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X
V. mendeko Arrosen
Gerrari buruzko Sha-
kespeareren antzez-
lanak batu ditu Biei-

tok. Aitortu beharra daukat
testu-antzerkia ikustera joaten
naizenetan beldurrez iristen nai-
zela antzokira, antzezlana testu
kanoniko, klasiko —eta are oke-
rragoa dena— historikoa denean.
Izan ere, oraindik obra askotan
indarrean mantentzen dute
muturreko sentimenduak adie-
razteko modu deklamatorio
garrasizalea, eta hortik nire
aurreiritzi ikarati hutsalak. Alta,
Erresuma-ren tonua guztiz
apala izan dugu. Hasierako esze-
nako lehenbiziko hizketalditik
argi geratzen da zuzendaritzak
espresio hanpurutsutik alde egin
nahi izan duela. Sagardoik jorra-
tzen du lehenbiziko ildoa, Apao-
lazak jarraitzen dio, eta, era
horretan, bortizkeria bisualare-
kin kontrastea sortzen duen
ahotsen erabilera naturaltasuna-
rekin lerratzen da. Ez zait inoiz
ere ahaztuko hasiera hori, non
eszenografiaren indarraren gai-
netik euskal aktoreen hitza
nagusitu den. Eta hortik antzezle
talde guztiari zorionik beroenak,
txaloaldi iraunkor luze-luze bat;
zuen hitzek on egin digute.

Antzezlanak Bieitoren estiloa-
ren ezaugarri bete-beteak ditu:
eszenografia itzela eta gozatu ga-

beko ankerkeriaren errepresen-
tazioa. Agertokiak kaxa zuri bat
dirudi, argia kirurgikoz hornitu-
rikoa, baina fokuek aurrera egin
ahala joko polita eskainiko digu-
te, hasierako lautasun kromati-

koa apurtuz. Gainera, estetika
minimalista hori geroxeago hau-
tsi digute hondoko pareta teloi
moduan altxatu diguten trantsi-
zio bakoitzean. Orduan, argi ho-
riko fokuen indarrak itsutu, eta
atrezzo berriaz hornitu zaigu
oholtza. Hasteko, aktoreak ba-
nan-banan hasi dira oholtzara-
tzen eta mahairen bueltan eser-
tzen. Pou jauna, errepresentazio-
an aktore nahiz pertsonaia bezala
ohorezko tokia betetzen duenez,
azkena sartu da, eta mahaibu-
ruan kokatu zaigu. 

Argumentua bukle bat bezala-
koa da: ekitaldi guztietan erail-
keta krudel bat gauzatuko du
boterea eskuratu nahi duenak.
Horrela, Erresuma mespretxu,
tortura eta hilketen segida da.
Baina atentzioa ematen du Bre-
xit garaietan Erresuma Batuaren
marka ikonikoak (uniformeak,
futbola, Elizabeth II.a, Mary
Quant estiloa, Chesterra...) izatea
estetikaren funtsa. Ez al da
kontu unibertsala? Ez al da Sha-
kespeare denona? Distantzia
sortzeko mekanismoa da, ala
pop kutsu bat gehitzeko estrate-
gia dugu? Hausnarketa luzeak
sortzen dizkit proposamenak,
eta hori bai dela gauza ona. Sha-
kespeare reloaded hau gure egu-
nen isla ederra delakoan nago.
Erresuma-k ziklo oso bat (Rikar-
do II.a, Henrike IV.a, V.a, VI.a eta
Rikardo III.a) laburtzen digu hil-
ketaz hilketa, testuetako edu-
kiak titularretan mehetuta egon-
go balira bezala, eta Twitterren
garaietako mezu argi bezain
laburretarako apeta asetzen
digula. Hori eztabaidatzeko
Egun finlandiar luze-luze bat

beharko genuke. Ez galdu, eta
adiskideekin joan.
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