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Laburpena
Zergatik ez dira etxean zuhaitzak hazten? Zenbat zuhaitz daude munduan? Zuhaitz bat hiltzen
denean, zer da gertatzen?
ZU HAITZ EZ mugimenduan dauden zuhaitzak abestiekin irudikatzeko: ileak harrotuta, zuhaitz
okerrak eta tenkatuak, haizearekin dantzatzeko.
Easo Abesbatzaren eta Mafalda Saloioren arteko bigarren lankidetzaren emaitza da hau, Donostiako
Musika Hamabostaldiarentzat pentsatua. Saloiok komunitatean sortutako antzerki-dantza proiektu
artistikoak garatzen ditu eta Donostiako hainbat talderekin lan egiten du. Proiektu horiek izaera
partehartzailea dute beti; taldekideak hizkuntza desberdinetatik (dantza, antzerki fisikoa, clown eta
objektuen antzerkia) sortzera gonbidatzen ditu, arteak gizartearen eraldaketarako tresna gisa duen
papera sustatzeko helburuz.

Unibertso artistikoa eta kontzeptuala
ZU HAITZ EZ alegiazko mapa batean kokatzen
den leku berdea da. Bertan, biztanleen errituak
dira oinak ureztatzea, zuhaitzekin dantzatzea,
sustrai zaharrak entzutea eta harrien berdea
erakartzeko abestea. Badakite sustrai zaharrek
hosto berriak daramatzatela soinean, dantza
egin dezaten.
Mugimenduan kantatu eta kontatutako istorioa
da, dantza okertuak eta ilea harrotuta dituena,
kantua, antzerki fisikoa eta dantza nahasten
dituen ikuskizunean. Abestiek irudimena hegan
jartzera gonbidatzen gaituzte, baita sentipenak
partekatzera, eta sustraiei, aireari, antzinako eta
oraindaldiko garaian errotutako emozioak
desestaltzera.
ZU HAITZ EZ gauzen naturari, komunitatearen
indarrari egindako deia da; kantua zaintzeko
eta zainduak izateko tokiak aldarrikatzeko
tresna bihurtzen da, elkarrekin dantza egiteko.
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L’Arbre-Chanson (1981)
L’Arbre-Chanson (“Abesti-zuhaitza”) 5 mugimenduez osatutako haur abesbatzarako suite bat da.
Alain Boudeten testuak eta poemak tartekatzen ditu, Étienne Danielen musikarekin. Unibertso
poetiko iradokitzailea eta estatikoa aurkezten duenez, obrak interpretazio librea eta moldagarria
ahalbidetzen du, zeinean zuhaitzen, naturaren, gainbeheraren eta bizitzaren irudiak agertzen diren.
Étienne Daniel (jatorrizko musika)
Étienne Daniel 1941an jaio zen eta Nantes eskualdearen Kontserbatorioan egin zituen musika
ikasketak. Abesbatza-musikarako konpositorea izaki, nagusiki À Coeur Joie Edizioa eta Philippe
Caillardentzat, abesbatza zuzendaritzan ere trebatu zen. Badira urteak eliz eta liturgia-musika ere
idazten duela. Bere konposizioek Frantzia osoa jarri dute kantuan, batez ere bere Gloria, entzute
handie duena. 1981an, Alain Boudetekin batera, L’Arbre-Chanson idazten du haur
abesbatzarentzat.
Alain Boudet (jatorrizko testuak)
Alain Boudet Sarthen jaio zen 1950an. Bere bizitza profesionala Nazio Heziketari eskaini dio, zeinean
letren irakasle, irakasle dokumentalista eta, azken urteetan, Nanteseko Akademian poesiarako,
irakurketarako eta idazketarako koordinatzaile akademikoa izan den, hurrenez hurren. Poesia
argitara emateko Donner à Voir elkartea eta 1981tik landa-eremuetan poesia jaialdia eta
elkarreratzeak sustatzen dituen Les Amis des Printemps Poétiques elkartea sortu ditu, baita Le
Promenoir, poesia garaikideari

eta, batez ere, poesia bizitu egiten duten argitaletxe txikiei

eskainitako liburutegia.

Testuaren moldaketa eta sorkuntza
Abestiak osatzen dituzten poemak euskarara itzuli ditu Marta Garciak, unibertso artistiko eta
kontzeptualarekin zein eszena-lanaren komunitate-zentzuarekin bat egiten duen interpretazio librean.
Errezitatuak sorkuntza Berriko monologo eta testu parte hartzaileekin ordezkatu dira, karga poetiko
handia duten eszenak sortuz. Modu horretan, zeharka eta haurren ikuskera gardenatik, sustraein
zaintza, zuhaitzen heriotza eta ingurugiroa ezagutzearen eta errespetatzearen garrantzia ardatz
dituzten gaiak jorratzen dira.
Era berean, eta testuen edukien garapenaren osagarri gisa, obran zehar David de Oliveira piano
jotzaileak abesti nagusietan agertzen diren gaien eta motiboen gainean egindako inprobisazioak eta
bariazioak tartekatzen ditu. Horiek eszenen mugimendua lotzen eta nabarmentzen laguntzen dute,
aldi berean publikoarekin lotura sendoa sortuz.
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Eszena-lana
Sorkuntza eszenikoaren prozesua hilabete batez luzatu da, Easo Eskolania eta Easo Gazte
abesbatzen kide diren 8 eta 16 urte bitarteko 20 haurrez osatutako talde batekin egindako entsegu
trinkoetan egituratuta.
Lanaldiaren lehenengo astean sormenezko dantza, talde-mugimendu teknikak, inprobisazioa,
clown eta objektuen maneiua biltzen dituen entrenamendu fisiko sendoa egiten da. Aurretiko lan hau
oso funtsezkoa suertatzen da abeslarien taldeak gorputza sortzeko prest izan dezan, eta baita
bigarren astean proposatzen diren erronka guztiak modu librean sentitzeko.
Bigarren astean, kantuaren gaineko mugimendua inprobisatzen hasten dira. Erronkaz betetako astea
da, zeinak taldea prestatzen duen eszenak eta ikuskizunaren unibertsoa bera deskubritzen joan
dadin. Lan honen helburu nagusia taldeak kantua gorputz organikotik bizitzea da, bakoitzaren
barrenetik ateratzen diren mugimenduak sortzeko aske.

Saioetan jolasa da beti lanaren ardatza, testua eta musika adierazteko modu berriak deskubritzearen
askatasuna ematen duena. Prozesu honetan bakoitzak bere gaitasun eta zailtasunetatik lan egitea
da garrantzitsuena, arriskuak hartzeari ere tokia utziz.
Zuhaitzak berdinduz, eszena-lana biltzen duen prozesuaren interes nagusia gauza okerrak, nahasiak
eta itxuraz perfektuak ez diren mugimenduak bilatzea da. Bakoitzaren mugimendua miatzea da
asmoa, eta baita energia eta gorputz askotariko horien baterako entzutea. Taldekide bakoitzak
eginkizun desberdinak bete ditzake: denek dantzatu, hitz egin eta abestu dezakete; lanaren esentzia
nahasketa horretan datza.
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Eszena zuzendaritza eta dramaturgia
Mafalda Saloio Lisboan jaio zen 1976an. Jaques Lecoq Nazioarteko Antzerki Eskolan (Paris) egin
zituen ikasketak, eta antzezle eta sortzaile lanetan dihardu publiko desberdinekin musika, dantza eta
antzerkia bezalako hizkuntza artistikoen bateratzea sustatzen dituzten proiektuak garatuz. 2000.
urtetik komunitatean egiten den gizarte bitartekotza jorratu du, zeinean antzerkia topatzeko eta giza
garapenarentzako lekua bihurtzen den.
Informazio gehiago: www.mafaldasaloio.com

Laguntzaileak
Itsasotik Eskolara proiektuan sortu zen harremanarekin
jarraituz, ZU HAITZ EZ proiektuan ere Easo Abesbatzak
Emaus Gizarte Fundazioaren parte hartzea eskertu
behar du, Donostiako Egia auzoan kokatuta dagoen
“Emaús Social Faktory” bigarren eskuko dendaren
bitartez partaide guztien jantzien hornidura posible egin
duelako. Emaus Fundazioak jasangarritasuna, ekonomia
zirkularra eta gizarte ekintza ditu ardatz, eta horiek
proiektuaren bidez jorratu diren edukiak eta balioak
indartzen dituzte.
Bestalde, atrezzoaren eta eszena elementuen parte
garrantzitsuena Hernanin kokatutako Viveros Pagola
enpresak utzi ditu. Pedro Pagolak zuzentzen du orain,
jarduera honetan eta Portu Auzoko kokapen berdinean
aritzen den familiaren laugarren belaunaldia. Euren
jarduna obra zeharkatzen duen naturarekiko errespetua,
maitasuna, ezagutza eta pasioaren eredu garbia da.
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