
Bekak / Becas 8 

Trabajo de investigación histórica avalado por el Dr. D. Eduardo Pérez-Rasilla (Profesor Titular de la 
Universidad Carlos III de Madrid), becado en 2006 dentro del programa de Becas de investigación 

histórica sobre Gipuzkoa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Eduardo Pérez-Rasilla Dk. Jaunak (Madrilgo Carlos III Unibertsitateko irakasle titularra) onetsitako 
historia ikerketa. Lan honek Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoari buruzko ikerketa historikoak 

egiteko bekak programaren barruan 2006. urtean beka jaso zuen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idoia Gereñu 
Odriozola 

Antzertiren lehen aroa (1932-1936) 
II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Sebastián, 2020 
 



Bekak / Becas  saila Gipuzkoako Artxibo Orokorraren bildumetako bat da eta Gipuzkoari buruzko 
ikerketa historikoak egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen dituen bekekin burututako lanak 

Bekak / Becas es una de las colecciones del Archivo General de Gipuzkoa, que reúne trabajos realizados con 
las becas de investigación histórica sobre Gipuzkoa concedidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 
Erreferentzia bibliografiko gomendatua (ISO 690-2): 
GEREÑU ODRIOZOLA, Idoia. Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 
[linean]. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 2020 [kontsulta: urtea-hilabetea-eguna]. World Wide Weben 
eskuragarri: 
<http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/bekak-becas08.pdf>. 
 
Referencia bibliográfica recomendada (ISO 690-2): 
GEREÑU ODRIOZOLA, Idoia. Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla [en 
línea]. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2020 [consulta: año-mes-día]. Disponible en World Wide 
Web: 
<http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/bekak-becas08.pdf>. 

 
 

 

 

Liburu hau hurrengo Creative Commons lizentziaren mende dago:  
Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa (CC BY-NC-ND 4.0) 
Lizentzia honek obra partekatu, birbanatu edozein bitarteko edo formatutan eta 
kopiatzeko aukera ematen du, baldintza hauek betez: 

• Aitortu — Aitortza egokia egin behar duzu, lizentziaren esteka eman behar duzu eta 
aldaketak egin diren adierazi behar duzu. 

• Ez Komertziala — Materiala ezin duzu erabili merkataritza-xedeetarako. 
• Lan Eratorririk Gabe — Materiala nahasten, eraldatzen edo horretan oinarrituz sortzen 

baduzu, ezin izango duzu aldatutako materiala banatu. 

Este libro está bajo la siguiente licencia Creative Commons:  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) 
que permite compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o 
formato, bajo las siguientes condiciones: 

• Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la 
licencia e indicar si se han realizado e indicar si se han realizado cambios. 

• No Comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial. 
• Sin Obra Derivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede 

difundir el material modificado. 

Argitalpena / Edita: 
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa 
Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua / Departamento de Cultura, Cooperación, 
Juventud y Deportes 
Gipuzkoako Artxibo Orokorra / Archivo General de Gipuzkoa 
http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/index.php 
http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/index-es.php  

Maketazioa / Maquetación: 

Acc 

http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/bekak-becas08.pdf
http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/bekak-becas08.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/index.php
http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/index-es.php


IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA 
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

Norbaitek ikusi lezake nere begiak iritsi ez duten 
argitasun edo ilunpea. Eta baita ere ba´liteke zenbaitek 
irakurtzekoan otutzea neroni idaztekoan gogoratu ez 
zaizkidan ikuspen eta xedea. 

ANTONIO MARIA LABAYEN 
Iparragirre (Hitzaurrea) 



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 4 

 
 

AURKIBIDEA 
 
 
AURKEZPENA 
1. ANTZERTI BERE TESTUINGURU HISTORIKOAN      
2. ANTZERTIREN EDUKIA 

2.1. Sarrera 
2.1.1. Antzertiren aurkibidea 

2.2. Obrak 
2.2.1. Antzezlanak 
2.2.2. Sailkapena 

   2.2.2.1. Antzezlan originalak eta itzulpen edota egokitzapenak 
   2.2.2.2. Haurrentzat edo helduentzat idatzitako obrak 
   2.2.2.3. Komedia edo amaiera atsegindun obrak, edo tragedia ala drama 
   2.2.2.4. Ekitaldi ezberdinak dituzten obrak 

2.2.2.5. Pertsonaia kopuruaren araberako obrak 
   2.2.2.6. Sarituak 

2.2.2.7. Gaiari edota ezaugarri nagusienei dagozkien obrak 
2.2.3. Gehigarriak 
2.2.4. Antzezlanei buruz 

2.3. Ileko Berriak-Jakingarriak eta Besteak 

2.3.1. Ileko Berriak edo Jakingarriak 
2.3.2. Besteak 
2.3.3. Ileko Berriak-Jakingarriak eta Besteak atalei buruz 

3. ONDORIOAK 
4. BIBLIOGRAFIA eta DOKUMENTUAK 

4.1. Dokumentu Iturriak 
4.2. Bibliografia 
4.3. Elkarrizketak 



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 5 

 
 

AURKEZPENA 
 
 

Esku arteko ikerketa lan hau Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Ikerketa 
Historikoak aurrera eraman ahal izateko eskaintzen duen beka bati esker gauzatua izan da, 
2006 eta 2007. urte bitarteetan. Ondorioz, kalean den Antzerti 75 urte ondoren liburua 
argitara eman zen Etor-Ostoa argitaletxearekin 2007an, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 
Tolosako Udalaren laguntzarekin.  
 

Honela, bada, lan hau burutzeko beren laguntza eskaini didatenei eskerrak eman nahi 
dizkiet, hala nola Tolosako Udal Artxiboko arduradunari, Tolosan kokaturiko Gipuzkoako 
Artxibo Orokorreko eta Koldo Mitxelenako langileei, elkarrizketetan beren oroimenak nirekin 
konpartitu dituztenei, eta lanean jardun bitartean beren jakintza eta babesa luzatu didaten 
horiei guztiei.  
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1. ANTZERTI  bere TESTUINGURU HISTORIKOAN 
 
 

Behin baino gehiagotan burutu dira euskal antzertiari buruzko historia idazteko 
saiakerak, gizalegez arbasoak euskal antzertiari aurkitu izan zaizkiolarik; eta saiakera hauek 
lortu dute beren eginbeharra eta oniritzia ere, noski, benetan eskertzekoak baitira egungo 
euskal antzerti zaleentzat lan hauek. Garrantzitsu eta entzutetsuenak honako hauek izan 
dira: Antonio Maria Labayenen Euskal Ederestirako apur batzuek eta Teatrogintza eta 
Yakintza, eta Patri Urkizuren Euskal Antzertia.1  

Gure antzinako ohituretan eta festetan antzerti elementuak aurki daitezke, hala nola 
pantomima, alardeak, prozesioak... Pertsonaia ezagun ugari dira euskal folklorean, 
antzerkiratzeko modukoak, eta euskal antzertiaren hastapenak mimo, bertsolaritza, errando 
eta asto lasterretatik, inauterietatik eta abarretik datozela ezaguna da, euskal antzertiaren 
benetako aurrelariak diren pastoral eta maskarada txit ezagun eta herrikoiei bide eginaz. 

Baina, XIX. mende erdialderaino salto egitera goaz, Marzelino Soroa jaio zenekora, 
eta honek bere erbestealdian Iriyarena zartzuela taularatu zuenekora: donostiar kutsua zuen, 
eta lehen aldiz euskal hitzak barneratuko zituen testua idatzi baitzuen. Eta bide batez,  
Hegoaldeko antzerki susperraldi berriari hasera eman baitzion. Antzezpen honetan, Toribio 
Alzaga, euskal antzertiak izan duen izenik goraipatuenetarikoa, aritu zen aktore lanetan. 
Denboraren poderioz, Soroa eta Alzaga bezalako errefuxiatuak berriz ere beren herri nahiz 
etxeetara bueltatu ziren, eta euskal antzerki mugimendua sortzen hasi zen, euskal antzerki 
jaiak urtean hiru aldiz ospatzeko ohitura hartu zen arte: San Sebastian egunean, 
Inauterietan eta San Tomas egunean. Donostian urtero egun hauetan euskal antzerki 
emanaldiak, euskal testu eta euskal antzezleez, eskaintzen zirelarik. Honela hasi zen euskal 
antzertia bere historiaren zatia idazten eta urrats labur baina sendoak finkatzen. 
 

Euskal-Teatroa Altzagak oial-zapietatik atera digula esan diteke; oiñez ere ederki 
erakutsi dio, ta bide sendoa yarri; kozkortuxe ere egin dala esan genezake, ta edozein 
erritako teatroaren mailera laister igoko dan uste ona degu.2 

 
Hemendik aurrera hegoaldeko antzerki mugimendua gero eta gehiago hazten joan 

zen; antzezkizunek eta antzerkigileek ere gero eta maila altuagoan egiten zuten lan; 
errepertorioa zabaltzen zihoan; trebetasuna, jariotasuna, hizkuntza erraztasuna eta 
beharreko guztiak hobetzen ari ziren; eta zaletu eta antzezkizun gehiago sortu zen, hein 
berean. 

 
Todos los domingos y días festivos de aquellas temporadas invernales, se dieron 
representaciones en diferentes pueblos de las zonas euskeldunes y con gran 
regularidad, sobre todo en los teatros y salas de la capial gipuzcoana, sede rectora de 
aquel movimiento. De las clásicas funciones de Santo Tomás en el Teatro Principal, se 
pasó a otras salas...3 

 

 
1  Izen ezagun hauen artean beste batzuk aipatu beharko lirateke, honako gai honetan jende 

gehiago ere aritu baita ikerketa lanetan, baina era orokor batean Euskal Antzertia landu duten bi 
liburu hauek dira ezagunenak. 

2    Urkizu, Patri. Euskal Antzertia. 106. or. 
3    Labayen, Antonio Maria. Teatro Euskaro. 74-75. or. 
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 Gainera, garaiko egunkari eta aldizkariak antzerkiaren ospearen oihartzun bihurtu 
ziren, kritikei, albisteen berriei eta kasu batzuetan artikuluei leku emanaz.  

 
 ... Nuestro teatro experimentó un considerable progreso en todos los órdenes...4 
 

1880. urtean sortu zen Euskal-Erria aldizkariak, Manterola jaunaren zuzendaritzapean, 
nahiko garrantzia eman zion bere orrialdeetan antzertiari, eta bere itxialdia gertatu arte, hau 
da, 1918. urte arte, antzerkiari buruzko berriez, artikuluez, antzezkizunen emanaldiei 
buruzkoez, antzeztu ahal zitekeenaz eta abarrez mintzo izan zen. Gerora, Euskal Esnalea eta 
Euskelzale bezalako errebistetan ere bere tartea izan zuen euskal antzertiak, eta 
Euskalerriaren Alde aldizkariak “Antzerki” izeneko sail berezi bat kaleratu zuen. Guztietan, 
antzertiari buruzko informazioaz gain, euskaraz idatzitako obraren bat gutxienez argitaratu 
zen. Baina aldizkari hauek 30.eko hamarkada hasi aurretik desagertu ziren, eta Yakintza 
aldizkariak hartu zien erreleboa: Euskalzaleak-ek -euskal kultura bultzatu zuen taldeak- 
kaleraturiko errebistak. Honek antzertiari bultzada sutsua eskaini zion, baina, halere, 
benetako euskal antzerki aldizkaria, antzertiaz soilik arduratuko zen lehenengo hilabetekaria, 
lan honetan gogora dakargun Antzerti izan zen. 

 
Como órgano y animador de este movimiento teatral se publicó en 1932 a 1936 la 
revista Antzerti en la Editorial López Mendizabal de Tolosa.5  

 
Antzerti aldizkariaren sorrera Tolosan gertatu zen. Tolosan betidanik izandako herri 

izendatuaren ondorio zelako oraindik ere, Tolosan bere gizarte eta giroak beharrezko 
ezaugarriak betetzen zituelako...  
 

Tolosa fue designada para capital efectiva de la Provincia en los años de 1798 y 1799, 
y más tarde en los de 1821 y 1822, en los que aún se propuso que se diera su 
nombre a toda la Provincia que se hubiera así llamado provincia de Tolosa, ya que en 
la distribución territorial por provincias se había determinado que cada una tomaría el 
nombre de su capital. (...) pero el año de 1844 es Tolosa capital en efectivo de 
Guipúzcoa hasta el año de 1854 que se trasladó esa capital a San Sebastián... 
(...) 
... pero que en realidad son indudable prueba de cuán efectiva ha sido es solera 
señorial de la villa y el guipuzcoanismo de sus hijos así como sus inquietudes en 
orden intelectual y en el de sus actividades de industrias tan afectas al espíritu y al 
Arte como son las del libro, la imprenta y todas las artes gráficas.6 

 
...Tolosan, azken urteetan bertako bizimoduak emandako aukerei esker; Tolosan, eskuragarri 
zirelako erlijio eta musika elkarteak, antzoki eta zinemak, dantzaldiak, sindikatuak, kultura 
mugimendua, euskal giroa… Eta, beraz, Tolosari eta inguruari esker, bere bidea aukeratu eta 
landu ahal izan zuelako. Eta hori guztia, Tolosak jasan zuen bilakaera ekonomiko nahiz 
industrial eta gizarte mailan izandako modernitate prozesuari esker, historia osoan jasotako 
eta izandako merkataritza bide eta erdigunearen ospeaz gain. Hona hemen industriak herri 
honetan izan zuen garrantzia eta zer-nolako aldaketa bultzatu zuen herrian egoera horrek: 
aldaketa ekonomikoa, populazioaren hazkuntza, eta honen ondorioz sortutako herriko 
gunearen bizitasuna, kulturari eta aisiari lotutako bizimodua.  
  

 
4     Ib. 76. or. 
5 Labayen, Antonio Maria. Teatro Euskaro. 75. or. 
6 Libro homenaje a Tolosa. 206-207. or. 
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XVIII. mendearen hasieran krisi gogorra izan zen Tolosan, eta horren ondorioz, 
industria jarduera berritzeko beharrizana ikusi zuten. Burdinolak hilzorian egoteak, 
prozedura berriak sartzeak, eta batez ere, Fernando IV.ak Tolosari eman zizkion 
meatzetako minerala agortzeak papergintzari bidea ireki zioten. Gainera, hainbat 
gerraren ondorioz egin zituen zorrei aurre egiteko Tolosako Udalak irin-errotak saldu 
behar izan zituen, eta papergintzak irin errotak aprobetxatzeko aukera ematen zuen. 
(...) 
Papergintza Tolosako industria nagusia bilakatu da: bere inguruan industria 
osagarriak eta bertatik eratorritakoak sortu dira. Horiek guztiak Tolosa papergintza 
arloan Espainiako gunerik garrantzitsuena izatera eraman dute.7 

 
Euskal Herrian eta Espainiar lurraldean ezaguna izateaz gain, Europako gune oso 

garrantzitsu ere bihurtu omen zen Tolosa bere papergintzari esker. Beraz, Tolosa XIX. 
mendean herrialde oso entzutetsu bihurtu zen, eta immigrazioa dastatu zuen, Gaztelatik eta 
Extremaduratik etorritako familiengandik, batez ere. Gorakada ekonomiko honek lana sortu 
zuen, tailer txiki eta ertainak sortu ziren, inprentak, eta paperarekin zerikusia izan zezaketen 
mota guztietako jarduerak. Bestalde, ehungintzak ere badu zeresana atal honetan, XIX. 
mende erdialdera eskuz txapelak egiten hasi baitziren, eta munduan zehar zabaldu zen 
euskal janzkeraren osagai izango den txapelen egilea, lanean zehar berriz ere aipatuko den 
Elosegi txapel fabrika, martxan jarri baitzen. Eta hala, aberastasuna ekarri zuen herrira 
industrializatze prozesu honek, baita ideologia berriak ere; baina euskaldunen sena ez zen 
bertan behera geratu.  

Tolosako giro ekonomikoa alde batera utziaz, eta errebistaren garaiko politika eta 
gizarteari dagokionez, II. Errepublika garaian, Antzertiren sorrera eta zabaltze garaian, 
Tolosan eta Euskal Herrian, abertzaletasun mugimenduak dagoeneko indarra hartu zuen. 
Euskal Herri osoan Batzokiak eta Euzko Etxeak sortu ziren, herriko abertzaleen bilgune edo 
biltoki bihurtuko zirelarik, eta, era berean, abertzaletasuna zabaltzeko bide nagusi izan ziren 
jaialdiak, musika eta antzerki saioak, abesti ikasketak, dantzak, euskara irakasteko eskolak, 
mendi irteerak eta abar antolatu zituzten. Era honetan, Tolosa ez zen alde batera geratu, 
ezta gutxiago ere. Tolosak bere izena eta ospea ederki mantendu zituen, eta Euskal Herri 
osoan kulturalki eta politikoki ezaguna bihurtu zen, bertako seme-alaba kuttunei esker. 
 

XIX. mendearen azken hiru hamarkadetan euskal literaturak hasi zuen gorantzako 
bideak Tolosan izan zuen gune garrantzitsuenetakoa. Eusebio Lopezen inprenta zuen 
ardatz nagusi. Bertan ikusi zuten argia Gerra Zibilaren aurretik euskeraz idatzitako 
liburu, orri, aldizkari eta egutegi gehienak. Izan ere, Tolosako abertzaletasunaren 
ezaugarririk nabarmenetakoa, euskara eguneroko komunikazio hizkuntza izan zedin 
egin zuten babesa eta indarra izan zen, Euskal nazioaren hizkuntza zela ahaztu gabe, 
jakina. Garai honetan zehar, euskara erabiltzen ez zelako eta pixkanaka pixkanaka 
galtzen zihoalako egindako salaketak etengabeak izan ziren. Kritika horiek elizara ere 
iritsi ziren, apaizei elizkizunetan euskara erabil zezaten zorrotz eskatu baitzieten.  
Alor honetan lau abertzaleren jokaera azpimarra dezakegu: Jose Eizaguirre eta Isaac 
Lopez Mendizabalena, mendearen lehenengo hamarkadetan eta Antonio Maria 
Labayen eta Jose Maria Agirre “Lizardi” 1920tik aurrera. Azken hirurak literatura 
alorrean nahiz politika antolaketan nabarmendu ziren eta ezagun-ezagunak dira...8 

 
Literatura-munduko hiru gizon hauek izan ziren Antzertiren sorreran nolabaiteko 

zerikusia izan zutenak: Lizardi, Labayen eta Lopez Mendizabal. Berauek laburrean banaka 
aztertuko dira jarraian. Hala ere, Tolosan urte haietako mugimendu kulturala oso zen zabala, 

 
7  Zabala, Federico eta Garmendia Larrañaga, Juan. Tolosa hiriko monografia historikoa.  40-41. or. 
8  Aizpuru, Mikel. Euskal Abertzaletasunaren agerpena Tolosan. 32. or. 
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eta, izen hauez gain, badira euskaldun edota abertzaleen artean beste izen txit ezagun 
batzuk ere, Euskalzaleak taldea osatzen zutenak, hala nola Aitzol, Doroteo Ziaurriz, Orixe... 
 

Euskeltzaleak talde hau, Tolosa aldeko idazleez osaturik zegoen; izan ere 30. 
hamarkadan politika eta kultura inguruko mugimendu nabarmena zegoen alde 
horretan.9 

 
Joxe Maria Agirre zen Xabier Lizardi ospetsuaren benetako izena. 1896. urtean 

Zarautzen jaio arren, bere familia Tolosara lekualdatu zen, Xabierrek hamabi urte zituela. 
Gerora, bankuan lanean ari zela, distantzian, zuzenbide ikasketak burutu zituen; halere, 
Lizardi, poeta izan zen, batik bat, eta euskal poesiaren goreneko bezala ezagutzen da gaur 
egun oraindik, bere garaian euskal poesiaren berritzailetzat jo zutelarik. Bere ama-
hizkuntzaren ezaguera eta bere erabileraren menderatzea edonor liluratzeko modukoa 
izateaz gain, gazteleraz ere ongi moldatzen zen, prosan, batez ere. Estiloari dagokionez, oso 
aztertua, landua eta sakona zenez, poetikoa, materialismoa alde batera utzi eta 
espiritualismoan barneratzen zena, bere literatura zail gertatzen zen, bere garaiko kaletarren 
artean irakurtezina. Antzerkia eta entseguak ere idatzi zituen, bestalde. 1933. urtean zendu 
zen, gazte, Lizardi. 

Ixaka Lopez Mendizabal 1879. urtean jaio zen, Tolosan. Bere familia tradizioz 
inprimatzailea zen, eta bere aita Eusebio Lopezek 1750. urteaz geroztik martxan zen eta 
gaur egun oraindik zutik mantentzen den lokalean zuen bere inprenta, Tolosako Solana 
kalean.  

Gipuzkoan, hiriburutik kanpo ireki zen lehenengo inprenta izan zen Lopeztarrena, eta 
bertan euskal hizkuntza nahiz kulturarekin lotura zuten lan eta liburuak argitaratzen zituzten, 
eragozpenak eragozpen, eta, nahiz eta aitak euskaraz mintzatzeko gaitasunik izan ez, 
izugarri maite zituen Euskal Herria eta bere lengoaia, eta beren aldeko jarduna izan zen 
honakoa. Ixaka izan zen Eusebioren seme bakarra. 

 
 Para que la eficiencia y el progreso en la tipografía no fueren menos efectivos, se 
unen bajo el signo feliz de Cupido las dos empresas más importantes: la antiquísima y 
acreditada de Juan Ignacio Mendizabal con la joven y pujante de Eusebio López e 
iban a dar razón a la que dignamente heredara las virtudes de sus mayores, sus 
entusiasmos profesionales y su cariño a los libros y a las letras regionales que 
cristalizó de manera extrema en Isaac López Mendizabal.10 

 
Tolosako Eskolapioetan ikasi zuen Ixakak, ondoren Salamancara joan, Filosofia eta 

Letretan lizentzia lortu, eta Madrilen doktore egin zen. Bukatu ostean, Zuzenbide ikasketei 
ekin zien eta bigarren doktoratua lortu zuen; hala, Tolosan fiskal izatera iritsi zen. 1929an 
aita -Eusebio- hil zenean berak hartu zuen moldiztegiaren ardura. Gerra Zibila piztu zenean, 
Donibane Lohitzunera erbesteratu zen, gero Argentinara, eta han ere, luzaroan, euskara eta 
euskal kulturaren zabalkundean aritu zen sutsuki lanean.  
 Politikari, irakasle, legegizon eta argitaratzaile izan zen, beraz, Ixaka. Idatzien artean 
alor ugari jorratu zuen bere idazlanetan: gramatika, hizkuntzalaritza, historia, legeria, 
antzertia eta abar. Idatzi zituen bere lehen liburuak erlijio gaiari zegozkionak izan ziren. 
Gero, Euskal Esnalea elkartearen babesean, 1908an, lehenengo euskal egutegia argitara 
eman zuen. Baina benetan ezaguna egin zuen lana Txikiren marrazkiekin apainduriko 
haurrentzako Xabiertxo liburua izan zen, eta Martin Txilibitu euskal silabarioa ere berak 

 
9  Beola, Ainhoa. Antonio Maria Labayen. 20. or. 
10  Libro homenaje a Tolosa. 252. or. 
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sorturikoa da. Haurrentzat ez ezik, helduentzat ere idatzi zituen, besteen artean, euskara 
ikasteko liburuak. Hauez gain, artikulu eta ikerketa ugariren egilea izan zen.  

Bestalde, musikarenganako zaletasun nabarmena zuen Ixakak, eta, pianoa jotzeaz 
aparte, koruak ere atsegin zituen, baina, eta musikaz gain, mendia eta kirola ere maite 
zituen, Tolosako eski taldea sortu zenean bertan parte hartu zuelarik.  

Euskararenganako maitasunak eta abertzaletasunak, bere bizian beste zeregin ugariz, 
lorpen handiak ekarri zizkioten. Hala, mende hasieran, bandoak gazteleraz eman beharrean 
euskaraz eman zitzan eskatu zion bere herriko Udalari, baita herriko langileen postuak 
betetzeko euskaraz zuzen egitea baldintza gisa jasotzea ere. Euskalzaleen Biltzarra osatu 
zuen, 1901. urtean, Kanpion, Urkijo eta Serapio Mujikarekin batera, eta Euskal Jaiak eta 
literatur lehiaketak antolatu zituzten. Bilera horietako batera eraman zen lehen aldiz Arana 
Goirik asmatu berria zuen Ikurrina, eta Ixaka izan zen ekintzailea. Euskaltzaindia zertxobait 
geroago sortu zen, eta Ixakak parte hartu zuen bere lehen bileretan, eta ohorezko 
euskaltzain izatera iritsi zen gerora. EAJren jarraitzaile moduan Tolosako Euzko Batzokiyaren 
ateak zabaltzea lortu zuen, eta 1908. urtean lehenengo Gipuzku Buru Batzarreko kide 
aukeratu zuten aurrenekoz, gerora gehiagotan ere hautatuko zuten arren. Tolosako Udalaren 
historian bigarren zinegotzi abertzalea izan zen, Luis Seséren ondoren, 1931-1935. urteetan, 
eta EAJren barnean, II. Errepublikan, Euskadi Buru Batzar alderdiaren organo goreneko 
lehendakaria izan zen. Gerra ostean, bere aita Eusebiok eta Ixakak berak urtetan osatutako 
liburutegi aberatsa, herriko plazan, jendaurrean erre zuten arerioek, gorrotoak eraginda, 
baina ez zuten lortu bere aitak landutako gizonaren ia ehun urtera arteko borroka eta Euskal 
Herriaren aldeko lan hura deuseztatzerik.  

Antonio Maria Labayen Toledo edo Andoni Miren Labaien Toledo jauna, 1898ko 
abenduaren 1ean jaio eta 1994ko urriaren 14an hil zen, Tolosan. Aita Argentinan jaiotakoa 
zuen. Bestalde, Karmen Sansinenea Goñirekin ezkondu zen, eta, egun gure artean diren bi 
seme izan zituzten: Ramon eta Matxin; eta Tolosa izan zuten bizileku, utzi izan zieten urte 
gehientsuenetan. Ikasketak Tolosako Eskolapioetan burutu zituen lehenik, eta gero, 
Zaragozako Komertzio Eskolan ikasi zuen.  

Diotenez, Andoni ez zen politika gizona, abertzalea baizik, euskal kulturaren aldeko 
gizona. Baina abertzaletasunaren alde lanean aritzeko, 1931. urtean EAJko zinegotzi sartu 
zen, eta 1933. urtean Tolosako alkate izendatu zuten. Bera izan zen II. Errepublika garaiko 
azken alkatea Tolosan. Zortzi urte pasatu zituen Iparraldean gerra garaian, erbestean, eta 
ondoren, berriz ere Tolosara itzuli zen, bere lehenagoko San Frantzisko kalean zuen etxera. 
Saran zegoela, gerora oso erabilgarri izango zituen alemana eta frantsesa primeran ikasi eta 
landu zituen. Bere bizitza osoan izango zuen zaletasuna ere bertan suspertu zuen: musika, 
biolina edo arrabita, zehazki, eta gaur egun oraindik bizirik den parrokiako kaperako partaide 
zen. Musikari dagokionez, honi buruzko artikuluren bat idatzi zuen, eta “Pequeña historia del 
violín en Tolosa” lana argitaratu zuen 1979ko BRSVAP (Boletín Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País) buletinean. Musikaz gain, mendizaletasuna zuen gogoko, oso.  

Guzti honetaz aparte, baina, Antonio Maria Labayen bere idatziengatik izan da 
ezaguna, ia genero guztiak probatutako gizona baita, nahiz eta nagusiki antzerkigintzari 
eskaini bere lanik oparoenak -honi buruzko artikuluak, entseguak, kritika lanak, obrak eta 
abar idatzi baitzituen-, nahiz eta antzerkigintza izan bere pasiorik ezagun eta sakonena. 
Biografiak ere izkiriatu zituen Antonio Mariak, Ramon semeak lagunduta horietako bat11. 
Saiakera askoren egile izan zen, bestalde -Tolosako papergintzari eta Orixeren poemei 
buruzkoak, juduen ingurukoa-, eta badira, nola ez, antzerkiaz mintzo direnak ere12. 

 
11  Elizanburu (1955) 
12  Bere Teatro Euskaro (1965) liburuak -bi liburuki-, baita Teatrogintza eta Yakintza (1973) liburua 

ere. 
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Itzulpengintzan ere aritu zen; batez ere, euskararen egoera kaxkarra eta euskal antzertiaren 
historia bizitu asmoz. Itzulpen nagusienak Brecht, Frisch, Ionesco, Rousseau, Ibsen eta 
Dürrenmaten obrak dira. Hauez gain ere, hainbat eta hainbat lan eta artikulu argitaratu 
zituen Euskal Esnalea, Euskal Erriaren Alde, Euzko-Gogoa, Eusko Jakintza, BRSVAP, Argia, 
Zeruko Argia, Gure Herria, El Día eta abar bezalako egunkari nahiz aldizkarietan. 
 Idatzirik utzitako artikulu hauetako askok antzertia dute mintzagai: antzertia izan 
zenari eta bere nolakotasunari buruzko iritzia. Eta, beraz, interesgarria baino gehiago irizten 
da berak horrenbeste maite zuen diziplina honi buruzko bere hitz batzuk jasotzea. Hala ere, 
eta jarraitu aurretik, datozen zita hauen gehiengoa aztergai den II. Errepublika garai 
honetatik kanpo idatzia dela zehaztu nahi da, gehientsuenak gerora idatzirikoak izaki; baina 
lan honen asmoa, hemen, Antonio Maria Labayenen antzerkia zertxobait ezagutaraztea ere 
bada, eta, era honetan, antzertiaren historiaren ezaugarriak ezagutu, eta, aldi berean, 
Antzerti aldizkariaren argitaratzearen zergatiak azaltzea. Horrexegatik bere eleen honainoko 
ekarrera. 
 

Antzertiak diraun bitartean erria bizirik dago13 
 

1923. urtean izkiriaturiko artikulu bateko esaldia da berau, eta bertan Antonio Mariak 
bere pentsamenduaren laburpena egiten du, bere azken egunetaraino izan zuen antzerkiaren 
zergati eta ustea, antzerkirik gabeko nazioa, herri hila, literaturarik gabeko, kulturarik 
gabeko, historiarik gabeko herria dela azpimarratuz. Argi geratzen da, beraz, autorearen 
esaldi honekin, bere ustetan, gutxienez, antzertiaren garrantzia norainokoa den. Baina, nola 
deskribatzen du Labayenek berak antzertia? Hona hemen definizio pare bat: 

 
Teatrogintza lantegi bat duzute, esku ona, ofizioa eskatzen duana. (...) Teatrogintzak 
gaiaren indarra eta teknika berriaren lilura ez ezik grazia bear du beti. Au ez da 
ikasten. Norberak du berea. Alare liburu asko dira erakusgarri…14 
  
Para mí, lo primero es la idea, el espíritu expresado por la palabra, que profundiza en 
el conflicto y en la acción dramática y en tragedia15 

 
Hala ere, eta herri honetako antzertiaren historia aztertuz gero, ezin poztu da inor 

Labayenen hitzekin, Euskal Herriko antzertia ez baita, beste kultura batzuekin aldenduz gero, 
oso emankorra izan. Baina, baserrietako komeriak eta euskal antzertiaren beste jatorri 
guztiak kontuan hartuz gero, arte honek pertsonalitate propio bat izatera bultzatu dute, era 
honetan euskal ezaugarri propiodun antzerki nazional bat sortuaz, defini daitezkeen 
berezitasunak zerrendatzearen aukeraz. Hauek guztiak Antzertin islatzen dira, eta lanean 
zehar hauek erakustearen saiakera egingo da. Bestalde, ordea, halere, antzerti oso 
herrikoitzat jotzen da euskalduna, oso etxekoa, eta batzuetan, arte gutxiduna. Bere 
errekurtso eskasak gehiegi agertu eta tipismoak sortu dituela esan ohi da, antzerki obra 
topikoak izatera iritsi arte. Eta Labayenek horrela onartzen ditu, nahiz eta, gero, antzerti 
euskaldun hau gogoz defendatu: 
 

Gure teatroa nekazari herri xumearen araberakoa, neurri apalekoa behar zukean nahi ta ez16 
 

 
13 “Euskel Antzertitzaz”, 123. or. 
14  Labayen Fondoa “Teatrogintza”  
15  Labayen Fondoa “Pasado y Presente del Teatro Euskérico”  
16  Labayen Fondoa “Teatrogintza”  
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Y una comedia de costumbres, aunque sea localista, puede tener mayor valor 
dramático y literario, que ciertas extravagancias que pretenden hacerlas pasar como 
obras maestras. (...) Preferimos las piezas impregnadas de esencias poéticas y de 
alegría (...) entreveradas de versos populares y pasos de danza que dan animación al 
espectáculo 17 

 
... creo sinceramente que no hay teatro burgués ni teatro social, ni teatro con una 
etiqueta o con otra. Hay sólo teatro bueno o malo.18 

 
Eta bere defentsan ez da bere iritzia kontuan hartzeko bakarra; beha ditzagun, 

bestela, bertako publikoaren erantzuna jasotzen zuten antzezpenak gizarteak nola onartzen 
zituen. Publikoak sutsuki babesten zituen konpainiak edota antzerki taldeak, urtero antzerki 
zerrenda luze bat ospatzen zen, eta euskal testu idatzi dezente utzi zuten, batzokiak eta 
antzokiak leporaino beteaz emanaldi askotan, herrietan egun festa nagusietan. 

 
¿Qué aceptación ha tenido nuestro teatro por parte del público? 
¡Muy entusiasta! El pueblo euskaldun sencillo de los pueblos acudía contento a las 
representaciones periódicas que se daban, especialmente en los “batzokis” de los 
pueblos. Hubo fechas en las temporadas de 1931 a 1936 en las que se celebraron 
representaciones de mas de 18/20 funciones teatrales euskéricas con gran asistencia 
de gente. Igualmente se celebraron concursos.19 

 
 Honez gain, ordea, gure lurraldearen lurzoru txikiak eta euskal hizkuntza jakitunen 
populazio baxuak antzerti giro goraipatu bat mugatzen zuten, eta Antonio Maria Labayen 
bera kontziente zen arazo honetaz:  
 

... un teatro profesional en nuestro pueblo, es imposible, una utopía. No hay núcleo 
de población suficiente para ello.20 
 
Euskal antzertiaren eusteko herri txikia gaituzu. Komerigilleok ezin bizi daitezke 
teatrotik naiz Gobiernoaren laguntza izan. Ez dugu publiko jenderik aski, teatro 
emanaldiak antola ta ogibidetzat hartzeko. Teatroak akademiak berak baño indar 
gehiago dizu: baiñan zaletasun utsez bizitzea arazo zailla izango da.21 

 
Euskal teatroaren gaitzik txarrena, ene ustez, ahulkeriarena da; bizitasun makala 
izatetik datorkiguna. Erdal giroak ez bait du laguntzen bizitza sendoa izan dezan, 
indartzen joan dedin.22 

 
Halere, esandakoak esan, berak errealitatea beste ikuspuntu positibo batez 

begiztatzen zuen, euskal antzertiaren etorkizun hobe baten aldeko borrokarako prest: 
 

Tampoco hay que ser pesimistas hasta ese extremo. Creo que el teatro vasco tiene 
porvenir como medio de expresión.23 

 

 
17  Labayen Fondoa “Teatro Vasco y Arte Popular” 
18  Labayen Fondoa “Antonio María de Labayen ¿Contestatario?” 
19  Labayen Fondoa “Pasado y Presente del Teatro Euskérico” 
20  Labayen Fondoa “Antonio María de Labayen ¿Contestatario?” 
21  Labayen Fondoa “Euskal Teatrogintza”, Kritika ta masiaketa. 
22  Labayen Fondoa “Euskal-Teatroaren gaitzak” 
23  Labayen Fondoa “Antonio María de Labayen ¿Contestatario?”  



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 13 

Honela, antzertiaz gain euskal zaletasuna ere ikaragarria zuela baiezta daiteke, 
antzerkigile eta euskaltzalea deskribatu ohi baitzuten alde guztietan. Hau dela eta, 
Labayenen lan gehientsuenak euskaraz idatzita daude. Euskaltzaindiako urgazle ere izan zen 
urte polemikoetan, eta “h” hizkiaren eta euskara batuaren inguruan gertatu ziren tirabira eta 
ika-miken artean aritu zen lanean. Orokorrean, Euskaltzaindia bertatik defendatzen zuen 
arren, beti izaten zituen harekiko desadostasun eta kritikak; gerora, ordea, onartzen omen 
zituen gaizki esandakoak, eta bere akatsak zuzentzen omen zituen. Hala zioten ingurukoek. 
Gai hauei buruz, euskara eta Euskaltzaindiari buruz, artikulu mordoa idatzi zuen.  

Antzerti zaletasuna gazte-gaztetandik sortu zitzaion, eta esan da Tolosa inguruak 
lagunduta eta aldizkarietako argitaratzeko aukerarekin ekin ziola lanari. Antzerti bera sortzea 
ez da harritzekoa, honenbestez, antzertiari eman zion bultzada gaztetandik baitzetorkion, eta 
giro honetan sorturiko errebista da Antzerti, beraz. Aldizkariaren nahia aspalditxokoa zen, 
hasieran aipatu Euskal ederestirako apur batzuek izenburupeko lanean bere egileak adierazi 
zuenez: 
 

Ta naiezkoa degun beste gauz bat, antzerkiak argitaratzea da. Lenago Mujika 
Gregoriok Izarra sailaz egin zuana jarraitu bear degu. Ilean bein edo aliketa maizen 
antzerki zar ta berriak irarri-arazi. Ta lan au ondoena “errebista” eran aldizkingi bat 
sortuta egingo litzake. Arpidedunak bilatu ezkero gauza erreza da, ta lenbailen betor. 
Uste ez degun zaletasuna dago erritan euskal-antzertirako ta, bazkun, eliz-bilera, 
batzoki ta lagunarteak beti gose ta antzerki berrien eskean ari zaizkigu.24 

 
Nahi hau ere bete zuen, eta, bere lagun zituen beste kideen laguntzaz, aurrera egin 

zuen proiektuak. Laguntza, Lizardiren laguntza aldizkariari berari izena ezartzea izan baitzen. 
Bere parte hartze hau Labayenek berak argitzen du lan ezberdinetan, Antzerti aldizkariaren 
Ileko Berriak ataleko berri batean agertzen duenaz aparte, besteak beste. Argi dezagun, 
bada, Antonio Mariak idatzitako artikulu baten bidez, zein den hitz honen esanahi zehatza eta 
euskal hitzaren jatorria: 
 

Teatro-jardunlari jakintsuen arabera Teatroa lehen-lehena antzertia da, ots, zerbaiten 
antzera egiña. Beraz euskaraz Antz-erti izena ongi emana dauka. Ain zuzen izen hori 
Lizardi Jaunak asmatu zuan: Gizonak jardunean ari dirala agertzen den joku bat: ekin 
eta egikeran mugitzen dabiltzala. Drama izenak griego izkeran ori adierazi nai du, 
antza ematea, ez da ordea imitazio utsa izan bear antzertia, artea den ezkero…25 

 
Antzaren artea dugu, beraz, “antzerti” hitza, Lizardik jarritako izenaren arabera. Bada, 

ordea, galdera eta ikusmira sor dezakeen nolabaiteko ezberdintasun bat hitz honekin. 
“antzerti” hitza, gaur egun, gutxi erabiltzen den tipografiaz azaltzen den elea da; hau da, 
egun, orokorrean “antzerki” hitza erabiltzen da bere esanahiaren erreferentzia moduan. Argi 
dezagun: “t” beharrean “k” erabiltzen da, gaur egun, kasu gehienetan, eta bien arteko 
desberdintasunik ba al den jakiteko iturri ezberdinetara jo da. Hiztegi gehienetan sinonimo 
moduan agertzen dira bi hitzak, baina atzizkiaren ezberdintasunak badu nolabaiteko arrazoia. 
Antonio Maria Labayenen erakutsia aukeratu da hemen azaltzeko. Antzertia “t”-z idazten 
denean, Arte Teatralari dagokiolako egiten da hala; antzerkia “k”-z idazten denean, zati edo 
puska baten esanahia darama bere baitan26. Hau da, “antzertia” osotasunaren kontzeptu 
bezala uler daiteke; “antzerkia”-k, berriz, zehaztasuna adierazten du. 

 
24  Antzerti. 14-15, 18. or. 
25  Labayen Fondoa “Teatroaren barne muina” 
26  1980. urtean, Labayenek Kultur Kontseilaritzaren zuzendariari idatziriko eskutitz batetik hartua.  
Labayen Fondoa, lehenengo kutxa. 
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Izenari buruzkoak argitu ondoren, eta hala, Lizardiren parte hartzea laburra dela 
oroitu arren, ezin ezabatu ahal da merezi duen aipamena, azken finean berak sorturiko 
laguntza ale bakoitzaren atari-atarian aurki baitaiteke, eta, bestalde, gainera, bere idazki bat 
ere argitaratu baitzuen errebistan, Labayenen lagun mina izanik, egunerokoan alboan 
izatearen laguntzaz gain, heriotzak lotura hautsi artean.  
  Antzerti aurrera atera zedin lan honetan jardun zuen beste pertsona Ixaka Lopez 
Mendizabal izan zen, bere inprentan argitaratzen baitzen aldizkaria, lehendik bere aita 
Eusebio Lopezena zen inprentan. Irarle lanetan Biktorio Iribar jauna aritzen zen, bertako 
lankidea eta Antzerti argitaratu bitartean hil zena. Ixakak, beraz, zerikusi handia izan zuen 
aldizkarian, eta gainera, noski, bere testuetako bat ere argitaratu zen bertan.  
 Hirukotearekin bukatzeko, Antonio Maria Labayen geratzen zaigu, Andoni. Bera izan 
zen errebistaren funtsa, bere gatza eta piperra, bertako berri emaile, zuzendari eta egilea. 
Agi denez, berak finantzatu zuen Antzerti; berak antolatu eta banatu zuen. Guztion eskerrak 
merezi dituen bere lanaren ondorio eta bere saria izan zen Antzerti, zeregin txalogarria. Bada 
honi buruzko bitxikeria bat, ordea: aldizkariak ez du bere izenik -Labayenen izenik- inon 
erakusten, obren egile bezala ez bada. Aldizkariko berriren batean bere pertsona nolabait 
aipatuz gero, ez du sekula lehenengo pertsonan egiten eta zeregina askoren artekoa izan 
balitz bezala azaltzen du. Bere idatzi guztien artean honakoa aurki daiteke: 
 

Duela 50 urte sortu genuen Antzerti teatro aldizkari-xumearen sortzaile izan 
nintzen...27 
 

Eta idatzi horien guztien artean, artikuluetan batik bat, bai Antzerti aldizkarian, baita 
bestela ere, eta urte luze askoan, izengoitiak erabiltzen zituen sinadura moduan, garai 
hartako idazle gehientsuenen antzera. Eta ez izen bat eta beti bera, ez, izenordain desberdin 
ugari erabili zituen Labayenek bere lanetan, eta horien artean honako hauek ezagutzen dira 
Antzertiko testu nahiz idatzi laburretan: Nik, Azterzale, Aspo, Matxingorri,... Halere, bere gai 
mardulei buruzko idatzi oparo ezberdinetan badira beste goitizen batzuk ere. 
 

Don Antonio María de Labayen ha utilizado a lo largo de su dilatado magisterio 
intelectual varios seudónimos por los que ha sido conocido: Ibalan, Matxingorri, 
Aspaldiko, L.Ayanbe, Etxekorena y otros.28 
 
Izenorde ugari erabili zuen, Saran zegoela idatzitako lanetan bereziki. (...) Benito 
Vitoria ezizena askotan erabili zuen, Benito baitzuen Labayenek hirugarren izena, eta 
amonaren abizena berriz, Vitoria baitzen.29 

 
Aipuan aipatzen denarena arabera, izengoiti gehientsu hauek Saran erbestean 

zegoela erabili omen zituen Antonio Mariak. Ez gatoz bat, baina, esandakoarekin, gerra 
aurrean ere, Antzerti aldizkarian, izenordain hauek erabiltzeko joera baitzuen; izengoitien 
erabilera ohikoa baitzen guztiz, bera alkate zela eta inorengandik ihesi ibili ez zenean ere. 
Nahiz eta egia izan, gerra garaian eta ondorenean, oharkabe, ezkutuan edota zeharka 
ahotsa izateko erabiltzen zirela sarritan goitizenak, eta berak ere erabili izan zituela gerora 
ere. Bazen, beraz, beste arrazoiren bat gerra aitzineko sasoi hartan izengoitien erabilerarako. 
Garaiko moda, ziur aski, besterik gabe.  

Hau dela eta, eta lan ugaritan aldizkariaren zuzendaria bera zela irakurri daitekenez, 
ezin da Antzertiko bere partaidetza leialaz duda egin, bai akaso, ordea, langile bakarra ote 

 
27  Labayen Fondoa “Euskal Teatrogintza” 
28  Labayen Fondoa “Antonio Maria Labayen ¿contestatario?” 
29  Beola, Ainhoa. 4. or. 
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zenaz edota beste idazleren batek bertan parte hartuko ote zuenaz edo laguntzaileren baten 
izateaz. Garaira gerturatzearen ikerketarako, Labayenen iturriak oso garrantzitsuak izan dira 
betiere, baina aldizkariari buruz mintzatzeko txanda iristean beti gauza bera gertatu izan da: 
berak parte hartutako lana zenez, ez zuela hari buruzko aipamenik zabalduko, irakurleek 
beraiek epai dezatela erran, eta hala amaitzen ditu Antzertiri buruzkoak Labayenek30. 
Ikerketa aurrera zihoala, bere partaidetza bakarra ote zenaren erantzun ziurrik gabe 
oraindik, Antonio Mariaren seme den Matxin margolariarekin egoteko aukera izan eta, hark 
ere bere aitaren ekintza hau burutzeko arreta osoa, literario nahiz ekonomikoa, baieztatu 
zuen. Baina galdera hor dago airean: horrenbeste lagun idazleren artean, inoiz inork 
laguntzaren bat ez ote zion eskaini? Labayenek berak, gerora azalduko den 14-15. aleko 
berri batean, Lizardiren hiletari dagokionean, harexek aldizkaria kaleratzeko eskainiriko 
laguntza eta animoak aipatzen ditu, baita irarle moduan Lopez Mendizabaldarrenean arituriko 
kidea ere. Besterik ez. 

Hau alde batera utzirik, ordea, idazten ez dakit baten batek lagundu zuen, baina 
marrazkietan izan zuen garaiko maisu zen Ion Zabalo Ballarín jaunaren parte hartzea 
aldizkariak. 

Ion edo Juan Zabalo Ballarín, Txiki, 1892. urtean Manchesterren jaiotako grafista 
kronikoa zen. Aitaren itsas merkataritzako lanak eraman zuen bere familia Ingalaterrara, eta 
han jaio zen marrazkilari bikaina izango zena. Juanek gaixotasun baten ondorioz bizkarra 
kaltetua zuen eta, elbarria zela-eta, ezin izan zituen goi-ikasketak burutu, etxetik kanpo 
joatea eragozten ziolako. Hala, marrazkigintzari lotu zitzaion, zeharo, eta kartelgintzan ere 
aritu zen II. Errepublika garaian, sukar modura ozen garrasi egin beharra, bandera alde 
guztietan agertu beharra eta kartel politikoen garaia gertatu zenean. Bere kartelik 
ezagunenak Eusko Alderdi Jeltzaleak (EAJk) Estatutuaren aldeko kanpainarako burutu 
zituenak dira.  

Kartel hauen aurretik, ordea, bere estiloa markatuko zuten zuri-beltzeko karikaturak 
argitaratu zituen 20.eko hamarkada hasieran. Karikatura hauek, zuri-beltz estiloan, marra 
hutsez eginiko marrazkiak izango ziren, prentsan inprimatzeko benetan egokiak. 
Honenbestez, errebisten artean garaiko pertsonaia famatuen karikaturak aurki daitezke. 

Gerora txisteak ere publikatu zituen Argia aldizkarian, non bere lanik oparoenak 
argitaratu zituen. Zuri-beltz estiloaz gain, bere marrazkiak trinkoak ziren oso, trinkoak eta 
adierazleak, abstraktuak, figurak geometriara ekarriak bezala. Gerora izan zuen garai 
neoklasikoago bat ere, baina benetan eta denetan ezagunena ume euskaldunentzat Lopez 
Mendizabal jaunak eginiko ikasliburuetako marrazkien muina eta bere umetasun sofistikatua 
erakutsi zitueneko Xabiertxo lana da, Euskara haurren begietara31 ekarri zuen gizona bezala 
ezagutu izan delarik.  

Euskararen alde jokatu eta bere abertzaletasuna agerian jarri zuen beti; gerrate eta 
faxisten unea iritsi zenean erbestera joan beharra izan zuen, eta Ingalaterran, han jaioa 
zelako, aterpe eman zion bertako erregeak, bere sendi osoak Ameriketara bidaiatu beharra 
izan zuen hartan. Azkenean, 1948. urtean, Londresen hil zen Txiki, Antzerti aldizkarian 
agertzen diren bi marrazkien egilea, Antzertiren ikur bihurtuko diren eta ale bakoitzaren 
gainazalak jantzi zituenaren aita.  

Izenari eta sortzaileei buruzko argitasun guztiak eman ondoren, aldizkariarekin 
berarekin hasteko garaia da. Antzerti aldizkaria gerraurreko urteetan sortu zen, 1932. urteko 
urtarrilean, zehazki, eta gerra hasi bitarte argitaratu zen, hau da, 1936. urteko ekainera arte. 
II. Errepublikarekin batera bizitako errebista da, beraz. 54 zenbaki ezberdin kaleratu zituen 
36 liburuxkatan, eta hauetan 46 obra ezberdin argitaratu ziren, beste berri anitzez aparte.  

 
30  Teatro Euskaro , 75-76. or. 
31  Txiki. 25. or.  



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 16 

Gerraurreko antzerti aldizkari honetan era guztietako antzertiari buruzko albiste eta 
berriak agertuko zaizkigu. Errusian, Flandesen, Bretaina Handian, Frantzian, Espainian 
eta Euskal Herrian egiten ari zen antzertiari buruzko notiziak. Hileko gora-beherak, 
etxeko zurrumurruak, antzeztaldeen asmoak, arazoak eta hauentzat aholku 
jakingarriak. Ipar-ekialde eta hego-mendebaldean euskal antzerti zaleak antolatzen ari 
zirena. Irrati bidez ere, nola euskel antzerkiak hedatzen ziren Beorlegi eta Egilegorren 
ahotsen medioz asteazken gauetan zortziterdietatik bederatziak bitartean, etabar, 
etabar... 
Baina ez zen albisteleku edo teoria soileko aldizkaria, bertan lau urte térdiren buruan, 
54 aletan hain zuzen, 46 antzerki irakur baititzakegu. Horietatik zenbait gaztelaniatik, 
frantsesetik, alemanetik edo grekeratik itzuliak. Alzaga, Lizardi, Nazabal, Orkaiztegi, 
Arostegi, Lopez Mendizabal, Lafitte, Amonarriz, Markiegi, Zaitegi, Arotzena, 
Karraskedo, Urkia, Arzelus, Zubimendi, Tene de Mujika, Barriola, Lekuona anaiak, 
Gorostidi, Erkiaga, Leunda eta Labaienen luma zorrotz eta izpirituz ornituetatik 
jalgitako antzerkiak.32 
 
Lan gehienak A. Labayenenak eta A. Arozamenenak direlarik (4), gero T. Alzaga, A. 
Amonarriz eta Karraskedo datoz (3), Ayanbe, Lizardi eta Mujika (2) eta besteak 
bana33 

 
Antzerti, luzeraz 22 zentimetro eta zabaleraz 13 dituen hilabetekaria da. Hilabetekaria 

deritzo, zenbaki bakoitza hilabete bati dagokiolako. Honek ez du esan nahi, ordea, hilabete 
bakoitzean aldizkari bat kaleratzen zenik. Maiztasuna ezberdina zen txanda bakoitzean, eta 
ez du halako ordena finkorik jarraitzen. Batzuetan, hilabete igaro eta jendearen eskuetan zen 
jadanik errebista; besteetan eta gehienetan, berriz, bi hilabeteren buruan jendarteratzen 
zen. Badira irakurlearengana iristen hiru hilabete behar izan zituzten aleak ere. Zenbaki 
bakoitzari zein hilabete zegokion aurrerago aztertuko da.  
 

Norentzat kaleratzen zen aldizkaria itaunduz gero, ergelkeria dirudien galdera dela 
emango luke, erantzuna argi baitago: euskaldun antzerki zaleentzat. Baina nortzuk dira 
antzerki zaleak eta nortzuk euskaldunak garai hartan? Eta honekin bat datorrela, zein da 
aldizkariaren helburua? Zergatik eta zertarako kaleratzen da? Argi dago ihardetsi nagusi bat 
badela guztiarentzat: antzertiak behar zuen bultzada jasotzeko; aipatutako euskal 
antzertiaren historiari mami bat, estilo bat, bizi bat, dedikatu, eta emateko; eta bere zaleei 
literaturaz gain berea zuten zerbait eskaintzeko. Ondorioz, euskal antzertia ugaritzea zuen 
bere nahirik handiena aldizkariak. Baina antzertiarekin batera, euskararen erabilera bultzatu 
nahi zen sutsuki garai hartan, euskara etxetik aterarazi, euskarari bizia eman nahi zitzaion, 
eta euskararen erabilera hizketan baina literaturan eta idatzi nahiz beste maila batzuetako 
egoeretara iritsi zedin nahi zen.  
 

Ordura arte -1931- ez zen haur euskaldunentzako silabariorik izan. Euskara ez zen 
ikasten, jaso egiten zen (“amaren bularretik”, etc.). Bere inguru naturaletik -menditik 
eta sukalde txokotik- atera orduko, ahaztu egiten zen. Eskolatik bazter, 
administraziotik aparte, debekatua maiz, hizkuntza urritua zen euskara, larrekoa: 
samurra bai, baina kamutsa, distirarik gabea, etorkizun eskasekoa. Gutxik sinestu 
zuen orduan kaleak euskaraz hitz egiten jarrai zezakeenik, euskarak balio izango 
zuenik XX. mendea bizitzeko. Guztia zuten egiteko gizon emakume haiek euskara 
eskolara, administraziora, merkataritzara, aldizkarietara, egunkarietara, liburuetara, 

 
32  Urkizu, Patri. Antonio Maria Labaien eta Euskal Antzertia. 5-6. or. 
33  Urkizu, Patri. Euskal Antzertia. 132. or. Gogora dezagun Ayanbe eta Labayen pertsona bera dela, 

eta honenbestez, errakuntza bat dela bi hauen bereizketa. 
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irratira, komikietara, antzokietara, zinemara... hitz batean kalera ekarriko bazuten. 
Alor gehienetan, hasieratik hasi beharra zegoen, zerotik, alegia.34 

 
Euskara zaleak zirenek, abertzaletasun mugimenduan barneratuak zeudenek (ez 

guztiek, baina askok), antzertirako zaletasuna izango zuten; agian, azken finean biak batera 
zetozen bultzadak baitziren; biak burutzeko, toki berean elkartzen baitzen jendea, garaiko 
abertzale anitzen xedea izango den Batzokian edo Euskal Etxean herri frankotan, edo 
Iztunde ikastolan, Donostian. Gainera, denborari so egiten bazaio, eta garaiko idatziei so bat 
egin, ezin daiteke inor konturatu gabe geratu euskararen garbizaletasun irrikaz. Sabino 
Arana Goiri jaunaren urratsak pil-pilean zeuden garaia da honakoa, eta beraz, euskara bizi 
zedin bere garbitasuna aldarrikatzen zuten, purutasuna helburu bihurturik. Laburtuaz, 
Antzerti aldizkariaren izatearen arrazoia euskal antzertiaren historia zertxobait indartzeaz 
aparte, euskara herrira zabaltzea izan zen, eta maila handi batean lortu zuen. Labayen 
jaunak ederki azalduko du euskara formalizatzeko antzertiaren erabilera hau: 

 
Nere langaitzat teatro aukeratu nuan euskeraren alde zerbait egoki bururatzeko labur 
eta zuzenena nerizkiolako. Bereziki euskera mintzatua, euskera itzeginari indar 
emateko ustez. Kalean galtzen, mututzen zijoan eta dijoan arabera Teatroa izan 
zitekean gorde-leku mintza bide ta ikastola kaletar erdelzaleei euskaletzeko gogoa 
emango ziena. 
Euskaldun arrunta irakurle eskaxa dala esan oi da. Liburu ta paper gutxi irakurtzen 
dituala. Teatroaren bidez ordea, nekerik gabe jolasean bezela ikusi ta entzunez eman 
bear zaio falta duan aizkurri ta jakia, eta auek bereganatzeko gogoa, jangurea. 
Euskeraz gaztetan ikasi zutena besterik ez zekitenak pozik teatrotik irteten ikusi ditut 
guzia jaso ta ulertu zutelako. Guretzat Teatroa kulturazale eta jolasbide izan bear du 
problematika larriegietan sartu gabe. Au da experientziak erakutsi diguna. Euskal 
Teatrora jendea etor arazteko gogoko zaiona eskeini bear diogu.35 

 
Euskararenganako desira ederki islatzen da gerora lanean zehar, eta, Antzerti 

bilduma osoan zehar agertuko den bezala, beste garaiko gizarteko ezaugarriak bezalaxe.  
Antzerti zale eta euskara zaleak ziren, beraz, Antzerti aldizkariko harpidedunak, eta 

harpidedunak diogu, aldizkaria eskuratzeko era bakarra zelako; irakurle izateko, harpidedun 
izan behar zelako edo hauengandik gertu egon, urtean zortzi pezeta ordainduaz, eta era 
berean aldizkariari ere laguntza bat emanaz. Dirudienez, eta logikaz, harpidedun hauei 
etxera bidaltzen zitzaien hilabeteko alea, eta horretarako, zigilua gainazalean itsasten 
zitzaion, bilduma bateko (Donostiako) zenbaki batean aurki daitekeenez.  
 Eta harpidedunek jaso zituzten ale guztien artean, bada behin eta berriz errepikatuko 
den esaldi eder bat, Labayenek ikur moduan erabiliko zuen perpausa, aldizkariak itxi beharra 
izan zuenetik aurrera ere Labayen jaunak behin baino gehiagotan erabiliko zuena, Antzertin 
ezaugarri moduan ezaguna bihurtu dena: Irria luze-nigarra labur deritzona, hain zuzen ere. 
Hala, bere esanahi alai eta positibo honekin janzten ditu orrialdeak Ileko Berriak-Jakingarriak 
atalak kasu batean baino gehiagotan, eta harpidedunei bihotzak esnatu eta pozteko 
ahalegina burutzen zuen bere egileak.  

Bildumei dagokienez, eta Donostiakoa aipatu denez, lan hau burutzeko Antzertiren bi 
bilduma ezberdin erabili dira: bata, Tolosako Udal Artxiboan aurki daitekeena, eta bestea, 
berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko 
hemerotekakoa, bai baitute desberdintasunik bien artean. Eta tartean, aldizkari banakoak ere 
aztertu dira. Halere, Tolosako liburukian jarri dira begiak batez ere, Tolosako Udal Artxiboan 
kokaturiko Labayen beraren Fondotik jasotakoan.  

 
34  Txiki. 11. or. 
35 Labayen Fondoa “Funtzioa, Noiz eta Nola?” 
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Antzertiri buruzkoak ikusi eta ikasi ondoren, antzertiaren historian kuku bat egin eta 
gero, eta aurrera jarraitu baino lehen, Antzerti bi aro ezberdinetan kaleratu zela gogora 
ekarri nahi da, inolako akats nahiz gaizki-ulerturik egon ez dadin. Bi aro hauen artean, 
lehenengoa da hemen azterturikoa, eta ez Antzertiren bigarren aroko aldizkaria, 
lehenengoaren omenez 1980.eko hamarkadan Eusko Jaurlaritzak kaleratu zuen antzertiari 
buruzko errebista. Antzertiren bigarren aldia Eugenio Arozenaren zuzendaritzapean burutu 
zen, eta bere lehen aleko hitzaurrea Labayenek berak idatzi zuen. Lan hau, ordea, Euskal 
Teatroaren urte loratuenetakoetan argitaraturiko aldizkariari, lehen euskal antzerti 
aldizkariari eskaini nahi zaio, gerrate zibila gertatu artean kaleratu eta gozatu izan zenari. 
Lehen Antzertiri. 
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2. ANTZERTIren EDUKIA 
 
 
2.1. Sarrera 
 

Antzerti aldizkaria bere funtsean aztertuko da lanaren hurrengo zati honetan. 
Azterketa hau burutzeko, ordea, errebista bera sail ezberdinetan banatu beharra zegoen, eta 
honetarako, lehenik eta behin, Antzertiren aurkibide bat sortu da, aldizkariaren kronologia 
jarraituaz, bere argitaratzearen ordena segituaz, beste zer edo zerekin hasi baino lehen; hau 
da, Antzertiren lehen aroan publikatutako guztiaren aurkibide bat; ondoren, atal ezberdinen 
edukiaz mintzatzeko. 

Ikuspegi azkar baten ondoren, aldizkariaren nondik norakoak ezagutzera goaz; bere 
gorputza bi zati garrantzitsuenetan nola banatzen duen ikustera. Lehenengo zatian, 
errebistan bertan argitaratzen diren testuak izango dira aztergai; bigarrenean, berriz, 
hilabeteroko berriak. Banaketa hau, saila era egokian bereizteko, eta, modu berean, 
Antzertik berak erabiltzen dituen zatien egitura eta formatua jarraitzeko aukeratu da. Beraz, 
lehenengo atala ale bakoitzak argitaratzen dituen testuei eskainiko zaie, antzerki obrei. 
Helburua, era azkar batean testuoi buruzko laburpena ematea eta beraien ezaugarriak eta 
bitxikeriak erakustea izango da. Esan, ordea, ez dela obren analisi zehatzik egingo.  

Bigarren zatian, aldiz, dokumentazio zereginari jarraiki, ale bakoitzean inprimaturiko 
berri motzen laburpenetan jarriko da arreta, hilabetean zehar jasotako gertakari nagusietan 
edota hurrengo hilean izango zen antzerki programazioari buruzko berrietan. Jarraian, 
Antzertiren parte diren baina bi atal hauei ez dagozkien zatiak aipatuko dira. 
 Lehenengo zatiari Antzezlanak izena emango zaio, eta honako sarrera eta aipatu 
aurkibideari toki egin ondoren, obren bana-banako azterketa egingo da, bakoitzaren 
aztertzea hiru atal ezberdinetan desberdinduaz (Sarrera, Laburpena eta Esatekoak). Antzertik 
kaleratzen dituen obra hauek, alearen araberako kopuruaz, modalitate desberdinetan eta 
publiko ezberdinarentzat idatzirik daude: ia aldizkariaren orrialde guztiak betetzen dituzten 
obrak, berrogeita sei, berrogeita hamalau aleetan zehar. Testuei halako errepaso bat eman 
ondoren, hauek kategoria ezberdinetan sailkatuko dira, pertsonaia kopuruen edota testu 
motaren arabera, hizkuntzari dagokionez, eta abar luze baten araberako sailkapena. 
Garrantzitsua iriztatu da eginbehar hau, testuen beste era bateko aurkibidea bihurtzen baita. 
Sailkapenari amaiera eman ondoren, obra hauetako gutxi batzuei buruz aurkitutako artikulu 
edo berezitasunez osaturiko gehigarri bat eskainiko da; eta azkenik, eta jada testuekin 
amaitzeko, hauei buruzko hausnarketa egingo da, ikuspuntu pertsonal batetik abiatutako 
iritzi orokor baten idazki xume bat. 

Bigarren atala aldizkarian bi zatitan agertzen diren berriei eskainitakoa izango da; hau 
da, errebistaren hasieran eta amaieran, eta lehendik emanak ziren eta gertatzera zihoazen 
berriak agertuko dira sail honetan. Hala, berauek dakarten informazioa era oso laburrean 
agertuko da, aurkibidearen ordenari jarraituaz eta berri hauen guztien bateratzea litzatekeen 
helburua lortzeko asmoz. Honen atzetik, Besteak izena emango zaion atala izango da, aipatu 
sailetik kanpo geratu direnak baina bigarren atal honetan sailkatuko direnak eta Antzertin 
bere garrantzia ere izandakoak. Jarraian, Ileko Berriak-Jakingarriak eta Besteak atalei 
buruzkoak aztertuko dira testuekin bezala, orokorrean aipatu beharreko bitxikeriak eta 
ezaugarriak aipatuaz.  
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2.1.1. Antzertiren aurkibidea 
 
1. zenbakia 

Papertxoa  
Aurkezpena 

Obra: Aterako Gera 
1931 1932´ko Antzerti Aroa 
Antzerki Berriak 
Euskal-Opera Bilbao´ko Arriaga´n 
Iñauterietan Tolosa´n 
Cocteau Euskalduna 
Gerorako asmoak 
Toribio Altzaga 
Antzerki-egileai oarra 

 
2. eta 3. zenbakia 

Ileko Berriak (lehen orria) 
Errusitarrak gure artean 
Parada´ren beste antzerki berri bat 
Pedro Mari 

Obrak: Laño ta Izar + Maya + Guzik Gaxo 
Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek 
Ileko Berriak (azken orria) 

(jarraipena) -Aztertzale- 
Euskel Teatroa Ustaritz´en 
Antzertia´ren bide berriak -NIK- 
Maitasunak  Victoria Eugenia´n eta Arriaga´n -Zale- 

 
4. zenbakia 

 Ileko Berriak 
Gure Eskerrona -Zuzendaritzak- 
Damua Garaiz -x- 
Elizondo Jose antzerkigilea -Azterkari- 
Bixente 

Obra: Mateo Txistu 
Ileko Berriak 

(jarraipena) -Zale- 
Euskel-antzerkiak radioz -Entzule- 
Kirikiño´ri omenaldia Durango´n -Kaiku- 

 
5. eta 6. zenbakia 

Ileko Berriak 
Shakespeare´ri gorasarrea 
Isidoro Parada (G.B.) -x- 
Antzerki-jaien gora-berak -Zale- 
Bazkun berri bat Euskel-Antzerti-alde -Artezkari- 
Teatroa Udaran -Aspoa- 

Obra: Bi aizpak 
Lopez-Mendizabal´en Irar-etxeko idazti batzuek 
Etxe ontan salgai daude 
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7. zenbakia 
Ileko Berriak (lehen orria) 

Iru Gudari -Aztertzale- 
Udaran ere atsedenik ez 

 Obrak: Patxiko ta Martintxo + Zenbatean Sagarrak + Euskal-Dantzak 
Lopez-Mendizabal´en Irar-etxeko idazti batzuek 
Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek (jarraipena) 
Ileko Berriak (azken orria) 

(jarraipena) -Zale- 
Jauregi´ren itzaldi bi -Entzule- 
Antzerki berriak -Banakari- 

 
8. eta 9. zenbakia 

Obra: Arantza 
 
10. zenbakia 

Ileko Berriak 
Akatz bati erantzupena -Zuzendaritza- 
“Ureta” Antzokia. -ikusle- 

Obra: Zanpantzar + Antzerki au egiteko bear diran gauzak 
Ileko Berriak 

Zumalakarregi´tzaz drama bat -Nik- 
Euskel-Antzezkizun jasa -Aspoa- 
Antzerki Sariketa. 
“Bat” erti-taldea. 

 
11. eta 12. zenbakia 

Ileko Berriak 
Seaska-Abestia -Ikusle- 
“Aizteak” Uruñuelaren lan berri bat 
Deun Tomasetan -Aspoa- 
Aurrera beti -Zuzendaritza- 
Neskazar 

Obra + Argazkiak: Seaska-Abestia 
 

13. zenbakia 
Ileko Berriak 

Euzko-antzerkigileen batza -Leiatilari- 
Berriz “Ramuntxo” 

Obra: Goimaitasuna 
Antzerti´k argitaratuak + Etxe ontan salgai 
Ileko Berriak 

(jarraipena) 
Munduko antzokirik aundiena 
Saski-Naski Poxpoliña -Aspo- 
Teatroa “Pil-pil” -Ikusle- 
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14. eta 15. zenbakia 
Ileko Berriak 

Lizardi´tar Xabier Goyan bego + Zure Oroitz -Koldobika Jauregi- 
Txanton Piperri -Zale- 

Obra: Egiazko Argia 
Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek (jarraipena) 

 
16. zenbakia 

Ileko Berriak 
Euskel-Antzertia noruntz?... 

Obra: Ustegabeko Poza 
Ileko Berriak 

(jarraipena) 
Uruñuela´ren bi antzerki berri -Nik- 
Naste-Borraste -Aspo- 

 
17. zenbakia (18) 

Ileko Berriak 
Antzerki Batzaldi ta Sariketa 
Antzerkigile berri bat -Nik- 
Alaba bat gehiago 
Ugolde kaltegarriak izan direla ta... -Nik- 
“Antigone” 

Obra: Iparragirre 
Antzerti´k argitaratuak + Etxe ontan salgai 

 
19. zenbakia 

Ileko Berriak 
Antzerki batzaldi ta Sariketa 

Obra: Poxpolin Gorria 
Ileko Berriak 

Aolkuak -Zuzendari- 
“Pedro Mari” Iruña´n -Matxingorri- 

 
20. eta 21. zenbakia 

 Ileko Berriak 
“Film” euskotarra -X- 
“Amaya” Donostia´n 
Arpidedunai oarra 
“Jostari” taldea 
Irizketa 
Antzerkitxo berri bat 

Obra: Antigone (Eskeintza + Aurre-itza + Testua) 
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22. zenbakia 
Ileko Berriak 

Gure antzerki batzaldia -Zuzendaria- 
Scenario -X- 
Libe -Aspo- 
Luzio Aretxabaleta 
“Antzoki-Barri” 
Rabindranath Tagore 
Amaya -Zale- 

Obra: Eskaleak 
 
23. eta 24. zenbakia 

Ileko Berriak 
Antzerti´ren Lenengo Antzerki batzaldi ta sariketa -Epai-maiak- 
Antzerkigile sarituak -Zuzendariak- 
“I´go Euskel-Antzerti Eguna” -Antzerti-Euskeltzaleak- 
Kinema –Aspo- 
Jostari 
Gure asmoak 

Obrak: Urteurrena + Txokolo, Txerri Tratalari 
Salgai ditugun antzerkiak 

 
25. zenbakia 

Jakingarriak 
Ondo Antzezteko bidea -Matxingorri- 
Iruña´ko Jostari taldea -Zimitz- 
Iritzi-Miritzika -Aritzeta- 

Obra: Etxe-Aldeketa 
 
26. zenbakia 

Jakingarriak 
Libe -Matxin-Gorri 
Antzerki Berriak -Aspo- 
Perkain -Ikusle- 
Antzezlari-taldeak Alkarren leian 

Obra: Iturrian 
 
27. zenbakia 

Jakingarriak 
Komeriak idazteari buruz -Matxingorri- 
Antzerki berriak 
Antzezlari-taldeen sariketa Donostia ta Andoain txapeldun 
Euskal-Antzerti eguna 

Obra: Aralar Mendian 
 
 
 
 
 
 
 



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 24 

28. 29. eta 30. zenbakia 
Jakingarriak 

Teatroa Flandes´en -Matxingorri- 
Jesus Zarate (Patxolo) (G. B.) 
Gure Herria´ren antzerkiak 
The Singer 
Liburu galenak 
“Euzko-Idazti” izendegia 

Obra: Osaba 
 
31. zenbakia 

Jakingarriak 
Antzezlariak opor... 
“Teatro Vasco”. 
Radioz... -Entzule- 
Aolkuak 

Obrak: Berezi + Irri-Itzaldia + Neskamearen marmarrak 
Jakingarriak 

(jarraipena) -Matxingorri- 
“Buruzagiak” 
“Biotz Ameskorra” 
S. Prantzisko´ren bizitza 

 
32. eta 33. zenbakia 

Jakingarriak 
Sarrera-Legea 
“Lizardi – Antzokia” 
Xirgu-Borrak + Calderon -M- 
“Katalin” 
Senda Zaharrak 

Obra: Mirentxu (Antzez-lagunak + Oarra+ Obra) 
 
34., 35. eta 36. zenbakia 

Jakingarriak 
II´en Antzerki Sariketa –Epai-Maiekoak- 
Euskel Teatroa Nolako? -Matxingorri- 
“Nigar eta Irri” 
Gure Zaindaria 

Obra: Gogo – Oñazeak 
 
37. zenbakia 

Jakingarriak 
Antzezlari-talde Batzaldia 
“Lagun txar bat” 
“Espoir” 
Lizardi – Antzokia 

Obrak: Mox, Miss, Xapi + Balujan 
Jakingarriak 

(jarraipena) 
Festarik bear bada... 
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Lope de Vega 
 
38. eta 39. zenbakia 

Jakingarriak 
II´garren Euskel-Antzerti Eguna 
Gizarte-Antzerkia 
Goi-Argi 
Bidasoz beste aldetik. (Aintzina´tik artua) 
Antzezlari talde Batza -Anzerti- 

Obra: Eriotz-Bide 
 
40. zenbakia 

Jakingarriak 
II´garren Euskel-Antzerti Eguna 
Gheon Donostia´n 
Langileak eta Teatroa 
Iritzi-miritziak 
Antzezlari-talde Sariketa-Aurten nortzuk atera diran garaile -Epaimaiak- 

Obra: Gai dagonaren indarra 
Antzerti´k argitara emandako Antzerki-lanen errenkada 
 

41. eta 42. zenbakia 
Jakingarriak 

“Eun Dukat” Arrasaten 
“Poxpolin” 
Iribarren´dar Biktorio. (G. B.) 
Donibane Lohitzun´en 
Bertsolarientzat 
“Amaia” Iruña´n 
“Txerrenzubi´ko Gertaria” 

Obra: Eun Dukat 
 
43. zenbakia 

Jakingarriak 
Jostirudia 
Antzerki berriak 

Obra: Gizon Bizarpetuti, emazte bizartsuti 
Jakingarriak 

(jarraipena) -Zale- 
Itzulpenak -Zuzendari- 
Antzerki sariketa 

 
44. eta 45. zenbakia 

Jakingarriak 
Teatrotikan Konbenturaño 
Negura begira 
Lan eta lan 
Teatroa Bretaña´n 
Begiraleak 

Obra: Eleizatxoko Ardazlea 
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46. zenbakia 
Jakingarriak 

Irugarren Antzerki-Sariketa -J. L.- 
Teatro-aro bete-betean 
“Goi-Argi” salgai 

Obrak: Gabon + Biotz oneko neskatila 
Jakingarriak 

(jarraipena) 
Antzezlari-taldeen-gudua 
Eusko antzezlari taldeen gudua -Euskaltzaleak- 
Poxpoliñetara! 
Altzaga jauna min harturik 
Euskal-Irrasaioak 

 
47. eta 48. zenbakia 

III´gn Antzerki-Sariketa´ren Epai-Erabakia –Epai-Maiekoak- 
Jakingarriak 

Bilbao´ko Euzko Gaztediak eratutako “Antzerki-Batzaldia” + III´garren Euskal-
Antzerti-Eguna -Euskeltzaleak- 
III´garren euskal antzerti eguna 
Bataz-Beste 
“Arteta´ri omenaldia” 
Georges Herelle jauna (G.B.) 

Obra: Garo Usaia 
 
49. zenbakia 

Jakingarriak 
Euskal-teatroa Bidasoz beste aldetik -Pelo Karkasa- 
Taka-Taka 
“El pueblo del aña” 
Andre Joxepa Tronpeta 
Antzezlari talde gudua 

Obrak: Antzerti Yayan izan naiz + Zanko ta Paxko 
Jakingarriak 

II´g. Bertsolari eguna 
Isilik egotea 

Koadroa 
 
50. eta 51. zenbakia 

Jakingarriak 
Erlijio-Kutsudun Antzertia 
Euskal-teatroa Laburdi´n (Aintzina´tik) 
Bichy ala Ahuchky? 
GALA´ko Antzerki jaiak 
Atarratze´n Pastoral bat laister 
Garizuma 
III Antzerti – Eguna 

Obra: Seme Ondatzailea 
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52. zenbakia 
Jakingarriak 

Egun batez Xubero´n -L.A.- 
Obra: Senar bat Neurrira 
Jakingarriak (jarraipena) 

III´gan. Euskel Antzerti eguna 
Eskerremale ta... Eskale 

 
53. eta 54. zenbakia 

Laugarren Batzaldi ta Sariketa 
Jakingarriak 

Aberri – Eguna ta Euskal- Antzertia 
III´gn. Antzerti-Eguna 

Kuadroa 
Obra: Irunxeme 
Antzerti´k argitara emandako Antzerki-lanen errenkada 

 
 
Zenbaki ugaritan 

- Elosegi txapelen Propaganda. 
- Aldizkariko bazkideen Ordain Kopurua 
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2.2. Obrak 
 
2.2.1. Antzezlanak  

 
 Antzerki lanen garrantzia izugarria da Antzerti aldizkarian, bere bi ataletako bat eta 
nagusiena den hau eskaintzen baitio aldizkari honek irakurlegoari, eta era berean, testu 
hauek gorpuzten baitute errebistaren izatea, orrialde gehienak dramaturgia lan ezberdinez 
beteaz. Hau horrela izaki, ezinbestekotzat jo da, lan honetan, atal sakon eta luzea bat honi  
dedikatzea. Aipatu da lehenago ere, kaleratu ziren berrogeita hamalau Antzerti aleen artean 
berrogeita sei obra izan zirela argitaratuak, eta Patri Urkizuren Euskal Antzertia liburuan 
kronologikoki ederki ordenatuta ditugunez, bere eskema hemen agertzea garrantzitsua iritzi da36. 
Hala ere, hura ondo ulertzeko, esan, lehenik zein aletan argitaratu diren agertuko dela, ondoan 
obraren izena, gero zein modalitateko obra dugun, eta azkenik, nork idatzi edo itzuli duen testua 
azalduko da. 

 
 
1932 
 

1 
2-3 
 
 
4 
5-6 
7 
 
 
8-9 
10 
11-12 

ATERAKO GERA 
LAÑO TA IZAR 
MAYA 
GUZIK GAXO 
MATEO TXISTU 
BI AIZPAK 
PATXIKO TA MARTINTXO 
ZENBATEAN SAGARRAK 
EUSKAL-DANTZAK 
ARANTZA 
ZANPANTZAR 
SEASKA-ABESTIA 

Ekitaldi bakarra 
Ipui antzezgarria 
Ballet agerraldia 
Gazteleratik itzulia 
Ekitaldi bakarra 
Bi ekitalditan 
Ume elkarrizketa 
Itzulia 
Abestiak 
Bi ekitalditan 
Irri jostailua 
Bi ekitaldi 

Toribio Alzaga 
Xabier Lizardi 
L. Ayanbe 
X37 
L. Ayanbe 
Xabier Lizardi 
X 
J. L. Nazabal 
Petri Orkaiztegi 
Pantzeska Arostegi 
Toribio Alzaga 
Isaka L. Mendizabal 

 
 
1933 

 
13 
14-15 
16 
17-18 
19 
20-21 
22 
23-24 

GOIMAITASUNA 
EGIAZKO ARGIA 
USTEGABEKO POZA 
IPARRAGIRRE 
POXPOLIN GORRIA 
ANTIGONE 
ESKALEAK 
URTEURRENA 
TRATALARI 

Emakumeentzat 
Lau ekitaldi 
Ekitaldi bakarra 
Bi ekitaldi eta azkenzati 
Itzulpena 
Ekitaldi bakarra 
Itzulp. Ekitaldi bakarra 
Bakarrizketa 
Bakarrizketa 

Kardaberaz'koak 
Pierres Ithurralde 
Ander Amonarriz 
Andoni Labayen 
J. Markiegi 
Jokin Zaitegi 
X 
Andoni Arotzena 
Karraskedo Olarra 

 
 

36 Patri Urkizuren koadroa ahalik eta zuzenen ekarri da lan honetara; hala ere, errata batzuk bazituenez, 
akatsak zuzendu ditugu. Beraz, aldaketa txiki batzuk badaude Patriren koadrotik hona.   

37  X honek autore edo itzultzailea ezezaguna zaigula adierazi nahi du. 
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1934 
 

25 
26 
27 
28-30 
31 
 
 
32-33 
34-36 

ETXE-ALDAKETA 
ITURRIAN 
ARALAR MENDIAN 
OSABA 
BEREZI 
IRRI-ITZALDIA 
NESKAMEAREN MARMAR 
MIRENTXU 
GOGO-OÑAZEAK 

Ekitaldi bakarra 
Emakumeentzat, 2 ekit. 
Ekitaldi bakarra 
3 ekitalditan 
Ekitaldi batean frantzie. 
Frantsesetik 
Bakarrizketa 
Guridik ereskindua 
Iru ekitaldi 

Karraskedo Olarra 
Ander Amonarriz 
Pernando Urkia 
Toribio Alzaga 
A. Labayen 
A. Labayen 
Ander Arzelus 
Joseba Zubimendi 
Tene Mujika 

 
    
 

1935 
 
37 
 
38-39 
40 
41-42 
43 
 
44-45 
46 
 
47-48 

MOX, MISS, XAPI 
BALUJAN 
ERIOTZ-BIDE 
GAI DAGOENAREN INDARRA 
EUN DUKAT 
GIZON BIZARPEITUTI, 
EMAZTE BIZARTSUTI 
ELEIZAKO ARDAZLEA 
GABON 
BIOTZ ONEKO NESKATILA 
GARO-USAIA 

Ekitaldi bakarra 
Bakarrizketa 
Doitxeratik aterea 
Ekitaldi bakarra 
Bi ekitalditan 
 
Jostirudia, bi ekitaldi 
Bi ekitaldi ta azken zatia 
Atal bakarra 
Umeentzat 
Iru ekitalditan 

Andoni Arotzena 
Andoni Arotzena 
AVASCeko batek 
Abelino Barriola 
Lekuona anaiak 
 
Andoni Labayen 
Juan Gorostidi 
Tene Mujika 
Ander Amonarriz 
Karraskedo Olarra 

 
 
 1936 
 
49 
 
50-51 
52 
53-54 

ANTZERTI YAYAN IZAN... 
ZANKO ETA PAXKO 
SEME ONDATZAILEA 
SENAR BAT NEURRIRA 
IRUNXEME 

Bakarrizketa 
Elkarrizketa 
Lau ekitalditan 
Frantsesetik. Irri antzerk. 
Iru ekitalditan 

Eusebio Urkiaga 
Andoni Arotzena 
Peli Markiegi 
Fausta Leunda 
Andoni Labayen38 

 
 
 
 
 

 
38  Urkizu, Patri. Euskal Antzertia. 132. or. 
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 Antzerki obren aurkibide hau agertu ondotik, ezin aipatu gabe utzi Antzerti aldizkarian 
bertan ere agertzen dela halako zerrenda bat ale ezberdinetan zehar, ordura arte argitaratu 
diren obrekin, kaleratu direneko ordena segituaz. Honela, argitaratutako antzerki lanen 
zerrenda 13. alean, 17-18. alean, 40. alean eta 53-54. azken alean aurki ditzake irakurleak. 
  Testu hauen izenak eta nondik norako azalekoenak ezagutu eta gero, bakoitzaren 
edukia zertan datzan jakitea lan garrantzitsua litzatekeenez, obra bakoitzaren laburpen txiki 
bat egitea komenigarria iruditu da. Hori baino lehen, ordea, itzulpenaren aipamenak, 
irabazitako sariak edo antzerki egileak berak emandako aipuak agerian utziko dira Sarrera 
izenpean, Laburpena atzetik, eta gerora, berriz, obrak berak izan ditzakeen berezitasun, 
ezaugarri edota gaiaren garrantzia azpimarratuko dituen Esatekoak atala erabiliko da. Hala 
ere, obrak bere sakontasunean osorik irakurtzea guztiz gomendagarria dela argitu beharra 
dago, lan hau dokumentazio bereizketa batean soilik oinarritua baitago.  
 
Hona hemen obrak banaka: 
 
1. ATERAKO GERA - Toribio Alzaga (1) 

Sarrera 
- Ekintza bakarrean idatzitako jostirudia39 
- 1888. urtean “Euskal-Itz Jostaldiak” eratutako batzaldian lehenengo saria 

 irabazi zuen. 
- 1888. urteko abenduaren 26an Donostiako Antzoki Zaharrean lehenengo 

 aldiz aurkeztu zen. 
Laburpena  

Sagardotegi batean, Anton langilea eta sagardo dastatzaileak sartu-aterean eta 
berriketan arituko dira obra guztian zehar: prezioa garestia dela, batek ordaintzen ez 
duela, lanik ganoraz egiten ere ez dutela eta abar esanaz. Bestalde, zaindaria ere han 
artean izango da, eta, bere nagusiarengandik libratzeko, Antoni inork ordainduko ez 
duen multa jarriko dio. Azkenik, Antonen nagusi On Jeolimo, dirua ateratzeko zer egin 
ez dakiela egongo da, eta inguruko alprojak ikusita, irtenbide moduan, sagardoari ura 
botatzea pentsatuko du.  

 Esatekoak 
Testu honetan sagardotegiko eta kostako herri bateko ohiturak aipatzen dira, 

bertan gai modura zorrei eta diru eskasiari eta tabernako zaletasunari garrantzia 
emango zaielarik. Bestalde, galiziar eta nafarren arteko konparazioak ageri dira, baita 
Asturiasko sagardoarekin euskaldunak duen ezberdintasuna ere. Honez gain, bertsoak 
aurki daitezke antzerki lanean zehar.  

 
2. LAÑO TA IZAR - Xabier Lizardi (2-3) 

Sarrera  
- Ipuin antzezgarri bat da.  

Laburpena 
Neska-mutikoak sartzen dira eszenan euskal kantu bat abesten. Maitagarria irtengo 

zaie bidean eta zer kantatzen ari diren eta nork asmaturiko kantua den galdetuko die 
haurrei. Honela, maitagarriak “Izar” eta “Laño” anai-arreba euskaldunen ipuina 
kontatuko die: erregina salbatzearren “Laño” nola hil zen eta “Izar”-ek nola ez zuen 
harengandik banandu nahi izan, eta era horretan biak zerura nola jaso zituzten, bata 

 
39  Jostirudia: Lore jokoen (literatura eta, batez ere, poesia bultzatzeko egiten ziren lehiaketak) 

garaiko euskal komedia. 
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laino gorrizta eta bestea artizar eder bihurtuaz. Bukaeran, euskaldunei, euskara 
iraunarazteko eskatzen die.  

Esatekoak 
Obra hasi aurretik, neskatxa batek irakurtzeko hitzaurre bat idatzi du 

antzerkigileak, oso euskalduna ez den publikoa izanez gero, haiei ulerterrazagoa izan 
dakien ikuskizuna. Bertan, umeak, zortzi bat mutil eta beste hainbeste neska, artzain 
eta artzain-andrez jantzita aterako dira. Eszenografiari dagokionez, ilunabar batean 
landa bat agertzen da, eta izar bat eta laino gorrizta nabarmenduko dira zeruan. 
Azkenik, beste esan beharreko ezaugarria zera da, orkestra batek zuzenean jotzen 
duela obran zehar, berarekin haurrek euskal dantzak dantzatuaz, abesteaz gain. 
Euskal kultura eta hizkuntzaren aldeko manifestu bat da. 

 
3. MAYA - Andoni Labayen (2-3) 

Sarrera  
- “Apunte escénico. Ballet”40 dio autoreak. 
- Agerraldi bakarreko antzerki obra. 

Laburpena  
Andre Maya erregina eta bere zortzi mirabeak (Lorea, Hegaztia, Ogia, Irulea, Eguzkia, 
Ilargia, Iturria eta Maite -maitasuna-) agertzen dira eszenan, eta Maitek hitzaurrea 
esan ondoren, banan-banan mirabe bakoitzak bertso bat abestuko du. Bakoitzak bere 
bertsoa bukatu ondoren, erreginaren otarrean, bertsoan aipatutako oparia utziko 
dute. Guztien zereginak amaitzean dantza bat burutuko dute abestuaz. 

Esatekoak  
Testu honetan mirabe bakoitza izango da oparia bera; hau da, lorea, arrosa izango 
da; hegaztia, tarina; ogia, taloa; irulea, bera; eguzkiaren argia; ilargiaren argia; 
iturriko ura; eta maitasuna, Nafarroako errege jauna. Obra honetan ere, bertsoak eta 
kantak nagusi dira, dantza batez gain, eta hasieran hitzaurre bat dauka. Bestalde, 
gaztelaniatik itzulia dirudien testu bat den ala ez zalantzan jar daiteke, autorearen 
hitzei dagokienez, hizkuntza honetan ematen duen sarreragatik. Hala ere, obra 
originalari buruzko aipamenik ez da egiten. 

 
4. GUZIK GAXO - (2-3) 

Sarrera 
- Erdal hizkuntzatik, gaztelaniatik, itzulitako bakarrizketa da honako hau. 
- Bakarrizketa gizon batek antzezteko dago idatzia. 

Laburpena 
 Etxe batean, emaztea, alaba, neskamea eta beste lagun bat, ohean daude tripako 

minez, eta senarra ari da etxean suertatzen diren lanez arduratzen. Hasten da, ordea, 
mandatuekin, gero hauen diru kontuekin, gero medikuak esandakoarekin, gero 
etxeko negozioarekin, gero... Eta artean, emaztearen “hau egin al duzu? Eta besteaz 
gogoratzen al zara?” Eta alabaren “hau aurkitu al duzu?”... Azkenean, beretik aterata 
bukatzen du erotu beharrean. 

Esatekoak 
Gertaerak sukalde apain batean gertatzen dira, eta gizonak ere itxura ona du, 

ondo jantzia dago. Bestalde, sarrerako akotazioa aipatu beharrekoa da, bertan 
bakarrizketa hau taularatzeko behar diren tresna eta atrezzo guztiak agertzen baititu 
autoreak. Amaitu, gomendio batez amaitzen da testua: 

 

 
40  Antzerti. 2-3, 9. or. 
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 Mutilek..., ez ezkondu, eta ezkontzen bazerate ez izan ez emazterik, ez semerik, ez 
  neskamerik eta ezta etxian gaixorik”41 

 
5. MATEO TXISTU - L. Ayanbe (4) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarreko obra da honako hau ere. 
- Ezer baino lehen, alemanez, Schiller autorearen zita bat eskainiko digu       

autoreak: 
  Ihm gehort das weite 
  Was sein Pfeil erreicht 
  Das ist seine Beute 
  Was da kreucht und fleugt”...42 

Laburpena  
Bi anaia, bata arrantzalea, Mikel, eta bestea, berriz, ehiztaria, Mateo. Mateori 

baserritar bat inguratzen zaio etxera diru eskean, eta ziria sartzen dio bere baserri 
inguruan basurdeak daudela ulertaraziaz. Honela, Mateok bilera bat antolatuko du 
herritarren artean, hurrengo egunean ehizara basurde bila joateko. Bileran elkartuta 
daudela, mikeleteak agertuko dira, alproja baten bila dabiltzala azalduaz eta ehiza 
ona desiratuaz agurtuko dira. Hurrengo eguna igandea denez, apaiz jaun bati deitu 
diote, igandeko meza, ehiza dela eta, nola entzun negoziatzeko, eta horretan ari 
direla, mikeleteek baserritar izenez pasatako ijitoa harrapatu, eta Mateori ziria sartu 
diola konturatuko dira guztiak. Honela, denak etxean, ez ehizarik eta ez mezarik 
bukatuko dute. Mikelen alabak ere badu papertxo bat obran; Tere izena du, eta 
Mateoren “idazkaria” izateaz gain, bere mutil-laguna ehizara behartuko du. 

  Esatekoak  
Gertakizuna erdi-denda eta erdi-landola43 batean gertatzen da eta bertatik hil 

kanpaiei aipamen bat egiten zaie. Honez gain, “xik” hitza ingelesezko chic-en 
esanahiaz erabili, eta Mussoliniren aipamen txiki bat egiten da obran. Amaitzeko, 
autoreak ijitoaren pertsonaiari ematen dion gaizto eta gezur-esalearen izaera 
azpimarratu nahi da, garaiko gizarteak arraza horrekiko duen ideiaren erakusgarri. 

 
6. BI  AIZPAK - Xabier Lizardi (5-6) 

Sarrera 
- Frantsesetik itzulitako obra da honako hau. 
- Bi ekitaldiduna. 
- Akats ugarirekin inprimatu dutenez obra, hasi aurretik, akatsen zerrenda bat 

 argitaratu dute.  
Laburpena 

 Nekazal giroko etxe oso txiro batean, bi ahizpa neskazahar bizi dira, eta inguruko 
mutil eta gertakizun kontuekin hizketan jarduten dute eguna. Bat-batean, atea jo eta 
herriko alkatea ageri da, Donostiatik oporretara etorri diren haur umezurtzak etxean 
zaintzeagatik eguneko duro bat ordainduko dietela esanaz. Hauek ordaina entzun 
orduko, tokirik izan ez arren, hiru haur etxeratuko dituzte. Mutikoak bihurri samarrak 
izaki, ordea, ederki kostata baina hilabetea jasango dute. Haurrak etxeratzeko 

 
41  Antzerti. 2-3, 19. or. 
42  Itzulp: Berea du hedatzea / geziak harrapatzen duena. / Bere ehiza / lurreko animalia guztiak  
baitira. Bertso hauek Schillerren Guillermo Tell testuaren zati dira. Obraren hirugarren ekitaldiko  
lehenengo eszenakoak, hain zuzen ere. Walterren abestiaren hirugarren ahapaldia da.  
43  Bulego 
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orduan, berriz, diruaren axola ia ahantzia izango dute, eta, bi ahizpek onartu ez arren, 
ume bihurriak alde egitean triste geratuko dira. 

Esatekoak   
Ordularirik ez, eta orduak kanpaiekin jarraituko dituzte testuko protagonista diren 

bi ahizpek, eta hauek neskazahar tipikoaren izaera agerian jarriko dute antzerkian. 
Obrari dagokionez, kalekumeenganako trufa nabarmenduko da “Donostiar malizia” 
eta “Donostiar Kaxkarinkeria”44 bezalako irainekin. 

 
7. PATXIKO TA MARTINTXO - (7) 

Sarrera 
- Ume-elkarrizketa bat da honako antzerki hau. 

Laburpena 
Patxi izeneko mutikoak bi txori lapurtu ditu habia batetik, nahiz eta jakin, amari 

eta anaiari ez zaiela batere gustatzen bihurrikeria hau. Patxik, ordea, ez du intentzio 
txarrez egingo, txoriei duten habia baino politago bat ezartzeko asmoa baitu, eta 
horrela beren kantuez gozatu ahal izango du. Martintxo anaiak, bere agertzearekin 
batera, Patxik txapelean ezkutatu dituen animaliak segituan atzemango dizkio, eta 
txoriek ere gurasoak dituztela eta askatasunean bizi nahi dutela azaldu ostean, Patxik 
bere bihurrikeria onartu eta libre utziko ditu kumeak. Amaieran, Patxi bera beste 
haurrei luzatuko zaie, txoritxoak maite eta bere askatasunean uzteko esanaz, ongi 
egindakoak Jainkoak sarituko omen ditu eta... 

Esatekoak 
Animalien askatasunaren aldeko bi haurren arteko elkarrizketa nahiko motza da 

honako hau. Bestalde, amaieran, Jainkoaren aipamenarekin, garaiko kristau 
erlijioaren garrantzia nabari da bertan. 

 
8. ZENBATEAN SAGARRAK? - Jesus Nazabalek itzulia. (7) 

Sarrera 
- Lope de Ruedaren Las Aceitunas obratik J. L. Nazabaldar Jesusek 

 gazteleratik euskaratua.  
Laburpena 

Semeak eta gurasoek osaturiko hiruko sendi batean, aitak sagar hazia landatu 
berri du, eta honi buruz hizketan hasi, eta sagarrak zenbatean salduko dituzteneko 
eztabaidara helduko dira, muturtzera iritsi arte. Sendiaren lagun bat iritsiko da 
geroxeago, eta honek sagarrei buruzko eztabaida entzutean berak erosiko dituela 
azalduko du, liskarrak lasaitzearren, gertatutakoa eta sagarrak erein berriak daudela 
azalduko dioten arte. 

Esatekoak  
Baserri kanpoko kale bazter batean gertatzen da testu honetako ekintza.  
 

9. EUSKEL DANTZAK - P. A. Orkaiztegi. (7) 
Sarrera 

- Obra hasi aurretik, autorearen aurkezpen txiki bat ageri da: 
 “Orkaiztegi´tar Patirki Andoni Tolosako Arzipreste izan zan euskaltzale bikain  

ta apaiz agurgarriak idatzi zituan olerki eder oek, bi nexka gaztek 
abestutzeko”45 

 

 
44  Antzerti. 5-6, 13. or. 
45  Antzerti. 7, 9. or. 
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Laburpena  
Bi emakumeren arteko elkarrizketa da honakoa. Lehenengoak euskal dantza 

bezalakorik ez dela inon dio; besteak, aldiz, dantza frantsesak (polka, rigodoi eta 
baltsak) euskal dantzak adina politak direla erantzuten dio. Euskal dantzen 
garbitasuna eta frantsesen likatsu izatearen ezaugarria aipatzen dira. Bukatzeko, 
euskaldunak euskal dantzak nahiago dituela adostuko dute bien artean. 

Esatekoak  
Antzerki honetan aipatzekoena obra bertsotan gertatzearena da; hau da, 

elkarrizketa bertsotan ematen da. Azkena biek batera kantatzen dute. Bertsoek 
kontrapas esaten zaion aurresku doinua izango dute. 

 
10. ARANTZA - Pantzeska Aroztegi (8-9) 

Sarrera  
- Bi ekitalditako antzerkia. 
- “Ezker-eskubiak antzezlarienak”46 dio testua hasi aurretik.  

Laburpena  
Pilartxori bere lehengusu Anastasio atsegin zaio, baina Anastasio, osabari dirua 

eskatu eta parrandan lotsarik gabe bizi den iloba alproja da. Pilartxoren aita Adrian 
gizon onak zuzendu nahiko du mutikoa, baina ezin izango du. Pilartxoren lagun 
Maritxu bisitan etorriko da, eta Anastasio Pilartxoren sentimenduengan ohar dadin 
saiatuko da. Artean Ilariok, Maritxuren lagunak, gertatzen ari den istorioaren 
paraleloa izango den ipuin bat kontatuko du. Bigarren agerraldian, Anastasio, Pilartxo 
burutik ezin kenduta dabil, eta beste mutiko bat dirudi, ikasi eta ikasi oraingoan. 
Maritxuren planak ongi irtengo dira, eta Pilartxok eta Anastasiok, eta Maritxuk eta 
Ilariok ezkontza planak egin, eta Ilariok ipuina kontatzez bukatuko du, istorioak 
antzerkiko gertaeren amaiera berdina izango duelarik. 

Esatekoak 
Obra honi dagokionez, Pilartxok berorika erabiliko du bere ama Raimundarengana 

eta aita Adrianengana luzatzen den bakoitzean. Baita Maritxuk ere, ohiturei dagokien 
bezala. Horrez gain, obra guztian zehar, idazkera gaur egungoarekin alderatuz gero, 
desberdina da hitz zehatz batzuetan (zentsua zentzua beharrean, naitasuna 
maitasunaren ordez...).  

 
11. ZANPANTZAR - Toribio Alzaga (10) 

Sarrera 
- Jostailu barregile bat, fartsa bat da honako antzerki hau. 

Laburpena 
 Zanpantzar eguna da Donostian; hau da, astearte-inaute eguna. Kalean, festa eta 

algara dabil, mozorroez gain. Lukaxek bere osaba ezkongabea galdu du kalean, eta 
azken aldian kezkatuta dabil honen neska gazteenganako zaletasunaz; gainera, 
oraindaino osabaren oinordeko bakarra bera denez, ez du osaba ezkontzerik nahiko. 
Osaba aurkitu ostean, ordea, honek zera argitzen dio: Lukax berarentzat emaztegaia 
aurkitzen ari omen da, eta ez, noski, berarentzat (osabarentzat). Honela, Xele 
gaztearekin eta honen amarekin ezkon planak egitera abiatuko dira osaba-ilobak. 

Esatekoak 
Inauteri eguneko alaitasun eta mugimendua da nagusi obra honetan, pertsonaia 

ugarirekin sartu-aterean, kolore askorekin, erritmo azkarrarekin... Gainera, musikak 
ere garrantzi handia izango du, bertso nahiz abestiak baititugu obra guztian zehar. 

 
46  Antzerti 8-9, 1. or. 
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Pertsonaiei dagokienez, frantses hizkuntza imitatuaz mintzo da Musiu Kankar 
pertzagile hungariarra, indiano eta latorrigileak47 ere badira... Bitxikeria moduan, 
obraren amaieran, azken orrialdea “Antzerki au egiteko bear diran gauzak” atalari 
eskainia dago, eta bertan pertsonaia bakoitzaren itxura deskribatzen da zerrenda 
batean; hau da, antzerkia burutzeko pertsonaia bakoitzak beharrezko duen tresneria. 

 
12. SEASKA ABESTIA - Ixaka Lopez Mendizabalek itzulia (11-12) 

Sarrera  
- Bi ekitalditako antzerkia. 
- Lopez Mendizabaldar Ixakak G. Martinez Sierraren Canción de Cuna obra  

euskaratuko du Seaska Abestia izenburupean. 
- Euskaraz, lehendabizi, Tolosako “Ureta” Antzokian antzeztu zen, 1932ko  

azaroaren 20an. Antzertin antzezpen honen argazkiak daude ikusgai. 
Laburpena 

Klausurako lekaimeen komentu batean adin ezberdinetako mojak ditugu, eta 
lekaimeburuaren eguna ospatzen ari dira. Gaztetxoenek zalaparta pixka bat atera 
ondoren, hiru moja berriketan ari direla, atea joko dute, eta hirukoteak lurrean neska 
jaioberri bat aurkituko du: Terese. Mojek komentuan hazi eta heziko dute neskatxa, 
baina honek hamazortzi urte betetzean, senargaia aurkituko du, eta gero, ezkontzera, 
Ameriketara abiatuko da. 

Esatekoak  
          Bi ekitaldien arteko “Bitartekoa” aipatzekoa da honako testuan. Berau, bertsoz   
          sorturiko olerki bat dugu, istorioa idazlearen ikuspuntutik azaltzen duen testua, gaiari  

buruzko hausnarketa batzuekin hornituaz. Hau, ekitaldi aldaketan publikoari  
zuzentzeko pentsatua dago. Honez gain, obran lekaimeen bizimodua islatzen da: 
josketan, bekatuetan, beren eguneroko ohituretan... Bestalde, Tereseren aipamen 
batekin, garai hartan emakumezkoa izateak zekartzan eragozpenak agerian geratzen 
dira: 

 
Ez al du bero´rek, nexka gaztea zanean damu izan gizon ez izatea? Nik bai, izan nai 
nualako au, ori ta ura; nik al dakit! Agintari, guzien nagusi, eta baita Aita Santu ere! Eta 
amo´rua ematen zidan; emakume nitzalako, ez gauza izan, ezta eliz-mutiletarako ere!...48 
 

Obra honen itzulpenari buruzko aipamena ezin ahantz genezake, izen nagusiak eta 
esaerak euskara garbi-garbian idatziak baitaude. Adibidez: “Iosu!” harridura erabiliko 
dute “Jesus!” errateko; edota “Sor Iosu´ren Miren” “Sor Maria Jesus” esateko.  

 
13. GOIMAITASUNA - Kardaberaztarrek itzulia (13) 

Sarrera  
- Ekitaldi bateko antzerkitxoa. 
- Emakumeentzat. 
- Gazteizko Kardaberraztarrek gaztelaniatik euskaratua. 

Laburpena  
Etxe txiro batean amonatxo elbarri bat ageri da, bere besaulkitxoan eserita eta 

kantari, bere biloba Mirentxu lokartu nahian. Andone, Mirentxuren ama, mantal bat 
josten ari da, lan eta lan gelditu gabe. Eskutitz bat iritsi da etxera, Andoneren 

 
47  Latorri: eztainuz estalitako altzairuzko xafla mehea. 
48  Antzerti. 11-12, 37. or.  
  -'r- ikurra, garai hartako kakotxadun r hizkia adierazteko erabili da, esku arteko ordenagailuak 

berezko hizkia idaztea ez baitu uzten. 

http://www1.euskadi.net/harluxet/hiztegia.asp?sarrera=xafla
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senarrak Ameriketatik bidalitakoa; ireki, eta, agindutako dirurik ez bidaltzeaz gain, 
eskatzeko azal lodia du. Ondoren, bi emakume dirudun agertzen dira, eta Andoneri 
eginbehar bat eskatzen dio batak, bi pezeta besterik ordainduko ez diola esanaz. 
Andonek, beste erremediorik ez, eta onartu egingo du. Emile agertuko da, ordea, eta 
honek lan duin bat eta laguntza eskainiko dizkio. 

      Esatekoak  
Kristautasunaren laguntzaz konpontzen dira obra honetan arazoak, pertsona langilea 

eta zintzoa izateak ondorioak eta sariak dakartzala azalduaz. Beraz, garaiko erlijioaren eta 
zintzotasun-moralaren pentsaeren adibide da honako antzerkia. Gainera, Ameriketako 
Indianoaren aipamena egiten da aitaren pertsonaiarekin. Gai nagusi moduan, pobre 
eta aberatsen arteko egoera bat uzten du agerian dramagileak testu honetan. 

 
14. EGIAZKO ARGIA - Piarres Iturralde (14-15) 

Sarrera  
- “Azken gudako” gertakaria dela dio aldizkariak. 
- Lau ekitalditan moldatua dago. 

Laburpena  
Mugatik gertu, Iparraldean bizi den familia batean, Lehenengo Mundu Gerrate 

garaian, anaia batek Espainiara alde egingo du, kontrabandoa dela eta, bizimodu 
hobe baten bila. Beste anaia Piarres, ordea, bere zeregina huraxe dela pentsatuaz, 
gerrara soldadu joango da, iritzi ezberdinaren ondorioz anaiarekin haserretu ondoren. 
Gerrako denboraldi luzean Pierresi bere emaztea hilko zaio, eta aitona geratuko da 
semearen zaintzan; gero, bista galduko du, eta etxera itzuliko da. Honenbestez, 
erlijioarenganako fede guztia galduko du tokatu zaizkion ezbeharrengatik, eta bere 
buruaz beste egin nahiko du. Pierresek semearen laguntzaz berriz ere fedea 
berreskuratuko du, eta kontrabandoan ibilitako anaia etxera bueltatzearekin batera, 
adiskidetu egingo dira. 

Esatekoak  
Ipar Euskal Herriko familian eta gizartean, Frantziaren aldeko frontean borrokan, 

Lehenengo Mundu Gerratean, oinarritzen da obraren testuinguru historikoa. Bertan, 
kristau sinesmenak ikaragarrizko garrantzia du Euskal Herriarekin bat eginik... 

 
Zer dan o´ratik! Euskale´rian Yainkoa saltsa guzietan igeri. E´ri ontan ez da itz bat 
esaten, ez agur bat ere izen ori aitatu gabe49 
 

Hizkuntzei dagokienez, euskaraz gain, frantses eta latina agertzen dira, eta abesti 
eta bertsoak une batean baino gehiagotan jasotzen dituzte obran. Hauez gain, esaera 
zahar eta esamolde franko ditu aberasgarri testuak. Amaitzeko, “Y” hizkiaren erabilera 
aipagarria agertzen da izen propioetan. Adibidez: Yosetxo, Yosepe, Yoan-Piarres, Yainkoa... 

 
15. USTEGABEKO POZA - Ander Amonarriz (16) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarra. 

Laburpena 
 Herriko apretagileak kontrabandoko pattarra eta napa50 saltzen ditu bere dendan. 

Bezeroak sartu-aterean dabiltza, eta kanpoan, berriz, mikeletea inguruak ongi 

 
49  Antzerti. 14-15, 30. or. 
50  Akaso Nafarroako ardoari egiten dio erreferentzia, baina uste bat besterik ez da. Ez da bere 

definiziorik inon aurkitu. 
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begiztatzen. Dendariak badu lehengusu mozkorti bat, eta pattar eskean gerturatuko 
zaio dendara, baina nagusiak eskaerari ezezkoa erantzungo dio, ordea, eta 
lehengusuak, haserre, mikeletearengana jo, eta espartingilea salatuko du. 
Mikeletearen denda inguruko miaketa guztiak apretagilearen alaba atsegin zaiolako 
dira, alabaina, eta azkenean, autoritateak espartingilea salaketaz libratuko du, eta 
alaba eta mikeletea ezkongai bihurtuko dira.  

Esatekoak  
Kontrabando eta mikeleteen arteko kontuak dira nagusi testu honetan. Bestalde, 

euskarari eta Euskal Herriari buruzko aipamenak ere agertzen dira, hitz elizkoien 
artean. 

 
Esanak esan ta ortik au´rera, geroxeago nere kontu, nere ilobatxoei euskel-izenak 
ja´ri, ta aita gurea ta gañerako otoitzak euskeraz erakustea!51 

 
Ardoaren eta alkoholaren zaletasun eta legeak ere erakusgai ditu. 
 

Erariyak menperatua dauka gure Euzkal-E´ri guztia52 
 

Eta obra honetan ere, “y” hizkiaren erabilera atzematen da euskalkiaren 
berezitasun bihurturik. (Adib: Oyek-horiek-, geyago-gehiago... ) 

 
16. IPARRAGIRRE - Andoni Labayen (17-18) 

Sarrera  
- Bi ekitaldiz eta azken-zati edo epilogoz osaturiko antzerkia da honakoa. 

Laburpena 
 Guadalupe, Hondarribiko familia bateko alaba da, eta marinel batekin ezkontzeko 

hitzarmena egina du. Bada Goierriko beste sendi bat ere Hondarribian, baina beren 
seme indianoa Ameriketatik itzultzean Goierrira bueltatuko dira. Bai Guadaluperen 
ama eta baita indianoarena ere, beren seme-alaben arteko ezkontzaren aldekoak 
dira, eta Guadalupe ere berekin eramango du Goierriko sendiak. Tarte honetan 
guztian, Iparragirre arlote famatua han ibiliko da, indianoarekin Ameriketan bizitakoa 
baita. Gizonezkoei jai eta algarak eraginarazten dizkie, eta gustura daude berarekin; 
emakumeek, ordea, bere alproja itxura eta bizimodu buhamea ezin eramango dituzte. 
Guadalupek eta Iparragirrek Goierriko etxetik alde egingo dute iskanbila batzuen 
ondoren, baina Guadalupek, Hondarribira heltzean, bere arrantzale kuttuna itsasoan 
itoa denaren berria entzungo du, eta etxean geratuko da. Iparragirre Hondarribiko 
etxe honetan ere iraindu egingo dute. 

Esatekoak 
Iparragirre kantari, gitarra-jole eta arlote famatuari eskainitako obra da honakoa, 

eta obra guztian zehar Euskal Herria goraipatzen du euskal pertsonaia ezagunak. 
Lehenengo agerraldiari dagokionez, osoa akotazio moduko bat da, bertan ekintzak, 
Iparragirreren janzkerak, paisaia eta abar deskribatu eta azaltzen direlarik. Kokalekua 
kosta eta barrualdeko herrien artean ematen da, bi bizilekuen arteko ezberdintasun 
nabaria bereizirik. Bestalde, indianoen etxeratzearen adierazgarri ere bada testu hau, 
errealitatearen isla; besteak beste, hizkuntzan eta ekonomian izandako aldaketetan.  

 
 

 
51  Antzerti. 16, 24. or. 
52  Antzerti. 13. or. 
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17. POXPOLIN GORRIA - J. Markiegik euskaratua. (19) 
Sarrera  

- Ekitaldi bakarreko obra da. 
- Mark Twainen ipuin batetik, Joseph M. Folch Torresek katalanez idatziriko 

testutik itzulitakoa.  
 
Laburpena  

Gudara joan zen senarrak, legearen aurka aritu arren, guda irabazi eta bere 
ausardia erakutsi zuen. Hala ere, legearen kontra jokatzeagatik heriotza zigorra 
ezarriko diote, beste birekin batera. Lore izeneko alabak, ordea, zigorra agindutako 
koronela gozatuko du, eta joko bidez, bakar bat besterik ez hiltzearen erabakia 
harraraziko dio koronelari; Loreren aitari tokatuko zaio heriotza zigorra, alabaina. Hala 
ere, Lorek hasieran koronelari promesa bat betearaziko dio, eta ondorioz, amaieran, 
promesa beteaz, aita aske utziko du.  

Esatekoak 
Gudako partaideen herriarenganako zintzotasuna eta legeen eta boterearen 

nagusitasuna izango dira oinarri testuan. Bestalde, haurren xalotasunaren indarra 
norainokoa izan ahal daitekeen agerian ezarriko du obrak. 

 
18. ANDREGAIA NAI TA... - Andoni Arozena (19) 

Sarrera  
- Bakarrizketa bat da honako hau. 
- Gizonezko batentzat idatziko testua da.  

Laburpena  
Hizlaria hogeita hamabost bat urteko gizonezkoa da, neskei hitz egitea izugarri 

kostatzen zaion gizontxo bat, eta Karmele izeneko dendari batez zeharo 
maiteminduta dago. Deitu izan dio sarritan telefonoz Karmeleri, baina zer esan ez 
dakiela geratu ondoren, beti alkandora berri bat erosiko dio, alkandora kolekzio 
ederra eginaz. Hizlariaren aitak konponduko du azkenean arazoa, dagoeneko Karmele 
bera ere hizlariaren zain denbora askoan egon ondoren gaixotzen hasiko baita... 

Esatekoak  
Bakarrizketa honetan telefono dei ugari agertuko zaizkigu, eta ezkontzearen 

garrantzia norainokoa den azalduko duen liburu batek garrantzia izango du. Bertan, 
Karmeleren zain egotea garaiaren ezaugarri bat bezala uler daiteke.  

 
19. ANTIGONE - Jokin Zaitegik euskaratua (20-21) 

Sarrera 
- Sofoklesen testuaren itzulpena da berau. 
- “Eskeintza” eta “Aurre-itza” izango ditu antzerkiaren aurretik. “Aurre-itza”  
ataltxoan obraren laburpen bat eskainiko dio itzultzaileak irakurlegoari, 
argumentua ulerterrazagoa izan dakion. “Eskaintzan” Euskal Antzertiari bere hain 
gustuko obra eskaintzen diola argituko du. 

Laburpena 
 Antigone eta Ismeneren bi anaiak, Eteokes eta Polineikes, Tebasen aldeko 

borrokan hil dira, lehenengoa jaioterriaren alde ari zela; bigarrena, berriz, haren 
buruzki. Hau dela eta, Kereon Tebasko erregeak Polineikesi hilobirik ez eraikitzeko 
agindua emango du, garai haietako zigor umiliagarri eta anitz gogorra. Antigonek, 
ordea, bere anaiari lur emango dio, erregearen hitzei jaramonik egin gabe, eta bere 
bihotzak agindutakoak Kereonen aurrean agertuko ditu. Erregeak, berriz, Antigoneri 
heriotza zigorra ezarriko dio. Kereonen seme Aimon, Antigoneren ezkongaia da, eta 
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aitarekin hizketan ariko da, herria Antigoneren alde agertu dela azaldu eta bere 
zigorra deuseztatu dezan eskatuaz. Bien artean liskar handi samarra izango dute, eta, 
azkenean, Antigone eta Aimon hil egingo dira, maitasunak eta zuzentasunak 
bultzatuta. 

Esatekoak  
Koruak edo abeslari-talde-buruak zer-nolako garrantzia duen badakigu greziar 

testuetan, eta Sofoklesen itzulpen honetan ere bere esentzia mantentzen du 
itzultzaileak, gertatzen ari denaren azalpena eginaz. Euskarazko bertsioari 
dagokionez, hizkuntza oso aberatsa darabil idazleak, testu originalaren estrukturak 
eta estiloa ederki mantenduaz, gainera.  

 
20. ESKALEAK - (22) 

Sarrera  
- Domínguez Manresaren Los Mendigos-etik euskaratutako obra da honakoa. 
- Ekitaldi bakarreko testua da. 
- Obran agertzen den eresia Buska-Sagastizabal eta Carrascon jaunena da.  

Laburpena  
Kaitano itsu eskale bat da. Paulori diru poltsa lapurtu eta bere lagun Patxiri 

kontatuko dio balentria, itsuak. Antton eta Txomin, anaia eskale umezurtzak dira, eta 
Kaitanori limosna eskatuko diote. Honek, aldiz, ezezko desatsegina emango die, eta 
anaiek, Kaitanoren lapurretaren pasadizoa entzun eta Paulorekin tratua egingo dute. 
Patxiri diruz beteriko kapela lapurtuko diote, eta, mikeleteak inguruan agertzean, 
inork ez du jakingo kapela nork lapurtu duen. Mikeleteak, Patxi, Kaitano eta Paulo 
eztabaidan ariko dira. Orduan, Txomin eta Anttonek poltsa eta kapela bueltatuko 
dituzte, eta Kaitanoren portaera txarrari lezioa ematearren egin dutela aitortuko dute. 
Paulok, gertakari hauek izan eta gero, bi umezurtzak berekin eramango ditu. 

Esatekoak 
Jainkoaren aipamena egiten da behin baino gehiagotan testu osoan zehar. Honez 

gain, tratu txarren azalpen gogor bat ere egiten du obrako pertsonaia maltzurrak. 
 
... Orduan itsutu nintzan... len baño gehiago ta eskuan neukan agaiaz dantzatu nuan, 
egundokoak emanaz, bere gorputz argalaren utsune guztiak ubelduz betetzeraño. Ta 
artatik iltzan iluntze berandu batean... beranduan esan al det? A, bai, beranduegi 
eman nion astiñaldi ura!...53 
 

Antzerkiari amaiera eresi batekin eta pertsonaien kantuekin emango zaio. 
 

21. URTE- URRENA - Andoni Arozena (23-24) 
Sarrera  

- Bakarrizketa da honako antzerki hau. 
- Emakumezkoentzat idatzitakoa. 
- 1933an, Antzertiren batzaldian, bakarrizketen lehenengo saria irabazitako  

obra da. 
Laburpena 

 Etxekoandre gazte bat orain urtebete gaurko egunez ezkontzeaz gain, gaur bere 
urtebetetze eguna ere izango da. Hori dela eta, lanean ari den bere senar Tomaxi 
bazkari gozo-gozoa prestatzen ariko zaio. Bitartean, kexu izango da jakien prezio 

 
53  Antzerti. 22, 7. or. 
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garestiez, baita Tomax senarra zein egun den gogoratuko ez delako ere. Iskanbila 
guztiaren ondoren, Tomax iristen den unean, hara, labeari erre usaia dario! 

Esatekoak  
“Y” hizkiaren erabilera aipatu behar da gipuzkoar euskalkiaren adierazle moduan 

(Adib: leyo-leiho, azanayo-azenario, guzi-guziya-guzti-guztia...), testu honi 
dagokionez. 

 
22. TXOKOLO TXERRI TRATALARI - Yakinda Karraskedo Olarra (23-24) 

Sarrera  
- Bakarrizketa bat da testu hau. 
- Idazleak bereizmenik egiten ez duen arren sarreran, gizonezko bat izango da  

protagonista eta beste pertsonaia batek lagun diezaioke. 
- 1933ko Antzertiren batzaldian bakarrizketen bigarren saria irabazitako  

antzezlana da. 
Laburpena  

Txokolo, herrian den funtzioa eskaintzera etorri beharrekoak ordurako etorri ez 
direnez, plazara atera dute, funtzioa berak alaitu eta entretenitu dezan. Txokolo 
txokolatea egiteagatik deitzen omen diote, baina txerri tratularia da ofizioz. Zer egin 
ez dakiela, egunean gertatutako pasadizoak kontatzen hasiko da: trenean txerriekin 
nola abiatu den, eta bertan zer-nolako komeriak izan dituen, bueltakoan treneko 
tiketa hartzea ahaztu eta lapurreta batez nola salatu duten…  

Esatekoak  
Amaieran, mikelete baten papera egingo duen pertsonaia bat agertzen da obran, 

zuzendariak hala nahi izanez gero bi pertsonaien arteko elkarrizketa bat sortzeko; 
aukeran uzten duen beste amaiera bat da, ordea. Hizkuntza aldetik, euskara etxekoia 
erabiliko du aktoreak. 

 
23. ETXE-ALDAKETA - Yakinda Karraskedo Olarra (25) 

Sarrera 
- Ekitaldi bakarreko obra da honakoa. 
- 1933ko Antzertiren batzaldian lehenengo saria irabazitako antzerkia da. 

Laburpena  
Baserritar familia bat etxe aldaketa egitera doa. Baina ez nolanahikoa, ez: 

baserritik herrira doaz bizitzera. Horretarako, ondoko baserrikoek lagunduko diete 
aldaketa egiten. Bizilagun eta lagunek etxe berritik alde egitean, bi alabak bizimodu 
berriari ongietorria ematearren, festaz gozatzera irtengo dira kalera. Semea, aldiz, 
etxera sartu baino lehen, kalean izango da lagun artean. Gurasoak, ordea, goibel eta 
kezkatuta geratuko dira etxean, bere “herriko” lehen egunean.  

Esatekoak  
Kaletar eta baserritarren arteko lehiaren erakusgarri dugu obra hau, eta halakoak 

erraten dituzte... 
 
 - Kalera etorri zeratelako, ta... baserritarrak zure diña ez geralako...54 
  - Baserritarra... kalean ere baserritar. Kaletartzat esku gogortxoak bai´tizkiagu55 
 
Gainera, ardoa gustukoa izango dute obra honetan, euskal baxoerdien ohitura jarraituaz.  
 

  Ardo txurruplatek eztio iñori gaitzik egiten. Zintzurra ere legortu al zaigu-ta...56 
 

54  Antzerti. 25, 8. or. 
55  Antzerti. 25, 10. or. 
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24. ITURRIAN - Ander Amonarriz (26) 
Sarrera 

- Bi ekitaldidun obra da honako hau. 
- Emakumezkoentzat bakarrik egindako antzerkia. 
- 1933ko Antzertiren batzaldian bigarren saria irabazitako antzerkia. 

Laburpena  
Iturriaren inguruan hiru emakume elkartu dira; ohitura lez, herriko gauzei buruzko 

berriketak dituzte mintzagai, eta txutxu-mutxuka igaroko dute denbora. Halako 
batean, herriko emakume aberatsa hil denaren aipamena egin, eta berria asmatuko 
dute. Ustezko hildakoak, berriz, esamesak entzun, eta zer dabiltzan galdetuko die, 
haserre. Hurrengo egunean, egunkarian emakumearen eskela agertuko da. 

Esatekoak  
Obra hau bertsoekin hasiko da, baina bertsoek herrian lehendik gertaturiko 

gertakizun bat aurkezten dute, eta Bilintx eta Galtzaundi bezalako pertsonaia eta 
bertsolariak aipatzen dira bertan. Testuari dagokionez, zurrumurruen gaiari buruzko 
obra da honakoa, herri txikietako zurrumurruen ingurukoa, eta bertan, garaiko 
komunikabidea den egunkariaren egiazkotasuna zalantzan jartzen da. 

  
Erriko notizik horrela ta, zer gezur jartzen ez ote ditue Rusi´n, Paris ta Prantzi´n 
gertatzen diran gauzetaz?57 

 
25. ARALAR MENDIAN - Pernando Urkia (27) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarreko antzerkia da. 

Laburpena 
Bi anaia artzain eta bietako baten semea, Antontxu, Aralar mendiko txabola batean 

bizi dira. Mikel izeneko artzain eta lagun bat etorriko da, galdua dabilkien bere 
ganadua ikusi ote duten galdezka, eta anaiek ganadua non duen azalduko diote 
mutikoari (Mikel). Jarraian, Nafarroako ardo pixka bat edan, eta mikeleteak agertu 
baino lehen alde egingo du, multa ordaindu beharko baitu bestela. Mikeleteak 
Mikelengatik galdezka etorriko dira, baina aisa bidaliko dituzte bueltan. Gerora bi 
kaletar mendizale agertuko dira ur eskean, eta Antontxuk beraiek ahantziriko ordulari 
bat aurkituko du beranduago. Mendizaleak artzainak lapurretaz salatuko dituzte; 
azkenean, ordea, “gora gure mendietako artzainen zintzotasuna!”58 goraipatuko dute, 
artzainen maltzurkeria eza ezagutu eta dena konpondu ostean.  

Esatekoak  
Hasiera eta bukaera kantuz egingo ditu antzerki obra honek, artean ere beste 

abestiren bat izateaz gain. Kanta hauek, ordea, idazlearen hitzek diotenez, beste 
abesti batzuengatik aldatu edota ezabatu daitezke, hala nahi izanez gero. Testuari 
dagokionez, Jainkoaren aipamenik bada bertan; Tolosako San Juanak ere agertzen 
dira aipagai, baita Arbizu herria ere; hauen artean, artzainen zereginak zeintzuk eta 
nolakoak diren azaltzen zaigu, eta ganadu eta mugen arteko legeen nondik norakoak 
ere aurki genitzake. Semearen zintzotasunak eta petralkeria ezak aita-semeen arteko 
errespetu maila aditzera ematen dute. Ardoarenganako zaletasunaren aipamenak ere 
badira testuan zehar, eta amaitzeko, menditar eta kaletarren artean bizimodurik 
hoberena nortzuek dutenaren elkarrizketa bitxia gertatzen da. 

  
 

56  Antzerti. 25, 4. or. 
57  Antzerti. 26, 19. or. 
58  Antzerti. 27, 23. or. 
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- Artzaiok mendian, erregeak jauregietan baño lasaiago bizi gera emen; zuek kalean 
bezain ongi ez arranotan! 

 - Gu bezain ongi ezetz? Nun bilatu kale-aldean emengo pake ta lasaitasunak?...59 
 

 
26. OSABA - Toribio Alzaga (28-29-30) 

Sarrera  
- Hiru ekitalditan idatzitako obra da. 

Laburpena 
 Etxe batean, denborarekin aberastu den bikote bat biziko da (aberats berriak). 

Bertara, bi aberats neska zoro, festa baterako dirua biltzen ari diren aitzakiaz, sartuko 
dira, eta kanpoan aurkitutako eskalea gutxietsi eta trufatuko dute. Bikote aberats 
berriak, ordea, atea ireki eta laguntza eskainiko dio gizon txiroari, oso elizkoiak 
baitira, eta, behartsuenganako gupida izateaz gain, laguntzeko beti prest baitaude. 
Etxeko nagusiak porrot izugarria ezagutuko du bere ekonomian, baina gizon txiroa, 
etxeko nagusiaren osaba izango da, Ameriketatik zeharo aberastuta etorri dena. Beraz, 
azkenean, osaba txiroa nahita mozorrotuta etorri denez, etxekoek eskaini dioten 
ongietorria eskertu, eta bere dirua bikoteari utziko dio, hauek beren ekonomi 
arazoetatik at geratuaz.  

Esatekoak  
Aberatsen arteko giro eta handiustea agerian geratzen dira hasieran obra honetan. 

Honen aurrean, aberats zurien handikeria eta itxurakerien eta kristau onaren arteko 
konparazioa azaltzen da bertan.  

 “Antzokietan bezela, eleizetan ere, aundikientzat gelatxoak, palkoak, jarri bear 
lituzteke...”60 

Bestalde, lana gizonen zeregina dela eta emakumeak gai honi buruzko kezkarik 
izan beharko ez lukeela ere aipatzen da testuan.  

 
27. BEREZI  - Andoni Labayenek euskaratua (31) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarreko antzerkia da. 
- Henriette Charanssonen Separation frantsesez idatzitako antzerkitik itzulia. 

Laburpena  
Xanti hanketatik elbarria dagoen agure bat da, eta Lutxi, berriz, bere emaztea. 

Bien artean beren garai onak oroitzen dituzte. Egun, ordea, oso pobreak dira, eta, 
bien arteko maitasuna besterik geratzen ez zaiela azalduz hizketan ariko dira, errenta 
ordaintzen dien emakumearen eskutitza irakurtzen duten arte. Bertan, emakumeak 
hauen errenta ordaintzerik izango ez duela eta zahar-etxera joan beharko dutela 
jakinarazten die. Honek, senar-emazteek bereizita bizi beharko dutela, eta egun 
zehatz batzuetan besterik elkar ikusiko ez dutela adierazi nahi du. Hau entzutean 
Lutxiri bihotzekoak emango dio. 

Esatekoak 
Maitasunari eskainitako obra dugu honako hau. Bikote fededun eta zintzoa dela 

agerian gera dadin, autoreak meza liburu bat ezarri die eskuartean. Bi pertsonaiek, 
txiroak izan arren, jantziak garbi eta txukunak dituztela azpimarratzen du egileak. 
Itzultzaileari dagokionez, zahar-etxea hitza erabili beharrean, miserikodia izena 
erabiltzen du, egoitzari aipamena egiteko.  

 
 

59  Antzerti. 27 16. or. 
60  Antzerti. 28-30, 10. or. 
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28. IRRI-ITZALDIA - Andoni Labayenek itzulia (31) 
Sarrera 

- Ezteietan antzezteko idatzitako testua da honako hau. 
- Antzinako Joyeux Sermon de Mariage batetik euskaratua. 

 
Laburpena 

Ezkontzeak dakartzan arrazoi txarrak era irrigarri batean azaltzen ditu itzultzaileak. 
Horretarako, idazleak, etxeko tresnei, jakiei, sendiko partaideei, ukuiluko animaliei, 
emaztearen eskakizun eta opariei, emaztea jipoitzeari, etxeko gastuei eta abarri 
egiten zaie aipamen, guztiak eragozpenak izaki. Beraz ez ezkontzea gomendatzen 
dute bertsoek... 

   
Ez dala gizon azkarrik 

  Ezkontzera dijoanik. 
  Esposatzen dan guzia 
  Dala txit txori aundia.61 
 
Bukaeran, ordea, “Azken Topa” izeneko sailean, topa zoriontsu bat egiten da 

ezkongaien alde.  
Esatekoak  

Ezteietan errezitatzeko olerki moduko testua da honakoa. Ezkongaiei -gizonezkoei- 
zuzendutakoa. Bertan, deigarria da emakumea jipoitzea onartzen duen bertso bat, 
hain zuzen ere:  

 
  Alare senarrak iñoiz 
  Zigorra artuta jipoiz 
  Andrea astintzen ba´du 
  Malkoak derizkiela 
  Asten dira bereala 
  Negar, Karratxi, sotinka 
  Ai! Ai! Auzoari deika. 
  Au da ezin ikusia! 
  Ori da bekaizkeria!…62 

 
29. NESKAMEAREN MARMARRAK - Luzear (31) 

Sarrera  
- Bakarrizketa bat da. 
- Aurreneko aldiz, Arzelus-tar Amalentxo-k Poxpolinetan egina. (Tolosan) 

Laburpena 
 Neskamea isildu gabe kexua hemendik eta kexua handik arituko da, zenbat lan duen 

beretzat bakarrik behin eta berriz errepikatuaz, etxekoandrea gaitzesten, kolperik ez 
duela jotzen esanaz, itxura besterik ez zaiola axola, eta hari buruzko bereak eta bi 
erraten. Etxeko gizona, ordea, atsegin zaio, eta hura ederki janzten du. Bat-batean, 
etxekoandrea etxeratuko da, eta neskameak oraindik lanak egiteko izango ditu. 

 
Esatekoak 

Oso bakarrizketa motza da, eta bertako neskameak garaiko gizarteko pertsonaia 
arrunt bat islatzen du.  

 
61  Antzerti. 31, 10. or. 
62  Antzerti. 31, 12. or. 
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30. MIRENTXU - Joseba Zubimendi. (32-33) 

Sarrera 
- Bi ekitalditako antzerkia. 
- Alfredo Etxabek sortutako obra, eta gero, gazteleraz, Federico Romero eta  

Gillermo Fernandez Shawek eratua. 
- Ereskidetu, berriz, Josu Guridik egingo du. 

Laburpena  
Miren, ezkongai dagoen neska gazte bat da, eta Manu aitarekin eta bere 

lehengusu eta maitale Ermundarekin etxe berean biziko da. Ermundak, ordea, Presen 
maitatuko du benetan, baina Mirentxu oso gaixo dagoenez, hau hil artean ez 
atsekabetzea da bere nahia, eta bi neskekin batera arituko da. Mirentxuk bere lagun 
Presen eta Ermunda besarkaturik aurkituko ditu, eta gertatzen dena ulertuaz, bikotea 
zoriondu eta hil egingo da. 

Esatekoak  
Eguraldiak gertaerak lagunduko ditu obran zehar: hala, une alaiak eguzkiz jantziko 

dira; goibelak, aldiz, laino mardulez. Musikak ere badu garrantzia, eta Agate 
Deunaren eresia, txoriek hegan zergatik egiten dutenaren abestia eta abar abesten 
dira obran, esaterako. Obrako azken esaldiak testu honen kutsu erromantikoa agerian 
jartzen du: 

 
  Mirentxu´ren soña ilargiaren zilarrezko izpi batek argitzen du.63 

 
31. GOGO-OÑAZEAK - Tene Mujika. (34-35-36) 

Sarrera  
- Hiru ekitaldidun antzerkia da honako hau. 
- 1934ko II. Antzertiren batzaldian lehen saria irabazitako antzerkia. 

Laburpena 
 Ana Joxepa, emakume pobrea izanagatik, bere ontasunagatik eta gauza guztietan 

hain iaioa izateagatik, herrian oso maitatua izango da. Lizarbek, Ana Joxeparen 
semearekin gudan ibilitako gizonak, Elixabeterekin ezkondu nahiko du. Elixabete, 
Lizarbe bezala, umezurtza da, baina izeba-osaba dirudun eta izenekoekin bizi da. 
Lizarbek, ordea, ez du bere gurasoen berririk. Hau dela eta, diruduna izan arren, 
ezkontza ez dute onartuko, gizarte klaseak nahasi ezin daitezkeelako eta Lizarberen 
jatorria nongoa den ezezaguna delako. Ana Joxepak Lizarberen historia guztia jakingo 
du, eta Elixabeteren osabari Lizarbe bere semea dela aitortuko dio. Ana Joxepa hil 
egingo da, eta Elixabete eta Lizarbe ezkondu egingo dira.  

Esatekoak 
Gizarte-mailen arteko ezberdintasuna da aipagai obra honetan. Bestalde, euskal 

gudarien arteko anaitasuna ere agerian jartzen du, eta, era berean, gizakiaren 
zintzotasuna goraipatzen da. Badira kristau Jainkoarenganako aipamenak esamolde 
batzuetan.  

 
 
 
 
 
 

 
63  Antzerti. 32-33, 36. or. 
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32. MOX, MISS, XAPI  - Andoni Arozena. (37) 
Sarrera  

- Ekitaldi bakarreko antzerkia. 
Laburpena 

Txomin neskazalea da oso, eta bat baino gehiagorekin jolasean dabil; lagunak hori 
ondo ez dagoela azalduko diote, baita denak maiteminduta dituenik ez sinesteko ere. 
Horietako neska bat “Miss Gipuzkoa” lehiaketara aurkeztu den Mox, tabernako 
zerbitzaria, izango da. Moxen maitasuna agerian jartzeko, Txominen lagunek 
telefonoz Mox “Miss Gipuzkoa” leihaketan garaile suertatu dela esanaz deituko dute. 
Moxek hori sinestean, Txomin eta tabernako nagusia popatik hartzera bidaliko ditu. 
Baina deia gezurra dela jakitean, berriz damututa, bai Txominengana, baita ostatura 
ere, bueltatuko den arren, orduan ez du inork nahiko halako neska zuntzunik bere 
inguruan. “Xapi” errango diote orduan, katuen moduan, Moxi.  

Esatekoak 
Berezitasun gehiegirik ez duen arren, antzerki irritsu eta arina dela esan daiteke. 

Testuari dagokionez, badira euskal esamolde ezagun batzuk, eta hizkuntzaren 
naturaltasun eta gaur egungotasuna ageri dira. 

 
33. BALUJAN - (37) 

Sarrera  
- Bakarrizketa bat da. 
- Gizonezko batentzat idatzitako testua da. 
- 1934ko Antzertiren batzaldian bakarrizketen bigarren saria irabazitako  

antzerkia da. 
Laburpena 

 Balujan izeneko jauna agertokira guztia ilun-ilun dagoela agertuko da, eta bere 
buruarekin hizketan arituko da, beldurrak alde egin eta lasaitzearren. Kataloxa batzuk 
atera eta komerietan ibiliko da, argiak piztu eta ahots batek antzeztu egin behar 
duela esaten dion arte. Orduan, berak nor den eta nondik datorren kontatuko dio 
ikusleari; ondoren, berriz, bera ezkongai zegoeneko Plorentxarekin gertatutakoak. 

Esatekoak  
Dramagileak protagonistari frantses itxura eskatzen dio obra honetan, han bizi 

izandakoa baita pertsonaia. Emigratutako gizona da, beraz; hala ere, etxeko 
gorabeherak ere ondo ezagunak izango ditu. Bakarrizketa bukatzeko, zortziko handian 
bertso bat botako du protagonistak, eta iluntasuna deskribatzeko erabiltzen duen 
Guardia Zibilari buruzko irtenaldia ezin daiteke aipatu gabe utzi. 

 
 Guardiazibilen kopeta baño beltzago64 
 

34. ERIOTZ-BIDE - AVASCeko partaide batek (Asociación Vasca de Acción Social Cristiana) 
(38-39) 

Sarrera  
- Hiru ekitaldiko antzerki obra. 
- Errusiar komunisten egite itzaletik aterea. 
- Paul Humpert, OMIk alemanez idatzitako Der Todes=Weg antzerkitik  

euskaraturiko antzerkia. 
 
 

 
64  Antzerti. 37, 13. or. 
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Laburpena 
 Gorka izeneko semeak aitari etxearen zati bat eskatuko dio berarentzat. Aitak 

ukatu egingo dio eskaera, bakoitzak bere lan eta izerdiaz lortu beharrekoa omen baita 
bizitokia. Beste seme Yon, berriz, gerran izango da komunisten alde borrokan, aitaren 
oniritzirik gabe. Herriko apaiza, gorriek eliza desegin ondoren, ihesi joatekotan da; 
herriko nekazariek ez diote utziko, ordea, eta komunisten aurka altxatzeko prest 
izango dira denak batera, Gorkaren eta Yonen aita Mikel alkate eta buru dutelarik. 
Yon ofizial moduan herria hartzera dator, eta aita kontrako bandoan izango da. 
Gorkak, berriz, edozer gauza egingo luke baserriaren zati bat izatearren, eta honetan 
Anton atzerritarrak lagunduko du. Atzerritarrek herrikoekin konparatuaz pribilegio 
gutxiago dituztenez, pribilegio hauek lortzeko, komunisten alde arituko dira borrokan. 
Istilu eta gertaera ugariren ostean, Mikelek sua emango dio baserriari, Gorkaren 
traizioaren ondoren. Yon, berriz, gorriak utzi eta aitaren albora gerturatuko da. 
Azkenik, nekazariek alde egin beharko dute haien lurraldeetatik, eta Mikel bakarrik 
geratuko da agertokian, lur jota.  

Esatekoak  
Garaiko errusiar gertaeren erreferentzia bezala idatzitako testua da honakoa. 

Herriarenganako maitasunari, kanpotarrekiko jokaerei, herri xumeen borrokari eta 
erresistentziari eskainitakoa. Familia baten barruko iritzi eta portaera kontrajarriak 
agertzen diren testua da. Bertan, kanpotarrek gazteleraz hitz egingo dute, etxeko 
herritarrek ez bezala, eta ezberdintasun moduan. Testua hasi aurretik, pertsonaiez 
gain, hasieran, gertalekua, gerta-aroa eta janzkerak deskribatuko ditu autoreak. 

 
35. GAI DAGONAREN INDARRA - Abelino Barriola (40) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarreko jostirudia. 
- 1915. urtean idatzitako obra da. 

Laburpena 
Eulali jostuna etxekoandre neskazaharra da. Bere anaia Kletoren alaba Karmenek 

bi mutiko darabilzki bere maitasun bila. Patxi kaletar mutila da, ez oso jakintsua eta 
trakets samarra, gainera; Serapio lehengusua, berriz, mediku izateaz gain, oso mutil 
fina izango da. Karmeni antzokira joatea asko gustatzen zaio, eta egunero 
antzezkizunen bat baden arren, astean behin izaten du hara joateko aitaren baimena. 
Gau bererako, bi mutikoek, Karmen, antzerki obra bat ikustera gonbidatuko dute. 
Aitak Patxirekin joatea nahiko du; ez, ordea, Karmenek. Azkenean, ez joateko 
erabakia hartuko du. Eulalik, ordea, bi mutilak txokolatea hartzera gonbidatuko ditu, 
eta Patxi fin-fin agertuko da, eta Serapio, berriz, trakets samar... Izebaren hitzekin 
amaituko da obra: “Gai dagonaren indarra”. 

Esatekoak 
Honako obra hau, garaian ematen ziren antzerki ikuskizunen maiztasun 

ikaragarriaren adierazgarri da, ezaugarri interesgarria, beraz. Halere, obra honen gai 
nagusia, bere argumentua, “Gai dagonaren indarra” esaerak laburtzen du, nahi honek 
zertara eta noraino bultzatzen gaituen azalduaz. Neskame bat ere bada hiriko etxe 
honetan, ohitura zen bezala.  
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36. EUN DUKAT - Lekuona anaiak (41-42) 
Sarrera 

- Bi ekitalditako antzerkia. 
Laburpena  

Iratze-ebaleak kantari hasiko da antzerkia. Ramus, mendiko txabola batean bizi 
den osaba itsua da, eta bi iloba izango ditu. Batek denbora asko igaro du osabarekin 
mendian, baina orain kaleko bizimodu traketsean murgildu da, eta osabari dirua 
ostuko dio. Azti bat umeei lapurretan arituko da. Osabak, gerora, aztiari deituko dio, 
bere dirua nork lapurtu duen asmatzeko, baina aztia sasi-aztia besterik ez da izango, 
eta hura osabak ordaintzeko dirurik ez duenez -lapurretaren ondorioz-, aztiak gaztak 
lapurtuko dizkio. Ramusek beste ilobari, gertatutakoa kontatu, eta tranpa txiki bat 
ezarriko diote lapurrari, anaia-ilobari. Honek, bere zekenkeria dela eta, bere burua 
salatuko du. Aztia ere harrapatuko dute, eta hasieran bezala iratze-ebaleak kantari 
amaituko da obra.  

Esatekoak 
Lapurretaren aurkako obra bat da honakoa, Aritxulegiko bidean kokaturiko obra, 

hain zuzen ere. Bere baitan, sarrera eta amaiera antzekoak ditu, obra borobilduaz, 
sarrera eta amaiera bertsotan kantari gertatuko baita, eta tartean ere badira beste 
bertso batzuk ere. Artean, Aita Donostiaren pieza baten aipua ere agertzen da. 

 
37. GIZON BIZARPEITUTI ETA EMAZTE BIZARTSUTI - Andoni Labayen (43) 

Sarrera  
- Bi ekitalditako jostirudia. 

Laburpena 
Bizargilea gizon alfer samarra da, eta bizar-apaindegitik alde egingo du, ofizioa 

ikasten ariko den mutikoa bertan bakarrik utziz. Bi bezero gerturatuko dira 
apaindegira eta bizargilearen alferkeriari buruz arituko dira hizketan. Bi bezeroetako 
batek bizar oso luzea izango du, eta hura mozteko konbentzituko dute gazte itxura 
izango duela aldarrikatuz. Apustua ere egingo dute ezagutuko al duten edo ez 
defendatuz, eta noski, irabazi egingo du ezagutuko ez dutela dioen bezeroak. 
Horretarako, amerikano jantziak ezarriko dizkiote. Honela, etxera itzultzean emazteak 
berak ere ez du hasieran ezagutuko, eta jendea gerturatuko da etxera. Han, 
batzuekin eta besteekin istilu ederra sortuko da, eta guztiak etxetik bidali eta gero, 
senar-emazteak elkarri begira amaituko da obra. 

Esatekoak  
“Gertaera non eta noiz gertatzen den jakitea zaila den egun batez” dio idazleak 

obra hasi aurretik. Hala ere, Tolosa eta Azpeiti inguruko herri eta tokien izenak ageri 
dira. Obrako pertsonaia nagusiari dagokionez, amerikanoz janzten dute gizona, 
amerikano itxuraz, indiano baten presentzia irudikatu nahiean, eta euskaldun 
emigrantzaileen itzulera azalduaz (janzkera honek indianoen eta garaiaren 
ezaugarriak ere agertuko ditu). Bestalde, testuan, gaur egun desagertu diren aditzak 
erabiliko dira, adibide moduan: zenitzaizuke.  

 
 
38. ELEIZATXOKO ARDAZLEA - J. E. Gorostidi (44-45) 

Sarrera  
- Bi ekitaldi eta azken-zati edo epilogodun antzerkia. 
- Oñatin saritua. 
- Donostiako Euskal Izkera ta Iztundeko Ikastolarako, bertako zuzendaria den  

Toribio Alzaga jaunak antolatuko du. 
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Laburpena 
 Istorio hau, Deban, mila eta bostehungarren urtean irudikatzen da. Yan Luis 

Iparraldeko gazte bat da, eta hilzorian itsasoan aurkitzen dute. Frantziarrenganako 
gorrotoagatik hura hiltzea erabakiko du herriak, baina Katalintxok eta bere amak 
etxean hartuko dute. Katalintxo eta Yan Luis maiteminduta daude. Bien amek, ordea, 
arbasoen lehia historikoa dela eta, ezin onartuko dute maitasun hau, eta Yan Luisek 
bere etxera itzuliko beharko du. Katalintxo gaixotu egingo da, Yan Luisen 
etxeratzearen berri izatean. Hau dela eta, Katalintxoren amak, bere alaba 
salbatzearren, bidaia antolatuko du Iparraldera. Yan Luisen penak sendatzeagatik, 
bestalde, honen amak mutikoa gudara bidaliko du, eta han hilko da. Katalintxo 
bidaiara irten baino lehen, Iparraldetik berria iritsiko zaio, eta orduantxe hilko da hau 
ere. Amaieran, Katalintxoren amak alabari mezua bidaltzen dio, bera ere berehala 
bere ondora zerura igoko dela esanaz. Une berean, Ama Birjinaren irudia agertuko 
zaio.  

Esatekoak  
Hasteko, historiari dagokion, eta beraz, antzerki historikotzat onartu daitekeen 

obra bat dela esan beharra da, Euskal Herriko XVI. mendeko historiari erreferentzia 
egiten dion istorioa baita; hain zuzen ere, gerora, Irulearen negarra izenburupean 
ezagutuko den kondaira. Bertan, Euskal Herriaren banaketa noiztik datorren argitzen 
du, eta gorrotoa ere agertzen duten bi herrialdeen arteko hizkuntza bakarra eta 
euskalki ezberdinak nabari dira. Era honetan, Iparraldeko nahiz Hegoaldeko 
euskalkiak erabiltzen ditu dramagileak testuan. Apaizaren pertsonaia agertuko da 
testuan zehar, eta amaieran, Ama Birjinaren irudiaren agertzearekin, kristautasun 
kutsua agerian jarriko du drama idazleak. Obrako azken hitzak latinez idatziak daude: 

  
  Requiem aeternam 
  Dona di Domine 
  Et lux Perpetua 
  Luceat ei.65 
 
 Honenbestez, historian zehar, herrien arteko borrokez gain, Euskal Herrian 

bizituriko hizkuntzen artekoak ere agerian jartzen ditu antzerkiak.  
 
39. GABON - Tene Mujika (46) 

Sarrera  
- Atal bakarreko antzerkia da. 
- Umeentzat idatzia dago. 
- 1934. urtean, II. Antzertiren batzaldian, bakarrizketen eta haur jolasen 

 modalitatean, bigarren saria irabazitako antzezlana da. 
Laburpena 

Gabon-eguna da eta Malentxo bere panpinarekin jolasean ariko da. Malentxoren 
anaiek eta beren lagunek jaiotza bat egin dute, eta neskatilak haiekin egon nahiko 
du. Ez diote utziko, ordea, eta kexu da Malentxo. Kantuan ibili ondoren zorroa 
banatzen arituko dira mutilak, eta bertan madariak –fruiturik preziatuena-, sagarrak, 
laranjak, intxaurrak, gaztainak eta abar izango dituzte. Kantuan aritutako mutiko bat 
korrika agertzen da, herri-zaina atzetik datorkionaren ustean, gaiztakeria bat egin 
ondoren. Beranduago, gaiztakerian parte hartutako beste mutila azalduko da, lasai 

 
65  Hileta elizkizunetan egiten den azken otoitza da, errespontsua deritzona, “emaiezu jauna betiko 
atsedena eta argi egin bezaie betiko argiak.”  
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ederrean, ezer gertatu ez dela aitortuaz. Gaiztakeria, astoari muturrean zigarroa 
itzaltzea izan da. Beteko ez duten gaiztakeria.  

Esatekoak  
Haurrei eskainiriko testu honetan, Gabon-eguneko ohitura batzuk aurki daitezke, 

umeei Berri Ona abestu ondoren banatutako janariena, adibidez. Gainera, umeen 
bihurrikeriak nolakoak izan zitezkeen ere azaltzen da. Baina, batik bat, egungo lege 
eta ohiturekin alderatuz, mutilak gazte-gaztetandik zigarroa eskuan zutela hezi 
zireneko kontuak hain modu naturalean kontatzeak harridura sortzen du.  

 
40. BIOTZ ONEKO NESKATILA - Ander Amonarriz (46) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarreko obra da honako hau. 
- Haurrentzat idatzia dago.  

Laburpena  
Ines, amonarekin bizi den neska umezurtz eta pobrea da. Elbiratxo, berriz, Ines 

bere pobreziagatik gutxiesten duen neska aberatsa. Inesi Elbiratxoren andarea 
izugarri gustatzen zaio, eta halako bat izatea amesten du. Horretarako, Ama Birjinari 
otoitz egiten dio. Beste egun batean, Katalin, Elbiratxoren ahizpa, mitxirrika baten 
atzetik ibiliko da. Azkenean, Inesek hura harrapatu eta gero, Katalini eskainiko dio. 
Katalinek eskerrak luzatzeaz gain, bere amaren –Inesen– hilobirako, lorategitik lore 
ederrak emango dizkio. Elbiratxoren eta Katalinen ama Andre Kasildak, Elbiraren 
jokaera itsusiaren ondoren, Inesi panpina bat emango dio. Honek Elbiraren haserrea 
piztuko du, baina Inesek bere zintzotasuna agerian jarri eta, handik aurrera, Ines bi 
aberatsekin lorategira jolastera joatera gonbidatuko dute.  

Esatekoak  
Obra honetan txiro eta aberatsen arteko ika-mikak nabarmentzen dira, eta gizaki 

ondraduaren izaera goraipatzen da. 
 
41. GARO-USAIA - Iakinda Karraskedo Olarra (47-48) 

Sarrera  
- Hiru ekitalditako antzerkia da honakoa. 
- Domingo Agirre apaiz jaunaren Garoa nobela oinarri gisa harturik  

idatzitakoa obra da. 
Laburpena 

 Baserritar familia batean, Joanes aitona, etxeko nagusia izango da. Bere seme 
Inazio Mari apustulari amorratua izango da, eta apustu latza egingo du, baita galdu 
ere! Aita, aldiz, ez da batere apustuzalea. Bestalde, Joanesek badu Joxe izeneko 
morroi zintzo bat, Joanesen biloba Malenez maiteminduta dagoena; Malen, ordea, 
moja sartuko da. Paulak, Joanesen beste ilobak izango du Joxe gustuko, eta Joanes 
hauek elkartzen ahaleginduko da. Obraren amaieran Joanes, Joxe eta Paula pozik 
agertuko dira.  

Esatekoak  
Baserriko lanak, morroiaren ohiturak, aitona-amona eta seme-alabak, denak 

batera etxean bizitako egunerokoak, jantziak eta besteak,… Baserriko bizimodua 
orokorrean agertzen duen testua da honakoa. Bertan, badira kaletarren aurkako 
pentsamenduak, gehienak aitonarengandik, aitonaren ahotik datozenak. Dirua eta 
ekonomiari buruzko aipamenak ere ematen dira apustua dela medio, ordungo 
txanponak aipatuz. Hauez gain, Euskal Herria eta euskararen aldeko hitzak ere ugari 
dira bertan. Hala ere, herrialdeen bateratasunari edota egungo globalizazioaren 
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ideiari gerturatuko zaion eta erdal hizkuntzaren erabilera defendatuko dituen aipamen 
parea agertzen da, garaiak garaiko eta tokian tokiko sorpresa sorrarazten dutenak. 

 
  - Ta nola litekek euskerarik egiten eztan erria euskal-erri?  

- Izkuntza da gutxienekoa. Bat bakarrik balitz obe. Euskaldun izateak eznau 
batere arrotzen. 

       - Zerk arrotze au ba? 
- Lurbiratarra izateak. Munduko erri guziak bat bear lukete. Nik erderarik ikasi 

ezpanun ez nekike ezertxo, ez nekike dakitan guzia.66 
 

Gainera, Jainkoaren aurkako komentariorik ere bada, komentario iraultzailea edota 
gaizki-ikusia, garaia aztertuz gero. 

 
- Gizonak ez du lokarririk bear. Ez etxeko, ez kanpoko. Gizonak lotzeko 

eskubiderik iñork ez  du. 
  - Ta ori nai ik.., ez lokarri, ez lege. 
   - Eztegu lege bearrik, geok egiñak ez izanik. 
    - Goiko Jauna´ren legerik ere ez? 

- (Irriparrez) Goialdeak utsik daude. Gure gañean ez da iñor, ez erregerik, ez 
Jainko´rik...67 

 
42. ANTZERTI YAYAN IZAN NAZ - Eusebi Urkiaga. (49)  

Sarrera 
- Bakarrizketa da honako antzerki hau. 
- Gizonezkoentzat idatzitako obra. 

Laburpena  
Ederki jantziriko mutilzahar bat bere bizimoduari buruzkoak kontatzen hasiko da, 

bere ekonomia nolakoa den, neska ezberdinekin dituen hartu-emanak... Baina, bat-
batean, zertara gerturatu den agertokira oroitu, eta teatrora joan deneko pasadizoa 
kontatzen hasiko da. Hasteko, bere aulkian emakume bat nola eserita zegoen eta 
eserlekuz aldatzeko eskatu behar izan dion; gero, jendea barrez algaraka nola aritu 
den denbora osoan, testua entzuteko aukerarik eman gabe; hilketak izan eta, hala 
ere, jendea barrez lehertu beharrean nola jardun den “txor-txor-txor” eta “mur-mur-
mur”, eta gainera neska gazteak “ji-ji-ji” aritu omen dira... 

Esatekoak 
Bizkaieraz idatzitako testua da bakarrizketa hau, eta gai moduan antzokietan 

izaten den seriotasun falta azalduko du, publiko txarrarenganako kritika eginaz.  
 

43. XANKO TA PAXKO - Andoni Arozena (49)  
Sarrera  

- Ekitaldi bakarreko elkarrizketa da honakoa. 
- Clowna landuko duen obra da. 

Laburpena 
Adiskide oso on diren Xanko eta Paxkok, eguna elkarri adarra jotzen igaroko dute. 

Batez ere, Xankok Paxkori egiten dio zirika. Komerietan eta txiste artean, behatz 
baten harrapatzea, afari on bati buruzko aipua, gosea, saio baten prestatzea,... eta 
adiskidetasun fina, izango dituzte mintzagai.  

 

 
66  Antzerti. 47-48, 24. or. 
67  Antzerti. 24. or. 
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Esatekoak  
Obra honek ez du antzoki edo eszenografia berezirik behar, eta antzezleak ere 

edozein sexu nahiz adinekoak izan litezke, dramagileak azaltzen duenez.  
 

44. SEME ONDATZAILEA - Peli Markiegi (50-51) 
Sarrera 

-  Lau ekitalditako antzerkia da. 
Laburpena 

 Bi seme eta aita bizi dira herrixka judu batean. Seme gazteena nazka-nazka 
eginda dago etxe zulo hartan, eta, askatasun egarriz, aitari “banoa” esango dio. 
Semeari, apustu eta taberna artean diru guztiak xahutu ondoren, damuak beteko dio 
barrua, eta oinez etxerako bidea hartuko du, bere burua zikin eta lotsagarri onarturik. 
Aita, bitarte horretan, semea noiz bueltatuko zain egongo da, eta hura ikustean, 
izugarrizko festa antolatuko du. Beste semea, ordea, bekaizkeriaz josita gerturatuko 
zaio aitari, eta honek anaiaren damua onartzeko eskatu eta bere ordaina izango duela 
azalduko dio. Hirurek familia zoriontsua osatuko dute berriz ere.  

Esatekoak  
Bertsoa da aipamen nagusia testu honetan; esaterako, semea etxerako bidean 

denean, bere bakarrizketa osoa bertsotan emango baitu. Bestalde, herri judu bateko 
istorioa da honakoa, Bibliako “seme iriolearen alegia”-ren egokitzapena, eta idazleak 
sarreran dioenez, “Yesukrito an bizi zanan edo”68 herrian gertaturikoa. 

 
45. SENAR BAT NEURRIRA - P. Leundaren itzulpena. (52) 

Sarrera  
- Ekitaldi bakarreko antzerkia da. 
- Frantsesetik itzulitako obra. 
- Antzerki irritsua bezala deskribatzen du aldizkariak. 

Laburpena 
 Etxe dotore batean, etxekoandrea eta adiskide bat hitz egiten ageri dira. 

Etxekoandrea, zer-nolako senar ona duen azaltzen ari da, erosketak, etxeko lanak eta 
abar zeinen ongi burutzen dizkion. Adiskideak, ordea, etxeko kontuak, zenbakiak, 
nork egiten dituenaren gaia aipatzean, etxekoandreak gizonarengana jotzen du 
eskubide hori ez duela leporatuaz. Gizonak, orduan, emakumeari kontrajarriz ergela 
ez dela azaldu, etxean bakea izatearren betetzen omen zituen zereginak aurpegiratu, 
eta bere askatasun eguna ospatuko du.  

Esatekoak 
Bikote arteko komeriak irakur daitezke testu honetan. Etxean nork agintzen 

duenaren borroka.  
  

46. IRUÑXEME - Andoni Labayen (53-54) 
Sarrera 

- Hiru ekitaldiko obra da honako hau. 
- Egileak Dorota Ziaurrizi, 1935. Urteko ekainaren 30ean Iruñean ospatuko zen 

Aberri Egunaren oroipenez idatzitakoa. 
Laburpena  

Ferminen seme Eneko, bere Madrilgo ikasketak gainditu ez, eta Sanferminetarako 
i(Iruñera) asmotan dator etxera. Aita oso haserre dago, eta bere lagun Kristobalen 
laguntzaz Santo Domingora bidali nahiko du semea lanera, baina hori baino lehen, 

 
68  Antzerti. 50-51, 2. or. 
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Sanferminetatik alde egitearren, Basaburu herrixkako Kristobalen hotel-etxe batera 
joango dira uda pasatzera. Egun batean, Peli izeneko mendizale bat agertuko da 
kasualitatez Basaburura, Enekoren Madrilgo lagun minenetako bat. Peliri, Orreaga, 
Enekoren arreba, atsegingo zaio; Enekori, berriz, Kristobalen ustezko iloba izango den 
Xalo edo Salome. Azkenean, ezkontzeko planak egin, eta aitak Santo Domingorako 
lanerako bidaia barkatuko dio Enekori.  

  
Esatekoak  

Antzertik argitaraturiko azkenengo testu hau Nafarroan kokaturiko obra da eta 
hizkuntzan nabaria izango da nongotasun hau. Hala ere, euskalki ezberdinen maneiua 
somatzen da, Peli bizkaitarra izaki. Herodotori aipua egiten zaio obran eta baita 
Txanton Piperri euskal opera garrantzitsuari eta Ingurutxo dantzari ere. 
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2.2.2. Sailkapena  
 

Testu bakoitzaren ezaugarririk erakargarrienak eta interesgarrienak, bakoitzaren 
sinopsi eta laburpena aztertu eta gero, sailkapen bat egitea otu da. Sailkapenaren bidez, 
bakoitzaren beharren aurkikuntza bizkorragoa izateaz gain, errebista osoko testuak osotasun 
batean biltzeko, lana zehazteko eta ondorioren bat ateratzeko baliagarritasuna aurkitu 
nahian luzatuko da honako zerrenda. Hala ere, zerrenda eta sailkapen desberdin mugaezinak 
egin litezkeen arren, hemen bakar batzuk landuko dira. Hasi aurretik, ohartxo bi: izenburu 
bakoitzaren ondoan, parentesi arteko zenbakiak, aldizkarian testua zenbagarren postuan 
argitaratu zen aditzera eman nahi du, aurreko atalean izendatu direnaren modura. Bestalde, 
irudipen pertsonal baten arabera buruturiko bereizketak dira honakoak; beraz, gerta liteke 
desadostasunen bat. Hona hemen sailkapena. 
 
 
2.2.2.1. ANTZEZLAN ORIGINALAK ETA ITZULPEN EDOTA EGOKITZAPENAK 

 
ORIGINALAK 
Aterako gera (1)    Laño ta Izar (2) 
Mateo Txistu (5)    Patxiko ta Martintxo (7) 
Euskel dantzak (9)    Arantza (10) 
Zanpantzar (11)    Egiazko Argia (14) 
Ustegabeko Poza (15)   Iparragirre (16) 
Andregaia nai ta... (18)   Urte-urrena (21) 
Txokolo, Txerri-Tratalari (22) Etxe - Aldaketa (23) 
Iturrian (24)     Aralar mendian (25) 
Osaba (26)     Neskamearen marmarrak (29) 
Mirentxu (30)     Gogo-Oñazeak (31) 
Mox, Miss, Xapi (32)    Balujan (33)    
Gai-dagonaren indarra (35)      Eun-dukat (36)   
Gizon bizarpeituti, Emazte bizartsuti (37) Antzerki yayan izan naz (42)  
Iruñxeme (46) 
 
ITZULPEN ETA EGOKITZAPENAK 
Maya (2)     Guzik-gaxo (4) 
Bi aizpak (6)     Zenbatean Sagarrak? (8) 
Seaska Abestia (12)    Goi-Maitasuna (13) 
Poxpolin-gorria (17)    Antigone (19) 
Eskaleak (20)     Berezi (27) 
Irri-Itzaldia (28)    Eriotz-bide (34) 
Eleizatxoko ardazlea (38)   Garo-usaia (41)   
Seme Ondatzailea (44)    Senar bat neurrira (45) 
 
 
2.2.2.2. HAURRENTZAT EDO HELDUENTZAT IDATZITAKO OBRAK 

 
HAURRENTZAT 
Laño ta Izar (2) 
Patxiko ta Martintxo (7) 
Gabon (39) 
Biotz-Oneko neskatila (40)  
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HELDUENTZAT 
Aterako gera (1)    Guzik gaxo (4) 
Mateo Txistu (5)    Bi aizpak (6)    
Zenbatean sagarrak? (8)   Euskel-Dantzak (9)   
Arantza (10)     Zanpantzar (11)    
Seaska abestia (12)    Goi-Maitasuna (13)  
Egiazko-Argia (14)    Ustegabeko poza (15)   
Iparragirre (16)    Andregaia nai ta... (18) 
Antigone (19)     Eskaleak (20) 
Urte-urrena (21)    Txokolo,Txerri tratalari (22) 
Etxe-aldaketa (23)    Iturrian (24) 
Aralar mendian (25)    Osaba (26) 
Berezi (27)     Irri-Itzaldia (28) 
Neskamearen marmarrak (29)  Mirentxu (30) 
Gogo-Oñazeak (31)    Mos,Miss,Xapi (32) 
Balujan (33)     Eriotz-Bide (34) 
Gai dagonaren indarra (35)   Eun dukat (36) 
Gizon bizarpeituti,Emazte bizartsuti (37) Eleizatxoko ardazlea (38) 
Garo-Usaia (41)     Antzerki yayan izan naz (42)  
Seme ondatzailea (44)   Iruñxeme (46) 
 
 
2.2.2.3. KOMEDIA EDO AMAIERA ATSEGINDUN OBRAK, EDO TRAGEDIA ALA DRAMA  
 
KOMEDIA 
Aterako gera (1)    Laño ta Izar (2) 
Guzik gaxo (4)    Mateo Txistu (5)    
Bi aizpak (6)     Patxiko ta Martintxo (7)   
Zenbatean Sagarrak?(8)   Euskel-Dantzak (9)   
Arantza (10)     Zanpantzar (11)    
Seaska Kanta? (12)     Goi-maitasuna (13) 
Egiazko argia (14)    Ustegabeko poza (15)   
Poxpolin Gorria (17)    Andregaia nai ta... (18)   
Eskaleak (20)     Urte-Urrena (21)    
Txokolo, Txerri-Tratalari (22)   Etxe aldaketa (23) 
Iturrian (24)     Aralar mendian (25)   
Osaba (26)      Irri-Itzaldia (28)    
Neskamearen marmarrak (29)  Mox,Miss,Xapi (32)   
Balujan (33)     Gai dagonaren indarra (35)  
Eun dukat (36)    Gizon bizarpeituti, Emazte bizartsuti (37) 
Gabon (39)     Biotz-Oneko neskatila (40) 
Garo Usaia (41)    Antzerki yayan izan naz (42) 
Xanko ta Paxko (43)    Seme Ondatzailea (44) 
Senar bat neurrira (45)   Iruñxeme (46) 
 
TRAGEDIA 
Iparragirre (16)    Antigone (19) 
Berezi (27)     Mirentxu (30)    
Gogo-Oñazeak (31)    Eriotz-Bide (34)     
Eleizatxoko Ardazlea (38)  



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 55 

2.2.2.4. EKITALDI EZBERDINAK DITUZTEN OBRAK 
 

Atal honetan bakoitzaren zenbakiaren arabera zerrendatuak, eta bakarrizketak 
bestalde bereizi dira, azken hauek gizon nahiz emakumeentzat diren azalduaz.  
 
BAKARRIZKETAK 
 
Gizonezkoentzat     Emakumezkoentzat 
 
Guzik gaxo (4)     Urte-Urrena (21) 
Andregaia nai ta… (18)    Neskamearen marmarrak (29) 
Txokolo, Txerri-Tratalari (22) 
Irri-Itzaldia (28) 
Balujan (33) 
Antzerki yayan izan naz (42) 

 
EKITALDIDUNAK 
 
Ekitaldi bakarrekoak 
 
Aterako gera (1)     Laño ta Izar (2) 
Maya (3)      Mateo Txistu (5) 
Patxiko ta Martintxo (7)    Zenbatean sagarrak? (8) 
Euskel dantzak (9)     Zanpantzar (11) 
Goi-maitasuna (13)     Egiazko argia (14) 
Ustegabeko poza (15)    Poxpolin Gorria (17) 
Antigone (19)      Eskaleak (20) 
Etxe aldaketa (23)     Aralar Mendian (25) 
Berezi (27)      Mos,Miss,Xapi (32) 
Gai dagonaren indarra (35)    Gabon (39) 
Biotz oneko neskatila (40)    Xanko ta Paxko (43) 
Senar bat neurrira(45) 
 
Bi ekitalditan      Hiru ekitalditan 
 
Bi aizpak (6)      Gogo-Oñazeak (31) 
Arantza (10)      Eriotz-bide (34) 
Iparragirre (16)     Garo Usaia (41) 
Eun dukat (36)     Irunxeme (46) 
Gizon bizarpeituti,Emazte bizartsuti (37)   
Eleizatxoko Ardazlea (38) 
 
Lau ekitalditan 
 
Egiazko argia (14) 
Seme Ondatzailea (44) 
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2.2.2.5. PERTSONAIA KOPURUAREN ARABERAKO OBRAK 
 

Pertsonaia kopuruaren araberako obrak, bakarrizketak aurreko sailean bereizi diren 
arren. 
 
PERTSONAIAK 
 
5 baino gutxiagokoak    5 edo gehiagokoak   
 
Patxiko ta Martintxo (7)   Aterako gera (1) 
Zenbatean Sagarrak? (8)   Maya (3) 
Euskel Dantzak (9)    Bi aizpak (6) 
Berezi (27)     Arantza (10) 
Biotz Oneko neskatila (40)   Goi-maitasuna (13) 
Xanko ta Paxko (43)    Poxpolin Gorria (17) 
Senar bat neurrira (45)   Eskaleak (20) 
      Aralar Mendian(25) 
      Osaba (26) 
      Mox,Miss,Xapi (32) 
      Gai dagonaren indarra (35) 

 Gizon bizarpeituti,Emazte bizartsuti (37) 
 Eleizatxoko ardazlea (38) 
 Gabon (39) 

 
10 edo gehiagokoak 
 
Laño ta izar (2)    Mateo Txistu (5) 
Zanpantzar (11)    Seaska kanta (12) 
Egiazko argia (14)    Ustegabeko poza (15) 
Iparragirre (16)    Antigone (19) 
Etxe aldaketa (23)    Iturrian (24) 
Mirentxu (30)     Gogo-Oñazeak (31) 
Eriotz-Bide (34)    Garo-Usaia (41) 
Seme Ondatzailea (44)   Iruñxeme (46) 
 
 
2.2.2.6. SARITUAK 
 

Antzertin argitaratutako antzezlan guztien artean, aldizkariak, sarituak izan direla 
aipatzen duten obrak izendatu dira. 
 
Aterako gera (1)    Urte-urrena (21) 
Txokolo, Txerri-Tratalari (22)   Etxe aldaketa (23) 
Iturrian (24)     Gogo-Oñazeak (31) 
Balujan (33)     Eleizatxoko ardazlea (38) 
Gabon (39)     Garo-Usaia (41)  
Antzerki yayan izan naz (42)   Xanko ta Paxko (43)     
Seme Ondatzailea (44) 
 



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 57 

2.2.2.7. GAIARI EDOTA EZAUGARRI NAGUSIENEI DAGOZKIEN OBRAK 
 

Azken atal honetan, gaika sailkatu dira obrak, bertan multzo ezberdinak sortuaz. 
Lehenengo sailkapena, euskarari eta euskalkiei buruzkoa da. Hemen, euskara hizkuntzarekin 
nolabaiteko lotura duen edozein gai jorratzen duten testuen izenak aipatzen dira, euskalkien 
ezberdintasuna barne. Bigarren multzoan, euskaraz gaineko beste hizkuntzarik testuan 
agertuz gerokoen antzezlanen izenak eman dira. Hirugarrengoan, bertsoek, musikak edota 
dantzak parte hartzen duten antzezlanak zerrendatu dira. Laugarren multzoan, berriz, 
erlijioarekin zerikusia duten obrak. Bosgarrenean, ardo eta alkoholdun edariak azaltzen 
dituzten antzezlanen izenak doaz. Seigarrenak eta zazpigarrenak diru kontuak dakartzate, 
batean diruaren gaia nagusitzen denean obran, bestean, berriz, bien arteko desberdintasun 
eta bizimoduak islatzen direnekoa (dirudun eta pobreak). Azken hiru multzoetan, kaleume 
nahiz baserritarren arteko liskarrak, kontrabando gaiak eta mikeleteen agertzeak bereizi dira.  
 
EUSKARA ETA EUSKALKIAK 
Arantza (10)     Ustegabeko poza (15) 
Iparragirre (16)    Urte-urrena (21) 
Gizon bizarpeituti,Emazte bizartsuti (37) Iruñxeme (46) 

 
BESTE HIZKUNTZAK 
Zanpantzar (11) 
Egiazko Argia (14) 
Eriotz-Bide (34) 
Eleizatxoko Ardazlea (38) 

 
BERTSOAK, MUSIKA, DANTZA 
Aterako gera (1)    Laño ta izar (2) 
Maya (3)     Euskel Dantzak (9) 
Zanpantzar (11)    Egiazko argia (14) 
Iparragirre (16)    Eskaleak (20) 
Iturrian (24)     Aralar mendian (25) 
Mirentxu (30)     Balujan (33) 
Eun dukat (36)    Seme Ondatzailea (44) 

 
ERLIJIOA 
Mateo Txistu (5)    Seaska Kanta (12) 
Goi-maitasuna (13)    Egiazko argia (14) 
Eskaleak (20)     Aralar mendian (25) 
Osaba (26)     Gogo-Oñazeak (31) 
Eun dukat (36)    Eleizatxoko ardazlea (38) 
Gabon (39)     Biotz oneko neskatila (40) 
Garo-Usaia (41) 
 
ARDOA ETA EDARIAK 
Aterako gera (1)    Ustegabeko poza (15) 
Iparragirre (16)    Etxe aldaketa (23) 
Aralar Mendian (25)    Irri itzaldia (28) 
Seme Ondatzailea(44)   Senar bat neurrira (45) 
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DIRUA      ABERATS / POBREAK 
Aterako gera (1)    Bi aizpak (6) 
Bi aizpak (6)     Goi-maitasuna (13) 
Zenbatean Sagarrak? (8)   Osaba (26) 
Zanpantzar (11)    Berezi (27) 
Iparragirre (16)    Gogo-Oñazeak (31) 
Eskaleak (20)     Biotz oneko neskatila (40) 
Urte urrena (21) 
Osaba (26) 
Eun dukat (36) 
Garo Usaia (41) 
Xanko ta Paxko (43) 
 
KALEUME ETA BASERRITARRAK   KONTRABANDOA  
Bi aizpak (6)     Egiazko argia (14) 
Etxe aldaketa (23)    Ustegabeko poza (15) 
Aralar mendian (25) 
Eun dukat (36) 
Garo Usaia (41) 

 
MIKELETEAK 
Mateo Txistu (5) 
Ustegabeko Poza(15) 
Txokolo, Txerri Tratalari (22) 
Aralar mendian (25) 
 
 
2.2.3. Gehigarriak  
 

Berrogeita sei obren sinopsi edota laburpen eta sailkapenak egin eta berauen 
ezaugarririk interesgarrienak aipatu ondoren, Antzertiz kanpo obra gutxi batzuei buruz 
aurkiturikoak izango dira aztergai atal honetan: ikerketaren ondorioz lorturiko aurkikuntza 
bakanen adierazpenak. Erakargarriak, ordea, testuen edukia eta hauei buruzko iritziak aurki 
baitaitezke. 

Testu hauei buruzkoa da informazio gehigarri hau: 
Arantza (10) 
Iparragirre (16) 
Antigone (19) 
Gai dagonaren indarra (35) 
Eun Dukat (36) 
Garo-Usaia (41) 

 
Arantza (Teatro Euskaro, II. liburukia, 60. or.) 

Arantza-ri buruzko kritika honetan, liburuaren idazleak berak, Antonio Maria 
Labayenek, korapilo erraz batean dramaren teknikaren guztizko menderatzea azpimarratuko 
du, hizkuntza janzteko era bitxia alde batera utzi gabe, buru-argitasun, fintasun eta 
dotorezia hitzez definituaz obra. 

Pilartxo eta Maritxuren arteko elkarrizketak eta Anastasio eta Pilartxo lehengusu 
amoranteen artekoak nabarmenduko ditu. Ongi definituak dauden pertsonaiei buruz, bi 
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neskatxen postura kontrajarriak, Raimunda eta Adrian, Pilartxoren gurasoen zintzotasun eta 
bakezaletasuna, eta batik bat, landutako pertsonaia Anastasioren, euren ilobaren, emozioen 
indarraren inguruan obra guztia nola gertatzen den gogoraraziaz. Azkenik, Ilarioren hitzaldiaz 
arituko da, eta amaitzeko, interpretazioaren eta testuaren arrakasta nabarmenduko ditu. 
  
Iparragirre (A. M. Labayenen fondo pribatua) 

Antzerti aldizkariak, Iparragirre obra kaleratu zuenean, ez zuen inolako hitzaurrerik 
argitaratu. Halere, lan hau burutu bidean, Labayenen fondoan, berak makinaz idatziriko 
obraren kopia baten hasieran, eskuz idatzita, irakurleari luzatutako hitzaurrea bilatu eta 
aurkitzeko aukera eta zortea izan da, eta hemen laburpentxo bat eskainiko da. Gerora, 1933. 
urteko loreil-garagarrilean (maiatza-ekaina) datatutako Yakintza aldizkariaren 3. zenbakian 
argitaratu zen hitzaurre hau. 

Hitzaurrea, obrak izan ditzakeen erantzun eta iritzi ezberdinak azaltzen hasten da. 
Kritika txarrak, batik bat. Izenburua ikusi orduko gustukoa izango ez dutenena, euskal 
pertsonaia honen gaia ezagunegia dela eta horrek berrikuntzarik ez dakarrela komentatzen 
dutenena, eginiko lana ona ez dela uste dutenena... Badu, ordea, Antonio Maria Labayenek 
arrazoi garbi bat testuak argumentu eta izenburu hau izan dezan: euskaldun guztietatik 
pertsonaia ezagunena izatea Iparragirre jauna, benetan gurea den pertsonaia, 
euskaldunona. Bai Hegoaldean eta baita Iparraldean ere. Pertsonaia ezagunegia izateagatik 
da, beraz, onuragarria eta erakargarria izenburua eta baita testua ere, idazlearen ustetan. 

Antzerkia egiantzean edo era errealista batean antolatuta dagoela dio, eta olerkitsua, 
erakuslea, gizartekoa, elizkoia eta egizalea69 bezala definitzen du antzezlana dramagileak 
berak. Hizkera, gipuzkera erabiltzen duela dio; idazmena, berriz, entzundakoaren antzera 
egiten omen du. Amaitu, gaiarekin eta idatzitako lanarekin asmatu ote duen, irakurlegoaren 
esku dagoela proposatuaz amaituko du hitzaurrea. 
 
Antigone  
1. Sopokel Euskeraz (Euzkadi egunkaria, 1933ko azaroaren 4a) 
 Azkenengo Antzerti alean Sofoklesen Antigone deritzon antzerkia argitaratu berri 
omen da eta Arrasateko Jokin Zaitegi gaztea izan dela itzultzailea dio, Kresala70 izenpean 
Euzkadi egunkarian, 1933ko azaroaren 4an, artikulua idatzi zuen kritiko euskaldunak. 
Benetan pozgarria deritzo, euskal elerti bakanari bultzada ematera baitator.  

Sofokles aspaldiko dramagilea da, bere hizkuntzaz gain ludi osoan ulertzeko moduko 
testuak idatzi zituena, eta haren antzerkia lantzen ari ez den herrialderik ez omen da, 
argitzen du Kresalak. Beraz, gurean ere oso ongi etorria izango omen da. 

Itzulpenaren ildotik, lan benetan trebea goraipatzeko, itzulpenaren zailtasun guztiak 
gaindituak behar omen dira, Sofoklesen izaera eta estiloa euskal hizkuntzan islatuak. Hiztegi 
aberatseko mutila omen da, ordea, arrasatearra, baita aditz eta elkarrizketetan iaioa ere, eta, 
hutsune ttiki batzuk ager litezkeen arren, bikain bete omen ditu ulermen, estilo eta 
erritmoaren arauak, testuaren zailtasunak mendean harturik. 

Amaitzeko, Zaitegi jaunak antzerkigileei eskaintzen die euskaratze hau, eta, beraz, 
herri lauarentzat ez den testua omen. Hala ere, idazlearen maila ikusita, Zorionak bai 
autoreari baita Antzertiri ere euskara bere bidean gorantz bultzatzeagatik, artikulugilearen 
eskutik. 
 

 
69  Labayen Fondoa. Iparragirreren hitzaurrea, 3. or. 
70  Agustin Zubikarai, Kresala. 
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2. Antzerti-Antigone (Argia aldizkaria, 1933ko azaroa) 
Erdoizta izenekoa da honako artikuluaren egilea, 1933ko azaroan Argia aldizkarian 

argitaraturiko artikulu honen idazlea. Bertan, egun bateko mendi eta nekazari arteko herrixka 
bateko antzerki arratsa deskribatzen du lehenik, izaki hauen poza eta ikusmira zabalduaz. 
Gerora, antzertiaren beharra euskal gizarte honetan jartzen du agerian, herria suspertzeko 
antzertia bezalakorik ez denaren pentsamendua zabalduz. Nekazal jendeari “Euskera zallaren 
aitzakia beldurgarri zaiek. Antzerkilarien aotik entzutean, ordea, etzaiek ajolik.”71 gogora 
ekarriaz.  

Egun gutxira, Antzerti aldizkaria lehen aldiz esku artera iritsi zitzaiola kontatzen du, 
eta aldapan gora lanean nola ziharduen, euskal elertiari bultzada nola ematen zion eta bere 
asmoa zen bezala “Euskera, ta gure erria, antzertiaren bidez suspertu”72 lanetan nola ari zen 
azalduko digu.  

Artikulua idatzi aurretik Erdoiztak zera jaso zuen Antzerti alean: aspaldidanik ikusmina 
zuen euskaraz argitaratuko greziar obra bat eskuartean izatekoa, Sofoklesen Antigone, hain 
zuzen ere. Hizkuntza guztietako elerti edo literaturek eredu izandako obra, eta garatzen ari 
den euskal literaturari ere bultzada ederra emango diona.  

Idazlearen hitzetan, elerti munduan ezaguna zen aba edo aita Zaitegitar Jokinek73 
Belgikatik bidalitako euskaratzea omen da, aberritik urrun egon arren harenganako 
maitasunak eraginda-edo idatzitakoa. Eta bertan, Sofoklesen edukia euskaraz eragitea lortu 
omen du, hitzez hitz itzuli gabe, eta euskara azkarra, aberatsa, goien-goienekoa erabiliz, 
haren irakasle Olabideren bidea jarraituz, nonbait.  

Artikulugileak, beraz, amets bat izan du, euskaraz eta greziar hizkuntzan lan hau 
burutua igarri ondoren, greziar antzerkiaren atzea jaso du euskaldunak, baina eta gero?... 
Bere ametsa beteko ote? Erdoiztak bere azken hitzak Antzerti eta aba Zaitegi zoriontzeko 
gordeko ditu.  
 
3. Ikus Antzerti aldizkarian, Ileko Berriak sailean, 17-18. zenbakian.  
 
Gai dagonaren indarra (“Teatro Euskaro”, II. liburukia, 45. or.) 

Barriola jaunaren obra honen aipamen bat ekarriko du Labayen jaunak bere liburura. 
Bertan, antzerki testu honen modernotasuna goraipatuko du, esaten denak baino ikusten denak 
garrantzi gehiago izango duela azalduaz; hau da, ez da gai baten korapilorik izango, argitu 
beharreko arazorik ez, baina eszenen naturaltasunari jarraituaz, azkenean, istorioa logikak 
eskaturiko irtenbide baten beharrean aurkitu eta horixe bera emango dio dramagileak, amaiera.  

Obra lasai eta pausatua izango da, barre eta negar gehiegirik biztuko ez duena, baina 
ahoko irribarrea ezabatu ezin izango dio ikusleari autoreak. Ezagutza eszenikoak eta pertsonaien 
mugitzeak eta gertatzeak ere ezin hobe erabiliko ditu. Horrez gain, euskarari dagokionez, txukun 
eta fin erabiliko du hizkuntza, euskararen aurrera egin ezinaren ideiak baztertuaz.  

Honekin guztiarekin, Labayenek Gai dagonaren indarra euskal antzertigintzan obra berezi 
eta aurrerakoia izendatuko du.  
 

Obra de factura completamente moderna, constituye, tratándose del teatro vasco, 
una verdadera novedad. Apartándose del coto cerrado en que han venido 
desarrollándose hasta ahora las obras destinadas a nuestro teatro, ha trasladado la 
acción a lujosa estancia de acaudalados propietarios, sin que semejante cambio haya 
podido influir en desdoro de nuestra idolatrada lengua.74 

 
71  “Antzerti-Antigone” Argia, 1933 
72  “Antzerti-Antigone” Argia 1933 
73  Jokin Zaitegi, Kizkiña. 
74  Labayen, A. M. Teatro Euskaro, II. liburukia, 45. or. 
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Eun dukat  (“Teatro Euskaro”, II. liburukia , 75. or.) 
Eun dukat obraren kritika hau Jose Ariztimuñok, Aitzolek, idatzitakoa, Diario Euzkadin, 

1935eko martxoaren 14an, eta Labayen jaunak bere liburuan urte batzuk geroago 
argitaraturikoa da. Kritikoak Eun dukat obra oso original bezala deskribatzen du, euskal 
antzertiari beste kutsu bat ematen diola adieraziz. Euskal folklorea taula gainean jartzen eta 
benetan euskalduna den herria islatzen omen du, gai, korapilo, hizkuntza eta izate poetiko 
bikainez hornituaz. Gainera, euskaraz idazteaz gain, euskal gizartearen psikologia irudikatzen 
du, eta, era berean, antzertiaren garra, bere osotasun, mugimendu eta pertsonaiak ezin 
hobe lotzen omen ditu komedia honetan dramagileak. 

Testu honen jatorria nongoa den ere jakinaraziko dio irakurleari Aitzolek. Dirudienez, 
Gipuzkoako Beterrin, ba omen zen pikondo baten azpian, ederto, ehun dukat jasotzen zituen 
ikazkin bat, eta kopla bat abesten omen zuen sarritan:  
 

Eun eder dukat dauzkat pikope batian; 
beste eun jarzera lenguan gañian75 

 
Itzain edo idi-zaintzaile batek, ordea, kopla behin batean entzun eta tentazio txar 

batek bultzatuta diru huraxe lapurtu omen zion.  
Hauxe da, beraz, honako pasadizo hau, gipuzkoar mendietako giroa ederki azalduaz 

komedia honi bizia emango diona. Joko eszenikoa eta korapiloa bizitzearren asmatuko ditu 
obra-egileak pertsonaia berriak, benetakoak alde batera utzirik. Baina hauek guztiak ederki 
deskribatzeaz gain, bikain zehaztuko ditu dramagileak, artzainari bere esentzia prestu, langile 
eta diruzalea ezarriz, iloba gaztearen eta seminariotarraren izaerak kontrajarriz, eta, noski, 
gaur egun ia galdua dagoen baina garai batean euskal umeen gaztelerazko “el coco” 
deritzonaren aztiaren igarletasuna erakutsi eta bere izate alproja agerian jarriz. 

Euskarari dagokionez, bere erabilera dotore, erraz, arin, zuzen eta, aldi berean, 
herrikoiak obra artelan bihurtzen du, artifizialtasun nahiz itxuratasunak -eta era honetan 
lortutako testuen zentzu artistiko ezak- alde batera utziaz.  

Honekin guztiarekin, Lekuona anaiak zoriondu eta teatrogintzara bultzatuko ditu 
kritikoak, bere lana euskal antzertian eman den testu handienetako bat bezala onartuz. 
 
Garo Usaia (Teatro Euskaro, II. liburukia, 79. or.) 

Donostian, 1965. urtean, antzezlan honen antzezpen bat izan zen, eta Diario Vasco 
de San Sebastián aldizkarian T. Goñi de Ayalak idatzi zuen kritika, Labayenek bere liburuan 
agertzen duenez. Hemen testuari buruzko aipamenak bakarrik ekarriko ditugu gogora.  

Herriaren maitasun eta sentiberatasuna, bere malenkonia eta baserrienganako 
gorapena dira komedia honen gairik nabarmenenak euskal lurraldearenganako sinbolo eran, 
nahiz eta, era berean, modernitatearen ideia bere sakontasunean izan, eta horrela, bien 
arteko kontrasteaz hartzaileak aspertzeko astirik izan ez. Hala ere, aipatu beharrekoa da bi 
ekitaldien arteko distantzia gehiegikeria bat dela, kritikoaren iritziz, Olarra Karraskedo 
dramagilea euskara eta teatrogintza ederki bateratzeko gai izan dela eta hau oso gogoan 
hartzekoa dela dioen arren. 
 
 

 
75 Labayen A. M. Teatro Euskaro, II. Liburukia 76, or. 
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2.2.4. Antzezlanei buruz 
 

Errebistaren atalik nagusiena, hau da, testuen ataleko zati bakoitza banan-banan 
aztertu ondoren, haien artean sailkapenak burutu eta gero, azken aipu batzuk ematea 
besterik ez da geratzen.  
  Horretarako, lehenik eta behin, izenburuei haien tokia eskaini zaienez oraindaino, 
pertsonaiak izango dira aztergai hemen, nahiz eta azken finean sailkapenean pertsonaia 
kopuruaren arabera testuak izendatu, berauei buruz bada-eta beste esatekorik. Antzerti 
aldizkariak hitz ezberdinak, autore bakoitzak aukeraturiko hitzak erabiltzen ditu pertsonaien 
atala aurkezteko. Adibidez, aldizkariaren lehen alean argitaratzen den Toribio Alzagak 
idatzitako lehen obran, Aterako geran, Banaketaren barruan, bi bereizketa egiten dira: 
batetik, antzeznotiñak hitza agertzen da, “pertsonaiak” esan nahi duena, gaur egun 
erabiltzen ez den elea izan arren, eta egintariak, bestetik, egileen izenez, antzezlana burutu 
duten aktoreen izenez ari den terminoa. Maya antzezlanean, berriz, personajes agertuko da 
atal honen buruan, gaztelaniaz, nahiz eta beste guztia euskaraz idatzita egon. Antzezgileak, 
antzezkigileak, irudigileak, antzezlari eta antzeslariak, antzez-lagunak, antzez-notiñak, 
egileak, eta banaketa bezalako hitz ezberdinek, beraz, esanahi bera izango dute. Kasu 
askotan, hauen azpian edo gertu, antzeztokia eta informazio berria eskainiko duten 
tankerako beste batzuk ager daitezke, hala nola beharrezko jantzi nahiz atrezzoa. Hauek 
guztiak, irakurketa hasi aurretik istorioan kokatzeko, eta ondoren, antzezteko orduan inguru-
girotzeko eskaini ohi ditu autoreak. Bestalde, testuaren, antzezkizunaren amaiera agertzeko 
oihala edota bukaera bera agertzeko, autoreek beste esamolde ezberdin batzuk erabiltzen 
dituzte. Horretarako, zapiya, zapia azkar, zapia jeisten, zapia geldi-geldirik jeisten da, zapia 
bera, amaya, amaia, oiala bera, oiala beera astiro, amaitu da, bukatu da, azkena, ezkuta-
zapia jeisten da eta abar bezalakoak erabiltzen dituzte. Ez dago, beraz, hitz berezi bakarra 
egoera edo une hau agertzeko. Autoreek esanahiari eutsiaz, eta beren gustuez baliatuaz 
erabakitzen dute zein den hitzik edota esamolderik egokiena, eta agian sekula erabili ez izan 
arren, esanahi antzekoa duen ele edota esaera berri bat izan ahal da obraren amaiera 
emateko hitza.  

Hau alde batera utziz, argi geratu da sailkapena egiterakoan gaiek badutela 
nolabaiteko garrantzi berezia lehen euskal antzerti aldizkari honetan, eta beraz, berauei 
eskainiko zaie tarte txiki hau. Hizkuntzaren garrantzia Antzertin eta garaiko antzerkian ere 
ikaragarria zen oso, euskal antzertiaren nahia eta helburua euskarari bultzada bat ematea 
baitzen. Testuek euskara garbi eta zaindu batez idatziak behar zuten, errebistaren garaian 
oso gutxiren esku zegoen euskal diziplinan, beraz. Euskalkiei dagokienez, testu 
gehientsuenek gipuzkoar euskalkia, hau da, gipuzkera, erabiltzen dute, eta hitz egiten zen 
moduan idatziko dute, doinuaren idazkera jarraituaz, orduan ez baitzen euskara baturik, ez 
eta idazmen arau sakonik ere, eta bakoitzak bere euskalkia bere legeekin islatzen zuen 
paperean. Gipuzkoar kutsua nabaria da obra gehienetan, dramagile gehienak gipuzkoarrak 
zirelako, aldizkaria Gipuzkoan kaleratu zelako. Tolosaldeko eta Donostia aldeko mintzaerak, 
ondorioz, erabilienak, garaiko euskal kulturaren ardatz nagusi bat bi herri hauen artean 
murgiltzen zelako, eta, beraz, autoreetako askok bizitokia bi eskualde hauetan baitzuten. 
Hala eta guztiz ere, ez dira bakarrak, nafarrera, bizkaiera eta lapurtera ere tarteko testuetan 
partaide baitira, eta beraz, ezin ahantzi daitezke eta alde batera utzi, beste euskalkien 
erabilerarekin -ez Antzertin, ez Antzertiz at- sorturiko beste lanak. Caro Barojak dioenez, 
euskalki hauen mugak ez dira geografikoak, ez datoz beti bat geografiako mugekin; beraz, 
har dezagun kontuan. 
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 … la frontera del dialecto vizcaíno con el guipuzcoano no va por la de las provincias 
actuales, sino más ajustada a aquella que separaba a los várdulos de los caristios, 
precisamente.76 

 
Hizkuntzarekin jarraituaz, hiztegi eta esaera jatorrak erabiltzeaz gain, testuen 

sortzearen garaia nabari da idatzietan, egun ia erabiltzen ez diren edota galduak dauden 
aditz, hiztegi, tresna, eta hizkuntza mailak agertzen baitzaizkigu. Hauek testu bakoitzaren 
azterketan azpimarratuak izan dira, baina hemen, guztia osotasunean begiratuaz, hika eta 
berorika nola erabiltzen dituzten -egun, gero eta gutxiago erabiltzen direnak; batez ere, 
berorika, ia galdua dagoena-, garaiko euskara puruaren zaletasuna norainokoa zen -Sabino 
Aranaren hizketa garbi eta puruaren garaia da-, eta euskararen aberastasunari zer-nolako 
begirune eta muntaz begiratzen zitzaion bernabarmendu nahi da.  

Gaiarekin bat eginik, eta ia erabiltzen ez diren edota galduak dauden ohituren artean, 
eta benetan garrantzizkoak direnak, ortografia eta ohitura grafikoak dira. Hasteko, “r” hizkian 
jarriko dugu arreta. Aldizkarian, XX. mendeko beste euskal idatzi guztietan bezalaxe, “r” 
bikoitz guztiak “r” bakan bat bere azentu markaz agertzen zituzten; hau da, ez zituzten bi “r” 
jarraian idazten, bakar bat goian azentu marka batekin baizik. Gauza bera “l” bikoitzaren 
doinua idazteko, ez zituzten ez bi “l” jarraian idazten, ez eta egun idazten den bezala “i” 
hizkiaren ondoren “l”-a izkiriatzen, ez, “l” bakana gainean gidoi tankerako batekin 
argitaratzen zuten baizik. Ortografiarekin amaitzeko, “h” hizkia falta da ezberdintasunen 
artean. “H” hizki hau, askoz ere beranduago, 70-80.eko hamarkaden inguruan, 
Euskaltzaindiak Hegoaldeko euskaran barneratu zuen, Euskara Batua eratu nahian 
zebiltzanean; batik bat, Iparraldean zituzten arazoak konpontzearren, Iparraldean “h”ari 
doinua jartzen baitiote, eta ez da, Hegoaldean erabiltzen den moduan, hizki mutua. Baina, 
30.eko hamarkadan, ez zen, beraz, “h”rik existitzen Hegoaldeko euskalkietan, eta ondorioz 
Antzertin ez da hizki hau agertzen, beste hizkuntzei edota lapurterari dagokiena ez bada.  

Honez gain, esamolde eta etimologiari dagokienez, bada egin beharreko beste 
aipamen txiki bat. Testuen egileen izenak, eta izenak orokorrean “Alzaga´tar Toribio” bezala 
agertzen zaizkigu Antzertin, hau da, abizenaren atzetik “´tar” atzizkia, eta ondoren izena. 
Atzizki honek, pertsona bat zein etxe, herri edota taldeetakoa den adierazten du; kasu berezi 
eta ugari erabili izan den honetan, abizenaren sendikoa, hain zuzen ere. Egun, ordea, era 
horretan, antzinako gogoeta eta gaietan edo tradizioa mantentzearren erabiltzen da soilik 
esaera mota hau, hala nola gonbidapenetan, hileta-oroimenetan, bisita txarteletan... 

Hizkuntzaren gaiarekin amaitzeko, eta esan dugun 30.eko hamarkadako euskara 
hizkuntzaren garrantzia abertzaletasun mugimenduan baieztatzeko, testu askotan agertzen 
diren berari buruzko aipamenak argitara ekarri dira. Egia baita, testu bat baino gehiagotan 
zuzentzen dela dramagilea publikoarengana, euskara haurrei irakatsi, hizkuntza bultzatu eta 
erabiltzeko, era batera edo bestera adieraziaz. Beraz, eta arrazoi honexegatik baiezta daiteke 
antzertia gizartearen isla dela; eta euskarari eskaini zaion tarte honekin, Antzertiko 
antzerkietan, euskarak antzerkizaleen eskuetan, testuaren edukiaz gain, garrantzi izugarria 
duela argitu nahi izan da. Hala ere, euskara Antzertiren gairik nagusiena izan zen arren, eta 
aldizkariko euskaldunon nahirik gorenena Euskal Herriaren euskalduntzea izan bazen ere, 
kontuan hartzekoa da, orain laurogei urte ere, pentsamolde batzuek beste hizkuntzak 
kanpotarrak geuregandik aldaratzeko erabiltzen zituzten arren, beste batzuek kanpotar kutsu 
hau kultura eta jakintzaren maitale eta aberasgarri moduan onartzen zituztela.  

Hizkuntzaz gain, beste gai ugari bereizi ditugu sailkapenak sailean, eta hauek motz-
motzean aipatu nahiko nituzke. Bertsolaritzak, eta, era berean, dantzek eta musikak halako 
tartetxo baten beharra dutela uste dut atal honetan, ez baita harritzekoa bertsoek, musikak 

 
76  Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 28-29. or. 
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eta dantzek aldizkarian zehar hartu zuten protagonismoa. Harritzekoa baino, liluratzekoa, 
bertsoen erruzko erabilera, antzina, garai haietan, norainokoa izan zitekeen pentsatzea. 
Azken finean, antzertia, bertsoak eta dantzak ziren euskal gizartearen talde entretenigarri 
bakarrenetakoak urte haietan euskal mugimenduan. Herri guztia bilarazten zuten 
ospakizunak bihurtzen ziren, eta dibertimendu eta aisialdiko zereginik maitatu eta 
gozatuenak ziren, beren euskalduntze betebehar garrantzitsuaz gain. Nahiz eta mende 
hasera gogorra izan, gerraurreko urteetan, euskal mugimendua berpiztu egin zen, eta 
bertsolaritzarena da kasurik azpimarragarriena. Antzertin eta antzertian, beraz, dibertimendu 
eta, era berean, kulturaren bultzada moduan, aipatu diziplina hauek ere ikus daitezke. 
 

Otras actividades de aspécto artístico (...) resultan sin duda más comunes y 
generalizadas; en ellas participa más activamente mayor número de sujetos. Aludo a 
la música, la poesía y a la danza.77 

 
Erlijioa da, bestalde, euskal kutsudun edozein motibotan parte hartuko duen gaia, 

kristautasuna orain oso urte gutxi arte euskaldunen etxe ia guztietan barneratua baitzegoen 
oso. Nolabait esatearren, bizimodua erlijioaren erara egina zegoen, tradizioa esaten zaien 
ohitura ugari erlijio honen inguruan burutzen ziren ospakizunak baitira. Eta hau, artean 
nabaria izan da historia osoan zehar, kristautasuna geurera sartu zenetik, behintzat, baita II. 
Errepublika garaian abertzalea zen Euskal Herrian ere. Antzertiak, beraz, euskal antzertiak, 
Antzerti aldizkariko testuek ere, hor dute bere kristau kutsua; hizkuntzan, esamoldeetan, 
gertaeretan, pertsonaietan, jokaeretan eta pentsamenduetan islatzen da bere izatea, 
kristautasunaren lege eta ohitura ugari bertan atzeman daitezkeelarik. Erlijioak gazte nahiz 
zaharrak eta pobre nahiz aberatsak elkartuko zituen, gainera, nolabait ere. Eta pobre nahiz 
aberatsak aipatu nahi dira oraingoan. Bi talde kontrajarri hauetako partaideen arteko liskarra 
aski ezaguna -txiro eta aberatsen artekoa- betidanik gertatu den borroka da, errealitatearen 
parte dena. Hau dela eta, eta antzertiaren helburua errealitatea islatzea dela jakinik, sarritan 
hitz egingo da pobre eta aberatsen arteko desberdintasun, mespretxu eta bekaizkeriei buruz 
aldizkariko obretan. Gero, kasu askotan, erlijioaren indarrak lagunduta konponduko diren 
arren, edo ez... Diru kontuak, hala ere, txiro eta aberatsen arteko liskarraz gain ematen dira 
beste era batzuetan: baten bat aberastu nahian dabilela, lur jotze ekonomikoak direla eta, 
aurrezte moduan, lapurretak honen inguruan, apustuak, kontrabandoa, herentziak, 
immigrazio eta emigrazioa, eta abar luze bat. Hauek guztiak Antzertiko obren mami nagusiak 
direlarik. Beraz, diruaren garrantzia ezin utz daiteke alde batera.  

Gizarte mailei dagokienez, txiro eta aberatsei buruz aritu eta ildo horretatik jarraituz, 
etxeko ohituretan barnera gaitezke. Baserriko aitona-amonak, gurasoak eta bilobak, ohituraz 
kasu askotan etxe berean bizitzeaz gain, morroiaren eta, era berean, neskamearen 
pertsonaiak ekarri nahi dira gogora hemen. Garai bateko hiri edo herri handietako etxeetan, 
burgesiak agintzen zuenetan, neskameak izan ohi ziren etxeko lanak egin nahiz haurrak 
zaintzen zituzten pertsonak. Maila ekonomiko dezentea zuten etxeek neskamea izango zuten, 
eta hauek, kasu askotan, nagusien etxean bertan biziko ziren. Beraz, diru kopuruaren 
araberako luxu bat zen neskamea izatearena. Bestelakoa da, ordea, morroia izatea; morroiak 
baserrietan bizi ziren; baserrietan lanerako laguntza behar izandakoan, hara joan ziren 
mutikoak dira, lan egitearen truke ohea eta jana izango zituztenak. Etxekoak bezala onartzen 
dituzte kasu askotan, edota etxeko bihurtzen dira gerora batzuetan; eta ez, ez dira aberatsen 
etxeetan lanean aritzen diren pertsonak. Beraz, beheko maila sozialen arteko bi pertsonaia 
hauek etxea zerbitzatzeko lana eginagatik ere, desberdintasun latzeko zerbitzariak ditugu, 
bata beti maila baxuagokoa izango dena -salbuespenak beti izango ziren arren-, eta 

 
77  Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 354. or. 



IDOIA GEREÑU ODRIOZOLA  
Antzertiren lehen aroa (1932-1936). II. Errepublikako euskal gizartearen isla 

 65 

nagusien mailakoekin nahastu ezingo den neskamea, bere izatea islatuko duen uniformea 
izango duelarik, tratu desberdina jasoko duena. Bestea, berriz, etxekoa bezala onartu ahal 
izango duten morroia. Begira zer dioen morroiei buruz Caro Barojak:  
 

A veces también, por enfermedades, falta de hijos crecidos y demasiado trabajo u 
otras causas, es necesario tener un criado (“morroi”, “morroe” o “mutil”) que lleva 
vida muy parecida a la del resto de la familia.78 
La frecuencia que un joven vasco que va de criado a determinado caserío, en que no 
hay herederos masculinos (o estos se han desentendido de la hacienda), se casa con 
la hija de los que lo habitan, dueños o arrendatarios, y pasa a ser luego el cabeza de 
familia, es bastante grande...79 

 
Pobre izatetik aberats izatera igaro izan dira, beraz, kasu batzuetan, morroi 

joandakoak, edo hobe esanda, ziur aski, eskuartean ezer ere ez izanik, etxetik joan, eta 
baserri baten jabe izatera pasatu dira batzuk; baina, orain, hemen, morroien irabaziak gutxi 
irudituko zaizkien indianoak aipatu nahi dira. Hauetako asko, benetan txiro izatetik guztiz 
aberastera pasatu zirenak baititugu. Indianoak, Euskal Herria utzi eta bizimodu hobe baten 
bila “Indietara”, gaurko Ameriketara bidaiatu zuten pertsonei deitzen zitzaien. Indiano 
hauetako batzuek, diru mordoxka egitea lortu ondoren, herriminaren bultzadaz, agian, edota 
familia osoa bertan utzi zutelako, asko berriro Euskal Herriratzen ziren. Izango ziren, ordea, 
gutxi aberastutako indianoak ere, baita irabaziak berehala xahututakoak ere, eta betikoz han 
geratu zirenak, baita gaur egun haien familiak han jarraitzen dutenak ere. Aberats bueltatzen 
zirenek, ordea, aberats berriek, pertsonaia tipo bat egitea lortu zuten, eta indiano izenez 
bataiatu zituzten. Antzerkian eta Antzertin ezagutu ahal da pertsonaia hau obra bakarrean 
baino gehiagotan: gogora dezagun Iparragirre obra, eta nolakoa den indiano baten itzulera. 
Honez gain, konpara dezagun antzerki obra hau Julio Caro Barojak dioenarekin, eta 
indianoak errealitatearen parte handia zirela baieztatu, eta antzerkian bere isla baieztatu 
ahalko da.  
 

En varios valles pirenáicos navarros es costumbre que los hijos emigren a América en 
edad temprana, quedando la hija “para casa”, de heredera. Lo que se persigue es que 
un “indiano” del valle, de los que vuelve con capital, se case con ella, y que los hijos 
de la casa hagan lo mismo cuando llegue su turno con otras herederas vecinas.80

  
  
Indiano hauek, kaleume edota baserritarrak izan zitezkeen, Antzertiko obretan 

sarritan agertzen den bereizketa honetako edozein aldetako partaide. Eta berezitasun honi 
emango zaio bide oraingoan. Kaleumeak, herrian edo hirian bizi ziren edo direnei -gaur egun 
ere baserritar jende artean oraindik erabiltzen den esamoldea baita- deitzen zaie. Hau da, 
mendi aldean, baserrian edo mendi arteko herrixka txikietan bizi direnek, kale edo hiriko 
jendeak beraiekin konparatuaz duten bizimodu ezberdina dela-eta, hots egiten diete modu 
horretan, gehienetan modu mespretxuzko batean. Baserritarren ustez, kaleumeak mendiko 
gaietan ezjakinak baitira, txori, zuhaitz, onddo, eguraldi eta abarri buruz ideiarik ez baitute, 
eta, gainera, basoan bakarrik ibiltzeari, galtzeari eta iluntasunari beldur baitiote, mendia eta 
natura gutxi errespetatu eta zaintzeaz gain. Bereizketaren beste aldean, ordea, kaletarrak 
ditugu. Kaletarrek, euskal hizkuntzan, ez dute baserritarra gutxietsiko, euskaldun kaletar 
gehienak handik etorritakoak baitira, edota aitona-amonaren bat han bizitakoa, edo jatorria 

 
78  Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 214. or. 
79  Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 210-211. or. 
80  Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 211. or.  
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han nonbait duena, ziur aski. Gazteleraz, ordea, casero hitza erabiltzen zen mespretxuz, 
baserritarrak kultura gutxikoak, gaztelera mintzatzeko arazoak zituztenak, gizarte maila  
baxuagokoak bezala ikusten eta onartzen baitzituzten kaletar burges erdaldunek, eta kutsu 
hau jaso zuten handiustedun euskaldunek. 

Beste pertsonaia mota ezagunak, Euskal Herrian, mutilzahar eta neskazaharrak dira. 
Baserrian edo etxean betikoz geratuko diren pertsona ezkongabeak, zeresan, broma eta 
satira ugariren motibo izango zirenak; eta hauek ere, pertsonaia ezagunak izango dira gure 
gizarte eta, beraz, antzertian.“Bi aizpak” obra pertsonaia hauen adierazgarri har daiteke. 
Caro Barojak azalduko ditu beren ezaugarri nagusienak: 
 

La emigración a América, las órdenes religiosas, la carrera eclesiástica, el servicio y la 
artesanía pueden descargar de habitantes el viejo caserío; pero no son excepcionales 
los casos de gentes oscuras y humildes que prefieren vivir en él, sometidas a un 
estado de dependencia y de pequeña soltería. “Multilzarrak”, es decir, solterones, y 
“neskazarrak”, o solteronas (mozos y mozas viejos, literalmente) forman en la 
sociedad rural una clase conocida, objeto de fáciles sátiras.81 

 
Gaiekin jarraituaz, ardo, sagardo nahiz pattarra bezalako edariekiko euskal 

gizartearen ohiturak ere ugariak izan dira. Besta edo aitzakia gutxi behar izaten zuten 
gizonezkoek tabernan edo sagardotegian sartu eta baxoerdi edo txikito bat edateko. 
Gizonezkoek diot, emakume gutxi sartzen baitziren toki hauetan, urte haietan: 
gizonezkoentzat lanorduz kanpoko atseden tokiak ziren. Ardoaren zaletasunaz gain, 
euskaldunak ba omen ditu bereizten dituen beste ezaugarri batzuk. Ikusi Caro Baroja jaunak 
dioena, eta gero, bakoitzak pentsa, sinetsi edo kritika dezala nahi duena...82 

 
... los españoles del siglo XVII, según lo indican multitud de textos literarios (...) 
consideraban que los vascos se caracterizaban por una serie de rasgos muy definidos 
y que reflejan observación regular. Admitida su nobleza de linaje como base de la 
mentalidad (...) seis eran las cualidades y defectos que se les atribuían: 1º, sencillez 
de espíritu y candidez; 2º cortedad de ingenio, de razones, de palabra y de modales; 
3º aptitud para ser secretarios, a causa de su fidelidad administrativa y sus 
habilidades caligráficas; 4º aptitud para la marineria; 5º afición al vino y tendencia a 
la embriaguez; 6º humor arrogante, colérico y arrebatado.83 

 
Eta honekin, gaiei buruzko atala amaitu arren, aztertutakoak aztertu eta gero, ez da 

ondorengo hau esatea besterik geratzen. Badirela, ordea, lege, tradizio eta ohitura hauek 
guztiak hautsi eta ikuspegi berritzaileak zituzten gizaki eta gertakizunak ere euskaldunon 
artean. Eta, behin baino gehiagotan errepikatu den errealitatearen isla baldin bada antzertia, 
berritzaileen ikuspegiaren isla ere bada, eta beraz, gogora ekarri nahi da berriz ere Garo 
Usaia obra, Goñi de Ayalak bere artikuluan84 dioen bezala, tradizioa mantenduz aparte, 
modernitatearen izatea ere beregan baitauka.  

Guztiz amaitzeko, ez da erran gabe utzi nahi, isla duten pertsonaia eta ohitura hauek 
guztiak, hemen aipatutakoak, sailkapeneko zerrendarekiko azalpen bat direla. Eta pertsonaia, 
zaletasun edota ohitura hauek behin eta berriz errepikatuak ikusi dira aztertzen ari garen 
Antzertiko testuetan zehar. Euskal gizartearen ispilu, beraz, Antzerti aldizkaria. Gertatutako 

 
81  Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 214. or. 
82  Sail honetan Caro Barojaren aipamenak aurkeztu dira soilik. Aurki daitezke beste antropologo eta  
etnologo batzuen iritziak gaiarekin primeran datozenak ere, baina lanaren luzapena kontuan hartuta,  
Caro Barojaren iritzi eta komentarioak interesgarriak iruditu dira, eta hautu hau onartu da. 
83   Caro Baroja, Julio. Los Vascos, 214. or. 
84  Labayen, A. M. Teatro Euskaro, II. liburukia, 79. or. 
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pasarteak, gai historikoak, eta fikziozko istorioak nahastuak izan arren, guztiak XX. 
mendearen hasera azaltzen saiatzen direlarik. Errealitatean oinarrituriko literatura da, beraz, 
Antzertiren funtsa. Herri errealismo tankerakoa, beraz, gerra aurretik Euskal Herrian nagusi 
zen antzerki mugimendua. Hitz bakarrean: herrikoia. 

 
 
 
2.3. Ileko Berriak-Jakingarriak eta Besteak 
 
2.3.1. I leko Berriak edo Jakingarriak  
 
1. zenbakia 

1931 1932´ko ANTZERTI-AROA: Igaro zen neguan indar handia hartu omen zuen 
antzertiak, Bizkai eta Gipuzkoako herri eta herrixketan euskal antzezkizunak 
antolatuaz. 

ANTZERKI BERRIAK: Lauaxetaren Gotzone, Amondarainen Lilia lotan, Ayanberen Euskal 
Eguna, Lekuonak itzulitako Sorgiñak, Altzagaren Burruntzi, Ixidor Paradaren 
Abendaren eresiak, antzerki berrien sormenak. 

EUSKAL-OPERA BILBAO´KO ARRIAGAN: Maitena, Naste-Borraste eta Kaitarrak eres 
antzerki eta opera emanaldiekin, urtarril eta otsailean. 

IÑAUTERITAN TOLOSA´n: Iñauterietan hiru antzerki jai izango omen ziren, Zarauzko, 
Tolosako eta Donostiako Naste-Borraste, Euzko Gaztediko lagunak eta Iztunde 
taldeen emanaldiekin.  

COCTEAU EUSKALDUNA: Manu Sota Aburto gazteari zorionak euskarara itzultzen ari zen 
bere La vieja que pasó llorando obrarengatik. 

GERORAKO ASMOAK: Hurrengo aleetan argitaratuko ziren Laño ta Izar eta Ayanberen 
“Euskel-Antzertiaren kondairako apur batzuek”-en aurre aipamena. 

TORIBIO ALTZAGA: Pertsonaia ezagun hau dela eta, bere antzerki zaharrenetako baten, 
Aterako gera-ren argitaratzearen zergatia. 

ANTZERKI-EGILEAI OARRA: Antzerki obren autoreei, Antzertik beren obrak argitaratzea 
nahi izanez gero, lanak makinaz idatzita bidaltzekoaren eskaintza. 

 
2. eta 3. zenbakia 

ERRUSIARRAK GURE ARTEAN: Ostrowski eta Gorkiren antzerkiak Donostiako 
Kursaalen. 

PARADAREN BESTE ANTZERKI BERRI BAT: Isidor Parada idazleak euskara eta erdara 
erabiliaz Ortzetik jausita idatzi omen zuen. 

PEDRO MARI: Antzerki hau Bilboko Euzko Gaztedikoek oso lan politarekin behin baino 
gehiagotan Eliseo Zelaietan antzeztu omen zuten, baina Antzertik eskaera bat 
egiten die, euskara gehiago sar dezatela obran zehar. 

EUSKEL TEATROA USTARITZEN: Eguberri egunean ospatu zen antzerki jaian, Blazy 
eta Hiriart J.k idatziriko eta Elissalde euskaltzainak itzuliriko Oltzaberrian antzeztu 
zuten. 

ANTZERTIAREN BIDE BERRIAK: Antzezlari talde berri eta ausart baten eskean dator 
aldizkaria, Parisko hiru talde berrizaleak adibide bezala jarriaz.  

MAITASUNAK VICTORIA EUGENIAN ETA ARRIAGAN: Donostiako Euzko Etxekoek 
Barriolaren obra hau antzeztu zuten bai Donostian eta baita Bilbon ere, eta 
horrexegatik Zorionak bidaltzen dizkie, taldeari eta Barriola jaunari. 
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4. zenbakia 
GURE ESKERRONA: Eskerrak bidaltzen dizkie Antzertik bera laguntzen eta txalotzen 

ari diren guztiei; batez ere, garaiko aldizkari eta egunkari batzuei. 
DAMUA GARAIZ: Tolosar Baleriano Mokoroaren obra hau bigarren aldiz argitaratzera 

zihoazen.  
ELIZONDO JOSE ANTZERKIGILEA: euskal antzertian lehen aldiz drama antzerki mota 

landu zuena izaki, gogora ekarri nahiko du Antzertik. 
BIXENTE: Pepe Artola zenduaren obra hau Euskal Herrian zehar interpretatua izaten 

ari zen.  
EUSKEL-ANTZERKIAK RADIOZ: Donostiako Euzko Gaztediak, asteazkenero, gaueko 

zortzietatik bederatziak bitarte, euskal abesti eta hitzaldirik politenak emango 
omen zituen, eta horien artean, Beorlegi eta Egilegor antzezleen bakar eta 
elkarrizketak. Saio honen eragileak Zubimendi eta Arzeluz izan ziren. 

KIRIKIÑOri OMENALDIA: Ebaista Bustintza, Kirikiñori eginiko omenaldia zela-eta, 
Durangon, antzerki jaia omen zuten. Bertan, Kirikiñok itzulitako Astinduak eta 
Joseba Altunak itzuliriko Negarrez igaro zan atsua antzeztu zituzten. 

 
5. eta 6. zenbakia 

SHAKESPEAREri GORASARREA: Shakespeareri bere herri Stratford-Onavonen 
omenaldia egin zitzaion, eta bertan, Shakespeare izeneko antzoki berria zabaldu 
izanaren berria ekarriko du errebistak euskal antzerkizaleen artera. Hizkuntza 
guztietara itzulia dagoen dramagilearen lanetako bat, Macbeth, hain zuzen ere, 
Toribio Alzagak itzuli zuen euskarara. 

ISIDORO PARADA (G. B.): Dramagile abertzale honen heriotzaren berri eman zuen 
aldizkariak, nahiz eta bere lanak euskaraz ez idatzi, gai eta gogo abertzaleak 
omen zituen.  

ANTZERKI JAIEN GORA-BERAK: Txalo jasa bidaltzen die Antzertik Gipuzkoan eta 
Bizkaian lanean ari ziren taldeei. 

BAZKUN BERRI BAT EUSKEL-ANTZERTI-ALDE: Bilboko Euzko Gaztedijaren barruan 
Euskel Antzertia suspertzeko sortu zen taldeari aurrera jarraitzeko animoak 
bidaliko dizkio, eta bere poza agertuko dio aldizkariak. 

TEATROA UDARAN: Antzerki taldeek udan atseden hartzeko garaia zuten; hala ere, 
Antzertik herri txikietako jaietan antzeztea eskatuko die. Talde hauek animatu eta 
errebistaren laguntza eskainiko die Antzertik. 

 
7. zenbakia 

IRU GUDARI: Manu Sotak idatziriko eta Lauaxetak itzuliriko obra hau Durangon 
antzeztu zeneko laburpen eta kritika txiki bat. 

UDARAN ERE ATSEDENIK EZ: Udan herrietako antzerki taldeek atseden hartzeko 
asmotan zebiltzanaren ustea zuen aldizkariak, baina izan zen zer ikusia udan ere! 

JAUREGIREN ITZALDI BI: Jauregi olerkari eta idazleak Eusko Ikaskuntzako 
liburutegian Udako Ikastaroko ikasleei eman zizkien hitzaldiak gogoratuko ditu 
aldizkariak; batez ere, herrien berpizkunderako antzertiak duen axola eta 
garrantziari buruzko hitzak. Jauregi zorionduko du amaieran.  

ANTZERKI BERRIAK: Egiazko Jainkoa eta Negarrez igaro zan atsua itzulitako bi obra 
berri hauen argitaratzea eta Antzertin bertan erosteko aukera zabalduko du 
aldizkariak. 
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8. eta 9. zenbakiak 
Ale honek ez du Ileko Berriak izeneko sailik. 
 

10. zenbakia 
AKATZ BATI ERANTZUPENA: Maiz Antzerti aldizkaria aipatzen zuten errebistetako 

idazleei eskerrak emanaz, hauetako astekari batek zioen akats larria deritzonari 
erantzuna emango dio. Neska-mutilek batera jarduten duten obrak argitaratzen 
zituenaren kexa zuten astekarian, eta Antzertik hala egiten jarraituko zuela 
ihardetsi zion; hala ere, kristau eta aberriaren lege eta ohituren alde lehiatuko 
zirela jazarri eta lema moduan Irria luze, nigarra labur esaldiarekin ematen dio 
amaiera berriari. 

URETA ANTZOKIA: Tolosako Aberri Etxean eraiki berri zuten antzoki aretoaren izena 
da honako hau, eta bertako lehenengo antzezkizuna Biharen Euzko gogoa izango 
zen. Zorionak ematen dizkie tolosarrei, eta beste herrietan ere jarraitzaileak izan 
ditzatenaren eskaera egiten du. 

ZUMALAKARREGI´TZAZ DRAMA BAT: Karlistei buruzko antzerkiren bat idatzi zenez, 
Antzertiko idazleak, Zumalakarregi karlista jeneralari buruzko obra bat Friederich 
Senbold alemaniarrak ehun urte lehenago argitaratu zuela gogorarazten du.  

EUSKEL-ANTZEZKIZUN JASA: Pozteko berria omen honako hau. Udazkena etorri eta 
euskal antzezkizunen zaparrada etorri omen zen. Egun bakar batean hogeita bost-
hogeita hamar euskal antzezkizun gertatu omen ziren Euskal Herrian. 

ANTZERKI SARIKETA: Bilboko Euskeltzale Bazkunak eratuta, Antzerki batzaldia 
egiteko asmoa argitaratzen da.  

“BAT” ERTI TALDEA: Izen hau zuen talde berria sortu zen Bilbon, eta Biar jaunaren 
obra baten ondoren, Itxas-txori urdiña abestu omen zuen Filarmonica aretoan. 

 
11. eta 12. zenbakiak 

SEASKA ABESTIA: Hizkuntza ugarietara itzulia dagoen obra hau, lehenengoz, 
euskaraz, Tolosan estreinatu zuten, Ureta antzokian. Zuzendaria Josu Azkue izan 
zen, eta eszenografoa, berriz, Eizagirre. Euskal Herrira zabaltzeko asmoa azaltzen 
dute. 

AIZTEAK URUÑUELAREN LAN BERRIA: Eguberri egunez Bilbon izandako euskal 
antzezkizunen artean, Uruñuelaren Aizteak eresi-antzerkia agertu zen. (Itxas-txori 
urdiñaren autore bera). 

DEUN TOMASETAN: Donostian eta euskal antzertiaren bihotza izan den egunean, 
Victoria Eugenian, Labayenen Euskal-Eguna eta Altzagaren Andre Joxepa 
Tronpeta antzeztu ziren. Bere saiakera eskertu arren, Antzertik antzezkizunak 
hobeto ikasteko eta antzezteko eskatu zien taldeei. 

AURRERA BETI: Herri ugaritako taldeak ari ziren lanean antzezkizun ezberdinekin, 
igandero edo astero antzerki jai ederrak eskainiaz, ”Jarrai Ortan” dio Antzertik. 

NESKAZAR: Toribio Altzagaren lanik zorrotz, bizi eta politenetakoa den hau argitaratu 
berri zela dio Antzertik.  

 
13. zenbakia 

EUZKO-ANTZERKIGILEEN BATZA: Autore batek, bere lana egin ondoren, saria 
jasotzen du, orokorrean. Sociedad Española de Autores delakoak ordainketa 
egitearen aldekoa da Antzerti. Hala ere, ordainketaren bat egiterakoan, egileari 
zor zaiona eman diezaiola eskatu beharra omen da. “Ez utzi arrotzari gure bizkar 
jaten” dio. Euskaldunak oraindik Sociedad Española de Autoresekin itunik egin ez 
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zuen arren, laster izango omen zen garaia, eta Antzertik behar zutenei laguntza 
eskaintzen die. 

BERRIZ RAMUNTXO: Lotiren lan hau, Figeroak espaineraz antzerkiratua dena, 
lehendik Altzagak euskaratuta, Iztundea taldeak behin baino gehiagotan taularatu 
zuen. Orain, berriz, Alegiako taldea zetorren Ramuntxorekin, Ander Amonarrizen 
zuzendaritzapean. 

MUNDUKO ANTZOKIRIK AUNDIENA: Roxy zen bere izena eta New Yorken zegoen 
kokatuta. Bertan, 6.700 ikuslerentzat omen zuen tokia, eta zuzendari lanetan 
Rothafel jauna zebilen. 

SASKI-NASKI POXPOLIÑA: Donostiako Kursaalen, izen bereko leku bat zabaldu zuten 
umetxoentzat, jolas, abesti, dantza eta antzerkiak egiteko. 

TEATROA “PIL-PIL”: Antzerki aroa pil-pilean, edozein igande edo jaiegunetan hogei-
hogeita bost antzezkizun zenbatu baitzitezkeen. 

 
14. eta 15. zenbakiak 

LIZARDI´TAR XABIER. GOYAN BEGO: Xabier Lizardi, izenez Joxe Mari Agirre edo 
Agirre´tar Joseba Mirena, hil zen, martxoaren 12an. Gizon handia eta adimen 
argikoa izateaz gain, Antzertiko lagunak oso minduak daude, beti ondoan 
izandako laguna baitzuten. Aldizkaria bera sortzeko laguntza eskaini zuen eta 
aldizkariari izena ere berak ezarri omen zion.  

      ZURE OROI: Koldobika Jauregik olerki samur bat idatzi zion. 
TXANTON-PIPERRI: Zapirain ereslari eta Alzaga antzerkigilearen obra hau berriz ere 

antzeztu zuten Donostiako Euzko Etxekoek Victoria Eugenia antzokian, 
antzezkizun borobila eskainiaz. 

 
16. zenbakia 

EUSKEL-ANTZERTIA NORUNTZ?...: euskal antzertiak herrikoia izan behar duela 
kristautasun eta abertzaletasunaren asmoak aurrera eramateko dio Antzertik berri 
honetan, eta horretarako, herrialde ezberdinetako adibideak aipatuko ditu. 

URUÑUELA´ren BI ANTZERKI BERRI: Josu Uruñuela gazteak beste bi antzerki berri 
dakartza: Oleskarija eta Ama. Biak gazteleraz idatziak daude, nahiz eta gaiak 
euskaldunak izan, guztiz. Hauei buruzko Lauaxetaren85 kritika bat ere badakar 
Antzertik. 

NASTE-BORRASTE: Antzerki aroa bizi-bizi amaitzera zihoala dio aldizkariak, eta 
Bizkaiko eta Gipuzkoako herri askotako taldeak lan fina eskaintzen ari omen ziren. 
Antzerki idazleak, dramagileak falta omen dira, ordea. 

 
17. eta 18. zenbakiak 

ANTZERKI BATZALDI TA SARIKETA: Euskal Antzertiari bultzada emateko 
Euskaltzaleakek saritzen zuen Antzerti bidez eratutako Antzerki-batzaldi hau 
sortzen da. Baldintzak eta sariak zeintzuk diren agertuko ditu aldizkariak. 

ANTZERKIGILE BERRI BAT: Urnietarra zen Paul Arruartek oso txalotua izan zen Au 
ludia antzerkia idatzi berri zuen. “Jo bide ortatik” dio Antzertik. 

ALABA BAT GEHIAGO: Jean Labourdek eta Laurent Boissiersek idatzitako Yuana, fille 
d´Euskadi izeneko opera Baionako Antzoki nagusian antzeztu zen lehenengo aldiz 
maiatzaren 28an. 

UGOLDE KALTEGARRIAK IZAN DIRALA TA…: Ekainaren 15 eta 16an izan ziren uholde 
kaltegarrien ondorioz, hondamendia arintzearren, dirua lortzeko antzerki jaiak 

 
85  Esteba Urkiaga, Lauaxeta. 
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eratu ziren. Antzertiren animoekin amaituko da berria, “Irria luze nigarra labur” 
hitzekin, hain zuzen ere. 

ANTIGONE: Zaitegi jaunak, hizkuntza guztietara itzulia dagoen Sofoklesen Antigone 
klasikoa euskarara itzuli zuen, eta Orixe86 euskara irakasleak zuzendu zuela 
kontatzen du Antzertik. Hau izan omen zen lan oso bat gazteleratik gure 
euskarara argitaratzen zen lehen aldia (hala dio aldizkariak). 

 
19. zenbakia 

ANTZERKI BATZALDI TA SARIKETA: Baldintzak eta sariak. 
AOLKUAK: Hurrengo denboraldirako taldeentzako obrak prestatzeko garaia zela-eta, 

testu bila nora jo aholkuak emango ditu Antzertik. Lopez Mendizabalenera, Gure 
Herria Baionako aldizkarira, Oroigarriak Bermeotar Ortuza apaizarenera, 
Donostiako Iztundea-ren liburutegira... 

“PEDRO MARI”: Iruñean: Kanpionen irakurgaitik Etxabek taxututako antzerkia izango 
zen ikusgai Iruñean, uda sasoian. 

 
20. eta 21. zenbakiak 

“FILM” EUSKOTARRA: “Antzertia eta zinea aizpak diran ezkero,...”87 zineari buruz ere 
mintzoko da Antzerti, eta euskarazko film berri baten berri emango du, bertan 
agertzen diren leku eta beste aipamen batzuk azalduz. 

AMAYA DONOSTIAN: Datorren urrian, Donostian, Guridiren eusko opera honen 
emanaldia izango zen, donostiarrek antzeztuta. 

ARPIDEDUNAI OARRA: Akats bat izan zen 17. zenbakian; 17. zenbakia soilik izan 
beharrean, 17 eta 18. zenbakia zela argituko du. 

JOSTARI TALDEA: Aurreko zenbakian esan bezala, Pedro Mari antzerkia Iruñeko 
Gayarre berrian aurkeztu zuen Jostari talde berriak. Taldearen herriz herri 
ibiltzeko asmoa jakinarazten du Antzertik. 

IRIZKETA:  
- Gure Herria aldizkarian, Mezenis jaunak “Maskaradak” izeneko idazlana 
argitaratu zuen. 
- El Mercurio, Santiago de Chileko aldizkarian, “Hacia un teatro popular vasco” 
deritzon idazlana argitaratu zuten. 
- Irail-urriko Yakintza aldizkarian, G. Herellek “Cómo nació mi afición al teatro 
vasco” idatzi zuen. 

ANTZERKITXO BERRI BAT: Leon euskal idazleak, Gure Herriako azken zenbakian, 
Marturinaren kapoiak antzerkia eskaini zuen. 

 
22. zenbakia 

GURE ANTZERKI BATZALDIA: Batzaldira aurkeztu ziren obren izenak argitaratzen ditu 
Antzertik, hurrengo alean irabazleen izenak argitaratuko zituztela azalduaz. 

SCENARIO: Italiarrek sortutako antzerki aldizkari hau ikusgarri eta ederra omen zen, 
bertan mundu osoko teatroaren gorabeherak omen zekartzan, eta antzerti-gizonik 
garrantzitsuenek idazten omen zuten bertan. 

LIBE: Sabino Arana Goirik bukatu gabeko obra, Manu Sota Aburtok osotu, eta Bilboko 
Euzko Gaztediak taldeak laster taularatuko zuen albistea dakar Antzerti 
aldizkariak. 

 
86  Nicolas Ormaetxea, Orixe. 
87  Antzerti. 20-21, Ileko berriak 
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LUZIO ARETXABALETA: Urte askotako bere antzezlan ugari eta nabariengatik eta 
aberriaren alde egindako lanagatik, bere lagunek afari bat eskaini zioten Luzio 
Aretxabaletari. Aldi berean, Antzertik ere zoriondu egingo du bilbotar jator hau. 

ANTZOKI-BARRI: Bermeon eraiki berri zen 2.000 lagunentzako eserlekuak zituen 
antzoki berri ikusgarriaren izena zen honako hau. Bere egitarauari hasiera 
emateko, Iru gudari eta Itziartxo antzeztu ziren. 

RABINDRANATH TAGORE: Yakintza aldizkaria Rabndranath Tagore indiar ospetsuaren 
Amal antzerki lana argitaratzen hasia omen zen. Itzulpena Sabiaga jaunak egin 
zuen. 

AMAYA: Guridiren lan nagusi hau Victoria Eugenian eta Arriagan berrantzeztu berri 
zen. Zorionak Antzertiren partez, eta egoera probestuaz, ea Mokoroaren Zara 
antzeztera inor animatuko ote zen galdetzen du.  

 
23. eta 24. zenbakiak 

ANTZERTIren LEHENENGO ANTZERTI BATZALDI ETA SARIKETA: Aurkezturikoak hiru 
bakarrizketa eta zortzi antzerki lan izan ziren. Bakarrizketa sarituak: 1. Urte-
urrena (75 laurlekoko) eta 2. Txokolo, Txerri Tratalari (25 laurlekoko). Obra 
sarituak: 1. Etxe-aldaketa (250 laurlekoko) eta 2. Iturrian (150 laurlekoko) izan 
ziren. Arantxa Dunixi Andoni Arozenaren obrari aipamen berezia egin zioten. 
Epaimahaia Tolosan izan zen, abenduaren 31n.  

ANTZERKIGILE SARITUAK: Antzertik antzerkigileak saritu nahiko ditu, eta beren lana 
eta gogoa eskertu.  

I.go EUSKEL-ANTZERTI EGUNA. ANTZEZLARI-TALDE SARIKETA: Sariketa honetan, 
antzezlanik hoberenak sarituko ziren Donostian 1934ko martxoaren 26an. Bertan 
antzerki lanetan irabazlea izan zen Etxe aldaketa taula gainean jartzekoa omen 
zen. 

KINEMA: Lehendik Antzertik aipatua zuen Euzkadi euskal filma herri askotatik igaroa 
zen, dagoeneko ikuskizun onaren iritziz. 

JOSTARI: Iruindar talde hau Gayarren emandako Vallejos nafar idazlearen Emmanuel 
ikuskizunarekin Donostiako Kursaalera etortzekoa zen hurrengo urtarrilaren 7an. 

GURE ASMOAK: Antzerti aldizkaria bere hirugarren urtean sartzera zihoanez, aldaketa 
batzuk izango ditu eta “soineko berriz” jantzia agertuko da. 

 
25. zenbakia (Jakingarriak) 

ONDO ANTZEZTEKO BIDEA: Antzertik premia ikusten du garaiko antzezleei 
antzezteko behar diren arauak azaltzea, eta horretan arituko da. Lehenik eta 
behin, antzez-lagun banaketa egoki bat behar omen da; ondoren, antzezle 
bakoitzak bere papera ondo aztertu eta ikasi behar omen du, inolako aldaketarik 
egin gabe; pertsonaiak taxutu, gerora; eta azkenik, entseguak datoz, ahotsari, 
ahoskera eta erritmoari garrantzia emanaz.  

IRUÑAKO JOSTARI TALDEA - EMMANUEL: Iruñeko Jostari taldeak Donostian eman zuen 
Xabier Vallejosen Emmanuele emanaldi bikaina goraipatuko du Antzertik. Alabaina, 
eskaera bi egiten ditu errebistak: bata, euskal idazleok Emmanuele itzultzera 
animatzekoa; bestea, berriz, Jostari taldeko asko euskaldun iaioak izanik, euskal 
antzertiak antzez zitzatela eskatzekoa.  

IRITZI-MIRITZIKA: Tolosako Ureta antzokian, Beneventeren Fuerza Bruta Aba 
Zaitegik Abere Indarrara euskaratua antzeztu zuten. Obrak hala eskatuta, 
elebiduna da, ordea. Honekin bat eginik, Antzertik itzultzailea goraipatzen du. 
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26. zenbakia 
LIBE: Sabino Arana Goirik idatzitako opera hau, martxoaren 3an, Bilbon, estreinatu 

zen, bertako Oldargi taldeak antzeztuta. Manu Sota Aburtok egin zuen antzezteko 
egokitzapena. Hasiera nahiko ona izan arren, bukaera kaxkarra izatearen kritika 
egin dio Antzertik. 

ANTZERKI BERRIAK:  
- Urnietan, urtarrilaren 7an, Alkartu ta Ortzak erakutsi antzeztu zen, egilearen 
izenik gabea.  
- Bermeoko Antzoki-Barrian, Vilalonga jaunaren obra euskaratua, Biotz 
ameskorra, antzeztu zuten. 
- Zarauzko Euzko Etxekoek bertako idazle baten Ama eraman zuten 
antzeztokira martxoaren 4an. 

PERKAIN: Parisen modan omen zeuden euskal-gauzak, eta urtarrilaren 27an, Perkain 
eres-antzerkia antzeztu zuten Operan. Gheussik idatzi eta Poeuighek jarri zion 
musika. Hala ere, arrotz batek euskal kutsua adieraztea zaila dela dio errebistak. 

ANTZEZLARI TALDEAK ALKARREN LEIAN: Antzezlari taldeen lehiaketarako, fin ari 
omen ziren hamabost talde, lanean. Datorren alean argitaratuko ditu aldizkariak 
sarituak. 

 
27. zenbakia 

KOMERIAK IDAZTEARI BURUZ: Gero eta talde gehiagok nahi zituen euskal antzerkiak 
antzeztu, eta aukera urria izateagatik sortu zen Antzerti aldizkaria, idazle berriak 
bultzatu eta euskal antzerki lanak argitaratzeko. Idazle gazte berriei, beraz, 
aholku batzuk emango dizkie aldizkariak. Ez da aski euskara ongi ezagutzea 
antzerki bat idazteko, teatro sena izan beharra dauka. Gaia aukeratu, eta azal-
gaia edo argumentu deritzona, pertsonaiak eta haien arteko erlazio nahiz 
gatazkak, eta bilbe edo korapilo deritzonak, ondo finkatuak eta amaieran 
konponduak izan behar dute.  

ANTZERKI BERRIAK:  
- Soraluzetarrek Donostiako Poxpolin antzokian Leteren Itxastarra antzeztu 
zuten. 
- Eleizalde taldekoek, berriz, Bergaran, Donostian, Tolosan eta Arrasaten, 
Katariñe Eleiztegiren Iatsu antzezlana. 
- Tolosako Lizardi taldeak Martin Sierraren Madrigal, Ion Andoni Irazustak 
Losintxakera itzulitakoa, antzeztu zuten Donostian eta Tolosan. 
- Euskerea aldizkarian, Manu Sota Aburtok Suit Iturralderen ipuin batetik 
egokitutako Urretxindorra antzerkitxoa argitaratu zen. 

ANTZEZLARI TALDEEN SARIKETA. DONOSTIA ETA ANDOAIN TXAPELDUN: Hamalau 
taldek parte hartu zuten sariketa honetan, guztiak gipuzkoarrak, eta antzokiak 
gainezka bete zituzten kasu askotan. 

 
Onelako Teatro-“arorik” ez da iñoiz ezagutu Euskal Herrian. “Aro” onuragarria 
benetan88 
 

Lehenengo saria Donostiako Euzko Etxekoek Ramuntxo antzerkiarekin irabazi 
zuten, 500 pezetako saria eskuratuaz. Beste saria, berriz, Etxe Aldaketa lan 
irabazlea hobe nork antzezturen lehiaketa, Andoaingo Euzko Gaztediari eman 
zitzaion, hau ere 500 pezetako saria izan zelarik. 

 
88  Antzerti. 27, Jakingarriak 
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EUSKAL-ANTZERKI EGUNA: Maiatzaren 6an ospatu zen egun handia Donostiako San 
Telmo aretoan. Bertan, Euzko Abesbatzaren kontzertua, eta Ariztimuño, Arzeluz 
eta Leizaola jaunen hitzaldiak izan ziren. Bazkaria Hotel Principen egin zuten, eta 
eguna amaitzeko, Poxpolin antzokian, Donostiako eta Andoaingo talde sarituek 
antzeztu zuten.  

 
28. 29. eta 30. zenbakiak 

TEATROA FLANDESEN: Flandestar eta euskaldunon arteko antzekotasunaz behin 
baino gehiagotan hitz egin izan da. Flandestar abertzaleek “Bere izaeraren alde 
gogor eta sendo jokatzen jakin dute”89 eta hala antzerkian ere oso aurreratuak 
omen zeuden. “Au izan bai zaie biderik onena erri-etxea irabazi ta 
abertzaletasunean ezitzeko. Orobat, abertzaletasun bidez, erlijio, oitura on eta 
Elizamaren erakutsiai eutsi diote.”90 

JESUS ZARATE (PATXOLO) (G. B.): Patxolo izenez ezaguna zen antzezlari bilbotar 
komediante fin eta txukuna hil berria zen, eta Antzertik aipamen goragarria egin 
eta bere arimaren alde otoitz bat eskatu du. 

GURE HERRIAren ANTZERKIAK: Baionako aldizkari honek antzerki politak argitaratu 
zituen. Maiatza eta ekaineko azken zenbakian, Leon apaiz jaunaren Tomas 
Ezkongai emakumeentzako bakarrizketa argitaratu zuen. Era honetan, antzerkigile 
eta zuzendari orori, aldizkari honetan Gure Herrian ere euskal antzerki lan gehiago 
badirela azalduko die.  

THE SINGER: Manu Sota Aburtok P. Pearse irlandarraren The Singer antzerki lana 
gaztelerara itzuli zuen, Caudillos izenburupean, eta euskal kutsua agerian utziaz.91  

LIBURU GALENAK: 
- Stanislawski teatro gizon errusiarrak idatzitako Ma vie dans lárt argitaratu 
berri zuen Parisko Bibliothèque de l´Amateur du Theatrek bere liburu sailean. 
- Beste liburu bat, Vie de l´art thèatral des origines à nos jours da, Gaston 
Batyk eta René Chavancék idatzia eta Parisko Plon etxeak argitaratua. 

EUZKO-IDAZTI IZENDEGIA: Lopez Mendizabal etxeak orduantxe argitaratu zuen 
eusko gaiez idatzitako liburuen izendegia. Teatroak ere badu omen du tartetxoa. 
“Sinismen alde, Aberri alde” hitzekin amaitzen du berria Antzertik. 

 
31. zenbakia 

ANTZEZLARIAK OPOR...: Urte osoko lanaren ondoren, atseden hartzeko garaia iritsi 
zen urteko sasoi honetan, eta antzerki taldeak jaiegunetan murgildu ziren. Hala 
ere, Arrasateko taldea Zanpantzar obrarekin eta Lazkaoko taldea Neskazar 
obrarekin (biak Toribio Alzagarenak), lanean aritu ziren.  

TEATRO VASCO: Izenburu honekin, Verdes Atxirika etxea, Biar antzerkigilearen lanen 
bilduma kaleratzera zihoan. Gaztelaniaz idatziak egon arren, euskal mamiko lanak 
dira bertan kaleratzera zihoazenak. 

RADIOZ...: Lasarten eta Hernanin antzerkiak irratiz zabaltzen ari ziren, baita 
horretarako idazleak lanean ari ere. Adibidez, Tristand Bernard dramagile 
frantsesa zen irratiz zabaltzeko lanak idazten zituen antzerkigilea.  

AOLKUAK: Ba omen ziren antzerki aberkoia izateko lagunen bat erail behar dela edota 
politika gaia zabaldu behar dela ziotenak, edo euskaldun izatea hitzez argi eta 

 
89  Antzerti. 28-30, Jakingarriak. 
90  Antzerti. 28-30, Jakingarriak. 
91  The Singer antzerkia Sinn-Féindarren matxinadaren mezulari izan zen. (Antzerti. 16, Ileko Berriak) 
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garbi azaltzea beharrezko dela zioten asko. Hizkuntza, ohiturak eta euskal izatea 
adierazten duen edozein lan da, ordea, aberkoia, Antzertiren ustetan. 

BURUZAGIAK: Izen honekin euskaratu zuen Altuna jaunak aurreko zenbakian agertu 
genuen P. Pearse irlandarraren The Singer antzezlana. 

BIOTZ-AMESKORRA: edo El corazón de Victor Irueta, Bermeoko Gaubeka etxean 
argitaratutako gazteleraz idatzitako baina euskal kutsudun obra da honako hau. 
Lehenengo aldiz, Bermeon, urtarrilaren 13an antzeztu zen. Lan honek, ordea, 
badu akats itsusi bat, Antzertik dioenez: euskalduna lotsagarri agertzen du.  

PRANTZISKOren BIZITZA: Gheon frantziar idazlearen La Vie Profonde de St. François 
eresi antzerki hau prestatzen ari zen Donostiako Eusko Abesbatza. Sabiaga jaunak 
itzuli zuen euskarara eta Aita Donostiarena da musika. 

 
32. eta 33. zenbakiak 

SARRERA-LEGEA: Negua bazetorrela eta antzerki-aro berriari hasiera emateko garaia 
iritsi zenez, Antzertik animoak bidaltzen dizkie euskal antzerki taldeei. Bestalde, 
eta talde hauei luzatuta, beren saioen programarik ateraz gero, horietako kopia 
bat Antzertira bidaltzearen eskaera egiten du.  

MENDI-MENDIAN: Joan zen irailaren azken astean, Donostiako Victoria Eugenian, 
Euskal-Asteari amaiera emateko, Joxe Mari Usandizagaren Mendi – Mendian opera 
eskaini zen. 

LIZARDI ANTZOKIA: Laskibar arkitektoaren zuzendaritzapean Zarautzen eraikitzen ari 
zen antzokia da honako hau. 

XIRGU – BORRAS eta CALDERON: Xirgu eta Borras antzezlariak katalanak izan arren, 
Espainia osoan nork ez zituen ezagutzen? Ba, irailaren azkenera Donostian izan 
ziren Calderonen El Alcalde de Zalamea obrarekin. Euskaraturiko Calderonen zer 
edo zer ba ote zen ziurtasunik gabe, lan hau Euskalzaleak eta Yakintza aldizkariei 
eskaintzen die. Bestalde, hemen agertzen dizkigu Antzertik, Calderonen 200. 
urtemugan, Manterola Euskal-Erria aldizkariko zuzendariak dramagile ezagun honi 
idatziriko bertsoak. 

KATALIN: Lekeitiar Etxabarrietak, Parisera ikastera joan berri zen gazteak, idatziriko 
eres-antzerkiaren ezagutzera eman zuen aldizkariak. Maila gorengora iristea opa 
dio Antzertik. 

SENDA ZAHARRAK: Euskal-frantses errebista batean talde berri honen aipaldia dela-
eta, Senda Zaharrak taldearen berririk noiz duen zioen Antzertik. 

 
34. 35. 36. zenbakiak 

II´garren ANTZERKI SARIKETA: Aurkeztu ziren lanen zerrenda argitaratzen da 
bertan, 4 bakarrizketa, 3 elkarrizketa eta 7 antzerki lanekin. Epaiaren iritziz, 
ordea, zenbakiz lehenengo sariketan baino lan gehiago aurkeztu arren, obrak 
maila baxuagokoak dira. Sariak hauexek: Bakarrizketei dagokienez: 1. saria 
Gabonek irabazi zuen 75 laurlekoko opariarekin; 2. saria, berriz, Balujanek 25 
laurlekoko sariarekin. Antzerki lanei zegokienez: 1. saria Tene Mujikaren Gogo-
Oñazeak testuak irabazi zuen, eta ordainsaria 250 laurlekokoa izan zen; 2. saria, 
berriz, Ander Amonarrizen Kristo gure Jaunaren neke ta eriotzak 150 laurlekoko 
sariarekin.  

EUSKEL TEATROA NOLAKO?: Jende ugarik egin zion Antzerti aldizkariari antzerkiak 
idazteko aholkuen eskaera; hala ere, antzertia gauza zabala omen da, eta iritziak, 
bestalde, amaiezinak. Baina, aholkua ematekotan: lanean hasi aurretik, gaia ondo 
ezagutu behar omen da, eta ondoren bakoitzak bere sena erakutsi behar duela 
dio aldizkariak. Gaiak, badira nahikoa. 
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NIGAR ETA IRRI: Pierre Larzabalek idatzitako obra hau Gure Herria aldizkariak 
argitaratu zuen; euskal antzerki sorta gorantz zihoala esanaz amaitzen du 
Antzertik berria. 

GURE ZAINDARIA: Euskal antzertiaren zaindari gisa onartzen du aldizkariak San 
Tomas, eta urtero bezala, abenduaren 21ean, bere egunean, Donostian ospatu 
zen. Donostiako Iztundea taldekoek, Antzoki Zaharrean, Altzagaren Osaba ta 
Mutilzarra antzeztu zuten. 

 
37. zenbakia 

ANTZEZLARI TALDE BATZALDIA: Urte sasoi hartan ere antzezlari txapelketa aurrera 
zihoan, antzezkizunak ikuslez beteta izaten zirelarik gehienetan. Bestalde, El Día 
egunkariak argitaratu berri zuen kritika edo iritzia bezalakoak onartu, eta han 
esandakoetatik ikasteko dio Antzertik. 

LAGUN TXAR BAT: Antzerki lan hau Barriolarena da, eta Donostiako Baroja etxeak 
irarri edo argitaratu berri omen zuen.  

ESPOIR: Parisen, hotsandiko Bersnstein antzerkigileak Espoir, 5 ekitalditako antzerki 
lana, estreinatu berri zuen, txaloak jasoz. 

LIZARDI ANTZOKIA: Otsailaren 10ean ateak zabaltzera zihoan Zarauzko antzoki 
berria eta Pedro Mari izango zen hura inauguratuko zuen antzezlana, Gazte Alai 
taldearen eskutik.  

FESTARIK BEAR BADA...: Donostian, San Sebastian egunean, Iztunde Donostiako 
taldeak, Altzaga jauna zuzendari zuela, Altzagak berak itzulitako Eleizatxoko 
Ardazlea, eta ondoren, Altzagaren beraren Biak bat antzeztu zituen.  

LOPE DE VEGA: Dramaturgo famatu hau hil zela 300 urte igaro zirela eta, Antzertik 
Lope de Vega dakar gogora, 2.000 antzerki lanetik gora idatzi eta, gainera, 
gehientsuenak bizirik zela taula gainean ikusi zituen gizona bezala aurkeztuaz. 

 
38. eta 39. zenbakia 

II´garren EUSKEL-ANTZERTI EGUNA: Hurrengo apirilaren 28an ospatuko zen San 
Telmo aretoan, eta bertan, Donostiako Eusko Abesbatzak abesteaz gain, 
antzezlari taldeen sari banaketa ere egingo zen. 

GIZARTE ANTZERKIA: Gizarte gaiaz idatzitako testuen eskaera izan zuen Antzerti 
aldizkariak, eta horrexegatik, Eriotz bide antzezlana eskaintzen du ale honetan.  

GOIZ-ARGI: Izen hau duen Barriola jaunaren antzezlana Donostiako Victoria Eugenian 
antzeztu zen, San Jose egunez, lehenengo aldiz. El Día egunkariak ere eman zuen 
bere berri. Ea obra hau noiz argitaratzen den dio aldizkariak. 

BIDASOAZ BESTE ALDETIK: Azken urte haietaraino ez zen euskal teatrorik izan 
Bidasoaz beste aldean, pastoralez gain. Aldi hartan, ordea, ari ziren talde berriak 
sortzen Iparraldean ere, hala nola Uztaritzen, Hazparnen, Donibane Garazin, 
Ortzaitzen, Lasan, Arrangoitzen, Ziburun, Donibane Lohitzunen eta abar. Berri hau 
Aintzina aldizkaritik hartu zuen Antzertik. 
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ANTZEZLARI TALDE BATZA: Antzezlari taldeen batzorde bat osatzea behar-
beharrezko iritzi zuen aldizkariak, eta dirudienez, antzerkizale amorratuak ari ziren 
dagoeneko horretan lanean. Antzertik lehenengo batza Donostian egingo zen 
II´garren euskal-antzerti egunean burutzea gomendatzen du, eta ondoren, bere 
iritziz, egiteko nagusienak zeintzuk diren, hala nola egutegi bat antolatzea, 
antzezlarien ordainsariez mintzatzea... Eta amaitzeko, Antzertiko ateak zabalik 
zituztela, edozer gauza bertan argitaratzeko, eskaintzen die. 

  
40. zenbakia 

II´garren EUSKEL-ANTZERTI EGUNA: Donostiako San Telmon ospatu zen jaian, 
Telesforo Monzonen eta A. Labayenen hitzak izan ziren entzungai lehenik. Eusko 
Abesbatzak ere egin zuen bere saioa, eta ondoren, Altzagak sari banaketa burutu 
zuen, Oiartzungo Mendizabal taldeari, Tene Mujikari, Amonarriz eta Arozena 
antzerki idazleei beren sariak emanaz. Ondoren, Kursaalen, Gogo Oñazeak 
antzezkizuna taularatu zuen Tolosako Lizardi taldeak.  

GHEON DONOSTIA´n: Apirilaren 29an, H. Gheon idazle frantziarraren erlijio 
antzertiari buruzko hitzaldia entzuteko aukera izan zen Centro de Cultura 
Femenina aretoan, eta ondoren, bere La Parade du Pont du Diable antzezkizuna 
gaztelaniaz antzeztu zuen bertako talde batek. 

LANGILEAK ETA TEATROA: Jaieguna izan eta hasi zen antzerkia garrantzia hartzen 
egun horietan. Aurreko jaiegunean (maiatzeko lehen egunean), elizkizun, jolas, 
hitzaldi eta halakoen artean, antzezkizunak eman baitziren Tolosan, Hernanin, 
Donostian eta Arrasaten. Zorionak Arrasateko taldeari eta Donostiar taldeari 
berriz, ea hurrengoan pertsonaiaren bat euskaraz mintzo ahal den. 

IRITZI-MIRITZIAK: Galtzen ere ikasi behar dela dio Antzertik: El Díako kritikak 
zeresan garratzak utzi zituela eta hauek onartu beharrekoak zirela azpimarratuko 
du aldizkariak, hau taldearen eta guztien hobe beharrez egiten den zerbait dela 
azalduaz.  

ANTZEZLARI TALDE SARIKETA. AURTEN NORTZUK ATERA DIRAN GARAILE: Guztien 
artean lau talde aukeratu ziren, eta saria, azkenik, Oiartzungo taldeari eman zion 
epaimahaiak. Hala ere, Hernaniko taldeari aipamen berezi bat eskaini, eta 
Alegiako eta Zarauzko taldeei bihotz-agurra eman zitzaien, Antzertiren hitzek 
diotenez.  

 
41. eta 42. zenbakiak 

EUN DUKAT ARRASATEN: Joan den ekainaren 2an, olerki jaia zela-eta Arrasaten, 
bezperan Oiartzungo Mendizabal taldeak Eun dukat antzezlana antzeztu zuen 
txalo zaparrada jasoaz. Antzertik ale honetan argitaratuko du Eun Dukat 
antzezlana. 

POXPOLIN: Bi astez behin haurrentzat euskarazko aldizkari bat argitaratzera zihoan, 
eta Poxpolin izango zen haren izena. 15 zentimotan salduko zen umeei euskaraz 
ikasten lagundu eta euskaltzaletuko zituen aldizkariko ale bakoitza. Beraz, 
gurasoei beren haurtxoentzat berau erostea ahantzi ez zezaten gogorarazten die. 

IRIBARREN´dar BIKTORIO (G.B.): Biktorio Iribarren jaunak, Antzertiren laguntzaile 
finak, maiatzaren 29an utzi omen zuen mundu hau. Biktoriok errebistaren zenbaki 
guztietan parte hartu zuen, bere irarle lanbidea zela eta. Eusebio Lopezekin hasi 
zen lanean gazte-gaztetan, eta Ixaka Lopez Mendizabalen irar etxean lan ugari 
argitaratu zituen, besteak beste. Samindurik omen ziren Antzertigileak. 
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DONIBANE LOHITZUN´en: Ekainaren 2an euskal jai ikusgarria izan zen Donibane 
Lohitzunen, eta Supazter txokoan, Egiazko Eskualdunak eta Kadira-Dantza 
antzeztu zituzten. Zorionak lapurditarrei. 

BERTSOLARIENTZAT: Koblakarien legea izeneko liburua Baionako Laserre eta Le 
Livre liburutegian salgai, Lopez Mendizabalenean ere egin zitekeen eskakizuna. 
Prezioa hamar sosekoa92 zen, hau da, 50 zentimokoa.  

AMAYA IRUÑAN: Ekainaren 30ean, Gayarren, Guridiren opera hau abestu zen. 
Zorionak abeslari eta ertizaleei Antzertiren partez. 

TXERENZUBI´ko GERTARIA: Euskalzaleak errebistak argitaratu zuen antzerki hau, 
Joseba Markiegi apaizaren Gheonen La Parade du pont du Diableren euskarazko 
itzulpena; salgai zela kontatzen du aldizkariak. Eta Lauaxetak horri buruz zioena 
ere gogora dakarkigu. 

 
43. zenbakia 

JOSTIRUDIA: Jostirudia edo fartsa deitzen den antzerki motari eskaini dio ataltxo hau 
Antzertik; batez ere, Martzelino Soroaren Abek Istiluak eta Gorgonioren 
estuasunak eta Toribio Alzagaren aldizkari honetan argitaratu zen Aterako Gera 
omenduaz. Jostirudiak, barregarriak izan arren, gizartearen egunerokoaren ispilu 
dira, eta biziaren gorabeheretatik datozela dio. Molière eta Comedia dell Arte 
zertxobait aipatu, eta Labayenek idatzitako bere lehen obra eta ale honetan 
argitaratua, Gizon bizarpeituti eta Emazte Bizartsuti, aurkeztuko du. 

ANTZERKI BERRIAK: Manu Sota Aburtok bi obra idatzi berri zituen, bata Gosemiun 
eta La última hora bestea. Biak gazteleraz idatziak izan arren, eusko izateari eta 
bere kezkei buruz ari dira, garratzak eta gogorrak, baina zoriontzeko moduko 
obrak izan biak ere. Ea nork itzultzen dituen euskarara -Antzertiren hitzetan-. 

ITZULPENAK: B. Garro jauna Euzkadi egunkarian ingelesetik itzultzen ari zen Otxolua 
obra argitaratzen ari zen bizkaieraz. Zoriondu, eta itzultzeaz gain bere obrak 
idaztera animatzen du idazlea aldizkariak. Bestalde, Otxolotua bertan 
argitaratzeko eskaintza ere egiten dio. 

ANTZERKI SARIKETA: Bilboko Euzko Gaztedia taldeak hiru saileko antzerki sariketa 
bat antolatu berri zuen: Ederesti gaiena bata, eusko izaerari dagokion gaia 
bestea, eta umeentzako antzerkiak azkenik. Sariak 150 eta 1.000 pezeta artekoak 
ziren, eta baldintza zehatzak Euzkadi aldizkarian zetozen.  

 
44. eta 45. zenbakiak 

TEATROTIKAN KONBENTURAÑO...: Iñake Munita tolosar antzezle fina (emakumeen 
artean antzezlaririk onenetakoa, Antzertiren iritziz) agertokitik komentura joan 
zen. Tolosaz gain herri askotan antzeztutako emakumea maitatua zenez, 
adiskideek, Antzerti tartean, min handia hartu omen zuten.            

NEGURA BEGIRA: Bizkaian eta Gipuzkoan talde ugari zegoen, eta negura begira aldez 
aurretik zein antzezlan eta non antzeztuko zuten jakitea eskatzen zien aldizkariak. 
Horretarako, hoberena batzarra sortzea zela gogoraraziko du Antzertik. 

LAN ETA LAN: Udako atseden garaia ahaztuaz, Eibarko gaztetxoak, Portugaletekoak, 
Erandio eta Donostiako taldeak lanean aritu ziren udan ere. Udako sasoia hala 
gainditutakoek, neguan zer ez ote zuten eskainiko aipatzen du Antzertik. 

TEATROA BRETAÑAN: Breun-Blug Bretoi Katolikoen Elkartasunak bere XXV. urteroko 
batzarra ospatu zuen Pleyben herrian, urte hartan. Bertan, antzertiak izan omen 
zuen bere tartea, lau egunetako batzarrean egunean antzerki lan bat antzeztu 

 
92  Sos: antzinako moneta, garai batean bost zentimoko balioa zuena. 
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baitzen (Ar Vamm, Tavarn ar spontailh, En o eil bugaleach, Eun tad endevoa daou 
vab), eta bretoi teatroari buruzko hitzaldiak ere izan baitziren.  

BEGIRALEAK: Iparraldean sortu zen neska taldeak Begiraleak zuen izena. Beren 
asmoak, euskara, abesti eta dantzak zaintzea zen, eta irailaren 12an Atharratzen 
egin zen jaialdian Begiraleak izeneko antzerkia antzeztu zuten. 

 
46. zenbakia 

IRUGARREN ANTZERKI SARIKETA: 7 bakarrizketa, elkarrizketa, eta haur jolas eta 
beste 9 antzerki lan aurkeztu ziren. Irabazleen izenak hurrengo alean argitaratuko 
dira. 

TEATRO ARO BETE BETEAN: Aldizkariko ale hau argitaratzerako, teatroaren aroa 
bete-betean izango zela dio Antzertik, eta ondoren, pare bat eskaera egingo 
zizkien antzezlari taldeei; alde batetik, egunkarietara antzezkizunak eta egunak 
bidaltzea, denak batera ager zitezen bertan, eta bestetik, egitarau edo esku-
programak Antzertira bidaltzea, bere artxiboa osatzen joateko.  

GOI-ARGI SALGAI: A. Barriolak idatzitako, Donostian eta Bilbon antzeztutako eta 
egunkarietan iritzi hain onak jaso zituen obra hau argitaratu berri zuten, salmenta 
neurria 2 pezeta eta erdikoa zelarik. Zorionik beroenak berriz ere Barriolari 
Antzertiren partetik. 

ANTZEZLARI TALDEEN GUDUA: Euskalzaleak taldeak berriz ere dei egiten zien 
antzerki taldeei, lehiaketan parte hartzeko. Horretarako arauak jarraian: 

EUSKO ANTZEZLARI TALDEEN GUDUA: 1. Edozein taldek parte hartu ahalko du. 2. 
Donostiako Poxpolin antzokian izango da txapelketa. 3. Eskakizuna azaroaren 
10erako egin beharko da. 4. Iaioenen mailan ala baxuxeagoan parte hartu nahi 
duen argitu beharko du taldeak. 5. Saritutakoek beren herrian antzeztuko dute. 6. 
Etorriko diren eguna, garaiz erantzun beharko dute. 7. Donostiarainoko gastuak 
konta bitzate. 8. Abenduaren lehenengoan hasiko da gudua. – Sariak 500 laurleko 
edo pezeta lehenengo mailan, eta 300 bigarren mailan. 

POXPOLIÑETARA!: Donostiako Poxpolin Antzokiak euskal giroa eta antzertia 
magalean zituen, eta ez zen halako beste euskal antzokirik Euskal Herrian. Beraz, 
gurasoek beren seme-alabak bertara eramateko eskatzen du Antzertik. 

ALTZAGA JAUNA MIN HARTURIK: Belaunean min hartuta zegoen euskal antzerki 
gizon handi hau, eta Antzertik animoak bidaltzen dizkio azkar senda zedin. 

EUSKAL IRRASAIOAK: Donostiako Irratia (EAJ) berriz ere euskal irratsaioak ematen 
hastekoa zen, bertan Zubimendiren ahotsa entzungai.  

 
47. eta 48. zenbakiak 

BILBAO´ko EUZKO GAZTEDIAK ERATUTAKO “ANTZERKI BATZALDIA”: Antzerkiak 
bidaltzeko epea urte bukaeran izan zen, eta 60 bat antzerkik hartu zuten parte; 
horietatik 22k euskaraz egin zuten.  

III. EUSKAL ANTZERKI EGUNA (Euskaltzaleak): Urte hartan, Euskaltzaleakek ere dei 
egin zien antzerki taldeei lehiaketarako, eta zortzi talde aurkeztu ziren. Tolosako 
Lizardi taldeak ere parte hartuko omen zuen, lehian aritu ez arren. Egutegia 
jakinaraziko du Antzertik, eta hurrengo Euskel antzerti eguna martxoaren 10ean 
ospatuko zela iragarriko du.  

III. EUSKAL ANTZERKI GUDUA: Poxpoliñetan burutuko zen jada hasia zegoen 
lehiaketa hau, eta Euskel antzerti egunerako amaitzea espero zen. Donostiako 
Euzko Etxeko taldeak, agian, Garo Usaia antzezlan irabazlearen emanaldia 
burutuko omen zuen. 
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BATAZ BESTE:  
- Oiartzungo Mendiburu taldeak Eun Dukat antzezkizuna toki askotara 
zabaldu zuen. 
- Ahazturik zegoen J. Olaizolaren Gora aintziñako legeak zenbait 
herritan antzezten ari ziren. 
- Eguberri jaiak zirela eta, teatro aroa bizitu egin zen herri askotan. 
- Tolosan, abesbatzen lehenengo agertzea zela eta, Lizardiren 
Artatxuriketa antzeztu zuten. 
- Herri askotan, iragarri gabeko emanaldiak zirela badaki Antzertik, eta 
hauei egunkarietan adierazteko eskea egiten die.  

ARTETA´ri OMENALDIA: Joan zen azaroaren 30ean, Ondarroan, Arteta93 jaunari 
omenaldia egin zioten. Antzertik, zoriondu, eta euskal teatroaren alde lanean 
jarrai zezala eskatu zion, Aberriagaz bizi eta Ilobaren indarra bezalako obrak 
idatziaz. 

GEORGE HERELLE JAUNA (G. B.): Zuberoako pastorala inork ez bezala aztertu eta 
ezagutzen zituen Baionan bizi zen euskaltzale jakintsua joan berri zen 88 
urterekin. Haren atsedena Jainkoak eman ziezaiola eskatzen du aldizkariak. 

 
49. zenbakia 

EUSKAL TEATROA BIDASOZ BESTE ALDETIK: Aintzina aldizkarian irakurri zuen 
Antzertiko kideak, iparraldean ez zela kasik hilabeterik euskal antzezkizunik gabe. 
Herriez gain, obrak ere aipatzen ditu. 

TAKA-TAKA: Bermeon Taka-Taka izeneko antzerki talde berri bat sortu zen. Ea 
luzarorako eta lan kemen handiz zetozen animatzen zituen aldizkariak. 

EL PUEBLO DEL AÑA: Dr. Atxika Allenderen obra hau urtarrilaren 25ean Bermeon 
antzeztu zen lehenengoz, eta euskal eta gaztelera hizkuntzaz taxutua omen dago. 
Kritika politak jaso omen zituen, eta zorionak idazle honi ere errebistaren eskutik. 

ANDRE JOXEPA TRONPETA: Irakurlegoak sarritan galdetu omen zion Antzertiri ea 
Toribio Altzagaren obra hau noiz argitaratzeko asmoa zuen, eta, erantzunean, 
Yakintza aldizkariak zatika argitaratuko omen zuela dio Antzertik.  

ANTZEZLARI TALDE GUDUA: Ari zen burutzen Poxpoliñetan antzerki lehiaketa hau; 
hala ere, hauteskundeak zirela eta, ez omen zen behar adinako lasaitasunik dio 
aldizkariak.  

II´garren BERTSOLARI EGUNA: Donostiako Victoria Eugenia jendez josi zuen II. 
Bertsolari Eguna urtarrilaren 19an ospatu zen. Bertan, Txirrita izan zen irabazlea, 
eta Uztapide eta Zepai izan zituen atzetik. Aldizkarian aipatzeko moduko berria 
iruditu zaio Antzertiri, hauek euskararen alde egiten zuten lanagatik. 

ISILIK EGOTEA: Jendeari antzerkia jardunean ari denean isiltasun osoan egoten 
erakutsi behar zaio, baita beren haurrak zaintzen ere; horregatik, ale honetan, 
Antzertik Antzerti yayan izan naz... argitaratu du. 

 
50. eta 51. zenbakiak 

ERLIJIO KUTSUDUN ANTZERTIA: Peli Markiegi apaizak Ebanjeliotik hartutako 
pasadizo bat ekarri zuen euskal antzertira, eta Antzertik ale honetan argitaratu 
du. Seme Ondatzailea jarri zion izenburu, baina ez zen pasadizo hau antzerkira 
egokitzen zen lehen aldia, ezta inolaz ere. Hizkuntza ugaritara egokitua izan da, 
eta gertuko adibideak badira, gaztelerara Lope de Vegak gerturatu zuen, eta 

 
93  Agustin Zubikarai, Arteta. 
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frantsesera, berriz, Moliére dramagileak. Erlijio gaiak antzerkian berriz ere 
berpizten ari zirela esan beharra dago. 

EUSKAL TEATROA LABURDI´n.: Aintzina aldizkaritik hartutako berria zetorkigun berriz 
ere Antzertira, eta bertan, iparraldeko gazteak komediazaletzen ari zirela, eta toki 
ugaritan euskal antzerkien emanaldiak ikusgai zirela dio. Azkena Hasparrengo 
herrian Zalduko Erbia lanaren emanaldia izan omen zen.  

BICHY ALA AHUCHKY?: Baionako Gure Herria aldizkariak Bichy ala Ahuchky antzerkia 
argitaratu zuen, eta beste batzuk argitaratzeko asmotan omen zebilen.  

GALA´ko ANTZERKI JAIAK: Donostiako Euzko Etxekoek, San Jose egunean, Victoria 
Eugenian, gala jaialdia eratu zuten, eta bertan, Barriolaren lau ekitaldiko Zozoarro 
antzezlana eskaini zuten. Antzertik zorionik beroenak opa dizkie. 

ATARRATZE´n PASTORAL BAT LAISTER: Apirilaren 19an, Atarratzen, pastoral bat 
egitekoak omen ziren, Antzertik ez daki zein, ordea. 

GARIZUMA: Garizuma garaia zen, eta garai batean debekatua zegoen antzerki 
jarduna denboraldi honetan. Garai haietan, ordea, bazen aukera antzerkiak bere 
tartetxoa izaten jarraitzeko. Hala eta guztiz ere, Antzertik erlijioari buruzko 
antzezlanen emanaldiak egitea gomendatzen du. 

III ANTZERTI EGUNA: Hauteskundeak zirela eta, urte hartan Antzerti Eguna atzeratu 
beharra izan zen. Antzertik emango du jai honen berri. 

 
52. zenbakia 

EGUN BATEZ XUBERO´n: Aspaldi hartan Zuberoan pastoralik ikusi gabeak ziren, eta 
urte hartako apirilaren 19an bi izan ziren. Bata Atharratzen, eta bestea berriz, 
Garindainen. Antzertiko kideak bietara ezin joan eta Garindainera joatea aukeratu 
zuen. Egun hartako esperientzia kontatzen du errebistan. 

III´gan. EUSKAL ANTZERTI EGUNA: Atzeratu zela esan zigun aurrekoan aldizkariak, 
eta, maiatzaren 17an, maiatzeko hirugarren igandean ospatuko omen zen III. 
Antzerki Eguna. Goizean San Telmo antzokian elkartuko ziren, eta Euzko 
Abesbatzak abestu ondoren, P. Laffite idazleak pastoralei buruzko hitzaldia 
emango zuen. Arratsaldean, Euzko Etxekoek Garo Usaia antzeztuko zuten Victoria 
Eugenian. 

ESKERREMALE TA... ESKALE: Antzertik eskerrak ematen dizkie berari buruz jaso 
zituzten gorapen guztiei. Eskerrak P. Belaustegiri bere liburuko aipamenagatik, 
baita Euzkadi aldizkariari ere, jakingarri hauek bere euskal atalean aipatzeagatik. 
Omenaldirik ez egiteko eskatu zuten aldizkariko langileek, harpidedun berriak 
egiteko, bai, ordea.  

 
53. eta 54. zenbakiak 

ABERRI EGUNA TA EUSKAL ANTZERTIA: Aberri eguna zela eta, maiatzaren 30-31ko 
egunari buruzko antzezkizun ugariren berri izan zuen aldizkariak, zerrenda luzea 
osatzen zutelarik. Aberri eguna ospatzeko, Euskal Antzertia bezalakorik ez omen 
da, dio Antzertik. Uda omen zetorren, eta indar berriak hartzeko aholku ematen 
die antzerkilariei. 

III. ANTZERTI EGUNA: Inoiz ospatu ez zen bezalako Antzerti Eguna izan omen zen 
1936ko maiatzaren 17koa, dio Antzertik. San Telmoko hitzaldi eta kantaldiak, 
antzerkigileen sari banaketa Markiegi, Urkiaga eta Arozena jaunei, eta ondoren, 
Victoria Eugenian, Garo Usaia ikuskizun jatorra. “Txalo jo zagun eskuak urratu 
arte!”94 

 
94  Antzerti. 53-54, Jakingarriak 
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2.3.2. Besteak  
 
1. zenbakia 

- Papertxoa: Harpidedunei barkamenak eskatzen dizkie Antzertik, berandu samar 
 kaleratu izanagatik. 
- Antzertirako, garaiko Txiki kronikari grafikoak eginiko marrazkia da. Antzertiren 

 ezaugarri nagusi bihurtuko den marrazkia. Txikiri buruzko lanak95dioenez, Mirentxu 
obrarako egina izan omen zen; hala ere, aldizkariaren lehen ataletik aurrera 
argitaratua izan zenez marrazkia, eta antzerki lana 1934. urtera arte argitaratu ez 
zenez, baieztapen okerra egin zela liburuan bertan uste da. Gainera, beste marrazki 
honez gain, hurrengo bat du aldizkariak lehen atalean, Antzertiren ezaugarri edo 
eredu moduan ere argitara zitekeena.  

- Zarauzko Lizardi antzoki berriaren argazki bat da (1935.eko otsailaren 16an 
zabaldua). Tolosako bilduman azalaren atzealdean dago kokatua argazkia; 
Donostiako bilduman, ordea, datari dagokion tokian, 38-39. zenbakian ageri da toki 
berean, azalaren atzealdean.  

- Hauxe da Txiki marrazkigilearen beste grafikoa, bere estiloa nabarmen jasotzen 
duena; batez ere, zuri-beltzeko bere estiloa. Toribio Alzagaren Aterako Gera obrari 
dagokion marrazkia da, bitartean, errebistaren lehen gainazalaren papera berak 
ederki beteaz, eta egun, aldizkarian behin bakarrik argitaratuagatik, Antzerti gogora 
dakarkigun marrazkia. 

- Aurkezpena  
 

 Gaur lehenengoz, irakurle maitea, ANTZERTI azaltzen zaizu. ANTZERTI bai, au da; 
Euskel-Antzertiaren aldizkingia. Txiki ta apal datorkizula egia da; baita ere ordea, asmo 
aundi ta uste onez ornitua. Guziak, euskera ta gure Erria, antzertiaren bidez, 
suspertzearren. 
Asmo oriek bete al izango ditugun ala ez gure adiskidien eskuetan dago. Ez 
ba'diguzute laguntzarik ukatzen ez degu utsegingo eta gero eta geiago gaur sortu dan 
aldizkintxo auxe sendotzen ta edertzen aleginduko gera. 

        ANTZERTI 
 

- Azken orriko berriak, Ileko Berriak izenburupean agertzen ez diren arren, nik berrien 
sailean sartu ditut, beraz ikus Ileko Berriak lehenengo zenbakian.  

 
2. eta 3. zenbakiak 

- Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek izenburupeko lantxoa Eyanbek Euskal 
Esnalean emandako hitzaldia da, eta ale honetan lehenengo zatia argitaratzen da 
(Donostiako Novedades aretoan 1933.ean emandako hitzaldia zela esaten du Ainhoa 
Beolak, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak sailean, Labayeni buruzko 
lanean. Baina dudan jartzekoa litzateke baieztapena, hitzaldi amaieran, idazleak 
berak aipatzen baitu antzertiari eskainiriko aldizkari baten beharra, eta, beraz, 
Antzerti gerora argitaratu zutela argi daiteke, hitzaldiko zati honen argitaratzea ere 
1932an burutu zelarik. Akaso, gerora irakurri zuen bere idatzia, bai, baina amaiera 
behintzat aldatu beharra izango zuen. Bertan, eta bere hitzaldiari hasiera emateko, 
Labayen jaunak, Gregorio Mujika euskaltzalea gogoratu, eta euskal antzertiaren alde 
egin zuen lana goraipatu nahiko du, bere antzertiarenganako bultzada noraino iritsi 
zen azaltzen duela; hala, gizon honek sorturiko “Izarra” saila aipatzen da lantxo 
honetan. Heriotza aurretik eskatu omen zion Mujikak hitzaldi hau burutzea Andoniri, 

 
95  Txiki, 86. or. 
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eta horixe izango zen emanaldi hau prestatzearen arrazoia. Ondoren, euskal 
antzertiaren historiari ematen dio hasiera, eta lehenengo zati honetan pastoralei 
buruz jardungo da, bere kristau edukia nabarmendu eta euskal antzertiaren lehen 
urrats bezala agertuaz.  

 
5. eta 6. zenbakiak 

- Lopez-Mendizabalén Irar-etxeko idazti batzuek  
Bertan hiztegi, haur, erlijio, zientzia, literatura, politika eta ikerketa liburuak aurki 
daitezke, ezaugarri bakan batekin guztiak, euskal hizkuntza nahiz mugimendua izango 
dute oinarri guzti-guztiek.  

- Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek (jarraipena) 2. zatia. 
Atal honetan, antzertiaren historia orokorra kontatzen du hizlariak, Erdi Arotik hasi, 
“Comedia de´ll Arte” aipatu, eta klasizismo eta erromantizismo garaiak igaroaz, 
iraultzari bere tokia eskainiaz, Flandriako, Kataluniako eta Eskandinaviako 
antzerkiaren aurrerapausoak gailentzen ditu.  
Euskara, hizkuntza moduan, XVII. mendera arte, gaizki ikusitako eta landu gabeko 
hizkuntza zenez, eta gurean hiriburu nagusirik inon ez zenez, antzertiaren gunea hiria 
izaki, gure antzerkiak ez zuen inolako aurrerakuntzarik izan. Gure antzerkiaren 
aztarnak, Zanpatzar eta Olentzero bezalakoetan, prozesioetan, bertsolaritzan eta 
abarren ematen dira. Baina XVIII. mendean, Eziña egiñaz (Lo imposible vencido) 
argitaratu zuen euskararen alde, eta orduan idazle multzo bat agertu zen, hala nola 
Peñafloridako kondea. 

- Etxe ontan salgai daude  
Salgai dituzten obren eta liburuen zerrenda.  
 

7. zenbakia 
- Lopez-Mendizabalén Irar-etxeko idazti batzuek 

Aurrekoaren berdina. 
- Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek (jarraipena): (3. zatia). 

Atal honek, Peñaflorida kondea eta Sociedad de Amigos del Pais elkartea zer-nolako 
aurrerapausoa ematera iritsi ziren azalduko du idazleak. Frantziar iraultzaren eta 
karlistaden ondorioz, ordea, bultzada hau, deuseztatu, eta erbesteratu zirenen artean 
antzerki mugimendu ttikia sortu bitartean hila egon zen; erbesteratu hauen artean, 
ordea, Marzelino Soroa agertu zen. Bere lehenengo zartzuelan euskara zertxobait 
sartzea otu zitzaion, eta, hala, Toribio Alzagaren lehen urratsak emanarazi zituen.  
Peñaflorida eta Marzelinoren artean badira, ordea, euskal zaletasunari bultzada eman 
diotenak ere. Hala nola, Euskal Herria aldizkariko zuzendari Manterola jauna. Honez 
gain, Sabino Arana, Aranzadi, Etxegarai eta Kanpion, besteak beste. Garai honetan 
ospatu ziren lehen euskal antzerti jaiak eta Santo Tomaseko euskal festak. 
Alzaga jaunari esker, euskal antzertiak aurrerakada izugarria nabarmendu zuen, baina 
ez zen nahikoa. 1915. urtean, ordea, Euskal Izkera ta Iztunde ikastola sortu zen.  
Donostian, Alzaga bera aritu zen zuzendari lanetan. 17 urtean berrehun bat 
antzezkizun eman zituzten. Honen laguntzaz, euskal dramagile berriak eta baita 
aktore berriak ere sortu ziren euskal mugimenduan. Garai honetan indartu zen 
goreneraino iritsiaz euskal antzertia.  
Amaieran, bere iritzia ematen du hizlariak: antzerki sendoa izan aurretik, herri 
bakoitzak antzerki kaxkarra izaten omen du, akatsetatik ikasiaz. Gauza bera gertatzen 
omen da dramagileekin. Baina adina ez omen da eragozpena. Beraz, guztiak 
animatzen ditu idaztera.  
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13. zenbakia 
- ANTZERTI'k argitaratuak 
- Etxe ontan salgai 

 
14. eta 15. zenbakiak 

- Euskal-Antzertia´ren ederestirako apur batzuek (Jarraipena eta bukaera): 
Jarraipen honetan, opera aipatuko du, lehenik eta behin, autoreak, operak sortu 
dituzten konpositoreak, opera hauek izan duten arrakasta eta maila altua edo 
kalitatea... Gerora, garaiko konpainiei egiten die aipu, beren lana goretsiaz. Euskal 
mamidun baina gazteleraz idatzitako obrak eta idazleak gogorarazten ditu ondoren, 
eta amaitzeko, etorkizuna aurrerabidean gidatzeko, Iztunde ikastolari bultzada 
emateko, Antzerti adiskide taldearen beharra agertzen du Labayenek, eta talde honek 
teatro-aldi bat nola antolatuko lukeen eta aldizkariaren beharra ere azaltzen du.  
  

17. eta 18. zenbakiak 
- ANTZERTI'k argitaratuak 
-  Etxe ontan salgai 

 
23. eta 24. zenbakiak 

- Salgai ditugun antzerkiak 
 
40. zenbakia 

- ANTZERTI´k argitara emandako Antzerki-lanen errenkada 
 
47. eta 48. zenbakiak 

- III´gn antzerki sariketa´ren epai erabakia. Epai-maiekoak: 
1. saria bakarrizketa eta haur jolasen modalitatean, eta 75 pezetako ordain 
sariarekin, Eusebi Urkiagaren Antzerki jaian izan naiz. Modalitate berean 2. saria eta 
25 pezetako ordainarekin Andoni Arozenaren Xanko ta Paxko. 
Antzerkien modalitateari dagokionez, 250 pezeta eta lehenengo saria Iakinda 
Karraskedo Olarraren Garo Usaiak jaso zuen. Peli Markiegirentzat 150 pezeta eta 2. 
saria bere lan Seme Ondatzailearengatik.  

 
49. zenbakia 

- Koadroa  
Askoz obea da “programa” bat besterik ez gertutzea, bañan au ondo, zeatz eta 

ederki ikasi ta antzeztua.  
Antzezkizun ona nun nai bi edo lau aldiz eman diteke; erdipurdikoak berriz bein 

ikusita aspertzen du. 
Gañera lan eta asti gutxiago da ta ondorengoak dira askozaz obeak. 

 
53. eta 54. zenbakiak 

- Laugarren batzaldi ta sariketa 
Baldintzak, sariak (75 eta 25 pezeta, 250 eta 150 pezeta, aurreko urteko sariketan 
bezalaxe) eta antzerkigileei oharra. 

- Koadroa (49. zenbakian agertzen denaren berdina) 
- ANTZERTI´k argitara emandako Antzerki-lanen errenkada  
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Zenbakien zerrendatik at aipatu beharrekoak baina ale ugaritan agertzen diren 
aldizkariak argitaratzen dituen publizitatea, alde batetik, eta prezioa, bestetik, atal honen 
barnean sartu beharrekoak dira. Publizitateari dagokionez, lanaren lehen atalean argitu 
bezala, Elosegitar familiak bazuen Tolosan industriagune garrantzitsu eta oso ezagun bat 
garai hartan, langilego kopuru altua zuena, eta tolosar gazteei, gizon nahiz emakumeei, eta 
kanpotarrei jaten ematen ziena. Orain gutxi arte, benetan ezaguna bihurtutako eta gerora 
izandako txapelgintza zen bere esparrua eta garaiko gure Antzertik zuen publizitate bakarra 
zen, azken orrian atzeko azalean argitaratzen zelarik, batzuetan, gainazalaren atzeko aldean, 
beste batzuetan, beste testuen zerrendarik edo kaleratzen ez zen aleetan. 

Atal honi ere amaiera emateko eta prezioari buruz mintzatzeko, urtean behin egiten 
zela ordainketa eta zortzi pezetakoa zela, berau jakina da. Hori dio errebistan egiten den 
propagandan harpidedunei eskatzen zaien diru kopuruak, eta ez dago bestelako kopuru 
baten aipamenik, ezta ordainketa modurik ere. Honekin zerbait labur daiteke: dirudienez, 
zenbaki hauek ez zirela kalean, kioskoan edota dendetan saltzen, ez baita aleak bakarka 
saldu ahal izateko preziorik inon agertzen. Testuinguruan aipatu moduan, zigilua oraindik 
itsatsia zuen ale batekin egin da topo, eta ondorioz, banaketa harpidedunei postaz egiten 
zitzaiela uste da.  
 
 
2.3.3. I leko Berriak-Jakingarriak eta Besteak atalei buruz  
  

Ileko Berriak-Jakingarriak izeneko atalak izan du bere txokoa aurretik, berri guztiak 
antolamendu batean, aurkibidean emandako lerroztapenean, eta laburbiltzea zein bilaketa 
erraz bat eskaintzea izan du helburua. Oraingoan, aldiz, berriei buruz orokorrean esan 
beharrekoak motzean agertu nahi dira; lehenik eta behin ezaugarri orokorrak azalduz, eta 
ondoren, gai errepikatuenez eta garrantzitsuenez edota berezienez arituz. Ileko Berriak-
Jakingarriak atalarekin amaitu eta gero, Besteak-i eskainiko zaio tarte labur bat. 

Aurkibideari so eginez gero, bada atal honetan bereizketa garrantzitsu bat, Antzertik 
berak ere aipatzen duena, berrikuntzaren seinale. Atal honek bere barnean jasotzen duen 
erreforma, izen aldatzea, hain zuzen ere. Hasera batean Ileko Berriak izenez ezaguna dena, 
25. zenbakian berriztatua dator, soineko berriz jantzita, atal bereko berri batek azaltzen duen 
gisan, Jakingarriak izenburupean, aurrerantzean atal hau izenpetzeko erabiliko den terminoa 
bihurtuz.  

Bestalde, eta labur-laburrean, lehen aztertu lez, 8. eta 9. zenbakiko Antzertin ez da 
aipatu atala argitaratuko, eta obren atalari eskainiko dizkio bere orrialde guztiak ale honek.  

Amaitu aurretik, berri hauetako bakoitza, kasu gehienetan, izengoiti batez sinatuta 
dator aldizkarian, aurkibidean berri bakoitzaren izenburuaren ondoan agertzen diren 
izengoitiez. Honela sortu zen hasiera batean, Antzertiren testuinguru historikoari buruzkoan 
ekarri eran, hainbeste izengoitiren atzean pertsona bakarra ote zegoenaren ala Antzertiko 
zuzendariak berri hauek idazterakoan laguntzaren bat izan zezakeenaren galdera. Nire 
ustean, pertsona bakarrak idatzitakoak dira ia guztiak behintzat; hau da, Antonio Maria 
Labayenek berak izkiriaturikoak, lehengo iritziarekin jarraituaz, eta bere seme Matxinen 
hitzak baieztatuz. Eta ia guztiak diot, ziurtasun osorik ez dudalako, baina ikus bestela 52. 
zenbakiko “Egun batez Xubero´n” berria, Antzertik bi tokietan aldi berean egon ezin duela 
agertzen duenekoa. Antzerti muntatzearena pertsona bakar baten lana izanik, ezin duela toki 
ezberdinetan une berdinean egon erraten ari ote da? Hala dirudi. Baina, eta erantzun 
zehatzik gabeko galderekin jarraituaz, zer arrazoirengatik erabiltzen du horrenbeste izengoiti 
zuzendariak, bere garaikide ugarik bezala, artikuluak edo berriak idazterakoan? Ez da 
zentsura eta beldur garaia. Protagonismoaren aurkako gizona dugula Andoni badakigu, baina 
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izan ahal dezake beste zioren bat? Galdera hau erantzunik gabe utziko da gerora, baten 
batek beste ikerketaren batekin edo jakintzarekin guztiz argitu dezan. 

Azkenik, tipografia arazoak direla eta, bai Ileko Berriak-Jakingarriak baita Besteak 
ataletan, idatziak gaur eguneratu egin direla. Bestalde, hilabeteak euskara batuan agertu 
dira, aldizkariko hiztegia kasu askotan galdua baitago egungo hizkeretan, eta mantentzen 
direnak gutxi batzuen ahotan mantentzen baitira. Honela, irakurterrazagoa izaten saiatu 
gara, egungo euskara ezagunena erabiliz, lan honen irakurle eta interesatu ororentzat.96 

Aipaturiko bi multzoetako batekin bukatu ondoren, atalari zegozkion ezaugarriak edo 
jakin beharrekoak argitu eta gero, bigarrenari emango zaio leku, berrietako gaiei eta edukiari 
dagokienari. Bertan, gai oso ezberdinei buruzko argibideak eman dizkigu Antzertik, baina 
batzuek badute halako interes berezi bat, berriak tokian tokiko eta garaian garaiko izateko 
harridura edota oroitzapena eskatzen dutenak. Hori dela eta, hauek jorratuko dira sail 
honetan aurrerantzean.  

Hasteko, atal honetan ere erlijio gaiei garrantzia emango zaie kasuren batean: 
garizuma garaian adibidez; antzoki berrien izenak aurkeztuko ditu, haurrentzako liburuen 
argitaratzeak, euskal antzertiaren hastapeneko pastoralen emanaldiak, publikoaren 
portaerari kritika... Garrantzi handia dute bestalde, ordea, atal honetan izendatzen diren 
dramagileen izenak, beren obrak, argitaratzera doazenak edo argitaratu direnak, beste 
hizkuntzetatik itzuli direnak eta abar, zenbaki ugaritan agertzen baita halakoren bat, eta 
beraz, antzerkiaren zaletasunaren adierazgarri baita. Ildo beretik jarraituaz, hilabete 
bakoitzean ematen ziren antzezkizunik garrantzizkoenak agertzen ditu Antzertik, taldeen 
izenak eta idazleen izenak emanaz. Hauek sortzeko intentzioa zutenei edota sortu ondoren 
arazo nahiz galderak zituztenei aldizkari honek bere aholkuak eskainiko dizkie, jo beharreko 
bide nagusienak zerrendatuz eta ikas zezatenaren asmoz.  

Gozoa da, gertukoa izateaz gain, testuaren doinu eta tankera, beste ezeren aurretik 
hizketa tonua erabiltzen baitu idazten aritu arren, era honetan gertutasuna edo hurbiltasuna 
lortuaz, eta beharra duten irakurleengan inolako irainik gorpuztu gabe. Irakasle onak bezala 
ikasle eta zale guztiak animatzen ditu behin eta berriz zenbaki askotako atal honetan 
idaztera, antzeztera, edo edonolako bultzada euskara eta antzertiari ematera. Eta bere 
animoak bakarrik gauza izango ez ziren arren, lortu zen sasoi hartan gero eta talde gehiago 
sortu eta lanean aritzea, eta gero eta antzerki antzezpen gehiago burutzea euskaraz eta 
euskararen alde, aktore, zuzendari eta langile hauek inolako diru ordainik jaso ez arren. Ileko 
Berriak-Jakingarriak sailean behin baino gehiagotan egiten da erreferentzia kobratze ezaren 
ohitura hori aldatzearen alde. Antzerki konpainiekin jarraituaz, hauek ere beren oporraldiak 
izaten dituztela ere ekartzen du gogora Antzertik, uda garaian orokorrean gertatzen den 
gisan, baina salbuespen diren taldeei eta udan ere lan egiten zutenei zorionik beroenak 
bidaltzen dizkie sarritan. Konpainia edo taldeekin amaitzeko (konpainia erratea gogorra da, 
amateur taldeak direlako gehienetan eta ia-ia kasu guztietan, nahiz eta askok lan izugarria 
burutu eta emankizun ugari eskaini), aldizkariak beren funtzioetan banatzeko, panfletoak 
edota hauek herrian zabaltzeko programak egin edo ateraz gero, hauek bidaltzeko eskaera 
burutuko du bere artxiboa osatzen joateko.97 Taldeak alde batera utziz eta idazleak 
bergogoratuaz, dramagile berriei ere ematen dizkie aholkuak aldizkariko zuzendariak, baina 

 
96 Otsaila, urria, azaroa eta abendua, gaur egun erabiltzen ditugun moduan agertzen dira Antzertiko 

ale ezberdinetan. Hona hemen aldizkariak erabiltzen dituen hilabeteen eleak: 
 
  Ilbeltza = Urtarrila  Epaila = Martxoa  Jorraila = Apirila 
  Orrila (loreila) = Maiatza Garagarrila = Ekaina  Uzta = Uztaila 
  Dagonila = Abuztua  Agorra = Iraila 
97  Artxibo honi buruzko informazioa jasotzen saiatu arren, ez da inolako daturik bildu, eskuartean 

izan diren iturrien artean.  
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orokorrean idazleak sarriro zoriondu egiten ditu, zoriondu eta animatu ere bai; eta idazleen 
antzera, euskara eta kultura bultzatzen zuen edozer edo edozein, zoriondu eta animatzen du 
aldizkariak. Hala, ez du atzean utziko abertzaletasuna antzezlan batean emateko; ez dela 
politikari buruz nahitaez hitz egin behar argitzen du; nahikoa omen da kulturari eta 
hizkuntzari ardura eginez hura babestu eta erabiltzea.  

Oso aipatzekoa, bestalde, sariketen gaia. Aldizkaria argitaratu zen lehen urtean, ez du 
inolako garrantzirik izan, oraindik ospatu eta kaleratu gabeko ideia baitzen sariketena. 
Antzertiren bigarren urtean, aldiz, poliki, ideia azaltzen joan da. Zenbakiak aurrera doazen 
heinean, gero eta maizago aritzen da aldizkaria sariketen inguruan, eta bi izan ditu 
aurkezteko moduak: bata dramagileei luzatutakoa; bestea, berriz, taldeen antzezkizunen 
artean burututakoa. Sariketa hauen oinarriak behin baino gehiagotan argitaratu ditu 
aldizkariak Ileko Berriak-Jakingarriak atalean, nahiz eta azken zenbakietan ataletik kanpo eta 
munta handiagoz publikatu, modu zabalago batean. Taldeetan oinarritutako sariketan, 
irabazleen zerrenda eta berauen sariak zenbatekoak diren azaldu izan du Antzertik. 
Idazleenari dagokionez, berriz, irabazleen izenak eta beren ordainsarien berri emateaz gain, 
hurrengo Antzerti aleetan, obra hauen  argitaratze lanari ekin, eta gehientsuenak, bere 
zituen irakurle eta harpidedunei eskaintzen dizkie. Bada sail honetako berriren batean urte 
hartako sariketaren kalitateari buruz eginiko kritikaren bat.  

Sariketa hauez gain, Euskal Antzerti egunak ospatzen ziren, eta sariketetan irabazle 
geratutako obren eta antzezlanen antzezpenak izaten ziren. Honen  guztiaren berri ematen 
zuen Antzertik aldizkarian. Hirugarren eta azken urtean, hauteskundeak izan zirela medio, 
festa hau atzeratzeko asmoa argitaratzen dua, Labayen bera Tolosako alkate izateko 
aukeratuen artean baitzegoen, eta beraz, hurrengo Antzertiko zenbakian, eguna noiz 
ospatuko zenaren berria jakinarazten du.  

Omenaldiak ere burutzen ziren, noski, aldi hartan, eta antzerkigintzari zegokionen bat 
ospatuz gero -edota euskaldun on izan zenaren bati eskaintzen bazitzaion halako jaialdirik, 
bertsolaritza arlokoren bat, adibidez-, errebistak ere ematen zuen bere berri, baita omendua 
zoriondu ere, berri onak lau haizetara zabaltzekoak baitira, Labayenek berak aldizkarian 
aipatzen duenez. 

Festa alaiak ahotan hartzeko modukoak dira bai, baina baita tristeak ere, eta, beraz, 
ezin alde batera utzi errebistak burutzen dituen antzerki munduko hildakoen oroigarri xume 
eta, aldi berean, sentikorrak. Oroitu eta goretsi egiten ditu hildakoak beren hutsunea 
sentituz, aldizkariko partaide denaren atsekabea agertu eta antzerti zaleen arteko samina 
azalduz; oroitu, berri txarraren ezjakinak direnek jakin dezaten; oroitu, bere arimaren alde 
otoitz bat eskatuz; oroitu, utzitako hutsuneak agertuz... Horietako baten agurra, berrien 
artean zabalenetakoa, Labayenen lagun eta kide zen Antzertiren sortzaileetako batena, 
Lizardirena, hain zuzen ere, hunkigarria da benetan, eta hemen berriz ere aipatu eta 
azpimarratu gura izan da.  

Beste aipaldi bat irrati eta filmaren arloarena da. Antzertik, oholtza gaineko 
antzezpenez gain, beste komunikatzeko era den irratia, Donostian burutzen den euskal 
irratsaioa gogoraraziko die bere irakurleei, eta noski, bertan emango den irakurketa 
dramatikoaren berria zabalduko du. Lehen euskal filma ere grabatuko da garai honetan, eta 
errebistak ere zazpigarren arteko euskal berrikuntza honi garrantzi izugarria emango dio, 
Ileko Berriak-Jakingarriak atalean bi zenbaki ezberdinetan aipatuaz. Irratiak eta zinemak ere 
badute, beraz, garrantzia euskal hiriko gizartean, Antzertin eta bere ataletan. 

Sail honi amaiera emango zaio azken aipamen honekin: euskaldun ez diren antzerki 
eta bere testuingurukoak gogora ekarri nahi izan dira. Antzertiko obretan gertatzen dena 
ikus daiteke Ileko Berriak-Jakingarriak atalean ere, euskaldun kutsu sakon eta gogotsuez 
gain atzerriko antzerkiari ere bere tarte handi xamarra eskainiz, eta beste batzuetan, euskal 
gaiak atzerrian agertuz. Bertan, Euskal Herriko askatasun gaiarekin konparatuko dituen bi 
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herrialdeei buruzko informazio eta iritziak dakartza Antzertik, Flandria eta Bretainiako 
antzerkiei buruz jardungo da. Hauez aparte, espainiar estatu osoan izugarrizko arrakasta 
izaten ariko diren Xirgu eta Borras antzezleak gogoratuko ditu, Donostian, Calderón de la 
Barcaren obra bat antzeztuko baitute, eta autore honi ere eskainiko dio errebistak bere 
berriaren zatia. Albiste bat eskainiko zaion beste dramagile erdalduna Lope de Vega ezaguna 
da. Amaitzeko, Parisen euskal izaerak une hartan eskuraturiko moda ere jakinarazi du 
aldizkariak.   

Besteak sailaz esateko dagoena kaleratuko da hemen, lana amaitu baino lehen. 
Euskal Ederestirako Apur Batzuek izenburupean lau ale ezberdinetan banatutako artikulu edo 
lanen eskaera bi egiten dira, aldizkariaren garaian garrantzitsu bilakatuko diren eskaera bi. 
Bata euskal antzertiari buruzko errebista bati sorrera ematea; bestea, berriz, euskal antzerki 
taldeen arteko elkarte bat sortzea. Aspalditik zituen nahiak ziren biak, beraz. Bata errealitate 
bihurtu zuen eskaera egindako pertsonak, Labayen jaunak berak aurrera atera zuelako bere 
nahia eta errebista, aldi berean. Bigarrena, berriz, Antzertin behin eta berriz errepikaturiko 
eskakizuna izan zen, lehenagotik pentsatua zegoen eskakizuna, baina orain arte, ez da haren 
inguruko informaziorik inon topatu. Lan honez gain, argitaratutako obren zerrendak, 
liburuenak, propaganda, prezioa eta sariketak besterik ez dira sail honetan sartzen, eta 
guztiak aurreko atalean landu dira. 

Azkenera iritsiaz, bitxikeria bat utzi nahi da agerian irakurlearentzat, aldizkariaren 
estetikari dagokion bitxikeria. Antzertik kolore ezberdinetako paperak erabiltzen ditu Ileko 
Berriak-Jakingarriak sailean, baita gainazaletan ere. Gainontzeko orrialdeak garaiko orri 
zurietan argitaratzen dira. Batez ere, 1935. urteko aleetan hasten da era honetan 
modernizatzen errebista, lehenago ere aleren batean koloreak erabiltzen dituen arren. daude 
Berdeak orokorrean, baina horiak, zuriak eta arrosak ere ikuska daitezke, aipatu urtetik 
aurrera, batez ere. Ezin dakigu, ordea, zenbaki berdineko ale guztiek kolore bera zuten. 
Gainazala, berriz, Txikiren marrazkidun gainazala, tinta urdin edo beltzez, eta, kasuren 
batean, marroiz margotua aurkitu dugu; paperak, ordea, kolore ezberdinetakoak izango 
badira, berdea, grisa eta zuria, hauek nahastuaz, tinta eta orria, kolore desberdindun 
gainazalak topa daitezke Antzertin. Gainera, gainazalak kasu batzuetan kartoituagoa dagoen 
paperez eginak daude. 
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3. ONDORIOAK 
 
 
 Urte gutxi batzuk besterik ez dira igaro Antzertik bere lehen alea kaleratu zuenetik, 

urte oso gutxi batzuk historia kontutan hartuz gero. Nahikoak, ordea, denborak, eginiko lana 
zokoan ahazteko; nahikoak, euskal norbanakoen borondatea ezabatzeko, beren eguneroko 
bizimodua estaltzeko. Aski, aukeratzeko askatasun pixka bat eta bakoitzaren pentsamenduen 
alde jokatzeko aukera jorratzen zuen biziera eta zoriontasun kolektibo nazional baten alde, 
bakoitzak bere puska ezarriz, aurrera jotzen zuen bizimoldea lurperatzeko. Eta ahaztu eta 
lurperatu diot, gaur egungo belaunaldiak, gazte jendeak, ez baitakigu orain hirurogeita 
hamabost urte zer arnasten zen gure kale hauetan barrena; oroitu beharreko historia duin 
bat zarrastu baitzuen gerrate zibilak, eta historia bertan hasi bailitzan iritsi baita 
gureganaino. Beraz, lan honen helburu eta nahia huraxe izan da, bere garaian hain txalotu 
eta goraipatutako aldizkari honekin, horrenbeste esfortzu suposatu eta Euskal Herriko 
historian bere txokoa egin zuen lana oroitzea, historia orokorrari ere merezi duen tartetxoa 
eskainiz.  

Eta galdutako historia honen errudun nagusienak gerrate zibila eta zerraikion 
diktadura garaiak behartu zuen isiltasuna izan dira. Hara hor, egun oraindik garai hartako 
istoriorik kontatu ahal dutenen hura gogoratzeko beldurra, nagikeria eta gogo falta 
zahartzaroaren aitzakiarekin, memoria oraindik galdu ez dutenek hain gutxitan oroitzen 
duten sasoiari buruzko hitz jario eskasia, oroitzapen ahantziak. Dokumentu aldetik ere, kasu 
ugaritan desagertuak daude. Eskerrak Antzertiren ale pare bat behar zen toki seguruetan 
gordeak izan zirenik, beste XX. mende hasiera hartako hainbeste euskal testu eta obrekin 
batera. Hauei esker izan da posible gaira gerturatze xume hau, aldi hartako antzerkia 
nolakoa izan zen, zer ezaugarri zituen eta beren helburuak zeintzuk ziren zehazten lagundu 
duen gerturatzea. 

Aldizkariko testuak eta bere zatiak arretaz arakatu ondoren, errebista bertako eta 
orokorrean garaiko antzertia, antzerki herrikoi eta errealistatzat joko nuke, hizkuntza 
garbidun antzerkia, hitz arrotzak baztertuaz, hizkuntza etxekoiaz, landatarraz, naturalaz eta 
abarrez baliatzen zena. Publiko xaloaren gozamenerako sortua, kulturari, literaturari, herriari 
bultzada bat ematearren fundatua. Antzokiak gainezka betetzen zituen eta nazioa 
goraipatzeko eta indartzeko armarik hoberena bezala erabiliriko antzerkia. Ohiturazko eta 
usadiozkoa, gizartearen eta publiko beraren isla erreflejatzen zuena, ikusleak 
kontzientziatzeko helburuaz; hau da, zeregin pedagogikoduna, bere diskurtso politikoa era 
ezkutuan banatuaz publikoa atseginarazten zuen antzerkia. Ezaugarri propioak izanik, sasoi 
hartako Espainiako antzerkiarekin konpara litekeena, izate nazionalaren alde jokatzen 
baitzuten biek. Azken finean, literatura legitimoa nahiz baketsua sortuaz, kultura goretsi eta 
haren aldeko apustua egiten zuen antzerkia.  

Lortu zuen, beraz, bere xedea gure aldizkari honek, lehendik aipatu iturrietan agerian 
jarri izan den bezala; Antzerti gorenera iritsi baitzen, bere lorpenen atarian hiru urte 
jarraietan Euskal Antzertiaren Eguna (1934-1936) ospatzearena baitzeraman, urte horietan 
testu dramatikoen lehiaketa eta antzerki taldeen sariketa ere antolatu baitzituen. Euskarazko 
obra berrien argitaratzea eta, honen ondorioz, Euskal Herrian euskarazko antzezpen kopurua 
era nabarmenean ugaltzea izan zuen buruturiko beste itu bat, eta euskal antzertia urteko jai 
berezi eta bakunetan soilik kaleratzetik bizimodu arruntera eta asteburueroko jarduera izatea 
iristera heldu arte buru-belarri lanean aritu zen. 

Egia da lorpen hauek guztiak ez zirela Antzertiren ahaleginei esker izan soilik; talde 
nahiz elkarte eta konpainia ezberdinek ere, gizarteko garaiko pertsonalitate ezagunez gain, 
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borrokan jardun zuten antzertiaren mesederako eta euskal kulturaren eragile moduan. Hala 
eta guztiz ere, Antzertiren lana ezinbestekoa gertatu zen erantzukizuna iritsi zen mugaraino 
heldu ahal izateko. Eta ondorioz, ez diezaiogun duen meritua ezabatu, ez diezaiogun ebatsi 
euskal antzertiari eman dion garrantzia, berau izan baitugu, euskaraz soilik, antzertia gaitzat 
hartuta, argitaratu den lehenengo aldizkaria, gerrak bere izateko eskubidea urratu zion 
arte.98 Bakarra, 50 urte geroago arte -bere 50. urteurrena bete zenean, omenaldi moduan-, 
1982. urtean Eusko Jaurlaritzak Antzertiren bigarren aroa argitaratzea egia bihurtu zuen arte, 
Labayenen beraren hitzaurre batekin lehen aldiko erronkari eutsiaz. 

Antzertik bere hirurogeita hamabosgarren urteurrena ospatu zuen. Gaur, ordea, bere 
orrialdeek garaiko antzerki egarriz ziren gizabanakoei eskainitakoa era xume batean 
gogoratu nahi du lan honek. Egungo euskal gazte eta antzerkizaleei, baina baita inguruko 
nazioetako antzerki kideei99., gerraurreko urte haietan Antzerti gertatu zela eta gure 
antzertia zer-nolakoa zen irakasten dien orrialde horien edukiaren azalpena eman nahi zaie 
Gure historiaren, izatearen eta kulturaren parte jaso dezaten. Hala izaki edo izatearen 
nahiaz, eskerrik asko Antzertiri, eta, era berean, bere egileei, lan honekin historia idazteaz 
gain historia egiteagatik. 
  

 
98  Izarra izeneko beste antzerki sorta bat, lehenago, Gregorio de Mujikak kaleratu zuen arren, obrez  
gaineko aldizkari formatua duen lehen errebista bezala izendatu nahi izan da Antzerti. 
99 Lan honi ekin aurretik eta gaia aukeratzerakoan, xedea, gure antzerkiaren historiaren bidez, erdal 
antzerki lagunek gure izana zertxobait ezagutzea izan zen. Hori dela eta, lanean zeharreko aipu ugari 
ezagun egingo zaizkio euskaldunari. Halere, haiexek biltzea egoki ikusi da, atzerrirako hedapenerako. 
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