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SINOPSIA

Bera artista bilbotar ospetsua da. 
Bere senarra, negozio-gizon arrakastatsua. 
Bere ahizpa, bizitzak harrapatutako emakumea. 
Bere amak inoiz besarkatu ez zuen pertsona hori... 
Eta bere bikote ohia ama izatea aukera bat izan zen norbait. 
Hau da gure YERMAren eszenatokia. Eszenatoki bat non 
emakume gazte hau tekila bat bezala jariatzen den Puerto 
Escondidon, bhang lassi bat bezala Goan, garagardo hotz 
bat bezala Alexanderplatzen. 



 

Agian sakrilegioa da YERMA bat planteatzea Lorcaren hitzik 
gabe, baina honek gaur egun seme albarik izateko ezintasunari 
aurre egin behar dioten emakume guztien hitzak biltzen ditu. 
Asko direlako, nahiz eta inork ez hitz egin haietaz. Eta BERA 
bezalakoak dira: emakume arrakastatsuak beren lanetan, 
modako jatetxeetan afaltzen dutenak, herrialde exotikoetara 
bidaiatzen dutenak, jaialdietan desmelenatzen direnak, Iphone 
eta gizarte-zirkulu inbidiagarriak dituztenak. Emakumeak; 
emakume normalak, independenteak, bikotekideekin, 
itxurazko ahalduntzearekin, ametsekin eta eman gabeko desio 
bakar batekin: amatasunarena. Bere bertsio feministak ez zion 
inoiz amatsauna lehentasunen listan jarri, eta orain... presioa 
etengabe hazten da, eta inoiz nahi izan ez zuen zerbait nahi 
du, ezinbesteko gatazka biologiko eta emozionala sortzen dion 
zerbait. Hori da YERMA hau. Naturala eta ederra den zerbait 
obsesibo eta mingarri bihurtzen duen emakumea. Desirak 
aurretik maitasuna eramaten duenean. 





Dramatica Errantetik uste dugu YERMA berrikustean merezi duten hainbat gai 
jorratzen direla eta, gaur egun, Lorcak bere Yerma originalean planteatzen zituen 
problematiken esprektroa biderkatzen dela. Emakumearen emankortasuna 35 
urterekin hasten da jaisten, eta 38 urtetik aurrera txikitzen da, baita hilabetez 
hilabete ere. Horrela, ugaltzeko adin biologikoa (20 eta 30 urte bitartekoak) eta 
ugaltzeko adin soziala (30 eta 40 urte bitartekoak) bereizten dira. Ugalkortasun-
klinikak biderkatzen diren garai honetan, zalantzarik gabe, sakoneko arazo 
batek jatorrizko Lorcara eramaten gaitu berriro, hainbat gai azpimarratuz: 

•	 Problematikaren	 alderdi	 etikoak,	 filosofikoak	 eta	 psikologikoak	
azpimarratzea.

•	 Amatasunaren, aitatasunaren eta erantzunkidetasunaren kontzeptua 
berrikustea.

•	 Hainbat dolu mota jorratzea, bai ama izan ezin den emakumearena, bai 
ama izan eta galdu zuenarena. .

•	 Familia eta hazkuntza-eredu berriak planteatzea
•	 Gizartearen presioa eta bere begiradara landu.
•	 Sare sozialek autoestimuan eta autoirudian duten eragina.

Era berean, ikuskizun honetan La Dramatica Errantek honako bilaketa hau 
planteatzen du:  

•	 Yermaren klasikoaren egokitzapen eta dramaturgia berria.  

•	 Zuzeneko proposamen artistiko plastiko batekin batera uztartzen den 
egitura eszenikoa. 

•	 Tabuekin hautsi eta milaka emakumeek lotsagatik ezkutatzen duten 
hausnarketa esparru publikora atera. 

ZERGATIK IKUSKIZUN HAU?



Ane Pikazak eta María Goiricelayak 2017an sortutako zigilu artistikoa da LA 
DRAMÁTICA ERRANTE. Kabia Teatroko kide egonkorrak dira 2007tik non 
aktore eta ikertzaile gisa lanean egon diren. Duela hiru urtetik hona, bere 
piezen sorkuntza integralaren aldeko apustua egin dute, istorioak kontatzeko 
modu	 propioa	 finkatzeko,	 betiere	 alderdi	 sozialetan	 oinarrituta	 eta	 antzerkia	
hausnarketa eta hobekuntza soziala sortzeko gai den tresna moduan ulertuz.
Konpainiak bere testuak sortzearen aldeko apustua egin du, euskal 
antzerkigintzan dramaturgia berriak sortzen laguntzeko, bere piezen sorkuntzan 
ikerketa-lana egiteko eta antzerkian sakonduko duten poetika berriak bilatzeko. 
Horrela, urte hauetan honako pieza hauek sortu dituzte: «Maitasuna eta argia/
Maitasunez eta argiz» (BAS Bilbao 2017 Jaialdia), «Lyceum Club» (Gau Zuria 
Bilbao 2017), «Uccelli» (Musika Jaialdia 2018), «7 Minutu» (Gau Zuria 2019 eta 
2020). Era berean, hainbat ikuskizunen zuzendaritza eta diseinu artistikoa sinatu 
dute, besteak beste, honako hauek: «Ocaña» (Arriaga Antzokiak eta Pabellón 
6k 2018an ekoitzia) eta «Harri Orri Ar/El Patio de mi casa» (Gasteizko Antzoki 
Zaharrak, Arriaga Antzokiak, Victoria Eugeniak eta Pez Limbo konpainiak 
ekoitzia, Antzerkigintza Berriak programaren barruan testua hautatu ondoren). 
Era berean, pieza laburrak sinatzen dituzte: «Ponme tu historia aquí» (2018) eta 
«Que siempre estemos todos y un cocodrilo en el techo» (2019).

Aldi labur baina bizi honetan, hainbat errekonozimendu izan dituzte: 
•	Kultura	Harrotasunez	Jaialdiko	Ikuskizun	Onenaren	NAZARIO	Saria	(2019).	
•	 Bi	 hautagai	 2019ko	MAX	 Sarietarako:	 ikuskizun	 Errebelazio	 Onenaren	 eta	
Egile Errebelazio Onenaren Sarietarako («Lyceum Club»). 
•	 Euskal	 Ekoizpen	 Onenaren	 ERCILLA	 Sarietarako	 izendapen	 bat,	 «Ocaña»	
lanagatik. 
•	 Publikoaren	 saria	 2018ko	 Antzerki	 Laburreko	 Jardunaldietan,	 “Ponme	 tu	
historia aquí” lanagatik.  
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Musika :  
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Ekoizpenan: sala bbk
Banaketa: Portal 71
Konpainia: la draMática errante
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