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LEHEN AGERRALDIA
(Ilunean, korua GOIZEKO IZARRA abesten hasiko da)
(Argia gutxinaka sartzen joango da, errotako
jarduera erakutsiz)
(Plasentziako Gazteluondo errotan, XVI.
mende hasieran. Eszenan, Paskoala errotaria
eta honen aita, Santxo errotari zaharra; baita
nekazariak —haurrak eta helduak—, garauzorroak lepoan ehotzera etorriak. Errotaren
txaramel-hotsa eta jendearen joan-etorria.
Ehotzera datozenak elkarrekin berbetan
dauden bitartean, Santxok alaba Paskoalari
hurbiltzeko keinua egiten dio, besteek ez
entzuteko moduan)
SANTXO: Paskoala.
PASKOALA: Esan, aita.
SANTXO: Erdu, erdu hona, alaba. Zera, lehentxoago bezeroakaz lar… eskuzabal ikusi zaitut, eta hori
errotarako ez da ona. Begitu: (Anegako ontzi handia hartuta, gariz erdiraino bete eta erregela
pasatzen du) Kanpotik ekarritako garauagaz holan pasetan da erregela, holan betetan da arras.
Geuretzako partea, eiho-saria hartzerakoan, holan (Zelemineko ontzi txikerra tuntur betetzen du eta
gero erregela pasatu)
PASKOALA: Aita, hori ez dago ondo, baina!
SANTXO: Ez dagoala ondo? Holan egiten eban aititak, holan egiten eban aitak eta holan neuk be.
Zeuk be egizu holan beti, bezeroa konturatu barik. Hemen dago, eiho-sarian dago gure ondasuna:
“Batzuk garia, beste batzuk errotarria” Gogoan euki.
PASKOALA: Baaai, aita, baaai.
SANTXO: Laster sasoi txarrak etor leitekez Gazteluondo errotarentzat. Butroek irabazten badau auzia,
korrejidoreak edo juezak edo danadalakoak errotea botetako agindua emoten badau, gu behar barik
lotuko gara eta beste errota bat aurkitu beharko dogu geure ofizioan jarduteko.
PASKOALA: Auzia ez dau Butroek irabaziko, aita, bego lasai. Ganera, hark gura beste ondasun
ataraten dau Gatikako errota-burdinoletan. Zertan tematuko da errota hau behera bota dagien?
SANTXO: Ez dala tematuko? Tematu barik! “Aberatsa, infernuko laratza”. Jaun deritzen horreek
soloan ez dabe beharrik egingo, baina irabaziak eskuratuteko orduan nekerik ez dabe eukiten, gero! Eta
beti gehiago gura, beti gehiago, beti gehiago... Butroek uste badau errota honek berari aberastasun apur
bat kendu leikiola, zeruak eta lurrak mogiduko ditu Gazteluondoren kontra. “Butroe zelangoa dan orok
dakie”. Tira, ba, banoa, banoa... (Abiatzen da, baina laster gelditu egiten da, beste burutazio bat etorri
baitzaio) Paskoala: (Teborearen kanpoaldean dagoen txilina erakutsiz) Txilinari ondo adi egon
zakioz…
PASKOALA: Badakit, aita, badakit. Teborea hustuten danean txilinak joten dau.
SANTXO: Eta txilinak joten dauanean...
PASKOALA: ... giltzari eragin errotea geldituteko, barriz be teborea bete arte, errotarriak ez
kaltetuteko. Aita, holantxe egiten dot nik, egunero egin be. Ederto jagongo dodaz errotarriok eta bai
errota osoa be. Orain joan bedi lotara.
SANTXO: Banoa, banoa. Eta ez itxi luzaro lo egiten, gero beste zer bat...
PASKOALA: (Aita zizeilura eroanez) Gero, aita, gero. Ondo lo egin, aita.

(Santxo, bazter batean dagoen zizeiluan jesarrita, lo gelditzen da laster. Paskoalak garaua teborara
sartzen du ehotzeko. Une batez Paskoalaren inguruan inor ez dabilela ikusirik, Mozolo arlotea
hurreratu egiten da eta albotik kantuz hasten zaio)
MOZOLO: (Kantuz) Paskoalatxu polita zara,
garria dozu liraina…
PASKOALA: Mozoloa etxe ondoan kantetan,
euria seguru! Mozolo, zer darabilzu hor, ostenduta
kantuz?
MOZOLO: (Kantuz berriz ere) Paskoalatxu polita
zara, garria dozu liraina…
PASKOALA: (Gaizkitzen hasita) Nahiko da,
Mozolo! Eihotera etorri bazara, ekatzu garauzorroa eta jarri zaitez hor itxaroten, beste guztiak
legez.
MOZOLO: Bartolo naz, laztana, Bar-to-lo.
PASKOALA: Bartolo? Kar-kar! Holan deituz gero, inork ez leuke jakingo ez Plasentzian ez Gorlizen
nogaz nagoan berbetan. Tira, Mozolo, emoistazu garaua. Zer dakarzu, garagarra?
MOZOLO: Garagarrik ez. Garia, maitia (Zirrika hasten zaio)
PASKOALA: Eskuak patrikara.
MOZOLO: Noren patrikara?
PASKOALA: Zeure patrika zorriztora, horra.
MOZOLO: (Pentsakor, estrategia berria bilatu nahian) Hara Paskoalatxu, itaun bat egingo deutsut.
Ikusten dozunean errotapeko ardatz sendoa, tente-tente, errotarrian sartuta, jira ta bira, harriari zirkin
eraginez… ez datortzu ezer akordura?
PASKOALA: Zeuri bai, antza, ipinten dozun lerdo aurpegi hori ikusita.
MOZOLO: (Zorroa erakutsiz) Entzun Paskoalatxu: gari honen eiho-saria, zeure partea, birritan hartu
zeinke ordainetan, baina…
PASKOALA: Baina zer?
MOZOLO: Zure errotapean ardatz honegaz eihotearen trukean (Gero eta arrimatuago, haren ahoko
hatsa uxatzen du neskak, nazkaturik)
PASKOALA: Zugaz eiho... nik? Ardatz bigun ugerdo horregaz? Nik emongo deutsut zuri eihoaldia,
bestelangoa baina! Ederra kontua!
MOZOLO: Erdu hona eta ez zaitez melenga izan! (Bortxaz oldartzen zaio, besartean estutuz,
musukatu guran. Paskoalak oin bat indarrez zapaltzen dio. Kexuka eta intzirika hasten denean, makila
batekin gogor jotzen du belaunean. Mozolo aieneka doa, erruki eske). Ez, ez, Paskoalatxu, erruki
zakidaz, arren, ez naizu mankau! Musaurietaraino joan behar dot urun-zorroagaz! Eta ez daukat
astorik!
PASKOALA: Ezta behar be. Zu zeu bai astoa, galanta ganera!
MOZOLO: Eskerrik asko, Paskoalatxu, galanta esateagaitik.
PASKOALA: (Oraindik mehatxuka) Zuhur ibili nigaz, gero! Ezpabere, hurrengoan errekara botako
zaitut, zu lako karramarroen artera.
MOZOLO: Ai, sorgin ankerra! Ai, zital gaiztoa! Holan estimetan dozu nire gizalegea!
PASKOALA: Zoaz hemetik, inuzente txolin hori! Bueltau arrastian uruna jasoten.

(Mozolo badoa, nekez, baina errota
inguruan geratzen da, zelatan. Txilinaren
hotsa entzutean, Paskoalak beste zorro bat
hustutzen du teborara, mendea berarentzat
hartu eta gero; ehotako zorroa bazter
batean uzten du. Han dabiltzan haurretako
bi, Antontxu eta Otxoa, borroka latzean
hasten dira, lurretik iraulka)
PASKOALA: Anton, Otxoa! (Umeak
banatzen ditu, ipurdiko bana emanda.
Belarritik oratzen die, esanaz:) Borrokarik
ez errota inguruan! Baina, baina, zer ete
dekozue mutilok buru barruan, galtzua
besterik ez?
Anton Garaiko: heuk hasi behar beti,
bihurri horrek! Gorliztarra izan behar. (Otxoa barrez hasten da, Anton atzamarrarekin seinalatuz) Eta
hik, Otxoa, plasentziarra, ez egin barre, ez haz berori baino hobea, kakanarru epertarin hori! (Olgetan
dabiltzan neskatotxo batzuei eta lehengo mutikoei ere zuzendurik, diotse:) Hara, jarri hor danok,
intxaurrak emongo deutsuedaz... zuek niri bakea emoten badeustazue.
(Denak zaku batzuen gainean jartzen dira, jesarrita edo kukubilko. Mutiko biek bultzaka ekiten diote
elkarri, lekurik onena hartzearren. Marina neskatxak kargu hartzen die, geldi egon daitezen)
MARINA: Paskoala, kontutxuak entzun gura doguz, ipuin... bildurgarriak! Sorginenak edo jentilenak
kontau!
UME GUZTIAK: Hori, hori! (Ume batek ez du nahi, baina, eta eskuak belarrietara daramatza)
PASKOALA: Jentilak... jentilak ez dabilz urrun hemetik. Hor bertan, Guzurmendin, Jentilbaso
deritxon magala dago, bertan jentilak bizi dira-eta. Egunez ez dozuez jentilok ikusiko, gauekoak
diralako, parte txarreko guztiak legez. Baina iluntzean... (tonu izugarria erabiliz) iluntzean kanpora
urten eta beharrean hasten dira. Gizagaixoa eurekin topo egiten dauana! Behin, mutil gazte bat, etxera
bidean iluntzea ganera etorrita, jentil batzuk ikusi ei eben eta harengana joan. Mutilari besoetatik
oratuta esan deutse: “Eguna egunekoentzat eta gaua gauekoentzat. Gugaz etorri behar dok”. Mutil
koitadua ez ei eben gehiago ikusi Gorlizen, ez inon! (Haurrak ikaratuta gelditzen dira. Mozoloak,
haurren izua ikusita, atzetik etorrita susto galanta ematen die)
MOZOLO: GUGAZ ETORRI BEHAR DOK!!!
(Halako batean, Joanes, jaseko mutil gazte bat sartzen da errotara, zorroa lepoan. Lotsati itxurakoa
da)
PASKOALA: Aiko, nor ete da jaseko mutil hori?
JOANES: Ni... Joanes Isuskitzako.
PASKOALA: Ikusten dot, ikusten dot. Baina, zelan koskortu dan gure Joanestxu... gizondu esango
neuke! (Begira geratzen zaio. Mutila, lotsaturik, lurretik begiak jaso barik dago. Geroago, Paskoalak
umeei begiratzen die, diotsela:) Hara, zuok altzau hortik, errekadutxu bat egin behar deustazue-eta.
MARINA: Errekadu bat?
PASKOALA: Bai, tardantza-hazitan joan behar dozue.
MARINA: (Harriturik, gainerako ume guztiak bezala) Zeeer? Tardantza-hazia zer da?
PASKOALA: Zuek zoaze Musaurietara eta esaiozue Mikaelari tardantza-hazia emoteko. Harek ez
badauka, beste nonora bialduko zaitue. Bizkor, bizkor, zoaze behingoan!

MARINA: (Harriduraz) Tardantza-hazia??? (Ume guztiak badoaz. Paskoala Joanesekin gelditzen da,
eta begirada lizunarekin hurbiltzen zaio)
PASKOALA: Itxizu hor zorroa, geroago gobernauko dogu hori. Orain jarri hemen, kantsauta egongo
zara-eta.
JOANES: Ez…
PASKOALA: Bai... (Bultza egiten dio mutilari, lasto gainean etzanaraziz) Esaistazu, Joanes: aspaldion
Isuskitza aldean ikusi izan da Butroeko jauna?
JOANES: Ez…
PASKOALA: Eta amari, aitari, auzokoei... zeozer esaten entzun deutsezu Butroek Plasentziaren aurka
dekon auziaren ganean?
JOANES: Ez…
PASKOALA: Badakizu errota hau, Gazteluondo, eratsi, lurrera bota egin gura dauala Butroek?
JOANES: Ez…
PASKOALA: Ez, ez, ez. Ez ete dekozu beste ezer esatekorik?
JOANES: Ez…
PASKOALA: Ondo da. Nik erakutsiko deutsut berba barri bat. Heldu!
(Paskoalak, Joanesi eskua harturik, bere ipurdiaren
gainean ipintzen du. Gero, hura laztantzen eta
musukatzen hasten da, mutilaren harridurarako.
Orduan Mozolo, zelatan dagoena, albotik mintzatzen
da:)
MOZOLO: Ardatza aldatu behar dozunean, hemen
dago bat, ia-ia estrenau barik.
PASKOALA: Bartolo-Mozolo! (Sutan, Mozolorengana
doa)
MOZOLO: Lasai, lasai, neure uruna jasoten etorri naz,
besterik ez, Paskoalatxu…
PASKOALA: (Zorroei begira) Ba, eiho barik dozu
hondino, ez deustazue behar egiten ixten-eta! Zatoz
beluago, ospa, ospa!
(Une horretan asto arrantzak eta ahotsak entzuten dira.
Jende gehiago dator ehotzera: emakume batzuk dira,
solasean)
PASKOALA: Akabo nire poza! Baina, danak orain
etorri behar?
MILIA: Hori da abegia egin deuskuzuna, Paskoala!
(Ironiaz)
PASKOALA: Aiko gure Milia kontu-kontaria! Egun on.
MILIA: Jaungoikoak emon. (Ironiaz, Joanesi betertzez begiratuz) Zera, atazak badaukazuz, Arbineko
errotara joango gara eihotera.
PASKOALA: Arbinera esan dozu? Arbinera eihotera? (Sumindurik) Gomiz Butroeko jaun zitalari jaten
emoteko? (Miliak txantxetan diharduela oharturik, baretu egiten da. Ondoren hitz beste egiten du) Zuk
Milia, dana dakizun horrek, zer entzun dozu Jaun Gomiz Butroekoren auziaz?

MILIA: Ba, Butroeko jaunak auzitara jo eban Plasentziako kontzejuaren kontra, errota hau
eregiteagaitik. Hori danok dakizuela uste dot. Bizkaiko Juez Nagusiak edo dana-dalakoak ez ei dau
azken berbea esan oraindino, eta bien bitartean errota honek eihoten jardun leikela esan ei dau, baina
azken ebatzia Plasentziaren kontrakoa bada, Gazteluondo errotea kontzejuak berak eratsi egin beharko
dau, lurrera bota, horra!
PASKOALA: Ta hori noz jakingo da?
MILIA: Ba, dinoenetik, laster, baina batek daki! Butroeko belabaltza artega ei dago, Plasentzian sarri
ikusten ei da, haserre, ahobero eta alkateari eta kontzejuari mehatxuka.
PASKOALA: Handiki madarikatua! Beti butroetarren musikeagaz dantzatu behar danok!
MILIA: Holan da, Paskoala, eta antzinatik datoz butroetarren indarra eta harrokeria. Haren aitak, haren
aititak…
GRAZIA: Hara, Milia, garaua eihoten dan bitartean, horretariko historia batzuk zergaitik ez deuskuzuz
kontetan? Ba ei da ausardiarik... eta zitalkeriarik familia horretan!
MILIA: Mmm... gure Paskoalak azunbre erdi bat sagardao edo txakolin ataraz gero, akordura etorriko
jataz batzuk, ziur.
(Paskoalak, gogo txarrez, pitxerkada edaria ateratzen du. Txilin-hotsa entzutean, bidez zorro aldaketa
egiten du. Santxo ere esnatzen du txilin-hotsak, eta keinu nagi bat egiten du albotik, Paskoalari
adieraziz giltzari eragiteko, alegia, errota gelditu egin behar dela. Denak Miliaren inguruan jartzen
dira, adi-adi)
MILIA: Hara, dakizuenez, butroetarrak antxina-antxinatik dira ahaltsu gure eskualdean. Oso aspaldi
jaso ei eben Gatikako torre galanta, baita erreka ondoan burdinola eta errotea be.
Ehunka urte joan dira harrezkero, dinoenetik. Butroeko jaun guztiak gu nekazari eta arrantzale
jendearentzat beti kalterako izan dira. Aldikada okerrena, baina, oraingo jaunaren birraititagaz hasi ei
zan, Gomiz Gontzaliz Butroeko, “Zaharra” deitzen eutsienagaz, hain zuzen be.
Butroeko “Zaharra” nogaz eta muxikatar bategaz ezkondu zan, Maria Alonso Muxikakogaz, hain zuzen
be. Holan, butroetarren zitalkeriari muxikatarren handinahia eta jabego zabalak erantsi jakozan…
(Milia errotako eremutik irten eta hurrengo agerraldian sartzen da, azalpen berba hauek esanez:)
MILIA: Imajinau Gatikan gagozela, Butroeko torrean, orain… ehun urte-edo. Gazteluko ate luzearen
alde bakotxean, guardia bana. Barruan, Gomiz Gontzaliz Butroeko eta Maria Muxikakoren ezkontza
jaiaren azken algarak eta dantza-soinuak entzuten dira.
(RONDEAU FAIRY QUEEN
hasten da eta bigarren
agerraldiaren hasieran zehar
luzatuko da)
(Ezkonbarriek urteten dabe
gazteluaren aurrekaldera
gonbidatuekin, honeei azken
agurra emotera)

BIGARREN AGERRALDIA
(Butroeko dorrean ezteguak dira. 1425
urtean Gomiz Gontzaliz Butroeko eta
Maria Alonso Muxikako ezkonberriak,
gonbidatuek lagundurik, Gatikako
dorreko jantokitik irteten daude,
oturuntza oparoa egitetik. Inguruan dira,
besteak beste, senitartekoak, abadea,
eskribaua, ezkutariak, zerbitzariak eta
guardiak, atearen alde banatan
kokaturik. Musikariak jaia alaitzen
dabiltza. Joan Zuri ezkutariak aldarri egiten du)
JOAN ZURI: Biba ezkonbarriak!!!
JENDEA: Biba!
(Joan Zurik keinu leun batez sarrera emanda, bertsolariek bertso bana kantatzen dute.)
1.BERTSOLARIA:
Gari ganean eder txoria
egun barriari deika
udabarria datorrelako
dabil gogotik txioka
ezkontza eder hau zelebratzea
jende onaren irrika
leinu handi bi alkartu dira:
Butroe eta Muxika
2. BERTSOLARIA:
Errota ondoko landa barrian
eder elorri zuria
Andra Maria Muxikakoa
Gatikara etorria
Gomiz Gontzaliz Butroeko jaunak
dauka emazte barria
ditxaz betea izan daitela
ezkonbarrien bizia
JOAN ZURI: Biba ezkonbarriak!
JENDEA: Biba!
JOAN ZURI: (Ezkonberriei zuzendurik:)
Jaun-andra txit nobleak, ezkonbarri eta
anfitrioi gureak: bihotzez mila esker! Maila
goreneko ezteguei dagokien eran, jaioturuntza eder oparoa eskaini deuskuzue,
eskuzabaltasun handia erakutsiz.
(Gonbidatuei zuzendurik:) Eta zuoi,
ezkontza honetara hurretik zein urrunetik
bertaratu zarien gonbidatuoi, eskerrik asko
zuen konpainia nobleagaz ohoratu
gaituzuelako. Bejondeizuela!

(RONDEAU FAIRY QUEEN gonbidatuak joan bitartean)
(Butroeko jaunaren agindu bati men eginez, jendea erretiratzen hasten da. Eszenan hauek gelditzen
dira: ezkonberriak, Joan Zuri ezkutaria, eskribaua eta morroi bat. Musika isildu egiten da.)
JOAN ZURI: (Anfitrioiei gur txiki bat eginez) Jaun Gomiz Butroeko, Andra Maria Muxikako...
JAUN GOMIZ BUTROEKO: Esan, Joan Zuri.
JOAN ZURI: Lehenengo eta behin, ostera be zorionduten zaituet eta… bizitza luzea zein familia
ugaria opa deutsuet. Izan be, eztegu eder honeen oparotasuna…
J. G. BUTROEKO: Ondo da, Joan Zuri, ondo da, itxi alde batera zeure berbontzikeria. Zuk beste
zeozer esan gura dozu, antza.
JOAN ZURI: Bai, jauna. Eta esatera noa, zuon oniritziagaz, ezen entzule onari…
J. G. BUTROEKO: Botako ahal dozu behingoz! Berba-merkea zer zara ba!
JOAN ZURI: Zera, ezkontza honek, zuon leinuen eta familien bat-egite honek aurrerantzean
armarrietan be agertu beharko leukela deritzot.
J. G. BUTROEKO: Armarriak badekoguz
daborduko, bai Butroek, bai Muxikak.
JOAN ZURI: Horretara noa, jauna. Armarri biakaz,
Butroe eta Muxika, bat egin daigun, bataren eta
bestearen ezaugarriak josiaz. Armarri bakarra
sortuz gero, gure indar barriaren erakusgarri izan
leiteke berori.
J. G. BUTROEKO: Armarri bakarra, barria...
mmm, zelangoa baina? Joan Zuri, egingo neuke
zeozer badarabilzula buruan. Bota behingoan.
Azunbre bat ardao gorri edan eta gero, ez nago
igarkizunetarako.
(Ardoa eskatzen du. Zerbitzari batek kopa betetzen dio eta dzangada batez hustutzen du)

JOAN ZURI: Bai jauna. Zera, neure uste apalean, Butroeren eta Muxikaren egungo armarrien
ezaugarriez ganera, irakurgai bat be ipini beharko geunke, jende orori gure asmoak eta indarra
erakusteko.
J. G. BUTROEKO: Irakurgai bat armarrian? Zertarako? Jendeak ez daki leiduten. Eta gaztelaniaz, ez
leidu, ez ulertu, kar-kar!
JOAN ZURI: Horra ba, euskeraz ipini daigun, dan-danok dakigun berbeta bakarrean.
J. G. BUTROEKO: Euskeraz idatzi? (Andreari begira, galdezka, harriduraz)
Hori egin leiteke, Maria? (Andre Mariak baietz egiten du buruaz) Euskeraz idatzi. Mmm... zer, baina?
JOAN ZURI: Zuok bion, butroetarren eta muxikatarren goiburu edo esaera ezagun diranak, jendeak
aho-mihinean darabilzanak.
ANDRA MARIA MUXIKAKO: Zer darabil jendeak aho-mihinean? Entzun gura dot hori.
JOAN ZURI: Hara: “Muxika, arerioakaz haginka” (Enfasia emanez, Andreari begira)
A. M. MUXIKAKO: “Muxika, arerioakaz haginka” Ez deritzot txarto. Indarra adierazoten dau.
J. G. BUTROEKO: Mmm... Eta butroetarrena? Zer dinoe gure ganean? Ez da izango: “Butroe...
JOAN ZURI: Horixe bera, jauna: “Butroe zelangoa dan orok dakie”
J. G. BUTROEKO: “Butroe zelangoa dan orok dakie” Atsegin dot, demonino arraioa! Kar-kar!
(Edatera doalarik, kopa hutsik duela konturatu eta haserre esaten dio zerbitzariari) Eta hik zer egiten
dok hor, morroia ala txorijagolea haz? Zerbidu ardaoa hire nagusiari, mila
arraio, papao sasikumea!
(Morroiak bizkor zerbitzatzen dio, buruarekin gur eginez, beldurturik)
A. M. MUXIKAKO: Jaun Gomiz, egizu berba ganoraz, neure aurrean
behintzat.
J. G. BUTROEKO: A, parkatu, andra laztana... Zera, esan gura neban
(Joan Zuriri begiratzen dio, hitz egokiago eske. Honek ahopean
proposatzen dio zer esan) gogobetetzen nauala esapideak. Horixe! “Butroe
zelangoa dan orok dakie”. Esan barik, esan egiten dau.
JOAN ZURI: (Irudi bat erakusten die) Begitu, ene jaun-andreok: holango
zeozer egin leiteke, harrian zizelaz landua, jakina. Torrean jarri geinke, kanpora begira, leku garai eta
agirian, hemen Gatikan zein beste edonon, herrian dogun nagusigoaren adierazgarri.
J. G. BUTROEKO: (Senar-emazteek arretaz aztertzen dute armarri berriaren irudia. Emazteak aintzat
hartzen du) Ederto, Joan Zuri, aurrera. Emoiozu harginari, beharrean hasteko.
JOAN ZURI: Zera… bitartekoak beharko doguz,
baina. Harginak ez dau ezerrezen trukean behar
egiten.
J. G. BUTROEKO: Bitartekoak! Joan Zurik ez
deutso sekula ezeri bere izenetik esaten.
(Poltsatxo bat aterata, txanpon batzuk ateratzen
ditu bertatik, Joan Zuriri jaurtiz)
Eutsi, hamar errealegaz egingo dozu.
JOAN ZURI: Jauna, harginak hori baino gehitxoago
eskatuko dau, segurutik.
J. G. BUTROEKO: Hamar erreal baino gehiago!
Lapur arraiook, etxe hau ondasun barik itxi gura ete
dozue?

JOAN ZURI: Torre honek eta zuon leinuek merezi daben armarria zizelaz landutea da xedea...
A. M. MUXIKAKO: Emoiozu ezkutu bat osorik eta egin dagiala ondo bere lana.
JOAN ZURI: Andrea... (Andreari gur eginez, esker onez)
J. G. BUTROEKO: Ezkutu bat? Jakinda ezkutuaren erdia baino gehiago Joan Zuriren isil-poltsara
joango dala? Ezta, ezta...! Madalenaren elizako horma guztiak pikau leitekez ezkutu batengaitik!
Halangorik!
A. M. MUXIKAKO: Zuk merkeago egingo zeunke, senar maitea, badakigu. Eutsi. (Butroeren poltsatik
ezkutua aterata, Joan Zuriri ematen dio txanpona)
JOAN ZURI: Mila esker, andrea. Jakizu... jakizue ondo bideratu eta erabiltako dirua izango dala.
J. G. BUTROEKO: Ezpabere baten bat urkatuta ikusiko da dorreko almena gorenetik behera!
JOAN ZURI: Jaungoikoarren, holango ankerkeriarentzako motiborik ez da izango, jauna.
J. G. BUTROEKO: Mmm... Baina, diruak barra-barra eralgiten hasita, jendearentzako mandatu bat,
ohar bat be jarriko neuke... Mmm… holango zeozer: (Aulkitik altxatuta, enfatizatuz:) “Garaian nago.
Herria, gorde hago” Kar-kar! Horixe ipintea gura dot.
JOAN ZURI: Holan egingo da, jauna. Periz eskribaua geugaz dagoanez gero, berorrek idatziko ditu
berba guztiak, gero harginari emoteko. Ea,
Periz, eskribidu hau!
ESKRIBAUA: ¿Que escriba? ¡No será en
vascuence!
JOAN ZURI: (Goitik behera begiratuz) Tú a
escribir. ¡En baskuentze siendo también, la
pluma no vas a doblar!
ESKRIBAUA: No, pero...
JOAN ZURI: (Eskribauari diktatuz, astiroastiro) Muxika, arerioakaz haginka.
ESKRIBAUA: Música... eso me suena.
JOAN ZURI: Muxika, Mu-xi-ka, arraioa!
ESKRIBAUA: (Idatziz) Mu-xi-ka a-rra-yo-a.
JOAN ZURI: (Eskuak burura eroanda) ¡Arraioa no poner, txoriburua!
(Gainerakoak, barrez
lehertzen)

(RONDEAU FAIRY
QUEEN-en esaldi
konklusiboa)

HIRUGARREN AGERRALDIA
(Errotan, Miliaren kontakizunaren azkenari barre egiten daude denak.
Mozolo ere, hasieran zelatan zegoena, taldearekin dago orain, adi-adi istorioa entzuten)
PASKOALA: (Barre zantzoka) Arraioa no poner! Kar-kar-kar!
MILIA: Barre egiten dogu, ba, gogotik egin be. Barre gitxi egin eben, baina, butroetar zitalaren
atzaparpean ziran jende guztiak. Handiki horrek nekazarien alaba gazteak gurasoen etxeetatik indarrez
atara, errotako eiho-saria bailitzan, eroan bere torre madarikatura eta behartu han bizitzera eta bere
ohe-lagun izatera. Eta neskatila dohakabeen aitak jaunagana joaten baziran alaba koitaden eske, eurok
be atxilo hartuten ei ebazan eta torreko ziegan zigor-kolpez jo, narrua eratzi arte.
GRAZIA: Oraingo jauna be, ez ei da birraitita baino garbiagoa. Gatikako neskatila bi behintzat eroan
ei ebazan gogoz kontra torrera, eta bertan euki, eurakaz ase eta gogaitu arte.
MILIA: Eta okerrago eta zitalago ez badabil, izango da kontzejuaren eta korrejidorearen itzala ikusten
hasi dalako. Errota honen aurkako auzia irabazitzat emoten dau Butroek, baina behin betiko ebatzia
hondino emon barik ei dago eta Plasentziak irabaziko baleu... betiko isildu beharko litzateke handiki
zantar hori.
PASKOALA: Zer uste dau, ba, Butroe ustel horrek? Urteak eta urteak daroaz bere errotetan gure
jendeari lapurretan, garaua eta odola xurgatuten eta orain plasentziarrok ezin dogu geure herrian eiho,
Plasentziarena dan errota honetan?
MILIA: Ba, entzun Paskoala: Gazteluondo bota, eratsi egin behar dala dino Butroek, eta egunen baten
hona bertora etor leiteke Jaun Gomiz Butroeko bera eta ez modu onean...
PASKOALA: Ez deutsat nik bildurrik txorikote harro horreri! Eta garia eihotera badakar, narrutik
ordainduarazoko deutsat, berak guri Arbineko errotan kobrau izan deuskun legez!
MILIA: Hori da gure Paskoala! Ai, zu lakoak balira andra guztiak, gizonezkoek ez leukie hankapean
erabiliko emakumea.
PASKOALA: Bakotxak bere bidea egiten dau, Milia. Eta nik ez dekot behintzat inungo gizoneri
katigututa biziteko asmorik, nire ganean jendeari txarto esaten entzun behar badeutsat be.
GRAZIA: Egia da, Paskoala gurea, jendeak ez dauala aintzat hartuten zure… bizimodua. Baina egia
da, baita, danok deutsugula, geuk behintzat, miresmen apur bat, edo inbidiatxua esango neuke.
MILIA: Ba, emakume sendoen ganean berbetan gagozanez gero, akordura etorri jat butroetar andra
errime bat…
GRAZIA: Zein? Nor?
MILIA: Joana.
GRAZIA: Joana Butroeko?
MILIA: Bai, Joana Butroe eta Muxikako, Butroeko “Zaharra”ren alabea.
GRAZIA: Hori ete da Muñatoizera ezkondu zana...? Harako...
MILIA: Lope Gartzia Salazarko eritzonagaz, bai.
GRAZIA: (Eskuak burura eroanda) Lope Gartzia Salazarko! Baina, egia ete da gizon ikaragarri
horretaz kontetan diran guztiak? Jentilen parekoa ei zan...
MILIA: Jentilbasoko jentilak be ikaratuteko bestekoa!
(Berriz ere, Milia errotako eremutik irten eta hurrengo agerraldian sartzen da, azalpen berba hauek
esanez:)
MILIA: Imajinau egizue orain Muskizko Muñatoiz torre ikaragarria, Lope Salazarko eta Joana
Butroekoren gaztelu sendoa. Barruan, sala dotore bat.
(MÁS VALE TROCARen lehen zatia, instrumentala, bolumen txikian)
(Eta bertan Lope, bere amoranteei goxo-goxo irakurten…)

LAUGARREN AGERRALDIA
(Muskizen, Muñatoizko dorrean, Lope Gartzia Salazarko bere maitale
Mentzia eta Katalinari poema bat irakurtzen dago. Lasterrera andre Joana
Butroe eta Muxikako sartzen da, amorante biak irtenaraziz. Loperekin
eztabaida garratzean sartzen da)
LOPE GARTZIA SALAZARKO: Zer dozu, ba, orain, Joana Butroeko?
Bekozko ilun hori zure seme Joanengaitik ete da?
JOANA BUTROE eta MUXIKAKO: “Nire seme Joan?” Ez ete da geure
seme Joan? Ez ete da gure lehen semea, zeinek legez eta eskubidez
maiorazkoa erdietsi behar dauan?
LOPE: Esan deutsut, emakume setati hori, ez dala
Joanentzat izango Muñatoizko maiorazkoa, ezta
Pedrorentzat be. Ondo dakizu zergaitik: nire nahiaren kontra jokatu eben, bai
Joanek eta bai Pedrok, abendañotarren aurka borroka eginaz, Butroe-Muxikari
jaramon egiteagatik! Ez daukat hori parkatuteko!
JOANA: Ni naz Butroe-Muxikakoa, zer gura dozu, gure semeak amaren
leinuagaz ez joatea?
LOPE: (Altxatuz, gero eta haserreago) Ez zan abagune ona abendañotarrei
erasoteko. Bakean gengozan eurakaz. Ez joateko esan neutsen Joan eta Pedro
zure seme laztanei, baina joan ziran eta egur galanta emon eutsien
abendañotarrek Elorrion: bi mila gizon, bi mila zaldizko galdu genduzan,
tartean seme bi eta gure leinuko borregeita bost gizon onenak!!! Aurretiaz esan
neutsen: “Ez zaiteze joan, arren, Abendañoren kontra. Eta, bazoaze,
madarikatu egiten zaituet, eta Jaungoikoari erregutzen deutsat hark be zerutik madarikatu zagiezala!”
JOANA: Amaren leinuaren alde borrokan hil ziran hareek.
LOPE: Zure leinuak ez dauka lekurik etxe honetan. Zu ez zara Butroeko maiorazkoa, eta hona,
Muñatoizera ezkondu zinanean Salazarko egin zinan eta ondorioz neuri obeditu behar! Itxi alde batera
zeure butroetar harrokeria!
JOANA: Zu bai harroa, Lope Salazar zital hori, semeak holan zapuztuteko!
LOPE: Ausartuten zara ni desafiatzera? (Joanarengana hurbiltzen da, mehatxukor. Andrea ez da
kikiltzen. Une horretan Joan eta Pedro semeak sartzen dira gelara. Senarraren eta emaztearen artean
jartzen dira.)
JOAN: Aita, nahiko da!
LOPE: Hara hemen amatxoren txitak. Entzun ondo hau, Joan, Pedro eta zeu be, Joana: ez dot sekula
eritzirik aldatuko. Maiorazkoa nire biloba Otxoarentzat izango da, borrokan hil zan haren aita zalako
jatorrizko oinordekoa.
JOAN: Aita, neu naz adinez hurrengo semea. Ondo dakizu eskubide guztiak nik ditudala alde. Ezin
nozu holan desjabetu!
LOPE: Ezin dodala? Aitari jaramon egitea heukan. Hik eta heure anaia Pedrok! Salazartarrak behar
joaguz buru, ez butroekumeak (Mesprezuz begiratzen die hirurei).
JOANA: Tentuz ibili, Lope. Tentuz ibili Butroegaz. Jakinaren ganean zagoz: “Butroe zelangoa dan
orok dakie” (Atzamarraz Lope seinalatuz, mehatxuka)
LOPE: Nahiko da! Erretiratzera noa.
JOANA: Zoaz, zoaz Mentzia eta Katalina lohi horrekaz, sasikume gehiago egitera.
LOPE: Zer gura dozu, ba? (Ironiaz) Soldadu barriak egin behar dira, gure osteak horniduko badira.
Gabon, maiteok.

(Joan eta Pedro haserre bizian dira. Halako batean, Joanek burutazio bat dauka, isilean anaiarekin
partekatzen duena. Denak irteten dira).
(MAS VALE TROCARen parte kantatua Joan eta Pedrok, Mentzia eta Katalinagaz ihes egiten dabe
ixil-ixilka gauaren erdian)
(Goizaldean, Lope salara sartzen da aharrausika)
LOPE: Deabru madarikatua! Nun sartu ete dira nire neskatilak? Otxoa!
OTXOA: Bai, jauna.
LOPE: Ez esan jauna niri. Aitita esaistazu. Hara, ikusi dozuz Mentzia eta Katalina? Ez dira etorri ni
kontsoletan.
OTXOA: Zera...
LOPE: Zera? Zer esan behar deustazu?
Otxoak albora begiratzen du, Joan eta Pedro azaltzen diran unean, biak irribarretsu. Anaiak Mentzia
eta Katalinarekin amoltsuki besarkaturik azaltzen dira)
LOPE: Mentzia! Katalina! A, eskerbako doilorrak! Narrutik ordainduko dozue traizino hau! Eta zuok,
Joan eta Pedro seme lotsagalduok, aitari min egitearren ostu deustazuez nire neskatilok!
JOAN: (Ironiaz) Aita orok bere ondasunak semeakaz konpartidu beharko leukez. Baina, ez zaitez
arduratu, tratu ona emon deutsegu, ezta neskatook?
LOPE: (Gorrotoz) A, zital gaiztook, ez dozue merezi aitarenean bizitzea.
Guardiak, atara egizuez, eroan ustel honeek Muñatoizko torretik kanpora! (Guardiak sartzen dira eta
atxilo hartzen dituzte bi anaiak) Ez zaituet barriro hemen ikusi gura!
JOAN: Aita, hau ez da holan geratuko!
LOPE: Kanpora! Eta zuok, Mentzia eta Katalina, zoaze eurakaz. Zuek baino ederragorik eta
zintzoagorik topauko dot! (Badaramatzate denak kanpora. Joana eta Lope baino ez dira geratzen)
JOANA: Lope, burua galdu ete dozu? Etxetik kanpora jaurti dozuzan horreek gure legezko semeak
dira! Eta neu naz zure legezko andrea, Joana Butroeko! Ez zure ohelagun narras horreek!
LOPE: Zoaz gure legezko semeakaz gura badozu. Lope Gartzia Salazarkoak ez zaitue behar. Ni naz
hemen jaun bakarra eta Otxoa izango da nire oinordekoa.
(Kanpoan liskar-hotsa entzuten da. Loperen ezkutaria sartzen da, urduri)
EZKUTARIA: Jaun Lope, traizinoa egin deuskue! Zure seme Joan eta Pedroren aldeko gizon ugari
sartu da torrera. Gizon asko hil deuskuez. Ezin deutsegu eutsi!
LOPE: Aaa! Nor izan da atea zabaldu deutsen traidore zitala? Armetara!
(ABDELAZER agerraladia bukatu arte, akzio eta testuarekin batera)
(Defenditzeko ia betarik eman gabe, Pedro, Joan eta beste gizon asko, armak eskuetan, sartzen dira
egoitzara. Lope atxilo hartzen dute)
JOAN: Esan neutsun, aita, hau ez zala halan amaituko. (Bere soldaduei
aginduz:) Kendu armak Jaun Loperi eta eroan torre gorenera. Han biziko
da aurrerantzean, inora urten barik.
LOPE: (Haserre bizian) Ni neure etxean katigu? Damutuko jatzue, txakur
amorratuok!
JOAN: Eroan gora! Eta zarratu ondo atea, tranga astuna ipinita!
(Badaramate Lope, askoren artean oratuta, dorre gorenera)

BOSGARREN AGERRALDIA
(Gazteluondo errotan. Txilin-hotsa berriz ere. Santxoren keinua albotik.
Paskoalak zorro aldaketa egin. Gero, bezeroengana bueltatzen da)
GRAZIA: A zelango historia! Zitala zan, gero, Lope Gartzia Salazarko!
MILIA: Zitala baizen gogorra, bai. Halan da be, semeak be ez ei ziran zeruko aingeruak! Muñatoizko
torre goran bost urtez katigu euki ei eben aita Lope. Estutasun handiak pasau ei ebazan, baina gizon
ikasia zanez gero, liburu asko irakurritakoa eta asko bizitakoa, bost urte horreek idatzi eta idatzi emon
ei ebazan. Dinoenetik, mundua egin zanetik honako historia guztia eskribiduta itxi eban, eta bai berak
parte hartutako borroka guztien kontakizuna be.
GRAZIA: Zaharra izango zan ordurako...
MILIA: Horixe! Ia laurogei urte ei ebazan hil zanean.
GRAZIA: Torrean katigu egoala hilgo zan, jakina.
MILIA: Ez horixe. Historiako zatirik ikaragarriena entzuteko dozue.
PASKOALA: Hondino ikaragarriagoa?

SEIGARREN AGERRALDIA

(Muñatoiz dorreko salan, Joan, Pedro eta euren ama Joana daude. Dorrearen goian Loperen silueta
ageri da.)
PEDRO: Zer dagi Zaharrak?
JOAN: Zer egingo dau, ba? Idatzi eta idatzi. Hogei koadernotik gora bete ditu daborduko, milaka orri
lohitu.
PEDRO: Zer eskribiduten ete dau?
JOAN: Jakizu! Baina hoba horretan emoten badau denborea eta ez leihotik orroeka, joan dan astean
legez, hilak lurpetik atarateko moduko deiadarrak eginaz.
PEDRO: (Dorrearen goiko leihora begira) Hara, amatau ditu kandelak. Hoba izango da geu be lotara
bagoaz.
JOAN: Bai. Bihar be eguna zabalduko dau. Bihar arte, anaia.
PEDRO: Bihar arte. Ondo lo egin.

(Erretiratu direnean, dorrearen goiko leihotik, txirikordaturiko soka-izara sorta luze bat eraisten
hasten da Lope. Handik lasterrera, agurea bertatik jaisten da, nekez. Behera heltzen denean, zikin eta
zarpailtsu, paparrean gordeta zekarren koaderno handi bat besapean hartuta, ihesari ematen dio)
(Oraindik gaua da, Pedro eszenan agertzen denean)
PEDRO: (Dorretik behera dingilizka dauden soka-izarak ikusirik) Joan! Joan!
JOAN: (Nagiak ateraz agertzen da) Zer astrapala da hau? Lorik be ezin da egin sorgin-torre honetan!
PEDRO: Joan! Aitak iges egin dau! Begitu! Torreko hormatik behera jaitsita alde egin dau!
JOAN: Madarikatua!
(ABDELAZER akzio eta testuagaz batera, eszenara Lopegaz bueltatu bitartean)
Guardiak! Guardiak, erdu behingoan! (Guardiak agertzen dira, ordenarik gabe) Jaun Lopek iges egin
dau! Ekarri txakurrak! Goazen danok haren atzean!
(Jazarpen-hotsa, txakurren zaunkak...)
(Denboragarrenean, Lope berriz atxilo dakarte dorrera, akiturik eta odoletan. Salan ezartzen dute
presoa. Berau neka-neka eginda dago, indargeturik eta intzirika)
LOPE: Ura! Ura! Ura behar dot!
JOANA: (Pitxer bat mahai ganean ipiniz) Horra, edan egizu.
LOPE: (Edaten hasten da, errezeloz, baina laster bota egiten du ahotik edaria) Ez! Pozoitu egin gura
nozue, madarikatuok. Ez deutsuet plazer hori emongo.
JOANA: Egarri danarentzat edari txarrik ez. Edan egizu.
LOPE: Ez!
JOANA: Ondo da. Zeuk gura dozun legez. (Zain geratzen da)
LOPE: (Egarria ezin eramanik, bat-batean pitxer ura oso-osorik irensten du)
Aaa! Aaa! Bost urtez katigu euki nozue, baina jakizue beste hamaika urtez eukita be ez dodala aldatuko
nire erabagia: maiorazkoa Otxoarentzat izango da! Kar-kar!
JOAN: Agure burugogorra! Zureak egin dau!
LOPE: Zer esan gura dok horregaz? (Halako batean, ondoeza datorkio: eskuak ahora sartzen ditu;
gero, sabeleko min jasangaitzak pairatzen hasten da) Aaa! Madarikatuak! Zein bedar bota deutsazue
edabe horreri? Aaa! (Oinaze handiekin) Sorgin hori, sorgin... (Joana seinalatuz)
JOANA: Esan neutsun, Lope
Salazarko: “Butroe zelangoa
dan orok dakie”

(ABDELAZERen azken
esaldia, konklusioa)
(Lope hil egiten da Otxoaren
besoetan, oinazetan)

ZAZPIGARREN AGERRALDIA
(Gazteluondo errotan)
GRAZIA: Hori heriotza ikaragarria!
Norberaren semeek bedarrakaz pozoituta!
MILIA: Horra Lope Gartzia Salazarko,
Bizkaiko jaunik ahaltsuena, hamaikatxu guduborrokatan beti garaile urtenda, bere etxean,
bere torrean bost urtez katigu eta akabuan
etxekoek edenduta hil zana!
PASKOALA: A, baina Butroe bat eukan etxe
barruan eta hor galdu zan.
GRAZIA: Halan da guzti, munduko aitarik
injustuena eta ankerrena izan arren, haren
semeek halango heriotza zitala emotea be...!
PASKOALA: Zer gura dozu, ba? Otxoaren
umea, otxokumea.
(Kanpotik zaldi-apatxen hotsa entzuten da. Norbait badator errotara.)
GRAZIA: Hara, Paskoala, behar gehiago datortzu.
PASKOALA: Ba, itxaron egin beharko dau. Makina bat zorro dago eihoteko oraindino.
(Jaun Gomiz Gontzaliz Butroe eta Muxikako sartzen da, harro eta mehatxukor)
BUTROE: Nik ez dot inoz itxaroten!
DENAK: Butroeko jauna!!!
BUTROE: Bai, Butroeko jauna, eta ez nator hona eihotera. Badodaz Gatikan neure errotak, oraintsu
arte zuonak be izan diranak!
PASKOALA: Gureak ez, jauna. Plasentziarrek garaua hara eihotera eroan izan dabe ezinbestean. Eta
ez doan.
BUTROE: Eta hemen doan eihoten ete dabe, Paskoala lotsabakoa? Zelan kobretan dozu zuk eiho-saria,
garautan, maraitan... ala beste era batera? (Paskoalari paparra ferekatuz lotsagabeki) Ondo dakizue
errota honek Butroeren burdibideak trabau egiten dituala! Eta preseak, errekearen bidea estutuz, nire
batelen ibilerea galazoten dau!
PASKOALA: Plasentzia uriak eregi dau errotea.
BUTROE: (Haserre bizian) Eta Bizkaiko Juez Nagusiak txiki-txiki egiteko aginduko dau laster, jo ta
errotea osorik lurragaz bardindu arte! Bien bitartean horma honeek egin dabezan beharginakaz egingo
dot berba. Nor izan dira hemengo arotza eta hargina?
PASKOALA: Joan Baltza eta Lope Ozpina. Ez daukie horreek ezeren kulparik.
BUTROE: Nire ondasunen kontra dabilen orok daukie kulpa hemen. Baita zuok be! Badakit, jakin be,
nor zarien danok. Heu be bai, Mozolo, trauskil zantar hori! Sasi-errota honen harriak jausten diranean
azpian hartuko zaitue. Hori neuk lehenago botetan ez badodaz
(Harrika egiten dio errotarriari. Denak isilik eta ikaraz daude. Orduan, Plasentziako alkate Jaun
Martin Santxiz Laraudoko azaltzen da)
ALKATEA: Zer da zalaparta hau?
DENAK: Jaun alkatea!

ALKATEA: Bai, Plasentziako alkatea nozue eta Plasentziako errotan nago. Nor dabil harrika uriaren
ondasunen kontra?
BUTROE: Ondo dakizu nor nazen, Martin Santxiz Laraudoko, eta bai zein dan nire haserrearen
motiboa!
ALKATEA: Zure eta gure arteko auzia Justiziaren eskuetan dago, Jaun Gomiz. Harrika egiteak ez
deutsu arrazoirik emoten.
BUTROE: Zuok zabilze harrika nire ondasunen kontra. Gazteluondoren hormak eta preseak
burdibideari enbarazu egiten deutsie, batez be Butroeko burdinoletatik Legarra portura datozan bideei!
Nire batelak errekan ibilteko eragozpena dira, eta erreka hori ez da Plasentziarena!
ALKATEA: Errekea ez da Plasentziarena? Ezta Gorlizena eta Barrikarena be? Norena da, ba, errekea,
Jaun Gomiz? Butroerena? Gure jendeak garaua eiho beharra dauka hemen, Gatikako zure errotetaraino
joan barik. Urrun daukie Arbine eta ganera abegi txarra eta lapurreta egiten deutsie hango errotariek,
eihoaldi bakotxean gura daben saria koiuz.
BUTROE: Abegi txarra nire errotetan? Aita Juan Alonsok eregi eban Arbineko errotea, Plasentziako
jendeari mesede eginaz, eroan egien garaua bertan eihotera. Horretan hamar mila dobla urrezko eralgi
ebazan aita gureak, eta plasentziarrek berba emon eutsien sekula beste inora ez zirala joango eihotera.
ALKATEA: Butroeko jaunak badaki balizko tratu horren proba-arrastorik ez dagoala inon. Eta zentzun
apur bat daukan edonork esango leuke errota honek ez deutsiela eragozten ez bidea burdiei, ez
nabigatzea batelei.
BUTROE: Guzurra dinozu!
ALKATEA: Jagon zeure berbak, Jaun Gomiz, ez zagoz Arbineko bezero koitadu bategaz berbetan,
alkateagaz baino!
BUTROE: Plasentziako alkatea, kar-kar! Plasentzia eta Laraudotarrak baino lehenago, butroetarrak
ginan eskualde honetan aginduten. Gure leinuak, gure familiak eregi ditu burdinolak, errotak, batelak
eta portuak.
ALKATEA: Zuon aberastasunerako, bai.
BUTROE: Danon aberastasunerako! Asko da eztabaidarik. Valladolideko epaitegitik epaiak urteten
dauanean etorriko naz, horma horreek zuok zelan bota beharko dozuezan ikusten. Agur!

ALKATEA: Jaun Gomiz, zagoz apur baten, arren. Jakizu alkate hau ez dala etorri gaur Gazteluondo
errotara garaua eihoten, bertoko errotariari barri bat emoten baino.
BUTROE: Zein barri?
PASKOALA: Zein barri?
SANTXO: (Lotalditik itxartuz) Zein, zein barri?
ALKATEA: Itxaroten gagozan ebatzia heldu jaku Valladolidetik, prokuradoreen bitartez. Zeuri be
helduko jatzu laster baten, baina gura badozu oraintxe bertan entzun zeinke...
BUTROE: (Mesfidantzaz eta urduritasunez) Zer dino?
PASKOALA: Zer dino?
SANTXO: Zer, zer dino?
ALKATEA: Luzea da epaia, izan be, baina mamitsuena irakurriko dot: (Irakurriz, hasieran lerro
artean)
“... los dichos nuestros Presidente e Oydores dieron e ovieron el dicho pleyto por concluso en forma,
etcetera, etcetera… fallaron que el dicho Gomes de Butron non probo cosa alguna que le aprobechase,
e absolvieron a la dicha villa de Plazençia de todo lo contra ellos pedido e demandado en el dicho
proçeso, e pusieron perpetuo sylençio al dicho Gomes de Butron para que non les demandase nin
ynquietase mas en tienpo alguno nin por alguna manera. La quoal dicha sentençia, etcetera, etcetera en
la noble villa de Valladolid a veynte e quoatro dias del mes de abril deste presente ano de mill e
quinientos e seys anos estando presentes los procuradores de amas las dichas partes.”
(Butroek arretaz eta harriduraz entzuten du alkateak irakurritakoa. Enbozoa jarrita, badoa. Isiltasun
handia. Errotako jendeak ez du tutik ere ulertu)
ALKATEA: Eta zuok ez dinozue
ezer? Ez dozue ulertu ala?
MOZOLO: Jauna, latinez ez
dakigu oso ondo...
PASKOALA: Gaztelania da
hori, Mozolo! Halan da be,
alkate jaunak guk ulertuteko
moduan esango baleusku... Ona
da...?
ALKATEA: Ez da ona...
Butroerentzat! Ebatzia
Plasentziaren aldekoa da.
Gazteluondok… bostehun urtez
eihoten jardungo dau!!!
DENAK: Biba!
ALKATEA: Biba! Gora Gazteluondo! Paskoala, atara azunbre bat txakolin hemengo guztientzat...
Plasentziako kontzejuaren kontura.
DENAK: Mila esker, jauna! Biba kontzejua eta gure alkatea!
ALKATEA: Ondo da, ondo da. Orain banoa, kontzejua batzarrera deituta dago-eta. Han be badogu zer
ospatu. Zuek ondo izan eta zuhur ibili.
(Badoa)
(KORUAK ABESTI HERRIKOI ETA JAI GIROKOA ABESTEN DAU)

(Gazteluondon denak edanean, kantuan eta dantzan dabiltza, jai giroa nagusitzen dela. Mozolok
Butroeren parodia egiten du, gainerakoei barre-zantzoak eraginez.
Haurrak bueltatzen dira, Paskoalari adieraziz ez dutela tardantza-hazirik topatu; jolasten hasten dira:
Anton eta Otxoa mutikoek zurezko ezpata bana harturik borroka odoltsu bat antzezten dute, jolasean.
Bien bitartean, Marina neskatotxoa, zaku batekin andre Joana Butroekoren gisan mozorrotzen da eta
borrokan dabiltzan bi umeak atzamarrez seinalatzen ditu, mehatxu-plantak eginez)

MILIA: Hara ba, gaur beste istorio bat ikasi dot, non
eta Gazteluondon! Eta ez jat ahaztuko, ez horixe. Beti
dago non ikasi, zer kontau... eta nork entzun, ikusten
dodanez.
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BUTROE ZELANGOA DAN OROK DAKIE
Obraren nondik norakoak
Butroe zelangoa dan orok dakie antzerki
historikoaren generoan sartzen da, bete-betean sartu
ere. Gazteluondo errota da gertaleku nagusia, horixe
baita, Plentziako —antzezlanaren garaian Plasentzia
— hiribilduaren itsas errotaren izena. Hiriak eraiki
zuen errota 1506 urtean, bertako biztanleek hurbil
eduki zezaten ehotzera joateko lekua.
Datu-xehetasun historikoak arduraz bilatu, jaso eta
erabili dira, XV eta XVI mendeetako dokumentuak
arakatuz, bereziki auzietakoak, non lekukoen
adierazpen zuzenak agertzen diren, garai bateko
ohituren eta pertsonaien berri ematen digutela. Bizkaiko Foru Artxiboa eta Simancaseko Artxiboa izan
dira
informazio-iturririk oparoenak eta zuzenenak, bertatik istorioak era ahalik eta sinesgarrienean eraiki
ahal izateko. Erroten inguruko ikerketa ere egin dugu, bai Bizkaian eta bai Nafarroan ere, bertako
lexikoa, neurriak, eho-saria edo laka kobratzeko era, errotarien lanak, aberastasunak, trikimailuak eta
beste jaso guran.
Esan bezala, kontakizunaren ardatza Gazteluondo errota bera da. Errota eraikitzen hasi zenean, XVI
mendean, oinaztarren buru zen Butroeko jauna —sasoi hartan Gomiz Gontzaliz Butroeko— heriosuhar
bertaratu zen obrara eta harrika egin omen zuen horma eraiki berrien aurka, alkatea bera han zelarik.
Jauntxoaren esanetan, Gatikara zihoazen bere gurdibideak oztopatu eta errekaren iraganbidea estutu
egiten omen zuen errota berriak, bere batelentzako eragozgarri; horrez gainera, ordura arte jauntxoaren
errotetara ehotzera ezinbestean joaten ziren plasentziar bezeroak galdu egingo zituela ikusten zuen.
Labur esanda, haren etekinen kontra zihoala eraikina. Butroek indarrez ezin eta laster auzitara jo zuen
Plasentzia hiriaren aurka, Gazteluondo eraitsi zezatela eskatuz.
Hiriaren eta Ahaide Nagusiaren artean sortu zen gatazka, bada, auzitegian ebatzi zen, salaketa-apelazio
kate luzea ekarri zuela; ebazpena, akabuan, Plasentziaren aldekoa izan zen. Antzezlanean bi mundu oso
desberdin, bi gizarte maila muturreko eta kontrajarri ageri dira: batetik herri xehea, bere kezka, tristura
eta bizipozekin —umorerik ez baita falta—, Gazteluondo errotan ehotzera joaten direnek gorpuztua.
Horiek dira, izan ere, antzezlaneko protagonistak, nahiz eta Historiak ez dituen apenas aipatzen. Herri
xehearen bizimodua erakutsiz, gizartearen bidegabekeriak ere azaleratzen dira. Bestalde, butroetarren
munduan botere-gose asegaitza, harrokeria eta ankerkeria azaltzen dira. Beste elementu interesgarri bat
da hiribilduak, Plasentziako kontzejuak, Butroerekin izan zuen indar-lehia. Gazteluondo errotako
bezeroak beti pobre eta beti lanean bizi dira, baina nolabait zoriontsu elkarren arrimuan. Hala ere,
euren gainean, mamu bat balitz bezala, Butroeren itzala dago beti, bait-baitakite une batetik bestera,
jauntxoak auzia irabaziz gero, ostera ere beraren errotetara bueltatu beharko dutela, non txarto tratatuak
eta lapurtuak sentitzen diren. Herritarren artean bada emakume gazte bat, Paskoala errotaria,
protagonista nagusia dena. Haren inguruan ardazten dira gertakizun eta azpigai nagusiak: errotari
ofizioaren ikaskuntza eta ondarea, aita zaharraren zaintza begirunezkoa, haurren gobernua, bezeroen
elkarretaratze eta solasaldi txinpartatsuak... Izaera sendo, seguru eta libre batez horniturik dago
pertsonaia, asko baitira aurre egin behar dien fronteak: errotako lana, bezeroen nahikeriak, Butroeren
desafioak… Badu, baita ere, Paskoalak sexu askatasun moduko bat, emakume errotariei sarritan halako
arinkeriazko ospea ematen diena.
Hizkuntza ereduari dagokionez, bizkaiera bateratua erabili da, baina Uribe Kostako hitzez eta
esamoldez zipriztindua. Elkarrizketak bizi-biziak dira, herri hizkera sinesgarritasunez jasotzeko
ahalegin handia eginez beti. Hizkuntza erregistro xehea inoiz kontrastean gertatzen da zenbait
pertsonaiaren hizkera jasoagoaren aldean.
Antzezlana zuzeneko musikak girotzen du, beste urteetako emankizunetan bezala. Zeregin horretarako,
berariazko musikari talde bat dugu, Gorlizko Lirain abesbatzak lagundurik.

Sinopsiak agerraldiz agerraldi
LEHEN AGERRALDIA
Plasentzia hiria, 1506. urtean. Gazteluondo errota berria, hiriak eraikia,
behin-behineko funtzionamenduan dago, Gomiz Gontzaliz Butroekoren
ekimenez auzipean baitago eraikinaren
etorkizuna. Bertako errotari Paskoala, bere aita Santxo eta Gazteluondoko
bezero guztiak errota lurrera botatzearen beldurrez bizi dira, horrela gertatuz
gero Butroeko jauntxoaren errotetara ehotzera joatera beharturik egongo
baitira, urteetan egin izan duten moduan, Gatikako errotetara joateak
dakartzan
deserosotasuna, abegi txarra eta gehiegizko ordainketak jasatera. Paskoala
errotaria zirt edo zarteko emakumea da, nortasun handikoa eta bere ofizioa
ondo dakiena, nahiz eta aita Santxok, fidagaitz, eten barik aholkuak ematen
dizkion. Errotako bezeroen artean, Mozolo arloteaz gainera, Milia kontalari trebea dago, butroetarren
istorioen azalpenekin denen arreta bereganatzen dakiena. Haren inguruan Paskoala ez ezik bezero
guztiak daudela, lehenengo istorioa kontatzeari ekiten dio: Muxika eta Butroe leinuen bat egitea ekarri
zuen Gomiz Gontzaliz Butroeko eta Maria Alonso Muxikakoren ezkontzea,
hain zuzen.
BIGARREN AGERRALDIA
Miliaren kontakizuna taularatzen da. 1425. urtean gaude, Butroeko dorrean, Gatikan, Gomiz Gontzaliz
Butroeko eta Maria Alonso Muxikako ezkonberrien ezteien amaieran. Gonbidatu gehienak erretiratu
eta gero, Joan Zuri ezkutari hitz-jario eta azeri samarrak proposamen bat egiten die ezkonberriei, euren
boterea eta nagusitasuna ageriago geratzearren: armarri bateratu baterako proiektua.
Muxika eta Butroe leinuen armarria, Plentziako plazako Torrebarri etxean

Armarriaren leloa gaurko
idazkerara ekarria:
MUXIKA·ARERIO(A)KAZ·HAGINKA
BUTROE·ZELANGOA·DAN·OROK·DAKIE
GARAIA·NAGO·HERRIA·GORDE HAGO
Zalantzarik ez dago, garai bateko Bizkaiko jauntxoen leloak mehatxuzko adierazpenak zirela eta
horrela geratu ziren idatzirik harrietan.
HIRUGARREN AGERRALDIA
Gazteluondon arretaz —eta umore onez— jarraitu dute Miliaren kontakizuna. Paskoalak aldian-aldian
ehotze-lanak egiten ditu, baina solasaldiko hitz bat ere galdu barik. Miliak butroetarren beste istorio bat
kontatzeari ekiten dio, lagunek aho batez eskatuta: Joana Butroe eta Muxikakorena, hain zuzen, Lope
Gartzia Salazarko gizato izugarriarekin ezkondu zena.
LAUGARREN AGERRALDIA
Miliaren bigarren istorioa taularatzen da. Muskizen gaude, Muñatoizko dorrean. Bertako jauna eta
oinordekoa, Lope Gartzia Salazarko, eten gabeko liskarrean bizi da bai bere andre Juana Butroe eta
Muxikakorekin, bai bion seme Joan eta Pedrorekin. Aita Lopek, seme horien desobedientzia aitzakia,
oinordetza ukatu egiten die, biloba Otxoaren mesedetan. Harremana gero eta okerragoa eta zitalagoa
da. Egun batean, Lopek semeak dorretik kanpora botatzen ditu, andrearen haserrerako. Handik gutxira,
ostera, Joanek eta Pedrok soldadu ugarirekin dorrea indarrez hartzen dute eta aita dorre gorenean preso
ezartzen dute. Hor emango ditu bost urte aita zaharrak, Bizkaiko kronika historikoak idaztea beste
lanbiderik ez kontsolamendurik duela.
BOSGARREN AGERRALDIA
Gazteluondon arretaz eta liluraz jarraitu dute Miliaren kontakizuna, Muñatoizko dorrearen horma
artean bizi zen giro gaiztotuan erabat sarturik. Alabaina, amaia are gaiztoagoa izango duela agintzen
die Miliak, eta kontaketari berrekiten dio.

SEIGARREN AGERRALDIA
Muñatoiz dorrera goaz ostera ere, Miliaren kontakizunaren
jarraipena antzeztuz. Gau batez, katigu dagoen dorretik ihes
egitea lortzen du Lope Gartzia Salazarko zaharrak. Semeak
eta euren soldaduak aitaren jazarpenean abiatzen dira eta
Lope, zaurituta, ahiturik eta egarriak itota indarrez itzultzen
dute dorrera. Semeek, ikusita oraindik ere aita zaharrak ukatu
egiten diela maiorazkoa, ura pozoituz hil egiten dute agurea,
amaren onespenarekin.
ZAZPIGARREN AGERRALDIA
Errotan gaude ostera ere. Miliaren entzuleak butroetarren istorio lazgarriez aseta daudenean, nor eta
Gomiz Gontzaliz, Butroeko IX. jauna azaltzen da Gazteluondon. Haserre, sutan da errota horrek
bezeroak kentzen dizkiolako eta bere jabegoaren
aurka omen doalako. Harrokeriaz, mehatxuka, estu
hartzen ditu gazteluondotarrak, haien kontrako
zigor errepresaliak agintzen dizkiela. Horretan
dela, Martin Santxiz Laraudoko, Plasentziako
alkatea agertzen da errotako karrejuan, berri
garrantzitsu bat dakarrela: Plasentziak irabazi du
auzia, eta Butroeko jaunak ebazpen umiliagarria
entzun behar du alkatearen ahotik. Gazteluondon
jai giro aparta sortzen da. Errotariek zein bezeroek
badute zer ospatu: hiriaren garaipena eta
nagusitasuna jauntxoen boterearen gainetik.
BUTROE ZELANGOA DAN OROK DAKIE
Acerca de la obra
Butroe zelangoa dan orok dakie, es decir, Todos saben cómo es Butrón (o cómo las gasta) es una obra
de teatro histórico. El escenario principal es Gazteluondo, el molino mareomotriz que en 1506
construyó la villa de Plentzia —Plasentzia en aquella época— para que sus vecinos tuvieran un lugar
cercano adonde poder ir a moler el grano.
Para sentar una base histórica se han recogido datos e información que aparecen en documentos de los
siglos XV y XVI, particularmente en los pleitos de la época, en los que encontramos declaraciones de
testigos que nos aportan informaciones o pistas acerca de las costumbres de la época y de algunos
personajes que vivieron en nuestra comarca en esos siglos. También se ha recabado información oral y
escrita de los molinos y molineros de Uribe Kosta.
Como ya hemos dicho, el eje principal de la historia es el molino de Gazteluondo. Cuando este
comenzó a construirse, a comienzos del siglo XVI, el cabeza de los oñacinos, señor de Butrón —a la
sazón Gómez González de Butrón— se personó en la obra indignado y furioso, arremetiendo a
pedradas contra el edificio municipal, en presencia del mismísimo alcalde de Plasentzia. Según el
Pariente Mayor, el molino en construcción obstaculizaba los caminos carretiles del señor y además
estrechaba el paso de la ría, no dejando el paso suficiente a sus bateles y pinazas que la surcaban
dirigiéndose a las ferrerías y molinos de Gatika. Por otra parte, Butrón no estaba dispuesto a perder la
clientela que hasta entonces iba sin más remedio a moler hasta Gatika, donde estaban sitos los molinos
de su propiedad. En una palabra, que iba en contra de sus ganancias. Al comienzo obstaculizó
torpemente su construcción; más adelante, llevó a juicio a la villa de Plasentzia, exigiendo el
derrumbamiento del molino Gazteluondo. El conflicto entre la villa y el Pariente Mayor acabó por
resolverse en los tribunales, y tras diversas demandas y apelaciones se decantó a favor de Plasentzia.
En esta obra se muestran dos mundos, dos estratos sociales diferentes y contrapuestos: por una parte, el
pueblo llano, con sus estrecheces, sus tristezas y sus alegrías —ya que humor no les falta—,
representado por las gentes que van a moler a Gazteluondo. Estas son las verdaderas protagonistas de

la obra, aunque la Historia apenas las mencione. A través del día a día de esas gentes y de lo que
cuentan, se vislumbran los abusos y desigualdades sociales de aquella sociedad. Por otra parte, se
muestra el mundo de los Butrón, señores feudales con hambre de poder y riqueza, además de
arrogantes y crueles. Otro factor de interés es el pulso de fuerza entre las instituciones de la villa y el
poder feudal de los Butrón. Los clientes del molino Gazteluondo, aun viviendo en la pobreza, de
alguna manera les hace felices el sentirse juntos en su ambiente cotidiano. Sin embargo, la sombra de
Butrón les acecha siempre, pues saben que si el jauntxo gana el pleito tendrán que volver a moler en
Gatika, en cuyos molinos se sienten vejados y robados.
Entre las gentes de Gazteluondo está la molinera
Paskoala, protagonista principal de la obra. Eje
principal de la acción, alrededor de su presencia y su
hacer vivimos o rememoramos el aprendizaje y la
tradición del oficio de molinera, el cuidado paciente de
su anciano padre, el control y gobierno de los niños, las
animadas reuniones y charlas de los clientes del
molino... Paskoala es una mujer segura, dotada de una
fuerte personalidad, y amante de la libertad,
condiciones idóneas para afrontar el exigente trabajo de
molinera, las veleidades de los clientes o los desafíos
del señor de Butrón.
Esquema de Molino de mareas
El modelo lingüístico utilizado es el vizcaíno unificado, pero con un toque de la variedad local de
Uribe Kosta. En los diálogos predomina el euskera popular, contrastando a veces con los
registros más cultos de algunos personajes. La obra está ambientada con música en directo, al igual que
las representaciones anteriores. Para ello disponemos de un grupo de músicos, además de la
participación del coro Lirain de Gorliz.
Sinopsis de las escenas
PRIMERA ESCENA
Villa de Plasençia, año 1506. El molino de Gazteluondo, edificado recientemente por la villa, se halla
en funcionamiento provisional, pendiente de la resolución definitiva de un pleito levantado por el señor
de Butrón contra el Consejo local, exigiendo la demolición del edificio. Paskoala, molinera de
Gazteluondo, su padre Santxo y la clientela del molino temen que la inminente sentencia les prive de
un lugar cercano para ir a moler el grano sin tener que trasladarse, como lo hacían anteriormente, hasta
los molinos del señor de Butrón, en Gatika, donde siempre eran estafados y humillados. Paskoala es
una mujer fuerte, decidida y de marcada personalidad, buena conocedora del oficio, aunque su
padre, el anciano Santxo, la agobie continuamente con sus consejos repetitivos. Entre los clientes del
molino, además del gandul y andrajoso Mozolo, se encuentra Milia, conocedora de múltiples historias
del presente y del pasado, que sabe narrar con habilidad y elocuencia. Las historias del linaje de los
Butrón son uno de los temas preferidos por ella y por sus oyentes, a los que entretiene habitualmente
en las largas esperas del molino. Hoy comienza a narrar la alianza de los Butrón con los Muxika,
tras el matrimonio de Gómez González de Butrón con María Alonso de Muxika.
SEGUNDA ESCENA
Se escenifica la historia que ha empezado a contar Milia. Estamos en el año 1425, en la torre de
Butrón, Gatika, asistiendo a las bodas de Gómez González de Butrón y María Alonso de Muxika. Es un
gran banquete, con música, bailes, bersolaris y vino y comida en abundancia. Tras retirarse la mayor
parte de los convidados, el locuaz y adulador escudero Joan Zuri propone a los novios una estrategia
para implementar el poderío de su nueva alianza: la creación de un nuevo escudo de armas que incluya
los motivos y los lemas de ambos linajes.
TERCERA ESCENA
En Gazteluondo siguen con atención y buen humor la narración de Milia. Paskoala, a ratos, continúa
moliendo grano pero sin perderse un ápice de la conversación. Milia comienza otra historia de los

Butrón, referida en esta ocasión a Juana de Butrón y Muxika, mujer del temible Lope García de
Salazar.
CUARTA ESCENA
Se escenifica la segunda historia de Milia. Estamos en la torre de Muñatones, Muskiz. El señor y
heredero de la misma, Lope García de Salazar, vive en continuas y amargas riñas con su mujer Juana
de Butrón y Muxika, además de con sus hijos Joan y Pedro. Lope, alegando la desobediencia al padre,
ha decidido conceder el mayorazgo de la torre a su nieto Otsoa, en detrimento de aquellos. Las
relaciones familiares no hacen más que empeorar. Un día, Lope expulsa de la torre a sus hijos con
el consiguiente agravio para la madre. Pero Joan y Pedro regresan respaldados por numerosos soldados
y consiguen tomar la torre por la fuerza y arrestan a su padre encerrándolo en lo alto de la torre. Allí
permanecerá preso durante cinco años, sin más consuelo que el de escribir profusamente, redactando
las crónicas históricas de Bizkaia.
QUINTA ESCENA
En Gazteluondo los oyentes de Milia escuchan con atención y fascinación las peripecias de Lope y su
familia, acontecidas entre las paredes de la torre de Muñatones. Cuando piensan que la historia ha
concluido, Milia les promete un final todavía más sorprendente.
SEXTA ESCENA
En la torre de Muñatones se escenifica el final de la historia que Milia está contando. Tras cinco años
de prisión, una noche el ya anciano Lope García de Salazar consigue huir de su cautiverio,
descolgándose por la pared de la torre. Se inicia una persecución comandada por sus hijos Joan y Pedro
hasta dar con él, para prenderlo y ponerlo de nuevo preso. Lope, agotado y sediento, se resiste a beber
del agua que le ofrecen, temiendo ser envenenado. Al final, aun desconfiando, bebe de ella y se
cumplen sus augurios, muriendo entre grandes dolores.
SÉPTIMA ESCENA
Volvemos a Gazteluondo. Cuando la audiencia de Milia está saciada de historias truculentas, aparece
en el molino el mismísimo Gómez González de Butrón, el noveno mayorazgo del linaje, encolerizado,
amenazando e insultando a todos los presentes, alegando supuesta infidelidad con su familia por no
llevar más el grano a los molinos de Gatika. Tras esta violenta aparición del jauntxo, entra en escena el
alcalde de la villa de Plasençia, Martin Sánchez de Laraudo, quien hablando con temple y firmeza
rebate los argumentos de Butrón. Pero la visita del alcalde no es fortuita: ha venido a anunciar que la
sentencia final del pleito a caído a favor de la villa. El señor de Butrón escucha atónito la resolución
final del juicio y, humillado, abandona la estancia. Gazteluondo se convierte en una fiesta. Tanto los
molineros y clientes como el Consejo de Plasençia tienen qué celebrar: el triunfo y la hegemonía de la
villa sobre el poder de los señores feudales.

Torre y molino de Villela, en Mungianis

Mungia, 1846

se rÁrbol

genealógico parcial del linaje Butrón.
Los protagonistas de la obra se resaltan mediante cuadros grises

