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ERREPORTAJEA Zutuberrak

G
azte aktiboak eta
erritmo bizikoak di-
ra Bits eta Gor. Jo-
lasean dabiltza,
musika, dantza eta
rapa lagun. Euren

arteko txip aldaketaren olgeta du-
te kontakizun. Baina jolasa gatazka
bihurtzen da Gorrek hitzaren txipa

eta txistuz girotu zuten antzokia
DBH 1. eta 2. mailako ia seiehun
ikaslek. 

Teknologia berriak eta euskara
uztartzen ditu antzezlanak, eta
hori bera islatzen du Zutuberrak

hitzak ere. Euskal youtuber fama-
tu bihurtzen da Bits kontakizune-
an. Hain justu, Zubiagak adierazi du

kentzen dionean Bitsi, indarra era-
bilita. Euskaraz aritzeko txipa sus-
tatu nahi dute  bi gazteek publiko-
arengan. 

Kolorez eta erritmoz bete zuten
Irungo Amaia aretoa (Gipuzkoa) as-
teazkenean. Emanaldi bikoitza
egin zuten Irungo ikastetxeetako
gaztetxoen aurrean. Txaloz, oihuz

islatu nahi dutela euskarak badue-
la tokia teknologia berrietan ere.

Olatz Pagaldai eskoriatzarrak
egiten du Bitsena; Jon Zubiaga
arrasatearrak, berriz, Gorrena.
Haiek ematen diete bizia Galder
Perezek zuzendutako obrako pro-
tagonistei. Agertokian bertan eza-
gutzen dute elkar Bitsek eta Go-
rrek. «Bizitzan aukera batzuk egin
behar dituzu, txip batzuk aukera-
tu», esan  du Pagaldaik. Horretan
jolasten dira, gustuko dituzten txi-
pak hautatu eta horien arabera jo-
katzen.

Agertoki koloretsu batean ger-
tatzen da istorioa. Ez da leku jakin
bat, telebistak eta kaxak dauden
espazio bat baizik, «ez-lekua», Zu-
biagaren hitzetan. Agertokiko tele-
bistan agertzen den pertsonaiak
txipa aukeratzera eta euren bar-
nean sartzera gonbidatuko ditu

‘Zutuberrak’ antzezlana herriz herri dabil. Bits eta Gor gazteak dira Galder
Perezek zuzendutako obra horren protagonistak . Gaztetxoei eta familiei
dago zuzendua, eta jolas hau proposatzen die: euskararen erabileraz
hausnartzea, baita teknologia berriek duten eraginaz ere. 

Txipa aldatzekoTxipa aldatzeko
momentua
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Bits eta Gor. Hitzaren txipa aukera-
tuko du Bitsek, eta indarrarena,
berriz, Gorrek. Hitzaren txipari es-
ker, zutuber ospetsu bilakatuko
da Bits. Hark sortutako rap abes-
tiek arrakasta lortuko dute, eta hi-
ru milioi jarraitzailetik gora ere lor-
tuko ditu. Horrek ezinegona sortu-
ko dio Gorri.

Gaztetxoentzako antzezlana
izan arren, helduak ere baditu jo-
mugan obrak. Taldean ikusteko
eta hausnartzeko sortu dute; be-
reziki, familian. «Helduak eredu di-
ra. Gazteek antzerkia ikusi arren,
gurasoen ohiturak aldatzen ez ba-
dira, haurrek ez dituzte eurenak al-
datuko», esan du Pagaldaik.

Autokritikatik ere badu obrak.
«Sarri astunak gara euskararekin»,
esan du Zubiagak, zuzentasunaren
aitzakiarekin. Horren aurrean, gaz-
teak euskaraz naturaltasunez egi-
tera bultzatu nahi dituzte, gaizki
egiteko beldurrak baztertuta.

Pertsonaiaz aldatu, eta hainbat
esketx tartekatzen dituzte bi ak-
toreek kontakizunean. Euskararen
bueltako hainbat bizipen irudika-
tzen dituzte, hala nola Guardia Zi-
bilak jazartzen dion gaztearena,
mojak zapaltzen duen ikaslearena
eta euskararen zuzentasunari bel-
durra dionarena. Umorez konta-
tzen dituztela diote bi aktoreek,
baina, aldi berean, egoera «gordi-
nak» direla.

Antzezlanak aurrera egin ahala,
Gorren gorrotoa areagotu egingo

FITXA

d Izenburua:
Zutuberrak

d Testua eta zuzendaritza: .
Galder Perez.
d Aktoreak: 
Olatz Pagaldai, Jon Zubiaga eta Urko
Olazabal. 
d Iraupena: 
55 minutu. 
d Bideoklipa: 
bideozbideo.com. 
d Publikoa: 
7-14 urte arteko gaztetxoak,
gurasoak, irakasleak... 
d Taldea: 
Eidabe. 

da. Bitsi hizkuntzaren txipa kendu-
ko dio, indarra erabilita. Ondorioz,
«galduta» sentituko da Bits, arra-
kasta ere galdu egingo baitu. «In-
darraren erabilera negatiboari kri-
tika egin nahi diogu», adierazi du
Zubiagak. Errealitatean ere, inda-
rra hizkuntzaren aurka sarri erabil-
tzen dela gehitu du, bereziki «erre-
konozituta ez daudenen aurka».

Aukerekin jolasean ari dira bi gaz-
teak. «Jolasak euren gizatasuna
galtzera eramaten ditu», esan du
Pagaldaik. Azkenean, ordea,  bat
egingo dute berriro, eta euskara-
ren txipa jartzeko proposamena
eginez amaitzen dute antzezlana.

Gazteak jomugan
Harreman ezberdina dute bi per-
tsonaiek euskararekin: Bitsen gu-
rasoak erdaldunak dira, eta esko-
lan ikasi zuen euskara. Gorrek, al-
diz, ama hizkuntza du, eta ez du
baloratzen. Are gehiago, euskara
karga bat bihurtzen da sarri haren-
tzat. Barre egiten dio Bitsi eskolan
ikasi duelako.

Aktoreak pozik daude antzezla-
na izaten ari den harrerarekin. In-
guru ez-euskaldunetan eta euskal-
dunetan antzeztu dute, eta gazte-
txoen «konplizitatea» bietan senti-
tu dutela adierazi dute. Emanaldi
ugari dituzte datozen egunetan,
Eskoriatzan (Gipuzkoa), Bermeon
(Bizkaia), Laudion (Araba)...

Hamaika urte daramatza Eidabe
taldeak kaleko zein aretoko ikuski-
zunak sortzen. Hamahirugarren la-
na du Zutuberrak. «Urteak dira
euskararen kezkaren gainean an-
tzezlana sortzeko ideiak genitue-
la; euskara  altxor bat da, eta ba-
besteko ardura daukagu», azaldu
du Birjinia Lara Eidabeko kideak.
Azaroan estreinatu zuten, Bilbon.
Ume eta gazteen aisialdia kudea-
tzen egiten du lan Eidabek. Kezka
sozialetatik sortutako ikuskizunak
eta antzezlanak dira plazaratzen
dituenak, haur eta gazteengan
eragiteko.Bits eta Gor, Irungo Amaia antzokian egindako emanaldian. GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS
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IRAUPENA:  55  minutu
IKUSLEGOA:   7- 14 urte bitartekoentzat




