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Euskaraz filmaturiko lehenengo dokumentalen egilea izan zen
Elortza, duela 50 urte; garai zailetan egindako lanagatik,
euskal zinemagintzaren aitzindaritzat jotzen dute askok.

Gotzon Hermosilla

Eskulangile baten moduan egi-
ten zuen lan Gotzon Elortza eus-
karazko lehenengo dokumenta-
len egileak (Bilbo, 1923): dirua
bere patrikatik jarrita, berak har-
tzen zituen irudiak, berak ipin-
tzen zuen ahotsa, berak egiten
zuen muntatzea Parisko bere pi-
suan. Orduan, askok ez zuten
ulertzen Elortzaren pasioa.
Orain, baina, aditu guztiak bat
datoz esatean euskal zinemagin-
tzaren aitzindaria izan zela. Be-
rak egindako hiru dokumental
zaharberritu dituzte duela gutxi,
eta Donostiako Zinemaldian aur-
keztu dituzte asteon, arrakasta
handiz. BERRIAk irakurle guztien
eskura jarri diru hiru dokumen-
tal horiek, gaurko egunkariare-
kin batera banatutako DVD bate-
an bilduta.
G Lanbidez delineatzaile izan zara,

ezta?
E Bai. Lehenbizi administrazio
ikasketak egin nituen, eta, gero,
delineatzaile. Kontabilitatea ika-
si nuen, baina teknika kontuak
maite nituen, eta, azkenean, deli-
neatzaile. 1952 edo 1953 inguruan
Parisera joan nintzen, hemen ez
zelako ezer irabazten. 
G Han gehiago irabazten zenuen.
E Han, diru gehiago, baina bizi-
modua ere, gogorrago. Estutasun
handiak pasa genituen. Txarto
bizi ginen emaztea [Bisi Unanue]
eta biok. Seigarren pisu batean,
igogailu barik, beti oinez igota, ur
barik eta komun barik. Bizi egin
behar da!
G Beraz, zinemagintzan eskar-

mentu handirik ez zeneukan filmak
egiten hasi zinenean.
E Ni oso argazkizalea nintzen.
Argazki asko egiten nituen, he-
men, eta Parisen nengoenean ere.
Eta gero, zinemarekin zaletu nin-
tzen. Kamera bat erosi nuen, zeu-
denen artean merkeena, eta pix-
kanaka-pixkanaka hasi nintzen
gauzak filmatzen. Baina Parisko
egoera eta hemengoa oso desber-
dinak ziren. Parisen askoz aska-
tasun handiagoa zegoen.
G Euskarazko dokumentalak fil-

matzen hastea zelan bururatu zi-
tzaizun?
E Parisen bazegoen egunkari
bat, Le Monde. Han irakurri nuen
hizkuntza minorizatuen ikus-en-
tzunezkoen arazoari buruzko ar-
tikulu bat. Alegia, hizkuntza mi-
norizatuek ikus-entzunezkoen
esparrua irabazi behar zutela, au-
rrera egingo bazuten. 
G Eta zuk zeuk egitea erabaki ze-

nuen.
E Gerrikoa estutu, gauzak erosi,
eta aurrera. Lehenbizi kamera,
gero hiruoinekoa, gero ikusgai-

lua, gero proiektorea, eta horrela
ibili ginen. Eta inondik ere ez zen
dirurik agertzen. Inork ez zuen
horretan laguntzen. Ulertzekoa
ere bada, jendea beldur zen eta.
G Gogorra al zen egoera politikoa?
E Artean, Franco gaztea zen. Ha-
mabost urte geroago hil zen. Bai-
na garai hartan bere politika zen
egurra, egurra eta egurra. Oso
egoera gogorra zen.
G Euskadiko Filmategiak duela gu-

txi berriztatu dituen pelikulen arte-
an, lehenengoa Ereagatik Matxitxa-
kora (1959) da. Zein asmo izan ze-
nuen film hura egin zenuenean?
E Garai hartan Parisen normala
zen, adibidez, Malagara (Espai-
nia) joan, kamera eskuan, abar-
ketak nola egiten zituzten graba-
tu eta horrekin dokumental bat
egin eta paristarrei erakutsi. Hori
Frantzian normala zen, baina he-
men zen bekatua. Nik horixe egin
nahi nuen: kostaldera joan, eta
Mundaka, Bermeo, Plentzia, Ger-
nika zer ziren erakutsi. 
G Eta nola egin zenuen?
E Jai egunak baliatuta, Paristik
hona etorri ginen emaztea eta
biok, auto zahar batean. Egun oso
bat eman genuen Paristik Algor-
tarako bidean (Getxo, Bizkaia).
Hamasei orduko bidaia. Gero, he-
men, egun bi eman genuen filma-
tzen, eta laugarren egunean itzu-
li. Jendearen aurrean 1960. urte-
an hasi ginen ematen, baina ni bi
urte arinago-edo ibilia nintzen
gauzak filmatzen.
G Elburua Gernika (1962) antze-

koa da, eta Bermeotik Gernika bitar-
tean dauden herriak ederto azaltzen
ditu; baina, 1961ean egin zenuena,
Aberria, apur bat desberdina da bi
horiekin alderatuta.
E Aberria pelikulan agertzen da
apur bat denok baserrian egin du-
guna. Ni baserrian ibili naiz asko,
eta hori erakusten da, mutikotan
zer egin dugun: ura ekarri,
behiak gobernatu eta abar. Ba-
tzuek esaten zidaten baserri giroa
besterik ez nuela ateratzen nire
pelikuletan, baina nik baserria
azalean daramat. Film horretan
Jon Enbeita agertzen da, oso gaz-
te. 
G Balendin Enbeita eta Jon Lopa-

tegi bertsolariak ere agertzen dira,
kantuan. Nola egin zenuen kontak-
tua haiekin?
E Lehenagotik ezagutzen ni-
tuen. Balendinekin, esaterako,
harreman handia izan dut. Nik
azaldu nien zein zen nire asmoa,
eta ados egon ziren. Ez zuten ino-
lako arazorik izan.
G Zenbait lekutan, film hori Erria

izenburupean aurkeztu zen.
E Bai. Nik hasieran Erria izen-
burua ibili nuen. Garai hartan
frankistak oso gogor zeuden, eta

Aberria jarriz gero, badakizu...
«Baina, ze aberri eta ze demonio?
Hori al da zure aberria? Zure abe-
rria Espainia da!» Eta, orduan,
Erria jarri nion, eta, geroago, ize-
na aldatu eta Aberria jarri nion. 
G Filmen muntatzea zelan egiten

zenuen?
E Etxean. Hori ere gogorra zen.
Lan asko egin behar zen. Bene-
tan, sinesmena behar zen horre-
lako lan nekagarrian sartzeko.
Den-dena nik neuk egiten nuen.
Ahotsa neuk jartzen nuen, musi-
ka aukeratzen nuen etxean ni-
tuen diskoetatik, zintara pasatu
eta aurrera. Sekulako lana. Ordu
pila sartzen nuen hori egiteko.
Eta, jakina, lantokian zortzi ordu
eman eta gero. 
G Antza denez, beste film bat ere

egin zenuen, orain zaharberritu di-
tuztenen artean ez dagoena, Avig-
non  izenekoa.
E Bai. Poliziak ez esateko euskal
gaien inguruko filmak baino ez
nituela egiten, pelikula hori egi-
tea bururatu zitzaidan. Paristik
irten, N7 errepidea hartu, ezke-
rretara egin eta Avignonera iritsi
nintzen, eta han film hori egin
nuen. Baina pelikula hori non
den ez dakigu. Beharbada, baten
batek ganbaran edukiko du, bai-
na, oraingoz, galduta dago.   
G Filmak non ematen zenituzten?
E Batez ere, Parisen, Euskal
Etxean, Eusko Jaurlaritzaren or-
dezkaritzan. Baionan ere bai. Eta
gero, Donostian eta Berangon
(Bizkaia) eman genituen.  
G Parisen eta Baionan zelako ha-

rrera egiten zieten ikusleek peliku-
lei?
E Euskaldunek pozik ikusten zi-
tuzten, oso pozik. Gauza batekin
konturatu nintzen: irudi politak
jarriz gero, eta euskaraz emanda,
euskaldunen bihotzak alaitu egi-
ten zirela. Baina irudi politak ja-
rri behar. Mundu guztiak esaten
zuen horrelakoak egin behar zire-
la. Bai, egin behar da, egin behar
da... baina beste norbaitek egiten
badu, hobeto.
G Pentsatzen duzu zure lana ez zu-

tela behar bezala baloratzen?
E Behin, [Jorge] Oteiza gure
etxera etorri zen, gurean bazkal-
du, eta joan baino lehen esan zi-
dan: «Mutiko, jarraitu lanean, egi-
ten ari zarena ez zaigu interesa-
tzen, baina hori ere behar da eta».
Astakeria itzela. Ez esan ez zaizu-
la interesatzen; esan ez duzula ho-
rretaz ulertzen, eta kito. 
G Hego Euskal Herrian film haiek

proiektatzeko arazorik ez zenuten
izan?
E Emateko, ez. Arazoak gero
etortzen ziren. Filmak eman oste-
an, guardia zibilak nire gurasoen
etxera joaten ziren, Olabeagara:

«Eta hau non ote dago?». Bitxia
da: euskaldunen etsaiek bazeki-
ten ni zertan nenbilen, baina he-
mengo euskaldunek, aldiz, ez zu-
ten ulertzen. Pentsatzen zuten ni
zoratuta nengoela. «Hura bakean
utzi behar da, artista da eta», esa-
ten zuten, artista izatea zoroa iza-
tea balitz bezala.
G Baina zu Parisen zeunden, eta

Francoren errepresioa ez zen haraino
iritsiko.
E Ez, baina ni itxaroten egon zi-
ren. 1968an berriro itzuli ginen,
eta Algortan jarri ginen bizitzen,

emaztea Berangokoa zelako. Ar-
gazki denda bat ipini nahian ibili
ginen, Foto Ikus. Baina hilabete
eta erdi geroago atxilotu nindu-
ten, hiru egunez ederto egurtu,
gau eta egun, Indautxuko polizia-
etxeko sotoetan, eta, handik, Ba-
sauriko kartzelara eraman nin-
duten. Sei hilabetegarrenean bal-
dintzapeko askatasuna eman
zidaten, eta egunero guardia zibi-
lengana eta hamabostean behin

epaile militarrarengana joan be-
har nuen, Garellanora.
G Ordurako, dokumentalak egite-

ko kontu hori erabat utzita zeneu-
kan,ezta?
E Bai, geldituta. Dirurik ez ge-
nuen eta. Eta dirurik gabe, zelan
egingo genuen aurrera, bada?
G Lehenagotik ere, beste film

batzuk egin zituzten Euskal Herrian,
dokumentalak zein fikziozkoak,
baina zureak izan ziren euskaraz
pentsatu, ekoitzi eta egindako lehe-
nak.
E Bai, lehenago egon ziren zale-
ak, eta film laburrak egin zituz-
ten, baina denak erdaraz. Nik argi
neukan euskaraz egin nahi nitue-
la. Lehen esan bezala, Parisen
nengoela konturatu nintzen Eus-
kal Herriak arazo hori zeukala:
euskaraz ikus-entzunezkoak egin
ezean, akabo. Eta, horregatik,
txakurreriak pertsona subertsi-
botzat hartzen ninduen.
G Alde horretatik, gauzak asko al-

datu dira azken 50 urtean.
E Bai, zeharo. Orain gauza asko
egiten da euskaraz.
G Orain,hiru film horiek zaharberri-

tu dituzte, eta badaude ikusteko
moduan.Pozik zaude emaitzarekin?
E Bai, oso ondo gelditu dira. Hor
ere, lan itzela egin dute. Asteon
Donostian egon naiz, Zinemal-
dian, eta han pelikulak ikusi ni-
tuen eta oso gustura gelditu nin-
tzen. Jendearen harrera ere oso
ona izan zen, ikusleak txaloka-eta
egon ziren.
G Beharbada, orain ari zara garai

batean jaso ez zenuen onespena ja-
sotzen.
E Guri esker, gaur egun euska-
razko zinema dago. Ez zen alferri-
kako lana izan.
G BERRIA egunkariarekin batera ba-

natuko dira pelikulak.
E Nik gura dudana da, BERRIAren
bitartez edo beste edozein bide-
ren bitartez, herria suspertu. He-
rria lo dago hemen. Garagardoa
edan, bapo jan, ederto bizi eta bes-
terik ez dauka jendeak buruan.
Herriko edozeinekin hitz egiten
dut, eta ez daki ezer, ez Euskal He-
rriari buruz, ez euskarari buruz,
ez ezer. Orain, nire garaian baino
askoz errazagoa da gauzak egitea,
eta ez dira egiten. Orduan, dena
geneukan aurka, eta gauzak egin
egin genituen.
G Duela gutxi,omenaldia egin zizu-

ten Getxon, eta han esan zenuen zuk
ez duzula zure burua artistatzat jo-
tzen.
E Artea beti maite izan dut, bai-
na artista baino gehiago, ikertzai-
lea izan naiz ni. Ikusi egin behar
zen pelikulak nola egiten nituen
etxeko sukaldean! Eta, horretara-
ko, ikertu egin behar zen: beste
batzuek zelan egiten zuten iker-
tu, ikasi, eta norberak egin. Adibi-
dez, muntatzea egiteko egitura
bat behar nuen, torloju batzue-
kin, baina hura ez zegoen salgai
eta, orduan, nik neuk egin behar
izan nuen. Eta hori guztia ikerke-
ta da. Hori maite nuen nik.

«Hego Euskal
Herrian filmak
emateko ez nuen
arazorik; arazoak
gero etortzen ziren»

«Artea beti maite
izan dut, baina,
artista baino
gehiago, ikertzailea
izan naiz ni»
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Motzean

1 Frankismoa.Nik gura du-
dana da oraingo gazteek ja-
kitea zein gogorra izan zen
garai hura. Imajinatu ere ezin
dute egin.
2 Jose Antonio Agirre.Ni
musika ikasitakoa naiz. Soi-
nua jotzen dut, baina ez erro-
merietan jotzeko: kontzer-
tuak ere emanda nago.
Behin, Aberri Egunean, Jaur-
laritzaren ordezkaritzan jo-
tzeko esan zidaten. Amaitu-
takoan, Agirre lehendakaria
etorri eta eskua eman zidan.
3 Euskal kultura.Hemen,
Getxon, badaukat Kanta-
brian (Espainia) jaiotako la-
gun bat, eta harekin ibiltzen
naiz. Euskara apur bat bada-
ki, eta toponimia eta horrela-
ko kontuak oso gogokoak
ditu. Euskal Herriko seme-
alaba askok baino askoz ho-
beto daki hemengo berri.
4 Utzikeria. Egin behar
bada, egin dezatela. Hori da
hemengo jende askoren
pentsamendua.


