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Hara eta hona dabiltza Agerre Te-
atro taldeko kideak Errenteriako
Niessen antzokian (Gipuzkoa). Ia
ilunpetan antzezlaneko arropak
janzten batzuk, agertokiko argi
horien azpian eszena tresneria
atontzen beste batzuk. Txirula
baten doinuak entzuten dira alde
batetik, gitarra batenak bestetik.
Taula gainean dira Santxo Panza
eta Dultzinea, beste lagun batek
Kixoteri ileak harrotzen dizkion
bitartean. Cervantesen On Kixote
obra ospetsua antzeztu nahi duen
komediante eta musikari zoro tal-
dea irudikatuko dute guztiek Dol-
tza. Dultzinea Kixote vs Teresa
Panza antzezlanean. Antzerkia
beste antzerki baten barruan. An-
tzezleak antzezle rolean. Cervan-
tesen jolas berari jarraituz, Maite
Agirre zuzendariaren hitzetan.
Bihar estreinatuko dute lana eus-
karaz, Niessen aretoan, 20:00etan,
eta etzi gazteleraz eskainiko dute.    

Antzezleak antzezle rolean jar-
tzean «Cervantesen joko berean»
sartu direla dio Maite Agirre auto-
re, zuzendari eta antzezleak. «Cer-
vantesek gauza bera egiten du, be-
re ofizioaz ere askotan hitz egiten
du liburuan. Esaterako, On Kixo-
tek Santxori esaten dio: ‘Baina
beste bertsio bat dago? Hori ez da
originala, e?’ edo ‘Liburu pila dago
hor zehar gure istorioa konta-
tzen’, eta halakoak». Elkarrizketa
horiek bere garaiko autore batez
gaizki esaka aritzeko nahiz beste
bat txalotzeko baliatzen ditu Cer-
vantesek liburuan, zuzendaria-
ren iritziz. «Beti dago errealitatea-
rekin oso lotuta. Eta guk haren jo-
ko berari jarraitu diogu, guk ere
geure buruaz hitz egiteko, gure
momentuez, gure ofizioaz...».

Cervantesen eleberriarekin «li-
luratuta» ekin zion Agirrek lana
idazteari. «On Kixote irakurtzen
dudan bakoitzean aurkitzen dut
zerbait berria. Eta Cervantesekin
liluratuta geratzen naiz gauza as-
korekin; bat-batean, ikusten dut
pertsona bat oso irekia, ausarta,
feminista, herriko arima horreta-
tik oso gertukoa...». 

Halako klasiko bat hartzean,
«gauza inportante guztiak esan-
da daudela» konturatzen da bat,
Agirreren ustez. «Gure ikuspegi-
tik kontatzen dugu istorioa, baina
gauza batzuk behin eta berriro
errepikatzen dira». Mitoen ideia
jarri du adibidetzat. «Zenbat mito
dauzkagun eta zenbat mito apur-
tu behar dugun oraindik. Cervan-
tesek gauza bera esaten zigun. Pi-
su handiegia daramagu bizkarre-
an, eta agian pisu hori arindu be-
har genuke, eta errealitateari na-
turaltasunez begiratu». Galderak
pausatzean ikusten du Agirrek ir-
tenbidea, eta horixe egiten du an-
tzezlanak, erantzunak norberak
bila ditzan. «Badakigu mitoak
nondik datozen eta nola zabal-
tzen diren. Erne egon behar dugu,
eta esaten zaigunean ‘handik’ edo

‘hemendik’, gelditu, eta pentsatu,
‘nondik jo nahi dut?’». 

Bidaia baten kronika 
On Kixote eta Santxoren bidaia
kontatzen du Cervantesen obrak,
eta antzezlana ere bidaia baten
kronika da azken batean: On Kixo-
te interpretatu nahi duen konpai-
nia bitxi baten bidaia. «Antzezten
dugun taldeak beti aurrera joan
behar du; emanaldia bukatzera
edo Tobosora iritsiko garen ez da-
kigu, baina beti aurrera goaz»,
azaldu du Ainhoa Pinedak, Dol-
tzaren rolean ariko den aktoreak.
Aurrera jarraitzeko, taldekide ba-
koitzaren indarra nabarmendu
du. «Zenbaitetan galduta gabiltza,
ez dakigu zer egin... baina beti da-
go norbait une horretan ideia bat
duena aurrera egiteko». Taldea
bultzatzen zeregin garrantzitsua
izango du Iñaxio Tolosaren pertso-
naiak. Konpainiako «azeri zaha-
rra» da; ez da burua, baina agindu,
agintzen du; musikaria ere bada,

eta titiriteroa... Konpainia «porrot
hutsa da» haren hitzetan, «baina
ez porrot totala, aurrera doa beti». 

Kixoteren rolean David Azurza
tenorra ariko da. «Beste antzezle
bat da taldean, baina tentsioa sor-
tuko du, divosamarra delako... An-
tzerkiaren barruko antzerki bat
denez, askotan ez dakigu nor ari
den hitz egiten, pertsonaia, Kixo-
te, edo biak batera...», dio. Tenorra
izanagatik ere, antzerkian aritua
da lehenago, baita opera batean rol

berean ere. Kantatu baino gehia-
go, antzeztu egingo du obran. Ki-
xoteren «isla berezia» edo «kontra-
pisua» jokatuko duen pertsonaia,
aldiz, Salem Mohamedek antzez-
tuko du. John Bolduan, Kepa Fer-
san, Iker de la Concha, Amaia Co-
rral, Iñaki Santos eta Erik Proban-
zak osatzen dute aktore taldea.  

Maputotik Errenteriara
Milaka kilometro daude Errente-
riatik Maputora, baina hantxe du
abiapuntua lanak. «Egia esan, Ar-
gamasilla de Alban (Gaztela-Man-
txa, Espainia) sortu zen ideia», ze-
haztu du Agirrek. Han preso zute-
la idatzi zuen On Kixote Cervante-
sek. «Kartzela zegoen lekuan kul-
tur etxea dago orain; antzezlan
bat egiten han izan ginen, eta isto-
rioan murgiltzeko energia bere-
zia sentitu genuen». Eta idazteari
ekin zion Agirrek. Handik gutxira
deitu zioten Mozambiketik, eta
hango konpainia batekin elkarla-
nean estreinatu zuen iazko udan
Dulcineia e o cavaleiro dos leones
obra, Henning Mankell idazleak
zuzentzen duen Teatro Avenidan. 

Euskal Herrira itzultzean, beste
bertsio bat idazteari ekin zion, he-
mengo publikoari egokitua. «Ez
du zerikusirik hangoarekin». Ar-
gi du testuingurua aldatuta ezin
zela istorio bera kontatu. «Cervan-
tesen testua oso porotsua da, arna-
sa inguruko girotik hartzen du;
beraz, dena da desberdina». Zen-
bait elementu, halere, mantendu
dituzte, eszenografia edo argizta-
pena, kasu. Musikak duen garran-
tziaren arrastoa eman dezake so-
ketatik zintzilik txalaparta handi
baten egurrek agertokiaren ia
atzealde osoa hartzea. 

Agerre Teatrok ohi duen mo-
duan, «laugarren horma apurtu»
eta, hala nahi badu, ikusleari la-
nean parte hartzea eskainiko dio.

‘Doltza. Dultzinea Kixote vs Teresa Panza’
antzezlana estreinatuko du Agerre Teatro
taldeak bihar, Maite Agirreren gidaritzapean

Mozambiken hango konpainia batekin iaz
eginiko obraren bertsioa egokitu du taldeak 

Agerre Teatro taldeko kideak, Cervantesen On Kixote obran oinarritutako antzezlana entseatzen. IMANOL OTEGI / ARP

Agerre Teatro taldeko kideak; erdian, eserita, Maite Agirre. IMANOL OTEGI / ARP
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Cervantesen
jolasa

Zenbat mito ditugun eta
zenbat ditugun oraindik
apurtzeko. Cervantesek
gauza bera esaten zigun»
MAITE AGIRRE
Obraren autorea eta zuzendaria

«Antzerkiaren barruko
antzerkia izanik, sarri 
ez dakizu nor ari zaizun,
pertsonaia, Kixote...»
DAVID AZURZA
Tenorra eta antzezlea
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