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                                            euskarazko eleberri 
 arrakastatsu eta dibertigarrienetako bat, musikal formatuan
dator orain. Umorea, maitasuna eta abesti dantzagarriak
Juan Martinen istorioa kontatzeko. Juan Martin gazte
donostiarra baserri batera iristen da, bere euskara maila
hobetzeko ideiarekin.

Horixe esan nahi du, hitzez hitz, « Euskaldun » hitzak. Beraz,
Euskaldun izatea ez dago nazionalitateari, abizenari edo
jaioterriari lotuta, baizik eta edonork ikasi eta erabiltzeko
duen nahiari. Hizkuntza, beraz, integratzeko, elkar
maitatzeko, barre egiteko eta hunkitzeko tresna gisa, eta ez
konfrontazio-elementu gisa. Horretaz hitz egiten du musikal
honek, besteak beste.

kutsidazu bidea , ixabel

Victoria Eugenia Antzokia 2020/ 12/12

euskaldun  (EUSKARAZ  EGITEN  DUENA)



Ñabardura hori funtsezkoa da guretzat, beste edozein
hizkuntza gutxituri aplika dakiokeelako, eta beste kultura
batean jaio eta gurea besarkatu, hurbildu edo partekatzen
duena euskaldunok nola hartzen duten azaltzen duelako.
Garai nahasi hauetan, hizkuntza berarekin zerikusirik ez
duten gaiekin lotzen saiatuz erabiltzen den garai honetan, «
Kutsidazu bidea Ixabel, musikala»-k zentzuz eta
baikortasunez betetako mezua plazaratzen du. Musikal
dibertigarri eta zirraragarri honek mezu honekin bukatzen
da bere azken kantaren bertsotan:

"ADI HEMEN GARA EUSKALDUNAK 
ATEAK ZABALIK TA EZ ZAIGU AXOLA 

EZ ZURE JATORRIA EZTA ERE ZURE ABIZENAK 
ADI GU GARA EUSKALDUNAK 

EUSKARAZ EGITEN DUGUNON TRIBUA 
EKIN ZURE ESKU DAGO 

GUTAKO BAT IZATEA”
 



"(...) istorioa kontatzeko manera
ikusgarrian, izan dekoratua, izan
ekoizpen handiko fokoen erabilera,
izan musikaren erakarpena, edota
aktoreen gaitasuna dantzari zein
abeslari gisa. Bada, Demode
Quarteten eskutik eta haren estilotik
eratutako ‘Kutsidazu’ honetan hori
guztia aurkitu dugu biziki txalotzeko
kalitatean.

"(...) soinu-banda erakargarria sortu
dute zeharestilo askotako melodia
eta erritmo politak entzunditugula.
argiendiseinu efektista izan dira
muntaketaren besteelementu batzuk,
antzezle eta abeslari guztien
gogoeta efikaziarekin batera, eta,
azkenik, aipamenberezia merezi du
eszenografiaren diseinuak.."

kutsidazu  bidea  ixabel ,  
musikala

izugarri gozatu nuen! Ordu eta
erdia berehala pasatu
zitzaidan, barre asko egin
nuen eta zergatik ez onartu,
negar pixka bat ere bai.

"Sarobe acogió este 'ensayo'
ante el público que se lo pasó en
grande y así se lo hizo saber al
elenco de actores con sonoros
aplausos durante la función."

berria

naiz

diario vasco

gara



90 minutuko komedia musikal honetan, Juan Martín
donostiar gaztea mendi puntan galdutako baserri batera
joango da uda igarotzera, bere euskara maila hobetzea
helburu hartuta. Han dagoela, abesti eta abesti artean,
egiaztatuko du baserrian bizi
direnek darabilten euskarak ez duela zerikusirik gelan ikasi
duenarekin. Baserriko familia aitak, alaba gazteak eta
amonak osatzen dute.

Ikuskizunean ikusiko dugun bezala, Juan Martínek bi auziri
egin beharko die aurre: batetik, hizkuntza-arazoak ditu, eta,
bestetik, landa-inguruneaz ezer gutxi daki. Horrez gain,
Ixabel familiako alaba erakargarriak ordura arte
ezezagunak zituen sentimenduak piztuko dizkio, eta
inguruak ere zur eta lur utziko du, izan ere, musikaren bidez
komunikatuko da berarekin: zuhaitzak rap doinuan, sagarrak
a kuppela abesten eta behiak dantzan.

sinops iA

 Xanti Korkostegi (Juan Martín) eta Maria Redondo (Ixabel)



f iTxa  artist iko  eta  teknikoa

jatorrizko egilea JOXEAN SAGASTIZABAL
 dramaturgia AITZIBER GARMENDIA eta PATXI BARCO

 
zuzendaria PATXI BARCO

zuzendari musikala JOLI PASCUALENA 
 Interpreteak XANTI KORKOSTEGI, MARIA REDONDO, 
AINHOA AIERBE, INAZIO TOLOSA, KARLOS NGUEMA, 
IKER HUITZI, JOLI PASCUALENA eta SANTI ROMANO

 
jatorrizko musika IKER HUITZI, JOLI PASCUALENA 

eta SANTI ROMANO
jatorrizko letra AIORA ZULAIKA, JOLI PASCUALENA 

eta PATXI BARCO
 

eszenografia-diseinua ASIER IZAGIRRE
eszenografiaren ilustrazioak eta diseinu grafikoa  

AITZIBER ALONSO
 

soinuaren diseinua  IKER HUITZI
 soinu-teknikaria JOSEAN OLABERRI

argiztapenaren diseinua  XABIER LOZANO
argi-teknikaria LIVORY BARBEZ

 
jantzien diseinua ANA TURRILLAS

 jantzi bereziak JOSEMI ERRONDOSORO
 
 

produkzioa DEMODE PRODUKZIOAK
produkzio-zuzendaria JOLI PASCUALENA
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