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 EMAKUME ABERTZALE BATZA, jakina den 

bezala, 1922an sortu zen Ambrose V. Martin O´Daly 
irlandesak Bilbon apirilean emandako hitzaldiaren ondoren 
CUMANN NAN BAN elkartearen antzeko zerbait 
egituratzeko. Baina 1923ko irailean debekatu egin zuen 
Primo de Rivera jeneralak, eta 1931an berriro piztu zen 
Bigarren Errepublikarekin. 1932an jada bazituen 116 
egoitza Bizkaian, 66 Gipuzkoan, 12 Nafarroan eta 11 
Araban. Beren helburuen artean zegoen anderea ongi 
prestatzea eta janztea bizitza modernorako. Takigrafia, 
mekanografia, euskara ikasiz, hala nola antzerki 
ikuskizunak prestatuz eta mendirako irteerak eginez.  
 

Euskaraz batipat hiru andre antzerkigile izanen dira: 
Tene Mujika (Deba 1888 - 1981): Gogo-oñazeak (1934), 
Gabon (1935); Katalina Eleizegi1 (Donostia 1889 - Lizarra 
1963): Garbiñe (1917) , Loreti (1917), Jatsu (1934), Erausoko 
Katalin (ag.); eta Maria Etxabe (Zarautz 1904-1933): 
Iziarko ama (1929)...  

 
Bilbon bazen talde bat Donostiako EUZKO 

IZTUNDEArekin konpara daitekeena eta OLDARGI 
deitzen zena, Manu de la Sotaren inguruan sortua. Honek 
mugiarazi zituen 150 pertsona bere estreinaldirako, zeina 
izan zen 1930eko martxoaren 8an Campos Elíseos antzokian, 
Oztin eta beste zenbait obrarekin. Errepertorio hau 
haunditu eta zabaldu egin zen koadro eszenikoak ugarituz 
1931ko urtarrilaren 17, 18 eta 19an. 

                                                 
1  Ikus Amaia Alvarezen tesia : Generoa eta nazio identitateak Katalina 

Eleizegiren antzezlanetan (EHU, 2011) 
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Bilbao 1927: Ezkerretik eskuinera: Antonio Guezala, 

Antonio Ochoa, Manuel de la Sota, Gustavo de Maeztu, Claudio de 
la Torre eta eserita José María Ucelay.  

 

EMAKUME ABERTZALE BATZA

Leiza 1932

 
Emakume Abertzale Batza. Leitza 1932 
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OLDARGIren esku-programa 

 

 
Pedro Ignacio, ataria (1925) 
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Antonio Gezalaren kartela (1931) 
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 Oztin, Imanol Sotak gaztelaniaz idatzi eta Joseba 
Altunak euskaratua, edizio oharrak dioskunez2, Oldargiko 
mutilek Bergaran, Durangon eta Bilbon antzeztu eben txalo 
andijak irabazirik. Hemen ageri den gaia hauxe da. Mendi 
tontorrean bi artzai daude elkarrizketan. Mirotz eta Lirain. 
Honek hirira jatsi nahi du, baina hark esaten dio, Nayago 
yuat neuk artzain ezenkija ixatia, langile aberatsa baño. Halere 
biak jaisten dira hirira eta ola batean lan egiten hasten dira. 
Ezbehar baten ondorioz Lirain hil egiten da. Langileek 
euzko-abestia kantatzen diote eta Mirotz triste gelditzen da 
aurpegia esku artean pentsakor. Hiria eta mendiaren arteko 
kontrajartze topiko honetan, lehengo garaien amesle eta 
berrien arriskuen aurkezle, ohar eszenografiko 
interesgarriak ageri dira. 
 

 
Oztin, Euskerea 1932.an 

 

                                                 
2  OZTI´N, Sota-Aburto´tar Imanol´ak erderaz idatzi eban antzerkija, 

Altuna´tar Joseba´k euzkeralduta. EUZKEREA, Bilbo, 1932, II, 4-5. 
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 Libe Sabino Aranak idatzi drama historiko 
ospetsuenetarikoa izanen da II. Errepublika garaian, zeren 
eta Manu de la Sotak bermoldatua 1934ean zenbait aldiz 
arrakasta handiz jokatu zen eta Coliseo Albian antzeztu 
zen ere 1937ko otsailaren 4ean, gerra zibila gori-gori 
zegoenean. Hona zer zioen obra honi buruz Alberto 
Losadak: 
 

 La comision directiva de "Oldargi" compuesta 
por Manuel Taramona, Francisco de Garate, Juan 
Salcedo y Julián Ariño (ya fallecidos) y Lucio 
Arechabaleta, Alberto Losada, Nicolás Bayo y José 
Garamendi, se lanza a su máxima empresa en 1934; la 
presentación de LIBE de Manuel de la Sota sobre un 
guión de ópera de Arana-Goiri, con fondos musicales 
de Timoteo Urrengoechea, decorados de Gonzalo 
Bilbao sobre bocetos de Manuel Losada y Antonio 
Guezala, figurines de Losada y Nico Bayo realizados 
por Juli Bilbao, armaduras de Marcelino Ortega, 
armas de fundiciones Ariño, calzados de Matias 
Barainka, pelucas de Miguel Orio, todo exprofeso, 
con un presupuesto que en aquella época solamente 
D. Enrique Rambal se hubiera atrevido a afrontar.  
 El mismo montaje se acercaría hoy a los dos 
millones de pesetas.  
 Sólo el éxito sostenido a través de buen 
número de representaciones en Bilbao, San Sebastián, 
Vitoria y algunos pueblos importantes de 
Bizkaya,consiguió que los ingresos líquidos llegasen a 
triplicar el presupuesto3. 

  

                                                 
3  Alberto Losada, «Grupo Oldargi de Bilbao», A.M. Labayen, Teatro 

euskaro. Entrevistas, reseñas, Crónica. Catálogo de obras dramáticas. T. II, Auñamendi, 
Donostia, 1965, 137-140. 
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 Libe, Bizkaian 1470ean kokatu gertaera, 
erromantizismoz beterik eta kutsaturik dagoen drama 
historikoa dugu. Protagonistak, Libek, Bilalako jaunaren 
alabak Salinasko konde gaztelarrari ezkon-hitza eman dio 
Abendañotarren Andima, Ugarteko seme maitemindua 
ezetsirik. Mementorik bortitzenak dira, adibidez, Sanoriñek 
esaten dionean: Geure alabak iñoz bez arrotzentzat, esan dabe 
geure asabak4. Eta beste une batean Libe berak:  
 

 ¡Goi, Azkatasun-Eguzkija´ri dagitsogun opea 
lez…! Aintza geure ilai, baña batez bere Aintza, euron 
odolarren, iñozko bixi biurriz bixiko dan Aberrija´ri. ¡ 
Aberrijarren il danak, bere opeaz, betiko Bizkai-
azkatatasuna eraltzen dau…! ¡AINTZA! Bizkai-
azkatatasunarren ilten diranai!.  

Antzezoyala. 

 

 
Sabino Arana (Bilbao 1865-1903) 

                                                 
4  Libe, Arana eta Goiri´tar Sabin´ak erederaz idatzi ta Sota eta Aburt´tar 

Imanol´ak atondutako ere-antzerkija “Astitxek” [Frantziska Astibia] euskeralduta. 
Bilbao 1935. 
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LIBE 1903 

 

 
Gardeazabal andereñoa  

LIBE gisa 



 9 

 
 

 
SANORIÑE: ¡Geure alabak iñoz bez arrotzentzat… 

 
 
 

 
LIBE: …¡AINTZA! Bizkai-azkatatasunarren ilten diranai! 
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Liberen eszena bat: Andima Bilboko plazan:  

Gora euzko-azkatasuna! 

 

 
Kulixka, Aberri malerusaren irudi 
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 Kritika ezberdinak izan zituen obra honek 
komentariogileen partetik. Hala Jose Ariztimuño Aitzol-ek 
·”Resurgimiento del Teatro Nacional”5 delako artikuluan 
goraipatu egiten du, esanez abertzaletasunaren garaipena 
dela. Esteban Urkiaga “Lauaxeta”k6 bere aldetik aipatzen 
dizkigu Sabinoren kezkak, eta teatro juduarekin 
konparatzen ditu, eta azpimarratzen Peretz-en Una noche en 
la plaza del viejo mercado antzerki baliotsua7.  
 
 Manu Sotak, aldiz, egin zuenean Aranaren 
antolaketa honakoa zioen:  
 

 Pocas palabras he de decir sobre el cuadro 
final de Libe. El trágico desenlace de este glorioso 
suceso de la historia vasca se desarrolla en el gran 
vestíbulo de la Torre de Ugarte. En su desarrollo he 
creido seguir fielmente el pensamiento de Sabino, 
hasta en los diversos recitados y escenas que he 
puesto de mi cosecha. También me he permitido ser 
generoso con Andima y entregarle el amor de Libe. Y 
para dar remate a estas líneas, deseo presentar al 
lector al último de mis hijos espirituales, a Kuliska, 
símbolo inocente de nuestra desgraciada patria8. 

 

                                                 
5  José Ariztimuño “Aitzol”, EL DÍA, 6 de marzo de 1934. 
6 Esteban Urkiaga “Lauaxeta”, “El próximo estreno de Libe”, 

EUZKADI, 1934-II-22. 
7  Isaac Leibusch-Peretz  Melnik 1880 - Los Ángeles 1948 ) ghettoen 

bizitza miserablea estilo errelistaz aurkezten zuen antzerkigilea. Ospetsu bere 
garaian, yidish-ez eta hebraieraz idatzi zuen eta Errusian garrantzizkoa izan zen 
teatro juduaren pizkundean.  

8 Manu de la Sota, “Libe : unas consideraciones sobre su realización 
dramática”, EUZKEREA, Bilbao 1934, 39-53. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
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 Ezkorrago izango da Antonio Labaien, zeinek bost 
ekitaldiak xehekiro aztertu ondoren honakoa aipatzen 
digun: 

   
 Neretzako bigarren eta irugarren ekitaldiak 
dira onenak. Azken ekitaldia ostera guztietan argal eta 
izunena. Liberen bat-bateko maitasun aldatzea ta 
gudatearen azalpen eta xeetasunak ez daude, ez 
antzerti arauz ez egiantzez egoki tajutuak. Liberen 
erio-larriak ikusleari izuikara eman bearrean aspertu 
arazten du. Ain da luze ta itxuragabea. Bestela ere 
zenbait antzez-lagunak itzaldi geitxo, larregi esaten 
dituzte9. 

 
 Eta José Luis de la Granja irakasleak Aranaren 
antzerkiak ikertzean orokorrean beste honako diosku: 
 

 Libe es un fruto tardío de la literatura 
romántica, que recurre a la historia (al Medievo, en 
especial) no de forma inocente ni científica, sino 
idealizada y revestida con el manto de la leyenda o el 
mito, con el fin de extraer enseñanzas de provecho 
para el presente10.   

 
 Sota, ordea, ez zen nornahi. Gizon jantzia, 
Cambridgen ikasia, eta artezale amorratua. Idatzi zituen 
zenbait poema euskaraz eta eleberri bat gaztelaniaz, baina 
batipat teatro gizona izan zen. Jadanik 1925ean, gazteago 

                                                 
9  Antonio Labaien “Matxin-Gorri”, “Libe”, ANTZERTI, 26. zb., 

1934, otsaila.  
10  José Luis de la Granja, “El teatro nacionalista vasco de Sabino 

ARANA”, Eskual Antzertia, Le théâtre basque. Bayonne 1987, 19-37.  
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zenean, bere “Candilejas (Ensayo de autocrítica)” lanean 
antzerkigile ingelesak zituen gogoko:  
 

Bien está en el púlpito la cordura, pero de las 
bambalinas del escenario deben de colgar ramos de 
locura. Por eso yo siempre preferiré seguir a Sir 
James Barrie y a Bernard Shaw, por ejemplo, que 
crean teatro, antes que a Benavente y a Linares Rivas, 
cuyas obras no son más que discos que repiten la 
vida, no obstante estar maestramente 
impresionados11. 

  
 James Barrie (1860-1937), eleberrigile eta 
antzerkigilea. Ohiturazko antzerkiak eta fantesiazkoak 
idatzi zituen hala nola: The Admirable Crichton (1902), Peter 
Pan (1904), Dear Brutus (1817), Mary Rose (1920). 

 

 
James Barry 

 

                                                 
11  Manuel de la Sota “Candilejas (Ensayo de autocrítica)”, Pedro Ignacio. 

Editorial vasca, Bilbao, 1925, 158. 
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James Barry antzezle Peter Pan-ekin (1906) 

 
Eta Bernard Shaw, (1856-1950) antzerkigile 

irlandesa, ingeles teatroan garrantzitsuenetakoa. Ibsen-en 
jarraitzaile, gizarte burgesaren salatari, antzerti moralista eta 
polemikoaren alde. Honen obra anitzen artean hona 
batzuek: Major Barbara (1905), Androcles and the Lion (1912), 
Pygmalion (1913), Saint Joan (1923). Eragin handia izan du 
bere jarraitzaileengan.  

 
Bernard Shaw  
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Bernard Shaw-en Saint Joan (1924), Joana Arc-ekoa, alegia 

 

 
William Butler Yeats  
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Barrie eta Shaw bezala bada beste autore bat eta 
obra berezi bat aipatzen duena, alegia, Williams Yeats. 
(1865-1939) poeta eta dramagile irlandesa, mistizismoz eta 
abertzaletasunez betea, Negarraz igaro zan atsua 
antzerkiaren sarreran12, honelaxe baitio prezizki: 

 
Gau baten, ames argi ta garbija egin neban, 

bcnetako amesik ezirudijana. Basetxe aberats baten 
barruba ikusi neban: berton, laratza su ederragaz 
eguan, eta beronen inguruban, laster egingo zan 
ezkontzatzazko barriketea. Basetxe baketsu atan ikusi 
neban baltzez jantziriko atso baten irudija agertuten 
zala, Eireann (Irlanda) berbera zan, abesti asko 
abestu, edesti ugari esan-erazo ta bere mattetasunaren 
gixon askok eta askok erijotz-bidera jo egin daben 
Kathleen-ni-Howlihan berbera. 
 Lady Gregory´ri W.B. Yeats´ek Zuzendutako 
idazkija, bere “Kathleen-ni-Howlihan”-etzaz itz-
egiñaz.  

 
Kathleen Ni Houilhan … (Dublin, 1902-IV-2)  

                                                 
12  Manu Sota & Jose Altuna, Negarrez igaro zan atsua. Udabarriko azelia 

W.B. Yeats olerkari erindarraren “Kathleen-Ni-Howlihan” tzaska, La vieja que pasó 
llorando. Bilbao, Verdes, 1933. 
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 Gaia laburzki esanda hauxe da: Dendariñe baserriko 
Ganboa deritzan basetxean emakume talde bat, atsolorra, 
berriketan ari da Miren-Bijotza eta Gorka, bertako seme 
nagusiaren ezkontza egunaren bezperan. Atsua (Euskal 
Herriaren irudia) ageri da eta aholkuak ematen dizkie, eta 
gero desagertu egiten da. Hona bukaera ingelesez eta 
euskaraz: 
 

PATRICK. 
I did not, but I saw a young girl, and she had the walk 
of a queen. 
 
[The end]13 
 

MIREN-BIJOTZA (Bijotz-ikaraz) 
Eztot besterik ikusi, eder-ederra zan neskatila bat 
baño, erregina baten antzera joyana… Erriko gastiak 
bere atzetik joyazan, sutsu abestuten… (Mai-ganera 
negarrez jausten da.) 
(Astirotxu urreratuten asi dan mendigoxalien abestija, 
orain ederto entzuten da…)14 

 

 William Butler Yeats (1865-1939). Poeta eta 
antzerkigile irlandesa. Lady Gregory-rekin Abbey Theatre-en 
irlandar anzerti mugimendu berria sortu zuen. Nobel saria 
1923an, bere obrak mito zeltiarretan oinarritu eta erdi 
aroan kokatu gai mistiko-erlijiosoak aurkeztu zituen: The 
countess Cathleen (1893), Cathleen ni Hoolihan (1902), The Hour 
Glass (1903), The Unicorn from the Stars (1908), Plays for 
Dancers (1916)…  
 

                                                 
13  Internet, Archive, Full Text Kathleen-Ni-Howlihan … 
14  Negarrez…, 46.  
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Azken hau Nō teatroan oinarritua, non antzezleek 
maskarak daramatzaten eta bionbo baten aurrean antzezten 
duten.  

 
Ezaguna denez Yeats eta Lady Gregory (1852-1932) 

izan ziren teatro irlandesaren sortzaileak XIX. mende 
bukaeran, eta ez zuen Yeats-ek dantza obraren parte 
funtsezko izatera kontsideratu, Nō antzerti japonesa 
ezagutu arte, zeina Ezra Pound-ek15 ezagutarazi zion, 
Coleman´s Hatch-en Suxxex-en16 elkarrekin bizi ziren 
garaian. 

 

 
Lady Gregory  

 
 

                                                 
15  Pilar Hidalgo et al., Historia Crítica del Teatro Inglés. Ed. Marfil, Alcoy, 

1988, 302. 
16  James Longenbach, Stone Cottage, Pound, Yeats and Modernism. 1988. 
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Kathleen Ni Houilhan (1912 ing.) 

 
 Negarrez igaro zan atsua Verdesen argitaratu zen 
1933an baina lehenagotik ezagutua zen, zeren eta 1932an 
bertan Durangarrek Arrasaten antzokiratu zuten urriaren 
9an eta Galdakaon antzeztu zen abenduaren 8an eta 11an.  
 
  Negarrez igaro zan atsua 
Antzezlariak  Pertsonaiak 
Azurmendi Joseba Intxaurraga Eustaki, baserritar 

aberatsa 
Zumarraga Prantzeske Ganboareneko Jasone 
Bergantza Sabin  Burintsa, seme gazteena 
Garamendi Jon  Gorka, seme nagusia 
Lejarreta Elixabete  Miren Bijotza 
Amuzkibar Gizane  Momoitireneko Gergoretxu 
Elorriaga Miren Lagune  Grikaitzeneko Simone 
Garmendia Miren  Gopegineko Domeke 
Eritz Jaione   Negarrez igaro dan atsua 
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 Mendigoxaliak, baserriko neska gastiak, mutikuak eta 
neskatuak 
 

 
Miren de Eguren “Miren Biotza” Negarrez igaro zan atsua-n 

(Abertzaletasunaren agiritegia, Artea) 
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Atsuak mutila aholkatzen du 

 

 
Atsuak bidea erakusten du 
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Atsua (Euskadi) gauean galtzen da 

 

 
Nikolas Martinez Ortizen ilustrazioa  

Negarrez igaro zan atsua - rentzat  
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Miren de Eguren Iru Gudari-n 

(Abertzaletasunaren agiritegia, Artea) 

 
 Iru Gudari bi okasiootan aipatu antzerkiarekin 
batera jokatu zen. Hona zeintzu ziren Arrasaten parte 
hartu zuten antzez-lagunak: 
 
  Iru Gudari 
Antzezlariak   Pertsonaiak 
Zubia Aintzane   Emakume bat 
Zumarraga Bediña   Buruzagi nagusia 
Larrinaga Kepa   Lehengo buruzagia 
Onaindia Kepa   Bigarren buruzagia 
Azurmendi Joseba   Barkaiztegi 
Garamendi Jon   Argidun 
Sarrionaindia Joseba Miren Ganix 
Azkuna Gotzon   Saltacaballo 
  Gudari ta abestaldeak. 
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EUZKADI, 1933-I-26 

 
Arrasateko herri berriemaileak antzerki jaiaren 

arrakasta aipatu ondoren, antzezlarien trebetasuna 
goraipatuz, honakoa dio, Zoraturik gelditu giñan, ikusirik euren 
lan ederra, ta bateri baño geyagori, euren lanen bidez, begietatik 
negar malkoak atera zioten eta baita beste askori be, euren 
biotzetan, sartu barren barreneraino gure Aberrieentzako 
maitetasuna. (EUZKADI, 1932-XI-05) 
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 Iru gudari ikuskizuna beste zenbait lekutan ere 
antzeztu arren honakoetan bederen jokatu zen: Arrasate 
(1932), Bilbo (1932), Donostia (1933-VI-30), Zumaia 
(1934), Pasai Donibane (1934), Mutriku (1936), Zeanuri 
(1936), Bermeo (1937), Bilbo (1937)… 
 
 Iru Gudari drama historikoa XIX. mendean 
kokatzen da eta ixtorioa Nafarroako mendietan lekutzen, 
lehen karlistadaren garaian. Lehen ekitaldian hiru gudari 
heriotzara zigortuak izango dira, beren buruan soilik 
euskaldunak kontsideratzeagatik, halaxe baitio Ganitzek:  
 

. Ez Españako bakaldunarena, ez Franceko erkalarena: 
euzkotarrak uts-utsik.17  
 

Bigarren ekitaldian fusilatuak izango dira, baina 
Barkaiztegi jeneralak gudalostea abandonatuko du, bere 
ahaleginaren frakasoaren aurrean. Tragediaren bukaeran 
EMAKUMEA deritzan eta Euskal Herria irudikatzen duen 
pertsonaiak honako bakarrizketaz mintzo zaigu:  

 
 LENENGO BURUZAGIJA. 
 Iru zoro erail doguz baña euren zorakerija 
berpiztu dogu onengan!  
 

EMAKUMIA 
(Iru gorpuben ganian zutunduten dala leoi baten legez).  
 Neure semiak erail dozubez! (Emakumiaren 
ingurubak argi dizdizkor batek estalduten dauz zerutiko 
agerpen bat ixango balitz. Bittartean Euzko-Abendearen 

                                                 
17 Jon Kortazar (ed.), Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Antzerkia. Klasikoak 38, 

Euskal editoreen elkartea. Oiartzun 1990, 96.  
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Ereserkija entzuten da). Neure semiak erail dozubez! 
Mendijak ... eta itxasuak ... lurra ... eta Aberriko ur 
gustijak zeben aurka jagi biar 1itzakez, gaizkiñok, 
zoratuta legez matte naben semien gaizkiñok ... 
Nazana naz eta ixango nazana! Semien odolaz ta 
samiñakaz azi tta aintziduten nazana naz! Itxartuten 
diran euzkoen goguetan bixi nazana naz! Euzkotarren 
mattale bakarra izango nazana naz! Lur zati bat 
ludijan dan artian eta euzko-bijotz batek dardar 
dagijan bittartian neure amatasun ezilkor au bixi 
ixango da! Ixadijaren asikeratik euzkotarren egijazko 
ama ixan nintzan naz! Il diran euzkoen amea neu ixan 
naz eta bixiko diranena neu naz. Neure altzuan 
alkartuta bixiko dira ezilkorra dan Azkatasun donian!. 
..  

Antzoya1a (33-1-26/33-2-15)18  

 

 
OLDARGI antzeztaldea eta zenbait bizkaitar abertzale Donostiako 

Kursaalean Iru Gudari aurkeztu aitzin  
(EL DÍA, 1933-VII-2) 

                                                 
18 Jon Kortazar, aip lib., 127. 
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 Manu Sotak eta Lauaxetak moldatu zuten antzerki 
hau eta Bilboko Euzko Gaztedijak oholtzaratu gaztelaniaz19.  
 
 Pertsonaia sinboliko honek teatro politiko 
sinbolikorantz garamatza eta beraz, mintza gaitezen orain, 
zertxobait euskal teatroak irlandesarengandik jasan izan 
zuen eraginaz.  
 
 Pádraic Pearse (Dublin, 1879-1916) antzerkigile eta 
dazle irlandarra An Claidheamh Soluis, liga gaelikoaren 
egunkariaren editorea zen, Irlandako Independentzia 
Komandante gisa sinatu zuten zazpietarik bat. Halaber 
honen The Singer (1915) Buruzagijak, Sotak itzuli zuen 
gaztelaniara lehenik eta Altunak euskaratu gero.  
 

Gaia hauxe duzu: Bakartegi izeneko baserri batean 
Doniñe Zauritea andere ile urdinduna goruaz ari da lanean, 
Beti Lore alabaren eskua eta ezkontza hitza eskatzen dio 
Urtxak, baina erantzuten dio Manainekin dagoela 
maitemindurik. Hau bertsolaria da. Eztabaida politikoak 
bizten dira Urtsa sutsua eta Ibon zuhurraren artean. 
Honek, adibidez honakoa dio: Gertu dago, Euzkadi gure 
aberrija, burrukarik andijena egiteako, baña erri au erabili biarko 
eban buruzagirik ezta agertzen…Urtsa hogei zororekin 
borrokara joaten da, eta atzetik Manain ere besteekin 
Euzkadi bixi datten… Doniñe bakarrik gelditzen da 
baserrian suspirioka. Hona antzerki honen bukaerako 
agerraldiak zer dioen: 

 

                                                 
19  EUZKADI, 1933-I-27/II-15. 
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MACDARA 

 The fifteen were too many. Old men, you did 
not do your work well enough. You should have kept 
all back but one. One man can free a people as one 
Man redeemed the world. I will take no pike, I will go 
into the battle with bare hands. I will stand up before 
the Gall as Christ hung naked before men on the 
tree.!20 

 
MANAIN 

 Hogei mutil zoro larregi ziran… Gixon bakar batek 
azkatu daikez euzkotar gustijok, gixon bakar batez gixadi 
gustija gaizkatu eban lez. Neu juango naz euron atzetik, 
izkilu-barik, esku-itsi… eta azpiratzailien aurrian jagiko 
naz… Josu-Kristo gurutzian lez, gixonen aurrian biloxi. 
Jarraitu niri gustijok erijotzaren bila… gure ikurriñaren 
gurutzakatik… jarrattu nagixube erijotzaren bila Euzkadi 
bixi izan datten…21 

 
 Obra politikoa ez ezik profetikoa ere izan zen 
antzerki hau Pearse fusilatu egin baitzuten 1916an. Eta 
noski, itzultzailea ars amplificatoria legez ezagutzen den 
antzeaz baliatu zen bere bersorkuntza moldatzerakoan. 
 
 Sota eta Lauaxeta izan ziren bereziki saiatu zirenak 
batez ere teatro irlandesa eredu gisa hartuta (Pearse, 
Yeats,22 Maeterlinck,23..amtzerkigileen egokipenak egiten, 

                                                 
20  http://www.ucc.ie/celt/published/E950004-001/index.html 
21  Manu Sota & Jose Altuna, Caudillos. Esbozo dramático en un acto. 

Padraic Pearse-ren The Singer-en egokipena. Buruzagijak, Bilbao. Verdes 1935, 25. 
22  Manu Sota & Jose Altuna, Negarrez igaro zan atsua. Udabarriko azelia 

W.B. Yeats olerkari erindarraren “Kathleen-Ni-Howlihan” tzaska, La vieja que pasó 

llorando. Bilbao, Verdes, 1933. 

http://www.ucc.ie/celt/published/E950004-001/index.html
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kostumbrismotik euskal teatroa ateratzen eta antzerti 
politiko sinbolista bat lantzen eta irudikatzen.  
 
 1936ko Aberri Egunean eta bezperan hogeita bost 
herritan bederen antzerkiak jokatu ziren eta hala Motrikun 
Iru Gudari, Elorrion Buruzagiak eta Zeanurin Negarrez igaro 
zan atsua eman ziren. 
 

 
Pádraic Pearse, Buruzagijak (EUZKEREA, 1934) 

 
Gerra hasi eta gero Kurtzuluk, alegia Augustin 

Zubikaraik24, Bermeoko gudarostetik “Bermeoko antzerki 
jai ondoren” izendatutako beste artikulu batean honakoa 
diosku: 

                                                                                                            
23  Maurice Maeterlinck (1862-1948), poeta, filosofo eta antzerkigile belgiarra. 

Surrealismo eta Absurdoko teatroaren aitzindari: Les aveugles (1890), Pélléas et 

Mélisande (1892), Debussy-k opera bilakatua, L´oiseau bleu (1908) Stanislavsky-k 

Moskun antzeztarazia, …Lauaxetak Balbia itzuli zuen (EUZKADI, 1932-XII-15/23).  
24  Patri Urkizu, “Augustin Zubikarai (1914-2004) & Euskal Teatroa”, 

EUSKERA, LI, 2006, 871-878. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://innisfree1916.files.wordpress.com/2006/11/patrick_pearse.jpg&imgrefurl=http://innisfree1916.wordpress.com/2006/11/&h=400&w=473&sz=38&hl=es&start=7&tbnid=8WtQh6N-IG4j_M:&tbnh=109&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dpadraic%2Bpearse%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
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 “Tiki-Taka” taldiak ere “Salbayue” (Xabiroia) 
berrigiliagaz ujuju eta ajajarik neikoa eragin eutson 
ikusliari. Araso onetako makala dok gure Albitzu 
«xelebria» [...] ”La vieja que pasó llorando” Bermeoko 
Tiki-Taka taldiak antzestu eben. Antzeztu be polito. 
Antzes lan oneri amaya emoteko Itxas-Alde gudari 
sailaren Matxitxako ixendua taldeko gudari trebiek 
mendigoxalien ingija ikurrin ta gusti bapo egin dabe.25 

 
 Yeats-ek, Ezra Pound-en bitartez Japongo Nô 
teatroaren elementuak bereganatu zituen, eguneroko 
gertaerak giro poetiko batean txertatuz eta mito bilakatuz. 
Hala nola Kathleen…, zein 1904 abenduaren 27an Dublingo 
Ireland´s National Theatre –en estreinaldian eman zen Yeats-
en On Baile´s Strand-ekin, Synge-ren In the Shadow of the Glen-
ekin eta Lady Gregory-ren Spreading the News-ekin batera… 
 
 Dakigunez Maeterlinck-ek oso ospe haundia lortu 
zuen, 1911an Nobel saria jaso eta Federico García Lorca-
rengan ere eragina izan baitzuen. Halaberetsu Yeats-i ere 
Nobel saria eman zioten 1923an. 
 
 Japonek ez sortu arren bere sistema filosofiko 
propioa, aski orijinaltasunik bazuen bere 
egunorokotasunean txertatzeko konfuzionismotik, 
taoismotik eta budismotik baliagarritzat jo zezakeena bere 
izpiritu bilakaerako eta zientziarako. Horrela bada 
helbururik gabeko mundu zikliko batean, heuren patxadak 
eta errepikak amaiarik gabeko denbora, lehenik eta gerorik 
gabekoaz mintzo zaigu. Nō antzerti japonesa bezala.  
                                                 

25  EGUNA, 1937-I-26. 
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 Nō teatroaren estetika eta teoria Zeamik26 (1363-
c.1434) kodifikatu zuen eta berrehun urte geroago Okura 
Teraakira iruzkingileak dioskunez, Nō antzertia faltsua 
dena erreal bilakatzen bide du, eta pertsonaia 
fantasmagorikoak ikusleengan benetazkoak bailirean ageri 
dira 
 
 Honelakoxea dira EMAKUMEA Iru gudari 
antzekizunean eta ATSUA  Negarrez igaro zan atsua lanean, 
beraz, ausartuko ginateke esatera, badela Nō teatro 
japonesaren zantzurik euskal antzertian Dublindik barrena 
iragan ondoren. 

 

 
Lady Lavery Kathleen-en gisara 

arpa aldamenean duela 

                                                 
26 Zeami Fūshikaden, Tratado sobre la práctica del teatro Nō y cuatro dramas Nō. 

Edición y traducción de Javier Rubiera e Hidehito Higashitani. Trotta, Madrid, 
1999. 
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Kathleen Ni Houilhan-en programa zatia 

 

 
1916-ko kartel programa 

http://digital.library.villanova.edu/files/JosephMcGarrityCollection/JosephMcGarrityBooks/00010/00006.jpg
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 Ezkerretik eskuinera: Victor Plarr, Sturge Moore, William 
Butler Yeats, Wilfred Scawen Blunt, Pound, Richard Aldington, eta 
Frank Flint, Sussex, Ingalaterra, 1914ko urtarrila. 

 

 
Ezra Pound  

 Ezra Pound (Hailey (Idaho) 1885- Venezia 1972) 
Nō teatro japonesaren aurkezle Mendebaldean, Ernest 
Fenollosa (+1908) itzultzailearen eskuzkribuen jabe egin 
ondoren Certain Noble Plays of Japan (1916) argitaratu zuen 
eta HERMES-en kolaboratzaile ere izan zen. 
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Certain Noble Plays of Japan (1916) 

 

 
Urretxindorra 1934 
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 Urretxindorra: gastetxubentzako antzeztija, atal 
bakarduna, Iturralde eta Suit'en "Errotazuri'ko 
Urretxindorra"'ri buruz = [Urretxindorra : un acto para 
gastetxus inspirado en el "Ruiseñor de Errota-Zuri" de 
Iturralde y Suit] / La Sota'tar Imanol'ak idazija ; Altuna'tar 
Joseba euzkeraltzallia = [Manuel de la Sota].. Bilbao, 
Verdes-Atxirica, 1934. 
 

 
Manu Sota 

 
Manu Sota (Areeta 1897-Bilbao 1987) Cambridge-n 

ikasia bere obren artean daude euskal poema batzu, zenbait 
antzerki ( Pedro Ignacio (1925), Ozti´n (J. Altunak euskaratua) 
(1932), Negarrez Igaro zan atsua WilliamYeats-en“Kathleen-ni-
Howlihan”a bermoldatua gaztelaniaz eta Joseba Altunak 
euskaratua (Verdes, 1933), The Singer Pádraic Pearse-rena 
gazteleratua eta Altunak ere euskaratua “Buruzagijak” 
(Verdes 1935), Iru Gudari Lauaxetak itzulia (Euzkerea 1933), 
Libe Sabino Aranarena ere bermoldatu zuen (1934), 
Urretxindorra (1934)) eta Yanqui Hirsutus (Buenos Aires 
1949) nobela. Gerraurreko euskal letren mezenas izan zen. 
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Nikolas Martinez Ortizen ilustrazioa  

Negarrez igaro zan atsua-rentzat (Verdes 1933) 

 

 

 

 


