
 
 

Arriaga Antzokiak Kutsidazu bidea 
Ixabel lanaren estreinaldia jasoko du, 
Joxean Sagastizabalen eleberrian 
oinarritutako oso komedia musikal 
dibertigarria 
 

- Dramaturgia Aitziber Garmendiarena eta Patxi Barcorena da, eta azken 
horrek zuzentzen du ikuskizuna, eta musika zuzendaritza Joli 
Pascualenarena da. 

- Estreinaldia Arriaga Antzokian izango da ostegunean, urriaren 15ean, 
19:30ean. 

 
Bilbon, 2020ko azaroaren 13an.- Kutsidazu bidea Ixabel, Joxean Sagastizabalen 
eleberri ahaztezina, oso komedia musikal dibertigarri bilakatuta helduko da 
eszenatokietara. Patxi Barcok zuzenduko du, eta dramaturgiaz ere bera arduratu da, 
Aitziber Garmendiarekin batera. Musika zuzendaritza Demode Quartet taldeko Joli 
Pascualenarena da. Talde hori asko inplikatu da proiektuan, eta jatorrizko abestiak, 
interpretazioa eta ekoizpen lanak egin dituzte. Arriaga Antzokiak jasoko du 
ikuskizunaren estreinaldia, urriaren 15ean, ostegunean, hain zuzen, 19:30etik aurrera. 
 
Kutsidazu bidea Ixabel lanaren interpretatzaileak Xanti Korkostegi, Maria Redondo, 
Ainhoa Aierbe, Inazio Tolosa, Karlos Ngema, Iker Huitzi, Joli Pascualena eta 
Santi Romano dira. Modu ezin hobean uztartzen dituzte kantak eta antzerkiko 

interpretazioa, abesti eta barre artean, euskara hobetzeko eta landa inguruko bizitzari 
buruz ikasteko ahaleginean Juan Martin gazteak bizi dituen gorabeherak kontatzen 
ditu. Izan ere, Kutsidazu bidea Ixabel laneko istorioa oso ezaguna da. 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. 
 
Joxean Sagastizabalen eleberri dibertigarrian oinarritutako komedia musikalean 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 kupela” abesten eta behiak dantzan. 
 
Streaming bidez mundura 
Bilboko Arriaga Antzokian egingo den estreinaldi hau, gainera, streaming bidez 
eskainiko da mundu osoan zehar, Etxepare Euskal Institutuaren irakurletza sareari 
(unibertsitateetako euskara eta euskal kultura irakasleen nazioarteko sarea, alegia) eta 



Euskara Munduan programako Euskal Etxeetako ikasleei zuzenduta. Keinu honekin, 
Etxepare Institutuak opari bat egin nahi izan die munduan zeharreko bazter 
ezberdinetako Unibertsitateetan dituen 35 irakurletzetako eta Euskara Munduan 
Programaren bitartez 80tik gora Euskal Etxetan kudeatzen dituen euskara eskoletako 
ikasleei. Esteka pribatuan eskainiko zaie euskara ikasle guzti horiei eta, beraz, 
euskaldun-berri izatearen ajeak kontatzen dituen istorio honetaz gozatu ahal izango da 
nazioartean. Ostera, urrian zehar on-demand gisa edukiko dute obra ikusgai. 
 
ARRIAGA ANTZOKIKO SARRERAK 

- 10eurotik 21era (beherapenekin) 
- Salgai www.teatroarriaga.eus webgunean edo antzokiko txarteldegietan, 

aurretiazko salmenta ordutegian. 
 

Kutsidazu bidea Ixabel 
 

Jatorrizko egilea: JOXEAN SAGASTIZABAL 
Dramaturgia: AITZIBER GARMENDIA eta PATXI BARCO 

Zuzendaria: PATXI BARCO 
Zuzendari musikala: JOLI PASCUALENA 

 
Interpretatzaileak: 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: JOLI PASCUALENA, PATXI BARCO eta AIORA ZULAIKA 

Koreografiak: KARLOS NGUEMA 
 

Eszenografiaren diseinua eta eraikuntza: ASIER IZAGIRRE 
Eszenografiaren ilustrazioak eta diseinu grafikoa: AITZIBER ALONSO 

Baseen musika-egilea: IKER HUITZI 
Trantsizio-musika eta soinuaren diseinua: JON RODRIGUEZ 

 
Soinu-teknikaria: JOSEAN OLABERRI 

Argiztapenaren diseinua: XABIER LOZANO 
Argi-teknikaria: LIVORY BARBEZ 

Jantzien diseinua: ANA TURRILLAS 
Jantzi bereziak: JOSEMI ERRONDOSORO 

 
Produkzio zuzendaria: JOLI PASCUALENA 

Produkzio laguntzaile: SILVIA HORNOS 
Produkzioa: DEMODE PRODUKZIOAK 

Banaketa: TXALO BANAKETA 

 
 
 

Informazio gehiago: 
Komunikazioa - TEATRO ARRIAGA 
Jon Rozadilla Urrutia – 652 738 307 

comunicacion@teatroarriaga.eus  
www.teatroarriaga.eus   
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