
Artedrama eta Le Petit Theatre de Pain konpainien arteko elkarLanetik sortu da ErrautsakantzezLana.

Aizkorakadak
Kl'itika
Antzerkia
'Errautsak' A

izkorakadaindartsu ba-
tekin hasten da Errau-
teak, baina kolpe gogor

hori ez da ezer gero etorriko de-
narekinkonparatuta. Laster ba-
tean, Odeiren heriotzaren berri
tzango dute haren lagunek, tele-
fonoz, eta horrekgauza asko mu-
giaraziko dituhaietariko bakoi-
tzaren baltan, hildakoa gogoia~

J~

tzean garai bateko laguntasuna,
gazte-urteak eta ilusio galduak
azaleratuko direlako.

Konpainiak: Artedrama, Le Petit
Theatre de Pain, Dejabu.
Zuzendaritza: Ximun Fuchs.
Aktoreak: Ximun Fuchs, Ander
Lipus. Manex Fuchs, Miren
Gaztafiaga. Ainara Gurrutxaga,
Urko Redondo.
tekoa: Gazteszena aretoa
(Donostia). Eguna: Azaroak 6.

HegoEuskal HerrikoArtedra-
ma etalpar EuskalHerriko Le Pe-
tit Theatre de Painkonpahrien
arteko eIkarlanaaspaIdiko abe-
rasgarriena izaten arida arte es-
zenikoen panoraman, eta horren
adierazle bikainaErrautsak
dugu. Nik, pertsonalki, mirari-
tzat jotzen dut talde bien sorrera
eta biek eIkar ezagutu tzana, bal-
nakontnanizan behardugumi-~

"rariak ez direla zerutikjausten,
eta haienatzetik beti daudela gu-
txi batzuen borondate adoretsua
eta urte askoanlandutako pres-

.
takuntza pertsonal itzela.

Talde bien estilo garaikide eta
aurreratuaren ildotik, agerto-
kian ikusitakoak ez du zerikusi-
rik tzan ohiko lanetan ikusten de-
narekin eta, mozkorraldi arteko
agur-jal basatihurairudikatze-
ko, trebezia handiz uztartu dira
aitorpenkutunak, borrokapa-
sarteak, amorruzko eztanda ko-
lektiboak eta lagunarteko kan-
taldiak. Izan ere, kantak dira Ian
honen osagai nagusietako bat,
eta halen artean naturaltasun
berberarekin entzun ditugu ere-
mu industrialetan loratutako
punk abestlak eta Zuberoako la-
rre idilikoetara garamatzaten
doinu ederrak.

Taula gainean, bestetik, ezer
gutxi egon da aizkora eta hilku-
txaz aparte, baina biluztasun es-
zeniko horreklehen planora eka-
rri ditu antzezpenen indarra eta
taldearen barne kohesioa, eta ze-
haro aproposa suertatu da ospa-
kizun neunigabe horretan izan-
dako poz 000 tristura uneak iru-
dikatzeko.

Nolanahi ere, nik bereziki es-
kertu dut emankizuna errebe-
rentziagutxiko giroan bilduta
etorri tzana, ortodoxiari batere
jaramonik egin gabe, Sabino Ara-
na, Etxahun Irurieta Fragalri-
barneren hiloblak ikusleen arte-
an deskubrituz, eta orgasmoaz,
lparraldeko etxalde hustuez 000-
ta batek daki zertaz berba eginez.
Antzezle bakoitza bere herriko
euskaikian aritu da, kontzesiorik
gabe, eta han-hemenka gaztela-
niazko zein frantsesezko esaldi
batzuk ere tartekatu dira. Azken
finean, lagun baten errausteze-
remonian egon gara, eta horreJa
hitz egiten dugu barneko amo-
rrazio guztlak aizkorakadaka
kanporatu behar ditugunean.


