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Montjuïc – del 20 d’octubre al 12 de novembre 

Obabakoak 

de Bernardo Atxaga versió i direcció Calixto Bieito 

cia. Teatro Arriaga Antzokia 

 

intèrprets Joseba Apaolaza / Ylenia Baglietto / Gurutze Beitia / Ainhoa 
Etxebarria / Miren Gaztañaga / Iñake Irastorza / Karmele Larrinaga / Itziar 
Lazkano / Koldo Olabarri / Lander Otaola / Eneko Sagardoy 
 

 

escenografia Susanne Gschwender / vestuari Sophia Schneider / il·luminació 
Michael Bauer / vídeo Sarah Derendinger / arranjaments musicals i vocals 
Carlos Imaz 
 

 

ajudants de direcció Tim Jentzen i Lucía Astigarraga 
 

 

producció Teatro Arriaga Antzokia 

amb la col·laboració de BBK 
 

espectacle en eusquera sobretitulat en català 
durada aproximada 2h. sense pausa 
 
27/10 a les 19h. Àgora Lliure – UPF: Atxaga torna a Obabakoak 
Elena Hevia (El Periódico) entrevista Bernardo Atxaga / emissió EN DIRECTE! a 
través del web 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
 

 

seguiu #Obabakoak al twitter / @Teatro_Arriaga  

http://www.atxaga.eus  /  http://www.teatroarriaga.eus 
 

horaris 20:30h. de dimecres a divendres / 19h. el dissabte / 18h. el diumenge 
  
preus  26,50€ / 24€ compra avançada / 20€ dimecres (dia de l'espectador) / 22,50€ 

amb descompte (excepte el dia de l'espectador) / 16,50€ Tarifa Plana 
Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 13,50€ Carnet Jove, 
-30 i tarifa Última fila 
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Primer va ser el llibre del 1988, Premio Nacional de Narrativa de las Letras 
Españolas i traduït a una vintena de llengües. Després, el 2006, la pel·lícula 
dirigida per Montxo Armendáriz. I, finalment, el teatre. Les històries mítiques de 
'les persones i les coses' d'Obaba, arriben al Lliure dirigides per Calixto Bieito.  

 

Obabakoak recull les apassionants històries dels habitants del territori d’Obaba: 
Bernardo Atxaga les enfila amb mà experta per celebrar el poder de la paraula: 
les velles cartes que consignen els secrets i les confessions més íntimes, els 
records, els llibres que ens traslladen a altres llocs, els carrers d’Hamburg, la 
verdor dels prats d’Euskadi o la selva amazònica, i que ens allarguen la mà per 
rescatar-nos de la solitud. 

 

 

Obabakoak va ser publicada el 1988 per l’editorial Erein.  

La traducció catalana, signada per Marta Hernández, va aparèixer l’any 2000 a 
edicions La Magrana.  

L’adaptació cinematogràfica dirigida per Montxo Armendáriz el 2005 va obtenir 
5 premis Goya i un premi ACE. 

L’any 2006, traducció catalana va ser reeditada per Edicions 62. 

 

més informació  https://www.atxaga.eus/es/bibliografia/obabakoak 
   http://www.imdb.com/title/tt0397582/ 

https://www.grup62.cat/llibre-obabakoak/105800 
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Bernardo Atxaga va presentar el 1988 Obabakoak, la novel·la basca més 
reconeguda de les últimes dècades. En ella ens submergeix en l’univers literari 
d’Obaba, un territori emparentat amb Macondo, Yoknapatawpha o Región, on 
s’esdevenen històries de personatges com el professor de geografia que 
recorda la seva història d’amor epistolar, la mestra jove que ha d’aprendre a 
combatre la soledat, la d’un canonge que es relaciona amb un nen perdut al 
bosc o la de l’escriptor que descobreix un detall sorprenent en l’ampliació d’una 
foto antiga de l’escola... 

Calixto Bieito, actual responsable artístic del Teatro Arriaga, accepta el repte de 
portar a escena l’alenada poètica d’aquesta obra literària, el llibre en eusquera 
de més èxit internacional i que ha estat traduït a nombrosos idiomes. La 
traducció en castellà, de 1989, és obra d’Atxaga mateix. 

En aquesta adaptació lliure de Bieito, els personatges apareixen com a 
paisatges humans carregats d’amor, de desig, de records, pors i incerteses. 
Històries que transcorren en aquell primitiu i llunyà món de la infantesa, quan el 
nom de Freud no pertanyia al nostre vocabulari. Un univers de fantasies, de 
visions, d’imatges en la nit de la memòria i amagades pels racons més 
encalafornats del nostre ésser. 

Obabakoak serà una composició poètica, visual i física en què els animals es 
barrejaran amb els humans i els boscos amb els nostres membres. Una petita 
Gesamtkunstwerk. 

L’espectacle es presentarà en eusquera a les funcions de Barcelona. 

Una nova producció del Teatro Arriaga. 
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Crec que alguna vegada he utilitzat la paraula “desig” per definir la bona 

relació que els lectors bascos tenen amb l’obra de Bernardo Atxaga. Tot i que 
és evident que, en l’actualitat, la lectura literària es viu amb menys passió, la 
bona acollida que l’escriptor guipuscoà rep entre nosaltres sí que es podria 
definir en termes de desig... o fins i tot, de seducció. Seguint el fil del que 
acabava dient un crític literari sobre l’obra d’Atxaga, creiem que, així com l’ocell 
davant de la mirada de la serp al conte Quan una serp... , els lectors bascos no 
s’han pogut resistir a la seducció que exerceix la seva obra. 

Atxaga és l’escriptor que ven més llibres en eusquera, el més premiat, el més 
traduït, un dels pocs escriptors professionals en la nostra llengua, el més 
exportat. Però també podríem parlar d’ell com l’autor que ha aconseguit ficar-se 
a les nostres biografies amb les seves obres. 

 

Mari Jose Olaziregi 

fragment de ‘Bernardo Atxaga o la seducción de los lectores vascos’ 
dins Literatura y sociedad, el papel de la literatura en el siglo XX. A Coruña. 2000. 

 

més informació 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1785 

 



 

temporada 2017/18 www.teatrelliure.cat 6

 

l’autor 

Bernardo Atxaga 
Asteasu (Guipúscoa), 1951 

José Irazu Garmendia (Bernardo Atxaga) va 
néixer a Asteasu. Quan tenia catorze anys, 
la seva família es trasllada a un altre poble 
pròxim, Andoain, més industrial i amb molta 
menys població bascoparlant. Atxaga 
aprofita aquells primers anys per llegir molt 
a la biblioteca pública del poble, i segueix 
l’obra de Stevenson, Conrad o Melville, 
autors dels quals sempre s’ha sentit deutor. 

En aquella època es començar a alfabetitzar en eusquera, ajudat per la seva mare, 
que era mestra, i comença a enviar contes en castellà al diari El Norte de Castilla. Un 
d’ells, Los que anhelamos escribir, va ser publicat el 27 de juny del 1971.  

Estudiant a Bilbao, completa el procés d’alfabetització i coneix el poeta Gabriel Aresti, 
que l’anima a escriure i pronostica que serà un bon escriptor. També llavors entra en 
contacte amb els estils literaris avantguardistes, i es torna un admirador del 
surrealisme i dels experimentalismes en general. En aquesta època d’estudiant 
universitari, comença a escriure els poemes i narracions que més endavant, el 1978, 
es publiquen al volum Etiopia. 

Seguint el que explica Lourdes Otaegi a la monografia Bernardo Atxaga. Egilearen 
hitza (Bilbao Bizkaia Kutxa, 1999), el 1973, quan ja ha acabat els estudis de Ciències 
Econòmiques, comencen els anys que ell mateix defineix com a més negres. Després 
de la negativa experiència de fer el servei militar, escriu Ziutateaz, una novel·la política 
amb reflexions sobre la mort i la llibertat. 

S’instal·la llavors a Donostia i comença a treballar en un banc. Amb Koldo Izagirre i 
Ramón Saizarbitoria creen la revista "Panpina Ustela". Però aquesta etapa dura poc. 
Fastiguejat de la feina al banc, torna a Bilbao i va canviant de feines, fent d’operari 
d’una impremta a venedor de llibres o professor d’eusquera, amb la mirada cada cop 
més centrada en la literatura. 

El 1978 funda el grup literari Pott Banda amb Joseba Sarrionandia, Jon Juaristi, 
Josemari Iturralde, Manu Erzilla, Ruper Ordorika i d’altres. Editen els seus textos a la 
revista "Pott", on conviuen personalitats i gustos diferents amb un mateix rebuig de la 
literatura socialment compromesa de l’estil de Gabriel Aresti i amb la reivindicació 
d’una literatura autònoma, lluny també d’interessos pedagògics. El grup Pott Banda es 
manté fins al 1983, quan Atxaga es trasllada a Barcelona per estudiar Filosofia. 
Llavors ja ha pres la determinació de dedicar-se a escriure professionalment, i 
s’exercita en diversos àmbits, des de la narrativa per a infants a les cançons i els 
guions radiofònics. 
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El 1984 publica la novel·la Bi Anai, que el consagra entre el públic bascoparlant. El 
1988 publica la recopilació de contes Obabakoak, que l’any següent s’endú el Premi 
Nacional de Literatura espanyol i li obre les portes d’Europa. La novel·la guanya el 
Premi de la Crítica aquell mateix any, i el següent, el Premi Euskadi, i queda finalista 
de l’European Literary Price el 1990, rep el Premi Milepages de París el 1991 i el 
Premi Tres Coronas del Pirineu Atlàntic el 1995. L’any 2000, el llibre ja ha estat traduït 
a 24 idiomes. A partir de llavors, Atxaga esdevé l’escriptor basc més conegut a 
l’estranger. 

El 1992, funda a Pamplona, amb uns amics, la revista "Garziarena", principalment 
cultural, que es publica dos anys. Els articles hi apareixen sempre signats amb 
sobrenoms acompanyats del cognom ‘Garziarena’. Els textos que signa ell són dels 
autors amb noms començats per la lletra B. L’any 2000 decideix implicar-se més en 
l’editorial Pamiela de Pamplona, i passa a formar part de l’equip directiu.  

Durant la dècada dels 90 es dedica també a fer conferències-recitals a la manera de 
‘lliçons’: Zeruak (1994), Lezio berri bat ostrukari buruz (1994), Itzultzaile bat Parisen 
(1996) i Groenlandiako lezioa (1997). Paral·lelament, s’interessa cada cop més per 
col·laborar amb pintors, aportant textos als catàlegs de figures tan destacades com 
José Luis Zumeta, Eduardo Chillida, Ramos Uranga, Andrés Nagel, Carmelo Ortiz de 
Elguea, Eduardo Sanz, Francesc Torres i Ricardo Toja. 

A les eleccions al Parlament Basc de l’any 2001 fa un gest inusual entre els escriptors 
en eusquera: demana el vot per a Izquierda Unida-Ezker Batua, després d’uns anys de 
crítiques a la visió "romàntica" de la política que atribueix als nacionalistes bascos. 

L’any 2002 és guardonat amb el Premi Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de 
Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. El 2003 publica Soinujolearen 
semea. El 2006 és nomenat membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca. La 
seva següent novel·la, Zazpi etxe Frantzian, apareix ja l’any 2009. I el 2010, passa a 
ser membre també de Jakiunde, Acadèmia de les Ciències, les Arts i les Lletres.  

En els darrers anys ha publicat Paradisua eta katuak l’any 2012, Nevadako egunak el 
2013, i Txoriak kolpeka el 2014. 

més informació 
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/irazu-garmendia-jose/ar-53907/ 
http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/traduccions-catala/143/41/basc/bernardo-
atxaga.html 
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el director 

Calixto Bieito 
Miranda de Ebro (Burgos), 1963 

Nascut a Miranda de Ebro (Burgos), es 
forma escènicament i comença a 
treballar a Barcelona. debuta en la 
direcció l’any 1991 amb El somni d’una 
nit d’estiu. Durant la dècada dels 90 
signa una desena d’espectacles, i el 
1999 és nomenat director artístic del 
Teatre Romea, un càrrec que exerceix 

fins al 2009. El bienni 2010-2012 organitza el Festival Internacional de las Artes 
de Castilla y León i la Barcelona Internacional Teatre (BIT). Des del gener del 
2016 fins avui és el director artístic del Teatro Arriaga de Bilbao. 

D’entre la trentena d’espectacles teatrals que ha dirigit, destaquem més 
recentment Camino Real (Goodman T. Chicago); Kirschgarten (Residenz 
Theater Munich); Forests (Old Rep and RSC); El Gran Teatro del Mundo 
(Friburg); Voices (Betty Nansen Teatret Copenhagen); Desaparecer i La vida es 
sueño (Teatro San Martín, de Buenos Aires). 

La sarsuela La verbena de la Paloma (1996) va significar el seu debut en el 
teatre musical, un àmbit que va seguir amb la peça de Schönberg Pierrot 
Lunaire estrenada al Teatre Lliure el 1998. Des de llavors ha treballat en l’àmbit 
operístic, amb produccions com ara un Macbeth de Shakespeare del 2002, 
coproduït pel Salzburg Festspiele; un Don Giovanni de Mozart a la Hannover 
Opera, amb l’ENO Londres i el Gran Teatre del Liceu, i la El rapte del Serrall, 
també de Mozart, a l’Òpera Còmica de Berlín (2004). El seu treball de direcció 
s’ha anat perfilant i aprofundint més al llarg dels anys. D’entre els seu 
muntatges més recents assenyalem Carmen, de Bizet, al Teatro Real de 
Madrid; Die Soldaten, de Zimmermann, a Zuric i amb l’Òpera Còmica de Berlín 
(2013); Tannhäuser, de Wagner, a Flandes (2015); The Fairy Queen, de 
Purcell, a Stuttgart; Lear, de Reimann, a París, i La Juive, de Halevy, a Munic 
(2016).  

L’any 2009 va ser distingit pel Consell de les Arts de Basilea Pro Europa amb el 
Premi Europeo de la Cultura, i el 2012 amb el premi Franco Abbiati d’Itàlia. 

més informació 
http://operabase.com/a/Calixto_Bieito/2479 


