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euskal kulturaren kolore guztiak

HITZEN
‘ITZALAK’...
Nortzuk ahalbidetzen
dute ikus-entzunezkoak
euskaraz jasotzea?
-- 4-5. orrialdeak --

...ETA BALIOA
‘Balitzen Hioa’ antzerki
lanak lau bertsolariren
gogoetak ditu oinarri
-- 6. orrialdea --
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musika

ANDOAIN

EE

USKAL trikitixaren historian izen eta
ospe handikoa izan da Maltzeta (Azkoitia, 1924-Hondarribia, 2006). Trikitixa
teknikoki ondo menperatzeaz eta piezak sortzeaz gain, jendearengandik hurbil egoten zekien, plazetan zein plazetatik kanpo. Jendeak eskatzen zuenari erantzuten zekien eta
Maltzeta gogoratzen duten guztiek bere dohain
gizatiarrak azpimarratzen dituzte. Juan Luis
Zabalak bere bizitza ezagutzeko lanean murgilduta ibili ostean Maltzeta, soinu bete bihotz liburuan aurkezten du, bere hitzetan “musikari oso”
izan denaren izena eta izana.
TRIKITIXA, DIBERTITZEKO ABAGUNEA 1924ko ekai-

naren 16an Azkoitiko Maltzeta Etxetxo baserriko paraje malkartsuan jaio zela esanez hasten
dira liburuko hasierako orriak. Musikarekiko
zaletasuna eta bokazioa familiatik zetozkion eta
mutil koxkorra zenetik sentitu zuen soinu txikiarekiko pasioa. Hala ere, Gelatxo trikitixa jotzen ikustean, orduan, piztu zitzaion trikitixa
jotzen hasteko grina. Kontatzen da liburuan nola
erosi zuen lehen trikitixa, Larrinaga Guerrini
markakoa, baserriko gaztainondoak salduta lortutako diruaz. Kontatzen da baita ere nola utzi
zuen baserria herrira joateko, eta baserriko lanari lotuta gelditu ez izanagatik izan zuela euskal
plazetan aritzeko aukera. Lantegiko lana ere probatu zuen, baina hango lana eta trikitixa ezin
zituen uztartu. Juan Luis Zabalak dioenez, “lantegian lan istripu larria izan zuen eta lan egiteko ezinduta gelditu zenean trikitixa jotzean
bakarrik zentratu zen”. Soinua jotzetik bizi zen
eta horregatik gogorarazi behar da trikitilari
profesionala izan zela.
Gerra osteko belaunaldian, hain justu erromerien urrezko garaitzat har daitekeen etapan,
berekin batera botoiak astintzen aritutako beste trikitilari batzuk dira Elgeta eta Sakabi, bes-

Bihotzetik
sortutako
musika
Juan Luis Zabala kazetari eta idazleak
Maltzetari buruzko biografia idatzi du,
Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen
Soinuaren Liburutegia bildumako zerrendari
bederatzigarren zenbakia gehituz

ANE UNDURRAGA

Zuri-beltzeko irudian, Maltzeta
eta bere alaba, 1980ko txapelketaren finalean. Alboan,
Juan Luis Zabala kazetaria.
PEPE GIL/AINARA GARCIA

teak beste. Elgeta bere maisua izan zen eta baita
Madarixa Txikixe eta Norberto ere. Gero, Maltzeta bera hainbat trikiti-joleren maisua izan zen,
baserririk baserri ibiltzen zelako jendea trebatzen. Plaza guztiak zituen maitatuak, baina Zumarragako Aginaga auzokoa bereziki. Juan Luis
Zabalak gogora ekartzen duenez, “Garai hartan
ez zegoen festetara egunero joan-etorrian ibiltzeko
aukerarik eta askotan herriko ostatuan gelditu
behar izaten zuen lotan eta ostaturik egon ezean
inguruko baserrietan”. 1945-70 bitartean jaiak oso
garrantzitsuak ziren. Zabalak zehazten du: “Garai
ilun hartan festarako modu bakarra erromeriak
ziren: kalera irteteko, lagunekin egoteko, ondo
pasatzeko, harremanak sortzeko, ligatzeko, dibertitzeko eta komunikatzeko”. Azken finean, trikitixa zen ondo pasatzeko modu bakarra.
HIRU HAMARKADA PASAN SEI DISKO 80ko hama-

rraldian Azkoitia utzi eta Hondarribira joan zen
Maltzeta, han beste etapa bat hasiz. Bere alaba
Mamen pandero-jotzaile eta lagun hartuta berrikuntzak egin zituen jotzeko estiloan, pieza
berriak ekoiztuz eta etengabeko sortzaile lanari ekinez. Dena den, “Maltzetak berrikuntzak ez
zituen gogoko, nahiz eta errespetatzen eta estimatzen zituen”, dio Juan Luis Zabalak. Bere esanetan, “ezin esan daiteke trikitixa-eskolarik sortu zuenik, baina irakasle lanetan aritu zen, bai

LETRAK ETA MELODIAK
Jaso gabe dauden trikitilarien biografiak argitaratzeko helburuz Soinuaren Liburutegia
liburuxka bilduma osatzen dabil Euskal Herriko Trikitixa Elkartea. Bederatzigarrena
‘Maltzeta, soinu bete bihotz’ da. Liburuko 149
orrietan musikari azkoitiarraren bizitza kontatzen da, bere elkarrizketetako zitekin, hurbileko jendearen lekukotzekin eta zuribeltzean dauden argazkiekin. Liburuarekin
batera dator bere ibilbidean zehar osatu
zituen piezekin hornituriko 23 abestiko CDa.

baserrietan baita Hondarribian ere”. 16 urterekin soinuarekin hasi zenetik, Euskal Herriko
plazetan 35 urtez aritu zen eta askorentzako
Maltzeta eredua izan dela dio bere biografiaren
egileak.
Euskal kulturari ekarpen handia egin dio joan
den mendeko trikitilari azkoitiarrak. Horren
adierazle da gaur egun trikitixa-eskoletan,
kalean, plazetan zein erromerietan jotzen diren
pieza asko bereak izatea. Horietariko bat da Aginaga izeneko arin-arin famatua, bere plazarik kuttunenetako baten omenez eta hango jendearenganako esker ona adieraziz
sortu zuen abestia. Pasa den mendean, trikitixa baserri munduarekin soilik lotzen
zenean, egiten zizkioten Maltzetari omenaldiak. Izan ere, sentsibilitatez, errekonozitzen zuten egiten ari zen lana. “Ekitaldiak xumeagoak ziren eta ez zuten
beharbada oihartzun handirik, baina
berak beti zuen esker ona”, baieztatzen du
idazle azkoitiarrak. Guztira sei disko
utzi ditu, bakarkakoak eta
kolektiboak: Maltzeta aitaalabak, Eman neri eskua,
Negarrez abesten dut,
Euskadiko Trikitixa
Txapelketa Azpeitia
1980,
Euskadiko
Trikitixa Txapelketa
Donostia
1980 eta Betiko
Trikitixa.
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saski-naski
IRITZIA

Klixe eta esloganak
XABIER MENDIGUREN ELIZEGI

H
H

AUTESKUNDEAK izan berri dira
Israelen, eta badirudi Benjamin
Netanyahuk segituko duela agintean,
eta palestinarrek zapalduta jarraituko dutela, eta bake-aukera lehen bezain urri
eta urruna izango dela geroan ere. Aspalditik
dut judutarrekiko kezka: historian jazarpenik
makurrenak izan dituen herria, munduari intelektual distiratsuenak eman dizkiona, eta bi
horiek (diskriminaziozko historia eta goi mailako sortzaileak) oraingo bere zanpaketa bidegabearentzako aitzakia gisa darabiltzana.
Intelektual sionisten lanak irakurtzeari uztea
erabaki nuen orain urte batzuk. Hala ere, Agurtzane Juanena idazle lagunak David Grossmanen liburu bat oparitu dit berriki (Escribir en la
oscuridad saiakera bilduma), eta salbuespena
egin dut. Zorionez, esan beharko, gogoeta interesgarriak topatu baititut bertan. Euskaratu
dizuedan hau, esaterako: “Esperientziaz esan
dezaket, gatazka luze bateko hiritarrek beren
egoera deskribatzeko darabilten hizkuntza, axalekoago bihurtzen dela gatazka luzatu ahala.
Apurka, klixe eta eslogan sorta izatera murrizten da. Hasieran, gatazkaz zuzenean arduratzen

diren instantziek sortzen dute hizkuntza hori:
armadak, poliziak, ministerioek eta bestek; laster batean, gatazkaren berri ematen duten hedabideetara iragazten da, hizkera are makurrago
bat ekarriz, bere publikoari istorio irensterraz
bat ematen diona (argiro banatuz Estatuak
gatazkaren ilunguneetan egiten duena, eta bertako hiritarrek beren buruak nola ikusten dituzten). Eta prozesua, azkenik, gatazkako hiritarren hizkuntza pribatu eta intimoraino iristen
da (haiek gogorki ukatu arren)”.
Pasartea irakurri ahala, gutaz ari zela iruditzen
zitzaidan, ZEN planaz eta azken 30 urteotako
hizkera antiterroristaren zabalkunde eta bilakaeraz; komunikabideetatik herritarrengana
bidean, kultur espresioak ere guztiz kutsatu
zituena: zinema dudarik gabe, eta baita literatura ere, neurri handi batean.
Grossman bi aldeez ari denez, galdegin dezagun:
zenbateraino izan da gure artean alde bietakoa
hizkuntzaren manipulazio hori? Oso neurri txikian, nire ustez. Insurgentziaren aldeak ere bere
klixe eta esloganak sortu, sortu izan ditu, baina
horiek inposatzeko askoz ere bitarteko gutxia-

SALDUENAK

Fikzioa

go izan ditu: lurralde kontrolaturik ez, komunikabideak gutxi... haien aldeko herritarrak ere
aurkarien mezuen zaparrada pean bizi izan dira
urte luzeotan. Horrek eraginik izan ote du
gatazkaren amaieran? Agian bai, etsaiaren propaganda etengabeak animoen gainbehera ekar
dezakeenez gero.

Euskaldunen aldetik
adiskidetze eta
bizikidetzarako
gogoa zinezkoa den
bitartean,
espainiarren artean
nagusi dira mendeku
eta umiliazio-gogoak

Egoera desorekatu horrek dudarik gabeko eragina izan du, ordea, momentu hau bizitzeko
dugun eran: euskaldunen aldetik adiskidetze
eta bizikidetzarako gogoa zinezkoa den bitartean, espainiarren artean nagusi dira mendeku
eta umiliazio-gogoak. Eta, horrez gain, esango
nuke eragina izan duela eta duela oraindik ere
arte-sorkuntzan.
Euskaldunok idatzitako literaturak askoz ere
estereotipo gutxiago erabili izan ditu, oro har,
eta errealitateari lotuagoa izan da. Hemengo
idazleek zintzotasun handiagoz jokatzeko
asmoa izan dutelako batetik, baina baita ere,
dudarik gabe, bertako irakurleak informatuago zeudelako, eta literaturaren tokian propaganda irensteko prest ez zeudelako. Beste
aldean ez bezala, zoritxarrez.

Ez Fikzioa

1. Ez naiz ni

4. Zaindari ikusezina

Karmele Jaio. Elkar.

Dolores Redondo. Erein.

2. Urtebetetze festa

5. Mussche

Castillo Suarez. Elkar.

Kirmen Uribe. Susa.

3. Sinplistak

6. Urak dakarrena

Hedoi Etxarte. Susa.

Toti Martinez de Lezea. Ttarttalo.

1. Nafarroako Erresumako
kronika ezZinezkoak
Mikel Zuza. Pamiela.

2. Eguberria...
Juan Kruz Igerabide eta Elena Odriozola. Nerea.

3. Su haietatik ke hauek

4. Txillardegi
Fito Rodriguez. Erein.

5. Made in Galiza
Sechu Sende. Txalaparta.

6. Aldamenekoa
Ainara Gorostitzu. Elkar.

Iñaki Petxarroman. Txalaparta.

LIBURU DENDAK: Elkar, Casa del Libro (Bilbo), Auzolan (Iruñea)

ERAKUSLEIHOA
ERLIJIOA

ANTZERKIA

‘Jesusek
hasitako
bidea’

‘Eta
Karmele?’

Jose Antonio Pagola.
Esteban Agirre
(itzul.). 384 orr.
17 euro.

Samara Velte.
Edo. 72 orr.
8,32 euro.

Zorigaitzeko
Jesusi jarraitzeko
eskakizunei buruz zirkulu absurdoa
Jose Antonio Pagolak,
urteetan zehar, lau ebanjelioei buruz egin dituen hainbat komentarioetatik hautatutako batzuk bilduz osatu
da liburu hau. Jesusek irekitako biderako sarrera bat
izan nahi dute obra honetan
batutako testuek. Jesusi
jarraitzeak dituen eskakizunetan jartzen da arreta
nagusia eta Jesusen Berri
Ona gaur egungo gizonemakumeen eskura jartzea
izan da egileak begi-aurrean
izan duen nahia liburua
moldatzerakoan.

Bi emakume auto baten
barruan, Karmeleren zain.
Inoiz iristen ez den Karmele,
behinola mantxa batek jazarri
zuen Karmele... Hari horretan
nabarmena da zorigaitzeko
zirkulua, emakumeei eta
batez ere guztioi dagokiguna,
bortizkeriaren itzala dakarkiguna, historia bezain luzea. Ba
ote zentzugabekeriaren ikur
gorenagorik, amaitu beharreko mundu gerra luzeagorik,
gizartearen ispilu zorrotzagorik? Obra honen egileek
umore absurdoaren zartadetan kokatu dute egunerokotasuna astintzen duen gatazka.

ZALDI EROA
GAZTE
LITERATURA

‘Isilik kantatzeko’
Antton Kazabon
Amigorena.
Ibaizabal. 112 orr.
11,80 euro.

Poesia eta irudia
bat datozenean
Botoitxoa klikatu ondoren,
argazki-kameraren begiak
margotutako paisaiei begira
jarri da argazkilaria.
Momentu batez, argazkilariari barruko sentipenak eta
emozioak piztu zaizkio, eta
argazki bakoitzaren alboan
idatzi ditu sentimendu
horiek. Horixe da liburuxka
honek jasotzen duena:
Antton Kazabonen
argazkiak eta poemak batera. Azalaren argazkia, aldiz,
Oier Kazabonek egina da.
Ekin bildumako ale hau 12
urtetik gorako nerabeentzat
zuzenduta dago.

Editorial Iparraguirre S.A.
Zuzendaria: Bingen Zupiria
Ardura: Iñaki Mendizabal Elordi (mendi@deia.com)
Koordinazio lana: Amaia Santana (asantana@deia.com)
Diseinua: Jesús Santamaría
Maketazioa: Naroa Etxebarria
Portadako argazkia: Naroa Etxebarria
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
laguntza jaso du
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ikus-entzunezkoak

Hitzen
itzalak
elkarbizitzen
ANDONI ITURBE

KK

OLDO Mitxelenaren kezketako bat ei
zen herri baten literatura guztia itzulitakoa izatea. Literaturan euskal egileek euren ekarpena egin duten
moduan, produktu originalekin (euskara
hutsean sortuak, behinik behin), ikus-entzunezkoetan ere itzulpengintza ezin beharrezkoagoa izan da kanpoko ahots, ikusmira eta barne
zio asko euskal joskera eta errealitatera erakartzeko. “Gurea bezalako eremu urriko
hizkuntza batean, ezinezkoa da mota guztietako
ikus-entzunezkoak, euskarri guztietarakoak eta
telebista ordu guztiak betetzeko adina lan ekoiztea. Nahi eta nahi ez, derrigortuta gaude beste
hizkuntza batzuetako edukiak erosi eta itzultzera”, adierazi du Bea Zabalondo EHU-ko irakasleak eta bikoizketan adituak.
EITB-ren sorreran jar genezake normalizazioaren inflexio-puntu hori, hainbat itzultzaile lanean
hasi zirenean euskarazko 24 orduko programazio osatua bidera zezaten, pixkanaka-pixkanaka,
ikus-entzulearen gose egarrirako. Hasieratik jarduera diziplinatu horretan aritutako bat da Txaro Idiakez. Orain dela 27
urte telebistarako itzulpengintzan hasi
zenean, “lan guztiz berria” zen. Ingelesetik eta
frantsesetik itzultzen du batik bat, nahiz eta
orain bertan %99a baino gehiago ingelesetik egiten duen. “Itzultzea gustuko
nuen, eta ikastolan haurrentzat testuak eta
ipuinak itzultzen ibilia nintzen neure kasa, baina ikus-entzunezkoa itzultzeak ez zuen zerikusirik harekin”, argitu du.
Urtebete lehenago hasi zen Iñaki Zubizarreta,
orain erretiratu berria, zuzentzaile eta itzultzaile lanetan. Izan ere, ikus-entzunezkoen jardueraz ari garela, zeharka edo zuzenean, hizkuntza
zuzentzaile-egokitzaileez ari gara, baita gero eta
garrantzi handiagoa hartzen ari diren azpiidatziez ere; eta zeharka bikoizketaz, hitzak biziberritzen dituzten profesionalez, alegia.
“Bikoizketako itzultzailea ez da itzultzaile huts,
egokitzaile da batez ere. Analogia eta sinonimoetan aditu bilakatzen da, artisau lana baita
berea. Hizkuntzaren baliabide guztiak erabili
beharrean aurkitzen du bere burua”, dio Zubizarretak, “28 urte eta 8 hilabete” zuzentzaile
lanean jardun ondoren Eresoinka-Irusoin-Mixer
bikoizketa etxean erretiroa hartu duen berak.

Izen handiko filmak, telesailak, dokumentalak
edo-eta marrazkiak euskaraz ipini behar izan
zituen hasieratik Idiakezek, gero jendeak lasai
ederrean telebistan ikusteko. “Ahotsei buruz,
berriz, guk itzultzeaz gain, lana egokitu eta moldatu egin behar dugu, luze-laburrera, etenak,
hizkera… guztia jatorrizkoarekin bat etor dadin.
Horregatik, esaldi bakoitza ozenki esaten dugu
era batera eta bestera probatuz, harik eta neurrian eta itxuroso gelditu arte”, dio Idiakezek.
Zuzentasuna, Zubizarretaren arabera, gutxieneko betebeharra da: “Egokitasuna, adierazkortasuna eta erritmoa lantzea da garrantzizkoena”.
ETIKA ETA BIRAOAK Azken urte hauetan, euska-

raren pare, ikus-entzunezkoetako itzulpengintza zeharo aldatu da. Biraoen kasuan, erruz darabiltzate esaldi gordinak ingelesezko filmek.
“Barregarria izango litzateke, arraioa, demonio,
arranopola eta zoaz pikutara modukoekin
ibiltzea beti. Nola ez, gurean ere erabiltzen ditugu erabili gordinkeriak, eta horietara jotzen
dugu, jatorrizkoak duen kutsuari eusteko ahal
den neurrian”, azaltzen du Idiakezek.
Marrazki bizidunei dagokienez, bereziki japoniarretan, Shin Chan eta hango beste sail
askotan, gidoia ingelesez edo gaztelaniaz jaso
ohi dute. “Batzuetan ume oso txikiek naiz
helduek hizkera gordina, lizuna darabilte, sexu-konnotazio ugari, eta orokorrean
hizkera zeharo matxista, guretzat onartezina,
nire eustez (han normala da, nonbait). Horrelakoetan, eta marrazkiek askeago jarduteko
aukera ematen digutenez, ni neu esamolde

NORMALIZAZIOA
Josu Barambones gaian adituak
dioenez, euskararen normalizaziorako ere oso garrantzitsua da ikusentzunezkoen itzulpena. “Hortik tiraka, beraz, zer pentsatua badugu,
azken hogei urteotan erakundeek
zergatik ez duten itzulpen molde
hori hainbeste sustatu, esaterako”,
diote Elearazi-ko blogari gazteek.

horiek pixka bat samurtzen edo aldatzen saiatu
ohi naiz”, gaineratzen du. Zalantzak Itzulsarea
webgunean partekatzen dituzte; alta, urtean
pare bat aldiz, itzultzaile profesionalak ETB-ko
arduradunekin batera bildu ohi dira, egunerokoan topatzen dituzten arazoak eztabaidatzeko
helburuarekin.
Itzultzaile haien lanen hartzaileak izan dira
hainbat belaunaldi. “Garaikoak garenok gozatu ederra hartu genuen Dragoi Bola Z euskaraz ikus-entzuten, adibidez, eta hasierako
urteak zirela ez dugu ahantzi behar”, gogoratzen dute Garazi Arrula Ruiz tafallarrak eta
Danele Sarriugarte Mochales elgoibartarrak.
Biak Itzulpengintzan eta Interpretazioan lizentziatuak dira –ikus-entzunezkoei buruzko ikasgai bakarra izan zuten unibertsitatean–, baita
Elearazi blogaren arduradunak ere. “Asmo
nagusia itzulpenari buruz hausnartzea eta
hausnarketa eginaraztea zen, horren inguruko
gogoeta plazaratzea eta iritziak, ekarpenak eta
eztabaidak sortzea”, diote.
Etorkizuneko profesionalen eta oraingo kontsumitzaile horiek, “merkatuaren hain mende
ez dauden proiektu txikiengan” itxaropen handiagoa dute. “Baina horiek herri mailara zabaldu behar ditugu, euskal hiztun komunitate osora. Bestalde, ikus-entzuleek ere jarri beharko
dugu gure aldetik, bai bikoiztutako bai azpiidatzitako film eta saioak kontsumitzeko, erdaretara jo beharrean”, uste dute.
Azpitituluei buruz asko eztabaidatu da, eta eztabaidatu beharko da. “Ohartu naiz azkenaldian
azpi idazteko joera nabarmen ari dela zabaltzen.
Nik marrazki bizidunak aipatuko ditut. Nire
ustez, euskal telebistak euskara bultzatzen eta
sustatzen ere lagundu behar du. Gure artean,
zoritxarrez, haur askok eskolan baino ez dute
entzuten euskara, eta esaterako marrazkiak
baliabide egokia izan litezke. Denok dakigu
hizkuntzak entzunez ikasten direla eta umeek
entzundako guztia jasotzeko gaitasun izugarria
dutela. Horregatik, marrazkiak behintzat itzulita ematearen aldekoa naiz ni”, aldarrikatzen
du Idiakezek.
Publikoen aldetik diru-laguntzarik jaso ezean,
ekoizpen-etxeei bideraezina zaie euskarara
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ikus-entzunezkoak

Ikus-entzunezkoen
itzulpengintzan diharduten
edo ibili diren profesionalekin
berba egin du ORTZADAR-ek.
Diziplina isil horren bitartez,
ehunka marrazki bizidun
edo film ikusi dituzte euskaraz
ikus-entzuleek. Gaur egun,
publikoa da bere kabuz
azpitituluak egin ohi dituena,
jarduera honen eredu-iraulketa
berria abiaraziz
Goitik behera, Iñaki Zubizarreta, Danele Sarriugarte,
Garazi Arrula eta Txaro Idiakez. PABLO VIÑAS/RUBEN PLAZA

bikoizturiko saioak merkaturatzea. “Diru kontuek egin dute, apika, azpi idazketa gehiago sustatzea bikoizketa baino, hori bai, militantziaren
bidez eginikoa gehienetan (Eguzki Bideoak eta
beste herri egitasmoak eta gurea bezalako blog
eta webguneek kasu)”, diote Elearazi blogekoek.
Euren iduriko, orain artekoa errotik aldatzen ez
bada, badirudi ETB-ko zuzendaritza taldea izan
eta izanen dela ikus-entzunezkoen bezerorik
handiena, eta azken urteotako ereduarekin segituz gero, laster joko du lurra. “Edo apustu sendoa egiten du euskarara itzulitako ikusentzunezkoen alde, edo akabo. Ohitura
eta normaltasuna sortu behar da
euskarara ekarritakoen inguruan, eta horretarako belaunaldiak beharko ditugu,
noski, baina atzeratzea ez da
bidea”, ohartarazi dute.
ARRISKU LARRIAN Iñaki Zubizarretak
badaki apostu kontuez: “Bikoizketak
euskarari eman diona eta eman diezaiokeena dut gogoan. Ez dut inoiz
ahaztuko orain 18 urte pasako bilera hura
Iurretako EITB-ren etxean. Udaberria zen,
eta ETB-ko arduradunek gogo
biziz
adierazi
ziguten
bikoizketa indarberritzeko
ahalegin sutsua egin behar
genuela denok batera: lau film
luze astean, gazteentzako eta helduentzako
telesailak, marrazki biziak eta dokumentalak
atzendu gabe. Baikor etxeratu ginen oso, lanerako prest, baina handik bi hilabetera, inongo
esplikaziorik gabe, handitu ordez murrizten
hasi ziren are gehiago bikoizketa orduen kopurua, urtez urte, eta gaur egun galtzeko arrisku
larrian da bikoizketa”.

Joan zen urriaren 4an eta 5ean, EHU-k antolatutako Krisia eta Politikak. Irrati-Telebista Publikoa ikusmiran nazioarteko kongresuan, Pompeu Fabrako katedradun emeritu Josep Gifreuk
eta EHU-ko katedradun Ramon Zallok bikoizketaren beharra azaldu zuten; Gifreuk Kataluniako telebistan eta Zallok Euskal Telebistan, Bea
Zabalondok azpimarratzen duen moduan. Josu
Amezaga irakasleak ere Eskoziako telebistan
azpi-idatzien arrakasta berretsi zuen.

“

Disko baten grabaketan sartzen dira eta
jotzen dute hurrengo
egunean hilko direla
jakingo balute bezala”
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antzerkia

IRURITA

Hitzen
balioaren bila

Lau bertsolariren gogoetetan oinarrituta, ‘Balitzen
Hioa’ antzezlana aurkeztuko du Begirada taldeak
bihar Iruritan, Korrika Kulturalaren barruan
DABI PIEDRA
“Txikitan, liluratu egiten ninduten hitzek”, dio Ainhoa Agirreazaldegik. “Hitzak egin gaitu eta
aldi berean geuk sortzen dugu hitza”, gogoeta egiten du Andoni Egañak. BEGIRADA ANTZERKI TALDEA

EE

STI Curielek, Leire Ugartek eta Hodei
Unzuetak Nafarroako Antzerki Eskolan ibili zirenetik ezagutzen dute elkar.
Orain, Begirada taldea osatu eta Balitzen Hioa antzezlana ondu dute, Ainhoa Alberdi zuzendariaren laguntzaz. Bertsolarien hausnarketetan oinarritu dira gidoia idazteko,
“hutsetik abiatuta, zerbait berria egin nahi
genuen, ohikotik urrundu, esperimentua”, dio
Hodei Unzuetak. Bertsolarirengana jo zuten,
Ainhoa Agirreazaldegi, Andoni Egaña, Uxue
Alberdi eta Maialen Lujanbiorengana, hain
zuzen. “Haiengana jotzea kalitate ziurtagiria da
–jarraitu du Unzuetak–, bagenekien testu onak
aterako zirena”. Hitzen balioari buruz gogoeta
bana egin dute bertsolariek, beren bizipenetan
edo ideietan oinarrituta. Balitzen Hioa antzezlanaren muina osatzen dute gogoeta horiek,
gidoia bertsolarien hitzekin eraiki baitute, hitzez hitz. Bihar, Iruritan (Nafarroa) estreinatuko
dute Korrika Kulturalaren barruan, emanaldi
gehiago ere hitzartuta badituzte.

polita da: bertsoak, hitza, antzerkia”. Esperimentazioa dago Balitzen Hioa obraren abiapuntuan eta, hain zuzen, bertsolaritza aspaldi hasi
zen bide berriak urratzen. “Gaur egun, bertso
mundua ez da mugatzen formatu tradizionalera,
asko esperimentatzen da eta, horregatik, iruditzen zitzaigun proposamena eginez gero, bertsolariak ausartuko zirela guri laguntzen”.

Balitzen Hioa –izenburua esanahi gabeko hitz
jokoa da, hitzen balioa esaldiaren eraldaketa–,
izatez, antzezlan arrunta da, Hodei Unzuetaren
ustez: “Pertsonaia nagusi bat dago, bera da
ardatza eta beste pertsonaia batzuk ere agertzen
dira; bizitzari buruzko hausnarketa egiten da
obran, hitzen balioari buruz hitz egiten da, zentzu zabalean”. Berezitasuna, antzezlanaren jatorrian dago, gidoia Agireazaldegi, Egaña, Alberdi eta Lujanbio bertsolarien hitzetan oinarrituta baitago, “esaldi eta ideia guztiak bertsolariek
esandakoak dira, guk egin duguna da gidoiaren
beharren arabera ordenatu”. Hodei Unzuetarekin batera, Esti Curiel eta Leire Ugarte ere
badabiltza Begirada taldean: “Hain zuzen, hitzen balio desberdinei begirada bat eman nahi
izan diegu, hitza nola erabili garrantzitsua baita, zer esaten dugun eta zer ez, gorputzaz esaten
dena, hausnarketa zabala da”. Ainhoa Alberdi
batu zaie zuzendaritzan: “Gure asmoak bideratzen lagundu digu”.

Hori bai, Hodei Unzuetak oroitarazi digu, antzezlan mamitsua dela, ez astuna, baina bai sakona, 13 urtetik gorakoei zuzendua, nerabe zein
heldu. “Xehetasun asko dauzka gidoiak, agian
denak ezin dira lehenengoan harrapatu; baina,
aizu, badaude pelikulak bost aldiz ikusita ere
beti detaile berriak aurkitzen dizkiegunak, zergatik antzezlan batekin ez? Agian, Balitzen Hioa
behin baino gehiagotan ikusteko obra da”.

Hala ere, antzezlana oholtzara eramateko prozesua ez da erraza izan. Hodei Unzuetak gogoratu duenez, “hasieran, bertsolariek idatzitako
lau testu geneuzkan, lau ikuspuntu, gogoeta
horiekin guztiekin hari bat osatzea lan handia
izan da”. Pixkanaka joan ziren, bada, testuaren
zatitxoak aztertzen, “lehenengo zeregina, testuak ezagutu eta haiekin jolastea izan zen”.
Ondoren, gidoi proposamen bana aurkeztu zuten
taldekideek eta egokiena aukeratuta, sakontasuna eman zioten. “Hasieran, collage baten erakoa zen ideia multzoa, hortik, ardatz baten inguruan dagoen gidoia atera dugu”, dio Unzuetak.
“Hitzen balioari buruz, ikusleei pentsaraztea da
gure asmoa”, azaldu dute taldekideek, “lotura

“

ANTZEZLAN MAMITSUA Estreinaldi ofiziala Iru-

ritan egingo dute bihar. Alabaina, jende aurreko
entsegu orokorra Nafarroako Antzerki Eskolan
egin zuten abenduan, obrak funtzionatuko ote
duen aztertzeko. Hodei Unzuetaren arabera, “hitzak oso sakonak dira, kontzeptu zailak, horregatik ikusi nahi genuen publikoarentzat egokia
ote den”. Iruñean egindako entsegua, behintzat,
ondo irten zen. “Ikusleen arabera, ez da obra
astuna eta arlo estetikoa ere nabarmentzekoa
da”. Beraz, Korrika Kulturalari esker Euskal
Herri osoan eskainiko dituzten emanaldietarako gogoz daude Begirada taldekoak.

HURRENGO EMANALDIAK
Bihar, hilak 3: Irurita, Gizarte Bilgunean (19.00).
Hilak 21: Tutera, Castel Ruiz aretoa (20.00).
Hilak 22: Eskoriatza, Unibertsitateko aretoan (19.30).
Hilak 28: Santurtzi, Kresala aretoa (20.00).
Martxoak 1: Villabona, Gurea aretoa (22.30).
Martxoak 2: Igorre, Lasarte aretoa (20.00).

Edonork esan dezake edozer? Nola ulertuko dut orduan hitzek zer
esan nahi duten? Hitzak trofeoak baldin badira... soinuzko perlak
ahoan... Horrek ematen dit min. Mina. Ulertzen?”. MAIALEN LUJANBIO

“Lehen baziren bost duroko hitzak. Baina gero zuloa egin zieten bost
durokoei, eta gutxiago balio zuten. Zulatu zituzten bost durokoak
eta zulatu zituzten bost duroko hitzak”. UXUE ALBERDI

”
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arkitektura

BASAURI

Antzokiaren
metamorfosi arkitektonikoa
Metamorfosia –grezieratik ‘meta’ (aldaketa) eta ‘mophe’ (forma)–, prozesu eraldatzaileak definitzeko erabili
ohi den hitza da. Basauriko Social Antzokiaren eraikin-historiak badu kontzeptu biologiko horrekin zerikusirik
ULA IRURETAGOIENA

KK

OKA dezagun kulturari dedikaturiko
etxe hau. Malmasinetik Bilbora gerturatzen garenean, tunela zeharkatu
baino lehen Bilbo Handiaren hiritartzea somatu dezakegu Merka Bilboren gainaldetik. Tunelean barneratu ostean aurkituko
dugun hiri-paisaiaren ezaugarri guztiak identifika ditzakegu hemen. Etxebizitza bloke altuak
han eta hemen argi naturala xurgatu nahian,
elizaren dorrea modernitatearen eraikinekin
borrokan, trenbidearen airetiko kableatzea, landaretza basatia, errepideak. Begirada zorrozten
badugu, altzairuzko jantzi batez atondurik,
Basauriko Social Antzokia somatuko dugu.

Sozial Antzokiaren azken
‘metamorfosi-lanen’ egoera.
ARGAZKIAK: MAAB ARQUITECTURA Y
URBANISMO S.L.P.

Korten altzairuak Bilboko garai bateko industriaren oroigarri gisa hainbat eraikinetan agertuko zaigu Nerbioi ibaiaren ibilbidean, lekukotasuna emanez. Korten altzairuak izan ere, imaginario zehatz bati egiten dio erreferentzia.
Erraza zaigu itsasontzi handien eraikuntzako
garaira bidaiatzea edota Labe Garaietako tximinien zakartasuna gogora ekartzea. Egun
industriaren gogortasun irudia ezabatu bada
ere, eraikinen pilaketaz osaturiko paisaia hiritarra ez da askoz xamurragoa.
Bada Basauriko Antzokian detaile bat, bereiztu egiten duena. Horrela, altzairu itxiturak sorpresa delikatu bat ezkutatzen du gerturatzen
garenean. Itxura sendoari kontrajartzen, huntzaren irudia ikus daiteke altzairuzko xafletan
zulaturik. Gozotasun ehundura lortzeaz gain,
inguruko landarediarekin bat egiteko keinua
azaldu nahi izan dute arkitektoek.
BILAKAERA Eraikinak denboran zehar mantentzeko eginak dira, dio arkitekturaren manifestu ezagun baten. Horrek ez du esan nahi,
denborak aldatzen ez dituenik. Izan ere, arkitekturaren helburu nagusiena erabiltzaileen
beharretara egokitzeko gaitasuna eskaintzea
da. Eraikinek egile bat badute ere, arkitektura
kolektibotasunaren emaitza bezala irudikatu
daiteke. Basauriko eraikina parrokia-etxe izan
zen lehenik, 1950.eko estilo modernoarekin egina. 90ko hamarkadan Basaurik kultur-aktibitateak suspertzeko eraikinaren lehen modernizatze-lanak burutu zituen eta hormigoizko
gorputz itxi berri bat atxikitu zitzaion, garaiko
teknikaren erakusleiho. 2009.urtean, teatro eta
antzezlanen arrakastak espazio handiagoen
eskaera sortarazi zuen, egitarau zabalago bat
bermatzeko. Azken handipenean kaxa eszeniko berri bat erantsi zaio bolumentzar bat gaineratuz aurreko eraikinei, eta sentsibilitatez
egina izanagatik proportzionatua eta identitate propioarekin ageri da. Gorputz berriak, errepideko ikusleriaren begiradarekin jolasteaz
gain, antzokiaren funtzionaltasuna zeharo bermatzea lortu du.

Garai bakoitzak, beraz, bere ekarpena egin du,
eta denek osatzen dute Social Antzokiaren arkitektura. Horri deitu dakioke metamorfosiarkitektonikoa.

EGILEAK
Bilboko MaaB arquitectura y urbanismo s.l.p. Jorge Mallagaray, Ángel M. Cea eta Belén Rodríguez arkitektoek
osatzen dute. Arkitektura bulego honen ibilbidean, kulturarekin harremanean diren espazioak diseinatu dituzte batik bat, Zornotzako Zelaieta zentroa azpimarragarriena bada ere, Sopela, Ermua eta Abadiñoko kultur
etxeak ere sortu dituzte. Azken urteetan arkitektura
iraunkortasunari loturiko gaiak ikertzen ari dira, besteak
beste, Ihoberekin elkarlanean. www.maab.info

Korten altzairuaren huntzmarraketa.
Materialak
kolore aldaketak pairatzen ditu klimatologiaren
arabera.

Azken handitze-lanen eraikitze-prozesua, non bolumen berriak eraikin zaharra nola eraldatzen duen ageri den.
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Aztarna zabaltzen dutenak
Mundua izendatzen hasi zirenak,
bidegurutzetan harri pilak
altxatzen dituztenak, elurretan
arrastoa zabaldu digutenak:
aztarna jarraitzen dugunok
esker ona zor diogu aurrekoei

II

NORK sekula zapaldu ez duen leku bat zapaltzea:
esperientzia hunkigarria izan behar du. Ezagutu ditut horixe bizitako batzuk –hiru mendizale, arkeologo bat eta kobazuloetako uretan igeri egiten duen esploratzaile bat– eta deigarria egiten
zait denak bereziki isilak eta apalak izatea.
Nik ez dut inoiz horrelako esperientziarik biziko, baina kontrakoak ere hunkitu egiten nau: beste batzuk
aspaldidanik zapaldu duten leku bat zapaltzea.
Askizuko galtzada zapaltzen dut, Erdi Arokoa, gizakion obra bat baino, honez gero paisaiaren elementu
bat ematen duena, muino batetik jaisten den erreka
petrifikatua, hareharrizko blokeak lurrean haginak
bezala tinko sartuta dauzkana, milioika urratsek
leundutakoak. Eta han erraz irudikatzen ditut, neure ondoan, duela mende asko bide honetan zebiltzan
bidaiariak eta merkatarien gurdiak.
Peña Amaya mendiaren magalean kastro zelta baten kale
estuak zapaltzen ditut eta bertako biztanle zaharrak
datozkit gogora: hementxe ibiliko ziren zelta kantauriarrak ni bezala, eta aldapa gora bihotza niri bezala azkartuko zitzaien, eta pareko mendi hori bera ikusiko zuten.
Zertaz hitz egingo zuten, nolakoa izango zen euren
ahotsa, zein ilusio izango zituzten bizitzan, zeren beldur
ziren, jakingo al zuten itsasoa norantz dagoen, mundua
noraino ezagutuko zuten, zer sentituko zuten lautadan
soldadu erromatarrak iristen ikusi zituztenean.
Leitza inguruko mendietan pixka bat nahastuta nabil,
harri handi baten gainean putreak ikusi eta mapan
Putrehaitz toponimoa agertzen dela gogoratu arte.
Munduari izenak jartzen hasi ziren asabekin gogoratu naiz, orientatzen laguntzen didaten asaba haiekin.
Eta mendian harri pilak altxatzen dituztenekin, besteon urratsez kezkatzen direlako.
Halako batean, Pirinioetan, Ardidengo lakuetara igotzeko bidean, harri pila eta pintura marka guztiak elurpean estalita gelditu dira. Ez dakigu lepo hartara edo hango beste hartara igo behar ote dugun, nirekin datorren
lagunak eski eta erraketa batzuen arrastoak aurkitu
dituen arte. Haien bidea jarraituz heldu gara Lagues

Ez dakigu lepo
hartara edo hango
bestera igo behar ote
dugun, nire lagunak
eski arrastoak
aurkitu dituen arte

BIDAIA
KOADERNOA
ANDER
IZAGIRRE
anderiza.com

lakuko txabolara, eta bertan mokadu bat jaten dugun bitartean, eskerrak eman dizkiegu gure aurretik
igo direnei. Aztarna bat jarraitzen
duenak abantaila lortzen duelako, eta
esker ona zor.
Duela mila urte erromes batek laztan egin zion Jacako katedraleko
sarreran dagoen zutabe bati, eta
kareharriaren lehen atomoak higatu
zituen. Beste batzuek antzeko keinua
egin zuten ondoren.
Zutabeari laztan egin zion bigarren
erromesarengan pentsatzen dut: keinua errepikatu zuena. Keinu baten
errepikapenak zabaltzen duelako bidea. Jacako zutabearen hutsune leunetik eskua pasatzea gustatzen zait,
bertan egon diren beste milioika eskuekin batera kokatzea, mendeak eta elurteak zeharkatuz.

itzulpenak - hizkuntza aholkularitza - papergintza
944 480 000

posta@artez.net

www.artez.net

