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I
ndartsu heldu da hiruga-

rrenez Sormene Sorkun-

tzen Galdakaoko Plaza.

Bihar ekingo diote jaialdia-

ri, eta maiatzaren 15era bitarte

egingo dute. Ikasleentzako taile-

rrak eta publiko orokorrarentza-

ko emanaldiak uztartzen dituen

programa oparoa prestatu dute

antolatzaileek aurtengo aldirako.

Urtero bezala, euskara eta euskal

kultura izango dituzte ardatz, eta

kulturaren sormen arloko egitas-

mo berritzaileen plaza izango da

berriz ere.

Formol Laborategiko kideek

ikasleentzat antolatutako tailerra

izango da aurreneko parada. Au-

rretik ere egin dute halakorik.

Hain zuzen, tailerren prozesu bat

egin dute orain arte Formolekoek

Elexalde BHI institutuan, zetabe-

launaldiaren gustuen berri izate-

ko eta hausnarketak bultzatzeko.

Albumberen aurreneko antzez-

lanean dute jatorria tailer horiek,

zeina millennialbelaunaldian oi-

narrituta ondu baitzuten; maia-

tzaren 27an antzezlan hori egingo

dute, Torrezabal kultur etxean.

Bihar, berriz, Kurtzeko plazako

karpan egingo dute tailerra. Ho-

rren ostean, bertso saio literarioa

egingo dute; Oier Guillan arituko

da gai jartzaile, eta Julio Soto eta

Alaia Martin bertsolariak kan-

tuan.

Ikasleentzako beste tailer bat

izango da etzi, baina Ines Osina-

gak, Lorea Argaratek eta Olatz

Salvadorrek gidatuko dute hori,

Mauriziak ez dau inor hil izenbu-

rupean. Ikasleekin transmisioa,

sormena eta feminismoa lantzea

izan dute xede. Iluntzean, gaine-

ra, zuzenekoa emango dute; iaz-

ko Feministaldian aurkeztu zu-

ten proiektua, Tabakaleran, eta

Sormenen egingo dutena biga-

rrena izango da. Disko berrien

aurkezpenari ere ekingo diote

bihar. Durangoko Azokako Aho-

tsenea sortzaileen gunearekin el-

karlanean, 30 minutuko saioak

egingo dituzte. Gotzon Barandia-

ran kultur eragile eta Sormene

jaialdiko zuzendari artistikoak

azaldu duenez, ez dira kontzer-

tuak izango, aurkezpenak baizik,

baina aukera oso ona da musika

talde askorentzat, beren lanak

ezagutarazteko erakusleiho bat.

Dukkha, Odolaren Mintzoa eta

Keia taldeak hasiko dira eszenato-

ki horretan, eta hurrengo egune-

tan Neona, Murgi, Islabat eta Gilda

taldeak arituko dira. 

Larunbatean, berriz, Kultur Sor-

kuntzen Azoka egingo dute, karpa

barruan. Argitaletxeek eta diskoe-

txeek 2022ko diskorik eta liburu-

rik berrienak ekarriko dituzte, eta

aurkezpenak egingo dituzte; Gara-

zi Albizuak Hamazazpigarrenean

aidanezaurkeztuko du, Karlos Li-

nazasorok, Samuel eta Slawo;

Asel Luzarraga,Katuak jandakoa;

Xabi Bordak, Urtu aurretik;eta Ai-

nara Mayak, Hatsaren poesia. 

Azken egunean, igandean, beste

elkarlan baten txanda izango da.

Juan Karlos Irizar omenduko dute,

musika konpositorea eta Galdaka-

oko musika bandan zuzendari

izandakoa, Galdakaon egin duen

lana eskertzeko. Horretarako, Da

Capo Galdakaoko musika bandak,

Ad Libitum Galdakaoko txistulari

bandak eta Maximo Moreno musi-

ka eskolako abesbatzak elkarrekin

joko dute. Barandiaranek adierazi

duenez, Sormeneren irizpideetako

bat da Galdakaoko sortzaileen la-

nak ezagutaraztea eta Euskal He-

rriko beste batzuekin harremane-

tan jartzea. 

Sormene Sorkuntzen Galdakaoko III. Plaza egingo dute bihartik igandera bitarte. Ikasleentzako
tailerrak, diskoen eta liburuen aurkezpenak, antzerkiak eta beste izango dira.

Euskal kulturgintzaren plaza 

Formol Laborategia konpainiakoen saio bat. FORMOL LABORATEGIA

EGITARAUA:

Maiatzak 12, osteguna

10:15-12:00:Tailerrak ikaste-

txeentzat: antzerkia. Formol

Laborategia.

20:00: Bertso saio literarioa.

Gai jartzailea: Oier Guillan. Ber-

tsolariak: Alaia Martin eta Julio

Soto.

Maiatzak 13, ostirala

10:15-12:00: Tailerrak ikaste-

txeentzat: musika. Mauriziak ez

dau inor hil. Ines Osinaga, Lo-

rea Argarate eta Olatz Salvador. 

18:00-20:30: Disko berrien

aurkezpenak. Ahotsenearekin

elkarlanean. 30 minutuko saio-

ak. Dukkha, Odolaren Mintzoa

eta Keia.

21:00: Mauriziak ez dau inor hil

ikuskaria. Ines Osinaga, Lorea

Argarate eta Olatz Salvador.

Maiatzak 14, larunbata

11:00-14:30: Kultur Sorkun-

tzen Azoka. 

12:00-14:30: Liburu berrien

aurkezpenak. Ahotsenearekin

elkarlanean, karpan. 30 minu-

tuko saioak. Garazi Albizua

(Hamazazpigarrenean aida-

nez), Karlos Linazasoro (Sa-

muel eta Slawo), Asel Luzarra-

ga (Katuak jandakoa), Xabi

Borda (Urtu aurretik) eta Ainara

Maya (Hatsaren poesia). 

18:00-22:00: Disko berrien

aurkezpenak. Ahotsenearekin

elkarlanean. 30 minutuko saio-

ak. Neona, Murgi, Islabat eta

Gilda.

Maiatzak 15, igandea

13:30: Irizarren izarrak. Juan

Karlos Irizarri omenaldia.

Maiatzak 27, ostirala

11:30: Albumantzezlana ikas-

leentzat. Formol Laborategia

antzerki konpainia.

20:00: Albumantzezlana pu-

bliko ororentzat. Formol Labo-

rategia antzerki konpainia.

Maiatzaren 15etik aurrera, aza-

roko jaialdia antolatzen arituko

dira, Galdakaoko eta Euskal He-

rriko beste eragile batzuekin ba-

tera. 

Aurtengo Literaturiaren kartela . SORMENE
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Sormeneren hirugarren aldia

egingo duzue. Nola heldu da?

Aurreko bi aldiak pandemiape-

koak izan ziren, eta, horregatik,

oso mugatuta egin behar izan ge-

nituen. 2022ko hau da guk hasie-

ran egitea pentsatu genuena. Gal-

dakaoko Udalaren deialdia hiru

urterako da, eta deialdi hori ira-

bazi genuenean, hiru urterako

aurreikuspen bat egin genuen.

Lau lan ildo ditugu: batetik, sor-

mena sustatu nahi dugu; bestetik,

plazak eskaini nahi dizkiogu eus-

karazko kulturgintzari; hedabi-

deekin lan egin nahi dugu; eta,

azkenik, transmisioa landu nahi

dugu. Pandemiak kolpe handia

eman zion euskarari, eta, ondo-

rioz, baita euskarazko kulturgin-

tzari ere. Gainera, sasoi batean

milaka ikasle geratu ziren euska-

rarekin inolako harremanik izan

gabe. Konturatu ginen lau lan ildo

horietatik agian transmisioak

jaso zuela kolperik latzena. Au-

rretik ere bazegoen eten bat alde

horretatik, eta pandemiak arra-

kala are gehiago sakondu eta za-

baldu zuen. Horregatik, pentsatu

genuen datozen hiru urteetan lau

lan ildo horiek etengabe landuko

genituela, elkar gurutzatzen di-

ren lau lan ildo direlako, baina

agian transmisioan sakondu be-

har genuela gehien.

Zer egin duzue horretarako?

Iazko tailerrak egin zituzten sor-

tzaileei planteatu genien ez izatea

egun bateko tailer bat, baizik eta

horrek uztea kultur adierazpide

hori ulertu, bizi eta lantzeko pro-

posamen bat. Aurtengoa iazkoa-

ren jarraipena da, eta datorren

urtean ere jarraipena edukiko du.

Guretzat, Sormene ez da jaialdi

bat, ez da egitarau errenkada bat:

euskarazko kulturgintza eta sor-

kuntza bizitzeko, ulertzeko eta

lantzeko modu bat da. 

Gure proposamena da lau lan

ildo horiek ekosistema baten mo-

duan jorratzea: kulturgintza eko-

sistema baten gisara ulertzen

dugu guk, eta, horretan, etengabe

aritu behar dute elikatzen sortzai-

leek, antolatzaileek, hezitzaileek,

hedabideek eta zaleek. Elkar la-

gundu behar dute, eta horrek

ematen dio bizia ekosistema bati.

Euskarazko kulturgintzaren ja-

kintza ezagutarazteaz gain, prak-

tika ere oso inportantea da, eta

gure helburua da euskaraz sor-

tzeko grina transmititzea, ezagu-

tza eta jakintza horrek balio die-

zagula gehiago jakiteko, baina

baita sormena sustatzeko ere. 

Hori guztia gainerako lan ildoe-

kin uztartuta, ezta?

Hori da. Horregatik, Ahotsenea-

rekin eta Literaturiarekin antola-

tu ditugu elkarlanean disko eta li-

buru aurkezpenak. Plazak es-

kaintzen dizkiogu euskarazko

kulturgintzari, kasu honetan dis-

koei eta liburuei. Idazleak eta mu-

sikariak etorriko dira beren lanak

aurkeztera, eta zaleak joan ahal

izango dira hara, eta ikusiko dute

2022an zer ari garen idazten eta

zer ari garen kantatzen, lagin bat.

Aurten ere lehentasuna eman

diezue emakume sortzaileei?

Bai. Ahotsenean, adibidez, eskain

dezakegun baino eskari gehiago

daukagu. Gure irizpideen artean,

oso inportantea da emakume sor-

tzaileak izatea. Aurten, adibidez,

Dukkha, Keia, Neona eta Gilda

musika taldeak izango ditugu, eta

horietan denetan emakumeak

daude. Liburuei dagokienez, Ga-

razi Albizua eta Ainara Maya

egongo dira; eta Ines Osinagak,

Olatz Salvadorrek eta Lorea Arga-

ratek Mauriziak ez dau inor hil

egingo dute.

Bestalde, eskolekin egin nahi

dugun lan iraunkor hori dauka-

gu, urterokoa, eta oso emaitza

onak ematen ditu, kulturgintza

ulertzeko beste modu bat eskain-

tzen duelako eta, batez ere, sor-

men prozesuari ematen zaiolako

balioa. Orain arte, gutxitan era-

kutsi digute sormen prozesua, eta

hori oso aberasgarria da ikasleen-

tzat, batez ere ikusten duelako

haiek ere badirela horrelako gau-

zak egiteko gai.

Zergatik da hain inportantea es-

kola transmisiorako? Hori da

gazteengana ailegatzeko toki-

rik egokiena edo eraginkorre-

na?

Ardura denona da. Kulturgintza-

ren ekosistema osatzen dugun

guztion ardura da. Uste dugu sor-

mena sustatu behar dela ezinbes-

tekoa delako pertsonaren garapen

integralerako. Kultur sormenaren

bitartez,pertsonari aukera ema-

ten diogu oso modu ezberdinetan

adierazteko zer sentitzen eta pen-

tsatzen duen. Hitzez ere adieraz

dezakegu hori, baina baita dantza-

ren, bertsoen, musikaren, arte

plastikoen eta ikus-entzunezkoen

bitartez ere, besteak beste. Guk

sustatu eta erakutsi nahi duguna

da pertsonok zenbat modu dauz-

kagun sentitzen eta pentsatzen

dugun hori adierazteko. Esan be-

zala, ekosistema baten moduan

ulertzen dugu guk euskarazko

kulturgintza, eta hainbat eragile

daude hor. Eragile horien artean,

pertsona batek ordu asko ematen

ditu eskolan, eta garrantzitsua da,

baina ez da haien ardura bakarrik.

Elkarrekin eta, ahal bada, sinkro-

nizatuta lan egin behar dugu. 

Hezkuntza arautua, hezkuntza

ez-arautua eta etxeko giroa dira

transmisiorako hiru kanal, eta

beste bat gehitu duzue: inguru-

ne digitala.  

Historikoki izan diren transmi-

siorako kanalak dira hiru horiek,

baina orain ingurune digitala ere

badago. Eta hori ez da belaunaldi

berrien kontua bakarrik, denon

kontua baizik. Etengabe ari gara

elikatzen, informazioa eta edu-

kiak jasotzen, baita sakelakotik

ere. Zer dago euskaraz ingurune

digitalean? Eta, are gehiago, zuk

sakelakoan kultura espainola,

frantsesa eta ingelesa jasotzen du-

zu batez ere, inolako ahaleginik

egin gabe. Euskarazkoa aurkitze-

ko, berriz, haren bila joan behar

duzu; euskarazkoak ahalegin bat

eskatzen dizu. Hori ere landu be-

har da, eta euskarazko kulturgin-

tzari plazak eskaini behar dizkio-

gu ingurune digitalean. Erakutsi

behar dugu zer dagoen euskaraz;

esaterako, azaldu behar diegu

Youtube eta Spotify plataformez

gain Badok.eusdaukagula, edota

bertsoa.eus eta bertsozale.eus

bertsotarako, eta armiarma.eus

literaturaz jakiteko. Edukiak he-

larazi behar dizkiegu. 

«Euskarazko
kulturgintza bizi,
ulertu eta
lantzeko modu
bat da Sormene»
Gotzon Barandiaran  
Sormene jaialdiko zuzendari artistikoa

Ekosistema baten moduan ikusten du
Barandiaranek euskarazko kulturgintza: eragile
guztiek lagundu behar diote elkarri, eta, hala,
ekosistema horrek bizia lortuko du. 

ANDONI CANELLADA / FOKU
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E
szenaren argazkia

aldatzea: plaza

jasangarriago eta

bizigarriago bat sor-

tzea guztientzat,

aintzat hartuta Euskal Herriko

musika eszena guztiz maskulini-

zatuta dagoela. Horixe da, hain

zuzen, Mauriziak ez dau inor hil

sormen proiektuaren helburua.

Itziar Garaluce, Ines Osinaga,

Lorea Argarate eta Olatz Salvador

artistak daude egitasmo horren

atzean, eta Sormene jaialdian ere

izango dira, etzi; goizean, ikasle-

entzako tailer bat egingo dute,

eta, iluntzean, berriz, zuzeneko

bat. Tradizioari begira ondutako

proiektu bat da, kopla zaharrak

eta berriak eta Maurizia Aldeitu-

rriaga erromerietako lehen ema-

kume pandero jotzailearen irudi-

teria oinarri hartuta. Euskal

folklorea formatu digitaletan

ematen dute.

Ekintza inspiratzaile bat izan-

go da ikasleekin egingo duten

tailer hori, sentsibilizazio ariketa

bat. Izan ere, Ines Osinagak azal-

du duenez, musikaren inguruan

badaude kontzeptuekin bakarrik

aldatuko ez diren eragite eremu

batzuk, eta horietako bat izango

da Mauriziak ez dau inor hil tai-

lerra. Euskal kulturaren transmi-

sioa izango da tailerraren ildo

nagusietako bat: «Badirudi eus-

kal kulturan nagusiok pasatzen

dugula lekukoa eta transmisioa,

eta hor autoritate pasatze bat ere

badagoela; guk hori irauli nahi

dugu, ikasleengandik ikasi nahi

dugulako, haiekin espazioak

konpartitu nahi ditugulako, eta

hitz egiteko eta entzuteko espa-

zioak eman nahi dizkiegu»,

adierazi du Osinagak. Kultur

transmisioa ez ezik, tailerrak

beste bi habe inportante ere izan-

go ditu: sormena eta feminismoa.

Izan ere, ikasleek beren burua-

rengan konfiantza izan dezaten

nahi dute, eta, horrela, ahaldun-

tze ariketa horren bitartez, sor-

tzera ausartu daitezela. 

«Sortze proiektu kolektibo»

izena eman dio Osinagak Mauri-

ziak ez dau inor hil proposame-

nari. Azaldu du aspalditik zeu-

kala kezka eszena aldatzeko

beharraren inguruan, artista

guztiek tokia eduki dezaten.

«Erabat ari gara feminizatzen

erabat maskulinoa den eszena

bat. Emakumezko musikariak

behin eta berriz ari gara topo ez

egiten, eta feminismoari buruz-

ko mahai inguruetan eta halako-

ek topo egiten dugu, horri buruz

hitz egiteko bakarrik baitaukagu

autoritatea. Emakume eta femi-

nista askori gertatzen zaigu hori,

emakumeak ez garen eta ertze-

tan dauden gorputz askori, ez-

hegemoniko garen askori».

Hausnarketa hori eginda erabaki

zuten dinamika horiei lekua

ematea, eta horregatik dio sortze

proiektu kolektibo bat dela, hain

zuzen ere. Kolektibo hitzean

jarri du azpimarra: «Ez da erraza

zerbait modu kolektiboan egi-

tea, askoz errazagoa baita baka-

rrik, baina askoz malkartsuagoa

da bidea bakarrik egitea. Elka-

rrekin lan eginda, elkarri ematen

dizkiogu aukera, autoritatea,

relako zama jarri ohi zaiela ema-

kumeei, eta hori ez dela hala.

Omenaldi horrekin, gainera, as-

kotariko erreferenteen beharra

defendatu nahi dute, eta erakutsi

musikari izateko modu asko dau-

dela, emakume izateko modu

asko dauden bezalaxe: «Errefe-

renteen artean aukeratzen jar-

tzen gaituzte etengabe», salatu

du Osinagak. 

Tradizioa, sortzeko motorra
Ahalduntzeaz eta elkarri ematen

dioten laguntzaz gain, beste ildo

nagusi bat ere badu Mauriziak ez

dau inor hil egitasmoak: taile-

rrak. Musikalak ez diren beste

ahalduntze eremu batzuk dira,

bultzatzaileen hitzetan, ahaldun-

tzeko beharrezkoa baita jakintza

gainerakoei helaraztea ere. Asko-

tariko tailerrak egiten dituzte:

musika tailerrak, irudigintzako

tailerrak, hitzaldiak… Osinagak

esan duenez, edozerk eduki deza-

ke lekua Mauriziak ez du inor hil

proiektuan, «baldin eta haren

misio eta baloreekin bat baldin

badator».

Deigarria da zuzenekoan musi-

karekin esperimentatzeko erabil-

tzen duten teknologia, eta ez da

kasualitatea: «Tradizioa erabili

arren sortzeko motor gisa, gaur

egun dugunarekin konektatuta

dagoen proiektu bat da guztiz.

Mauriziak ez dau inor hil-en es-

perimentazio eta sorkuntza as-

kok zerikusia daukate teknolo-

giarekin, eta hori ere interesatzen

zaigu». 

Euskal iruditegi kulturalaren

eta folklorearen berrirakurketa

bat proposatzen du Mauriziak ez

dau inor hilproiektuak, eta, sus-

tatzaileek asko gozatzen duten

arren kontzertuak egiten, ez dute

hor geratu nahi: «Plaza leku as-

kotan egon daiteke», nabarmen-

du du Osinagak. 

‘Mauriziak ez dau inor hil’ sormen proiektuaren tailerra eta zuzenekoa
egingo dituzte Olatz Salvador, Ines Osinaga eta Lorea Argaratek Sormene
jaialdian, etzi; transmisioa, sormena eta feminismoa landuko dituzte.

Eszena aldatzeko beharra

Lorea Argarate, Ines Osinaga eta Olatz Salvador. JONE ALBENIZ

MauriziaAldeiturriagaren
irudia atzean. 

JONE ALBENIZ

Iazko Feministaldian egindako ikuskizuna.

JONE ALBENIZ

baliabideak… Gehiago gozatzen

dugu».

Aurretik egon diren plazandre

guztiei ohore egin nahi izan diete

lau artista horiek, eta tradiziotik

abiatu dira iraganari, orainari eta

heldu denari heltzeko: «Hasteko,

tradizioa berrikusi nahi dugu,

ikusteko zeri ematen diogun ja-

rraipena, zer hari transmititu

nahi dugun, zer hari moztu nahi

dugun». Osinagak nabarmendu

du mundua gauzak lehenengo al-

diz egin dituzten emakumez be-

teta dagoela, baina, hala ere, gau-

zak lehenengo aldiz egiten ari di-

Askotariko
erreferenteen beharra
defendatu nahi dute, eta
musikari izateko modu
asko daudela erakutsi


