, bizimodu bikoitza darama. Hilabeteak dira umetako neska lagun 
batekin maitasun harreman bat daramana ezkutuan. Inork ezin du halakorik jakin! 

Bi ahizpak aurrez aurre elkartzeak elkarri kontuak eskatzeko balioko die. Ezer gutxi dakite amak batengan eta 
bestearengan utzitako arrastoez. Nahikoa lan izan du bakoitzak bere bizitza eraikitzen. Nahikoa lan bizitzen.

Ama maitea...



Zergatik?

Garcia Lorcaren Bernarda Alba antzezlana izan zitekeen gure historia. Bernarda bera, gure ama. Adela 
eta Angustias gure ahizpak. Aitortzen dut gure lehenengo intenzioa horixe izan zela, Lorkaren Bernarda 
Alba antzezlana taularatzea. Gure artean emakumeei buruz idatzi den historiarik entzutetsuena eta 
hunkigarrienetarikoa ziurrenik. Bernarda Alba. Hain krudela eta horren poetikoa, aldi berean, hain erreala 
eta horren sinestezina, aldi berean, hain hurbila eta horren hotza. Hala ere, ez gara ur horietan murgilduko. 
Gugandik gertu zeuden erreferenteak aztertzen hasi ginenean, geure historia propioa eraikitzeko nahikoa 
material bagenuela konturatu baiginen. 

Nahikoa izan dugu hogei, hogeitamar urte atzera egitea eta geure ingurura begiratzea gure herri Santu 
honetan ere Jainkoaren izenean emakumeoi leiho asko eta asko itxi zaizkiela konturatzeko. Besarkada asko 
ukatu zorroztasunaren agindupean. 

Nora zoaz orain? Ez zara harekin joango? Herri guztiak daki ze neska klase den! 
Hamarretarako etxean. Errezatu al duzu aitaren alde? Nor da mutil hori? Joaten al da 
elizara? Ze intentzio ditu? Ni bizi naizen bitartean ez duzu... ni bizi naizen bitartean ez 
zara… ni bizi naizen bitartean etxe honetan… 
Ezin bizi, eta ezin bizitzen utzi.

Etxeko andre gogor eta zikiratzaileak dira. Tradizioaren defendatzaile itsuak eta elizkoi amorratuak. Bizitza 
eman eta bizitza bizitzen uzten ez duten ama agintariak. 

“Herri txiki, infernu handi” Esaera zahar horren atzean nahi baino Bernarda gehiago aurkitu ditugu, nahi 
baino Adela eta Angustias gehiago amarekin  zilbor hestea ete nahian. 

Zilbor-hestea etetea ez da urrats erraza, ordea, ezta egoera normaletan. Ama agintari, zorrotz eta zikiratzailea 
denean, sentimenduak azaltzeari ahuldadea deitzen diona, eta gizartearen aurrean beti tente, garbi eta ohoretsu 
agertzea, zoriontsu izatea baino garrantzitsuagoa irizten diona, ez da urrats zaila. Halakoetan ia ezinezko urrats 
bihurtzen da.

Emakumea hauen izenean  geure historia propioa eraikitzea erabaki dugu.  Geure eskuz idatzia, geure 
bihotzetik sortua, beti saiatuz  ahalik eta modurik berritzaileenean  eta gaurkotuenean eraikitzen. 

Arratek eta Begoñak, gure bi protagonistek,  bakarrik egingo diote aurre amak haiengan utzi dien arrasto 
sakonei. 

Begoñak amaren aurrean borrokaren bidea hartuko du infernu hartatik ateratzeko.

Arratek, aldiz,  obedientziarena, amaren maitasuna eskuratzeko.  

Hogei urteren ondoren ama hilda dago, baina bata zein bestea amaren arrastoz josita daude. Arratso sakonak 
eta hautsi ezinak. Zilbor-heste itogarria ama-alaben artekoa. Zilbor-heste ete ezina. Hilda egon arren, amak 
agintzen jarraitzen duelako haien bihotzetan. Noiz arte, ama?

Jauna, erruki zakizkigu

Kristo, erruki zakizkigu

Jauna, erruki zakizkigu

Kristo, entzun gaitzazu

Kristo, adi gaitzazu

Zeruko Aita Jaungoikoa, erruki gutaz

Jaungoikoaren Semea, gizonen Eroslea, erruki gutaz

Espiritu Santu Jaungoikoa, erruki gutaz

Hirutasun Santua, Jainko bakarra, erruki gutaz

Andre Maria, otoitz gure alde

Jaungoikoaren Ama Santua, otoitz gure alde

Birjinen Birjina Santua, otoitz gure alde

Jesukristoren Ama, otoitz gure alde

Elizaren Ama, otoitz gure alde



Koadernoaren hitzak...

Zuk badakizu ze min ematen duen hutsuneak? Sentitu duzu inoiz ez jakiteak eragiten 
duen mina? Ez nekien nora joana zinen. Ez nekien zergatik. Ez nekien ezer. Alde egin 
zenuela. Ni amarekin bakarrik utzita. Besterik ez.  

Arratek

Krak! Etxera itzuli eta amari idazten hasi nintzen. Gorrototik. Gorrotoa baitzen ahazten 
uzten ez zidan sentimendua, ulertzen?

Begoñak

Minik ez sentitzea, edozerk min ematea bezain arriskutsua da.

Arratek

Nire gelatik mugitu gabe ikusten zaitut amaren ohean, amari erantzuten. Bizitzan 
lehendabizikoz. Ahotsa indartu gabe, baina, esan beharrekoak, inoiz ez bezala, esaten: 
“ama, zure ohean ari naiz, eta ez da nire senarra. Eta ez dakit maite dudan, baina hitz 
ematen dizut desio dudala. Desio. Beste inor inoiz ez bezala.

Begoñak

Jendeak jakingo balu... eta umeek. Eta amak!  Ze lotsa! Zer arraio egin behar dut orain?

Arratek

Ez zara nire alaba! Nire alaba batek ez luke sekula honelakorik egingo. Jainko maitea! Eta 
egingo balu, nire ardura da sekula santan inork ez jakitea!

Amak

Zuk nahi ala ez, zu eta ni ama-alabak gara eta ez dago hori aldatuko duen Jainkorik, ama.

Begoñak

...zuk 
badakizu 
ze min 
ematen duen 
hutsuneak?



Antzelanaren hiru ildo nagusiak

Konfliktoa & Emozioa, Poetika eta Umorea...

Konfliktoa & Emozioa...
Ausartak edota koldarrak. Borrokaren bidea hartzen dutenak edota obedientziarena. Bizitzarekiko bi 
muturreko jarrera. Bi ahizpa,  aurrez aurre.  

Poetika...
Familiaren pisua, bakardadea, itxurak gordetzea, erlijoaren indarra, maitasun nahia, askatasun egarria, abortua, 
genero askatasuna, literatura. Ezinbestekoa gai unibertsal hauei hitza ematea, era poetikoan: minaren poetika 
ederrean. 
Modu polita ikuslea harrapatzeko eta, batez ere, ikuslea hausnarketara gonbidatzeko. 

Umorea...
Ikuspuntu aldaketa bat nahikoa izan liteke egoera tragiko bat  barregarri bihurtzeko. Tragikomedia da hori. 
Koaderno Zuriak izango du tarteka tragikomediaren antza. Pertsonaien barne mundua hausten dagoen 
bitartean bizi duten egoera ikuslearentzat barregarria suertatuko da: mozkorraldiaren eszenak emango du 
soberan horretarako, adibidez.

Bestalde, bigarren mailako bi pertsonaien bizipenak ere kontatzen dira antzezlanean. Biak Arrateren pazienteak 
dira. Batek erretiroa hartu duen senarraren sindromea dauka, besteak gaixotasun arraro bat: min fisikorik 
sentitzeko gai ez da. Hari nagusian tartekatuz, bi pertsonai hauek historiari  freskotasuna eta arnasa erantsiko 
diote. Miren Gojenola aktorea arduratuko da bi pertsonai hauei bizia ematen. Ezaguna da bere erraztasuna 
komedian murgiltzeko. 

...ez dago hori 

aldatuko duen 

Jainkorik, ama.



Arantxa Iturbe
egilea

Alegia, 1964. 

Informazio Zientzietan Lizentziatuta Nafarroako Unibertsitatean. Irratigintza izan da 
bere jarduera profesional nagusia 1988. urtetik hona eta horretan dihardu gaur egun ere 
Euskadi Irratiko Arratsaldekoa saioa gidatzen eta zuzentzen. Euskal Herriko egunkari 
gehienetan egin izan ditu kolaborazioak. Irratiko eta telebistako gidoigile bezala 
ere lan egin du eta HIKA Teatroak gidatu dituen lau antzezlan idatzi ditu Agurtzane 
Intxaurragarekin elkarlanean. Horietako hiruk euskerazko testu onenaren Max Saria jaso 
dute. Hortaz gain haur literaturan eta helduen literaturan hainbat liburu ditu argitaratuak. 
Besteak beste, Ezer baino lehen (Elkar 1992); Kontu jaten (Alberdania 2006); Amona basoan 
galdu zenekoa (2005 Elkar).

Agurtzane Intxaurraga 
egilea, zuzendaria eta aktorea

Orozko, 1966. 

Informazio Zientzietan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. 1989an 
Eusko Jaurlaritzako ANTZERTIren (Arte Dramatiko Zerbitzua) hiru urteak 
osatu eta gero, HIKA Antzerki Taldearen sortzailetako bat izan zen. Harrezkero 
buru belarri ibili da interpretazio munduan, bai aktore lanetan eta baita zuzendari 
eta gidoigile moduan ere. Hikarekin ekoiztutako Ai, Ama, Aitarekin Bidaian 
eta Hitzak, Itsasoaren Emazteak dira, besteak beste, idatzi eta zuzendu dituen 
antzezlanak bidean hainbat sari jasoz. Une hauetan Malas Compañias bilbotar 
Zirko taldearen lan berria zuzentzen ari da: Letter, gutun baten bidaia.

Antzerkiaz gain, telebistan hainbat urtez lan egin du gidoilari eta aktore zuzendari 
modura Goenkale telesaioan. Egun, Dibulitoon Studio ekoizten ari den Teresa y 
Tim animazioko film luzea zuzentzen ari da. 



Itziar Ituño
-Arrate-

Basauri, 1974.

Industria, Politika eta Hiri-Soziologian Lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. 
Antzerki ikasketak aldiz, Basauriko Antzerki Eskolan burutuko ditu. Harrezkeroztik bere 
ibilbide profesionala zabala, emankorra eta etengabea izango da hiru esparruetan: telebistan 
(Goenkale, Sabin, Vaya Semanita…), antzerkian (Hika Teatroaren Hitzak. Lan honekin 
aktorerik onenaren lehen saria eskuratu zuen Garnacha de Haroko XVI. Antzerki lehiaketan; 
Amantalaren Ahotsa; Zeta, besteak beste, edota Txalo Produkzioak-ekin Grönholm Metodoa; 
Pakitarentzat bakarrik) eta zineman (bere azken bi lanak: Pablo Maloren Lasa eta Zabala 
(2014); Jose Mari Goenaga eta Jon Garañok zuzendutako Loreak (2013), zeinekin hainbat 
sari eskuratu dituen.

Miren Gojenola
-Begoña-

Lekeitio, 1968

Ikurren Hizkuntzan diplomatua. 1989an Antzertin osatzen ditu aktore ikasketak. Urte 
berean HIKA Teatroa osatzen du promozioko lagunekin batera, tartean Agurtzane 
Intxaurraga dagoelarik. 90. hamarkadan Goenkalen aktore lanetan hasten den arren, 
aktoreen zuzendari lanetan amaituko du. Hika konpainiaz gain (Ai ama!, Itsasoaren 
Emazteak), beste konpainia batzuekin ere lan egingo du: Ongi ibili (Pok Teatroa); Wilt 
(Ados Teatroa) edota Hiru (Txalo Teatroa). Agurtzane Intxaurragarekin elkarlanean ari da 
2011tik, Hitzak antzezlanaren zuzendari laguntzaile gisa edota Rojo Telonen Soy Ellas 
zirko ikuskizunean zuzendaritza partekatuz (2016). Horrez gain, 2013tik gaztetxo eta 
helduentzat antzerki tailerrak ematen ditu. Egun, Donostia 2016rentzat Txirrita herri 
antzerkia zuzentzen ari da.



Fitxa Artistikoa

Egileak: Arantxa Iturbe, Agurtzane Intxaurraga

Ane Sextonen olerkiaren itzulpena: Harkaitz Cano (Susa Argitaletxea)

Antzezleak:
Itziar Ituño: Arrate
Miren Gojenola: Begoña / Gaixoa 1 / Gaixoa 2
Agurtzane Intxaurraga: Ama / Brijida / Manipulatzailea

Zuzendaria: Agurtzane Intxaurraga
Zuzendari Laguntzailea: Tessa Andonegi

Musikaren Diseinua: Iñigo Telletxea
Argien Diseinua: Xabier Lozano
Espazio Eszenikoa: Miren Intxaurraga, Xabi Mujika
Koreografia: Miryam Perez Cazabón eta Jenni Perlaza
Jantzitegia: Xabi Mujika
Grafikaren diseinua: Atelier Laia
Promozio bideoa: Acrónica Producciones (David Bernues)
Argazkiak_Grafika: José Luis López de Zubiria
Argazkiak_Promozioa: Dani Blanco

Koordinazio Teknikoa: Xabi Mujika, Hika
Eszenografiaren Errealizazioa: Eskenitek
Talde Teknikoa: Eragin Stac
Komunikazioa: Amaia Kerexeta
Administrazioa: Asun Etxeberria

Ekoizpena eta Banaketa: Hika Teatroa
(633 25 22 00 – hika@hikateatroa.eus – Amaia Kerexeta)



HIKA Antzerki Taldea, S.L.
Aldapa kalea 14. Donostia. Gipuzkoa 
T 633 252 200 - 656 792 501
hika@hikateatroa.eus 
www.hikateatroa.eus


