


“Dantza egitean, izan zaitez beti zu zeu”. Horixe esan zidan behin Igor Calongek. Nola esango diot ezetz halako proposamen bati?

Agurtzane Intxaurraga



ZAPARRADA/AVALANCHA, HIKA Teatroaren dantza garaikideko ikuskizuna. 

Eszenaren inguruan bi lan estrukturen arduradunak biltzea da proiektu hau berezi 
egiten duena, HIKA Teatroko Agurtzane Intxaurraga eta Cielo RasOko Igor Calonge. 
Bakoitzaren azpiegitura oso desberdina izan arren, erakutsitako ekinari esker, biak 
asmatu baitdute horren errealitate gordinean aurrera egiten. 

ZAPARRADA/AVALANCHA, aukera handia da elkarrengandik ikasi eta sormen 
baliabideak partekatzeko, bide berriak eraikitzen jarraitzeko, eta are indartsuago 
sentitzeko. Hausnarketari ateak ireki eta arriskuari aukera eman, ikusleari daukaten 
onena eskaintzeko.  

Agurtzane Intxaurragak urteetako eskarmentua, talde baten sendotasuna, eta oreka 
eskaintzen ditu. 30 urtez, jakinmin eta izaera profesional anitzeko jendearekin lan egina 
da. Hika Teatroa, bere estruktura, malgua izan da beti, halabeharrez. Eta erosotasunean 
gelditu baino, artistikoki erronka eta arrisku berriak ilusioz hartuta, nahiago izan du bide 
berriak arakatu eta bizirik sentitu.

Igor Calonge gazteagoa da profesioan,  baina bere sormen lanek marka sortu dute. 
Gorputzarekin lan egiten du, errealismotik, gizatasunetik, era delikatu bezain sendoan. 

ZAPARRADA/AVALANCHA, dantza garaikideko ikuskizun honek bi sortzaileak elkartu 
eta ohiko gunetik atera egin ditu. Agurtzane Intxaurraga aspaldiko partez, zuzendua 
izan da,  Igor, aldiz, berea ez den estruktura bateko dantza ikuskizuna zuzentzen aritu 
da. Bi sortzaile, jakitun biak etiketa jartzeak ze alde on eta txar duen, horrexegatik 
ekoizpen berri bakoitza da etiketak uxatzeko aldarri. Langile amorratuak dira, 
nekaezinak. Bizi duten errealitatearekin konprometituak daude. Astirik gabe bizi dira, 
baina, hala ere, oparitzat dute egunero amets egitea.



HIKAk 30 urte bete ditu.

Agurtzanek gogoan du bereak bete zituenean. Bizitza heldutasunez bizitzeko garaiaren 
atarian sentitu zuen bere burua. 

Emakume honek poesia bisuala adina, maite du eszenan errebeldia. 

Azken urte hauetan, dantza, zirkoa eta musikabere sormen lanen parte izan dira, konpainiari 
garaikidetasun handia erantsiz. 

“Antzerkiak dantzari bat lapurtu digu” esan zion behin Igor Calongek. Berak, ordea, dantzak 
zenbat oparitu dion pentsatu zuen. Eszenan mugitzen erakutsi dio, zuzentzen lagundu dio. 
Gehienetan bere proposamenak koreografia hutsa dira. Bere dantza formakuntza etengabea. 
“Gorputzaren alde eta ez kontra”, egin du lema. 

Orain, talde hurbil eta sendo batez inguratuta, bere 53ak dantzan igarotzeak ematen dion 
errespetuari aurre egiteko prest dago. Prest ZAPARRADA honetan erabat bustitzeko.  

Agurtzane Intxaurraga



ZERGATIK LAN TALDE HAU?

Myriam PÉREZ CAZABÓN

Agurtzanek aspalditik ezagutzen du Myriam, musika eskolako garaietatik. Bere gorputzaren 
ustezko hauskortasun nekaezinak eta haren etengabeko mugimenduak erakarri zion 
berarengandik. Dantza eskolan ordu asko partekatu dituzte, baina baita sormen proiektuetan 
ere. Hasieran Myriamek  koreografo edo dantzari lanak bete ditu, HIKAren “Ilargiaren bi 
aldeak” horren adibide.  Azken bi urteetan, ordea, euren arteko harremanak jira egin du. 
Myriamek sormen bideari ekin dio, bere proiektu pertsonalak sortuz. Halakoetan, Agurtzane 
alboan dauka, kanpoko begirada artistikoa eskaintzen.  

NOEMI VIANA

Noemi, lehen aldiz, Asier Zabaletaren ikuskizun baten ikusi zuen Agurtzanek dantzan. 
Haren mugimendua sentitu, entzun eta ikusi egiten dela uste du. Animalia da. Izan liteke 
kixkaltzen duen sua eta gero korrika dabilen haizea. Indarra da. Myriamekin bezala, Noemi 
eta  Agurtzaneren arteko  harremanak bi bide ditu. Orain dira irakasle- ikasle eta geroxeago 
dira dantzari-zuzendari. Arlo pertsonalean, ordea, bakarra da bidea:  konplizeak dira, oso 
konplizeak. 

IGOR CALONGE

Batzuetan gertatzen dira halakoak, sentitzen ari zaren hori irakurtzen ari zaren liburuan 
idatzita ikustea, adibidez. Horixe da, hain zuzen ere, Agurtzanek Igorren sormenak ikustean 
sentitu izan duena, bere gorputzaren ahotsa eszenan islatuta topatu du. Momentu zoragarria. 
Dantzaren mugimenduan gizatasuna gailentzen denean gertatu zaio. 

Hauxe da ZAPARRADA/AVALANCHAren abiapuntua, elkar entzuteko prest dauden bi 
sortzaileen arteko elkargunea. Batetik, Agurtzane eszenan izango da dantzan Myriam Peréz 
Cazabón eta Noemi Vianarekin eta, bestetik, Igorrek HIKAren pieza zuzenduko du. Konfiantza 
da elkarri eskatu diotena, formularik onena emaitza ezberdin eta on bat bermatzeko. 
Elkarrekiko konfiantza eta sormen askatasuna.



ZAPARRADA/AVALANCHA

Goitik beheraka dator eta bertigoa da, ur lehorraren sakontasun hotza, gogorra, talka egin eta 
hamaika zatitan hautsia, harriak birrinduz eta lurra janez. Ibilbide geldiezinean, suzirian, ero 
mugimenduan, haizea bera ere baztertuz, magaletik txirikordatuz dator. Bidea zanpatuz eta 
zapalduz, arnasa duen guztia itzaliz dator. Astun indarrez, kupirarik gabe, zaurigarri, lurra joz 
dator.  Mendi hegala arrakalatuz, akituz eta bere eginez dator.  

Geratu eta gelditzen denean, itzali egingo da, isiltasuna gor bihurtzeraino, bizitzaren 
mugimendu organikoaren oihartzun bihurtuz.  Mugimendu beldurgarria izanda ere, 
beharrezkoa hauxe. 

Gertaera  berriak sorraraziko dituen tragedia hutsa. 



NORK EZ DU NOIZBAT ZAPARRADAK ITO EGITEN DUELA SENTITU?

Guztiok jasan izan dugu noizbait euri jasa itogarria gainera hurbiltzen. Laino beltz ilun 
beldurgarria mehatxuka, giro are beldurgarriagoan. Ihes egin eta aterpea bilatzen saiatu da, 
ziurrenik, egingo genukeen lehen gauza, baina beti ezin da eta orduan zaparradak harrapatu 
egiten zaitu, bai ala bai. Halakoetan, erabakirik onena esku zabalik hartzea da, zerbait 
berriaren emozioz. Horixe da, hain juxtu, interesatzen zaigun unea, zaparradak bere baitan 
hartu aurretik zure gorputzak hari erakusten dion gizatasunezko errebeldia eta dotorezia. 
ZAPARRADA, emozio jausi latza. Ekintza berriak sortzen dituen halabeharrezko tragedia. 

NONDIK  IDEIA HAU?

Arrakalatuta dagoen azal baten mapa, hots egiten duten hezurren radiografia, denborak zure 
gorputzean aurrera egin duela adierazten duten seinale garbiak dira. Erritmoa galdu gabe 
mugitzen den gorputza oraindik hala ere, geldoago agian, baina jakitunago nola eta zergatik 
mugitzen den, isiltasunez jositako koreografiak osatuz.

Adinak aurrera egiten duenean, bat leku ezezagunetara iristen da, aurretik norbere buruarekin 
adostuta beharko luketen lekuak alegia, “zahartzea” hilgarri ez gertatzeko.  

Goiz batean, Agurtzanek hauxe zela momentua bere gorputzarekin dantza egiten hasteko 
sentitu zuen. Aspalditik zeukan barruko arra ate joka, baina bazegoen beti zerbait erabakia 
atzeratzeko. -Hauxe da momentua-, esan dio orain bere buruari.   denbora gabe geratu 
aurretik. -Egin!



Hiru emakume hauen gorputzak, bakoitzaren 
sustantziaren parte dira eszenan. Hiru emakume, 
bat bera izan litezkeenak. Gorputz amankomunean, 
hirurak lurraren azal beltzaren gainetik oinez ari 
dira, pauso sendoz, kupidarik gabe, zaurigarri, lurra 
joz oinez. Zaparrada baten antzera, emandako 
pauso bakoitzak, lurra arrakalatuz, akituz eta itoz.  



ZAPARRADA/AVALANCHA NACE DEL 
VIENTRE OSCURO DE LA CREACIÓN.

Narramos la biografía de las intérpretes, un 
repaso de trayectorias artísticas dislocadas 
por la propia circunstancia de su arte, 
fracasos y éxitos, lucha y rendiciones, 
concesiones a la vida más allá de las tablas. 
La potencia surge de su encuentro, de la 
plenitud de sus cuerpos, de su experiencia y 
calidad interpretativa. Cuerpos expresados 
en sus límites, lucha, rendición, extenuación 
física. 

En escena obra la transformación. El trabajo 
del coreógrafo se aproxima al realismo 
mágico, no genera emociones, sino que las 
expresa, y, sobre todo, es una elección de 
la narración en la que subyace la verdadera 
historia que, de otra manera, no podría 
ser contada, porque escocerían los ojos. 
Investiga la aliteración en algunas escenas, 
así como el resultado poético que genera.

Deleitar, conmover, persuadir es el camino 
elegido en ZAPARRADA/AVALANCHA y el 
resultado de la experiencia de su equipo 
artístico que, en cierto modo virgen en el 
encuentro de este discurso, defiende el 
trabajo desde la convicción.

Igor Calonge



IBILBIDEAK

AGURTZANE INTXAURAGA

Emakume bizkaitarra eta antzerkigile donostiarra, halaxe kokatzen du bere burua. Informazio 
Zientzietan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean. 1989an Eusko Jaurlaritzako ANTZERTI 
Arte Dramatiko zerbitzuaren hiru urteak osatu eta gero, HIKA Teatroko sortzailetako bat izan 
zen. Harrezkero, arte hau ofizio bihurtu du. 

Nondik sortu zaion eszenarekiko grina ez du inoiz jakin. Baina 20 urterekin, kazetaritza ikasten 
ari zela, maleta hartu eta Donostiara etorri zen antzerkia bizitzera. Harrez geroztik eszenak 
eta eszenarioak  bihurtu ditu gotorleku eta errebeldiarako bide. 30 urte daramatza HIKA 
Teatroarekin istorioak kontatzen. Aitarekin bidaian (2009), Hitzak (2012), Itsasoaren emazteak 
(2013), Koadernoa Zuri (2016), Sagartu (2017), Txarriboda (2018), dira zuzendu eta idatzitako 
lan batzuk. Beti dauka bat buruan dantzan. Eta baita gorputzean ere, dantza, horixe baita bere 
askabidea. Eta lagunekin egotea beste bat. Gehien maite dituen melodiak, jaioterriko erreka 
hotsa eta isiltasuna. Biak entzuten saiatzen da. 

IGOR CALONGE

Dantzari ibilbide profesionala 1996an hasiko du estatuko konpainia ezberdinetan dantza 
eginez, eta  formakuntza etengabean.  2001etik aurrera lan sormen propioak zuzentzen hasiko 
da, gorputz hizkuntza propioa eraikiz. Garai hartakoak dira “Na/die cree/ce” (2001), “Oz 
Alicia en Off” (2002), “Trans” (2004), “No tan poco” (2007) , “Branco” (2009) eta Cielo rasO 
(2009). Urte berean eta izen berarekin bere dantza konpainia sortuko du. Eta, harrez geroztik, 
zuzendaritza eta koreografo lanak hezitzaile lanarekin uztartuko ditu. Dantzari berriak 
hezitzen laguntzea oso gustuko du. Horrez gain, ekoizpen bakoitzaren inguruan mediazio eta 
sentsibilizazio lanak medio, dantza zale sarea eraikiz doa. 

Myriam PÉREZ CAZABÓN

Dantza garaikideko goi mailako ikasketak  Codarts (Rotterdam) eskolan burutuko ditu, 
besteak beste, Anouk van Dijk, Ty Boomershine, Grace Bellel, Guy Vaizmna eta Roni Haver 
koreografoekin. Estatuko beste hainbat koreografoekin lan eginez osatuko du bere dantza 
formakuntza: Mónica Runde, Pep Ramís eta  María Muñoz (Mal Pelo), Damián Muñoz eta 
Virginia García (La Intrusa), David Zambrano, Hofesh Shechter, André Gingras, Idoia Zabaleta, 
Iker Arrue eta Igor Calonge.

2011an HIKArekin lan egingo du lehen aldiz Ilargiaren bi aldeak ikuskizunaren koreografia 
eginez. Gerokoa da Koadernoa Zuri (2016). Urte berean Hutsunea/Vacío koreografia 
estreinatuko du eta hortik aurrera ekoizpen propioak zuzentzen eta ekoizten hasiko da: Nere 
Azalean Arrotz (2017), Mutu (2018), Icerberg (2019).  

NOEMI VIANA

Londongo Contemporany Dance Schoolen Performance Edge 08, graduondoko ikasketak 
burutuko ditu. Bideo-dantza, contact, konposizioa, ballet eta dantza garaikidean formatua.  
2010ean PI-20-20 Duo dantza piezarekin Madrilgo Koreografia jardunaldietan lehen saria 
jasoko du.  2011an Anacrusa dantza konpainia osatuko du Iñigo Ortega aktorearekin eta 
Eneko Gil dantzariarekin. Garai hartakoa da Tempus-i ikuskizuna. Horrez gain, koreografo 
ezberdinekin  lan egingo du, besteak beste, Asier Zabaleta: Zoo (bestias trajeadas), Urrunetik 
ametsetan (2009-10). Gaur egun, Donostiako musika eta dantza eskolako irakasle lana eta 
konpainia ezberdinentzat dantza egiten jarraitzea, biak partekatzen ditu. 

Myriam Pérez Cazabón

Noemi Viana
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