
 

 

 



 

 

Vaivenek 23 urteko ibilbidean 33 ikuskizun eta formatu desberdinetako musika proiektu 
aunitz jarri ditu abian. 

Egindako lanengatik aintzatespen ugari jaso izan ditu: Donostia Saria 2002 eta 2018, 
Arte Eszenikoen Max Saria 2006, Ercilla Saria 2006, Haroko Garnacha Saria 2006 eta 
2014 urtean, Pariseko Don Quijote publikoaren saria eta Teatro de Rojaseko 2019ko 
sariak beste sari batzuen artean. Max Sarietan finalista hainbatetan izan da. 

Baina batez ere ikusleen babesa jaso du, ikusle kritiko horiek, bizkorrak, galde egitera 
Antzerkira joaten direnak, hunkitzera, interpela dezaten. 

 Gozamena da berriz ere zuekin topo egitea. Eskerrik asko laugarren pareta 
izateagatik eta hamaikagarrenez antzerkira etortzeagatik.  

 

“Ni, Munduko Txarrena” 

Ni, munduko txarrena" gaurkotasun handiko ikuskizun musikala da. Guztiari eta guztiei 
aurre egiten dien emakume baten historia da. Bere bertsoen indarrez, Sor Juana Inés 
de la Cruzek aginterri dekadente bateko gorte koloniala liluratuko du.Bertan 
boteretsuen maitale bihurtuko da, Urrezko Aroaren musa eta bere espiritu 
menderakaitza oinperatu ezin duen Elizaren biktima. Ikuskizun bitalista da, kolorez, 
musikaz, edertasunez eta bere garaian jenioa izan zen emakume baten irudimenaz 
kutsatua, gaur egun ere harritzen jarraitzen gaituena. 

SINOPSIA 

1695.  Santa Paula komentua izurriteak hartua dago, erraustua. Sor Juana Inés de la 
Cruzi ordu gutxi gelditzen zaizkio bizirik. Bere ahizpek Elizari aurre egin izana leporatzen 
diote. Bere aitorleak gizonak Jaungoikoa baino gehiago maite izana aurpegiratzen dio. 
Juanak bere golkorako dio merezi izan ote duen guztiari eta guztiei aurre egitea 
emakume eta idazle gisa libre izateko. 

“Ni, Munduko Txarrena” ikuskizun musikalean, bere azken uneetan darabiltzan mamuei 
aurre egingo die XVII. Mendeko Sor Juanak XXI. Mendetik. Ama. Aitona, Bere ahizpa. 
Bere aitorlea. Erreginaordea. ¿Merezi ote du libre izatea gainontzeko guztia kentzen 
badizute? 

Musika, umorea, melodrama erromantikoa, tragedia eta amaierarako, ikusleek bakarrik 

izango duten erantzuna. 

 

 

 

 



          ZUZENDARITZA…………………………………   ……………………….OLGA MARGALLO 

TESTUA ................................................................................ ANTONIO MUÑOZ DE MESA 

EUSKERAZKO TESTUA ETA KANTUAK ............................................... AINARA ORTEGA 

SOR JUANAREN OLERKIEN ITZULPENA ........................................... XABIER EUZKITZE 

JATORRIZKO MUSIKA  .......................................................................... IÑAKI SALVADOR 

ZUZENDARI LAGUNTZAILEA .............................................. DORLETA URRETABIZKAIA 

AHOTSEN ZUZENDARITZA ................................................................... AINARA ORTEGA 

ESZENOGRAFIA DISEINUA  ............................................................... MARCOS CARAZO 

JANTZI DISEINATZAILEA ............................................................................. LOLA TRIVES 

JANTZIGINTZA ............................................................................ROSA EVA SAN MIGUEL 

ARGITAZPEN DISEINUA  ....................................................................... XABIER LOZANO 

 ARGAZKILARITZA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK ................................... MANODESANTO 

 DISEINU GRAFIKOA .................................................................. ESTUDIO LANZAGORTA 

 MUSIKARIAK GRABAKETAN: 

 PIANOA, AKORDEOIA ETA PROGRAMAKETAK................................. IÑAKI SALVADOR 

 HAIZE INSTRUMENTUAK ............................................... LUIS MARI MORENO (PIRATA) 

 BIBOLINA ................................................................................................ AINARA ORTEGA 

   GRABAKETA ESTUDIOA: ................................................................................ KRISALIDA 

 KOREOGRAFIAK .............................................................................. MAITANE ZALDUEGI 

 OFF AHOTSA ..................................................................................... ASIER HERNANDEZ 

 

 AKTOREAK 

ITXASO QUINTANA, NEREA GORRITI, YLENIA BAGLIETTO, UGAITZ 
ALEGRIA, DORLETA URRETABIZKAIA 

 

EKOIZPEN EXEKUTIBOA ETA DISEINUA:  ................................  ANA PIMENTA 

PRODUKZIO LAGUNTZAILEA  ................................................ MONIKA ZUMETA 

ZUZENDARITZA TEKNIKOA........................................................ IÑIGO LACASA 

ARGITAZPENA ................................................................ ANDONI MENDIZABAL 

SOINUA  ............................................................................................... EDERSON 

ADMINISTRAZIOA ................................................................. IZASKUN IMIZKOZ 

INPRIMAKETA ...........................................................................................ANTZA 

WEB .......................................................................................... MANODESANTO 
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BERRIA  
2020ko otsailak 27 
 
Sorgin jaio eta sor hil 
Juana Ines Gurutzekoari buruzko musikala da 'Ni, munduko txarrena'.  
 

  
JON URBE / @FOKU  
 
AMAGOIA GURRUTXAGA  
Argi-ilunetan, hiru egitura metaliko gorri, gurpildunak, agertokian. Aldiro, atzeko 
pantaila irudiz betetzen da, piztu-itzali betean. Ugaitz Alegria azaldu da ezkerraldeko 
ilunpetik, sotana eta txapela hega-zabala soinean. «Lagunduko al didazue hau 
janzten?», entzun da Itxaso Kintanaren boza bozgorailuetatik, eta, halako batean, 
fokupera agertu da, ilea estaltzeko toka zuria esku batean, toka gainerako beloa 
bestean. «Bai, bai», erantzun dio Ainara Ortegak. Mojaz jantzita doa hori ere. Bien 
paparretan ageri da Mexikoko ikonografiatik aterea dirudien kaskezur larrosaduna. 
«Lehendabiziko kantuarekin hasiko gara! Aurrena erdaraz, gero euskaraz!», egin du 
oihu Olga Margallo zuzendariak. 
 
Halaxe Sarobe antzokia (Urnieta, Gipuzkoa), Vaiven konpainiaren ekoizpen berriaren 
estreinaldia ate joka dagoenean. Ertzik txikiena ere berdintzeko tenorea da. «Emaitza 
oso konpaktua da jada, eta urduritasunak jota gaude, estreinatzeko desiratzen», dio 
Ana Pimentak. Mojaz jantzita dago hura ere. Vaiven konpainiako kide beteranoa aktore 
eta ekoizpen zuzendari lanetan ari da Ni, munduko txarrena honetan. «Feminismoaz 
hitz egiteko gogoa geneukan, baina ez topikotik, puntu ireki batetik baizik». Hamlet-en 
bertsio feminista bat egitea pentsatu omen zuten lehenik, Ofeliari egiten zizkion 
gehiegikerietatik abiatuta, baina gehiegitxo behartzen ez ote ziren ari pentsatu zuten. 
«Hor agertu zen sor Juana Ines Gurutzekoaren pertsonaia. XVII. mendeko emakume 



hari ez zitzaion utzi ikasten, kultura hartzen. Eta toki askotan hala izaten segitzen du 
gaur ere. Hortaz, mezu erabat garaikidea zeukala iruditu zitzaigun». Horregatik, ez 
dute XVII. mendea berregin nahi izan, pertsonaia haiek XXI. mendean ordukoaz 
hizketan jarri baizik, eta bi mendeon artean jauzika ari dira agertokian. 
 
Distirarik ez 
 
«Ni, munduko txarrena», Juana Ines Gurutzekoak bere buruari buruz idatzitako 
esaldirik ezagunenetako bat da, eta horri egiten dio erreferentzia obraren izenburuak. 
Gurutzekoa XVII. mendeko gaztelaniazko idazlerik distiratsuenetako bat bihurtua zen 
idatzi zuenerako, ikasteko eta sortzeko zeukan gaitasun harrigarriari bide emateko 
gizonez mozorrotzea eta moja sartzea erabaki izanari esker. Ez zioten barkatu Eliza 
katolikoko hierarka bati publikoki kritika egitea, baina, eta obrak baditu horren 
oihartzunak: 1695etik abiatzen da, izurriteak jotako Santa Paula komentuan; Elizako 
hierarkei aurre egin izana leporatzen dioten ahizpez inguratua ageri da Juana Ines, hil 
aurreko azken orduetan, pertsonak Jainkoa bera baino gehiago maitatu izana egozten 
dion Antonio Nuñez Miranda aitorlearen begiradapean. Hainbeste borrokatzeak merezi 
ote zion galdetzen dio protagonistak bere buruari. «Ikusle bakoitzak erantzun beharko 
dio galdera horri obra amaieran», dio Margallo zuzendariak. Baietz dio historiak. 
 
Juana Ines Gurutzekoak Juana Asbaje Ramirez izena zuen berez. San Miguel de 
Neplantan jaio zen, 1651n, Mexiko espainiar inperioaren kolonia zen garaian. Aita 
euskalduna zuen, eta, berak ere, euskarazko hitz batzuk sartu zituen Arantzazuko Ama 
Birjiñari eskainitako bertsoetan: «Guacen galanta contigo/ guacen nere lastana/ que al 
cielo toda Vizcaya/ has de entrar./ Galdunaiz ay! que se va/ nere vici gucico 
galdunaiz». 
 
3 urte zituela, Asbajek irakurtzen ikasi zuen, eta, artean ume zela, latina, erretorika eta 
filosofia landu zituen. Espainiako errege-erreginen ordezkariek Mexiko hirian zuten 
gorteko dama izan zen, eta, ezkontzeari uko eginda, moja sartu eta ikasten jarraitzea 
erabaki zuen. Horiek guztiak azaldu nahi ditu Vaiven konpainiaren obrak, Margallok 
nabarmendu duenez: «Antzerkia dago antzerkiaren barruan, eta eszena errealistak, 
eta haustura asko laugarren paretarekin. Txotxongiloak bakarrik falta zaizkigu». 
Musikal formatuan, bai. «Uste du aurreiritzi asko dagoela musikalen inguruan. Ez dago 
istorio bat kontatzeko modu hoberik, hitzetik, mugimendutik eta musikatik baino». 
 
Hori guztia behar bezala uztartzea ez da erraza izan, Ortegak nabarmendu duenez: 
«Musikalak ez dira ez haur bat, ez bi, ez hiru, lau batera jaiotzea baizik. Musika, 
koreografia, eszenografia... Oso lan luzea eta sakona izan da hau». Duela sei hilabete 
hasi zen Antonio Muñoz de Mesa testuak idazten, duela bi hilabete hasi ziren 
entseguekin. Iñaki Salvadorren musika ere lehengai izan dute horretarako. «Iñakik 
musika pasatu zigunean, ahots moldaketak egiteko eta ahotsok noiz eta nola sartu 
erabakitzeko eskatu zidaten», gogoratu du Ortegak. Muñoz de Mesak bost 
abestitarako gaztelaniaz egindako hitzak euskarara ekarri ditu, gainera. «Hori izan da 
lan denetan zailena niretzat». Beste bi kanta Juana Ines Gurutzekoak berak idatzitako 
bi olerki musikatu dira. Horien hitzak gaztelaniaz entzungo dira euskarazko 
emanaldietan, goititulatuta. «Sorgin jaio eta sor bukatu zuen pertsona distiratsu batez 
ari gara». 
 
Itxaso Kintanak jokatzen du sorgin-sor horren rola. Badaki zer den musikal batean 
aritzea: besteak beste, Ederra eta Piztia eta Mamma mia-n aritua da. «Hau ez da ohiko 
musikala, baina. Barrutik kantatzea garrantzitsuagoa da ondo kantatzea baino. Asko 
kostatu zait testua ikastea, eta abestiak ere ez dira errazak, baina menderatu ditugu. 
Pertsonaia hau opari bat da. 
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28/1/2020  
Roberto Herreo 
Diario Vasco 
 

Esta Inés te va a sorprender 
 

“Empecemos por el final, por si tienen prisa: vean esta función. 

 Es un espectáculo redondo, divertido y emocionante. 

Cuenta con un reparto sin fisuras, una dirección atrevida y muy inteligente, a lo que se 
suma un texto que se mueve con soltura y clase entre lo reivindicativo y lo lúdico. 

 “Yo, la peor del mundo” juega a viajar entre el siglo XVII y el actual en el peligroso 
asunto de interpretar el pasado con los ojos y la experiencia de hoy. Pero hace solo lo 
justo. Prefiere crear un discurso intemporal con el personaje de Juana Inés de la Cruz, 
una mujer adelantada a su época que traslada a la de hoy pone primer plano muchas 
zonas oscuras del alma y el comportamiento. 

 Todo ello se muestra con una función divertida, que también es un musical con 
excelentes voces aunque un poco tímido. Le falta un punto para convertirse en una 
fiesta mayor, aunque con lo que hay ya vamos sobrados de calidad. 

Las interpretaciones son muy buenas Itxaso Quintana echándose a la espalda una 
responsabilidad a la que responde siempre con fuerza, desparpajo y serenidad. Sus 
compañeros la siguen de cerca. Hay que destacar el monólogo de Ana Pimenta como 
virreina, una auténtica delicia. 

 Estamos ante una función que lleva el entretenimiento a un estadio superior.  

Está Inés va a sorprender y mucho por los escenarios. Se lo merece de sobra”. 

 
 
                      --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
PROMOZIO BIDEOA: 

https://www.youtube.com/watch?v=G7Flf33pcG0 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G7Flf33pcG0
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