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Artedrama, Le Petit Théâtre de Pain eta Dejabu  
Panpin Laborategia antzerki taldeak hirugarrenez 
elkartu dira euskal antzerkiari hauspo berri bat 
emateko. Elkarlan horren emaitza da ‘Francoren 
bilobari gutuna’ antzezlana

Frankismoaren 
aztarnei so

KATTALIN BARBER

EE USKAL Herriaren iragan 
traumatikoa gaur egunera 
ekarri du Francoren bilo-
bari gutuna antzezlanak. 

Frankismoak gure gizartean utzi 
dituen zauriak erakutsi eta senda-
tzeko bidean lagundu nahi du obra 
honek. Zehazki, “epaiketa poetiko 
bat sortzea” da Artedrama, Le Petit 
Théâtre de Pain eta Dejabu Panpin 
Laborategia taldeek elkarlanean sor-
tutako antzezlanaren asmoa. 
 
Dena da Franco. Umorez, premisa 
hori hartu du Ximun Fuchs zuzen-
dariak Francoren bilobari gutuna 
antzezlana nolakoa den esplikatzeko: 
“Baltasar Garzonek Dena da ETA 
esan zuen. Guk esaten duguna da 
Dena da Franco”. Frankismoaren 
aurkako auzi sinbolikotzat har dai-
teke antzezlana, bere esanetan: 
“Nazismoak auzia izan zuen, baina 
frankismoak ez”. Dena den, Fuchsek 
argi utzi du haiei ez zaiela frankis-
moa interesatzen, ezta Franco bera 
ere. “Hori iragana da, eta Franco 
mamu bat da. Guri interesatzen zai-
gu euskaldunok nola baitaratu ditu-
gun frankismoaren aztarnak”, zehaz-
tu du. Hala, “iraun beharraren gai-
tzak jotako komunitate baten hezu-
rren eta gezurren erradiografia trau-
matologikoa” da obra, antzezlanaren 
sortzaileen iritziz. 
 
Bizkaiko Artedrama, Lapurdiko Le 
Petit Théâtre de Pain eta Gipuzkoa-
ko Dejabu Panpin Laborategia an-
tzerki taldeak hirugarrenez batu dira 
antzerki obra bat egiteko. Lehenago 
sortu zituzten Errautsak (2010) eta 
Hamlet (2013). “Gaur egungo euskal 
antzerkiaren eta euskal gizartearen 
erronka nagusiak zeintzuk diren gal-
detzen diogu gure buruari eta horre-
la ateratzen dira gure antzezlanak, 
intuizioetatik, sentsazioetatik...”, 
adierazi du Fuchsek. Jakinarazi du 

Euskal Herriko antzerkiaren pano-
rama aberastea dutela xede, eta hori 
dela eta, hiru taldeetako batean ere 
ez dauden kideak ere aritzen direla 
lanean. “Gure helburua jendea 
gurekin egotea ere bada, ezagutaraz-
tea, prestakuntza ematea eta haiek 
beste talde batzuk egitea”, azaldu du. 
 
Kasu honetan, aurreko egitasmoe-
tako protagonistekin batera aktore 
berriak ere badira. Denera, zazpi 
aktore daude oholtzan: Ander Lipus, 
Patricia Urrutia, Manex Fuchs, Zoi-
la Berastegi, Urko Redondo, Pako 
Revueltas eta Erika Olaizola. 
Fuchsek zuzendutako orain arteko 
beste lanetan bezala, ordea, pertso-
naia bat baino gehiago jokatzen du 
bakoitzak oholtzan.  
 
GUTUN BAT OINARRI  Günther 
Anders filosofo judu alemanak 
1964an argitaratutako Gu, Eichma-
nnen seme-alabak irakurri zuenean 
izan zuen Fuchsek antzezlanaren 
ideia. Liburua Eichmannen semeari 
zuzenduriko gutun filosofikoa da. 
Adolf  Eichmann buruzagi nazia 
Argentinan bahitu eta israeldarrek 
Jerusalemen epaitu zuten 1960ko 
hamarkadaren hasieran. Gutunean, 
kontzentrazio esparruen kudeaketa-
ren arduradun izandako Adolf 
Eichmannen semeari nazismoaren 
izugarrikeriaren aurka elkarrekin 
egitea proposatzen zion Andersek. 
“Nazismoak auzia izan du, bai Jeru-
salemen eta baita Nurembergen ere. 
Frankismoak ez. Eta gutun bera ezin 
da idatzi”, dio Fuchsek.  
 
Hain justu, Gerraren ondorioak jasan 
zituzten Fuchesen bi aitonek. “Bat 
judu alemana zen eta Auschwitzen 
bukatu zuen; bestea, euskalduna zen 
eta nazien aurka gerrara joan zen. 
Euskalduna izateagatik kontzentra-
zio eremu batean igaro zituen hila-

beteak”, kontatu du. Hala, memoria 
historikoa berreskuratzeko bidean, 
memoria herrikoian erreparatu dute 
sortzaileek: “Belaunaldiz belaunaldi 
gertaturikoa nola transmititu den 
familietan, adibidez. Guk ere baditu-
gu gure aztarnak. Gaur egun orain-
dik normaltzat hartzen ditugu hain-
bat gauza ikaragarri; tortura, adibi-
dez. Baina antzerkia ez da kanpora 
begira egiten, barnera baizik”.  
 
Bide berean mintzo da Patricia Urru-
tia aktorea. Gaia “oso gogorra” egin 
zaiela adierazi du. “Bakoitzak badu 
bere ibilbidea, bere esperientzia, bai-
na dudarik gabe gaiak ukitzen zai-
tu, hori sufritu zutenen hirugarren 
belaunaldikoak garen arren”. Azal-
du du osatu duten taldea Euskal 
Herri osoko isla bat dela eta Euskal 
Herriko zazpi probintzietan entzun 
ahal diren istorioak agertzen direla 
bertan. “Pretentsiorik gabe” lan egin 
dutela dio, eta gaiaren gogortasuna 
kontuan izanik “sentsibilitate eta 
maitasun handiz” jardun direla. 
 
OHOLTZAN SORTUA Obra sortzeko 
era, baina, desberdina izan da orain-
goan. Igor Elortzak eta Unai Iturria-
gak idatzi dute testua. Aurretik, 
Errautsak antzezlanean ere aritu 
ziren elkarrekin. Baina ez dute haien 
kabuz testua idatzi eta gero aktoreek 
oholtza gainean antzeztu. Elkarrekin 
aritu dira denak. Hala, oholtzan ber-
tan sortutako antzezlana da Franco-
ren bilobari gutuna. Aktoreak, zuzen-
daria, idazleak, musikariak, koreo-
grafoak... Guztiak aritu dira bertan: 
“Elkarlanean aritu gara, batak bes-
tea elikatzen”, kontatu du Fuchsek. 
Hortaz, prozesua luzea izan da: ia bi 
urte daramatzate obrarekin. Hiru 
antzerki konpainiek, elkarlanean ari 
direnean behintzat, egonaldika fun-
tzionatzen dute. Bi hilabetean behin 
astebeteko egonaldiak egin dituzte, 

denbora guzti honetan. Gutxika-
gutxika aurrera eginez, baina landu-
takoa pausatuz eta hausnartuz. 
 
Lan egiteko era hori txalotu du Urru-
tiak: “Egun, horrelako baldintzak iza-
tea pentsaezina da, eta benetan esker-
tzen da. Etengabe moldatzen joan da 
sortu duguna, geruzaz geruza eta 
lurrean zutoinak sartuz”, azaldu du. 
Adibidez, Asier Ituarte musikaria an-
tzezlanaren hasieratik egon dela kon-
tatu du Urrutiak: “Berak sortu du 
musika gure lanari begira, eta ondo-
ren, berak sortatutakoak eragina izan 
du gure lanean. Gurpil baten antzeko 
funtzionamendua izan dugu”. 
 
Unai Iturriagak ere bat egiten du 
aktoreak dioenarekin. Igor Elortza-
rekin batera, inprobisazioari esker 
idatzi ditu antzezlaneko hitzak: 
“Aktoreen egonaldietan egon gara 
inprobisazioa ikusten eta horren gai-
nean lan egiten. Oso interesgarria 
iruditzen zait lan egiteko era, bertso-
lariok beti bat-batekotasunean lan 
egiten dugulako. Gu ohituta gaude 
gauza zehatzen gainean lan egiten. 
Dena atzo edo gaur da. Hemen kon-
trakoa da”, kontatu du. Hasieran 
nahiko “galduta” sentitu zela aitortu 
du Iturriagak, espazio zuri baten gai-
nean hasten direlako lanean, baina 
bat-batean “magia” sortzen dela dio: 
“Piezak elkartzen hasten dira eta 
zentzua hartzen du. Polita da hori. 
Nahiz eta Elortzak eta biok idatzi 
dugun, testua esku askoren artean 
sortu da”, gehitu du. 
 
Fuchsengan konfiantza izan duela  
ere agertu du Iturriagak: “Bera izan 
da honen ardatza. Batzuetan esaten 
du ez dakiela nora doan baina bada-
kiela badoala. Bilaketa prozesua da 
neurri batean”. Presarik gabe lan egi-
teak, gainera, berrikusteko aukera 

ematen duela dio bertsolariak. 
“Horrela konturatzen gara zerk fun-
tzionatzen duen eta zerk ez”.  
 
Egonaldiak baino lehen, gainera, 
hainbat irakurketa egin behar izan 
zituen taldeak. “Zuzendaria horre-
taz baliatu da hari desberdinetatik 
tira egiteko, eta aukeraketa natural 
bat egiten joan da, dramaturgia 
josiz”, azaldu du Urrutiak. Badaki, 
dena den, ikusleek izanen dutela 
azken hitza: “Norberak jasoko du 
modu batean, baina barrutik goza-
mena izan da horrela lan egitea”. 
 
ISTORIO TXIKIAK  Ospitale batean 
gertatzen da trama guztia. Zaharra 
da egoitza, eta gelak falta ditu. Kin-
ka larrian dago, beraz. Hango gaixo 
eta langileen bizitzan sakonduko du 
obrak, istorio txikiak margotuz eta, 
era horretara, euskal gizartearen ibil-
bidea antzerki bihurtuz. Mugimen-
du eszenikoa Philippe Ducou koreo-
grafoarekin landu dute eta espazioa 
nahiko hutsik agertuko da: belarra, 
oheak eta aulki pare bat, beste ezer 
ez. “Izan ere, airea beharko da isto-
rio horiei guztiei lekua uzteko”, azal-
du du Fuchesek. Medikuak, leuzemia 
duen hamar urteko umea, gerra zibi-
leko obus baten txatala duen gizo-
na... Horiexek pertsonaia batzuk, eta 
haien gainean dagoen laino beltza 
izango da frankismoa, ospitalean 
arnasten dena.  
 
Ikerketa lan handia egin du taldeak 
obrari formari emateko. Liburuak 
irakurtzeaz gain, hainbat artxibo eta 
hemeroteketan ere murgildu dira. 
Hala ere, hiru autore eta lau liburu 
jakin izan dira antzezlanaren giltza: 
Gunther Anders-en aipaturiko Gu, 
Eichmannen seme-alabak, Oliver 
Sacks eta bere Musicophilia eta Espi-
rituaren begia; eta Nathalie Zadge 

eta bere Bizirik atera direnen seme-
alabak. “Iturri ezberdinetatik edan 
dugu gure proiektua aberasteko 
asmoz”, azaldu du Fuchsek. 
 
INFORMAZIO ELKAR TRUKEA An-
tzerkia erabiltzen dute mintzoa eta 
elea errazteko, desblokeatzeko eta 
garatzeko. “Baina izan daiteke dolua-
ren parte bat sendatzeko”, uste du 
Fuchsek, eta zera gehitu du: “An-
tzerkia garrantzitsua da, baina aitza-
kia bat da informazio eta ezagutza 
trukaketarako”. Hori garbi du 
Fuchsek eta hainbat elkarteri eta 
publiko berezituri zein orokorrari 
proposamenak egin nahi dizkie. 
Hala, emanaldiez gain, topaketak 
antolatzeko aukera eskaini nahi dute 
taldekoek. “Elkarte askorekin lan egi-
teko xedea dugu, ikuskizunetik abia-
tu eta ikasleekin harremanetan sar-
tzeko bidea asmatzeko. Jakin-mina 
piztea dugu helburu, historiari aur-
pegi bat ematea, eta kontakizun 
bizien bidez, gaur egungo gako ba-
tzuen ulermena ahalbidetzea”, azal-
du du Fuchsek. 
 
Hautsak harrotuko dituen obra da, 
dudarik gabe, hiru konpainiek esku 
artean dutena. Eta nahi ere, hori nahi 
dute: “Antzerkiak erronka biziak era-
man behar ditu oholtzara. Ateratzen 
bagara sartu garen bezala, ez du 
merezi egindakoak. Aurreko an-
tzezlanek zerbait mugitu zuten, one-
rako eta txarrerako. Hori da gure 
ildoa”, dio Fuchsek. Hain zuzen, 
Errautsak eta Hamlet-ekin egin 
zuten bezala, lana ahalik eta Euskal 
Herriko antzoki gehienetan ematea 
nahi dute orain eta bidea hasia dute 
jada. Aurrera begira, 40 emanalditik 
gora izango dituzte Euskal Herri 
osoan, maiatzera arte. Beraz,  bira 
luzea izanen da Francoren bilobari 
gutuna antzezlanarena.

EMANALDIAK: 

2016 
 
Azaroa: 
9-10-11-12-13: Donostia. 17: Bilbo.  
18: Leioa. 19: Donibane Garazi.  
26: Larresoro.  
 
Abendua: 
1: Iruñea. 3: Senpere. 4: Hondarribi. 
6: Durango. 9: Sopela. 11: Markina-
Xemein. 16: Zumaia.  17: Otxandio 
18: Ataun 
 
2017 
 
Urtarrila: 
13: Gernika. 15: Orereta.  
20: Zornotza. 22: Oñati.  
27: Basauri. 28: Berriz.  
29: Arrasate. 
 
(Emanaldi guztien zerrenda 
www.franco.eus helbidean).

Aurreko egitasmoetako aktoreekin batera, kide berriek ere hartu dute parte elkarlanean osatu duten obra berrian. GUILLAUME MEZIAT
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