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I can get no satisfaction
And I try, and I try, and I try, and I try...
The Rolling Stones
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BENETAN BE
Adituen esanetan, nabaria da haurtzaroan eta gaztaroan alderdi
emozionalak eta afektiboak daukan garrantzia. Gazteek, erantzun bila
internetera jotzen dute, eta bertan pornoa da aurkitzen dutena. Han
ikusten dutena euren harremanetara eramaten dute eta horrek ondorio
psikologiko eta fisiko larriak dakartza. Ez da makala gizarte mailan
daukagun erantzunkizuna eta erronka. Kontua da, guk (nortzuek eta guk!)
izan behar dugula gure neke, ezintasun, kontraesan eta aseezintasunean
gure ume eta gazteak bidaia horretan lagundu behar ditugunak. Guk argi
ikusten dugu elkarren eskutik helduta egin beharko dugula bidea, eta
elkarrengandik maitasun osoz ikasi.
Horren isla izan nahi du argazki musikal honek. Gure eta gure gazteon
ezintasun eta aseezintasunak taularatuko ditugu. Mina ez dugu ukatuko,
baina barre, barre ere egingo dugu.
BENETAN BE
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1. SINOPSIA
”Porno vs Afrodita (edo I ♥#gorkaurbizu)” ikusle gazte eta ez horren
gazte, heldu eta oraindik heltzear daudenentzat sortu dugu. Hainbat
zalantza, grina, ezintasun, aseezintasun eta beste horrenbeste ergelkeria
sexual eta afektiboez elkarrekin barre egiteko. Dena zuzeneko musikaz
blai.
Soinu-proba. Azken kontzertua Gaztetxean. Gaztetxea ixtera doa. Gazteak
heldu zaizkigu eta ez dago inor lekukoa hartzeko prest. Taldearen azken
kontzertua ere bada. Seme-alabek, lanek, nekeak, gain hartu dute.
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Soinu-proba aurrera doan heinean, taldekideen eta euren inguruko ume
eta gazteen bultzada, galdera eta pasioen argazki musikala, zuzeneko
bideoklipa, izango dugu zentzuen aurrean. Betiere, Porno eta Afrodita
jainko-jainkosa basatien begirada apetatsupean.
Sei gizabanako hilkor, bizitzarekin ahal duten moduan moldatzen, bi heroi
super cool, eta bi jainko-jainkosa ahalguztidun gizaki gaixoek debekatuta
duten guztiaz gozatzen. Izango da antzerkia, izango da musika, izango da
barre-algara, mina, pasioa, haragia, odola. Izango da rock and rolla.
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2. NONDIK
Bizi ditugun garai indibidualizatu hauetan, antzerkiaren izaera
kolektiboaren indar askatzailea eta musikaren ahalmen bateratzaileak
konbokatu ditugu, eta kontu guzti honen ikerketan murgildu gara.
Sakonean.

I Zure jainko ateoa naiz (Jainko ateoa, Payola, Gorka Urbizu)
Byung-Chul Han-ek Eros-aren Agonian, norbanako isolatuek osatutako
depresioa eta nekearen gizartean, Eros hilzorian dagoela aldarrikatzen
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du. Kapitalismoak “bestea” deuseztatzen du eta dena kontsumoaren
menpe ezarri. Kapitalismoak, dena merkantzia legez erakustean,
pornoa areagotzen du, ez baitu sexuaren beste erabilpenik ezagutzen.
Esperientzia erotikoa desagertu egiten da horrela. Eva Illouz-ek antzeko
ildoan, ikuspuntu soziologiko batetik heltzen dio gaiari, Zergatik
ematen du min maitasunak? lanean. Ikerketa miresgarri horretan,
modernitatearen analisi gordin bezain zorrotza burutu ahala, besteak
beste, kontsumoa, desira eta fantasiaren arteko konexioa arakatzen du.
Kontsumo kulturak desira eta imaginazioa akuilatzen ditu, norbanakoak
eguneko ametsetan jausiaraziz. Illouzek bereizi egiten ditu imaginazio
aurre-modernoa, informazio-eskasia ardatz duena eta, gaur egungo,
imaginazioa, Interneteko imaginazioa, atributuen pilaketaz baliatzen
dena, objektuaren ikuspegi global bat eskaintzen ez duena.
Ederto, pornoa aipatu dugu, ba. Erosen ordez, Afrodita aukeratu dut
maitasuna eta sexuaren irudi eta eredu. Afrodita aurreplatonikoa (ez
zerutiarra, ez herrikoia), maitasunaren jainkosa bakarra, osoa, basatia eta
emakumezkoa. Zer da baina Gorka Urbizurenganaino eramaten gaituen
sinapsi akrobatikoa posible egiten duena? Hara, musika. Musika eta bere
lotura neurologiko eta mistikoa gizakion emozioekin, maitasunarekin.
Baina antzerkitik gaiari helduz, konkretura jo beharra dago, eta fantasia,
idealizazio, proiekzio eta eguneko ametsen objektu konkretuena,
adierazgarririk gorena, rockstarrean aurkitzen dut nik. Beatlesen
jarraitzaileen zorabioetatik, Berri Txarrak-en kontzertuetarako sarrerak
lortzeko ilara amaitezinetara, uholde gara (gara, bai, gara!) gure desira eta
idealizazio erromantiko eta erotikoak rockstarrengan isurtzen ditugunak.
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II “Ama, gaur patioan folletan jolasten ibili gara” (8 urteko nire loba Uma,
afalorduan)
Aurreko egunean, zortzi urteko nire lobak bere amari kontatu zion,
irribarre zabal batez, eskolako patioan “folletan” jolasten ibili zirela. Nire
ahizpak, arnasa berreskuratutakoan, normaltasun eta lasaitasun osoz
galdetu zion zertan datzan jolasa. Sinplea: Neska-mutilek elkarren atzetik
korrika egiten dute jolastokian zehar eta batek bestea harrapatutakoan,
ipurdiak elkarren kontra igurtzi egiten dituzte eta aldarrikatu: “listo,
follauta!”, ostera ere, beste baten atzetik korrikan irten aurretik.

III “Life is complicated” (psikologian doktore baten wasapa)
Baina badago proiektu honi behin betiko bultzada eman dion zerbait,
eta umorearekin eta klownaren espirituarekin estuki lotuta dagoena:
Porrota. Sekulako porrota. Konkretua, erreala. Zehaztasunetan sartu
gabe, hara ba aitormena: lan honek ez du izan irteteko pistola-tirorik.
Irteteko “gatillazo” bat baizik. Eta, nonbait, mina eta ajea ukatu gabe, oso
dibertigarria iruditzen zait frustrazio sexuala, porrot afektiboa, indar
kreatibo bilakatzea. .
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3. PROPOSAMEN ARTISTIKOA
2019ko Eusko Jaurlaritzaren Antzerki Testuak deialdiaren dirulaguntza
jaso zuen Patricia Urrutiak “PORNO vs AFRODITA (edo I ♥#gorkaurbizu)”
idazteko. Ikerketa garaia ostean, idazketa taulari lotua izan da. Idazlearen
proposamenen eta aktoreen aurkikuntzen arteko hartu-eman estuan.
Tentu handiz jositako konposizio dramaturgiko-musikal honetan, hiru
mailako pertsonaiak aurkituko ditugu. Gizakiak, antzerki-kode ianaturalista batean, euren bizitzarekin ahal dutena egiten; bi mamu,
klownerako joeradunak, benetazko heroien rollean; eta Porno eta Afrodita
jainko ahalguztidunak, bufoi basatiak, betiko jainkoen legez, gizabanako

PORNO VS AFRODITA | 12

hilkorrek debekatuta daukagun guztiaz askatasun osoz muturreraino
gozatzen.
Euskarazko sorkuntza originala izango da. Euskaraz piztu, amestu eta
soilik euskaraz garatu den proiektua da. Umorezko proposamen erradikal
eta bortitza.
“PORNO vs AFRODITA (edo I ♥#gorkaurbizu)” antzerkia, umorea, musika
zuzenean eta ikus-entzunezko proiekzioak era garbi eta armonikoan
bateratzen dituen formatu ertaineko ikuskizuna da.
Hiru aktorek eta teknikari batek osatzen dute taldea. Laurak musikari
ere badira. Batetik, abesti propioak eta klasikoen bertsioak zuzenean
joko dituzte aktoreek. Bestetik, antzerkirako sortutako soinu-espazioak
batasuna emango dio proposamenari. Eta isiltasuna ere egongo da.
Zarataz, musikaz, irudiz gainezka egiten duen garai honetan, isiluneak
gozatuko ditugu.
Proposamen eszenografikoa praktikoa eta garbia da. Mikroentzako
oinak, anpliak eta instrumentuak. Denboraren tratamenduari dagokionez,
Internetek bideratzen duen orainaldi anitzean laguntzeko, proiektatu
egingo dira whatsapp elkarrizketak, entzungo ditugu whatsapp audioak,
ikusi eta entzun egingo ditugu aurretik sorkuntzarako berariaz
grabatutako interneteko edukiak.
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Hizkuntza eszenikoa
Tentu handiz jositako konposizio dramaturgiko-musikal honetan, hiru
mailako pertsonaiak aurkituko ditugu. Gizakiak, antzerki-kode ianaturalista batean, euren bizitzarekin ahal dutena egiten; bi mamu,
klownerako joeradunak, benetazko heroien rollean; eta Porno eta Afrodita
jainko ahalguztidunak, bufoi basatiak, betiko jainkoen legez, gizabanako
hilkorrek debekatuta daukagun guztiaz askatasun osoz muturreraino
gozatzen.
Musika izango da elementu bateragarria. Helduen artean eta gazteen
artean, helduen eta gazteen artean, antzezleen eta ikusleen artean.
Musikak aurrera eta atzera eramango gaitu eta orainaldira ekarriko.
Batetik, abesti propioak eta klasikoen bertsioak zuzenean joko dituzte
aktoreek. Bestetik, antzerkirako sortutako soinu-espazioak batasuna
emango dio proposamenari. Eta isiltasuna ere egongo da. Zarataz,
musikaz, irudiz gainezka egiten duen garai honetan, isiluneak gozatuko
ditugu.
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4. EKOIZPEN ERRONKA
Zubi deialdiaren bultzadarekin “Inondik Inora” proiektu kuttuna
aurrera ateratzako sortu zen ekimena da BenetanBe. Lehendabiziko
ikuskizun horrekin, urtebeteko epean, 40 emanaldi inguru egin
ditugu Euskal Herriko antzokietan. “PORNO vs AFRODITA (edo I
♥#gorkaurbizu)” , gure bigarren ikuskizunerako, 2019ko Eusko
Jaurlaritzaren Antzerki Testuak deialdiaren dirulaguntza jaso zuen
Patricia Urrutiak. 2020an, Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Antzokien
Sareako Hitzartutako Zirkuiturako eta Ekoizpenerako dirulaguntza jaso
dugu eta Bilboko Artistentzako Erresidentziak deialdiko bultzada jaso ere.
Sorkuntza prozesuarekin batera, bitartekaritza proiektu bat garatuko
dugu institutuetako gazteei zuzenduta. Batetik, gazteek gaiari buruz esan
behar dutena entzuteko eta hortik sorkuntza elikatzeko, eta bestetik,
eurei sormen-prozesua hurbiltzeko, eta sortzaile eta ikusle izateko
urratsa ematera animatzeko.
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5. LANTALDEA
Egilea: Patricia Urrutia,
Zuzendaritza taldea: Elena Olivieri, Pablo Ibarluzea, Patricia Urrutia
Testua: Patricia Urrutia
Aktoreak: Patricia Urrutia, Juanjo Otero, Ion Zumelaga
Musika: Asier Ituarte
Eszenografia: Amaia Garate
Diseinu grafikoa eta audiobisuala: Rober Quintana
Webgunea: No Media Estudio
Jantziak: Marodi Sorkuntzak
Argiztaopen diseinua eta teknikaria biran: Arantxa Heredia
Argazkiak: Ainhoa Resano
Ekoizpena: Benetan Be
Banaketa: Benetan Be eta Portal71
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6. EMANALDIAK
Urtarrilak 24 · Bilbo · Harrobia · 19:00
Azaroak 13 · Sopela · Kurtzio Kultur Etxea · 19:00
Abenduak 5 · Mutriku · Udal Kiroldegia · 18:00
Abenduak 30 · Andoain · Bastero Kulturgunea · 19:00
Urtarrilak 10 · Lezo · Gezala Auditorioa · 19:00
Urtarrialk 15 · Durango · San Agustin Kulturgunea · 19:00
Urtarrilak 16 · Arrasate · Amaia Antzokia · 19:00
Urtarrilak 23 · Abadiño · Errota Kultur Etxeav19:00
Urtarrilak 29 · Basauri · Social Antzokia · 19:00
Otsailak 5 · Zumaia · Aita Mari Antzokia · 19:00
Otsailak 19 · Galdakao · Torrezabal Kultur Etxea · 19:00
Otsailak 20 · Berriz · Berrizko Kultur Etxea · 19:00
Otsailak 24 · Villabona · Gurea Antzokia · 11:00
Martxoak 5 · Ordizia · Herri Antzokia · 19:00
Martxoak 14 · Hondarribia · Itsas Etxea Auditoriuma · 19:00
Martxoak 27 · Errenteria · Niessen Kulturgunea · 19:00
Martxoak 28 · Oñati · Santa Ana Udal Antzokia · 19:00
Apirilak 17 · Donosita · Gazteszena · 9:00
Apirilak 18 · Donosita · Gazteszena · 19:00
Apirilak 23 · Zornotza · Zornotza Aretoa · 19:00
Apirilak 30 · Getxo · Muxikebarri · 19:00
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7. BENETAN BE ETA PATRICIA URRUTIA
Benetan Be, ZUBI deialdiaren bultzadarekin Inondik Inora proiektu
kuttuna aurrera ateratzako sortu zen ekimena da. Euskaraz antzerkiaren
bitartez bizitzan sortzen diren galdera, zirrara, eta beharren aurrean
hausnarketarako sormen gunea izateko indarragaz jaio zaigu. Eta bai,
oraingoz ni naiz BenetanBe. Baina, jadanik, badago jendea gertu, ondoan,
inguruan, orbitatzen, argia ematen, sartzeko prest. Asko gara, jadanik,
BenetanBe.
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Patricia Urrutiak (Bilbo, 1977), Philipe Gaulierrekin (London) eta Mar
Navarrorekin (Madril) antzezle-ikasketak burutzen ditu.
Formakuntza osatzeko hainbat maisurekin egindako ikastaroak baliatzen
ditu (Mick Bahrnfather, Marcello Magni, Tappa Sudana, Will Keen...).
Horrez gain, musika eta biolin- ikasketak ditu. Baita EHUko Filologia
Klasikoko lizentziatura ere. Ingelesa, frantsesa, grekera modernoa,
euskara eta gaztelania dakizki. Antzezle- eta zuzendari-lanetan hainbat
konpainiarekin aritu da, eta Bogotan (bost urtez bizi izan zen) inprobisazio
eta clownean bereziki aritzen den antzerki-konpainia sortu zuen. Talde
horrekin Europa eta Ameriketako hainbat festibaletan parte hartzeko
aukera izan zuen. Interpretazio-, inprobisazio- eta klown-ikastaroetan
irakasle jardun du Italian, Belgikan, Kolonbian, Holandan, Frantzian,
Espainian eta Euskal Herrian eta telebistarako zein zinemarako hainbat
ekoizpenetan hartu du parte.
Bilbon bizi da. Azken boladan, “Godot”-en zain egon da Pablo Ibarluzearen
zuzendaritzapean eta “Orquesta de señoritas”-en parte izan da Ramon
Barearen aginduetara. Ximun Fuchs-ek zuzenduta, “Francoren bilobari
gutuna” ikuskizunaren parte izan da (Donostia Saria, 2017), eta Pablo
Ibarluzeak zuzendutako “Lapur Minak”-ekin kalez kale aritu eta gero,
herririk herri ibili da Manex Fuchs-ek zuzendutako “Hozkailua”rekin,
eta Hortzmugaren “Bidaian” ibili da Europan zehar. 2018an Benetan
Be Teatroa jarri zuen martxan berak zuzendutako “Inondik Inora”
ikuskizunarekin eta gaur egun bere bigarren ikuskizunarekin, “PORNO vs
AFRODITA (edo I ♥#gorkaurbizu)” renkin dabil antzokirik antzoki biran.
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8. ITURRIAK
Idatzizkoak:
Byung-Chul Han, La agonía del Eros
Eva Illouz, Por qué duele el amor
Oliver Sacks, Musicofilia
Tom Stoppard, Rock and Roll
Itziar Ziga, Sexual Herria
J.A Easton, C. D Goetz, D. M Buss, Evolution of Human Mate Choice
Musikalak:
Hertzainak, dena. Erabat. Batez ere: Autokutsatzen, Zuzen heriotzaraino,
Aitormena, Suaren gainean dantzan, Zoratzen ari naizela, Yankee Kanpora,
Ezer ez da berdin, Gaizki pentsatzen…
Gari, asko. Oraingoan batez ere: Eutsiko diogu, Apar hurrunak
Berri Txarrak, ia dena. Infrasoinuak batez ere (akorde, inflexio, berba
bakoitza). Eten gabe ere, Jaio.Musika. Hil eta Payola.
Juan Carlos Perez, Atlantic River, Kantu eroa (behin eta berriro)
Patty Smith eta Bruce Springsteen, Because the night (belongs to lovers)
John Lennon, Woman
Beatles, I´m a looser
Taures Zurdos, Tocaré (Auroragaz maitemindu nintzeneko garaitik
honaino)
Itoitz, Van Morrison, Rolling Stones, Violent Femmes, Bruce Springsteen,
Patty Smith, Beatles, George Harrison, David Bowie, Lichis (edozein
ordutan), Nina Simone, Creedence Clearwater Revival, Nacha Pop, Roger
Daltrey, John Cougar, Rod Steward (bai, John Cougar eta Rod Steward
ere bai) eta abar, berotzen nautelako. Vivaldiren edozein kontzerturen
bigarren mugimenduak, urtu egiten naizelako.
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Jakinminez: Huntza, Nogen, Ze esatek!, Skakeitan, ETS, Hesian, Glaukoma,
Greenvalley, Bad Sound System, Ayax, Prok, SFDK, Kaze, Kodigo Norte,
Lágrimas de Sangre, Ed Sheeran, Rosalia, Amaia Romero, Izaro…
Ikus-entzunezkoak:
Laurie Lunn, Sex Education, Netflix
Wong Kar-wai, In the mood for love
Oliver Sacs, University of Columbia, On Music and Mind.
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9. HARREMANETARAKO
Komunikazioa:
Benetan Be 							
benetanbe@gmail.com
00 34 696 256925
Banaketa:
Portal 71
Rocío Pindado
rociopindado@portal71.com
944100798 / 635708999
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Honetarako jaio nintzen
Ta honengatik hilko naiz
Zein da zure helburua, kabroi alena?
B.Tx.
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