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SAR HITZA

EHAZE-Antzerkizale elkartea

E

neritz Artetxeren hausnarketa, gurean azken urteotan
genero ikuspuntutik egin diren beste gogoetei segida
hartzearekin batera, parte hartzera dator esandako gogoetek hasitako eztabaidan. Burura etortzen zaizkigu, esaterako, Lorea Agirrek eta Idurre Eskisabelek Euskaltzaletasuna eta feminismoa ikastaroa (2018), Lisipe bildumako
Eider Rodriguezen Idazleen gorputzak (2019) zein Uxue
Alberdiren Kontrako eztarritik (2019) edota Eskafandrako
itzulpen sorta, besteak beste. Ondorio sakonak ekarri dizkigu euskalgintza, sistema literarioa eta bertsolaritza feminismotik aztertzeak, eta ondoriook ikuspegia taxuz aldatu
beharko ligukete euskarazko kultur ekoizpenak begiratzeko
eta ebaluatzeko garaian.
Karanbola hirukoitza ez da mundu akademikoan sortzen
ezta hari dagozkion ezaugarriak betetzen. Aldiz, Eusko Jaurlaritzak arte eszenikoen esparruan generoaren inguruko egoera ezagutzeko enkarguan dauka sorburua. Jatorrizko azterketa, datu bilketa batzuek eta 22 sortzaileren elkarrizketak osatzen dute. Hemen aurkezten dugun testua azterketa
luzeago horren azken zatiari dagokio eta iritzi testu moduan
moldatuta aurkezten dugu.
EHAZEtik uste izan dugu Eneritz Artetxek enkargu horri
esker antzerkigintzari buruz jaso duen informazioa ezagutzera eman behar genuela, arestian aipatutakoekin batera
pentsaketa-corpus feminista zabalago bat osatzen laguntzen duelako, eta bestalde, testuak —erradiografiek egiten
duten lez— teatroaren gorputzaren barneko gaitzak ikusgai
bihurtu eta begi aurrean paratzen dizkigulako.
Gauzak horrela izaki, irakurleak Eneritz Artetxeren aburu eta aldarrikapenak aurkituko ditu noizbehinka, eta
beste batzuetan, berriz, hainbat elkarrizketatu anonimoenak. Guztien ustetan, parekotasuna urrun dagoenez, emakumeen lana gutxietsita egoteaz gain, esfortzu handiagoa
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eskatzen du, esaterako, emakumezko aktoreen kasuan:
exijentzia estetikoa (edertasuna, gaztetasuna…) betetzekoa
eta ogibidearen beraren eskakizun bereziak (birak, ordutegiak...) konplitzekoa.
Isiltasuna apurtzeari eta ezbaia zabaltzeari onuragarri
irizten diegu EHAZEn. Ustekoak gara ikusten ez duguna
ezagutzeak, esaten ez dena jakiteak, hobetzeko bidean jartzen gaituztela; horregatik, hain zuzen, hona hemen karanbola hau, genero parekotasuneko bidegabekerian fokua
ipintzen eta egoera zuzentzen lagunduko duelakoan.

12

Karanbola hirukoitza
Emakumeen presentzia euskarazko
antzerki sorkuntzan
Eneritz Artetxe Aranaz

Sarrera

E

usko Jaurlaritzatik Kultura Auzolanean programaren baitan ikerketa hau egiteko eskatu zidatenean zalantzak izan nituen lana burutzearekin, ni
antzerkilaria naizelako eta ez ikerlaria, baina laster
ohartu nintzen antzerkia barrutik ezagutzen duen
norbaitek bakarrik ekar zezakeela argi apur bat inposatutako genero bien arteko desorekak agintzen duen
sistema honetara. Datuak biltzeari ekin nion, beraz,
horixe baitzen nik ikerketa bat egiteko ikasita nuen
prozedura. Datu ofizialetan argi nahikorik aurkitu ez
nuenez, sakoneko hogeita bi elkarrizketaz osatu nuen
lehen fasea.
Bestalde, antzerki sorkuntzaren egituran lanpostu ezberdinak betetzen dituzten elkarrizketatutako hogeita bi langile
horien aukeraketa egiteko adin aniztasuna eta lurraldetasuna hartu nituen kontuan, eta Nafarroa, Bizkai, Gipuzkoa eta
Arabako sortzaileekin hitz egin ahal izan nuen. Ipar Euskal
Herriko sortzaileen hutsunea nabaria da, beraz. Esan behar
dut, saiakerak egin nituen arren, ezinezkoa izan zitzaidala
haien hitzak jasotzea. Hurrengo ikerketa baterako lan ildoa
planteatu daiteke zentzu horretan.
Horrez gain, emakume-gizon banaketa horri eman nahi
nioke arreta une batez. Izan ere, genero binarismo honen
kontzeptua, aspaldi jarri baitzen zalantzan queer teoriaren
bidez. Queer teoriaren arabera, munduko hainbat txokotan
zein kulturatan ez da generoaren kontua hain modu sinplean banatzen. Teoriak defendatzen du gizon-emakume
banaketa hau sozialki eraikitakoa dela, eta, ondorioz, jendarte bakoitzean forma propioa hartzen duela. Horrek esan
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nahi du queer teoriaren aburuz gizakiok genero anitzekoak
garela, indibiduo bezainbeste genero daudela, alegia. Emakume-gizon sailkapen sinplifikatzaile hau gure gizarte heteropatriarkalaren fruitu litzateke orduan.
Bestalde, emakume-gizon binarismo hori izendatzeko
ere alternatiba batzuk ari dira sortzen azken urteotan. Horren harira, oso interesgarria iruditzen zait Lorea Agirre eta
Idurre Eskisabelek BAT Soziolinguistika Aldizkaria-ren
98. zenbakian argitaratutako Euskalgintza eta feminismoa
artikuluan erabiltzen duten terminologia. Izan ere, gizon
kontzeptua ar, heterosexual, zuri, aberats, hizkuntza hegemonikodun bezala ikusten dute, eta horrekin bat egiten ez
duten beste guztiak ez-gizon bezala izendatzen dituzte ikerlariok. Oso ikuspuntu eta terminologia argigarriak iruditzen
zaizkit, unibertsaltzat hartzen dena zehazten duelako eta
norma ez den guztiaren aberastasuna eta aniztasuna irudikatzen dituelako. Elkarrizketatutako sortzaile batek aipatzen zuen bezala:
«Ez gara gizonezkoak edo emakumezkoak bakarrik.
Nire ustez hori izugarrizko akatsa da, ezberdintasun
hori azpimarratzen ari garelako eta hori ez delako
beharrezkoa. Apurtu ditzagun eskema horiek. Askoz
gehiago dago emakume eta gizonaren sailkapen horretatik at. Sailkapen horrek kalte egiten digu, kalte
handia gainera.» (36 urte, aktorea, Nafarroa)
Hala ere, lan honetan, emakume eta gizon terminoak erabiliko dira une honetatik aurrera, hain zuzen ere ikerketak
emakume bezala sailkatuek antzerki sorkuntzan duten presentzia aztertu nahi duelako. Egia esan, sailkapen horrek
eragin zuzena izango du pertsona bakoitzak gizartean parte
hartzeko izango dituen moduetan. Banaketa bitar horretan
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oinarritutako genero rolek eragin dute, beraz, aipatutako
ikerketa burutzeko beharrizana bera ere. Hain zuzen ere,
emakume zein gizon bezala sailkatua izateak antzerki sorkuntzan egingo den ibilbidea erabat baldintzatzen duelako
hipotesiak motibatzen baitu dagokigun lan hau. Emakume
-gizon termino horien azpian ezkutatzen diren mekanismo, egitura, jarrera zein jokaerekin apurtzea xede dugunez,
haiek desegituratzeko, batean edo bestean sailkatua izateak
dakartzan ondorioak ikertu nahi ditugu eta, beraz, ezinbestekoa zaigu termino bata zein bestea erabiltzea. Hain zuzen
ere, biak deseraiki eta berreraiki ahal izateko.
«Urte askoan gure heziketak markatu dizkigun eskema horiek desnaturalizatu behar ditugu. Gero, badago jendea, ez gizon ez emakume sentitzen ez dena,
eta orduan zer? Zergatik behartu behar duzu norbait
gizon ala emakumea den azaldu behar izatera? Horiek
denak pauta kulturalak dira eta hain zuzen ere pauta
kultural horiekin apurtu behar dugun garaian gaude.»
(36 urte, aktorea, Nafarroa)

Beraz, ikerketa honetan emakume-gizon terminoak erabiliko ditugu lanaren helburuari laguntzeko, baina genero
aniztasunaren kontzientzia eta aldarrikapen osoz.
Hori esanda, uste dut komenigarria litzatekeela jarraian
gaur egungo gizartearen antolakuntzaren gaineko azterketa
txiki bat lerro hauetara ekartzea, baita emakume sortzaile
euskalduna izateak gaur eta hemen suposatzen duenaren
gainean hausnartzea ere.
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1. Gaur egungo gizarte
antolakuntza
Guztiok dakigun bezala, gaur egun Euskal Herriko gizartean
zein Europako mendebaldeko gizarteetan indarrean dagoen
sistemaren egituraketa patriarkala eta kapitalista da. Sistema
sozio-politiko hau familia nuklear estandarrean dago oinarrituta. Familia horren buru gizonezko baten figura jartzen
du sistemak emakumezkoaren gainetik, patriarkala izateaz
gain, heteronormatiboa ere badelako. Heteropatriarkatu
honek zerikusi zuzena du kapitalismoarekin, haren helburu nagusia produkzioa delako, eta produkzio hori errazteko,
betikotzeko eta ahalbidetzeko moldatu zirelako egun hain
hedatuak eta naturalizatuak diren familia nuklearrak.
Fenomeno hau oso ondo irudikatzen du Silvia Federici filosofo italiarrak Soldataren patriarkatua (2017) liburuan.
Bertan aipatzen den bezala, kapitalismoaren helburua etengabe produzitzea da eta norbait behar du produkzio hori
une oro aurrera eramateko, alegia, lan indarra. Bestalde, lan
indarra osatzen duten subjektuek beste subjektu batzuk
behar dituzte, beraien sortzea, sostengua eta zaintza ahalbidetzeko, hots, beraien erreprodukzioa ziurtatzeko.
Horretarako, modu erraz eta eraginkorra asmatzen du
sistemak: pertsonak muturreko bi multzotan sailkatu, eta
banaketa honen arabera produkzio edo erreprodukzio rolak atxikitzea. Modu horretan, pertsonen generoak —Queer
teoriak azaldu bezala berez anitzak direnak— muturreko
bi generotara sinplifikatzen dira: emakumeak eta gizonak.
Genero bakoitzari, gainera, bere lan erreproduktorea zein
produktorea burutzeko, ustez egokiak zaizkion ezaugarriak
atxikitzen dizkio sistemak. Horiek lirateke genero rolak,
gizonezko zein emakumezko bezala sailkatuak izan diren
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pertsonen gainean interes ekonomiko, politiko eta sozialen arabera eraikitakoak. Eta, beraz, natural izatetik gutxi
dutenak.
Genero rol horiek banatzeaz gain, heteropatriarkatuak
gizonezkoei atxikitzen zaizkien ezaugarriak hobesten ditu
besteen gainetik: ekintzailetasuna, indarra, lehia, arrazionaltasuna, hitza, logika, zientzia… Horrela, eta boterea gizonezkoena izanik, ikuspuntu androzentrikoa gailentzen
da gizartearen estamentu guztietan. Beraz, emakumezkoei
atxikitzen zaizkien balore eta ezaugarriak bigarren mailakotzat hartuak izango dira, eta horregatik baztertuak, ez
ikusiak, ez baloratuak eta sarritan ordaindu gabeak: zaintza,
umeen ardura, etxeko lanak, sentimenduak, intuizioa, irrazionaltasuna, izaera basa…
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2. Kulturako
emakume euskalduna:
karanbola hirukoitza
Emakumeek antzerki sorkuntzan duten egoeraren azterketa egiterakoan, erabateko eragina duten hiru baldintza hartu
beharko genituzke kontuan:
1- Emakumeek gizonekin alderatuta, jendarte honetan jasaten duten hauskortasun eta desabantaila egoera.
2- Kultur eragileek orokorrean espainiar estatuan bizi duten egoera prekarioa (Ipar Euskal Herriko egoera ezberdina da, legeak kultur lanaren intermitentzia jasotzen
duelako).
3- Sortzaile euskaldunen kasuan, sormeneko jarduera hizkuntza gutxitu batean eramaten da aurrera, eta modu horretan ahuldade egoera hirukoiztu egiten da.
Lehenengo puntuari dagokionez, emakume bezala sailkatua izateak hasiera-hasieratik baldintzatzen du gure sortzaile-ibilbidea. Sorkuntza ez delako sartzen emakumezkoei
esleitzen zaizkien roletan. Plazakoa ustez ez dagokigun espazio bat da, eta normalean arrotz bezala ikusiak izango gara
eremu horretan.
Generoa kontuan hartu gabe ere, kultur langile gisa aritzeari buruz esan dezakegu horrek bigarren mailako langile
izatea esan nahi duela espainiar estatuan, gaur egun ere. Ipar
Euskal Herrian egoera hobea den arren, intermitentziaren
ezaugarria legez jasota eta babestuta dagoelako, langile intermitentearen estatusera iristeko zailtasunak aurkitzen
dituzte artista askok. Bestalde, zentzu orokorragoan ere,
kultur langileen egoera kaskartuz joan da azken urteotan
frantziar estatuan.
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Espainiar estatuari dagokionez, nahiz eta 2018ko abenduan Espainiako diputatuen kongresuak Artistaren Estatutuaren lehen urratsak onartu zituen errege dekretuz, gaur
egun kulturaren langileok bizi dugun egoera oso prekarioa
da. Gure beharrizan zehatzak ez dira jasoak ogasun zein gizarte segurantzan, eta horrek gure lanbidea arraro eta bitxi
bezala irakurtzera gonbidatzen du gizarte osoa. Eduardo
Maurak 2019/3/27an Contexto aldizkari digitalean idatzitako artikuluan aipatzen duen gisan (Estatuto del Artista. En
qué punto estamos y qué pespectivas hay), gure ofizioa ez da
arraroa, beharrizan espezifikoak ditu beste lanbide guztiek
bezala. Espainiar Konstituzioak ordea, bere 44.1 legean kalitatezko kultura jasotzeko eskubidea hiritar guztiei aitortzen
die, baina kultur langileoi ez zaigu kulturan lan egitea ahalbidetzen. Beraz, hiritar guztien kulturarako eskubidea jartzen du kolokan kultur langileen ekosistemaren egituratze
ezak. Kulturako langileen prekarietateak erdipurdiko sorkuntzak produzitzeko arriskua gehitzen duelako eta, beraz,
hiritarrek kalitatezko kultura jasotzeko aukera murrizten
duelako. Horrela errazago uler daiteke, agian, kultur langileona jendarte osoari dagokion gatazka bat dela.
Lehenago azaldu bezala, gure lanari bere espezifikotasuna
ez aitortzeak eragiten du gehienbat prekarietate hau. Horrenbestez, Artistaren Estatutuaren bide irekiak esperantza
pizten digun arren, ez dakigu aurrerantzean eman daitezkeen aldaketa politikoek ibilbide hori oztopatu ala erraztuko
duten.
Hirugarrenik, emakume kultur langile izate horri hizkuntza gutxitu batean aritzea gehitzen badiogu, zailtasunen kopurua berehala hirukoizten zaigu. Euskal Herrian hizkuntza
hegemonikoak gaztelania eta frantsesa izaki, euskaraz aritzen garenoi lan egiteko ingurunea, ekosistema edo eremua asko murrizten zaigu. Horretan eragina du ez bakarrik
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euskal hiztunen kopuruak: haiek kultura kontsumitzeko dituzten ohiturek ere dute beren eragina.
Garikoitz Goikoetxeak 2018ko apirilaren 1ean Berria-n
idatzitako Zenbat gara? Zer egiten dugu? artikuluan argi
adierazten zuen bezala, euskaldun gehienek ez dute euskarazko kultur edukietara jotzen. Ondorio nagusi hori atera
zuen Siadeco ikerketa elkarteak eta Elkar fundazioak elkarrekin 2018ko martxoaren 14an ezagutzera eramandako
inkestatik. Inkesta haren arabera, euskaraz dakiten herritarrek ere erdaraz kontsumitzen dute kultura nagusiki. Euskal kulturaren kontsumoak ez du harreman zuzenik, beraz,
euskara jakitearekin. Gure hizkuntzaren erabilerak ere atzerakada bat bizi izan omen du azken urteotan, euskal kulturaren kontsumoarekin batera. Goikoetxearen artikuluaren
arabera, euskal hiztunek euskal kultura gutxi kontsumitzeko arrazoi nagusiak honako hauek lirateke: euskal hiztunek
ohiturarik ez dutela eta proposamen kulturalak euskaraz
jasotzeko erraztasun gutxiagorekin ikusten dutela beraien
burua. Beraz, euskal kultura gehiago ez kontsumitzearen
arrazoi nagusiak ez dira ez ezagutza ezta erabilera ere, ohiturak eta hizkuntza-gaitasuna baizik. Antzerkiari dagokionez eta elebidunen datuei begiratuz gero, haietatik %25ek
kontsumitzen omen du erdaraz eta %13k, aldiz, euskaraz.
Horrek guztiak zera esan nahi du: testuinguru murritza
dugula euskal kulturako agenteek gure lana aurrera eramateko. Emakumea izanik, aipatutako zapalkuntzak pilatzen
doaz, zailtasunen karanbola hirukoitza osatuz.
Angela Davisek Women, Race and Clase liburuan (jatorrizkoa 1981ean; euskaraz Generoa, klasea eta arraza,
2016an) azaltzen zuen hiru faktore horiek gizartean hiru
aldiz zapaldua izatea ahalbidetzen dutela. Generoaren ondoan, arraza aipatzen zuen Davisek eta guk, euskal emakumeok, nazionalitatearen baldintza ekar dezakegu mahai
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gainera. Klasearen baldintzapenaz hitz egiten zuen Davisek, eta kultur langileriaren itzaltasunaz hitz egin dezakegu
kultur langileok. Ideia hori Lorea Agirrek eta Idurre Eskisabelek aipatzen dute 2016an Soziolinguistika aldizkarian
argitaratutako Euskalgintza eta feminismoa artikuluan.
Bat egiten dut ikerlari horiekin, hiru aldiz ikusezin izateak
kulturako emakume euskaldunoi hiru aldiz eraldaketarako aukera ematen digula aipatzen dutenean: «Euskal hiztun
izateak edota emakume izateak eskubide kamutsak dituen
hiritar egiten zaitu, bigarren mailako, meneko, subordinatu, eta horrek eraldaketarako subjektu bihur zaitzake. Eta
bihurtzen zaitu».
«Euskara izan dadila tres voltes rebel», aldarrikatzen dute
bi ikerlariek.
Hala bedi.
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3. Emakumeen presentzia
euskarazko antzerki
sorkuntzan
Artikulu honen hasieran aipatu dudan bezala, Miss Marpleren eran heldu nion ikerketa honi. Datuak biltzen hasi
nintzen handik eta hemendik, beharrezko ikusten nuen tokietan: antzerki taldeetan, diru-laguntzetan, sarietan, antzerki eskoletan, jaialdi txikietan...
Jasotako datuen gaineko irakurketa egin ondoren, bazegoen ondorioztatu zitekeen zenbait emaitza. Hasteko,
antzerki formakuntzako datuek argi baieztatzen zuten
emakumezkoak gehiengoa direla antzerki ikasketetan. Euskal Herriari dagokionez, goi mailako ikasketak egiteko, une
horretan Dantzertin matrikulatuta zeudenen %64,6 ziren
emakumezkoak. Kontsultatutako eskola ez-formal guztietan ere ikus zitekeen emakumezkoek gehiengoa osatzen zutela ikasketa hauek burutzerakoan.
Dantzertin, 2017-2018 ikasturtean, arte dramatikoko goi
mailako tituluan emakumezkoak %64,6 eta gizonezkoak
%35,4 ziren. Donostiako TAEn, 1995-2018 urteen bitartean
215 emakumezko igaro dira guztira eta 124 gizonezko. Gasteizeko TAEn emakumezko profesionalak %42,4 eta gizonezkoak %57,6 dira; hastapenetan aldiz, emakumezkoak
%72,2 eta gizonezkoak %27,8. BAIn emakumezkoak %61,36
dira eta gizonezkoak %38,57.
Aldiz, antzerki enpresei begiratzean oso egoera ezberdinarekin egiten dugu topo.
Izan ere, antzerki enpresei dagozkien ESKENAko (Euskadiko Ekoizle Eszenikoen Elkartea) kideek sortutako azken ikuskizunei buruzko datuak jasotzean ohartuko gara
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ESKENAko kideen azken ikuskizunetan emakumezkoen
presentzia, oro har, %40,83koa dela. Horrek, noski, talka
zuzena egiten du antzerki eskoletatik jasotako datuekin.
Haietan gehiengoa emakumezkoena zelako. Gainera, datuek
azaleratzen dutenez, ia lan esparru guztietan dira gehiengoa gizonezkoak. Jantzigintza da emakumezkoak gehiengoa
diren arlo bakarra %69,23rekin. Zuzendaritza nahiko berdinduta agertzen zaigu (E: %44 - G: %48 - Partekatua %8)
eta eszenografia ere bai (E: %46’15 - G: % 53,84), baina aktoreetan, autoreetan (E: %31,57 - G: 68,42) eta batez ere argi
diseinatzaileetan (E: %0, - G: %100) dator alderik handiena.
Argi diseinuaren kasuan, emakumezkoen izen bakar bat ere
agertzen ez delako.
Datu horiek ikusita, lerroen artetik ondorioztatu liteke
ideia hau argiki: gizonek zein emakumeek gizarte patriarkalak beraientzat diseinatutako genero rolak betetzen dituzte antzerki sorkuntzan orokorrean. Betiko estereotipoak
oraindik lasai asko dabiltzala gure lanbideetan hara eta hona,
bazterrak nahasten.
Datu horietatik hauxe iradokitzen zen: emakume gidoilari
gutxi, emakume zuzendariak gero eta gehiago (baina gutxi),
gizonezko aktoreak emakumezkoak baino gehiago (harrigarria egin zitzaidan), emakume eszenografo gutxi, jantzigintzan emakumeak nagusi, emakumeon ikusezintasuna
autoretzan, emakumezko argi diseinatzaileak agertu ere ez
dira egiten zerrenda profesionaletan…
«Gutxi» diodanean gizonezkoen kopuruekin alderatzen
ari naiz. Profesionalizatzean gizonezkoek betetzen dituzte lanpostu gehienak, rol guztietan, jantzigintzan izan ezik.
Iruditzen zait azken datu hori oso argigarria dela, emakumezkoek jendartearen iruditerian betetzen duten lekuaren
inguruan. Hala ere, antzerki eskoletan emakumezkoak dira
gehiengoa espezializazio guztietan ikasle gisa. Zer gertatzen
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da profesionalizaziorako bide horretan? Non katramilatzen
dira emakumeak?
Beraz, eta gizartearen hainbat estamentutan gertatzen den
bezala, emakume antzerkilarien hutsunea beraiekin prestigioa, erabakitzeko ahalmena eta hitz hartzea dakartzaten
roletan dago gehienbat; batez ere autoretzan, baina zuzendaritzan ere bai.
Bestalde, emakumeek lana eta bizitza pertsonala uztartzeko dituzten arazoak ugariagoak dira gizonezkoenen aldean.
Gai hau bereziki esanguratsua da, batez ere birak burutu
behar dituzten rolen kasuetan, hots, antzezleen eta teknikarien kasuetan. Emakume baten lan dinamika —alde batetik
bestera ibiltzea eta edozein ordutan etxean sartzen aritzea—
ez da oraindik behar bezala onartua jendarte honetan. Errazago ematen zaie horretarako baimena gizonei. Emakumeei
atxikitako genero rolak etxearekin, egonkortasunarekin eta
zaintzarekin lotzen direlako, baina baita ere emakumeek
etxeko lanen eta zaintzaren ardura handiagoa hartzen dutelako gizonezkoek baino, eta horrek nekez eman lezake birak
burutzeko aukera. Aurreko ataletan aipatu bezala, erreproduktore lana atxiki zitzaigun soldataren patriarkatuan
emakumeoi, eta horri ihes egitea kostatzen ari zaigu, nahiz
eta etxetik kanpoko lana ere gure gain hartu dugun aspaldi. Egoera eskizofreniko horrek emakumeok lan bikoitza
egitera eramaten gaitu sarri, oraindik ere etxeko lanen eta
zaintzaren pisurik handiena daramagulako eta, bestalde, lan
horiek ordaindu gabeak direlako. Esan gabe doa ordaindua
ez izateak lan horiek ez ikusiak eta desprestigiatuak izatea
ahalbidetu duela.
Atal honetan bereziki amatasunaren gaia aipatu nahi nuke,
laburki. Bizitza pertsonala eta lana uztartzeari dagokionez,
amatasunaren agerpenak emakumezko antzerkilari askoren ibilbide aldaketa ekartzen duelako.
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Orain arte ez da haurdunaldiagatik baja hartzeko aukerarik izan antzerkilarien artean, eta amagandiko edoskitzearen gaia jaso ere ez zen egiten gure lanen antolaketan.
Lehenago aipatu bezala, ordea, 2018ko abenduaren 28an
Errege Dekretuz onartu ziren Artistaren Estatutuari dagozkion lehen neurriak, eta haien arabera, Gizarte Segurantzak
eskatzen dituen ezaugarriak bete eta hartan izena emanez
gero, Gizarte Segurantzako erregimen orokorraren barnean
egoteko aukera ematen zaie artistei lanik gabeko aldietan.
Era berean, babesa emango zaio haurdun egoteagatik bere
lana utzi behar izan duen artistari, eta baita ere amagandiko
edoskitzean umeak bederatzi hilabete bete arte: egoera horretan dagoen emakumeak bere kotizazio oinarriaren %100
jaso ahal izango du. Beste lan batzuetan hain oinarrizko eskubideak izan direnak orain arte ez dute tokirik izan kultur
langileon bizitzetan, Euskal Herriko hegoaldean behintzat.
Aurrerapauso bat da, beraz, Madrilgo parlamentuak Artistaren Estatutuaren lehen urratsak onartu izana.
Bada amatasunaren inguruan emakume antzerkilariei
sortzen zaien beste zailtasun bat: beraien gorputzekiko gatazka. Nahiz eta presio hori emakume antzerki sortzaile
guztiek jasaten duten, batez ere antzezleen kasuan du eragin
erabakigarria. Amatasunari lotutako gaiekin jarraituz, horri
atxikitzen zaizkion aurreiritzi ezkor, desprestigio- eta estigmatizazio-eragileak ere aipatu nahi ditugu.
Bestalde —argi islatzen dute datuek—, emakumezkoei
ikusgarritasun gutxiago ematen zaie rol guztietan eta egiten duten lana ez zaie behar bezala aitortzen, ez aurrez aurreko harreman profesionaletan (lankideen arteko aitortza)
ezta gizarte zabalagoari begira ere (sariak, elkarrizketak,
kritikak...).
Horren harira esan behar dut sarritan entzun dudala emakumezkoek publikoki jasaten duten ikusgarritasun ezaren
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ideia. Baina benetan niri atentzioa erabat eman didana emakume elkarrizketatuek behin eta berriz aipatu duten kontu
bat izan da: oso gutxitan aitortzen zaiela ondo egindako lana,
modu pribatuan zein lankideen artean ere.
Sarritan entzun dugu emakumezko antzerkilari bat gizonezko baten lana miresten edo lankideen aurrean hari
aitortza ematen. Aldiz, gizonezkoek emakumezkoen lana
lankideen artean goraipatzea ez da hain sarritan gertatzen.
Izan ere, ematen du emakumezko baten lana goraipatzeak
gizonezko taldearen adostasunaren ostean gertatu behar
duela. Denen artean, emakumezko sortzaileak beraien klubean sartzea merezi ote duela erabaki beharko balute bezala.
Elkarrizketatutako emakume sortzaile ugariren pertzeptzioa da gizonezko lankide askok bitxikeria bezala bizi dutela emakumeen lan ona. Beraiek erabakitzen dute antzerkilari
horren lana kalitatezkoa dela eta beraiek ematen diote berez
haiena den espazio horretan leku txiki bat izateko baimena.
Eta zergatik baimentzen dute hau eta ez bestea? Ziurrenez,
gizonen irudira egindako kanon, gai, estetika eta moldeetara egokitzen delako lan hori. Haiek irakurtzeko modukoa
delako. Eta beste emakume antzerkilari guztiak? Horiek ez
dute talenturik. Eta zergatik? Ziurrenez, ustez emakumeen
irudira egindako kanon, gai, estetika eta moldeetan sartzen
direlako, eta horiek ez dira ikusten, horiek ez dutelako gizonezkoen klubaren oniritzirik jasoko.
«Eta zergatik ez duzue emakumeok gehiago sortzen? Gero
eta emakume gehiago zarete kulturan, ezta? Gauzak asko
aldatu dira… begira nolako arrakasta izan duen martxoaren
8ko manifak!», esan zidan duela gutxi lagun batek. Gauzak zeharo aldatu direla eman lezake? Begirada non jartzen
duzun, hortxe dago gakoa. Feminismoak bere izen ona berreskuratu eta estigmari ihes egin dio, zorionez, jendartean
(espazio eta herrialde batzuetan behintzat). Baina, bestalde,
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feminista izaera edozein kontzeptu edo produkturi atxikitzea moda-modan dago eta hitzak ez du izana egiten. Jarrerek, ekintzek eta egiteko moduek dute garrantzia, nire ustez:
praktikek. Inork ez du bere burua matxista bezala irudikatu
nahi, baina oso zaila egiten zaigu guztioi gure eguneroko jardunean genero rolekin eta generoen araberako botere harremanekin apurtzea. Denok ere adi egon beharra daukagu
aurrera eramaten ditugun praktikekin eta jarrerekin, feminismoaren eraldaketak gizartean lekua har dezan. Etengabe behar dugu geure burua aztertu, deseraiki eta berreraiki.
Uste dut horretaz ez garela inor libratzen.
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4. Gizarte egiturak antzerki
sorkuntzan duen eragina
Lehenagoko ataletan aipatutako sistema patriarkal kapitalistak eragina du, nola ez, ikerketa honetan aztertzen ari
garen emakumeek antzerki sorkuntzan duten presentziaren
gainean. Izan ere, ezingo dira ulertu presentzia horren funtsa eta ezaugarri zehatzak bizi garen sistemaren ezaugarriak
aztertu eta ulertu gabe.
Datu, iritzi, elkarrizketa eta abarrak entzun, begiratu eta
haien gainean hausnartu ondoren, hauxe da argi geratzen
zaidan puntuetako bat: oraindik gaur egun hedatuen dauden
antzerki sormen egiturak patriarkatuaren egituraren isla
zuzena dira, eta horrek ere zailtzen du emakumeak bertan
modu parekidean egokitzea eta baita ere emakumeek zein
gizonek sormen esparruan genero rolen gaineko praktika
anitzagoak izatea.
Antzerki sormen egitura horien ezaugarriak patriarkatuaren ezaugarri berberak dira, hau da, hierarkikoak,
sailkapenean oinarrituak, kategorizatzaileak eta ikuspegi
androzentrikoan oinarrituak.
Datuei erreparatuta ikusi dugu botere eta hitz hartze guneetan emakumeak oraindik gutxiengoa direla, autoretzan
(%31) eta zuzendaritzan gehienbat (%44). Esandako hori
egiaztatu ondoren, zentzuzkotzat iduri lezake geure buruei
galdetzea ea emakumeok zergatik ez gauden sarriago hor,
eta galdera ikuspuntu horretatik bideratzeko ohitura dugu,
konturatu gabe galderak berak tranpa handi bat ezkutatzen
duela. Begirada horrek ez duelako sistema bera zalantzan
jartzen: emakumeak jartzen ditu berriz ere zalantzan.
Nire ustez, behar-beharrezkoa da emakumeak boterezko postuetan sarriago zergatik ez dauden ikertzea. Baina
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lehenik eta behin, antzerki sormenerako hedatuen dugun
sistema bera jarri nahi nuke zalantzan, gizarte mailan patriarkatuaren sistema zalantzan jarri beharko litzatekeen
bezala. Bestela, emango luke emakumeak sistema horretan
bai ala bai sartu nahi ditugula, sistema bera zalantzan jarri
gabe, hori erabat natural bezala onartzen dugulako. Baina ohiko antzerki sorkuntzaren egitura ikuspuntu androzentriko eta patriarkaletik egituratua izan da, ezaugarri
berberak dituen gizarte sistema batean sortu delako. Elkarrizketatutako aktore emakume batek zioen bezala:
«Arlo guztietan gertatzen da gauza bera: emakume
idazleak gutxiago dira, emakume sukaldariak ere
bai… ‘Zergatik ez dira estatistiketan agertzen?’, galdetzen digute sarritan […], baina zenbat emakumek
idazten du itzalean? Zenbat emakume dira sukaldari? Hor gaude, baina ez gaituzte ikusten. Sistemak
sukaldari izatearen eta idazle izatearen gaineko ideia
jakin bat duelako.» (37 urte, aktorea eta ipuin kontalaria.
Gipuzkoa)

Elkarrizketatutako sortzaile guztiek aldarrikatzen dute
sorkuntzaren maila guztietara heltzeko emakumeok dugun
beharra, gizonezkoen lan eta ahalegin bikoitza egin gabe eta
hamaikatxo traba jasan gabe.
Baina badaude sistema horrekin bat egiten ez duten hainbat emakume ere. Ez dute normalean estatistiketan aztertuak diren zerrenda horietan agertu nahi, ez dituztelako ez
sortzeko egiturak ez haietan onartu beharreko rolak modu
estandarrean ulertzen.
«Zergatik sinatu behar dut zuzendari bezala? Ni bideratzailea naiz eta taldean sortzen dugu, denok dugu
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erantzukizun berbera.» (38 urte, aktore, zuzendari, autore eta pedagogoa. Bizkaia)

«Gu kolektibo bat gara eta taldean sortzen dugu, baina
nire lanerako puntuak jasotzeko zenbat antzezlanetan
aritu naizen neurtu nahi dute eta, beraz, banako bezala
sinatzera behartzen naute.» (38 urte, aktore, zuzendari,
autore eta pedagogoa. Bizkaia)

«Dramaturgia berriekin egin dutena terriblea da. Dramaturgia berrien izenaren azpian lan kolektiboa dago.
Beraiek izen hori hartu eta idazle bati eskatzen diote
modu berritzaile batean idazteko. Baina gero lan hori
antzokiek izendatutako zuzendari eta aktoreek eramango dute oholtza gainera. Hori ez da dramaturgia
berria egiteko modua. Moduetan dago ezberdintasuna. Dramaturgia berriek, autore izateko beste modu
bat islatu behar dute.» (38 urte, aktore, zuzendari, autore
eta pedagogoa. Bizkaia)

Aurreko hitzak adierazi dituzten emakume sortzaileek ez
dituzte beraien izenak hor agertzeko beharrik, eta kolektiboki sinatu nahi dute. Edo izenen eta rolen izenak eta
kontzeptuak ere aldatu nahiko lituzkete. Argi dago autore,
zuzendari edota interprete izateko modu garaikideagoak
aspalditik daudela mahai gainean. Eta horiek zerikusi handia dutela lan egiteko modu saretuagoekin, ardurak gehiago
banatzearekin, prozesuei eta haietan sortzen diren harremanei garrantzia ematearekin, klasikoki emakumezkoei
gehiago atxiki izan dizkiegun moduekin. Hor daude Dejabu Panpin Laborategia, Metrokoadroka kolektiboa, Tripak
kolektiboa, Horman Poster, Lua Kastore kolektiboa… bezalako taldeak.
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Egiteko modu berrien gai hau elkarrizketatutako sortzaile
ugarik aipatu du:
«Ni konturatu naiz, gure sormen gunean, harreman
gehiago izaten ari garela emakumezkoen proiektuekin gizonezkoenekin baino, hemen aurrera daramagun lana hurbilago dagoela haien egiteko moduekin.
Harreman saretuagoekin, hierarkian oinarritzen ez
direnekin... azken finean gaurkotasun handiagoa duten praktikekin. Bestalde, emakumezkoak normalean ohituago daude ezagutzen ez dituzten eremuetan
murgiltzen, espazio irristakorretan jarduten, eta guri
eremu horiek interesatzen zaizkigu.» (42 urte, sortzailea eta kultur kudeatzailea. Araba)

Normalean ikusten ditugun zerrendek —antzokietako
emanaldietakoek, diru-laguntzetakoek, ikasketetakoek— ez
dituzte errealitate eta nahi guztiak islatzen. Sistema klasikoan izendatzen eta egituratzen direnen izenak eta datuak
jasotzen ditugu bakarrik, besteak ia-ia ikusezin bihurtuz eta
itzalera kondenatuz. Izan ere, nire ustez, egitura mota berri
horiek izan daitezke emakume eta gizonen arteko parekidetasuna eta genero rol ezberdinak errazago ekar ditzaketenak. Egitura berriek rolak ulertzeko modu berria eskatzen
dutelako, eta rol berri horiek sortzaile mota berri baten
beharra daukatelako. Sortzaile mota horrek indarrean dagoen mekanismo eta ideien alternatiba garraiatuko du errazago berarekin, haien artean emakume eta gizonen arteko
parekidetasuna eta genero rolen ikuspuntu eraldatzaileagoa, beste gauza askoren artean.
Beraz, honen harira sortzen zaidan galdera honako hau
da: antzerkiaren sormen egituren eredua aldatuz, emakume zein gizonen arteko parekidetasuna bultzatu dezakegu?
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Egitura berri horiek eragina izan dezakete genero rolak gure
egiteko ditugun ohituren gainean?
Elkarrizketatutako hogeita bi sortzaileen hitzak entzun
ondoren, nire hipotesia baiezkoa da. Edo, behintzat, horretan lagundu dezakeela uste dut. Edonola ere, pentsamendu
aldaketa bat ekarriko luke lehen planora, egituratze patriarkaletik eratorritakoaren alternatiba bat suposatuko lukeena,
gutxienez. Esan bezala, beraien burua antolatzeko modu ezberdinak dituzten antzerki egiturak eta gizabanako horiek
dira datuetan jasotzeko zailak direnak. Itzalean geratzen direnak, beraz.
Horren harira esan dezakegu ohiko kanonaren alternatiba dakarten ikuspuntu eta egiturek aterpe bat izan dutela
underground-ean. Hau da, hainbat herritako gaztetxeek
zein elkarteek bultzatutako emanaldi sortek eta azken
urteotan sortutako antzerki jaialdi txikiek leiho bat ireki
diotela modelo estandarrarekin bat egiten ez zuten ikuskizun askori, eta haien artean emakumezkoen iniziatibaz
sortutako antzerki sorkuntza ugari dago. Antzerki jaialdi
txiki horien datuei begiratuz gero, ikusiko dugu emakumezkoek bultzatutako proiektuak nagusi direla kopuruan.
Matadeixeko antzerki egunak / Azkoitiko gaztetxea (2013,
2014, 2015, 2017)
Proiektuaren jatorria:
emakumezkoak
gizonezkoak
mistoa
GUZTIRA
12 (%38,7)
7 (%22,58)
12 (%38,7)
31
Eztena jaialdia / Mikelazulo (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Proiektuaren jatorria:
emakumezkoak
gizonezkoak
mistoa
GUZTIRA
8 (%40 )
2 (%10)
10 (%50)
20
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Zurrunbilo / Baratza aretoa (2016, 2017, 2018)
Proiektuaren jatorria:
emakumezkoak
gizonezkoak
mistoa
5 (%35,71)
5 (%35,71)
4 (%28,57)

GUZTIRA
14

Atxiki / Trinkete antitxokoa (2014-2018)
Proiektuaren jatorria:
emakumezkoak
gizonezkoak
mistoa
15 (%60 )
10 (%40)
0

GUZTIRA
25

Datuek argi erakusten dute itzalean geratzen diren banakoez zein kolektiboez elikatzen dela orain eta hemen argian
dagoena, izebergaren muturra den gizonezkoen irudira egituratutako ohiko antzerki profesionala. Hori sostengatzen
duen eraikuntzaren behe solairuak emakumez lepo daude:
antzerki irakaskuntza, salmenta, beste antzerki geruzak,
underground-a eta batez ere ikusleria.
Ez baitugu ahaztu behar, kulturan orokorrean gertatzen
den bezala, antzerkian ere kontsumitzaileen gehiengoa
emakumezkoena dela.
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5. Emakumeen lanaren
gaineko aurreiritziak
eta gizonen anaiarteak
Oholtza gainak, ikusi bezala, gizonek eta haien ideiek betetzen dituzte nagusiki, emakumeoi berriz ere artearen alde
pasibo, sostengatzaile, hezitzaile eta ezikusia egokitzen zaigularik; besteek sortzen dutena gauzatzen, transmititzen eta
jasotzen dutenena.
Amatxoren paperera kondenatuak berriz ere, gure semeen
sorkuntzak gizarte osoak txalotzen dituen bitartean, guk
geuk barne.
Izan ere, emakume zein gizonen gaitasunen gainean ditugun aurreiritziek indar handia dute oraindik ere gizartean.
Haien artean, emakume sortzaile askok mahai gainera ekarri dutena: gizonezkoek emakumezkoek baino talentu handiagoa dutelako teoria harrigarria.
«Esango dizute: ‘baina gizon horiek talentua daukate’, bale, eta besteok ere talentua izango dugu, ezta?
Asuntoa da, zergatik talentoso horiek bai eta talentoso horiek ez. Eske lasai geratzen dira esanez talentua
daukatela. Bai, baina ez dira bakarrak talentuarekin,
hori da kontua, baina horiek nola emakumezkoak diren, hor geratuko dira.» (60 urte, aktore, zuzendari eta
pedagogoa. Gipuzkoa)

«Begira X-en kasua. Nik izugarri maite dut X, baina…
badaude bera bezain onak diren gizonezko aktoreak.
Eta emakumezkoak. Emakumezkoetan ez da Euskal
Herrian halako karrera meteorikorik ikusi eta bera
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bezain emakumezko aktore onak daude… Begira Y bat.
Denetarik egin duena kristoren aktore puska dena…
Hortxe geratuko da, sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria.» (47 urte, aktore, eszenografo eta zuzendaria. Bizkaia)
Honen harira, aipatzekoa da emakume aktore, zuzendari
eta autore suediar bat elkarrizketatzeko aukera izan nuela
lan honetarako. Hark zioenez, gizonezkoen talentuaren gaineko mito horrek indar handia izan du Suediako autoreei
buruz eraikitako iruditerian ere. Horrela, bada, Strindberg
suediarra eta Ibsen norvegiarra oso ezagunak dira mundu
osoan, baina historiak ez ditu haien garaian arrakasta eta
ospe bera izan zuten emakume autoreak gorde. Azken urteetako lana izan da autore emakumeon izenak berreskuratzea, haien artean honako hauek: Victoria Benedictsson
(1850-1888), Frida Seenhoff (1865-1945), Anne-Charlotte
Leffler (1849-1892) eta Alfhild Agrell (1849-1923). Elkarrizketatutako sortzaileak zioen bezala:
«Duela gutxira arte urte haietan emakume autorerik
ez zegoela pentsatu izan dugu. Mendebaldean agintzen duen pentsamendu darwinistaren ondorioz, iruditu zaigu gogoratzea merezi duten obrak bakarrik
geratzen direla historiarako.» (60 urte, autore, aktore eta
zuzendaria. Suedia)

Antzerkilari horrek aipatzen zuen emakume autoreak berreskuratzeko helburuarekin egindako lan hark asko lagundu zuela gizonezkoen talentu nagusitasunaren mitoarekin
apurtzen.
«Suediako antzerki eskola ofizialetako hautaprobak egiteko, adibidez, gizonezkoen testuak baino ez
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zeuzkaten garai hartan […]. Ikerketa horri esker, emakumezkoen testu ugari ekarri ziren mahai gainera. Eta
garrantzitsua izan zen herritarren kontzientziarako,
ezkutuan zegoena azaleratu zelako. Orduan egindakoari esker hobetu zen egoera, nahiz eta orain berriz
ere nahiko geldo doan kontua […]. Horrek eragin handia
izan zuen.» (60 urte, autore, aktore eta zuzendaria. Suedia)
Zentzu horretan, EHAZEtik ere ari da emakumezkoen autore lana azalera ekartzeko ahalegin bat egiten bere antzerki
argitalpenen bidez. Ikerketak zein testu lanak argitaratzen
ditu edizio ildo horrek eta Ekin eta Joka ikerketa sortaren
artean Katalina Elizegi autorearen lanaren inguruko ikerketa aurkitu dezakegu Amaia Alvarez Uriaren eskutik. Dramaturgia berriak zein emakumezkoen autoretza duten lanak
plazaratzeko ahalegin bat ere egin da: Miren Gaztañagaren
Stereo (2017) eta Ainara Gurrutxaga parte den Dejabu Panpin Laborategiaren Arrastoak (2016) bezalako lanen argitalpenen bidez.
Nola iritsiko gara oholtzaraino, nola gogoratuko da gure
lana historian zehar, guk sortutako ekoizpenen gainean
jendarteak dituen aurreiritziak ikusita? Aurreiritzi horiek,
Damoklesen ezpataren gisan, buru gainean zintzilikatuta
baditugu?
Lehenago aipatu bezala, gizonezko antzerkilariek sarritan
bitxikeria bezala bizi dute emakumeen lan ona. Zenbat aldiz entzun ote dugu esaldi hau: «Harrituta geratu naiz… oso
ondo dago zure lana». Zer uste zenuten ba, panpinekin jolastera etorri garela antzerkira? Talentua leku guztietan dago,
baina aurreiritziekin apurtu behar da kontu hori ikusi ahal
izateko.
Talentu eta gaitasunaz ari garenez, aipatu behar da elkarrizketatu askoren erreferente sortzaile nagusiak emaku-
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mezkoak direla, hala nola Miren Gaztañaga, Ainara Gurrutxaga, Espe Lopez, Maite Agirre, Virginia Imaz, Agurtzane
Intxaurraga… Emakume hauek zergatik ez duten jaso komunikabideengatik zein jendartearengatik ikusgarritasun eta
aitortza handiagoa beraien emakume izatearen ezaugarriak
bakarrik azaldu lezake, elkarrizketatutako hainbat emakume zein gizonen lehen mailako erreferente izanik. Sortzaile handi horien eta beste batzuen lanak eta ibilbideak hor
daude. Beraien ekarpenak funtsezkoak izan dira zentzu
askotan.
Talentuak, gizon edo emakume batengandik etorri ibilbide
ezberdina egiten duela ere argi erakusten dute datuek, baita
elkarrizketatutako sortzaileen iritziek ere. Emakumeen kasuan talentua rol jakin batzuetara bideratzen da normalean:
aktorea, produkzio lana, jantzigilea…, eta prestigioaren bigarren maila batera bakarrik heldu daiteke: underground-a,
kultur etxeak, antzoki txikiak, sari txikiak. Horrez gain,
gehienetan historiak ahaztu egiten du emakumezkoen lana,
ikusi dugun bezala.
Lehenengo mailara iristeko traba ugari jartzen zaizkie
emakumeei, beti susmagarri eta arrotz bezala hartuak direlako sorkuntzaren gailurrean, aitortza, boterea, dirua eta
prestigio soziala dakarren eremu horretan. Hala ere, gailurrera hurbiltzea eta bertan mugitzea lortzen badute ere,
emakumeek ez dute ez aitortza ez ikusgarritasun nahikorik
jasotzen. Ez gizonezkoek beste, behintzat. Podium horretara
igotzeko, entzuna izateko, balioa aitortzeko, espazioa uztea
eta, batez ere, boterea eta lekua dutenak (gizonak kasu honetan) boterea partekatzeko prest egotea behar dutelako. Eta
horixe da hain zuzen ere arazoa: boterea. Batek sartu behar
duen tokian besteak albo batera egin behar du eta. Oso lan
prekarioa da gurea eta ogi apurrak partekatzea ez da inoren
gustukoa izaten.
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«Emakume teknikari hori oso ondo hasi da. Oso diseinu lan politak egin ditu. Baina hasi egin da eta hortxe
geratuko da. Ez da urrutiago iritsiko. Hortxe geratuko
da.» (37 urte, argi teknikaria. Bizkaia)
«Hortxe geratuko da». Hori da elkarrizketetan behin baino gehiagotan atera den esaldia: «Emakume horrek talentu
handia dauka, baina hortxe garatuko da».
Eta talentua izan arren emakume izatearen ezaugarriak
berarekin hor geratzea dakarrela errealitatea den bitartean,
parekidetasunaren afera asko aldatu delako sentimendua
ere oso orokortuta dago jendartean. Eta egia da, hoberantz
goaz. Emakumezkoak gero eta gehiago agertzen gara kultur
plazan. Baina iruditzen zait gero eta gehiago hori gizonezkoen agerpen bolumenari erreakzioz sortutako zerbait dela.
Haiena da berez lekua, eta guk zatitxo bat hartzen dugu. Edo
hobeto esateko, zatitxo bat hartzen uzten digute. Izan ere,
gizonezkoak betidanik boterean izan direnez, haien baimenez bakarrik sar gaitezke antzerki sortzaileen ohorezko zerrendetan. Bost zuzendari gizonezkoek irabazi baldin
badute bost urtetan segidan antzerki sari bat…, emakume
bati emango diote aurton agian, aurrekoena konpentsatze
aldera. Emakume bati emate horrekin ordea, badugu nahikoa beste bost urterako. Bi emakumek jarraian saria jasotzen badute, berehala hasiko baikara susmatzen, bi emakume jarraian… apur bat bitxia da, ezta? Fabore tratua izango
da hor… Sariak, boterea eta prestigioa berez gizonezkoena
delako sentimendua airean ere usaindu daiteke. Eta baita
argi entzun ere…
«Aurton antzerki testuetarako diru-laguntzarik gabe geratu da X, parekidetasunaren kontua dela eta». Hori entzun
nuen antzerkilari baten ahotik. Eta horren aurrean nik zera galdetzen diot neure buruari: iritzi hori eman duenak
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zergatik ez du pentsatzen emakume horri lehenago zegokiola diru-laguntza jasotzea baina ez dela horrela izan, zailtasun
gehigarriak izan dituelako horraino iristeko? Zergatik susmatzen du emakume hori ez dela dramaturgo ona? Bestalde, nork erabakitzen du zein den dramaturgo ona eta zein
txarra? Nork erabakitzen du zeintzuk diren dramaturgo on
batek jorratu beharreko gaiak eta estiloak? Emakumeok
abantailarekin jokatzen dugula entzun behar dugu gainera,
gizartearen estamentu guztietan desabantaila baino ez dugunean. Argumentu hori ahotan darabiltzatenek zergatik
ulertzen dute ondo euskaraz egindako lanek babesa behar
dutela erdaren aurrean, euskarak hasieratik desabantaila bat
duelako, eta aldiz, generoaren kontuan ez dute desabantaila
hori ikusten?
Gizonari berez dagokiona emakumeak lapurtu diola pentsatzen du hori esan duenak. Emakumeak mesedezko tratua jaso duela iruditzen zaio, guztiz alderantzizkoa denean:
diru-laguntza hori jaso duen arte, desabantaila besterik ez
du bizi izan.
Hori ulertzeko, ordea, antzerki sorkuntzan murgildutako
gizonek ikusi egin behar dute emakumezkoen gainean etengabe dituztela abantailak. Ikusi, ulertu eta onartu. Bestalde,
beharrezkoa zaie emakumezkoen lanen gaineko aurreiritziekin apurtzea (gizon zein emakumeei). Badakit, sarritan,
ohartu ere ez garela egiten aurreiritzi horiek existitzen direla, baina hori ikusi eta onartuz gero, bide zati bat eginda
genuke. Sariak eta diru-laguntzak, berez, gizonari dagozkiolako. Haien atal garrantzitsuen banaketa egin ondoren
gogoratzen gara emakumeez eta, kontrapuntu bezala, apurrak ematen dizkiegu.
Jarrera horren azpian dagoen pentsamendua hauxe dela
esango nuke: «Ondo dago feminista izatea, eta nik ere nahi
dut zuek hor egotea…, baina niri sariak eta diru-laguntzak
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kentzen ez dizkidazuen bitartean. Niri ere kostatu zait-eta
honaino iristea». Hori ordea…. ez da posible, eta horixe da
arazoa, hain zuzen ere. Bestalde, hain lanbide prekarioa izanik, oso zabalduta dago antzerki sortzaileen artean gure gain
ematen diren bazterketa egoeren diskurtsoa. Baina konturatzen ez bagara ere, diskurtso hori edozein unetan gugana
bueltatu daiteke boomerang baten gisan. Izan ere, Idurre
Eskisabel eta Lorea Agirrek lehenago aipatutako Euskalgintza eta feminismoa (2016) artikuluan azaltzen zuten
bezala: «Boterea ez da bakarrik goitik behera aplikatzen,
zeharkakoa ere bada, eta gutako bakoitza izan gaitezke menperatzaile eta menperatu». Beraz, gaur guk jasaten dugun
zapalkuntza jarraian guk geuk eragin diezaiokegu ondokoari. Hori da, hain zuzen ere, euskal antzerkian gertatzen
dena. Euskararen eta antzerkiaren zein kulturaren bazterreko egoera jasaten dutenek antzerki sortzaile emakumeen
gaineko bazterketa eragin dezaketela. Nahita ala nahi gabe.
Modu berean, emakume sortzaile euskaldunek izango dituzte baztertuago direnen gaineko jarrera zapaltzaileak ere.
Hemen ez da inor libratzen, baina kontzientzia hartzea da
kontua, edo saiatzea behintzat.
Betiko aurreiritziek hor jarraitzen dute, sarritan guregan
gorpuztu direla ohartzen ez garen arren.
Eider Rodriguezek 2019ko apirileko 15ean Uxue Alberdirekin batera Berria-ri eskainitako elkarrizketan aipatzen
zuen: «Azken finean, nork uzten dizu tokitxo bat? Idaztera
animatu zaituen unibertsitateko irakasle hori, argitaletxean
ongi etorria eman dizuna, kritika batean goraipatu zaituena.
Horiek gizonezkoak izan dira.»
Antzerki sorkuntzan gauza bera gertatzen dela esango
nuke. Gizonezkoek erabakitzen dute zer dagoen ondo eta zer
txarto. Ze antzezlanek merezi duten eta zeintzuek ez. Kritikariak, sari emaileak, antzoki handietako programatzaileak,
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zuzendari eta autore prestigiotsuak. Eta balio-neurgailu
hori gizonezkoen irudira egina dagoenez, androzentrikoa
denez erabat, zaila egiten zaigu emakumeoi horra egokitzea.
Eta batez ere, gure izaera propiotik, gure gorputzetatik eta
heldu nahi ditugun gai zein estiloetatik aritzea da nekezena. Gure begirada gizonezkoenak kutsatzen baitu nahi gabe,
haien oniritzia behar dugulako lanean jarraitu ahal izateko.
Gure begirada zentsuratzen dugu eta haienarekin ordezkatzen. Ez dut uste gizonezkoek gauza bera esan dezaketenik. Orain arte behintzat, gure begiradak ez du haientzat
garrantzirik izan, miresmena eta txaloak jasotzeko izan ez
bada behintzat. Emakumeon oniritzian pentsatzen dute gizon antzerkilariek sortzen dutenean? Horren beharra dute
lanean jarraitzeko?
Bestalde, beraien artean txalotzen dira, beraien artean saritzen eta beraien artean goraipatzen. Gizonezkoen kluba
naturalizatuta dago. Hortxe dago betidanik. Orain ematen
du feminismoa dela eta emakumezkoen ahizpatasun sareak
sortu direla, gizonezkoen anaiarteak jendartea bere osotasunean hartzen duenean.
Lanerako ze gai aukeratuko dugun, ze estilo, ze gorputz
daukagun, ze aldarterekin azaltzen garen komunikabideetan… denari begiratzen diogu gizonaren begiradatik, beraien
oniritzia behar dugulako gure lanean, irauteko eta egiten
duguna baliodun bezala irakurria izan dadin.
Guk genero rolen mugak gainditu ditzakegu ahalegin ikaragarri bat eginez, baina azken finean gizarteak leku txiki bat
baino ez digu ematen momentuz. Hor daude datuak.
Horren harira, bat egiten dut Eider Rodriguezek lehenago aipatutako elkarrizketan aitapontekotzari buruz egiten
duen hausnarketarekin. Literaturan bezala, antzerkilaritzan ere aitapontekotza baten eskutik sartzen baikara emakume antzerkilariak sortzaileen plazara. Aitapontekotza
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horrekiko zor moduko bat sentitzen dutela aipatu dute elkarrizketatutako antzerkilari emakume batzuek. Badakite
itzal handiko gizonezko batzuen oniritziek utzi dituztela
plazan sartzen. Eta zer eragiten du horrek? Nolabaiteko zorretan sentiaraztea. Eider Rodriguezek aipatzen du elkarrizketa horretan, «Nik neure buruari egiten diodan galdera da
zein zor sortzen digun horrek, eta noiz arte».
Gauza bera galdetzen diot nik neure buruari, espazio hori
geure egitea merezi dugula behin eta berriz erakusten, eta
horregatik barkamena eskatzen zein eskerrak ematen egon
behar ote dugun bizi osoan... Eiderrek artikulu horretan
dioen bezala, hauxe da lehen lerrora ekarri beharko genukeen ideia: «Inork ez digu baimenik eman behar egin nahi
duguna egiteko».
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6. Egiteko moduak
eta lan rolak
Elkarrizketatutako emakume ugarik aipatu duten beste kontu bat da egiteko moduen gaineko hausnarketa. Beraien aburuz, antzerkia egiteko moduen aldaketak forma
eta emaitzaren aldaketa ere ekar dezake: egiteko modu ez
hain hierarkikoa, ez hain sailkapenekoa, zuzendari bideratzaileak, zeintzuk talde sormenaz, kideen arteko harremana
zaintzeaz eta talde osoaren ekarpenak jasotzeaz elikatzen
diren....
Lehenago aipatu bezala, rol horien banaketa, sailkapena,
bertikaltasuna eta abarrekoak pentsamendu oso patriarkal
batetik eratorriak dira, baita rol horiek ulertzeko modua
bera ere. Beraz, haiek zalantzan jartzea lagungarria izan dakiguke betiko rol eta jarrerekin apurtzeko: zer da zuzendari
izatea? Dena agintzen duen eta erabakitzen duenaren rola
edo denen sormena bateratzen edo bideratzen duenaren
figura? Lantaldea informazio eta eduki interesgarriz elikatzen duena da zuzendaria? Zer da autore izatea? Bere etxean
ordenagailu aurrean entelegua erabiliz bakardadean idaztea ala entsegu geletara proposamena eraman ondoren, aktoreek zein zuzendariak ekintzaz eta gorputzez egindako
ekarpena jatorrizko eskemara gehitzea? Autore izan daiteke
hitz bakar bat ere idatzi gabe? Zer dira argi diseinatzaileak,
eszenografoak eta jantzigileak? Zuzendariaren aginduetara
dauden morroiak edo sormen prozesuan parte hartzen dutenak, besteen ekarpen maila berean?
Zer da beraz antzerki sorkuntza? Goitik beherako hierarkia batean oinarritzen den prozesua edo talde lana bideratuz eta hura gauzatuz ematen den sormen kolektibo bat?
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Norabide bakarrean doan agindua ala norabide bikoitzean
doan elkarrizketa eta negoziaketaren ondorioa?
Zeri eman behar zaio garrantzia antzerki sorkuntzan?
Emaitzari guztiaren gainetik? Prozesuari eta haren baitan
sortzen diren harremanei?
Ikus daitekeen bezala, rolen kontzeptuak berak eskatzen
du sorkuntza-egitura aldaketa, eta alderantziz ere bai, kontzeptu aldaketak egitura horizontalagoa eskatzen duelako.
Horizontaltasunak kontzeptu irekiago eta anitzagoen agerpena errazten du.
Elkarrizketatutako emakume batzuek aipatzen dute sormen ingurune berriak behar direla egitura horizontalago
horiek sustatzeko eta bultzatzeko:
«Sormen gune gehiago behar ditugu, haietarako sarbidea erraztu behar digute. Malgutasuna behar dugu
eta gure beharrizanak uler ditzatela. Ezin gaituzte
beste lan batzuen parametroekin ez neurtu ezta baloratu ere. Sarritan gure beharrizanak artisten kapritxo bezala irakurriak dira… Ez dira kapritxoak, gure
lana aurrera eramateko beharrezko baldintzak dira.»
(38 urte, aktore, zuzendari, autore eta pedagogoa. Bizkaia)

Zentzu horretan, oso eredu egokia eta beharrezkoa iruditzen zait Eusko Jaurlaritzak bere diru-laguntzetan praktika sortzaileak bultzatzen dituzten kultur-gune independenteei zuzendutako Sorgune diru-laguntza, baita
antzokietan egoitzak gauzatzeko ematen diren diru-laguntzak ere. Baina praktika horiek orokortuagoak beharko lukete izan dagoeneko Euskal Herri osoko antzokietan.
Udaletxe, antzoki-kudeatzaile, programatzaile eta antzerki taldeen arteko harremanak erraztea ahalbidetu beharko litzateke. Haien arteko elkarlan saretuagoa beharko
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genuke, antzerki-sortzaileek antzoki zein udaletako espazioetara errazago sartzeko aukera izan dezaten. Dauden sormen guneak bultzatu eta haietarako sarbidea erraztu.
Sormen guneak, egonaldiak, konpainia egoiliarren presentzia areagotzea, konpainia egonkorrak sortzeko aukerak
eman eta haien egituratzea bultzatzea… Horrek guztiak badu
zerikusia emakumeen sortzaile-ibilbideekin. Izan ere, sormen guneak erabiltzeko erraztasunak sorkuntza propioak
egituratzea errazten du. Halako espazioek merkatuaren
eta estereotipoen aurrean hauskorrago diren kolektiboak
babesten dituzte. Emakume sortzaile batek bere bizitokitik
gertu bere kabuz sortzeko aukera badu, ez du zertan beste
inora joan eta inoren menpe ibili.
Elkarrizketatu ugarik aipatzen duten beste gai bat konpainia egonkorren eskasia da. Haiek bultzatu eta sostengatu
beharko liratekeela. Izan ere, haien bidez emakumeek errazago hartuko lituzkete beren gain rol ezberdinak, ez leudekeelako produktuaren zein merkatuaren menpe. Merkatu
hutsak beti bilatzen duelako gizarteak onartua duena, kasu
honetan patriarkatuaren ideiak islatzen dituzten antzezlanak eta lan egiteko moduak liratekeenak.
Dena den, nahiz eta egiturak eta egiteko moduak aldatu,
beraietan emakumezkoek duten presentzia zaindu beharko
litzateke. Haiek hedatuz gero, gizonezkoek espazioa irabazteko duten joera ere nabaria delako. Hori aipatzen zuen
elkarrizketatutako emakume batek:
«Ez daitezela gizonak konturatu ipuin kontaketetan
eta antzerki hezkuntzan ondo gabiltzala, bestela denak hona etorriko zaizkigu eta espazio hau ere bere
egingo dute.» (47 urte, aktore, autore eta pedagogoa.
Bizkaia)
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Sormen guneen gai honi dagokionez, ez dut uste kasualitatea denik Euskal Herrian gaur egun ezagutzen ditugunetatik
asko emakumezkoek bultzatutakoak edo emakumezkoen
gehiengo batek kudeatzen dituztela ikustea, hala nola Azala
kreazio espazioa (Lasierra), Arropaineko Arragua (Lekeitio),
Baratza aretoa (Gasteiz), La Fundición aretoa (Bilbo), Garaion Sorgingunea (Ozaeta)...
Edonola ere, sormen gune horiek zerikusia dute egiteko
modu berriekin, hau da, indarrean dauden egitura, balio eta
ikuspuntuekin apurtuko duten lanekin eta ikusteko modu
ez hain androzentrikoekin.
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7. Genero rolen isla
Antzerki egituren barruan gizon zein emakumeei esleitzen
zaizkien rolek gizartean hedatuta dauden genero rolen eragina dute oraindik (nahiz eta azken urteetan aurrerapenak
egon diren kontu horretan). Zuzendari, gidoilari, eszenografo eta argi diseinatzaile gehienak gizonezkoak dira. Jantzigileen gehiengoa emakumezkoena da eta emakumezko
aktoreak nahiko parekatuta daude gizonezkoekin.
Lehenago aipatu bezala, oraindik sormen egituretan boterea eta hitz hartzea suposatzen duten roletan, eta beraz oso
estrategikotzat hartzen diren postuetan, emakumeen presentzia gizonezkoena baino urriagoa da antzerkian: zuzendaritzan eta batez ere gidoigintzan, hain zuzen ere. Nahiz eta
zuzendaritzan, adibidez, emakumeek aurrerakada handia
egin duten.
Horrek esan nahi du oholtza gainean ikusleriari transmititzen zaion begirada androzentrikoa dela gehienbat. Ikuspuntu horren bidez, sorkuntzen emaitzetan gizonezkoen
begirada, balioak eta hobesten dituzten gaiak gailentzen
direlako. Eta, batez ere, emakumearen gaineko ideia estereotipatu bat, aipatutako genero rolekin zerikusia duena: emakume objektua, kanon estetiko hegemonikoekin
bat egiten duena, gaztea, umetua… Begirada horren azpian,
emakume bezala sailkatuak direnen kontuek izugarrizko
aurreiritziak pairatzen dituzte. Ikuspuntu androzentriko
horretatik emakumeen kontuak akastun bezala edo normatik kanpoko bezala hartuak direlako, normaltzat gizon heterosexualaren pentsamendua hartzen denez: gure gaiak ez
dira interesgarriak, gure gorputzak ez dira beren aniztasunean ulertzen, gure bizi-beharrizanak korapilatsuegiak dira,
gure ahotsak ez dira entzuten… Androzentrismo horretatik
begiratzen zaigu. Beraz, ez zaigu ez begiratzen ez entzuten.
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«Nik sentsazioa daukat etiketatua izan naizela beti:
emakumeen kontuez hitz egiten dudala. Eta kokoteraino nago! Ze, ematen du gizonezkoen kontuak
beti unibertsalak direla eta emakumeonak, aldiz, beti
emakumezkoentzako. Beti esan dut nik pertsonentzako idazten edo sortzen dudala.» (54 urte, zuzendaria,
autorea eta aktorea. Gipuzkoa)

Emakume ezberdinen begirada anitzetan arreta jartzeak
eramango gaitu haien mundu eta eskakizunak ulertzera.
Begirada aldatu egin behar da, orain arteko balio-sistema,
lehentasun, egitura, gai, gorputz zein formak irauliz. Emakumeei espazioa eman behar zaie, eta horretarako argi dago
gizonezkoek beraiek orain arte hartu dutenaren zati bat hustu behar dutela. Erdigunetik kendu. Erdigunea emakumeari
dagokio hemen eta orain, aurrekari historiko guztiengatik
eta justizia sozialagatik. Ez bazterra, erdigunea baizik.

52

8. «Bigarren mailako»
antzerki geruzak
Lehenago aipatu dugu gure historiako androzentrismoaren eraginez emakumezkoei egotzi zaizkien balio eta
ezaugarriak bigarren mailakoak bezala ulertuak izan direla. Horrela, nabaria da ezaugarri horiek dituzten antzerki
geruza eta generoak ere bigarren maila batean kokatzeko joera: clown-a, ipuin kontalaritza, antzerki hezkuntza,
gorputzetik datorren antzerkia, txotxongiloak… Ikuspuntu
hori zalantzan jarri eta begirada bat ekartzeko baino ez bada
ere, nire ustez, lehen planora atera beharko lirateke antzerki geruza eta genero horiek guztiak. Umeen munduarekin
lotzeko joerarekin apurtu eta lan mota haiei ikusgarritasuna
eta prestigioa eman.
«Guk helduentzako clown-a egiten dugu baina sarritan ikusleria umez lepo aurkitzen dugu. Programatzaileek beraiek ere, sarritan, umeentzako arituko
bagina bezala tratatzen gaituzte.» (38 urte, aktorea eta
ipuin kontalaria. Gipuzkoa)

«Ipuinak ez dira umeentzat bakarrik […], baina ipuin
kontalaria zarela badiozu, laster lotuko zaituzte
umeen munduarekin». (47 urte, aktore, autore eta pedagogoa. Bizkaia)

Antzerki geruza hauetan oso handia da emakumezkoen
presentzia. Hain zuzen ere, genero rolek arlo hauekin lotzen
dituztelako emakumeak. Baina, aldi berean, emakumeei
atxikitako ezaugarriak bigarren mailakotzat hartuak direnez, sistemak itzalean uzten ditu. Geruza hauek prestigiatuz,
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emakumezkoei egozten zaizkien rolak baloratzeari ekingo
genioke eta, aldi berean, bertan aurkitzen den emakume andanari ikusgarritasuna eman.
Dena den, eta gizonezkoek argitara ekartzen diren espazio
guztiak kolonizatzeko duten joera ikusita, antzerki geruza
horiei balioa eta prestigioa emateaz gain, bertan emakumeek duten presentzia zaindu beharko litzateke. Elkarrizketatutako batek aipatzen zuen bezala,
«Literaturan ere poesia gehiena emakumezkoek idazten dute eta maritxuen kontu bezala ikusten da. Baina
gero poetarik ezagunenak gizonezkoak dira. (45 urte,
aktore, autore eta zuzendaria. Gipuzkoa)

«Jantzigile gehienak emakumezkoak dira baina, adibidez, Arriaga antzokian jantzigileen nagusia eta,
beraz, soldata on bat hilabetero kobratzen ari dena
gizonezkoa da» (40 urte, jantzigilea eta eszenografoa.
Bizkaia)

Esango nuke berdin gertatzen dela antzerki mailan, adibidez, clown-a edo ipuin kontaketaren generoekin. Ipuin
kontalari ugari emakumezkoak dira, baina jendeari galdetuz
gero, gizonezko batzuen izenak emango lituzkete errazago.
Clown-ari dagokionez, Virginia Imazek badu leku bat arlo
horretan. Izan ere, lan ikaragarria egin du eta benetan aitzindaria izan da Euskal Herrian bai emakume eredu bezala
bai clown bezala. Virginia Imazen lana Emakundek saritu
zuen 2017an, zinez merezitako saria. Baina emakume izatearen ezaugarria azpimarratzen ez duen aitortza beharko
luke tamainako artista batek. Virginia Imazen kasuan, beste emakume artisten kasuetan gertatzen den bezala, emakume izatea gehiago azpimarratzen da artista izatea baino.
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Horregatik, sarritan, gure lana emakumea izatearen ezaugarriari lotzen zaio, martxoaren 8aren karira oholtza gainetara
deitzen zaigunean bezala. Urte osoan hor gaude, baina martxoaren 8an deitzen gaituzte lanerako, emakume izatearen
ezaugarria gailentzen delako denen begietara artista izatearena baino gehiago.
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9. Sormen lana
eta bizitza pertsonala
Emakumezkooi esleitzen zaigun erreproduktore lanetik
ateratzeko eskubidea aldarrikatu eta hortik ateratzea ere
lortu genuen aspaldi, herrialde eta espazio batzuetan behintzat… Etxetik kanpoko lanaren bidea hartu dugu askok eta
askok. Hala ere, gutariko gehienok ezin izan dugu ez erreprodukzio lana alde batera utzi ez behar bezala partekatu.
Horrek emakumezkoek sarritan bi lan egin behar izatea
dakar, produkziokoa eta erreprodukziokoa, gizonezkoek
gehienetan bakarra beren gain hartzen dutenean, normalean produkziokoa eta, beraz, ordaindua izaten dena.
Emakumezko askoren egoera berezi horrek erabat zailtzen du emakumeok gure antzerki sormenean aurrera egitea, nahi dugun ibilbidea garatu ahal izatea edo erantzukizun
handiagoko lanpostuak geure gain hartzea.
Iruditzen zait kristalezko sabaiaren arrazoietako bat horixe dela, genero rolei gehituta. Beraz, erreprodukzio lana
gizon eta emakumezkoen artean modu orekatuan banatzen
ez den bitartean, hor jarraituko du delako kristalezko sabai
horrek. Eta modu berean, nahiz eta emakumezko bat bere
antzerki profesioan gizonezkoak bezain urruti heldu, gehienetan ahalegin bikoitza eginda izango da, lan biak aurrera
eraman behar izan dituelako, horrek dakarren neke bikoitzarekin. Esango nuke, hala ere, zaila izango zaiola egindako
lan horri dagokion aitortza lortzea. Elkarrizketatutako emakume zuzendari batek aipatzen zuen bezala:
«Nahiz eta lan bikoitza egin dudan, umeak hazi,
[antzezlanak] zuzentzen jarraitu eta abar…, nire
maila berean aurkitzen diren zuzendariek baino
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ikusgarritasun gutxiago daukat» (54 urte, aktorea, autorea eta zuzendaria. Gipuzkoa)

Bestalde, badira sormen munduan buru-belarri dabiltzan emakumeak, bizitza pertsonalak esparru handirik eskatzen ez diena. Bizitza pertsonala murriztu dute lanean
punta-puntan ibili ahal izateko. Egia esan, gure profesioaren prekarietatea ikusita, hainbat sortzailek ez dute aukera gehiagorik ikusten, hainbat elkarrizketaturen esanetan.
Bizitza profesionala eta bizitza pertsonalaren artean aukeratzera behartuta ikusten dituzte beraien buruak. Baten batek kontzienteki ere aukeratu dezake bizimodu hori agian.
Aukera bat da, baina aukera guztiek beharko lukete posible
izan. Posible izan beharko luke bizitza pertsonala eta lana
modu orekatuago batean uztartu ahal izatea.
Emakumeok ahalduntzea behar dugu, bai, baina sarritan
ahalduntze hori ere patriarkatutik eratorritako ahalduntzearen ideiatik datorkigu. Sarritan, lanari, botereari eta
ekintzailetasunari begiratzen baitiegu ustez ahaldunduta
dagoen pertsona batez ari garenean. Hori izan daiteke aukeretako bat, baina ez bakarra.
Nire ustez, ahaldunduta dagoena da aukera guztiak posible ikusi ondoren askatasunez aukeratzen duena. Beraz,
lanean eta produkzioan bakarrik ahalduntzea ez da osotasunean ahalduntzea emakume askorentzat. Ahalduntzeak
bizitza osoaren ahalduntzea ekarri beharko bailuke, nire iritzian. Hor, guztiz garrantzitsua iruditzen zait bakoitzak aukeratzen duen erako bizitza pribatua eta lana bateratu ahal
izatea. Kasu horretan ere pentsamendu aldaketa bat ekarri
beharko genuke, bizitza pribatuari balioa emanez eta ez produkzioari eta kontsumoari bakarrik, gizarte kapitalista honek aurreikusten duen bezala.
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«Zer da arrakasta? Lanean prestigio izugarria izatea?
Baita horretarako zure bizi kalitateari zein harreman
pertsonalei uko egiten badiezu ere?» (47 urte, aktore,
autore, pedagogoa. Bizkaia)

«Zergatik izan behar du denak %100? Edo buru-belarri zaude lanean, edo etxean kanpoko lanik egin gabe.
Hori da sistemak erraz jartzen duena. Biak lasaitasunez eta modu orekatuan eramatea da nire helburua.»
(53 urte, aktorea eta ipuin kontalaria. Gipuzkoa)

«Gizarte batek baloratzen duena jakin nahi baduzu
begiratu itzazu lanerako eskatzen diren curriculumak.
Nire curriculumean ez da agertzen alaba dudala edo
txakurrak ditudala eta hori oso garrantzitsua da, halako ezaugarriak dituen pertsona batek egin dezakeen
ekarpena oso ezberdina delako, baina ez da baloratzen.
Balioa eman beharko genioke lana ez den beste guztiari ere.» (53 urte, aktorea eta ipuin kontalaria. Gipuzkoa)
«Emakume arrakastatsuak eta dirdiratsuak behar ditugu», zioen martxoaren 8aren harira Facebooken agertutako
iragarki batek. Bai, emakume arrakastatsuak behar ditugu,
baina zoriontsuak eta orekatuak ere bai, beren bizitzaren
jabe direnak esparru guztietan. Ez bakarrik gizarte honek
produkziorako behar dituen morroiak.
Ikerketari dagozkion lerroetan aipatu bezala, uste dut
egoera hau erreprodukzio lana argira ekarri eta hari balioa
emanez hobetuko litzatekeela. Balioa eman baita ekonomikoki ere, ordaindu. Modu horretan etxeko eta kanpoko
lanaren arteko uztartzea eta aukera askatasuna handituko
liratekeelako emakumeen eta gizonen artean.
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10. Amatasuna
Ama izatearekin, handitu egiten dira sorkuntza eta bizitza
pribatua uztartzeko zailtasunak. Gizartea eta gure profesioa
antolatuta dauden moduak ez du horretarako erraztasunik
ematen. Lehenago aipatu bezala, duela gutxi onartu dute
haurdunaldiko baja eta amarengandiko edoskitzearen sostengurako neurria Gizarte Segurantzan. Baina esan beharra
dago lege horrek bakarrik eragiten diela lan baldintza jakin
batzuetan dabiltzan artistei. Artista gehienei ohiko lan bolumenak ez die onura horiez gozatzeko aukerarik ematen,
eskatzen diren ezaugarrietan sartzetik urrun daudelako
edo autonomoak direlako. Horrek esan nahi du, momentuz,
profesionalen kopuru murritz batek bakarrik jaso ahal izango dituela onura horiek Gizarte Segurantzatik.
Horrela izanik, emakume askok ama izan ondoren ematen
diete izugarrizko buelta beren antzerki ibilbideei.
Elkarrizketatutako emakume ugarik aipatzen du ama izateak beraien karrera moldatu behar izana ekarri diela, gizonezkoei kontu horrek hainbesteko aldaketarik eragiten ez
dien bitartean. Eta moldaketa hori ez dute beti ezkor aipatzen, elkarrizketatutako emakumeek baitiote amatasunaren
ondoren beraien burua inoiz baino sormen gaitasun handiagoarekin sentitzen dutela, ikuspuntu pertsonalago bat garatzen dutela amatasunari esker eta esateko gauza gehiago
dutela. Ordea, antolakuntza mailan zaila egiten da sorkuntza eta ama izatea uztartzea. Horregatik, lehenago hartzen
zituzten rolak, erritmoak eta mugimenduak egokitzeko
beharra sentitzen dute. Eta berriz adierazi nahi nuke beraietako askok ez dutela egokitzapen hori ezkor bezala ikusten,
oso une aberasgarritzat eta sormenerako egokitzat ikusten
baitute, haietariko batzuek behintzat. Baina, ama izan baino
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lehen, eta bitartean zein ondoren, ez dira esandako hori
behar bezala aurrera eramateko baldintzak ematen, ez antzerki taldeetan ezta jendartean ere. Ea denborarekin Artistaren Estatutuak egoera hau apur bat aldatzea ahalbidetzen
duen. Erreprodukzio lan hori sostengatua, baloratua eta ordaindua balitz, errazagoa litzateke dena, oso aberasgarria eta
sormenerako primerako elikagaia emakume askorentzat.
Emakumezko aktoreen kasuan, adibidez, askok erabakitzen dute antzerki birei uztea, edo jarduera horiek urte
batzuetan murriztea eta beste aukera profesional batzuei
begira jartzea: antzerki eskolak, zuzendaritza, ipuin kontaketak… Lan horiek eskatzen dituzten ordutegi eta desplazamendu-beharrak aukera gehiago ematen dizkietelako
zaintzarekin partekatzeko. Amatasunaren ondorioz elkarrizketatutako emakume askok beren bizitza profesionala
berrasmatu behar izan dute.
Bestalde, elkarrizketatutako emakumeek aipatzen dute
profesioan izandako buelta emate hori —edo produkzio lana
modu lasaiagoan hartzeko edo, kasu batzuetan, sorkuntza
momentuz uzteko erabaki hori— ez dela begi onez ikusia
profesioan. Nire iritziz, horrek guztiak lehenago aipatutako
gizarte honen balio hobetsiekin du zerikusia. Balioen eskala
horretan zaintza eta erreprodukzioa ez direlako baloratuak
produkzioaren maila berean. Hori erraz baieztatzen da bata
ordaindua eta bestea ordaindu gabea dela ikusten den unetik, ama zarela edo ama izango zarela aipatzeak profesioan
oraindik ere dakarren estigmari begiratzen badiozu.
Zaintza eta erreprodukzio lanen baloratze, desestigmatizazio, prestigiatze eta ordaintzeak lan honen partekatze
orekatua ekar lezake. Gutxienez, aukerak emango lituzke
emakumezkoen lana erraztu, sostengatu eta lan produktibora bueltatzeko eta lan hori modu egokiagoan garatzeko.
Lan erreproduktiboa ordainduz gero, sorkuntzari uztea
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erabakitzen duen emakume zein gizonezkoei gero sorkuntzara bueltatzea erraztuko lieke, edo bata zein bestea modu
askeago batean partekatzeko aukera emango lieke. Edozein
modutan ere, erreprodukzioa ordaintzeak orain arte dohainik egin den lanari balio bat ematea ekarriko luke, argira
eraman eta, beraz, kontu hori modu orekatuan partekatzeko
aukerak gehitu.
Dena den, amatasunak ekar dezakeen eduki eta forma
aberastasun berri horrek ez du sarritan islarik aurkitzen
oholtza gainean. Penagarria da antzerkilari askorentzat
sormen mailan une emankorrenetakoa dena gizarteak eta
profesioak era horretan kamusten dutela deskubritzea. Jendarteak ez dituelako egoera horretan dauden emakumeen
beharrizan praktikoak eta ikuspuntuak ez ulertzen ez jasotzen. Amatasunaren gaia estigma bat da oraindik antzerkilarien artean. Gaia ez da ia-ia aipatzen ez gure sorkuntzetan
ez gure lan antolakuntzetan, gure gorputzak ez daude baimenduta amatasunaren ondorioak publikoki erakustera.
Amatasunaren bueltan berriz ere eder eta lirain behar dute
agertu emakumezkoek, gizonen begien aurrera aurkezteko
prest. Batez ere emakumezko aktoreen kasuan negargarria
da amatasunaren ostean berriz ere lehengo gorputza berreskuratzeko jasan beharreko presioa. Ama izatea kontenplatzen da, baina beti ere besteen erritmoei eta betiko kanon
estetikoei berehala jarraitzeko gai baldin bazara.
Baina nola jarraitu lehengo erritmo berari, ordutegi eta
desplazamendu berberei, bularra edo biberoia ematen baldin bazaude edo oraindik gorputz sentsazio aldaketen
menpe bizi bazara? Nola ezabatu gerri bueltako grasa, mila
sentimendu eta eginbehar berrien pisua? Hori guztia ez da
inon jasotzen. Ez da lan antolaketetan, soldatetan eta prozesuetan kontenplatzen. Gertatu ez balitz bezala jokatzen da.
Inposatutako erritmoetara moldatzen baldin bazara, ondo.
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Bestela, lan panoramatik denboraldi batez edo betirako aldentzera behartuta ikusiko duzu zeure burua.
Beste behin ere, emakumezkoei dagozkigun kontuak ez
dira unibertsalak. Amatasuna ez da unibertsala eta, orokorrean, ez du interesik sortzen. Berriz ere, andreen kontu hau
txarto datorkigun euli mandoa da. Alfonbra azpian gordetzen den erritmo moteltze ez produktibo antiestetikoa.
Horrek argi eta garbi uzten die emakumeei eta haien gorputzei gizarte honetan zein antzerki sorkuntzan ematen
diegun lekua. Nire ustez, amatasunaren gainean egiten den
irakurketak asko esaten du genero rolei, androzentrismoari
eta patriarkatuari buruz. Gure gorputzek argi eta garbi hitz
egiten dutelako une horretan, baimenik eskatu gabe. Eta argi
dago ez zaiela jaramonik egiten. Are gehiago, ezkutatu eta
baztertu egiten dira.
Emakumezko aktoreak dira, bestalde, emakumeon gorputzei buruz jendarteari igorri nahi zaion mezuari buruzko
adierazle esanguratsuenetako bat. Emakumezko aktoreen
lanabesa beraien gorputza baita, eta haren bidez adierazten
baitu bere jakintza. Antzerki sorkuntzako edozein emakumeren jardunean dute eragina gorputzaren presentziak eta
haren ezaugarriek, baina emakumezko aktoreen kasuan
guztiz erabakigarria eta adierazkorra da gorputzaren protagonismoa. Iruditzen zait gorputzak aktoreengan hartzen
duen garrantziak indar bikoitza duela. Alde batetik, egia da,
aktoreek jasaten duten gorputzaren gaineko zama ikaragarria da: eder, desiragarri eta gazte mantentzeko presioa hortxe dago beti haien artean. Eta hain da muturrekoa presio
hori —aktore moduan jardutea eta ederra izatea momentuko kanonen arabera, noski— non elkarrekiko lotura banandu ezina duten kontzeptuak baitira oraindik gizartearen
aurreiritzien fantasmagoria sakonean. Elkarrizketatutako
emakume askok dioenez, kanon estetikoek eragin handia
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dute hainbat aktoreren ibilbideetan. Zenbat eta ederrago eta
gazteago, orduan eta lan egiteko aukera gehiago. Talentua
kasu askotan bigarren mailako kontua da, gizonezkoetan ez
bezala. Talentua antzeztaldeko gizonezko baten edo batzuen
ekarpen bezala irakurtzen delako sarritan. Emakumeen lana
gizonezkoen talentuaren sostengatzaile izatea da: haren
txiste eta esketxak erraztea, haren ahotsaren sakontasunari
kontrastea ematea. Haren pertsonaien aberastasunari kontrapuntua egitea.
Zenbat antzerki obratan hartzen dute parte 40-50 urteko gizonezko batzuek 20-30 urte dituzten emakumeen
artean? Eta zenbat antzerki obratan gertatzen da alderantzizkoa? Hots, 40-50 urteko zenbat emakumezko daude
antzeztalde batean 20-30 urteko gizonezkoen parean arituz? Emakumezko aktoreen gorputzak 40 urterekin edo
30ekin zahar bezala irakurriak dira dagoeneko. Gizonezkoak, aldiz, 55 urterekin oraindik ere maitale eta gizon
erakargarrien roletan aritzen dira oholtza gainean. Gaztetasunaren inposizioa sexu bientzat dago hor, baina emakumezkoen kasuan goizago aplikatzen da, eta zorrotzago.
Berdin kanon estetikoekin. Ile zuriz agertzen den emakumezko aktore batek amonarena besterik ezin du egin
oraindik, gaur eta hemen, gizonezko ile zuridunak erakargarri eta gizon interesgarrien roletan koka daitezkeen
bitartean.
Presioa, kontrola eta gure gorputzen gaineko zentsura ikaragarria da baina, era berean, eraldaketarako arma izugarria
izan daiteke bizi dugun egoera hau. Gure emakume gorputzak bere aniztasun osoan oholtza gainean agertzeko premia
larria daukagu. Presio izatetik, eraldatzeko aukera eta arma
izatera igaro daiteke. Aniztasun horren agerpen fisiko eta
gorputzezkoak asko hitz egingo luke antzerki sorkuntzaren
zein gizartearen eraldaketaz.
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Baina, orokorrean, kanonetik kanpo ateratzen diren gorputzak oholtza gainean azaltzerakoan, irakurketa bitxi edo
barregarria egiten da haien gainean. Zuzendari, kritikari
eta ikusle gizonezkoek ez dakite zer jokatzen dugun emakumeok gure gorputz proposamenekin. Ez dira ohartzen
proposamen ideologiko, estetiko eta politikoak direla gure
gorputzekin oholtzetan egiten ditugunak. Beraiek beste
gauza batzuei begira daude, beraientzat politika beste zerbait da normalean, gorputza, intimitatea eta genero rolekin
zer ikusia ez duen zerbait.
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11. Ingurune pertsonal
sostengatzaileak
Elkarrizketatutako emakumeen artean antzerki sorkuntza
eta bizitza pertsonala modu orekatu eta asegarrian aurrera
eraman dutenen adibideek argi uzten dute egitate bat: egoera horretara heltzea lortu duten emakumeen atzean etxeko lanak, zaintza eta bizitza pertsonalean aurrera egiteko
antolakuntza saretua, elkarbanatua eta parekidea eduki
dute. Ingurune sostengatzaile bat azaldu dute, zeinetan beraien profesioa ulertua, babestua, zaindua eta praktikoki
ahalbidetua izan den:
«Nire bikotea ere sortzailea da eta, beraz, ondo ulertzen ditu nire beharrizanak. Bestalde, umearen
zaintzarako bikoteaz aparte, sare batekin kontatzea
komeni dela esango nuke. Guk laguntza izaten dugu
umearen eskolako beste gurasoekin. Biok oholtza gainean egon behar dugunean, aitona-amonen edo lagunen laguntza izaten dugu.» (38 urte, aktore, autore,
zuzendari, pedagogoa. Bizkaia)

«Guztiz beharrezko ikusten dut bikote sostengatzailea, familia sostengatzailea edo behintzat zure lana
ulertu, baloratu eta bultzatzen duen norbait inguruan izatea. Gure lana oso berezia da, gizarteak ez du
ez ondo ulertzen ez baloratzen. Mila zalantza, kaosa...
Ezegonkortasun horretan babeslerik ez baduzu, oso
zaila da aurrera egitea» (54 urte, aktorea, autorea, zuzendaria. Gipuzkoa)
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Iruditzen zait argigarria dela puntu honetan elkarrizketatutako emakume batek aipatzen duena:
«Ni etxean nengoen, baina ezin nituen umeak zaindu
lanean nengoelako buru-belarri. Langile bat nuen beraiek zaintzeko, emakumezkoa hura ere. Eta pentsatzen nuen: ez da posible. Berriz ere emakume bat gure
kakak garbitzen?» (54 urte, aktorea, autorea, zuzendaria.
Gipuzkoa)

Cristina Rosenvingek El País Semanal-erako eskaini zuen
elkarrizketa batean antzeko ideia adierazten zuen:
«Contraté a una mujer para que cuidara de mi hija,
para poder seguir con mi carrera musical. Pero me
di cuenta de que ella había dejado a su hija en su país
para cuidar de la mía. No podemos dormir tranquilas
mientras siga pasando esto.»

68

12. Kontzientzia hartzea
Emakumeok antzerki sorkuntzan dugun presentzia ikertzerakoan arreta eman didan beste kontu bat aipatu nahi
nuke, konturatu bainaiz antzerki sortzaileok generoaren
eraginaren gainean dugun kontzientzia maila oso ezberdina dela. Puntu honen gainean bereziki hausnartzea garrantzitsua dela iruditzen zait. Izan ere, sormenaren esparruan
emakumeok gure presentzia estamentu guztietara hedatu,
islatzen ditugun estereotipoak aldatu eta sormen egiturak
deseraiki nahi baldin baditugu, gertatzen ari denaren kontzientzia hartzea ezinbestekoa dela iruditzen zait.
Alde horretatik, pentsatzen dut emakume asko, eta baita
gizonezko batzuk ere, aspalditik kontzientzia hartzen hasita daudela. Kasu gehienetan kontzientzia hartze hori indarrean dagoen sistemarekin talka egiten duen ekintzaren bat
aurrera eraman dutenean gertatu da.
Hitzez ia inork ez du zalantzan jartzen feminismoa, ezta
emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako eskubidea ere. Gehienok egiten dugu bat diskurtso horrekin.
Baina praktikan, eguneroko jardunean, sistema patriarkal
horrekin apurtzen duen ekintzaren bat aurrera eramaterakoan, egituraren horma luzeekin egiten dugu topo emakumeok zein gizonek. Une horretan ateratzen dira argira
guztiok garraiatzen ditugun kontraesanak. Inplizituki agintzen zaigun markoaren barruan mantentzen garenean ez
dugu inolako oztoporik aurkitzen: arazoak praktikekin datoz gehiago.
«Oso feministatzat daukate beraien burua, baina beti
beraien proposamenei amen egiten badiezu. Zure
proposamena haienaren gainetik jartzeko ahalegina egiten baduzu…, ikusiko duzu zer gertatzen den.
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Protagonismoa nahi duzula, gehiegizko egoa duzula,
diva bat zarela esango dizute! Denok gara feministak,
baina eguneroko gure egiteko moduak eta rolak aldatu
gabe…» (47 urte, aktore, autore, pedagogo. Bizkaia)
Ez da azaletik egin beharreko gauza bat. Iruditzen zait
garrantzitsua dela sortzaileok gizarte hau nola antolatuta dagoen eta horrek gure lanean duen eraginaren gaineko
kontzientzia hartzea. Funtsean, horren bidez egunero ematen diren jarrera patriarkalak identifikatu eta ekiditeko estrategiak garatzea.
Generoaren ikuspuntua gure lanean txertatzeak aldaketa
sakonak eta erabaki zailak hartzea ekar dezake une oro:
«Ez da nahikoa esatea ‘ni feminista naiz eta martxoaren 8an manifara noa’. Ez. Nire ustez, egunero eta une
oro hartzen diren erabaki artistikoetan islatu behar
dugu gure kontzientzia feminista.» (47 urte, aktore, autore, pedagogoa. Bizkaia)

Eta hori ez da lan makala, kontrakoa baizik: gogorra eta
eskerga gerta daiteke. Nola ez da ba zaila izango, indarrean
dagoen sistemarekin talka egiten du eta! Talkarik egiten ez
badu, irauli egiten ez duenaren seinale. Horixe da elkarrizketatutako emakumeek behin eta berriz aipatu duten kontu bat:
«Niri ego gehiegi dudala esan didate, egin dudan gauza
bakarra nire espazioa defendatzea izan denean. Nirea
zen proiektu batean gainera!» (41 urte, aktore eta zuzendaria. Bizkaia)

«Beraiek boterean jarraitzen duten bitartean, ez da
ezer gertatzen. Sari bat emango dizute eta oso lan
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ederra egiten duzula esan. Baina ez daude beraien espazioa guri uzteko prest.» (60 urte, zuzendaria, aktorea,
pedagogoa. Gipuzkoa)

Egoaren eta protagonismo gehiegi bilatzearen kontua ere
elkarrizketatutako emakume ugarik aipatzen du. Protagonismoa gizonezkoena da berez, gizon izate hutsagatik gizarte honek ematen dien zerbait da. Emakumeek indar eta
zarata gehiago egin behar dute entzunak izan daitezen, eta
hori gehiegizko ego edo gehiegizko zalaparta egitea bezala
irakurtzen da sarritan.
Alderantzizko fenomenoa ere aipatzen du gizonezko autore eta aktore elkarrizketatu batek:
«Nahiz eta behin eta berriz nire izena ez agertzeko
eta nire figura besteen gainetik ez jartzeko ahalegina
egiten dudan… oso zaila egiten zait. Nire izena jartzen
dute taldearen izenaren aurretik» (44 urte, aktore, autore, zuzendaria. Gipuzkoa)

Bestalde, nik uste dut badagoela halako arrisku bat izen
eta kontzeptuen jabetze okerrarekin ere. Geure buruei feminista adjektiboa eman eta betiko jarrera eta jokabideekin
jarraitzeko arriskuarena. Hitzak berak gure izaera eta jarrerak aldatuko balitu bezala.
Esate baterako, orain entzun berri dut irratian emakumezko aktore bat esanez berak ez duela sekula generoaren ikuspuntutik arazorik izan profesioan. Errespetu osoz, baina ez
dut halakorik sinisten. Gerta daiteke, ez dut ezetzik esango,
baina… ez da normalena. Gizarte heteropatriarkal kapitalista
kolonialista batean bizi gara. Nahi eta nahi ez, denok daukagu pentsamendu hori burmuinean txertatua, gu geu kontziente izan ala ez. Denok pairatu izan ditugu eta egin izan
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ditugu ekintza eta pentsamendu matxistak. Hori onartzen
ez duena errealitatetik kanpo bizi dela iruditzen zait. Horrek erakusten duen gauza bakarra kontzientziazio mailan
oraindik egiteko geratzen zaigun lanaren tamaina da.
Bai, badakit gai honen inguruko gatazkak lanean bizi izan
dituzula onartzeak gizonezkoen haserrea ekar dezakeela,
haietako gehienek kontzientziarik ez dutelako eta ez dutelako beraien burua matxista bezala ikusi nahi. Inork ez dugu
geure burua matxista bezala ikusi nahi. Besteak dira matxistak, gu geu sekula ez. Emakume askoren ez ulertzea ere ekar
dezake, haietako askok kontzientzia maila txikia dutelako.
Errazagoa da arazoak beste batzuk dituztela esatea, arlo horretan zorteduna izan zarela pentsatzea, nork bere buruari
feminista izena eman eta jarrai dezala denak beti bezala.
Ez da erraza beti zure espazioa zapaltzen dutela ikustea,
zeure burua etengabe defendatzen ibiltzea, zure eskubide
eta ikuspuntuak aldarrikatzea:
«Ez zuten nirekin garbi jokatu. Kartel bat egin behar
genuen eta horretarako argazki batzuk atera zizkiguten, biluzik. Eredu bezala erabiltzeko baino ez zirela
esan ziguten eta ez zirela kartelerako zuzenean erabiliko. Izugarrizko haserrea hartu nuen estreinaldiaren
egunean. Etxetik atera nintzenean, hiri osoa nire biluzia lehen planoan agertzen zen kartelez josita ikusi
ahal izan nuen. Estreinaldia bertan behera uztea pasatu zitzaidan burutik. Horixe egin behar izan nuen!
Baina ez nuen egin. Diva bat naizela pentsatuko zutela
iruditu zitzaidan eta ez nuen egin…» (38 urte, aktore, zuzendari, autore eta pedagogoa. Bizkaia)

«Batzuetan ez nago ados jokatzen ditudan emakume
estereotipoekin… baina zer egingo diogu ba, bizi ere
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egin behar dugu eta: «a little prostitution» […]. Oso
txarto dago profesioa eta lan egin beharra daukagu.»
(38 urte, aktore, zuzendari, autore eta pedagogoa. Bizkaia)

Ulertzekoa da, eta oso lurtarra. Erabaki bat zein bestea
hartu, gutxienez gertatzen ari denaren kontzientzia izatea
da garrantzitsuena nire ustez. Arazoa da estereotipo horietan murgilduta zaudela konturatu ere egiten ez zarenean.
Inork ez du boterea duenarekin eta lana emango dionarekin
haserretu nahi. Errazagoa da norberari halakorik gertatu ez
zaiola eta halakorik sekula egin ez duela pentsatzea.
Nire ustez, antzerki sortzaileak generoaren ikuspuntuan
kontzientziatzea ezinbesteko pausoa da, gai honen inguruan
benetako aldaketak gerta daitezen. Behintzat kontzientzia
izan. Gero bakoitzak erabaki dezala bere lanean zein bizitzan
zer egin.
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Azken hitzak
Pentsatzen dut badela garaia antzerki sorkuntzan ere euskal
kulturako beste arlo batzuetan aspalditik lantzen ari den gai
honi heltzeko.
Ikerketa garatzen nengoela bertsolariek eta idazleek egindako bideei jarraitu izan diet komunikabideen bidez. Arlo
hauetan generoaren gaineko hausnarketa, arloaren beraren
kontzeptuaren gainean eragiten ari da, aurretik egindako
modu, harreman eta gaiak zalantzan jarriz.
Gauza bera nahi nuke antzerkirako.
Ikusi dugun bezala, emakumeen presentziak edo presentzia ezkutuak ez die bakarrik estatistiketako kopuruei eragiten. Antzerkia bera pentsatzeko moduari, hura antolatzeko
egiturei, sortzaileen arteko harremanei, jorratu beharreko
gaiei zein estiloei, oholtza gainetan agertu beharreko gorputzei eta beste hainbat kontzepturi ere eragiten die. Azken finean, emakumezkoen ideia eraikiari lotuta dagoen
kontzeptu oro izan delako bigarren mailan mantendu dena
orain arte.
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