
Elkarrekin 
esperantzarantz 

arraunean

GURE KANOA



2008an sortu zen  Zurrunka Teatro Nafarroan, nahiz eta 
urte gutxira taldea Gasteizen finkatu zen. Konpainiak 
kolaborazio anitzak izan ditu pertsona eta eragile 
ezberdinekin. Ordundik antzerki joera ezberdinak landu 
dituen arren, gaur egun Arabako eszenan txontxongiloak 
eta  itzal antzerkian espezializatua dagoen konpainia 
da.

Arte disziplina anitzetaz baliatuz eta ikuspuntu kritikoaz, 
gizartearen arazo eta zailatasunen ispilu eta adierazle 
izatearen konpromisoa izan du beti helburu eta 
abiapuntu.
 
Konpainiak ekoiztutako ikuskizunak: “Karakolaren gaua”, 
“Erraldoi Bihotzgabea”, “Iraungorriko Marimiri”, 
“Kirikiñolandiako Titiriteroak”, “Kalekolore”, “AC-NUN, un 
ciprés en un desierto” , “Aquí estás mejor”, “Aioko”, “Ruta 
1492” eta “Ctrl Alt Supr”.

Honez gain, itzal titere laborategiak eskaintzen ditu, itzal 
antzerkian etengabe ikertuz eta teknika hau gizarteari 
zabalduz..

Kolectivo Monstrenkoarekin eta Naita Produkzioak-ekin 
aritzen da elkarlanean.

ZURRUNKA TEATROREN IBILBIDEA



SORTZE PROZESUAN…
“Senegal”  Wólofeko “Sunu Gaal” esapidetik dator, Euskarara hitzulita…                                 
                                                                   “Gure kanoa”    

…2022ko Udazkenean estreinatuko da



SINOPSIA

”Gure kayukoa ezin badugu arrantza egiteko 
erabili, arrainak dauden lekura joateko 

erabiliko dut”

Hau Abaren historia da, Senegalgo arrantzale 
familia batean jaiotako haur ausartarena.
    Abak ikaragarri maite du  Amandreak itsasoaren kantua 
abesten duen egunetan bere aitarekin arrainen etxera 
arrantzan joatea,.
    Amandrea deitzen dute, baina ez da iñoren amona,denena 
baizik. Herriko emakume jakintsu eta zaharrena. Kondairak 
dioenez Amandrea itsasoak erditu zuen eta horregatik arrain 
argitsu bat dauka bere bihotzean. Itsasoari abesten dionean 
bihotzeko arraina itsasora itzultzen da eta arrantzaleek 
behar duten arraina jaso dezakete.
    Baina aspaldian itsasontzi handiak dabiltza herrixkako 
itsasertzean, arrain bila datoz. Eta itsasontzi haundi 
horietako batek amandrearen arrain argitsua arrantzatu du. 
Amona mutu gelditu da, bere kantua ezin abeztu. Eta Itsasoa 
arrainik gabe. Abaren herrira hondamena iritsi da. Abaren 
aitak itsasontzi handian lanean bukatuko duen beldur da 
Aba, eta beste asko bezala, joaten bada inoiz itzuliko ez dela 
pentsatzeak bere bihotza mindu egiten du.
    Abak erabaki bat hartu du. Ezin du denbora gehiagoz 
amorruz eta inpotentziaz  bere inguruan gertatzen dena 
ikusi.
    Kaioak emango dio bere galderei erantzuna eta bi aldiz 
pentsatu gabe Ipar porturantz abiatuko da, lapurtutako 
arrainaren bila eta herriaren ahotsa berreskuratzeko 
helburuaz.

Eta hemen hasiko da Abaren bidaia. Afrikarrek 
itsasoan egiten duten bidai krudelaren sinbolo eta 
omenaldi.
    Arriskuz, zailtasunez, ikasketaz eta nola ez 
ezusteko topaketez betea. Izan ere bidaiaren 
amaieran Izaro ezagutuko du, Ipar Portuko 
arrainontzi handi baten kapitainaren alaba. Eta 
harreman honi esker, bi gaztetxoek haien  
errealitate desberdinak ezagutuko dituzte, bi 
mundu, bi begirada. Eta elkarrekin ezinekoa 
dirudien arazoari konponbidea ematen saiatuko 
dira.
    Esperantza eta elkartasuna bihurtuko dira 
mundu hobeago baterako bide bakarra. Non 
arrainen etxea berriro beterik eta bizirik egongo 
den. Eta herriek beren ahotsa eta kantua 
berreskuratuko duten.

Aba Senegalgo arrantzale familia batean 
jaiotako haurra da.

“Hasieran dena zen ura, dena Itsaso, 
gero Itsasoak berak sortu zituen Lurra, 
animaliak,  landareak, zerua… eta azkenik 
pertsona sortu zuen.  NI, bai ni izan nintzen 
Itsasoak erditu zuen lehenengo pertsona, 
horregatik denon Ama eta Amona naiz” Abak 
txundituta entzuten ditu sarritan Amandrearen 
hitzak. Ikaragarri maite du  Amandrea, eta badaki 
bera  kantuan hasten denean herritarrak ere 
kantuan egiten dutela, eta bere bihotzean bizi den 
Arrain Argitsua mila kolorez pizten dela. Arrain 
Argitsuaren distirak arrainak erakartzen ditu 
Arrainen Etxera, horrela deitzen baitiote 
arrantzaleek kosta ondoan duten itsaso eremura, 
arrantzarako erabiltzen dutena.

Baina aspaldian kanpoko itsasontzi 
erraldoiak ari dira sartzen Arrainen Etxean eta 
herriko arantzaleen kantua moteltzen ari da.

Amandreak bere bihotzeko Arrain Argitsua Arrainen 
Etxera bidali du, bila ditzala arrainak herritarrentzat. 

Baina, itsasontzi haundi horietako batek 
Amandrearen bihotzeko arraina sare artean arrantzatu 
du. Amona mutu gelditu da, isildu da Amandrearen 
kantua, mutu geratu da herria, arrainik gabe Arrainen 
Etxea.

Hondamena iritsi da. Abaren aitak, familia 
mantentzeko, iparraldeko itsasontzi handietan lan bila 
joan beharko duela azaldu du. Eta herritik joan diren beste 
emakume eta gizon asko bezala, ez ote den bidean 
galduko, ez ote den inoiz itzuliko, ez ote den betiko 
desagertuko beldur da Aba.

Abak erabaki bat hartu du. Ezin du 
denbora gehiagoz amorruz eta ezinean bizi  bere 
inguruan gertatzen dena ikusiz. Kanoa hartu eta 
Arrain Argitsuaren bila joango da.

Bidaia arriskutsuan murgilduko da Aba, 
ezustekoz beterikoa. Bidean jakin du Ipar Portuko 
itsasontzi handiak direla Arrainen Etxean 
arrantzan egiten dutenak eta portu horretarantz 
jartzen du txalupatxoaren norabidea.

Ipar Portura heldu eta Izaro ezagutu du, 
arrantza ontzi erraldoi horietako baten patroiaren 
alaba. Bi gaztetxoek haien  errealitate 
desberdinak elkar trukatuko dituzte, bi mundu, 
bi begirada. Eta elkarrekin, ezinezkoa 
zirudienak konponbidea izan dezakeela 
deskubritzen saiatuko dira.

Itxaropena eta elkartasuna dira mundu 
hobeago baterako bide bakarrak. Non Arrainen 
Etxea berriro bizirik egongo den. Eta herriek beren 
ahotsa eta kantua berreskuratuko duten.



PERTSONAIA NAGUSIAK

Aba
Begirada biziko gaztetxo ausarta eta burugogorra, 
batzuetan arriskuak neurtu ez arren, momenturik 
zailenetan laguntzen dion izarra duela dirudi.

Izaro
Segurtasun handiko eta bihotz zabaleko neskatila.
Bere mugetatik haratago begiratu eta sentitzeko gai 
da.
Itsasontzi handiaren  kapitainaren alaba.

Kaioa
Bi munduak elkartuko dituen umorez beteriko 
hegazti dibertigarria. Aurrez aurre dauden bi 
errealitateen lotura.
Enpatia gutxiko izakia, baina asmo txarrik gabekoa.
Hitz egiteko hitz jolasak eta errimak erabili ohi ditu.

Amandrea
Jakituria eta kultura zaharren sinboloa. Ama lurrarekiko 
konexio eta sustraia. Herriaren arima. Inork ez daki zenbat 
urte dituen, baino denek amandrea deritzote. Bere 
bihotzean Arrain Argitsua bizi da, eta bere kantuak bizitza 
ematen dio. Eta honek, aldi berean, herria bizirik 
mantentzen du.

Abaren aita
Tradizioaren eta mundu modernoaren erdian dagoen 
bihotz oneko gizon arrantzalea. Ez du jada sinesmen 
zaharretan gehiegi sinesten, baina argia da bere herriaren 
izaerarekiko duen lotura estua.

Makario eta Mari Karmen
Itsasontzi handiko zaindari xelebreak. 



FITXA TEKNIKOA

HIZKUNTZA ETA GIDOIA
Euskaraz sorturiko lana izan arren 
Gaztelerazko bertsioa ere badugu. 
Gidoia talde lanean sorturikoa eta originala 
da.

NORI ZUZENDUTA
Ikusle orori, nahiz eta bereziki haurrentzako 
zuzenduta egon helduentzako ere 
interesgarria, aberasgarria eta erakargarria 
izatea dugu helburu.

FORMATOA eta IRAUPENA
60 minutu inguruko formato erdiko lana da.
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LAN TALDEA

Zuzendaritza: Josu Cámara

Gidoia eta sorkuntza: Josu Cámara, Eñaut Gorbea eta Odei Arregi

Txotxongiloen manipulazioa: Eñaut Gorbea eta Odei Arregi

Musika originala: Pascal Dione

Argien diseinua: Amaia Garrosa

Txotxongiloen sorkuntza: Eñaut Gorbea

Estrukturen sorkuntza: Agus G. Aguirre eta Eñaut Gorbea

Produkzioa: Eñaut Gorbea - ZurrunkaTeatro



JOSU CAMARA IZAGIRRE

 1982 sortu zuen zuzendari gisa KUKUBILTXO ANTZERKI TALDEA eta bertan egin du lan zuzendari paperean 
zein aktore gisa ondorengo lanetan:  “Hauxe lana zikiña garbitu beharra”, “Nire klaseko zenbakiak 
dantzan”, “Euskara kalean”, “Arrantzarik gabeko mamua”,“Mittoa”,  “Kukubiltxo Begiluze” , “Kalea 2002 
expedizioa”, “Hamabost Urte eta Gero Hau”, “Tarzania Olinpik Elefantaldea”, “Umeak gara! Eta Zer?”, “Jalgi 
Hadi Dantzara”, “Mundua Salba Dezagun”, “Katuen Testamentua”, “Jaiotza”, “Ihauterien garaitia”, “Oskorri 

25 urte”, “Marijane Kanta zan!”, “Kukubel”, “Arrosako Zubia”, “Txirrikiz”, “Ekidazu”, “Mamutxak”, “Dir-Dir”. Eta zuzendari laguntzaile eta aktore zein 
txotxongilo manipulatzaile bezala; “Zokozorrimorria”, “Oraindik Gernika”, “Malinche Madarikazioa”, “Errieta” y “Behin Bazen” lanetan.

Txotxongilo manipulatzaile bezala; “Oficio de Tinieblas”, “Orreaga”, “Haritzaren azalera zehatza”, Arístides Várgas-en “Iñorako bidaia”, “Oilo hilak”, 
“Jule Verneren azken bidaia”.

Eta bere gidoien artean azpimarratzekoak; “Hauxe lana zikina garbitu beharra”, “Nire klaseko zenbakiak dantzan”, “Kukubiltxo Begiluze”, 
“Zokozorrimorria”, “Mundua Salba dezagun”, “Katuen Testamentua”, “Behin Bazen”, “Ihauterien Garaitia”, “Marijane Kanta Zan!”, “Kukubel”, 
“Txirrikiz”, “Ekidazu” (coautor con Kirmen Uribe), “Mamutxak” eta “Dir-Dir”.

Honez gain zenbait telebista saio eta ikusentzuneko programetan ere hartu du parte.

Gorakada, Karraka, Cobaya, Teatro Estudio Bilbao eta Orain bezalako taldeekin ere kolaboratu du. Eta Thomas Racher, Rene Baker, Thomas 
Donnellan, Alfred Cassas, Terry Lee y Chris Pirie, Albert Boadella, Arístides Várgas,  Charo Francés, Paco González, Rafael Degar, José Carlos García, Zé 
eta Andrés Limarekin osatu du bere formakuntza.



EÑAUT GORBEA LOPEZ DE URALDE
   

Gasteizko TAE antzerki eskolan ikasketak hasi ondoren, Eric De Bont’s Internacional 
Clown (Ibiza) escolan jarraitu zuen bere ibilbidea. Ondoren, Pablo Ibarluzearen eskutik 
Laboratorio Internacional de Teatro físico y máscaras-en formakuntza jaso zuen. 

Zurrunka Teatro antzerki taldearen sortzailea. Antzerki estilo ezberdinak jorratu ditu; maskarak, itzal titereak, klowna, antzerki 
fisikoa, ahozkotasuna eta umorezko antzerki absurdoa. Antzezle, zuzendari eta gidoilari gisa Zurrunka Teatrok ekoiztutako 
hainbat antzezlan ezberdinetan parte hartu du; “Karakolaren gaua”, “Iraungorriko Marimiri”, “Erraldoi bihotzgabea”, 
“Kalekolore”, “Kirikiñolandiako Titiriteroak”, “AC-NUN, Un ciprés en un desierto”, “Aqui estás mejor”, “Ruta 1492” (Off Local 2019), 
“Aioko” (Gazte sortzaileak 2018 bekarekin) eta “Ctrl Alt Supr”.

2008tik 2016ra ipuin kontaketa saioak eskaini zituen Euskal Herrian zehar.

Kolaborazio eta aktore lanak beste taldeekin: Zanguango Teatro;  “Paso a paso, la mirada nómada”, YindeYan Teatro; 
“Vagamundi”, Kolectivo Monstrenko; “Ardorien”, “Soy una pérdida de tiempo en constante movimiento”, “Maitasunezko bi 
istorio eta marko teoriko bakarra” eta “Calma chicha” (Enredados, 2018) eta Lekim animaciones; Enperadorearen jantzia.

Honez gain, itzal titere formatzailea izanik, programa ezberdinetan haritzen da, hala nola, Lekeitioko Arropaineko Arraguak 
eskolei zuzendutako Espazioa eta gauzak formakuntza ekimenaren barruan.

Bidean, beste maisu askok erakutsi dizkiote antzerki joera ezberdinei buruzko jakituriak, hala nola; Frabizio Montechi 
(teatro Giocovita), Janni Younge (Hego Afrika) eta Andrés Angulo (Familie Floz). 



Unibertsitatean Artearen historia ikasten ari zela egin zuen topo arte eszenikoekin. Hasieran zirkoarekin 
maitemintu bazen ere, interpretazioa Clownak eta ahozkotasunak kilikili egin zion laster.  

Ordutik eskola ezberdinetan ikasi du, eta artista desberdinetatik edan, besteak beste; Eric de Bont Ibizako 
clown eskola edo “Escuela de mimo teatro de Roberto Escobar e Igon Lerchundi” Buenos Airesen.

 

ODEI ARREGI IZAGIRRE 

Mariano Di Franco, Zuriñe Benavente, Guillermo Weikert, El mono habitado... eta beste hainbat arte ikastaroak ere jaso ditu.

Bere ibilbide profesionala batez ere Bapateanziko konpainiarekin egin du. Aktore zein sortzaile moduan aritu delarik, “Taberna”, 
“Tenderete”, “Baserriko Porrusalda” edo “Adabaki” bezalako lanetan.

Honez gain, Bapateanzirko eta Arratiandi elkartearekin batera ATAURIART Arabako mendialdeko kale antzerki jaialdia sorkuntzaren 
parte izan zen.

Aipagarria da ere beste artista eta proiektuekin egindako kolaborazioak;, Ortzi Acosta, La patro teatro, La Pulga, Compañía la que tu 
me haces, Zurrunka Teatro, etb.

Momentu hauetan arte eszenikoekin erlazionatutako kolektibo ezberdinen parte da; , Zilipurdi Gasteizko zirku elkartea, ARTEKALE 
kaleko arteen euskadiko elkatea, EZE Euskal Herriko zirku elkartea eta  ARABAZAN arabako ahozkotasuneko elkartea.

Garaion NaturArtearekin aktiboki kolaboratzen du.



PASCAL FRANCOIS DIONE

Pascalek bere ibilde musikala oso gaztetatik hasi zuen, bere jaiolekua den Dakarreko 
(Senegal)Koroan abezten.

    Ondoren, seminarioko abezbatzaren zuzendaria izan zen hainbat urtetan zear Dakar eta Thieseko 
(Senegal)elizbarrutian.

Bere jaioherrian instumentu ezberdinak jotzen ikasi eta gero, Italian, Senegaleko folklore musika talde 
ezberdinetan parte hartu zuen. Eta behin Gasteizen errotua, Harresian Zulo eta Teranga Percusion taldeen 
sortzaileetariko bat izan zen.

Soinu ingenieria da eta musika ekoizpenerako masterra egina du (Potrools).

Gaur egun informatika musikala eta  talde-instrumentalaren irakaslea da.

Honez gain, margolaria eta disziplina anitzeko artista dugu Pascal Dione.



HARREMANETARAKO

Eñaut Gorbea Lopez de Uralde

695 714 699

zurrunkateatro@gmail.com

www.zurrunkateatro.com


