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Zer sentitzen duzu oholtzan?
Zirrara modukoa sentitzen dut, 
lehenengo aldia izango balitz beza-
la. Skabideanekin kantatzen duda-
nean ez naiz hain urduri jartzen: oso 
eroso nagoelako, eta esperientzia 
gehiago daukadalako. Oholtzan al-
daketa bat dago, eta publikoarekin 
konektatzen dudanean urduritasu-
na zoriontasun bilakatzen da. 

Bietan eroso sentitzen zara?
Antzezpena gehiago ezagutzen ari 
naizenez haur bat bezala sentitzen 
naiz. Beste energia bat dauka abesti 
bat ikasita kantatzeak edo testu bat 
ikasita antzezteak. Abestiak ere in-
terpretatzen dira, baina musikaren 
publikoa ez da hain zorrotza egia-
rekin. 

Oholtzaren bi aldeetan 
zaudenetik zure ikuspegia 
aldatu da?
Bai, noski. Gainera, horrek batzue-
tan ez dit uzten gozatzen beste gauza 
batzuetan jartzen dudalako arreta. 
Istorioan sartu arren, antzezpenean 
arreta jartzen dut edo ikusten dut 
mikrofonoa erori zaiola, eta larrituta 

dagoela. Gehiago konturatzen naiz 
niri ere gertatzen zaidalako. Sen-
titzen dut ez nagoela ez publikoan 
dagoenaren lekuan, ezta oholtzan 
dagoenaren lekuan ere; erdibidean 
nago. 

Sastakai taldea sortu duzu 
Irati Vélezekin eta hilekoaren 
inguruko antzezlana sortzen 
ari zarete. Horretarako inkesta 
bat zabaldu duzue; zer-nolako 
erantzunak jaso dituzue?
Izugarria izan da erantzun asko eta 
oso desberdinak jaso ditugulako. 
Hori zen guk islatu nahi genuena: 
hilekoa bizitzeko milaka modu dau-
dela. Gainera, hainbeste erantzun 
jasotzeak esan nahi du jendeak gaia-
ren inguruan hitz egin nahi duela.

Zergatik da punk antzerkia?
Ez daukagu oso argi kontzeptua [ba-
rrezka]. Irati eta biok oso punkiak 
gara: gauzak zeken egin nahi ditugu, 
baina ondo. Gelakideekin hitz egi-
ten dugunean esaten dugu gustatu-
ko litzaigukeela elkartzea antzerkia 
egiteko jendea, musika taldeak sor-
tzeko elkartzen den bezala. Hama-

Modu batean edo bestean oholtzan egon da beti 
Idoia Tapia (Iruñea, 1998). Antzerkia ikasi zuen 
Donostian, eta orain arte dramatikoa ikasten ari 
da Bilbon. Skabidean taldeko abeslaria da, eta 
Sastakai antzerki taldeko kidea. Azken talde horrekin 
hilekoaren inguruko antzezlana dauka esku artean; 
oraindik ez dauka izenik, baina urte amaieran Iruñean 
aurkezteko asmoa daukate. 

“Gustatuko litzaidake antzerkia 
egiteko elkartzea jendea, 
musika taldeak sortzeko 
elkartzen den bezala“
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IKASTEN, BETI
“Zirkuak clown-aren zirrikitua ire-
ki zidan, eta zirkuak erakutsi zidan 
zer den publiko baten aurrean 
jartzea lehenengo aldiz”. Iruñeko 
Txantrea auzoko Auzotegi kultur 
etxe autogestionatuan hasi zen 
zirkua egiten; ordutik artearen 
munduan ibili da. Musikaria eta 
aktorea da orain, eta beti ikasteko 
gogoz dago: “Baxua ikastea gus-
tatuko litzaidake; etxean asko en-
tzun dut aitak baxua jotzen due-
lako. Gorrotatzera ere iritsi naiz 
hainbeste entzuteagatik, baina 
azken aldian arreta ematen dit”.
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bost urteko lau gazte oso gaizki jotzen 
dutenak, baina oso ondo pasatzen du-
tenak gaztetxeetan jotzen. Egia da bes-
te publiko bat dela, baina esentzia hori 
antzerkira eramatea interesgarria da. 
Umoretik egiten dugu antzerkia, oso ba-
liabide urriekin eta itxi gabeko zauriari 
gatza botatzen diogu. Kontzeptu horiek 
punkaren baitan sartzen dira.

Dirulaguntza bat jaso duzue, eta 
espazio bat eman zizueten entseguak 
egiteko eta aurkezteko.
Eztena jaialdiko diru kopurua oso xumea 
zen, baina ez genuen asko behar. Asko-
tan ez dugu sortzen espazio horiek fal-
ta zaizkigulako antzerkiaren munduan. 
Hala ere, geroz eta espazio gehiago dago. 
Irakasleek kontatzen digute orain dela 
hamarkada batzuk tabernetan entsea-
tzen zutela, baina dagoeneko ez da egi-
ten. Espazio horiek falta bazaizkigu non 
egingo dugu? 

Zure arteak zenbat dauka 
aktibismotik? Eta zure aktibismoak 
zenbat dauka artetik?
Gazte, euskaldun, nafar eta emakume 
naizenez gauza horiek taularatuko di-

tut. Kanporako aldarrikapenak bakarrik 
ateratzen dira, eta barrurako militan-
tzia besteei laguntzearekin lotzen dut. 
Adibidez, Antso azkarraren emanaldira 
laguntzera noa nahi dudalako, euskal-
tzalea eta folklorikoa delako, eta Iruñean 
denez hor egon behar naizelako. Hortaz, 
nire arteak aktibismoa dauka, eta nire 
aktibismoak artea.

Nola ikusten duzu emakumeen 
egoera oholtzan?
Geroz eta emakume gehiago igotzen 
gara, baina oholtzara igotzen garenean 
ardura handiagoa da. Normalean gizo-
nek egiten dutena egiten dugunez jo-
mugan gaude. Ikusi nahi dute ea gizon 
horien mailara iristen garen. Igo behar 
gara defendatzera ondo egiten dugu-
la. Zergatik ezin dugu egin kaskar edo 
gaizki? 

Batez ere gizonez osatuta dago 
Skabidean musika taldea; zure 
espazioa aldarrikatzeko beharra 
sentitzen duzu?
Batzuetan gustatuko litzaidake Lore-
na [Aisa] eta biok ez bagina abeslariak, 
normalean emakumeak oholtza gai-

nean abeslariak direlako. Sentitzen dut 
gehiago gaudela jopuntuan taldearen 
aurpegia garelako. Gustatuko litzaidake 
bateria edo teklatua joko bagenu. Hala 
ere, uste dut zortzi mutil eta bi neska 
egoteak asko azpimarratzen duela hor 
gaudela. 

Zer dago horren atzean?
Musika talde baten formazioan abesla-
ria da irudia, eta hori oso lotuta dago 
gure gorputzen objektibazioarekin eta 
sexualizazioarekin. Normalean zentzu 
guztietan tresnak hartzen dituztenak gi-
zonak dira. Ikusten duzu neska bat bate-
ria jotzen, eta feminitatea kentzen zaio, 
eta abeslaria izateak ez. 

Euskaraz eta Euskal Herrian sortu 
nahi duzu. Uste duzu kanpora 
joateko joera duela jendeak?
Bai, batez ere Madrilera doa jendea, bai-
na hemen ere ikasteko tokiak badaude. 
Hemen lan egin nahi dut, eta jakin nahi 
dut zer den euskal antzerkia. Euskal 
antzerkian dagoen jendea ezagutu nahi 
dut, eta kanpora banoa, hori galduko 
dut. Hemen dagoena sustatu eta handitu 
nahi dut. 

“Publikoarekin 
konektatzen dudanean 
urduritasuna zoriontasun 
bilakatzen da“.


