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hitzak. besterik ez.



ZUZENDARIAREN HITZAK

“Emakumeak, artean gazte, zorion perfektuarekin egiten zuen amets”.
Lehen hitzak idazten hasi nintzenean, emakumeak ez zeukan aurpegirik. 
Orain, aldiz, bai. Hiru emakume eta aktore handik, aurpegia ez ezik, arima 
eta bihotza jarriko diote gure antzezlaneko protagonistari. Zaila egiten zait 
hitzetan nire emozio hau zehaztea. 

Baina zein da Mariren istorioa? Batzuetan film baten aurretik edo 
nobela baten izenburupean hauxe jartzen dute: istorio honek benetako 
gertakizuna du oinarri. Beste batzuetan, aldiz, irakurri edo entzun izan dut: 
istorio hau asmatua da: benetako gertakizun edo pertsonai batzuekin izan 
dezakeen antza, kasualitate hutsa da. Bi oharretako edozein izan dezake 
HITZAK antzezlaneko historiak. Emakume asko sentituko dira identifikatuak 
Mariren istorioaren momenturen batekin edo besterekin, baina istorio hau, 
Mariren istorioa, berea da, ez beste inorena. 
Izan ere, nire izebaren bizitzaren historiari egun batzuk lapurtu dizkiot 
Marirena eraikitzeko. Eta Amaia, nire lagunaren bizipenetik iazko urtearen 
lehendabiziko hilabeteak. Goiko pisuan bizi zen edadeko emakumeari 
eskatutakoak izan dira egunik eroenak. Eta kalean, euripean, oinez 
pasatzen ikusten nituen beste emakume askoren momentuak ere Mariri 
eransten saiatu naiz hitzez hitz: baten irribarrea, bestearen ahots urratua 
edo begi-zulo handiak dituen horren esku laztuak... Eta neurea den 
bizitza honetatik ere zerbait hartu dut. Nola ez ba! Nork ez du amets egin 
noizbait bikote perfektuarekin? Nor ez da noizbait bere sentimenduen 
menpe sentitu? Errealitate krudelenari ihes egin ezinik. Ezereza bihurtua. 
Koldartua. Amets gaiztoa. 

Istorio hau gaizki tratatuak izan diren emakumeak, edo are okerrago, tratu 
txarrak jasaten dituztenak ulertzeko sortua izan da. Euren bizitza hilda 
dagoela jakinda ere, zergatik jarraitzen dute hortxe, toki berean, mugitu 
ezinik, beren maiteaz errukituz. Zergatik?

Agurtzane Intxaurraga



Tratu txarrak eta gaizki tratatzea ez dira gauza bera, albistegien arabera. 
Tratu txarrak jasotzen dituzten pertsonak albiste dira. Albisteago oraindik, 
tratu txarra hilketan amaitzen denean. Gaizki tratatutako pertsonek ez dute 
titularretan tokirik. Tratu txarrak eta gaizki tratatzea hitzak besterik ez dira. 
Baina bereizi egiten ditugu gazteleraz ere, orden desberdinean jositako hitz 
berberak izan arren: maltratar=tratar mal.
Hitzak besterik ez dira. Hitzak. 
Horri buruz da Hitzak. Hitzez. Hitz zaurigarriez, hitz iraingarriez, hitz 
gutxiestzaileez… Hitzak besterik ez. Eta hitzen artean gizon bat eta 
emakume bat. Elkarri hitzik gozoenak esateko gai diren gizon bat eta 
emakume bat. Hitzak gozotasuna galtzen hasten diren arte. 
Emakumeak, hitzak asko maite dituen emakumeak, isiltzea erabakiko du. 
Hobe beharrez. Esaten dituenak ulertzeko gai ez den pertsona bihurtu 
zaiolako hainbeste maite zuena. Esaten duen hitz bakoitza nahi erara 
ulertuko duen pertsona bihurtu zaiolako hitzak xuxurlatuz kateatu zuen 
hura bera. Esan gabeko hitzak ere entzun egiten ditu, ordea. Nahi duen 
hura besterik entzun nahi ez duenak ez baitu hitzen beharrik. Eta begietan 
irakurtzen ditu hots bihurtu gabeko hitzak. Eta hori ezin eramana egiten 
zaio. Eta hitzez baliatuko da eramanezina adierazteko. Hitz mingarriz.
Eta behin biren artean hitz mingarriak sartzen direnean, edozer gerta 
liteke. 
Tratu txarrak? Ez. Ez derrigorrez… 
Gaizki tratatuak, bai: eta horixe da tragedia askoren hasiera.  







SINOPSIA

Hiru emakume eta gizon bat. Eta umea.
Emakume gaztea, maite duen gizonarekin ezkondu berria. Zorionaren 
ispilu. Emakume heldua, maite zuen gizonarekin aspaldi ezkondua, 
gatazka etengabean. Zorigaitzaren ispilu. Emakume zaharra, gizonik maite 
izan ote duen ahaztuta, zoramenaren ispilu, (baina ispiluaren atzean aske 
eta zoriontsu izan litekeela jakitun). 
Emakume gaztea ezkondu da maite eta desio duen gizonarekin, bizitza 
osoan zoriontsu izateko ilusioz. Emakume helduak jakin arazi nahi dio bera 
ere halaxe ezkondu zela orain urte batzuk, baina gero zerbaitek krak egin 
zuela harremanean. Emakume zaharrak berak egin zuen krak munduan 
gehien maite zuen pertsona galdu zuenean. Harrezkero, ez dio inori 
aholkurik ematen. Izar iheskorrak harrapatuz bizi da umearekin.

Ez da egun zehatz batean gertatzen; egunez egun, pixkanaka baizik. 
Emakume gaztea zoriontsu da etxean, zoriontsu lanean, zoriontsu 
ama izango dela jakitean, baina zerbait aldatzen ari da. Gizonak ez dio 
aspaldian hitz goxorik xuxurlatzen; zoratzeraino maitemindu zituen hitz 
haiek beste zerbait bihurtuak dira: hitz mingarriak. Eta min egiten dio, 
gizonak jada ez duela lehen bezala maite sentitzeak. Edo maite badu, 
jada ez diola lehen bezala hitz egiten ikusteak. Gizona ere minduta dago. 
Beharbada min horrek bihurtzen du berarekiko mingarri?
Emakume helduak esan nahi dio, min hartu duenak ez duela zertan min-
emale bihurtu. Esan nahi dio, berari ere gauza bera gertatu zitzaiola. 
Esan nahi dio, min egiten duten hitzak onartzen hasi ezkero, trajedia 
baten atarian jar litekeela. Berak badakiela. Esan nahi dio, egiteko 
lehenbailehen bera egiten ausartu ez zena. Baina… norberak bizitzen 
du bere bizitza, eta azken batean, gizonarenak, hitzak besterik ez dira. 
Bereak, emakumearenak ere hala ziren, hitzak, isiltzea erabaki zuen arte. 
Hitza hitzaren lagun zoragarri den bezala, hitza hitzaren kontra hilgarri izan 
litekeelako.
Hiru emakume, eta gizon bat, eta umea. Hiru emakume, bat eta bera izan 
litezkeenak. Hiru emakume, bat eta bera direnak, hitzez hitz, zahartuz doan 
bitartean; hitzez hitz, zorionetik zorigaitzera, eta zorigaitzetik zoramenera 
doan bitartean; hitzez hitz, trajedia usainduz; hitzez hitz, zer egin behar 
lukeen ulertu eta egiteko behar duen indarra bildu ezinean; hitzez hitz…
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Ane Pikaza 
Emakumea 1

Arte Ederretan lizentziatua U.P.V./E.H.U.-n eta Arte Dramatikoan diplomatua 
Bilboko Musika eta Arte Eszeniko eta Bisualetan (ARTEBI). Horrez gain, 
U.P.V. /E.H.U.-n Antzerki eta Arte Eszenikoen espezialitatea burutua du. 
Aktore moduan Wendell Wells (FTI Bigarren topaketa internazionala), 
Augusto Omolú (Odin Teatret), Antonio Fava (Stage Internacional de 
Comedia de’ll Arte), VIcente León (R.E.S.A.D.-ko katedratikoa), The 
SITI Company (New York, BECA KREA 2011), etab. bezalako irakasle 
entzutetsuekin ikasi du. Ikusisentzunezkoetan lan ugari egin ditu eta 
gaur egun ‘Gaitzerdi Teatro’ talde bizkaitarraren Kabia’ antzerki ikerketa 
laboratorioan dihardu aktore eta ikertzaile moduan eta beraiekin 
Sarrionaindiaren “Euria esan eta euria egin” lanean parte hartu du. 



Ainhoa Aierbe 
Emakumea 2

Esperientzia handiko emakumea bai pantaila txikian bai antzerkian ere. 
ETB 1-eko Goenkale telesailean Leonorren paperagatik oso ezaguna 
da gure artean. Antzezlan zerrenda luzea dauka atzetik, horien artean 
nabarmenak Arantxa Iturbe eta Agurtzane Intxaurragaren Ai ama! Hika 
Teatroak ekoitzia, Paul Pörtner-en Por los pelos Txalo produkzioak ekoitzia 
eta Fernando Trías de Bes-en El vendedor de tiempo musikala, Ados 
Teatroak ekoitzia. Abeslari bezala ere egin du lan hainbat zarzuelatan eta 
ETB 1-en EKO “Euskal Kanturik Onena” programan ere parte hartu zuen.



Klara Badiola
Emakumea 3

Antzerkian, zinean, bikoizketan nahiz telebistan esperientzia handia duen 
emakumea. Zinean, bere lan ezagunenen artean Julio Medem-en Vacas 
luzemetraian burututakoa da. Pantaila txikian egin dituen azken lanak 
ETB 1-eko Mugaldekoak eta Goenkale izan dira. Antzerkian ere zerrenda 
luzea dauka eta lan ezagunenen artean ondorengoak: Agatha Christie-
ren La Ratonera Txalo Produkzioak ekoitzia, Meter Sichrovskyren Nacidos 
Culpables Tanttaka Teatroak ekoitzia eta Meter Shafferen El Apagón Txalo 
Produkzioak ekoitzia dira.



Agurtzane 
 Intxaurraga 
Emakumea 4

Informazio Zientzietan lizentziatu eta Eusko Jaurlaritzako ARTE DRAMA-
TIKO Zerbitzuko ikasketak burutzen ditu. HIKA Antzerki Taldearen sortzai-
leetako bat izan zen eta egungo zuzendari. Urte askotan aktore bezala ere 
aritu da taldean. Besteak beste Hika Teatroaren Chaplin Tropela, Ohea 
egin gabe eta Easoko Ederrak musikalean aktore moduan aritu da. Tele-
bistan bere azken lanak Mugaldekoak (2010) eta Goenkale telesailak izan 
dira. Zinean berriz, bere lanik esanguratsuena Igartubeiti dokudrama izan 
da, Telmo Esnalek zuzendua eta Pasaia Films-ek ekoitzia.



Jabi Barandiaran
Gizona

Beste zerbaiten bila edo, konturatu gabe antzerkian sartu zen. Donostiako 
TAEen ikasi ondoren Ados Teatroarekin hasi zen ogia irabazten eta ondo-
ren, Trapu Zaharra-rekin eta gaur egun hauekin jarraitzen du antzezlan 
ezberdinetan parte hartuz. 
Aldi berean, bere sormen kaotikoa libre utzi eta J.B. Pedradas zigilupean 
dihardu, bere ego eta konfiantza marka, neurri txikiko hainbat ikuskizun 
sortuz. Hala nola, Errare Hymanym Est, Pepinos Podridos (en el frigo) eta 
No Estoy Para Nadie, guztiak karteleran oraindik. 
Metrokoadroka Sormen Laborategian ere parte hartzen du erregularki, eta 
hauekin proiektu berri batean murgilduta dabil, Hitzak antzezlanaren data 
beretsutan estreinatuko den proiektua. 
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