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Euskara Aspaldiko hizkera
sekretu bat da apaepe. Nekane
Martiarena da hiztunetako bat
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Ingurumena jomugan
Gipuzkoan lau parke eoliko egiteko proiektuak daude b Herri horietako auzokideak
bildu egin dira, parkeek ingurumenari eta osasunari egin diezaieketen kaltearen beldur
b Saretzearen eta herritarrak informatzearen garrantzia azpimarratu dute

Ezkeltzu-Andatzako parkea
sortu nahi duten eremua,
Zizurkilen, uztailaren 27an.
JON URBE / FOKU

Maria Ortega Zubiate

Gipuzkoako mendialdea energia
berriztagarrien proiektuen helmuga bilakatu da azken urtean.
Lurraldean lau parke eoliko egiteko proiektuak daude, baina
oraindik ez da eman haiei buruzko erabakirik. Hala ere, zenbait
auzokide eta herritarren artean
larridura piztu du beren mendialdean halako obra handiak egingo
dituztela jakiteak, eta zenbait plataforma eratu dituzte, herritarrak
«informatu» eta etorkizunean
«alegazioak» aurkezte aldera.
Orain, elkarrekin saretzen ari

dira, «fronte bat eratzearen garrantziaz» jabetuta.
Soraluze eta Elgoibar arteko
Kortazar edo Karakate mendian,
Zizurkil eta Usurbil arteko Ezkeltzu-Andatzan, eta Azkoitia, Urretxu eta Zumarraga arteko Buruzain daude lau proiektu horietatik
hiru. Iazko urte bukaeraren eta
aurtengo udaberriaren artean
erregistratu zituzten eskaerak,
guztiak enpresa beraren edo haren
filialen baten izenean: Green Capital da enpresa. Proiektuen berri
izan bezain pronto hasi ziren herriotako zenbait herritar eta kaltetu batzen, eta horrela sortu dira,

hurrenez hurren, Karakate Bizirik, Ezkeltzu-Andatza Bizirik eta
Oletan ere Ez plataformak, parke
eolikoen eredu horren aurka.
Ttala Lizarraga Zizurkilgo plataformakoa da; hau da, EzkeltzuAndatza Bizirik plataformakoa.
Kezkatutako herritar bat izateaz
gain, baliteke obrak zuzenean
kalte egitea hari, parke eolikoa
egiteko asmoa dagoen lekutik
bostehun metrora bizi baita. Plataforman parte hartzera animatu
zen proiektuak kezka sortu ziolako: «Ezketzu-Andatzako paraje
hori izugarri polita da, zoragarria,
eta hor dorre bat jartzea ez da

bidezkoa». Herri mailako bilera
batera deitu zituen Zizurkilgo
Udalak. «Udalak jakinarazi zigun
zer zetorren, baita berak alegazioak egin nahi zituela ere».
Plataforma eratu, eta hilabete
pasa inguru daramate informazioa biltzen. Horrek areagotu egin
die kezka: «Hasi gara ikertzen,
eta ikusi dugu zer oztopo dakartzan; handiak dira. Osasunean
eragina duela ikusi dugu: insomnioa eta depresioa eragiten dute.
Animaliak hiltzen joaten dira,
ezin dutelako lorik egin». Hori,
osasunari dagokionez, baina
mendiari berari egin diezaioketen

kalteak ere larritu du jendea, Lizarragak esan duenez. «Dorreak
mendira igotzeko, txikizioa eragin dezakete. Eta, bestalde, olio
isuriak eta horrelako eragozpen
asko ditu».

Ondarea arriskuan
Hiru proiektuetan dituzte kezka
horiek. Karakatekoan, ordea, badago beste bat: babestutako eremu baten ondoan dagoela eginda
proiektua. Megalito ugari daude
mendilerro horretan, aurten beste bi aurkitu dituzte, eta horrek
ekarri du, parte batetik, Soraluzeko Udalak parke eolikoen proiek-
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Pankarta bat Buruzaiko parke eolikoaren aurka, Azkoitian, ekainaren 12an. OLETAN ERE EZ

tuaren aurka egitea. Elgoibarkoak
ere horrela egin zuen.
Izan ere, proiektua bi udalerriek babestutako eremutik kanpo dago, baina horrek ez du eragin beldur gutxiago inguruan.
«Nik uste dut elgoibartarrentzat
eta soraluzetarrentzat mendi kuttunena dela Karakate, eta, horrez gain, estazio megalitikoa ere
badago. Duela milaka urte gure
arbasoentzako leku berezia bazen, zerbaitengatik zen; guretzat
ere hala da oraindik», dio Andoitz Agirregomezkorta Karakate
Bizirik plataformako kideak.
Gainontzeko proiektuetan ere,

zenbait udalek esku hartu dute.
Zizurkilen, udalak jakinarazi du,
Soraluzekoak eta Elgoibarkoak
bezala, alegazioak aurkeztuko dituela. Horretan lagun izango dute
Ezkeltzu-Andatza Bizirik plataforma. «Soraluzeko Udalak aho
batez egin zuen parkearen aurka,
eta guk, mozioa hartu, eta Zizurkilgo Udalari pasatu diogu. Badirudi irailean egin dezakeela
aurrera», azaldu du Lizarragak.
Buruzaiko mendiaren egitasmoaren aurrean, Urretxuko eta Zumarragako udalek ere aho batez
onartu dute aurkako mozioa. Azkoitikoak, oraingoz, ez du horren
inguruan ezer esan, eta Gipuzkoako Hitza-k ez du haren adierazpenik lortzerik izan.
Oraintxe, Zizurkilgo parkearen
aurreproiektua baino ez dago
kaleratuta. Beste bi proiektuak
baino aurreratuago dago hura,
besteak oraindik aurreproiekturik gabe baitaude. Oraintxe da,
beraz, plataformetako kideen ustez, ekiteko momentua: uda betean, zaila ikusten dute inorengana
heltzea, baina irailerako indarra
hartu nahi dute, «denborarik ez
galtzeko».

Informatzearen garrantzia
Hastapenetan dira, hortaz, taldeok, eta lehen pauso moduan, jendearengan eragitea dute helburu.
«Gure kezkarik handiena da jendeak ba ote dakien zer ari den gertatzen. Informatu egin nahi dugu,
kontzientziatu, eta gero, ahal
bada, proiektua gelditu edo,
behintzat, taxuz egin», esan du

‘‘
Ezkeltzu-Andatzako
paraje hori izugarri
polita da, zoragarria,
eta hor dorre bat jartzea
ez da bidezkoa»
«Ikusi dugu zer oztopo
dakartzan [parkeak];
handiak dira.
Osasunean eragina
duela ikusi dugu»
Ttala Lizarraga
Zizurkilgo Ezkeltzu-Andatza Bizirik

«Gure kezkarik
handiena da jendeak ba
ote dakien zer ari den
gertatzen; informatu
egin nahi dugu»
«Jakin beharko dugu
energia hori behar
dugun, eta, behar
badugu ere, nolakoa
izan behar duen»
Irene Elortza
Azkoitiko Oletan Ere Ez

«[Karakate] Gure
arbasoentzako leku
berezia bazen,
zerbaitengatik zen;
guretzat ere hala da»
«Ez gaude energia
berriztagarrien aurka,
ezta gutxiago ere, baina
horrelako proiektu
handien aurka, bai»
Andoitz Agirregomezkorta
Elgoibarko Karakate Bizirik

Irene Elortza Oletan Ere Ez plataformako kideak. Azkoitiko taldeak duela bizpahiru hilabete egin
zuen lehenengo bilera, eta, ordutik, sinadura bilketa abiarazi dute
herrian. «Gustura gaude: sinadura asko biltzen ari gara. Zortziehun inguru lortu ditugu. Lau
aldiz soilik jarri dugu mahaia. Sinadurekin, indar handiagoz nahi
dugu agertu udalaren aurrean,
eta herriaren zati handi bat honen
aurka dagoela erakutsi nahi
diogu».
Bide beretik doa Zizurkilgo plataforma ere. «Herritarrei galdetzen diegu ea proiektuaren berri
baduten, eta gehienetan ezetz
erantzuten digute», dio Ezkeltzu-Andatza Bizirik taldeko kide
Lizarragak. Nahiz eta udalak bilerara deitu, parke eolikoaren berri
ez da lar zabaldu herrian; horixe
nabaritu dute. Lizarragak ere
proiektua eraiki nahi duten inguru horretan bizi den baserritar
batek esanda jakin zuen hori.
Orain, beraz, informazioa zabaltzeko lan horretan ari dira, hartara gerora, alegazioak aurkezteko
garaian, plataformaren izenean
eta norbanakoen izenean egin
ahal izateko alegazioak.
Elgoibarren, Karakateko parkeko kaltetu moduan, kontzientziazioa zabaltzen ari dela nabaritu du Agirregomezkortak. Haiek
ere, beste bi taldeetan bezala, herriko mobilizazioa dute helburu,
eta nabaritu dute horretarako
prest dagoela jendea. «Guk honen
aurrean taldea sortzeko bat-batekoa erantzuna eman dugu, eta

ikusten dugu herriak erantzun
egin duela», dio Agirregomezkortak.

Alternatiba osasuntsuak
Mugimendu ekologistan eta haren bueltan aritutakoek osatzen
dituzte hiru plataformok. Horregatik, sarri galdetzen diete energia
berriztagarrien aurka egotearen
inguruan. «Ez gaude energia berriztagarrien aurka, ezta gutxiago
ere, baina horrelako proiektu
handien aurka, bai», azaldu du
Agirregomezkortak. Hirurak datoz bat: beste era batera egin daitezke gauzak, ondorioak horren
«kaltegarriak» izan gabe.
Izan ere, aurrera joatekotan, ia
berrehun metro garai izango dira
proiektuetako errotak. Plataformen ustez, gehiegizkoa da horrelako proiektu handiak egitea;
behintzat, aurretik lanketa bat
egin gabe. «Eskatzen duguna da
lehenengo diagnostiko bat egitea.
Lehenago, jakin beharko dugu
energia hori behar dugun, eta,
behar badugu ere, nolakoa izan
behar duen. Pentsatu behar dugu
ea prest gauden horrelako sakrifizio bat egiteko», adierazi du
Elortzak. Horrelakorik ez dela
egon dio, pauso asko geratu direla egiteke, eta azken erabakira jo
dutela zuzenean: «Agian, beste
era batera aurreztu dezakegu
energia, edo beste era batera
sortu. Oso larria iruditzen zaigu
hori dena eztabaidatu gabe
horrelako proiektu handi bat eta
horrelako parke industrial bat
jartzea mendian».
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«Jendearen interesa
lortzea presio handia da,
baina presio polita»
Mikel Aiestaran b Kazetaria

Ia bi hamarkada daramatza Aiestaranek munduko lurralde gatazkatsuetan barrena
lanean, erredakzioko berotasuna utzita. Jerusalemgo etapa bete du, baina Euskal
Herria oraindik ez da haren planetan ageri, bertan «sare» bat daukan arren.
Maria Ortega Zubiate Azpeitia

Ez da erraza Mikel Aiestaran kazetariaren (Beasain, 1975) agendan
tarte bat egitea, Euskal Herria zapaldu orduko hegazkinen batean
baitago, albisteak daraman lekura bidean. Uztaila, ordea, atseden
hilabetea da berriemailearentzat,

eta Azpeitian hartzen du deskantsua, bere «B planean». Telebistan ikusita ezagutuko dute askok,
Jerusalemgo meskiten zabalgunetik edo Gazako (Palestina) lubakietatik berri ematen. Baina hori
baino gehiago da Aiestaran; Aiestaranistan ere deitu izan diote:
Ekialde Hurbil osoa goitik behera

deskribatu du kaleratutako lau liburuetan eta sortzaile den 5W nazioarteko kazetaritzako aldizkariko kroniketan, besteak beste.
Ekialde Hurbileko lanagatik
egin zara famatu, baina kazetaritza lanak Espainian hasi zenituen, Ceutan. Nolatan?
Lehen esperientziak beti izaten

dira erabakigarriak arlo denetan,
eta lanean, zer esanik ez. Ikasketak Iruñean egin nituen. Gustura
hasi nintzen era askotako lanak
egiten; karrera egin bitartean, lau
urtez egon nintzen lanean Volkswagenen. Toki askotan egin dut
lan, eta kazetaritzara heldu nintzenean luxua iruditu zitzaidan,

opari bat. Kazetaritzan, cum laude master bat izan zen Ceuta: nire
lehen kontaktua islamarekin,
muga zail batekin, nire lehen esperientzia erredakzio batean,
etxetik kanpo bizitzen han ezagutu nuen Sevillako lagun batekin...
Dena zen berria. Eta zergatik ez?
Askotan etxe ondoan egin nahi
dugu lan, baina niri aukera sortu
zitzaidanean ez nuen bitan pentsatu: trena hartu, eta Ceutara.
Behin bakarrik bueltatu naiz
hara, baina, benetan, oso esperientzia intentsoa izan zen profe-
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MOTZEAN
Landu duzun lanik gogokoena? Beti azkena; kasu honetan, Ukrainakoa. Gure balioa
da gure azken estaldura.
Kazetaririk gogokoena? Javier Espinosa, Xavier Aldekoa,
Mikel Reparaz, Karlos Zurutuza... Hemen maila dago.
Markatu zaituen nazioarteko momentu bat? 2006ko Libanoko gerra. Ni han nengoen euskal gatazkari buruzko
erreportaje bat egiten, eta batbatean hasi zen. Gerra horretan sartu nintzen gurpil honetan, eta ez naiz atera. Hori, eta
2003ko Irango lurrikara.
Sanferminak ala sanignazioak? Sanferminak, beti. Oso
politak dira.
Azpeitia ala Jerusalem? Jerusalem. Ni Jerusalemetik irten naiz, baina Jerusalem beti
etorriko da nirekin.

MARIA ORTEGA ZUBIATE

sionalki eta pertsonalki, toki bitxia delako.
Lehen esperientzia horrek ekarri zizun nazioarteko kazetaritzarekiko interesa?
Batek daki! Ni bidaia mundutik
nator: lehengoan etxean aurkitu
nuen Tintinen komikien nire bilduma. Orain dela berrogei urte
lortu nuen bilduma osatzea. Izan
ere, niretzat Tintin erreferente bat
izan zen, bidaiari gisa kazetari
gisa baino gehiago, nik orduan ez
nekien-eta zer zen kazetari bat.
Ceuta beste ikasgai bat izan zen,

baina hor arraroena da ez zidala
Afrikako aterik zabaldu, Marokora joan beharrean Ekialde Hurbilera joan nintzela.
Zergatik Ekialde Hurbila?
Gero hasi nintzelako breaking
news-ak egiten, eta korrespontsalak ez zeuden tokiak aukeratu
behar nituen. Horregatik, hasieratik Libano, Iran, Afganistan eta
horrelakoak hartu nituen, horietan ez zegoelako korrespontsalik
eta bazegoelako tokia niretzat.
Zaila da tarte bat egitea, eta horregatik aukeratu nuen.
Baina nazioartera salto egin aurretik, tokiko prentsan aritu zinen urte dezentez.
Ceutan ere kazetaritza oso lokala
zen, El Diario Vasco-koa bezala.
Eta kanpoan egiten dudana ere
horrelakoa da: nik ez dut egiten
kazetaritza geoestrategikoa edo
analisi politikoa; nik oso gertuko
kazetaritza egiten dut. Nire eskola
izan dira El Faro de Ceuta eta El
Correoeta El Diario Vasco. Azpeitian egon ala Kieven, izenak eta
tokiak aldatzen dira, baina lan
egiteko era, ez.
Hala ere, behar zenuen nazioartera salto hori egitea?
Bai, hori horrela da. Baina, era berean, gure lanean egonkortasuna
behar duzu, eta hori niri El Diario
Vasco-k eman zidan. Nik hemen
plan bat egin nuen, etxe bat familiarentzat, sare bat. Nik argi nuen
ez nuela bizi osoa hemen egin nahi,
baina behar nuen sare bat. Urte
horiek inbertitu nituen sare hori
sortzen. Jerusalemen gaude orain;
orain Istanbulera mugituko gara,
Turkia orain oso garrantzitsua baita Ukrainari begira, eta, nire ustez,
Ukrainak datozen urteetan lana
emango digu. Baina Azpeitia da
gure B plana, eta, hau bada gure B
plana, oso bizimodu ona da.
Nolakoa izan zen hemengo lana
utzi eta lehen bidaia, 2005ean?
Sekulako beldurra nuen, noski.
Baina ni saiatzen naiz bost bat urtean behin aldaketa handi bat
sartzen, lo ez hartzeko. Hori izan
zen, agian, indartsuenetako bat:
lanpostu finko bat, oso lan baldintza onak, guztia uztea. Orduan kezka hori nuen. Nik beti
zerrenda bat egiten dut koaderno
batean alde positiboekin eta negatiboekin, eta nire zerrenda horretan argi nuen hau utzi nahi
nuela eta, behintzat, probatu.
Egin izan ez banu, badakit oraindik neure buruari galdetuko niokeela zergatik ez nuen erabaki
hori hartu, baina galdera hori ez
diot inoiz egin neure buruari.
Onerako izan zen, beraz, aldaketa?
Bai. Erabakia hartu nuenetik bizimodu berri bat hasi zen niretzat

Urteetan, hainbat tokitan. Munduko hainbat txokotan ibilitakoa da Mikel Aiestaran kazetaria. Argazkian, duela hamar urte, Libiako gerran berriemaile gisa egin zuen bidaia batean. GIPUZKOAKO HITZA

eta familiarentzat, eta oso pozik batez ere gaur egun, fake newsgaude. Eta hori sumatzen da lane- ez inguratuta baikaude. Urte asko
an. Kezkak bai, ikaragarriak dira: behar dira horrelako puntu bat
oso erromantikoa da freelance lortzeko, baina erraz galtzen da.
izatea, erromantikoa bezain gogo- Eta sinesgarritasuna mantentzerra askotan. Erantzukizuna han- ko, komunikabideen konfiantza
ditu zait, hemendik Jerusalemera ezinbestekoa da. Gainera, oso lan
joan ginenean Ane alabak 6 urte zituen, eta Telmo semeak, 3. Zortzi urte
igaro dira, eta zailtasunak
ugaritu. Umeak txikiago- Egin izan ez banu [Euskal
ak zirenean, errazago Herritik joan], neure buruari
mugitzen nintzen. Baina galdetuko nioke zergatik ez
beti aurrera.
nuen erabaki hori hartu»
Eguneroko gauzez
gozatzen nabil; ez dut «Euskal Herrian sumatzen dut
gehiegi pentsatzen. nazioarteko informazioarekiko
Agian, egunen batean interes handia dagoela; maila
pentsatu beharko dut altua daukagu»
hemendik hamar urtera «Niretzat lehentasuna izaten
zer egin. Ez dakit, ez da konexioak bilatzea: 3.000
dut planik. Oraingoz, kilometrora nago, eta lortu
horrela jarraitu nahi dut. behar dut irakurlea lotzea»
Orain aldaketa handi bat
datorkigu: Jerusalemdik Istanbu- espezifikoa da gurea; nazioarteko
lera goaz, eta horrek buruko min kazetaritza ez da mainstream-a.
handia ekarriko digu, hasieran Jendearentzat erreferente izatea
behintzat: eskola, etxe berria, ona da: liburua idatzi eta jendeak
baimenak, paperak... Baina irakurtzea, edo telebistan agertu
eta zure alkandorari begira egon
oraindik energia daukagu.
Albistearen parean egotea to- beharrean esaten duzuna entzukatzen zaizu; aditu bilakatu zara. tea; hori polita da.
Sortzen du presiorik beti infor- Zelakoa da euskal publikoa?
mazio fidagarria sortu behar ho- Badago interesik nazioartean
gertatzen denarekiko?
rrek?
Nik aditu hitza baino gehiago, es- Nire ustez, badago. Nire liburuak
pezialista erabiltzen dut, bereziki hemen saltzen dira gehien. Eta
hizkuntza ez dudalako mendera- nik saiakera idazten dut, zer eta
tzen. Baina bai, konturatzen naiz Ekialde Hurbilari buruz.. Ez da
jendearen sinesgarritasuna eta erraza. Euskal Herrian sumatzen
interesa lortu ditudala. Eta, alde dut nazioarteko informazioarekibatetik, presio handia da, baina, ko interes handia dagoela; maila
bestetik, oso presio polita. Gure altua daukagu, bidaiariak garelalanean gakoa da sinets zaitzatela, ko eta interesa badagoelako. Ba-
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tez ere, Palestinarekin: harreman
handia dago gure artean. Eta profesionalak ere oso ondo hezita
daude. ETBn, adibidez, kazetari
bat Kolonbian edo Pekinen egotea euskaraz informatzen, sekulakoa da.
Istorio bat kontatzeko orduan,
zelan dakizu nora jo?
Nire ustez, arazo bat dago kazetaritzan: beti joaten gara bihotzera,
burura beharrean. Sentsazionalismo puntu hori daukagu. Niri ez
zait sentsazionalismoa gustatzen.
Beti saiatzen naiz oreka lortzen bi
horien artean. Niretzat lehentasuna izaten da konexioak bilatzea: Kiev eta Azpeitia edo Beasainen artean. 3.000 kilometrora
nago, eta lortu behar dut ikuslea
edo irakurlea lotzea. Nazioarteko
piezak egitean, ezinbestekoa da
hariak, zubi horiek sortzea. Eta
oso gauza txikiak dira, xehetasunak. Hain zuzen ere, xehetasunak
grabatzen ditut: markak, panpinak... ezagutzen ditugun gauzak,
oro har. Hori leku guztietan egiten saiatzen naiz. Oso garrantzitsua da izenak ere sartzea. Pertsonaien izena ematea; abizenik ez
bada ere, gutxieneko datu batzuk. Hori dena, telebistaren kasuan, minutu batean egin behar
dut: gero eta denbora gutxiago
dago, eta ez dut astirik aurkezlea
agurtzeko ere. Presaka bizi gara.
Nik denbora gehiago emango
nioke, baina, horregatik, ez naiz
inoiz nagusia izango.
Lau liburu idatzi dituzu, eta 5W
aldizkariko sortzaileetako bat
zara. Zer falta zaizu egiteko?
Fikzioa. Ez dut inoiz landu, ez eleberri bat idazteko, ez zineman.
Irudia ere nahi dut landu. Dokumental indartsu batzuk egin nahi
ditut, erronka hori daukat buruan, baina horretarako talde bat
behar dut. Fikzioa idazteko ez,
baina nik ez dut arte puntu hori.
Ni sinplea naiz idazteko orduan.
Baina liburu batek ematen dizun
formatua eta askatasuna niretzat
oso aberasgarria izan da: lehen
pertsonan eta orainaldian idazten
dut, eguneroko kroniketan egiten ez dudana. Horregatik, orain
bi libretarekin ibiltzen naiz: bata
hurrengo libururako, beti daukadalako buruan, eta bestea eguneroko kronikentzat.
Etorkizunean ikusten duzu zeure burua Euskal Herrian bueltan?
Ideiarik ere ez daukat. Oraingoz,
lana dagoen bitartean, ez. Hau
beti egongo da hemen, beti egongo da ondo. Orain ez dut neure
burua hemen ikusten, baina zergatik ez? Ni oso gustura etortzen
naiz. Lan baldintzak aldatzen badira, agian bai.
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Kirola garbigune
gisa
rudi ikusgarri asko utzi ditu
aurten Frantziako Tourrak,
horietako asko ederrak eta
gogoangarriak, baina oso
bestelako bideo bat ekarri nahi
dut gaur hizpidera, niri behintzat
barruan zimikoa egin didalako.
Ez da, nik dakidala behintzat, telebistan ikusi, sarean baino ez,
eta kalitate tekniko kaskarrez
egina da. Zale batzuk ageri dira
bideo horretan, Tourreko mendiko etapa baten amaieran —Hautacamen oker ez banaiz—, Movistar taldearen auto baten ondoan,
taldeko profesional batzuk kantuz iraintzen: «A segunda, oe, a
segunda, oe...» («Bigaren mailara, oe...»).
Jakina denez, Movistar taldea,
aurtengo emaitza kaskarren ondorioz, kategoria apalago batean
lehiatzera behartua egon daiteke

I

hurrengo denboraldian, eta zale
horiei, antza denez, distira handiko ideia iruditu zitzaien Movistarreko profesionalak futboleko zaleen artean ohikoa den kantu
hori beren muturren aurrean
kantatuz iraintzea.
Futbolean ohiko samarrak dira
halakoak eta are gogorragoak
ere, baina txirrindularitzan ez
gaude ohituta. Kritika gogorrak
jaso ditu Movistarrek, hala zaleen
nola aditu eta kazetari askoren
aldetik, eta arrazoiak ere badaude horretarako, normaltzat har
daiteke hori. Baina halako kantu
iraingarriak —zorionez, nire ustez—, ez dira, orain arte behintzat,
ohikoak izan txirrindularitzaren
munduan. Horregatik geratu zait
hain iltzatua bideo desatsegin
hori, oraindik ere buruan bueltaka daukadana.

R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

Ez da komeni kontu
hauetan purista
jartzea, goi mailako
kirolak gure
gizartean duen
zeregin nagusietako
bat herritarron
emozio zitalenen
zabortegia
izatea baita

Irudia b Donostia

Ikusle moduan bi kiroletako
zaleen arteko giroak ezagutu ditut, hala futbolekoa nola ziklismoarena, eta uste dut kirolarienganako eta, oro har, profesionalenganako errespetuan alde
handia dagoela bien artean, bi kirolen zaleen eta jarraitzaileen artean denetik badago ere, jakina.
Askotarikoak izan daitezke motiboak: futboleko diru-kontuen
gehiegikeria laidogarria, futbolaren masifikazioa eta omnipresentzia mediatiko zapaltzailea,
ostikolari batzuen —askoren?—
itxura eta izaera harroa, futbol
taldeekiko atxikimendu estuari
lotutako hooliganismo itsua…
Futbolaren munduan ez da dena
dirua eta harrokeria, jakina, eta
txirrindularitza ez da orbanik gabeko kirol guztiz garbi, solidario,
inklusibo, ekologiko eta jasangarria, ezta hurrik eman ere, baina
aipatu ditudan lau kontu horietan bederen, oro har, futbola baino txukunagoa bada behintzat,
nik uste.
Nolanahi ere, ez da komeni
kontu hauetan purista edo garbi-

zaleegi jartzea, goi mailako kirolak gure gizartean duen zeregin
nagusietako bat herritarron
emozio zitalenen zabortegia izatea baita, goi mailako kirol emankizunak tabernetan ikusiz edo
horiei buruzko komentarioak
sare sozialetan irakurriz ederki
asko egiaztatzen denez. Are
gehiago: nork ez du harrapatu,
intimitatean bada ere —Jose Maria Aznarrek katalanez mintzatzea maite omen zuen giro patxadatsu horretan—, bere burua goi
mailako kirolari bat neurriz kanpo iraintzen, jakinaren gainean
esaten duena ez dela ez bidezkoa
eta ez zentzuzkoa, baina horrela
jarduteak barrua lasaitzen laguntzen diola jabetuta? Bota dezala
harria kulpatik libre dagoenak.
Denean bezala, honetan ere senez jokatu eta kontuari tamaina
harrapatzea izango da gakoa.
Laster hastekoa da futboleko Espainiako Liga. Norberaren esku
dago orain garbigune erraldoi
hori modu egokian erabiltzen asmatzea, terapeutikoki baina ingurua kutsatu gabe.

UGTk sinatu egingo du zahar etxeetako
hitzarmena, %7ko ordezkaritzarekin
DONOSTIA b UGTk esan du sinatu egingo dutela patronalak Gipuzko-

ako zahar etxeetarako proposatutako lan ituna. %7ko ordezkaritza du
negoziazio mahaian. Beste sindikatuek gaitzetsi egin dute hitzarmena.

«Gaur egun, zaila da gai bat
baztertu behar izatea ez
dagoelako euskal hiztunik.
Sekulako aldaketa
nabaritu dut horretan»
Manu Etxezortu
Euskadi Irratiko esataria

7.617
IAZ ZENBAT LAGUN HIL ZIREN, GIPUZKOAN
Eustatek emandako datuen arabera, iaz 7.617 pertsona hil ziren Gipuzkoan, 2020an baino %1,6 gutxiago. Zirkulazio sistemako arazoak izan ziren
heriotza gehienen kausa, eta haien atzetik, tumoreak.

Mercedes Kareaga bekaren bigarren
deialdia zabalik da, irailaren 30era arte
EIBAR b Emakumeek Eibarko historian egindako ekarpena ezaguta-

Sarrerak agortuz itzuli da Jazzaldia
Astelehenean amaitu zen Donostiako 57. Jazzaldia. Inoizko jendetsuenetakoa izan dela nabarmendu dute antolatzaileek. Guztira, 150.000 ikusle bildu dira hamalau agertokitan izandako 84 saioen artean. Trinitate plazan,
esaterako, lau egunetik hirutan sarrera guztiak amaitu zirela azaldu dute; Kursaaleko auditoriuma ere egunero
bete zen; eta Zurriolako hondartzara milaka lagun joan ziren. Datorren urteko jaialdia zein egunetan izango den
iragarri dute: uztailaren 21etik 25era. Irudian, Lakecia Benjaminen kontzertua, astelehenean. I. ZABALETA / FOKU

razteko sortu du Mercedes Kareaga beka Eibarko Udalak. Lehen deialdia hutsik utzi zuten, aurkeztutako lanen kalitatea ez zutelako egokitzat jo. Irailaren 30era arte egongo da zabalik bigarren deialdia.

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea, z/g, 20140, Andoain. Eskutitzak
Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus

Partaidetza
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Herritarrak erdigunean jarriz
Oñatiko Udalak partaidetzari loturiko ordenantza bat abiarazi zuen uztailaren 11n
b Gardentasuna, parte hartzeko bideak eta lankidetza publiko-soziala arautzen ditu
June Romatet Ibarguren

Herritarrak politika publikoaren
erdigunean jartzeko ordenantza
bat abiarazi zuen Oñatiko Udalak
uztailaren 11n, alegazioak jasotzeko epea amaitu ondoren. Administrazioaren irekitasuna eta gardentasuna, parte hartzeko bideak,
eta lankidetza publiko-soziala
arautu dituzte. Izaro Elorza Oñatiko alkateak azaldu du EH Bildu
aurreko legealdian hasi zela ordenantzaren prozesuan lanean,
nahiz eta araudia hilabete honetan argitaratu duten: «Beharrezkoa iruditu zitzaigun gu baino lehen zeudenek hasi zuten bidearekin jarraitzea, uste baitugu hori
dela etorkizuna, herritarrek erdigunean egon behar dutela». Gisa
horretako lehen ordenantza da
Gipuzkoan.
Osoko bilkuran aho batez
onartu zuten, eta horri garrantzia
ematen diotela kontatu du Elorzak. «Guretzat, garrantzitsua da
esatea denok bat egin dugula honetan. Udalak garrantzia eman
dio parte hartzeari, baita garapen
komunitarioari ere, eta apustu
bat egin dugu norabide horretan».
Ordenantzaren helburu nagusia da herritarrak gobernuaren
erdigunean jartzea, erabakiak
udala, herritarrak eta hainbat
eragile batuz hartzea. «Elkartzen
baditugu, gure arteko harremanak bidezkoagoak izango dira,
eta hori lortu nahi dugu», esan du
alkateak. Gaineratu du parte hartzearen aldeko apustuak aldatu
egingo duela gaur egun gizarteak
horri buruz duen ikuspuntua, eta
alde demokratikoa handitu eta
sakonduko duela.
«Herritarrek politika publikoan eragiteaz hitz egiten dugunean, ez gara eremu jakin batera
mugatzen: asmoa da eremu guztietara zabaltzea», esan du Elorzak. Parte hartzeak antzekoak
izatea nahi dute, udaleko jardun
askotan eragitera iristea, baita herritarrak egiten denaren parte
izatea ere. «Gure ustez, benetan
garrantzitsua da parte hartzea
tresna moduan erabiltzea, eta ez
helburu moduan».
Orain arte, hainbat prozesu parte hartzaile abiarazi dituzte Oñatin, eta, ordenantzaren bidez, horiek arautu eta ordenatu nahi di-

tuzte. Modu horretara, herritarrek
gauzak nola egin jakingo dutela
dio Elorzak, eta udalarentzat ere
beharrezkoa izango dela: «Honekin, gobernatzeko eredua aldatuko da, eta hiru esparruri emango
diegu garrantzia». Nagusitzat jo
dituzten esparruak hauek dira: informazioaren eskuragarritasuna
eta administrazioaren irekitasuna
bermatzea, parte hartzeko dauden
bideak ireki eta azaltzea, eta lankidetza publiko-soziala sustatzea
—hau da, eragileen, udalaren eta
herritarren arteko lankidetzan
eremu eraldatzaileak sortzea—. Sareak sortuko dituzte, horietan lan
egin, erabakiak hartu eta gobernantza ereduari bira emateko.

Bazterketak eragoztea
Idazketa prozesua, batez ere, Partaidetza eta Garapen Komunitarioko Sailak egin zuen. «Aholkularitza saio pare bat ere izan genuen», esan du Elorzak; «bat,
hezurdura zehazteko, eta bestea,
generoaren lanketa zehatza egiteko». Arlo legal eta juridikoari
dagokionez, idazkaritzak egin

«Gure ustez, benetan
garrantzitsua da parte
hartzea tresna moduan
erabiltzea, eta ez
helburu moduan»
«Udalak garrantzia eman
die parte hartzeari eta
garapen komunitarioari;
apustu bat da norabide
horretan»
«Legealditik harago
joan nahi izan dugu:
berdintasunean lan
egiteko beste urrats
batzuk egin ditugu»
Izaro Elorza
Oñatiko alkatea

Oñatiko herritarrak, 2020ko ekitaldi batean, herriko plazan. OÑATZ DANTZA TALDEA

zion jarraipena, eta, iritziak eta
ikuspuntuak jasotzeko saioak
egin zituzten maila teknikoan,
maila politikoan eta herritarrekin. «Hori guztia egin ondoren
osatu genuen ordenantza».
Prozesuan ez dute izan beste
herririk erreferentzia moduan,
nahiz eta badauden hiri batzuk:
Donostia, Iruñea, Bartzelona...
Hala ere, Elorzak kontatu du dena
aztertu ondoren puntu batzuk
bakarrik hartu dituztela oinarritzat, beste askorekin ez baitzuten
bat egiten. Gainera, Oñatirako
sortuko zutenez, haren errealitatera gerturatu behar zuela dio.
Genero ikuspegitik, adibidez,
lanketa bat egin du udalak. Alkatearen hitzetan, horrelako partaidetzetan ere izaten baitira
praktika baztertzaileak. «Legediak markatzen duenetik harago
joan nahi izan dugu: berdintasunean lan egiteko beste urrats
batzuk egin ditugu». Horregatik,
generoaz gain, parte hartzeak
baldintzatzen dituen hainbat
faktore zaindu dituzte: jatorria,
adina, klasea, desgaitasunak, eta
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abar. Prozesua inklusiboa izatea
nahi zuten, behar denak kontuan hartzeko eta bazterketarik
ez izateko.
Parte hartzeak ahalmen eraldatzailea duela dio Oñatiko alkateak, orain arte izandakoak aldaketa eskatzen duela, eta horretarako herritarrak izan behar duela
erabakitzeko gaitasuna. Baina,
aukera hori bermatzeko, Oñatiko
Udalak betebeharrak izango ditu:
besteak beste, ematen diren pausoak kalitatezkoak izatea eta ordenantza betetzen dela ziurtatzea. «Udalak zati garrantzitsu
bat egin behar badu ere, herritarren inplikazioa beharko dugu
hau aurrera atera dadin».

Hemendik aurrerakoak
Uztailaren 11n ordenantza abiarazi ondoren, jarraipena eman
behar diete martxan zeuden prozesuei, ordenantza hori oinarri
hartuta. Bestalde, badituzte martxan jartzeko hainbat prozesu, eta
horiekin lanean hasiko dira.
Prozesuak egiteaz gain, Elorzak
esan du herritarrek informazioa
izatea dela hurrengo pausoa:
«Orain tokatzen zaiguna da ordenantza gizarteratzea. Ez soilik badela jakinaraztea, baizik eta herritarrengana gerturatzeko ahalegin
berezi bat egitea». Horretarako,
askotariko euskarriak sortzen ari
dira, herritarrek errazago uler dezaten.
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Nekane Martiarena, asteartean, Oiartzunen. Apaepe hizkera zabaltzen eta hura bizirik mantentzeko ahaleginean dihardu. A. MENDIZABAL

Iker zentroa ‘apaepe’ izeneko hizkera sekretua aztertzen ari da. Euskal hiztunek bat
egin dute ikerketarekin. Nekane Martiarena oiartzuarra da hiztunetako bat.

Batzen duten hizkerak
Ane Mendizabal Oiartzun

majina al daiteke lagun
edo familiako norbaiti
zerbait ezkutuan esateko
edo sekreturen bat
kontatzeko
hizkera
sekretu bat sortzea? Bada, Euskal
Herrian, eta baita hemendik
kanpo ere, zapo, apo, sorgin edo
zipili-zapala esaten zaion aspaldiko hizkera sekretua badago.
Hitzekin, eta, zehazki, silabekin

I

jolasten egiten den hizkera da.
Hitz bat aukeratu, silabaka zatitu
eta p hizkia gehitzen zaio, zatitutako silabaren bokalarekin batera. Adibidez, Nekane izena hartuta, NEpe KApa NEpe esango
litzateke. Kontsonanteak daudenean, aldiz, aldatu egiten da.
Iraitz izena hartuko balitz, silabetan zatitu, eta honela geratuko
litzateke: Ipi RApa IpiTZ.
Duela urtebete eskas, Iker Hizkuntzalaritza Zentroak, euskara
eta euskal testuen ikerketa egiten
duen zentroak, hizkera sekretu
horretaz jabetu, eta haren sorkuntza, bilakaera eta fonetika aztertzeko ikerketa hasi zuen, EHUrekin eta Nafarroako Unibertsitatearekin lankidetzan. Hizkera horri apaepe izena jarri zioten. BERRIA
egunkarian hiztunak
erakartzeko iragarki bat jarri zuten, eta dagoeneko Euskal Herriko hainbat tokitako hogei bat lagunen berri izan dute. Gehienak,
helduak dira. Era berean, zenbait
elkarrizketa grabatzeko aukera
izan dute. Hala ere, hastapenetan
dago ikerketa egun.

Nekane Martiarena Labandibar
da (Oiartzun 1969) iragarkia ikusi
eta Iker zentroarekin harremanetan jarri ziren horietako bat. «Kuriosoa izan da: herriko jendeak
iragarkia ikusi, eta ikerketaren
berri emateko deitu zidaten. Herrian jendeak badaki hitz egiteko
gaitasuna dudala».

Amonak irakatsia
Sorgin hizkera naturaltasunez eta
abiadura bizian hitz egiteko gai
diren bakarrenetakoa da Martiarena. «Automatikoki hitz egiten
dut. Euskaraz hitz egingo banu
bezala egiten dut. Ordu askoren
praktika da». Txikitan bere amonak erakutsi zion, eta, batik bat,
harekin aritzen zen zipili-zapala
hizkeran; amarekin ondoren, eta
seme-alabekin gero. Amak eta
umeek ere ondotxo hitz egiten
dute zapo hizkuntzan. «Elkarrekin barre egiten dugu. Haientzat
ere jolas bat da».
Familiarekin hitz egiteaz gain,
Oiartzungo Abaraxka Udal Ludotekan zein ikastoletan haurrei
irakasten aritzen da urtero. Mar-

tun asko ez izan, hizkera sekretu
hori mantentzea lortu dute. Arrazoiak askotarikoak izan daitezke.
Batetik, baliteke Oiartzunen
kontrabandistak zeuden garaian
askok elkarren artean komunikatzeko hizkera hori erabili
izana, edo ihoteetan —hau da,
intxixu eta sorginen festan (Oiartzungo inauteriak)—, hizkera hori
erabiltzeak hura mantentzen
lagundu izana. Horrez gain,
sekretu bat kontatzeko edo
seme-alabek ez ulertzeko helburua zuen hizkuntza gisa erabiltzeak hizkuntzaren bizitza luzatu
du. Dena den, Iker Hizkuntzalaritza Zentroaren ikerketa martxan dagoen arren, Martiarenak
dio uste horiek guztiak ziurtatzeko goiz dela. Harentzat hizkera
sekretua hizkuntza baliatuz egiten den jolas bat da; jendearekin
brometan aritzeko, umeekin
jolasteko, edo alabarekin sekretupean aritzeko aukera ematen
duena.
Iker zentroko ikerlariek, Martiarena ez ezik, haren seme-alabak ere elkarrizketatu zituzten.
Aurrerago ere harekin elkarlanean jarraituko dute hizkuntzalaritza zentroan, ez baitute topatu horren erraz hitz egiten duen
beste inor. Oiartzuar emakumea
prest dago etorkizunean behar
duten guztian kolaboratzen
jarraitzeko.

Sekretua ezagutarazten
Etorkizunari begira, hizkera ezagutaraztearekin batera, Nekane
Martiarenak ez du uste jende
tiarenarentzat polita da hori, eta gehiagok hitz egiteko balioko
gaineratu du haurrek gustura duenik, nahiz eta jendearen jaikasten dutela. Hala ere, teoria kin-mina pizteko balio izan. Hala
praktikan jartzeko eremu baten ere, uste du Iker Hizkuntzalaritza
falta dagoela nabarmendu du. Zentroak hizkera aztertzeko eta
«Momentu bateko nobedadea iraganeko nondik norako guztiak
izaten da, baina gero ahaztu egi- ezagutzeko hartu duen konpromisoa garrantzitsua dela.
Ikerketaren bidez hizkera sekretuak sekretu
izateari utziko badio ere,
ondarea ezagutu, interAutomatikoki hitz egiten dut.
pretatu eta gorde egin
Euskaraz hitz egingo banu
behar dela iritzi dio Marbezala egiten dut. Ordu
tiarenak. Soziolinguistiaskoren praktika da»
ka Klusterraren arabera,
hizkuntza edo kode bera
«[Ikasleentzat] Momentu
erabiltzen dutenek
bateko nobedadea izaten da,
harreman sarea sortzen
baina gero ahaztu egiten zaie.
dute, eta, hala, mundua
Espazio baten falta dago»
ulertzeko modua parteNekane Martiarena Labandibar
Apaepe hizkeraren hiztuna
katzen dute. Euskal
Herrian zapo edo sorgin
ten zaie». Abaraxkak zenbait to- hizkera horren hiztun asko aurpaketa antolatu baditu ere, Mar- kitu izanak, bustidurekin bada
tiarenak aitortu du ekinbideok ez ere, euskara maila polita eta hitz
direla nahikoak erraztasunez hitz egiteko gaitasuna dagoela esan
egiteko. «Horrelako espazio ba- nahi du, eta klusterreko kideek
uste dute hori inola ere ezin dela
ten falta dago».
Nahiz eta Oiartzunen ere hiz- galdu.

‘‘

Ondarea
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Azkoitiko hilerriko ermitako erretaula
zaharberritzen ari dira. Iaz hilerriko arku
erromanikoa, «Gipuzkoako zaharrena»,
txukundu zuten. Ondareari eta historiari
balioa ematea da lan horien helburua.

parrokia horrek XVI. mendera
arte jarraitu zuen martxan.
Dena den, lekuz aldatu zuten
gero. «Azkoitiko herrigunea gaur
egun Plaza Berria dagoen lekuan
sortu zen, eta Baldako Santa Maria eliza oso urrun gelditzen zen
handik. Gaixorik zeudenak eta
adinekoak ezin ziren hara joan.
Horregatik, Azkoitiko alkateak
beste eliza bat egiteko baimena

Denboraren
lanak lehenera
Ihintza Elustondo Azkoitia

aharberritze lanak
egiten ari dira Azkoitiko hilerrian,
denborak hango
elementuetan eragindako kalteak konpontzeko.
Hain zuzen ere, hango ermitako
erretaula berritzen ari da Berta
Banzo zaharberritzailea, bi ikasleren laguntzarekin, Azkoitiko
Udalaren eskariz. Denboraren lanak lehengoratzea eta ondareari
balioa ematea dira helburuak.
Ez da Banzo Azkoitiko hilerrian
lanean ari den lehenengo aldia.
2020ko udan beheko elizaren aurrealde gotikoa zaharberritu
zuen, eta orain ermitako erretaula txukuntzen ari da. Ermitaren
teilatua «oso gaizki» zegoen, eta,
hori dela eta, ura sartzen zen erretaulara. Hainbat kalte eragin
zuen horrek. «Berniza denborarekin herdoildu egiten da, eta
arrosa koloreko eremuak beltz
bilakatu ziren». Udalak teilatua
konpondu ostean, kolore galdu
horiek lehengora ekartzen ari da
hura.
Erretaula 1710. urtearen bueltakoa dela nabarmendu du Banzok. «Neoklasikoa da; garai barrokoko ezaugarri batzuk ditu.
Trantsizioaren arrastoak nabari
dira». Haren arabera, «erretaula
bikoitza» izatea bereizgarri nabarmen bat da; «hau da, bi alde
ditu. Nik ez nuen sekula halakorik ikusi». Duela bi aste hasi zen
zaharberritze lanekin, eta zeregin
horretan, gehienez ere, beste
bi aste emango dituela aurreikusten du.
Erretaulaz gain, hilerrian bada
duela gutxi zaharberritu duten
eta «garrantzi handia» duen beste elementu bat: arku erromanikoa. Juan Bautista Mendizabal
historialari eta Azkoitiko Udaleko
Ondare zinegotziaren arabera,
«Gipuzkoako zaharrena» da
arku hori. Iazko abenduan zahar-

Z

berritu zuten, eta, Banzok azaldu
duenez, gainean pilatua zuen
zikinkeria kentzeaz gain, pitzadurak bete zizkioten arkuari, horietan ura sar zitekeelako eta harria honda zezakeelako.
Mendizabalek azaldu duenez,
1200. urte ingurukoa da arkua,
erromanikoa, garai gotikorako
trantsizio garaikoa. Haren arabera, sasoi hartako «oso artelan gutxi» kontserbatu dira Gipuzkoan.
«Arrazoietako bat da garai hartako elizak egurrezkoak zirela eta
egurrak ez duela denboran iraun.
Beste arrazoi bat da, XVI. mendean, ekonomiaren goraldiarekin,
eliza guztiak modernizatu zituztela, eta, beraz, halako elementuak galdu egin zirela».

‘‘
Azkoitiko hilerrikoa
erretaula bikoitza da;
hau da, bi alde ditu.
Nik ez nuen sekula
halakorik ikusi»
Berta Banzo
Zaharberritzailea

«1200. urte ingurukoa
da hilerriko arku
erromanikoa. Garai
hartako oso artelan
gutxi kontserbatu dira»
Juan Bautista Mendizabal
Historialaria eta Azkoitiko zinegotzia

Berta Banzo eta Juan Bautista Mendizabal, Azkoitian, asteartean, hilerriko
ermitako arku erromanikoaren azpian. I. E.

Parrokia egungo hilerrian
Historiari erreferentzia eginez,
arkuaren testuingurua zein zen
azaldu du Mendizabal zinegotziak: duela hainbat urte, Azkoitiko parrokia egungo hilerrian
zegoen, eta parrokia horretakoa
zen zaharberritu duten arkua.
«1186-1187koa da Azkoitiko
dokumentaziorik zaharrenetakoa, eta han aipatzen da egun
hilerria dagoen lekuan Baldako
Santa Maria eliza izan zela. 1413.
urteko beste dokumentu batean
ere aipatzen da gauza bera».
Dokumentu horien arabera,

9

Mendizabal eta Banzo, erretaula konpontzen laguntzen ari diren bi gazteekin. I. E.

eskatu zion erregeari, eta hark Julio II.a Aita Santuari. Horrek baimena eman zuen Azkoitiko herrigunean eliza berria egiteko».
Eraikin berriari Santa Maria Real
izena jarri zioten, eta Baldako
Santa Maria izenarekin gelditu
zen hilerrikoa.
Herriguneko eliza berriaren
obrak hastean, pixkanaka desmuntatu egin zuten Baldako Santa Maria eliza. «Ermita gisa funtzionatu zuen XVIII. mendera
arte. 1709an, gorpuak parrokiatik
kanpo lurperatu behar zirela
agindu zuten, eta egun hilerria
dagoen lekuan lurperatzen hasi
ziren», azaldu du Mendizabalek.
Eliza haren arrastoak dira egungo
ermita eta arku erromanikoa.
Azkoitiko hilerrian egiten ari
diren esku hartzeak garrantzitsuak direla nabarmendu Juan
Bautista Mendizabalek: «Beti jakin nahi dugu gure historiaz pixka bat gehiago».
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Maixabel filmaren grabaketa, Donostian, iazko martxoan. HITZA

Kilometro gutxian paisaia eta ondare aberatsa biltzen du Gipuzkoak, eta, horri
esker, ekoiztetxe askok aukeratzen dute zinema eta ikus-entzunezko arloko
grabaketak egiteko. Eszenatoki horietako asko turismo leku ere bihurtu dira.

Pantaila handitik,
turismo gune izatera
Arkaitz Apalategi

ipuzkoan, asko
ugaritu dira
zinema eta
ikus-entzunezkoen arloko ekoizpenak
azken urteotan, eta horrek,
lurraldeko ekonomian eragin
zuzena izateaz gain, turismoa ere
bultzatu du. Ekoizpen horietan
agertu diren hainbat eszenatoki
film eta telesail zaleen erromes
leku bihurtu dira, eta turismo
arloko eragileek ere grabaketa

G

horiek erabili dituzte erakusketak edo ibilbide gidatuak antolatzeko.
Donostia-Gipuzkoa Film Comission bulegoa ikus-entzunezko
produkzio horiek bultzatzen saiatzen da, bai hiriburuan bai lurralde osoan. Marta Zabaleta teknikariak azaldu duenez, 2003tik aurrera, bulegoa ireki zutenetik,
nabarmen igo da filmaketen kopurua. 2019. urtea, adibidez, «oso
urte berezia» izan zela azaldu du
Zabaletak, ia ehun filmaketa izan
baitziren Gipuzkoan. 2020an,
pandemiak «dena geldiarazi»

zuen, baita ikus-entzunezkoen
produkzioak ere, baina joan den
urtean atzera ere buelta eman zitzaion egoerari. 56 ekoizpen izan
zituzten guztira, eta haiek utzitako eragin ekonomikoa zazpi milioi eurotan zenbatu dute. Urte
honi begira baikor agertu da; lehen seihilekoan egindako lanak
ikusita, «aurtengoak oso itxura
ona» duela esan du. Moriarti
ekoiztetxearen Balentziaga eta
Elkano eta Magallaes itsasgizonen
historia biltzen duen Sin limites
telesailak dira horietako batzuk.
Zabaletaren ustez, kopurua

bakarrik ez, proiektu motari ere
begiratu behar zaio. Alde horretatik, Woody Allenen Rifkin’s Festival filmaren eta Patria telesailaren garrantzia azpimarratu ditu,
esate baterako. «Telesailen eta
plataforma berrien bidez, banaketa bide berriak sortu dira, kontsumo ohiturak aldatzen ari dira,
eta produktu horiek jende askorengana iristen dira. Hori ere asko
nabaritu da».
Ekoiztetxe horiek, Gipuzkoara
etortzen direnean, batez ere bertako paisaien aniztasuna bilatzen
dute. «Lurralde txikia izan arren,

askotariko kokalekuak ditugu;
hiri eta herriak, landa eremuak,
hondartzak, mendia... Azkenean,
filmatzeko oso kokaleku ezberdinak ditugu, distantzia txikiarekin, eta horrek asko errazten du
ekoizpena». Baina ez hori bakarrik: Donostia-Gipuzkoa Film
Comission bulegoko teknikariaren ustez, Gipuzkoan dagoen
ikus-entzunezkoen sektoreak eta
profesionalen maila handiak ere
zeresan handia dute horretan.

«Inpaktu nabarmena»
Grabaketa horiek lurraldearentzat duten eragin ekonomikoaren
inguruan galdetuta, «inpaktu
nabarmena» dutela uste du Zabaletak. «Eragin hori neurtzerako garaian bi faktore hartzen ditugu kontutan: alde batetik, inbertsio zuzena: ostatua, materiala
alokatzea, kontratatzen dituzten
langileak eta abar; eta, bestetik,
zeharkako inpaktu ekonomikoa;
hor sartuko litzateke turismoa,
adibidez».
Ekoiztetxeek filmatzeko leku
bat edo beste aukeratzerako garaian, zeresan handia duten beste
kontu bat da pizgarri fiskalena.
Zabaletaren arabera, arlo horretan, «lehiakortasun handia»
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2016ko udazkenean grabatu zituzten Game of trones telesaileko eszena batzuk Zumaian; tartean, Itzurun hondartzan. HITZA

‘‘
Sozietateen gaineko
zergan %35eko
kenkaria lortzen dute
EAEn egindako
ekoizpenek»
Marta Zabaleta
Donostia-Gipuzkoa Film Comissioneko
teknikaria

«Filmaketa horiek eta
ondoren egin direnak
ez dira turismoko
estrategiaren parte,
ezta guk bilatuak ere»
Euskal Kostaldeko Geoparkea

«‘Handia’-ren eta
‘Dantza’-ren grabaketak
aprobetxatu ditugu
bestelako erakusketaketa osatzeko»
Kizkitza Ugarteburu
Ezkioko Igertubeiti baserri-museoko
koordinatzailea

Dantza filmaren grabaketa Ezkioko Igartubeiti baserri-museoan, 2017an. HITZA

dago lurraldeen artean, eta inguruko lurralde batzuek «oso baldintza onak» eskaintzen dituzte.
Gipuzkoarentzat zaila da hor
lehiatzea, baina azken urteetan,
pizgarri gehiago eskaintzen dizkiete ekoizpenei. «Aurten, pizgarri horiek Gipuzkoan pixka bat
hobetu dira; gaur egun, sozietateen gaineko zergan %35eko kenkaria lortzen dute EAEn egindako
ekoizpenek, eta %45ekoa euskarazko filmeen kasuan». Haren
ustez, zaila da kenkari horiek duten eragin zehatza datutan azaltzea, «baina garbi dago baldintza

fiskal hauek garrantzitsuak direla
ekoiztetxeentzat».
Azken urteetako filmaketek
turismoan izan duten eragina
ikusteko, Zumaiakoa da adibiderik garbiena. Game of Throneseta
8 apellidos vascos bezalako
ekoizpenei esker, oso ezagunak
egin dira Zumaiako flyscha, Itzurun hondartza eta San Telmo ermita. Turista asko joan dira leku
horietara filmaketen lekuan argazkiak eta selfie-ak egitera.
Zumaiak Debarekin eta Mutrikurekin batera osatzen duen Euskal Kostaldeko Geoparkeak, or-

dea, nahiago du eremu horrek
berez dituen balio natural eta turistikoetan zentratzea, horrelako
fenomenoetan baino. «Filmaketa horiek eta ondoren egin direnak ez dira turismoko estrategiaren parte, ezta guk bilatuak ere;
eta, ondorioz, ez ditugu bereziki
aztertu edo neurtu».
Horren ordez, turismo jasangarri baten aldeko ekintzak antolatzen dituzte, flyscha eta haren ingurunea ezagutaraztera bideratuak. «Ez da gai horien inguruko
inolako produktu turistikorik
sortu Geoparketik, edukiak ez di-

rela jasangarriak uste dugulako»,
azaldu dute Geoparkeko kideek.

Baita barrualdean ere
Ikus-entzunezko produkzioek
barnealdean ere badute eragina.
Horren adibide da Ezkion dagoen
Igartubeiti baserri-museoa. Azken urteotan, Handia, Errementari, Dantza eta beste zenbat lanen eszenak grabatu dituzte han,
baita Izaro kantariak aurten argitaratu duen bideoklip bat ere.
Kizkitza Ugarteburu Igartubeiti-baserri museoko koordinatzailearen arabera, Handia filmak

izan du inpakturik handiena.
«Lau egunez Igartubeiti zinema
plato bihurtu zen, Migel Joakin
Elizegi jaio zen Ipintza baserria
irudikatzeko». Batez ere, ganbaran filmatu zuten, eta eszena
batean familia osoa ageri da bertan, artajorran. Dantza filmaren
hainbat eszena ere, XVI. mendeko baserriaren dolarean grabatu
zituzten, eta erakusleiho ona izan
da baserria bera ezagutarazteko.
Bi filme horien tiradizoa aprobetxatu nahian, hainbat erakusketa antolatu dituzte Igartubeitin. «Bai Handia-rekin eta bai
Dantza-rekin grabaketa horiek
aprobetxatu ditugu bestelako
erakusketak-eta osatzeko. Adibidez, Handia filmarekin, erraldoiaren silueta bat kokatu
genuen baserriaren atarian, jendeak selfie-ak atera zitzan, eta
sare sozialen bidez zabalkundea
emateko».
Beste horrenbeste gertatu da
Dantzafilmarekin ere. «Jakin genuen Xabier Artola argazkilariak
filmaketa osoa argazkietan dokumentatu zuela, eta erakusketa bat
jarri genuen, Igartubeitin hartutako irudiekin eta Koldobika Jauregik filmerako egindako jantziekin eta bestelako objektuekin,
nolabait filmaren tiradizoa aprobetxatzeko».
Ugartebururen hitzetan, baserri-museora etorri diren turisten
artean nabaritu dute film horiekiko jakin-mina, baina, «batez ere,
bertakoen artean», aurrez aipatutako fenomeno mediatikoen
eragina baino mugatuagoa izan
baita bi film horiena.
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Altzo b Bertsolaritza

ANDOAIN Merina Gris, J Martina

eta Zigor DZ.
b Gaur, 21:00etan, Etxeberrieta
plazan.
ASTIGARRAGA Eragiyok abes-

bastza.
b Igandean, 12:30ean, Emakumen
plazan.
AZKOITIA Borrokan eta Velutine.
b Bihar, 22:30ean, Matadeixen.

AZPEITIA Rude.
b Bihar, 22:00etan, txosnagunean.

AZPEITIA Bada Giro.
b Bihar, 23:00etan, txosnagunean.

AZPEITIA Ezpalak eta Ukabil.
b Igandean, 00:30ean,

txosnagunean.
AZPEITIA Ithaka.
b Igandean, 22:00etan,

txosnagunean.
AZPEITIA Amak.
b Igandean, 22:00etan, Olazko

Andra Mariaren plazan.
AZPEITIA Los Chicos del Maiz.
b Igandean, 23:30ean, plazan.

AZPEITIA J Martina eta Maixa eta

Herriko jaietan, ohiko bertso saioa

Malakias.
b Astelehenean, 01:00etan,
txosnagunean.

Herrietako jaiak eta abar tarteko, bertso saio ugariko urtaroa izan ohi da uda. Badira tradizio handia duten saioak, eta horietako bat da saninazioetan
Altzon egiten dutena. Igandean, Unai Agirre Goia, Saioa Alkaiza, Sustrai Colina, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Alaia Martin ariko dira kantuan,
Imaz Bertsolaria eskolako aterpean. Argazkian, Saioa Alkaiza, artxiboko irudi batean. IDOIA ZABALETA / FOKU

AZPEITIA Puro Relajo.
b Astelehenean, 22:00etan, Olazko

DONOSTIA Bentazaharreko Muti-

HERNANI Neomak.

ZARAUTZ Pig & Kiss.

HERNANI Fili Busters. Mortelo &

Andra Mariaren plazan.

ko Alaiak. Kantujira.
b Igandean, 12:00etan, Loiolako
Eliza kalean.

b Gaur, 22:00etan, Ave Maria

b Ostegunean, 20:00etan, Musika

parkean.

plazan.

Manzini.
b Bihar, 20:30ean, Ave Maria
parkean.

AZPEITIA Onki-xin.

HERNANI Dupla.

b Astelehenean, 22:00etan, plazan.

DONOSTIA Nokono.

b Bihar, 22:00etan, Ave Maria

AZPEITIA François Espinasse or-

b Igandean, 20:00etan, Loiolako

parkean.

gano jotzailea.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Loiolako basilikan.

Aldazabal tabernan.

ANTZERKIA
IRUN Mundo para lelos.... Oscar

HONDARRIBIA Ariel Bringuez

plazan.

Terol.
b Gaur, 22:00etan, San Martzial
2. Gudaren plazan.

DEBA Album. Formol laborategia.

URNIETA Itsasotik. Easo Eskola-

Intxaurrondoko gaztetxean.

Quinteto.
b Gaur, 20:00etan, Kasino
zaharrean.

b Gaur, 22:00etan, Plaza Zaharrean.

plazan.

DONOSTIA Chouk Bwa & The

HONDARRIBIA Eskifaia abesba-

DONOSTIA Irabazi / Ganar. Jon

nia eta Easo Gazte Abesbatza.
b Igandean, 19:00etan, Sarobe
Arte Eszenikoen Gunean.

DEBA Jon Laukvik organo jotzai-

Angstromers.
b Asteazkenean, 21:00etan,
Dabadaban.

tza.
b Bihar, 20:00etan, Baluarten.

Plazaola.
b Igandera arte, 20:00etan, Antzoki
Zaharrean. Igandean euskaraz, eta
gaur eta bihar gaztelaniaz.

DONOSTIA Nokono.
b Astelehenean, 17:30ean,

BEASAIN Howdy Bluegrass.

ARRASATE Akabo!. Barsanti.
b Gaur, 20:00etan, Seber Altube

b Ostegunean, 20:30ean, Erauskin

lea.
b Bihar, 20:00etan, elizan.
DEBA Loic Mallie organo jotzailea

eta Karsten Dobers biola jotzailea.
b Ostegunean, 20:00etan, Santa

IRUN Remenber.
b Bihar, 22:00etan, Zabaltza

Obregon.
b Ostegunean, 20:30ean, San
Telmo museoan.

plazan.

DONOSTIA Que buen día. Maite

OREXA Estitxu Pinatxo.

Gebara.
b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.

lariak: Haritz Mujika eta Ane Zuazubiskar Iñarra.
b Gaur, 19:00etan, plazan eta
tabernan.

DONOSTIA Comedia sexual de

ALTZO Bertso saioa. Bertsolariak:

hondartzan.

una noche de verano.
b Asteazkenetik abuztuaren 7ra
arte, 20:00etan, Viktoria Eugenian.

ZARAUTZ Los 40 summer live.

HERNANI Nudo. Rojo Telón.

Unai Agirre Goia, Saioa Alkaiza,
Sustrai Colina, Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio eta Alaia Martin.
b Igandean, 22:30ean, Imaz
Bertsolaria eskolako aterpean.

b Gaur, 21:00etan,

b Gaur, 20:30ean, Ave Maria

malekoian.

parkean.

b Gaur, 22:00etan, ostatuan.

ERRENTERIA Tentaculo, Reclub Gaur, 19:00etan, Loiolako Eliza

sion, Piñen, Cuero eta Puro Odio.
b Bihar, 18:00etan, Txoritokietan.

kalean.

ORIO Antilla Reggae Fest.
b Bihar, 17:00etan,

ERRENTERIA Errenteriako MusiDONOSTIA Kristonak eta DJ Bull.
b Gaur, 22:30ean, Easo

plazan.

ALTZO Bertso triki poteoa. Bertso-

DONOSTIA La Ritirata eta Josetxu

Maria elizan.
DONOSTIA Zo Zongo.

BERTSOLARITZA

ka Banda.
b Igandean, 22:30ean,
plazan.

ARETXABALETA Bertso afaria.
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Bertsolariak: Miren Amuriza eta
Sebastian Lizaso.
b Bihar, 21:00etan, Murualden.

Elgoibar b Zinema

DONOSTIA Bertso saioa. Bertso-

lariak: Sustrai Colina, Andoni
Egaña, Nerea Elustondo eta Julio
Soto. Gai jartzailea: Unai Elizasu.
b Igandean, 20:00etan, Loiolako
Latxarien plazan.
HERNANI Bertso saioa eta herri

bazkaria. Bertsolariak: Agin Laburu eta Ekain Tolaretxipi.
b Igandean, eguerdian Santa
Barbara mendian, bazkalosteean
Elutxeta sagardotegian.
OIARTZUN Bazkari begano femi-

nista. Bertsolariak: Oihana Iguaran, Maialen Lujanbio eta Alaia
Martin.
b Ostegunean, 14:30ean, Eliza
ondoan. Bertso saioa, 17:00etan.
VILLABONA Bertso saioa. Bertso-

lariak: Amets Arzallus, Andoni
Egaña, Nerea Ibarzabal, Oihana
Iguaran, Agin Laburu eta Maialen
Lujanbio. Gai jartzailea: Amaia Agirre.
b Bihar, 22:30ean, Zubimusu
ikastolan.

DANTZA
DONOSTIA Marie Antoinette. Ma-

Abuztu atarian, oporrei buruzko film bat

landain Ballet Biarritz.
b Igandera arte, 20:00etan, Viktoria
Eugenian.

Beste hainbat herritan bezala, Elgoibarren ere antolatu ohi dituzte aire zabaleko zinema emanaldiak. Aupa Etxebeste ikusteko aukera izango da
bihar, 22:30ean, Kalegoen plazan. Asier Altunak eta Telmo Esnalek zuzendutako film horretan, familia batek etxean pasatuko du hilabete osoa, inor
ez dadin konturatu diru faltagatik ez direla oporretara joan. Irudian, filmeko pasarte bat. HITZA

DONOSTIA Txillida eta Oteiza

HAUR JARDUERAK

dantzan. Kukai eta Maite Larburu.

b Irailaren 1era arte, Aiete kultur

b Gaur, 20:30ean eta 21:30ean,

etxean.

b Urriaren 20ra arte, San
Telmon.

DONOSTIA Oteiza Argentinan.

DONOSTIA Nilo zuria. Ama Maria

b Bihar, 18:00etan, Olazko Andre

ELGOIBAR Aupa Etxebeste!.

b Urriaren 2ra arte, D’Museoan.

Roblesen argazkiak.
b Abuztuaren 17ra arte,
Gipuzkoako Argazkilari Elkartean.

Mariaren plazan.

b Bihar, 22:30ean, Kalegoen
plazan.

San Telmon.

ERAKUSKETAK

AZPEITIA Kantu kolore.

BERGARA Soraia.

DONOSTIA Hau. Euskal Herriko

b Abuztuaren 7ra arte, Aroztegi

objektu tradizionalaren diseinu
lehiaketa eta erakusketa.
b Irailaren 30era arte, San Telmon.

aretoan.
DONOSTIA Tromelin. Esklabo

ahaztuen uhartea.
b Urtarrilaren 8ra arte, Euskal Itsas
Museoan.

b Gaur, 18:00etan, Easo plazan.

HERNANI Aire zabaleko zinema

b Azaroaren 1era arte, Txillida

HERNANI Numenak. Yarleku.

Lekun.

b Bihar, 19:00etan, Ave Maria
parkean.

gauak.
b Ostegunetik abuztuaren 6ra arte,
20:00etan, Txillida Lekun.

DONOSTIA Uliaren etorkizuna

DONOSTIA Lau haizetara. J. C. Ar-

BESTELAKOAK

marrazten.
b Abuztuaren 31ra arte, Okendo
kultur etxean.

b Urriaren 31ra arte, Oiasso

ZARAUTZ Indartsuak. Zirko Txos-

museoan.

DONOSTIA Keixeta batzuetan piz-

IRUN Denbora-tolesak. Ivan Go-

ko.
b Ostegunean, 19:00etan, Villa
Manuela pilotalekuan.

ti, besteetan eder.
b Irailaren 25era arte, Aiete kultur
etxean.

mez.
b Abuztuaren 28ra arte, Menchu
Gal erakusketa aretoan.

IRUN Mérida, theatrum mundi.

DONOSTIA Javier Miguel Etxeba-

rria. Maketak.
b Gaur arte, Loiola kultur etxean.

DONOSTIA Amarru. Tor magoa.

HERNANI Miro Zabalagan.

DONOSTIA Jorge Oteiza y Eduar-

do Chillida. Diálogo en los años 50
y 60.
b Iralaren 30era arte, San Telmon.

b Gaur, 22:30ean, Kalegoen
plazan.

ORIO Gure Zirkua.
DONOSTIA Ihes Puntua zikloa.

b Ostegunetik abuztuaren 28ra

arte, 19:00etan, Mendibeltz futbol
zelaian. Abuztuko ostegun,
ostiral, larunbat eta igande
guztietan.

IRUN Juanjo Etxabegu margolaria.

b Abuztuaren 27ra arte,

zion ontzia. Ares ilustratzailea.
b Irailaren 18ra arte, Aiete kultur
etxean.

b Irailaren 30era arte, Kabigorrin.

Tabakaleran.

ORIO Orioko baleazale eta itsa-

EIBAR Little Miss Sunshine filma,
euskaraz.
b Ostegunean, 22:00etan,
Untzagan.

DONOSTIA Vive le cinéma!.

DONOSTIA Maite Rosende ilus-

DONOSTIA 3x4=Orain. Zinema,

tratzailea.

musika, literatura argazki-liburuan.

sontziak. Jesus Mari Perona.
b Ostegunera arte, kultur etxean.

b Urtarrilaren 8ra arte, Tabakaleran.

VILLABONA Elena Arreseren

margolanak.
b Igandera arte, Amasako Hikan.

kizuna. Akelar taldea.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Fraiskozuri plazan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIA Munduari bira eman

mental bildumagilea.
b Abuztuaren 20ra arte, Okendo
kultur etxean.

BERGARA Aztikeriak magia ikus-

ELGOIBAR Greenland, el último re-

fugiado.

@
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Oteiza eta
Txillidaren
eskulturekin
dantzan dabil
Kukai taldea
Dantza konpainia horrek eta Maite
Larburuk ‘Chillida eta Oteiza dantzan’
emanaldia egingo dute gaur
azkenekoz, Donostiako San Telmo
museoan b Sarrerak agortuta daude
June Romatet Ibarguren

Jorge Oteizaren eta Eduardo Txillidaren obrak batera aurkezten
ditu, lehen aldiz, Jorge Oteiza eta
Eduardo Chillida. Dialogoa
50eko eta 60ko urteetan erakusketak. Aurretik Valentzian (Herrialde Katalanak) egon ondoren,
joan den apiriletik datorren urrira
bitarte Donostiako San Telmo
museoan egongo da ikusgai. Han,
Kukai dantza konpainiak ikusleak gidatzen ditu, dantza eta musika bidez, Maite Larbururen laguntzarekin. Gaur egingo dituzte
Chillida eta Oteiza dantzan ekitaldiaren azken emanaldiak:
20:30ean eta 21:30ean.
Erakusketa, zehazki, Oteizak
eta Txillidak 1948. eta 1969. urteen bitartean egin zituzten ibilbideetan oinarritzen da. 1948a bidaien urtea izan zen bi artistentzat: Oteiza Euskal Herrira itzuli
zen, Amerikan hamahiru urte pasatu eta gero, eta Txillida Parisera
joan zen, arkitektura ikasketak
utzita, eskulturak egiteko asmoz.
1969a obra garrantzitsuak egiteko garaia izan zen: Oteizak Arantzazuko santutegirako (Oñati) estatua multzoa amaitu zuen, eta
Txillidak Unescok Parisen duen
eraikinaren kanpoaldean bere lehen obra publiko handia jarri
zuen.
Hainbat adituk antzeman dute
garai hartan bi artistek giza irudia
jorratzeko edota horren gainean
lan egiteko joera zutela, nahiz eta
bakoitzak estilo eta azentu ezber-

dinekin egiten zuen. Garai hartan
beste hainbat artistak egiten zuten moduan, gorputzaren irudia
desitxuratzen zuten.
Hori guztia bildu dute San Telmo museoan ikusgai dagoen erakusketan. Baina horri berezitasun bat emateko asmoz, eta gaur
egungo artistekin lotuz, Kukai
dantza konpainiak eta Maite Larburuk Chillida eta Oteiza dantzan izeneko ikuskizuna egin zuten maiatzaren 14an, ekainaren
10ean eta uztailaren 8an. Egun
bakoitzean bi saio egin zituzten,
25na ikuslerekin, eta bisitan haiekin mugituz joan ziren, dantzatu,
abestu eta musika jotzen zuten
bitartean. Gaur izango dira azken
bi saioak.
Kukai konpainiako koreografoak eta ikuskizun horretan arte
zuzendaritzan aritu den Jon
Maiak esan du erakusketa San
Telmo museoan jarriko zutela jakin zutenetik haren parte izan
nahi zutela: «Txillida eta Oteiza
eta haien diskurtsoak batez ere
gure diskurtsoan oso barneratuta
ditugu, eta, beraz, gogotsu ginen
proiektu txiki hau sortzeko».

Artistengandik gertu
Bi artistak gertutik sentitzen dituztela azaldu du Maiak, Txillidak
eta Oteizak sustrai edo erroekin
zuten loturagatik, batik bat.
«Txillidak zioen sustraiak oso
errotuta izan behar direla hostoak
urrunera joateko. Oteizak, berriz,
unibertsal izateko modu onena
norbere sustraietan sakontzea

1

dela». Kukai konpainiak sus- musika ere behar izaten du. Hotraietatik lan egiten du: euskal rregatik, Larburu artistarekin lan
dantzak oinarri hartuta, dantza egiten dute emanaldi edo bisita
horietan. «Lehenago, batera lan
garaikidea egiten du.
2005ean emanaldi bat egin zu- egitea tokatu zitzaigun, eta izugaten Oteizaren testuekin:
Oteizari biraka. Iazko
azaroan, Txillidaren erakusketa batean lanean
aritu ziren, eta Donostia- «Hasieratik genekien
ko Haizearen Orrazia- jende gutxik ikusiko zuela,
ren inaugurazioan ere bonboi baten modukoa izango
dantzatu zuten, besteak zela, eta horrela tratatu dugu»
beste. «Nola ez genuen
bi artistak elkartzen di- «Badakigu hemen bakarrik
tuen ekuazio horretan gertatuko den zerbait dela;
parte hartuko?», esan horrek berezi egiten du
du koreografoak.
museoko saio bakoitza»
San Telmo museoare- Jon Maia Sein
kin lotura estua dutela Koreografoa eta Kukai konpainiako dantzaria
ere azaldu du Maiak, askotan egin dutela lan haiekin, eta rri ondo moldatu ginen harekin»,
Gernikako (Bizkaia) bonbardake- kontatu du Maiak. Hala, elkarretaren inguruko ikuskizuna han kin lan egiteko aukera ikusi zuteestreinatu zutela, adibidez: «Pie- nean, Kukaik proposamen bat
za guztiek bat egin zuten, eta au- egin zion, eta Larburu berehala
hasi zen kantuak, testuak eta murrera egin genuen horrekin».
Kukaik dantza egiteko, ordea, sika prestatzen. «Maite oso dizi-

‘‘

plinatua da, hau da, primeran jo
dezake, badauka kantua, badauka esperimentazioa, testu zoragarri bat dauka ikuskizunetan egiten duena», esan du Kukaiko koreografoak. Azaldu du egunetik
egunera bi diziplinek elkarrekin
gorputza hartu dutela.
Bisita horietan, ikuslea sartzen
den gela bakoitzean interbentzio
ezberdinekin topatzen dela esan
du Maiak: batzuetan kantua, besteetan dantza: «Erakusketaren
hasieratik bukaerarako ibilbide
guztian laguntzen diegu beste
lengoaia horien bitartez».

Kontzeptuekin lanean
Kukaiko Alain Maia, Ibon Huarte
eta Urko Mitxelena aritzen dira
Larbururekin dantzan. Oinarrian
Oteiza eta Txillida hartu dituztenez, koreografiak haien kontzeptuen gainean sortu dituzte; besarkadarekin egin dute bat, eta hutsunea eta isiltasunaren gaiarekin
beste bat. «Kontzeptu nagusiak
hartu baditugu ere, beste koreo-
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grafia batzuk inprobisazio bidez
eginikoak izaten dira, espazioek
eta arte lanek ematen dutenarekin jolastuz sortuak».
Jon Maia emanaldiaren arte zuzendaritzan aritu da batez ere, eta
adierazi du zailena izan dela kontzeptuak ondo ulertzea eta «destilatzea». Kontzeptu nagusiak
ondo aztertu ondoren, esan du
horiekin haien dantza errepertorioa moldatu behar izan dutela,
eta dantza berriak ere sortu dituztela. «Inprobisatzeko tarteak dituzten arren, jakin behar da zerekin jolastu, eta, horretarako,
ondo aztertu behar genuen bi artisten lana».
Gaur egingo dituzte koreografiak ikusteko azken saioak, eta sarrera guztiak salduta daude. Saio
bakoitzean, segurtasun neurriengatik, 25 lagun baino ez dira sartzen.

Esklusibotasuna
Eskulturak babesteko eta hiru
dantzariek lasai mugitzeko lekua

1 Erakusketa eta dantzariak.
Maiatzaren 14an, Donostiako San
Telmo museoan, ikusleak eta
Alain Maia eta Ibon Huarte
dantzariak Chillida eta Oteiza
dantzan emanaldian.
2 Eskultura eta dantzaria.
Maiatzaren 14an, San Telmo
museoan, Urko Mitxelena
dantzaria eta eskultura bat.
3 Eskultura eta dantzaria.
Maiatzaren 14an, San Telmon,
Urko Mitxelena eskulturekin.
ARGAZKIAK: SAN TELMO MUSEOA

izan dezaten, ikusle kopurua murriztu zuten. «Hasieratik genekien jende gutxik ikusiko zuela,
bonboi baten modukoa izango
zela, eta horrela tratatu dugu»,
dio Maiak. Gaineratu du xumetasunetik landu dutela ikuskizuna,
eta erakusketari eman nahi izan
diotela garrantzia, argi baitute
protagonistak erakusketa eta
Oteiza eta Txillida direla. «Erraza
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izan da emanaldi hau egitea; batez ere, goxotasunetik egin dugulako».
Gainera, eszenatokirik gabeko
emanaldiak izateak gertutasuna
bermatzen duela uste du Maiak.
Saioak 40 minutukoak dira, gela
berean egoten dira dantzariak,
musikaria eta ikusleak, eta bidea
batera egiten dute amaieraraino.
Koreografoaren hitzetan, oso polita izaten da erreakzioak ikustea
eta haien hitzak entzutea, gertutik bizitzen dutelako dena: «Normalean, amaitzen dugunean
oihala ixten da, eta bakoitza bere
aldetik joaten da, gu aldagelara
eta ikusleak etxera, baina hemen
ez». Saioa bukatzen denean,
ikusleak agurtzen dituztela kontatu du Maiak, eta, horrela, aukera izaten dutela iritziak biltzeko
eta haiekin hitz egiteko. Alde hori
asko gustatzen zaiela esan du.

Esklusibotasunetik ere bizitzen dutela aitortu du Maiak:
«Badakigu hemen bakarrik gertatuko den zerbait dela. Horrek
berezi egiten du museoko saio
bakoitza». Bestalde, ikusleek ere
horrela bizitzen dutela dio.
Horregatik, eta sarrera gutxi
direnez, saio bakoitza baino bi
edo hiru aste lehenago agortu
dira sarrerak.

Azken emanaldia
Gaurkoa azkena izango da.
Hasieratik, lau egun zehaztu
zituzten, eta egun bakoitzean, bi
saio. Horrek pena pixka bat
ematen diola esan du dantzariak. «Oso gustura aritu gara gai
honekin, espazioarekin eta formatuarekin lanean, eta pena
emango digu azkena izateak».
Gehitu du gustatuko litzaiekeela
emanaldi hau egiten jarraitzea,

jende gehiagok ikus dezan, eta
Oteiza eta Txillidaren diskurtsoak jendeak barneratu ditzan.
Horrez gain, azaldu du saioek
«ekitaldi kutsua» izatea ere
asko gustatu zaiola, bazekitela
egiten ari ziren hori eta une
horietan bakarrik egin ahalko
zutela.
«Museoekin lanean aritzeak
xarma du, eta horrelakoak egonkortu egin beharko lirateke»,
dio Maiak. Izan ere, dantzariak
antzokiz antzoki aritzen dira
normalean, eta aitortu du
batzuetan toki batean gelditzea
gustatuko litzaiokeela.

d
‘CHILLIDA ETA OTEIZA
DANTZAN’

Gaur. Bi saio izango dira:
20:30ean eta 21:30ean,
San Telmo museoan, Donostian.
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Jon Miranda Tolosa

Gazte hasi zen antzerki amateurraren munduan Juanjo Herrero
Mansilla (Bartzelona, 1981). Profesional gisa bidea egin ondoren
eman zuen izena Bartzelonako
Institut del Teatren. Nazioartean
sona izan duten konpainia batzuetan lan egin izan du; besteak
beste, La Fura dels Bausen. Aktore, zuzendari artistiko eta produktore lanak ere egin ditu, eta irakasle dihardu duela bost urtetik Dantzertin, arte dramatikoaren eta
dantzaren goi mailako eskolan.
Tolosako Topic Nazioarteko Txotxongilo Zentroak «gertuko eremuan oihartzun handiagoa» izatea izango da Estitxu Zaldua beste
zuzendariaren eta bien helburuetako bat; ardura hartu dute.
Ezagutzen al zenuen aurrez Topic zentroa?
Bai. Bartzelonako Institut del Teatren irakasle izan genuen Alfred
Casasek eman zigun zentroaren
berri, inauguratzear zela, 2009an.
Nazioartean erreferentzia izateko
sortutako proiektua izango zela
nabarmendu zigun. Bartzelonan
bizi ginela, jarraitzen genuen hemen zer lan egiten zen, eta lehenengo aldiz 2013an ezagutu genuen. Titirijai jaialdiak duen sona
ere ezaguna genuen, baina iaz
arte ezin izan ginen han egon.
Sorpresa atsegina hartu genuen.
Nazioarteko profesionalak ezagutu eta haiekin egoteko aukera
izan genuen, eta programazioa
eta ikuskizunak kalitate handikoak iruditu zitzaizkigun. Jaialdi
osatua da, ondo egituratua; ez
ditu alferrik berrogei urte beteko
aurten.
Nola gauzatu da zuzendaritza aldatzeko prozesua?
Urte hauetan guztietan, Topicek
lan handia egin du prestakuntzan.
Txotxongiloen munduan aritzen
diren profesionalek, ordea, ez dute aukerarik araututako prestakuntza jasotzeko eskola ofizial batean. Kezka hori beti presente
egon da etxe honetan, eta aurreko
zuzendaritza, ideia hori bueltaka
zebilkiela, harremanetan jarri zen
Dantzertirekin. Estitxu [Zaldua,
beste zuzendaria] interpretazio
arloko ikasketaburua da eskolan,
eta ni irakasle nabil. Gonbita egin
ziguten etorkizuneko proiektuen
inguruan hitz egiteko eta jaialdia
ezagutzeko. Guk bagenuen interesa loturak estutu eta dinamika
batzuk sortzeko, batez ere arlo pedagogikoari begira. Horretan ari
ginela jaso genuen Idoia Otegi aurreko zuzendariaren deia [Otegi
duela hamahiru urtetik izan da
zuzendari, Topic sortu zenetik].

Lan handia egin da urte hauetan
guztietan nazioartean, eta ez
dago dudarik Topic erreferentzia
dela txotxongiloen munduan.
Gertuago etorrita, ordea, bultzada bat eman behar zaiola iruditzen zait. Epe motzera, horretan
eragin nahi genuke, zentroak
gertuko eremuan duen oihartzunean. Inguruan ditugun herriek

SOLASEAN

«Saiatuko gara Topicen
heziketa zentro
profesional bat jartzen,
txotxongiloen
artearekin lotuta»
«Zaindu egingo dugu
Topicen egiteko modu
hori, baina kudeaketan
gauzak aldatuko
ditugu»

JON MIRANDA / TOLOSALDEKO ATARIA

«Ezagutzen gaituzte
ingurukoek? Bai, baina
ez nazioartean adina»
Juanjo Herrero Mansilla b Tolosako Topic zentroko zuzendaria
Estitxu Zalduarekin batera, Tolosako Nazioarteko Txotxongilo Zentroaren
zuzendaria izango da Herrero; duela hamahiru urte Topic sortu zenetik
zuzendari izan denaren, Idoia Otegiren lekukoa hartuko du bikoteak.
Bere erreleboa prestatzen ari zela
esan zigun, eta gure profila egokia
izan zitekeela zentroa gidatzeko.
Proposamen bat landu genuen Estitxuren eta bion artean, eta baiezkoa eman ziguten.
Biko zuzendaritza izango da
zuena. Nola banatuko dituzue
funtzioak?
Estitxuk Dantzertirekin lotuta jarraituko du, eta Topicen zuzendaritzan lan egingo du; batez ere,
arlo pedagogikoari eta nazioartekoari lotuta. Ni eguneroko jardunean zentratuko naiz gehiago.
Lantaldearekin batera momentuko erabakiak hartu, erresidentzia artistikoak koordinatu, jaialdiak programatu, erakusketa eta
museoa zaindu...

Espero al zenuen hainbesteko
dinamikarik zentroan?
Ez, ez nuen espero hainbesteko
dinamikarik, ezta Topicek tentakulu hain luzeak zituenik ere,
hainbeste lekutara iristen denik.
Zer proposamen egiten duzue
pedagogiaren arloan sakontzeko?
Saiatuko gara hemen heziketa
zentro profesional bat jartzen txotxongiloaren artearekin lotuta.
Orain arte, ibilbide luzea egin da
ikastetxeekin. Tailerrak eskaini
izan zaizkie gaztetxoei eta profesionalei. Lehen, udan ematen genituen eskola horiek, eta, duela
bospasei urtetik hona, udazkenean ematen dira saioak, Titirijai
jaialdiaren barruan kokatu eta

datozen profesionalei ere aukera
emateko. Baina horiek jada txotxongiloaren munduan dauden
profesionalei bideratutako tailerrak izaten dira. Guri interesatzen
zaiguna lehenagoko garai hori da:
batxilergo artistikoarekin edo goi
mailako ikasketekin lotu nahi genuke gure eskaintza pedagogikoa. Bide horretan, loturak estutu
nahi ditugu Dantzertirekin eta
harremanak egin Bartzelonako
Institut del Teatrerekin eta Madrilgo Real Escuela Superior de
Arte Dramaticorekin. Iruditzen
zaigu eskola horiek daukaten esperientzia baliatu dezakegula Topicen.
Bereziki landu beharreko alderik ikusten al duzu Topicen?

ere kokatzen gaituzte mapan, eta
inguruko hiri eta herrien anparoan bizi da Topic. Ezagutzen gaituzte ingurukoek? Bai, baina ez
nazioartean adina. Euskal
Herrian ere lortu behar genuke
maila bereko erreferentzialtasuna. Lan egingo dugu Topicek
Euskal Herrian ere durundi egin
dezan.
Zalduak eta biok zer ekarpen
egin dezakezuela uste duzu?
Elkarrekin lan egitera ohituta
gaude, eta gure profilak osagarriak direla uste dut. Tandem gisa
egiten dugu lan. Rubik izeneko
konpainia sortu genuen elkarrekin duela urte batzuk, eta konpainia bera kudeatzera ohituta
gaude: aseguruak, kontratuak,
produkzio lanak... Ibilbide bat
badugu, eta asko ikasi dugu bidean, erabakiak hartu behar izan
ditugulako. Gurea konpainia txikia da, baina proiektu handiagoetan ere aritu gara. Estitxuk berak
kudeaketa arloan lan egin izan du
Bartzelonako Centre de Cultura
Contemporanian eta Madrilgo La
Casa Encendidan. Bion artean
Topicek barnean hartzen dituen
arlo horiek kontuan hartzeko
aukera dugula uste dut.
Aurreko zuzendariaren babesa
sentitzen al duzue?
Bai. Idoia Otegik ezintasunagatik
utzi behar izan du zuzendaritza.
Eskertuta gaude eman digun
babesagatik. Pribilegio bat da
guretzat babes hori sentitzea.
Aurretik egiten ziren gauza on
asko mantenduko ditugu guk,
zaindu egingo dugu egiteko
modu hori, baina kudeaketan
gauzak aldatuko ditugu, gure
esperientzia gehituko diogu orain
artekoari, eta ekarpen horrekin
proiektua oraindik ere gehiago
haztea espero dugu.

