
oier Guillan
“arrakasta jendearekin komunikazioa  
lortzea da, horretarako egiten dugu lan”
donostiako Larratxo auzoa, 1975. oreretako Mikelazulo kultur elkarteko eta 
Metrokoadroka kolektiboko kidea. kazetari, idazle eta antzerkigilea.  
Zauri Bolodia saioa (txalaparta) eskuetan mintzatu gara, antzerkiaz bereziki: 
“guk egiten dugun teatro motak bestelako irakurketa eskaintzen duelakoan 
nago. Liburuko jota lagunak dioenez, ‘edonork dauka oholtza gainean 
aritzeko eskubidea’. Areago, gure antzerkia amateurra edo profesionala 
dikotomiaz harago doa”, erran digu solaskideak.

idoia Beratarbidek ilustratu du Zauri Bo-
lodia liburua. Gustuko lana, ezta?
Bai, noski. Ilustrazioak aipatu gabe ge-
ratzen dira sarritan eta irudiak liburua 
ulertzeko ezinbestekoak dira. Nik beste 
testu bat bailitzan hartzen ditut. Kasu 
honetan, pertsonaiari buruzko proposa-
mena da. Gure kolektiboaren karteletan, 
arropetan	eta	eszenografian,	Idoiak	es-
tetika eta estilo bat markatzen du. 

Krisian dagoen aktore baten egunero-
koaz idatzi duzu. deskribatu duzun per-
tsona-pertsonaia-aktorearen nortasu-
na izugarria iruditu zait. Nola eusten dio 
eguneroko aldarteari aktoreak? 
Aktore baten aldartea ez da edozein 
pertsonak egunero bizi duen aldartetik 
ezberdintzen. Egia da, teatroan aritzeak 
jendez inguraturik egotera eramaten 
zaitu eta hori exigentea da, baina heldu-
leku bat da aldi berean. Hau da, lagun-
tzen dizu bakarrik ez sentitzen, baita 
ez zarela munduko erdigunea oharta-
razi ere. Antzerkilaria –idazlea ez beza-
la– konturatzen da ez dagoela bakarrik, 

erronkak eta arazoak ez direla bereak 
bakarrik. Hori guretzat, kontsolamendu 
handia izaten da.

Antzerkilariak “mundua aldatzeko grina” 
behar al du? Edo ez da hainbesterako?
Grina hori jarrera moduko bat da, baina 
gauza bat da mundua aldatzeko nahia 
–batzuetan gaztetako bulkada izan ohi 
dena– eta beste bat, heldutasunera 
iritsita, mundua aldatzeko sentsazio 
hori bizi nahi izatea. Adin batean, sor-
tzaileok sentsazio horrekin bizitzeko 
asmoz egiten dugu lan, ez mundua al-
datzeko grinaz. Bestela, oso irrealista 
eta frustagarria litzateke. Haatik, sen-
tsazio horrekin bizitzea funtsezkoa da, 
zure izate eta grina osoarekin murgildu 
behar duzu lanean. Agian, bizi duzuna 
ezdeusa da, baina ezinbestekoa da. Gri-
na lanerako motorra da. Mundua alda-
tzeko asmoa erreala ez bada ere, balio 
digu bulkada gisa. “Zuen lanak barrua 
mugitu dit” edo “agerralditik beste al-
darte batez atera naiz”, entzutea oso 
ederra da.

Liburua irakurria izan da. Sarri elkarriz-
ketatua izan zara. Liburuaren “arrastaka” 
eta “arrakasta” hitzek sona hartu dute. 
“Arrakasta” eta “arrastaka” esaera An-
der Lipusena da. Eneko Sagardoyri [ak-
torea] entzun nion, Lipusi entzun ziola 
esaten, eta gustatu zitzaidan. Alegia, ba-
tzuetan arrakasta lortzen dugu eta bes-
tetzuetan arrastaka gabiltza. Mr. Señora 
liburuak ere harrera ona izan zuen, bai-
na oraingoan inoiz baino elkarrizketa 
gehiago eskatu didate, eta horrek ha-
rridura sortu dit. Pertsona lotsatia naiz 
eta ez dut beste munduko ezer esateko, 
beste edonork beste edozein lanbidetan 
nik bezainbeste edo gehiago esateko 
dauka, zintzoki esaten dizut... 

Autoreak liburua defendatu behar du 
hala ere.
Hori da. Nire lehenengo gogoeta hauxe 
da: “Esan behar dudana liburuan dago, 
zertarako atera behar dut berriz ere 
komunikabideetan gehiago esatera?”. 
Baina liburua ez da zurea bakarrik: edi-
torea, ilustratzailea, liburuaren proze-
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suan iritzia eman dizun jendearena ere 
bada. Beraz, liburua defendatzeko ardu-
ra perfomance eta jolas txiki bat bezala 
hartu dut. Nire pertsonaia jokatu dut 
liburua defendatzen. Rol hori onartu 

dudan heinean lasaiago sentitu naiz eta 
elkarrizketetan liburua idazten jarraitu 
izan banu bezala jokatu dut. Liburua 
idazten jarraitzeko gogoa eta guzti piztu 
zait. Antzerkian gure pertsonaia onar-

tzen dugun unetik, zintzo izateko modu 
bat topatzen dugu. Elkarrizketak horren 
segidako lana bezala hartu ditut.  

Al pacino aktoreak dio “ondo dago arra-
kasta, pena da famarekin nahastu ohi 
dela”. Hala diozu liburuan zuk ere. 
Garai batean, taldekideoi arrakasta lor-
tzeak konplexua sortzen zigun. Nahas-
mena sentitzen genuen gure lana pu-
bliko gero eta zabalagora iristen hasia 
zelako. “Arrakasta” lortu nahi izateak 
errudun sentiarazten gintuen. Aipu hori 
emanaldi baten ondorengo irakurri 
nuen agerkari batean, taberna bateko 
barra batean. Iltzatuta geratu zitzaidan. 
Asko lagundu zidan bizi genuen egoera 
ulertzen. Konturatu nintzen arrakas-
ta behar dugula. Al Pacinoren esaldiak 
berretsi zigun: “Guk ere arrakasta nahi 
dugu, ahalik eta jende gehienarengana 
iristea nahi dugu”. Bestela zertarako ate-
ratzen gara plazara? Jende askok bere 
“arrakasta”-ren bide posible bati trabak 
jartzen dizkio. Zergatik baina? Arrakas-
ta jendearekin komunikazioa lortzea da, 
horretarako egiten dugu lan. Lana jende 
gutxiri iristea onartu behar dugu, bai-
na xedea ez da hori. Askotan arrakasta 
eta jende aurrean dugun balizko fama 
nahasten ditugu. Arrakastaren inguruko 
barne borroka anitz sortu zaizkit aktore 
lanetan, autokritika egin beharra barne.  

Zauri Bolodia-n “zure” zauriak agertu di-
tuzu. Serio hartu behar al dugu sortu du-
zun pertsonaiaren mina? “Biktima” gisa 
agertzeko “arriskua” ere badago.
Beti dago biktimismoan erortzeko arris-
kurik, autokonpasiorakoa ere bai, bai-
na arrisku egoera horrek autokritikoa 
izaten laguntzen dizu. Esate baterako: 
eragile edo erakunde politiko bati ardu-
ra eskatzen diogunean guk geurea ere 
hartu behar dugula ikasi dut. Batzuetan, 
kexaren munduan erortzen gara, eta 
hori ahazten dugu. Niri ere gertatu zait 
hori. Ikasbide bat da. Liburua amaitu-
ta, tonua ilun samarra ote zen pentsatu 
nuen, “kezka” sentitu nuen, umore gutxi 
sartu ote nuen beldur nintzen. Kexa-
tiegia izango ote? Ordea, nire bilakaera 
azaldu nahi nuen heinean, beharrezkoa 
ikusi nuen horrela idaztea. Zorionez, 
kontatua interesgarria eta beharrezkoa 
dela adierazi didate gehienek. Liburua 
“masaje” moduko bat dela, zauritu deza-
keela, baina mina kentzeko balio duela 
entzueak lasaitu nau. 
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Egoaren gaia jorratu duzu, halabeharrez. 
Sortzaileok egoa gora eta egoa behera 
bizi gara, baina egorik gabe, ba al dago 
sortzaile izaterik? Egoa ez da zuria edo 
beltza. Nik idazketa kolektiboaren bi-
dez plazaratzen diren lanak miresten 
ditut, baina bakarka ari diren sortzaile 
batzuen lana ere bai. Batzuen egoa neu-
rriz kanpokoa izan daiteke, baina euren 
lanek aparteko zerbait esaten badida-
te, egoarena bigarren planoan geratzen 
da niretzat. Askotan egilea ez zait per-
tsona bezala interesatzen, baina bere 
lana eskertzen dut, dela liburua, dela 
diskoa, dela… Inportantea bere lana de-
lako. Egorik gabe, pertsona horrek ez 
luke lan hori sortuko. Taldekideok oro-
bat egoarena erlatibizatzen ikasi dugu. 
Beste gauza bat da egokeriaz jardutea, 
harrokeriaz, irudiaren munduan itsu-
tzea. Zentzu horretan, sare sozialetan 
zabaltzen ari den irudia oso arriskutsua 
da. Gure irudia etengabe elikatzea oso 
arriskutsua da, kontraesan itsusiak so-
rrarazten dizkigu eta.

Bakarkako lanak eta kolektiboak uztartu 
ohi dituzu. Non dago idazlearen “irakur-
lea” eta antzerkigilearen “publikoa”-ren 
diferentzia?
Liburu bat publikatzen duzunean oso 
zaila da irakurlearekin feedback-a aur-
kitzea. Mr. Señora eta Zauri Bolodia-ren 
aurretik ez nuen hori ezagutu. Liburuak 
egiten duen bidea ezagutzen ez duzun 
neurrian, bada, ez zaitu elikatzen. Zen-
tzu horretan, kritiken beharra eta iri-
tziaren dependentzia sumatzen ditut 
idazle askorengan, eta feedback-ik ja-
sotzen ez baduzu normala da. Antzer-
kian aldiz feedback-a berehalakoa da, 
eta basatia. Publiko aurrean ari zara eta 
funtzionatzen du edo ez. Berehala su-
matzen duzu, areago, obra bera ez da 
berdina emanalditik emanaldira, publi-
koak ematen dizunak lana moldarazten 
laguntzen dizu. Lana garatu ahala alda-
tuz doa. Zuzeneko publikoak behartzen 
zaitu zure burua berehala ezagutzera, 
ikastera, egin duzun lanaren neurria 
nolakoa den jakitera. Publikoak seku-
lakoak ematen dizkizu asmatzen duzu-
nean, baita sekulako zartakoak eman 
ere, asmatzen ez duzunean, baina jarrai-
tu behar duzu lanean.

Zein neurritan lagundu dizu antzerkilari 
izateak idazletzan. Eta alderantziz?
Antzerkilari izateak asko erakutsi dit 

idazteko orduan eta hori publikoari 
zor diot. Antzerkigilearen eta literatu-
ra idazlearen kodeak guztiz ezberdi-
nak dira. Nire kasuan, antzerki egileak 
gehiago osatu nau literatur irakurleak 
baino. Literatur irakurleagoa naiz an-
tzerki ikuslea baino, antzerki ikusle be-
zala ments sentitzen naiz, publikoaren-
gana iristeko moduak landu behar ditut 
etengabe.	Idazle	ofiziotik	begiraturik,	
antzerkiak lurrera jaisten lagundu dit, 
antzerkigintza umiltasun lezioa da. 

identitateaz ere idatzi duzu, sakon idatzi 
ere, beste kultura batetik heldu den fami-
lia bateko pertsona zaren aldetik.
Identitatearen inguruko gogoeta ho-
riek genero gaiarekin uztartuta landu 
ditugu gehienbat. Miss Karaoke antzer-
kiaren oinarrian daude [Javier Baran-
diaran, Oier Guillan eta Metrokoadro-
karen zuzendaritzapean], testuak obra 
horren sormen prozesutik heldu dira 
liburura. Hau da, zer da gorputza? Nork 
erabakitzen du zer den zure gorputza? 
Zein	da	zure	gorputzaren	definizioa?	
Nola eraikitzen du nork bere burua eta 
nortasuna? Gaia konplexua da. Talde-
kideok identitatearen gaia buru-bela-
rri landu dugu, hizkuntza eta gorputza 
uztartuz. Guretako bakoitzaren euskal 
nortasunak ñabardura anitz dauka: ba-
dago jatorria duena Euskal Herrian ai-
tona-amonarengandik, gurasoengandik 
dituztenak, aita edo ama euskalduna 

 » “Sortzaileok egoa gora 
eta egoa behera bizi gara, 
baina egorik gabe, ba al 
dago sortzaile izaterik?”

 » “Idazle	ofiziotik	
begiraturik, antzerkiak 
lurrera jaisten lagundu dit, 
antzerkigintza umiltasun 
lezioa da”

 » “Publikoak sekulakoak 
ematen dizkizu asmatzen 
duzunean, baita sekulako 
zartakoak eman ere, 
asmatzen ez duzunean”

 » “Naizena onartzeak 
ondorio onak ekarri dizkit, 
baita sekulako askapena 
eman ere”
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duena; aita ez, ama bai... Badaude as-
palditik bertakoak izanda ere, euska-
ra galdu zutenen seme-alabak, barne 
borroka handiak bizitakoak. Tipologia 
konplexuak dira euskaldunonak. Egoera 
politikoa dela eta, azken hamarkadatan 
gure barruak mugitu dira eta birkoka-
tzen ari gara. Nork bere prozesua bizi 
du, barne borrokekin, hanka-sartzee-
kin,	kontraesanekin,	zure	burua	defini-
tzen saiatzean ez zaudelako gustura… 
Nire kasuan, naizena onartzeak ondorio 
onak ekarri dizkit, baita sekulako aska-
pena eman ere. 

Sentimendu eta emozio bizi-biziak ager-
tu dituzu liburuan.
Izan ere, etorkinen ondorengoa naizela 
onarturik –nire arreba kenduta–, aurre-
ko guztiek euskaraz sortzen dudana ez 
dutela ulertzeak –hitzen aldetik behin-
tzat– modu berezian eragin dit. Idazten 
dudana nortasun horren ondorioa da, 
hori naiz ni eta erabili behar dut. Zer-
bait sortu izan badut, naizenetik sortu 
baitut, eta ez izan nahi nukeenetik, edo 
beste batzuek ni izatea nahi luketenetik. 
Hori indargune bilakatu zait. Zuk baka-
rrik egin dezakezun moduan ari zare-
lako, eta ez beste batek. Ahots propioa 
bilatzen duzun heinean, zaren horreta-
rik zure identitatea eraikitzen duzulako. 
Euskaldun naizen heinean, euskaldun-
tasunari nire ekarpentxoa egiten dio-
dalako, inguru erdaldun batekoa naizen 
heinean, jende horrek ikusten duenean 
euskaraz sortzea, lan egitea eta bizitzea 
aukeratu dudala, kuriositatea sorten 
zaio. Oso era defentsiboan dagoen jen-
dearengana beste modu batez iritsi gai-
tezke, erdaldunak izanagatik mugatuta 
sentitu daitezkeenengana. Nik erabaki 
politiko baten ondorioz ikasi dut zer 
den euskal kultura. Ez nuen jaso modu 
naturalean, eta euskarak daukan oihar-
tzun emozionala ezberdina da niretzat. 
Onestidadea  bilatzen baduzu, zure in-
dentitatea horrela osatzea oso interes-
garria da.

Miss Karaoke-k jende askoren barrua mu-
gitu omen zuen, batez ere, eremu erdal-
duneko euskaldunen artean. 
Eremu erdaldunean lan egin dugunean 
jendea ukituta geratu da, ezberdina da 
eremu oso euskaldunean antzeztea  edo 
eremu erdaldunean. Euskalduntasuna 
etorkinen ikuspegi batetik edo tradizio-
tik planteatzen dugunean eremu euskal-

dunean jendea defentsiban jarri izan da. 
Aldiz, eremu erdaldunean jendea asko 
hunkituta hurbildu zaigu, euskaldunbe-
rri asko, euskalduna izateko autokon-
tzientzia emozionalari eta euskaldun 
izatearen hautuari erreparatu diogu-
lako, hots, euskal mundua erreferente 
nagusitzat ez daukan jendearengana 
heldu garelako. 

“Ezerosotasunean kokatzea jarrera krea-
tibo ezinbestekoa da niretzat, baita bizi-
tzan ere”, diozu. Zer da ezerosotasunean 
bizitzea? 
Lanarekin dudan konpromisoa arris-
kuan jartzea da ezerosotasunean bizi-
tzea. Batzuetan ikusten duzu obrak ez 
duela funtzionatzen, eta beste bide bat 
hartzeko tentazioa hor duzu beti. Bizi-
raupen beharraren sentsazioa izuga-
rria da: “Merkatutxo bat sor nezake, eta 
kritika hobeagoak jaso nitzake”, pentsa 
dezakezu. Ni horri iskin egiten saiatzen 
naiz. Hasteko, ezerosotasunak tentsioan 
jartzen nauelako. Sortzeko unean, ten-
tsioa eta ezerosotasuna behar ditut. 
Areago, batzuetan eman lezake ezeroso-
tasuna	korronte	ofizial,	nagusi	eta	insti-
tuzionalizazioaren aurkako jarrera dela, 
eta bada, baina ez soilik. Benetako eze-
rosotasuna, zure alde dauzkazun lagu-
nak ere kontra jartzeraino prest egotea 
da, zure lagunak harritzea, alde dituzun 
jendeak deskontzertatzeraino, horraino 
iritsi behar da ezerosotasuna. Une ba-
tez erraza da antisistema izatea, baina 
beharrezkoa da kritiko izatea, alegia, 
harago joateko prest izan behar duzu, 
alde dituzun lagun horiek zure lana za-
lantzan jartzeraino. Hori da ezerosota-
sunean bizitzea.  

Liburuan hainbat dramaturgo aipatzen 
duzu: Bertolt Brecht, thomas Bernhard,  
Gabriel Aresti, Angélica Liddell, Sarah 
Kane... poesiatik antzerkira bide eginda-
ko sortzailea zara. 
Poesia eta antzerkia oso gertu daude 
niretzat, egungo dramaturgia berrietan 
are gertuago daude. Antzerkilari asko 
ezagutzen dut poesiatik oso gertu. Jon 
Gerediaga antzerkigilea, poeta da aldez 
aurretik. Interesatzen zaizkidan drama-
turgo askok uko egin diote autoretzari 
eta oso hurbil daude poesiaren idazke-
ratik: Bernharden lanek poesia forma 
dute. Arestiren kasua, bere garaia dela 
eta, gertuago izan zitekeen Brechten-
gandik egungo hainbat teatrogileren-

gandik baino. Arestiren antzerki obrak 
beharbada ez dira lengoaia garaikide-
koak, baina bazuen esaterako Tobera
-rekin lotura. Arestiren obran bertako 
teatroaren lengoaiarekiko lotura ageri-
koa da. Teatroa beste era batean idatzi 
behar zela zioen, ez literatura erreferen-
tetzat harturik. Testuetan ez da hainbes-
te sumatzen, baina Lau teatro Arestiar 
obraren hitzaurrea –Ramon Saizarbi-
toriak idatzita– oso interesgarria da 
zentzu horretan. Hitzaurrean somatzen 
da Aresti beste era batean idazten hasi 
zela, teatro taldeko aktoreen neurrira 
alegia. Arestik aktoreentzat (Jarrai tal-
dearentzat, besteak beste) egokituta eta 
pentsatuta idatzi zuen, teatro garaiki-
dearen bidean. Arestiren poesia teatro-
tik hurbil izan gabe, oso erraz eraman 
dugu oholtzara. 

“Elkarrizketa poetikoa Gabriel Arestiren 
Egia bat esateagatik poemarekin” atala 
deigarria da. 
Poesia hori Gabrielen lekua sentikaria 
sortu genuen garaian idatzita dago, 
Arestiren obran murgildu ahala zerbait 
egin nuen, eta kontraesanak eta barne 
borrokak sortu zitzaizkidan. Gidoi bat 
sortu behar genuen, eta dialogo hori 
sortu nuen nire lanaren bitartez. Egia 
esan, badut zerbait berezia Arestirekin.

Zer erakutsi dizu iparraldeko antzerki 
moldeak?
Hasierako garaian ari ginenean, teatro 
asko ikusten genuen han-hemenka, Ipa-
rraldean antzerki asko egiten zen eta 
Hegoaldearekin harremana sendotzen 
hasi zen. [Piarres Lartzabalen] Ibañe-
ta obra ikusi genuen [Ander Lipusek 
gaurkotua]. Mattin Irigoienen edota Le 
Petit Théâtre du Painen lanak ere bai. 
Iparraldeko antzerkiak inpaktatu nin-
duen, Euskal Herrian berezko teatro 
bat zegoela ikasi nuen: “Tradizio ho-
rretatik elika zaitezke”, pentsatu nuen. 
Asko dugu oraindik ere bertatik ikas-
teko. Geroago, Antton Lukuren Liber-
titzeaz liburua irakurtzea aurkikuntza 
izan zen, ikasten ari naiz oraindik ere 
liburu horretatik. Lukuren Fauxto obra 
ikusi genuenean jabetu ginen sortu dai-
tekeela teatro garaikide apurtzaile es-
perimentala eta aldi berean etiketei uko 
egin. Tradiziotik begiratuta gaurkotua, 
“amateurra”	eta	“profesionala”	defini-
zioen eta dikotomiaren artean antzerki 
potentea egin daitekela ikasi ere. n
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