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G
allartako (Abanto, Bizkaia)
historia On Kixoteren bidez
ezagutzeko aukera izango
dute asteburu honetan berta-

ko herritarrek. Baina zerikusirik izan al
dezakete On Kixotek eta Gallartak? In-
dustrializazio garaian meatzaritzan ho-
rren garrantzitsua izan zen herriak Man-
txako zaldunarekin lotura gutxi dauka
egia esan, Mexikorekin izan dezakeen
bezain gutxi. Baina Agerre Teatroak On
Kixote Gallartarekin eta Mexikorekin lo-
tzea lortu du, ordea. Nola? Antzerkiaren
bidez.

«Gure antzerki taldean proposamen
berezi bat egiten ari gara, eta, horren
arabera, obra egitera joaten garen lekue-
kin lotutako historiaren zertzelada ba-
tzuk kontatzen ditugu», dio Maite Agi-
rrek, Zu ere On Kixote? antzezlaneko ak-
tore, gidoigile eta zuzendariak. Lekuan
lekuko historia antzerki lanaren ba-
rruan txertatzen dute, eta, horretaz
gain, lekuan lekuko antzezleek ere har-
tzen dute parte Agerre Teatroaren pro-
posamenean. Modu horretara, «jendea-
rengana hobeto iristen gara, gertuago,

eta ikusleen harremana guk ere hurbil
sentitzen dugu».

Leku bakoitzean era ezberdinean aur-
keztuko dute Zu ere On Kixote?, baina oi-
narri komun baten gainean egingo di-
tuzte xehetasun horiek. «Proiektu hone-
tan antzerki taldeko bost kide gaude,
pertsonaia garrantzitsuenak antzezten
ditugunak», dio Agirrek. Era horretan,
Sancho Panza eta Teresa Panza izango
dira, esaterako, Agerre Teatroko kideek
antzeztuko dituzten pertsonaia batzuk.
On Kixote, ordea, ez. Pertsonaia horre-
kin jolas handia egin daitekeela uste du
Agirrek: «Horregatik, Kixote joaten ga-
ren leku bakoitzeko norbait izatea nahi
dugu, bertakoentzat ere erreferentzia
izan dadin».

Laugarren egokitzapena
Zu ere On Kixote? Gallartan estreinatu-
ko dute, nahiz eta orain baino lehen ere
antzerki taldeak gehiagotan taularatu
duen Cervantesen pertsonaia. On Kixo-
teren lehen egokitzapena Mozambiken
antzeztu zuten. «2004an bertan izan gi-
nen Puta zahar, alkauete zelestina! obra-
rekin, eta 2009an berriz deitu gintuzten
ea itzuliko ote ginen galdezka. Orduan-

txe ari nintzen On Kixoteren testua ego-
kitzen, eta bertan egin genuen lehen an-
tzezpena pertsonaia honekin», dio Agi-
rrek. Orduz geroztik, helduentzako bes-
te bertsio bat eta haurrentzako beste bat
antzeztu dituzte Agerre Teatroko kide-
ek: Dultzinea; Kixote Vs. Teresa Panza;
eta Nork ikusi du Dultzinea? hurrenez
hurren. «Herriko jendeak parte har-
tzea» nahi zuten, eta, era horretan, On
Kixoteren azken egokitzapena aurkez-
tuko dute lehenengo aldiz larunbat eta
igande honetan.

Gallartako estreinaldian herriko
koruak, antzerki taldeak eta fanfareak
parte hartuko dute. Gaztelaniazkoa da
testu nagusia, nahiz eta euskarari ere
«presentzia» eman nahi izan dioten
pasarte batzuetan. «Euskaraz ere hitz
egiten da, jendearengana gehiago hur-
biltzeko».

Asteburu honetakoak amaituta, Me-
xikora bidean jarriko da Agerre Teatroa,
hango biztanle eta historiarekin Kixote-
ren antzezpena egiteko. «Astebeteko en-
tsegu intentsoekin nahikoa izango da
antzerki lana prestatzeko», Agirreren
ustez, egitura nagusia prestaturik era-
mango baitute etxetik.

On Kixoteren istorioa Gallartako historiarekin elkartu du Agerre Teatroak ‘Zu ere On
Kixote’obran. Herri bakoitzean gidoia zerbait aldatuko dute, leku jakinekin lotzeko.

On Kixote gallartarra

Agerre taldea, Zu ere On Kixote obraren entseguan. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS D
O

st
ira

la
20

11
ko

 e
ka

in
ar

en
 10

a

Lagunik gabe

E
gunotan gaiaz nahikoa
esan bada ere, Eustatek
lagun eskasiaz eginda-
ko ikerketak kezkatuta

nauka. Hau tristura, Euskal He-
rrian milaka omen dira lagun
bat bera ez dutela dioten biztan-
leak. Ein? Gutako bederatzitik
batek ez duela lagunik? Jende pi-
la biltzen duten jaiak antolatze-
ko gaitasun berezia daukagun
herrialde honetan, kuadrillak
sakratuak diren gizarte hone-
tan, ez dugula lagunik? 

Egia da denboraren poderioz
ongi ikasi dudala berezko kuadri-
lla asko ez direla benetako lagun
taldeak, planak egiteko aukera
ematen duten lagun multzoak
baizik. Kiroletan, kuadrillako
taldea; ospakizunetan, kuadrilla-
ko afaria; irtenaldiak ere kuadri-
llakoak izaten dira maiz. Hortik
kanpora, ez dakit harremanetan
sakontzerakoan kuadrilla eta la-
guntasuna bat datozen. Baina
horiek beste kontu batzuk dira. 

Gogoan dut litxarkeriak eros-
ten genituen gozotegiaren atari-
ko panpina. Kaiola batean sartu-
ta, «kaixo, tximu bihurria naiz,
nire laguna izan nahi al duzu?»,
esaten zuen. Txanpon batekin
konformatzen zen, eta bolatxo
bat ematen zizun bueltan, giltza-
ri itsusi batekin. 

Asko ala gutxi, guztiok izan di-
tugu lagunak, eta mantendu ez
baditugu, guk ere zerikusia izan-
go dugu, ezta? Gerora bizitzaren
bidean gurutzatu zaizkigun
hainbeste gizabanakoren artean
ere, sortuko ez ziren, ba, berriak.
Egungo gizartea antolatua dago-
en bezala ez dela hain erraza?
Ados. Eta gaurko askok lagun
birtualak nahiago dituztela ha-
ragizkoak baino? Guztiz ados.
Erosoagoa da, dudarik gabe. Bai-
na lagunak, lagun badira, man-
tendu egin behar dira, eta zain-
du, batez ere lagunak zaindu. Ez
dezala Eustatek halako gehiago-
rik esan. Tximua berreskuratu
beharko dugu, bestela.
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