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Egilea: Patxo Telleria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GHERO: Azken euskalduna   

Euskaltzaindia eta TARTEAN TEATROAren arteko  

elkarlanetik sortzen da, Akademiaren mendeurrenaren harira. 

 

 

GHERO ETA HIZKUNTZAK 

Ghero-ko protagonista nagusia euskara da.  

Antzezlan honetan hizkuntza txiki honen iraupenaren  

misterioarekiko harridura eta miresmena erakusten da.  

Euskarari ez ezik, hizkuntza guztiei egin nahi diegu gorazarre, 

hizkuntzen aniztasunari, gizateriaren ondare 

kultural ukiezinari. Denborarekin urrituz doan patrimonioa.   

Milaka landare eta animalia espezierekin gertatu bezala, hizkuntza  

txikiak desagertzen ari dira pixkanaka eta erremediorik gabe.   

Soilik indartsuenak gailentzen dira, eta joera  geldiezin honen  

arabera, litekeena da etorkizun batean denok hizkuntza bakarra  

egitea.  Askok, gainera, ontzat joko lukete balizko  

egoera hori.  Etorkizun horretan kokatu dugu gure istorio hau.  

Ikuskizun honetan dozena bat hizkuntz desberdin erabiltzen dira.  

Euskara, jakina, baina baita, inglesa, frantsesa, gaztelera,  

txinera, katalana eta galiziera era. 

 

 

 

 



 

Hildako hizkuntzak ere erabiltzen ditugu: latina, miq-mack-era  

(Ternuako aborigenen hizkuntza), iberoa, protoeuskara…  

Eta oraindik existitzen ez duen hizkuntza bat, “Hizkuntza Globala”,  

fikzio honetan, 3000.urtean, gizateria osoak egiten duen hizkuntza.  

Ez dugu erabiliko inolako azpititulo sistemarik, ez baita  

beharrezkoa izango.  Dena pentsatuta dago edozein ikuslek  

trama arazorik gabe ulertzeko, hizkuntza horiek ezagutzeko  

beharrik gabe. 

 

SINOPSIA 

3000 urtea. Euskara desagertzeko zorian dago. Azken euskaldunak izkin egin 

nahi dio halabeharrari. Benetako misterioa ez da gure hizkuntzaren jatorria, 

ezbada bere biziraupen harrigarria.  

3000 urtean euskara egongo al da? 

    Ghero, kondairen kondaira bat, euskararen biziraupen harrigarriari buruz. 

    Ghero, hizkuntza baten bizirauteko amorrua.  

Ghero, bizirik irauteko grinari buruzko istorio bat. Euskararen pizkunde  

berria.  Hizkuntz preindoeuropear txiki baten biziraupenaren mirariarekiko  

harridura, miresmena, nahasmena, konplizitatea…    

Bederatzi istorio, bederatzi antzerki poema, euskeraren planetaren  

inguruan orbitatzen.  Antzezlan emozionantea, originala, dibertigarria, 

harrigarria eta estetikoki ausarta.  

 

 

 



 

Nortzuk gara? 

 

TARTEAN TEATROA bide luze eta aitzatetsia egin duen  

antzerki konpainia da. Jokin Oregi, Patxo Telleria eta Mikel  

Martinez dira taldearen sortzaileak eta arduradunak.  

Gure antzerki taldearen ezaugarri nagusia Berezko Sorkuntza da,  

hau da, gure ekoizpenak taldekideek sortutako ideia  

eta testuetan oinarritzen dira.  

 

TARTEANek Euskal antzerkia eta kulturaren aldeko apostu  garbia  

egiten du eta, ahalegin hau arlo desberdinetatik aitortu  zaigu.  

Azken urteotan, sari ugari jaso ditu, hala nola:  

2012ko  Max Saria euskarazko testu onenari “Larria,  

Kutsakorra eta mendebaldekoa” antzezlanagatik; baita ere, 2013an   

Patxo Telleriak Max Saria jaso zuen euskarazko testu onenari   

“Lingua Nabajorum” antzezlanagatik; 2014an antzezlan honek   

Donostia Antzerki Saria ere jaso zuen; eta, azkenik 2015ean   

“Pankreas” antzezlanak Ercilla Saria jaso zuen sorkuntza   

dramatiko onenagatik, bertsio bietan (euskaraz eta gazteleraz).  

Bestetik, egun, duela urte bete estreinatutako EZ DOK HIRU   

lanarekin biratzen gabiltza, publikoaren harrera beroarekin.  

 

 

 

 

 



 

Fitxa Artistikoa 

Dramaturgia: Patxo Telleria  

Zuzendaritza: Jokin Oregi  

Aktoreak: Mikel Martinez, Patxo Telleria, Olatz Ganboa,  

Iñaki Maruri eta Ane Pikaza 

Eskenografia: Ana Garay  

Musikagilea: Iñaki Salvador.  

Argi diseinua: David Rodriguez 

Zuzendaritza laguntzailea: Adrian Garcia de los Ojos 

Diseinu grafikoa: Paradox  Argazkilaria: Mikel Alonso  

Ekoizpen arduradunak: Pio Ortiz de Pinedo eta Myriam Garzia 

 

Banaketarako kontaktua 
    Myriam Garzia 688 617 712 
   tartean@tartean.com  

www.tartean.com 

 

 


