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euskal kulturaren kolore guztiak

1977. URTEKO
‘SOINU-BANDA’
Hamabost urtez, poesia
musikatzen bainoago,
letrak sortzen
-- 4-5. orrialdeak --

OROIMENA
MUGARRITUZ
Nafarroa Bizirik Ekimenak
Erresumako gazteluak
dakartza gogora
-- 6. orrialdea --
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literatura

USURBIL

Zentzuen malgutasuna landuz
Literaturaz eta sortzeaz hitzaldi-tailerrak
eman ditu Yolanda Arrietak uda sasoiko

ikastaroetan eta idazketa sortzailerako
proposamena aurkeztu du bertan

ANE UNDURRAGA

II

DAZLEA eta sortzailea da Yolanda
Arrieta (Etxebarria, 1963). Hogei urte
inguru daramatza idazten eta sortzen
eta horrenbeste urte idazketa sortzaile
tailerrak ematen; hasieran antzerki-tailerrak
izan zirenak gerora idazketa-tailer bihurtu
dira, sortzaile kontzeptua gehituta. Literaturaren mundura sartzeko amu gisa balio dezakete, baina bereak ez dira literatur tailerrak.
Bere tailerrak literatura gustuko dutenei edota norbere barruan arakatu nahi duen edonori zuzenduta daude, alegia, norbere gaitasunak, baliabideak eta mugak ezagutu eta
idatziz adierazi nahi duen orori. Izan ere, idatzi gauza askotarako idazten da eta idazletza
oinarrizko trebakuntza da Yolanda Arrietaren irudikoz, baina sortzaile izanda idazteak
norberaren niarekin du zerikusia, norberaren nian arakatu behar baita.

IRUDIMENA ETA DIZIPLINA Baina zein da idazke-

ta sortzaileren gakoa? “Berez sortzeko ahalmenarekin jaio gara eta irudimenarekin, irudiak ez grafikoki eginda daudenak baizik eta
gure barruan dugun barne-irudiak sortzeko
ahalmenarekin”. Zentzuak ere jaiotzez gutako bakoitzarekin datoz eta zentzuetatik sartzen zaigun informazioa kudeatzeko orduan
sentitzen ditugun emozioak ere gure barruan
daude. Beraz, sortzeko ahalmena eta irudimena behar dira batetik eta, bestetik, papera
eta arkatza, beste guztia ekinez egiten baita.
Eta ekiteko “nahi izatea behar da: nahi dut
eta probatu egin nahi dut”, dio Yolanda Arrietak. Azken batean, hori bakoitzaren egitekoa
da: “Egiten badugu konpartitu egingo dugu,
baina nik ezin dut zure bidea egin, ahalegin
hori norberarena baita, ikasi norberak egiten
duen bezalaxe”.
Idazletza sortzailea ekinez lantzen du norberak, beti ere dinamika baten barruan eta baliabide batzuk erabiliz. “Kontsigna entzun, idatzi, irakurri, aztertu, berraztertu, kontsigna
entzun, berriro idatzi, berriro irakurri…
Horrela egiten dugu dinamika, ahal dela biribilean eta denok elkar ikusiz”. Lantzen diren
ariketak errealak izaten dira eta malgutasun
osoz modu askotara eta adin-talde desberdinetan aplikatzeko modukoak. Dinamika horretan praktikatzen duten guztiarekin ikasten joaten da parte-hartzailea, prozesuari garrantzia
ematen baitzaio. Izan ere, prozesua bera da helburua eta ardatza, “eta baita norberak norberarengandik eta besteengandik ikastea eta disfrutatzea ere”. Funtsean, dinamika eta tresnak
eskaintzen dira tailerrean, gero bakoitzak bere
galbahetik eta egoeratik pasatzeko.
NIA ETA GUA Tailer hauen bidez Yolanda Arrie-

taren asmoa ez da manual bat aurkeztea,

baizik eta bere esperientziak utzitakotik proposamen bat eskaintzea. Bere ibilbide profesionala hezkuntzaren esparruari lotuta dago,
baina alor horretako publikoari ez ezik
idazletza sortzailea gustuko duen edozeini ere
irekita dago bere proposamena. “Hartu, probatu, pasatu eta bizipen moduan egin eta
bakoitza izan dadila askea eta sortzailea bere
momentuan, lekuan eta egoeran aplikatzeko”.
Ideia horren atzean dago bere filosofia, nitik
gura. “Ni sortzailetik abiatuta, bakoitzak
dauzkagun ahalmenak, baliabideak eta
mugak kontuan izanda, gu batera heltzea: niaz
baliatuz nia ezagutu, baina nian gelditu
barik”. Norbera ezagutu ostean, elkar banatzea eta besteekin osatzea da helburua, “beti
dagoelako pareko bat, norbait, bestea, izan irakurlea edo entzulea”. Beraz, binomio hori da
–gizakion izaera sozialari erreferentzia egiten diona– berak mundua ulertzeko duen
modua eta gauzak planteatzekoa.
2013ko udan, Bilbon, Baionan eta Donostian
izan da idazle eta sortzaile esparruko gaiez
hizketan. Bilbon, ekainean, ipuinak eta
olerkiak kontatzeko moduaz aritu da. Baionan, Udako Euskal Unibertsitatearen baitan,
haur eta gazte literaturaren inguruan jardun
du uztailean. Donostian, aldiz, EHU-ko Udako Ikastaroetan hiru eguneko tailerra eskaini du idazketa sortzaileaz. Azken honetako
parte-hartzaileen muga 40 ingurukoa izan
bada ere ia 80 izan ditu eta, helburuak ukitu
gabe, dinamika egokituta espazioa ez da
izan muga. “Jendeak zuzenean eta beldur
barik parte hartu du eta testu benetan
ederrak irten dira”. Eta hori bere izaera sortzaileak ahalbidetu du, bere malgutasun dohainari esker dinamika
hartzailearen perfilera egokitu eta
tailer bizia atera da, fisikoa,
buruarekin eta gorputzarekin
egindakoa, bere tailer guztiak
bezalaxe:
“Zu
eta
ni,
hementxe eta orain, elkar
entzunez, elkarri irakurriz,
zentzu guztiak martxan
jarrita”.

“Niaz baliatuz nia
ezagutu, baina
nian gelditu
barik”, horixe proposatzen du
Yolanda Arrietak.
AINARA GARCIA
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saski-naski
ATARIA

Bitxikeriak
UXUE APAOLAZA

O
O

RDENAGAILUA
konpartitzen
denean, noizean behin, piztu, eta
aurreko erabiltzaileak irekitako
orrialdeekin topo egiten duzu. Egunkari bateko argazkia azaldu zitzaidan niri; espaloi batean jarrita, burdinazko bota parea. Batailaren batean hildako soldaduei egiten zaizkien
omenaldiak etorri zitzaizkidan gogora; sarraskiren baten zendutako zibilen memoria gordetzekoak; edo oraindik memoria izatera iritsi
gabe, gerran diren herrialdeetako errepideetan
aurkitzen diren oinetako abandonatuak; edo
memoria berreskuratu berria, frankismoak hil
zituztenen botak indusketek argitutako hilobietan. Egun hartan ikusten ari nintzen argazkia
ordea, Las Palmas Kanaria Handikoan zaharberritzera eramandako eskultura baten parte
bat ziren, polizia nazionalaren auto batek jo
ondoren. Lolita Plumaren eskultura.
Niretzat oroitzapen kutsatua zen emakume
hura, berez, ez bainuen inoiz ikusi; Kanarietako lagun batek beretik nire memoriara iraulitako irudiak ziren nituenak. Nire lagunari kosta egiten zaizkio guztiz zentzudunak diren
pertsonak, erosoago sentitzen da zenbait eromenen zorian, Lolita Plumarekin kasu. Katuak

lagun, Santa Katalina parkean txikleak salduz
bizi zen emakume adindua zen, makillaje deigarriz, koloretako zintak ilean, turisten eta bertakoen atrakzio, bakoitzak bere lezioa atera
zezan. Nire memorian atal bera okupatzen dute
Santiagoko Mariek, kolore bizien atzean ezkutaturik baita ere, eskulturadun horiek ere; egunkarietako orrialdeetan ikusi genituen bi ahizpa ziren, frankismoan bizi izandako emakume
adinduak. Eta nola ez, espazio berean, pelikula
batek omendu zuen, La Moños, Bartzelonako
kaleak ibiltzen zituena.

te Perkinsena, Ana I. Moralesek euskarara itzulia. Emakume batek bere pentsamenduak kontatzen dizkigu gaixotasun lauso batek jo omen
duelako horma horidun gela batean itxita
dagoen bitartean. XIX. mendean dago kokatua,
emakumeoi hainbeste gaixotasun zegozkigun
garaia. Gaixo, bitxi. Histeriko. Espainiako
prentsa progresistak ere halakotzat jo zuen
Hillary Clintonen erantzuna prentsaurreko
batean bere senar Bill-en agendari buruz galdetu zion kazetariari Estatu Idazkaria bera zela
gogora arazi zionean. Histeriko jarri zen.

Bakoitzak bere historia du, beste hainbat emakumerena dirudiena. Behar ez zenak haurdun
utzi eta umea umezurztegian uztera behartuak;
umea lapurtu zietenak; bortxatu zituztenak;
familia hil eta bortxatu zituztenak. Ezin zenean
bikoteagandik bereizi zirenak, edo gizonak abandonatu zituenak. Askok normalak izaten jarraitu zuten, edo etxean erotu ziren, hiri bateko atrakzio bitxi bihurtu gabe, isilik. Bitxiak; (bide
batez, alardeetan ateratzen tematzen diren emakumeak askori iruditzen zaizkion bezala).

Lanera abiatu aurretik nik zenbat eromen zantzu mozorrotzen dudan kalkulatzen saiatu naiz
ispilu aurrean; beldurtu egin naiz nire zentzu
onaz. Eguna hasteko nire zain ditudan zapatila hutsei begira, artikulu hasieran aipaturiko
argazkiko bota haiek gogoratu ditut. Beharbada bai, agian biktima botak dira, aipatutako
gainerako oinetakoak bezala; guk deklaratu
gabe dugun guda batetara jaikitzen gara egunero, bake garaietako jarreraz, biktimak bitxikeriatzat zenbatuz. Baina hau gerra kontu bat
balitz politika orrialdeetan legoke, oraintxe
nazioen dialektika baino ulertzen ez duten
horietan, ez?

Duela ez asko irakurritako liburu batetara joan
zitzaidan gogoa; Hormako paper horia, Charlot-

SALDUENAK

Fikzioa

Nire lagunari kosta
egiten zaizkio
guztiz zentzudunak
diren pertsonak,
erosoago sentitzen
da zenbait eromenen
zorian, Lolita
Plumarekin kasu

Ez Fikzioa

1. 612 euro

4. Preso nago 2

Jon Arretxe. Erein.

Mikel Orbegozo. Ataramiñe kultur elkartea.

2. Arma, tiro, bammm!

5. Intemperies. Babes bila

Joan Mari Irigoien. Elkar.

Lourdes Oñederra. Erein.

3. Egia esan

6. Geltokiak edo helduta
entzuteko abestiak

Peru Magdalena. Elkar.

Goiatz Labandibar. Elkar.

1. Donostia-San Sebastian
arkitekturak
Ana Azpiri. Nerea.

2. Gamazada 1893-1894...
Nafarroa Bizirik Ekimena.

4. Enbataren zirimolan
Daniel Landart. Elkar.

5. Independentziaren paperak
Pako Aristi. Erein.

3. Donostia 1813. Txikizio baten...

6. Euskomunitatea manifestu
euskaltzalea

Iñaki Egaña. Erein.

Mitxelko Uranga. Utriusque Vasconiae.

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

ERAKUSLEIHOA
MITOLOGIA

ALDIZKARIA

‘EH-ko
alegia,
ipuin eta
kondairak’

‘Karmel.
283. zenb.
Urrezko
luma’

Luis Barandiaran
Irizar. Txertoa. 144 orr.
10,80 euro.

Hainbat autore.
Julen Urkiza (zuz.)
127 orr. 14 euro (urteko harpidetza).

Arbasoen mentali- Merezitako
tatea ezagutuz
urrezko luma(k)
Liburu honetan Anbotoko
Damak, lamiek, jentilek eta
antzeko izaki mitikoek dute
aterpe, baita Ezoziko Andramarik eta beste ama birjina
eta santu kristau batzuek
ere. Izan ere, paganismoaren
eta kristautasunaren arteko
nahasketa da hemen bildutako testuen ezaugarrietako
bat. Halaber, gure arbasoen
mentalitatea nolakoa zen
ulertzeko lagungarri da bilduma eta, bide batez –edo,
beharbada, batez ere–, oso
irakurketa erraz eta atsegina
eskaintzen digu.

Uztaila eta iraila bitarteko
hilabeteei dagokion 283.
zenbaki honetan, besteak
beste, Iñaki Sarriugarte
mintzagai da ‘Jose Angel Iribar: euskerea eta kirola
gogo-bihotzetan’ deritzon
gaiaz; Ana Urkizak, bestetik,
Karmel aldizkariko zuzendariari eskaini dio ‘Merezitako
Urrezko luma Julen Urkizari’
artikulua. Kontu-kontari atalean, ‘Betti Betelu, Lapurdiko
dantza-maisu nekaezina’
dakar Joseba Aurkenerenak,
bertsoen txokoa Luis Baraiazarrari dagokiola.

ZALDI EROA
GAZTE
LITERATURA

‘Piztien
erronka’
Adam Blade. Miren
Ibarluzea (itzul.).
Desclée De Brouwer.
128 orr. 11 euro.

Erresuma salbatuko duen heroia
Abantiak heroi bat behar du.
Azti gaizto baten madarikazioak Piztia magikoak sorgindu ditu. Lehen erresuma
babesten zuten Piztiek, baina orain erresuma suntsitzen ari dira. Tagus Zaldigizona landetako herritarrak
eta animaliak ikaratzen ari
da. Tomek geldiaraziko ote
du? Nerabeei zuzendutako
bilduma erakargarri honek
‘extra’ bat dakar gainera:
kromoak dakartza muxutruk
liburuaren baitan; literatura
jolas, nonbait.

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
Zuzenketak: Iratxe Gaztañaga
Portadako argazkia: Bide Ertzean
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
laguntza jaso du
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musika

Dabilen harriari
goroldiorik ez,
eta Bide Ertzean
dagoenari ere ez
Hamabost urte pasa dira Bide Ertzean taldeak bere lehen
lana argitaratu zuenetik. Orain, ‘77’ izeneko bederatzigarren
lanarekin heldu dira tolosarrak, trantsizio garaiaz mintzo direla
JON ANDER URKIAGA EGIDAZU

SS

“Batzuek uste dute poesiak musikatzen dituen taldea garela, baina gure bokazioa beti izan da letrak sortzea”, dio
Imanol Ubeda gitarra jole eta abeslariak. JOSE MARI MARTÍNEZ

EKULA ez gara talde masibo bat izan, gure
irismena dena da, eta zentzu horretan gure
diskoek ez daukate beste talde batzuek
daukaten oihartzuna. Baina nik uste, taldeak gutxika lortu duela ikusle kopuru bat; beharbada, ez oso handia, baina badauka jarraitzaile
kopuru bat atzetik”. Argi bezain umil kokatu du
Imanol Ubedak (Tolosa, 1973), Bide Ertzean musika taldeko gitarra jole eta abeslariak, Tolosako taldea esparru musikalean.

handirik. Nik Deabruak Teilatuetan taldean gitarra
jo besterik ez nuen egiten, baina hirukote bezala ekiterakoan, eta ni lehen aldiz kantari aritzean, zalantza asko genituen. Horregatik Bide Ertzean lehen
diskoaren argitalpenaz hizketan hasi ginenean, bost
kantu egitea adostu genuen, ondoren oholtzan nola
moldatzen ginen eta nolako harrera genuen ikusteko”. Eta bete-betean asmatu zuten; harrera ikaragarri ona izan zutela dio Ubedak, eta, era berean,
zuzenean uste baino erosoago sentitu zirela.

Taldea jaio zenetik 15 urtera, 77 (Gaztelupeko
Hotsak) izeneko bederatzigarren diskoarekin heldu
dira tolosarrak. Hamabi abesti berri eta Garbiñe
Ubedak eta Koldo Izagirrek egindako bi kontakizun
biltzen ditu azken lan horrek, eta Non dira lanean
egin bezala, memoria historikoari keinu bat eginda
bueltatu da Bide Ertzean. “Gu jakin-minetik abiatu
gara. Bizi ditugun urte hauek garrantzitsuak dira,
baina 1977 inguruko trantsizio urte haiek ere oso
garrantzitsuak izan ziren. Guk lau urte genituen,
eta garai hori hobeto ezagutu eta ulertu nahi
genuen. Oso bidaia aberatsa izan da zentzu horretan, eta bidaia hori egin nahi duenarentzat disko
honetan norabide posible batzuk aurkeztu ditugu
kantu eta literaturaren bitartez. Guk iradokizuna
egin, eta amu horren bitartez norbaiti interesa pizten bazaio, gure helburua beteta
geratuko da”, dio Ubedak.

Imanol Ubedak argi dauka Fran Iturbe gitarran,
Joserra Senperena teklatuetan, Karlos Arancegui
baterian, Joni Ubeda gitarra apalean eta bera kantuan zein gitarran direla Bide Ertzean osatzen dutenak. Hala ere, Aranceguik eta Ubeda anaiek osatu
zuten lehen disko hartako hirukoa da 77 lanean
bueltatu dena. Imanol Ubedaren arabera, bi etapa
daude taldearen historian: taldearen izen bera duen
lehen diskotik Non dira diskora artekoa, eta disko
horretatik gaur arte. “2006tik hona sendotu egin
da boskotea, bai zuzenekoetan, bai estudioko lanetan. Baina, aurreko bira, Don Inorrez diskoarena,
bukatu eta bi hilabetera hirukote bezala entseatzen hasi ginen, eta kantu berriek bazuten oinarri-oinarrian hirukote modura funtzionatzen zuen
zerbait. Orduan ariketa musikal gisa planteatu
genuen hiruron artean grabatzea, inolako
osagarri eta apaingarririk gabe. Eta,
hala, elkarrekin batera zuzenean joz
egin dugu grabaketa”.

beste modu bat, hainbat lagun ezagutu ditugu; beraz, bai musikalki, baina baita arlo
pertsonalean ere, esperientzia ederra eta aberasgarria izan dira urte horiek guztiak”.

ra, Labrit eta Fran Iturbe sartu ziren, eta kantautore ukitu horretatik pop talde estandar batera pasa ziren, eta Zure minari litzateke eraldaketa
horren isla. Baina taldeak beste kezka artistiko eta
gustu musikal batzuk ere bazituela dio tolosarrak,
eta Grisa izan zen horren lekuko. “Ez genuen estilo
bateratu bat nahi, taldeari kolorea eman nahi
genion, horrela, Grisa izan daiteke gure disko rockeroena. Karlos Aranceguik Mikel Erentxunekin jotzen zuen sasoi hartan, eta Joserra Senperena eza-

“Aurre
gutxi du iritzi
Urteak joan eta urteak etorri diren
egon ga gu; beti
era berean, lana ere mardul egin dute
ra
gauza b m u s i k a l k i
diskorik disko eta kontzerturik konHirukote modura hasi zirenean,
tzertu talde tolosarreko kideek, baina
kantautore kutsu bat bazutela uste
zabalik errietara
, eta ho
gaur arteko bidean, azken hamabost
du Ubedak: “Hau da, nik nire gitari e
bada ta
urteak, oro har, urte atseginak izan direrra akustikoarekin lauzpabost poelde bizia re
la nabarmendu du abeslariak: “Disko
ma
musikatu ondoren, Joni Ubedak
izan ga
renaren
bakoitza ikasgai bat izan da. Gainera,
eta Karlos Aranceguik akonpainamenseinale”
musika bada Euskal Herria ezagutzeko
du lanak egiten zituzten”. Baina, lasterre-

“Gustuko lana da musikan aritzea”, eta egun plazer
handiz aritzen diren arren, beti ez dute hain argi
izan heldu diren lekura helduko zirenik. “Gure
lehen diskoa bost kantuz osatuta dago, eta guk kantu gehiago bagenituen, baina ez genuen ziurtasun
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musika

BILBO

BERE DISKOGRAFIA, LABURREAN
> ‘Bide ertzean’ (1998)

“Abentura zoragarri baten abiapuntua. Bide Ertzeanen planteamendu musikala: pop kutsuko kantu batzuk, poema batzuk eta guk egindako letra batzuk”.
> ‘Zure minari’ (1999)
“Guk asko miresten dugun Jose Luis Otamendi poetari egindako aitortza. Gugan asko eragin duelako.
Bide Ertzean taldearen ezaugarriak direnak dira bere
moduko poetei esker”.
> ‘Grisa’ (2000)
“Disko rockeroena. Ordura arteko musikaltasuna
zabaltzen saiatu ginen, ez genuen bide estu batean
sartu nahi izan taldea: beste ehundura eta sonoritate batzuetara zabaldu nahi izan genuen”.
> ‘Maite out’ (2002)
“Taldeari beste sonoritate batzuk bilatzeko modu bat,
eta Joserra Senperena deskubritu genuen diskoa. Pop
doinuetara itzulera”.
> ‘Esan bare’ (2004)
“Bider Ertzean taldearen garai interesgarriena abiatzeko lehen oinarriak. Badaude kantu batzuk oso
ondo iraun dutenak, eragin musikal berriak igartzen
dira, esaterako, amerikana estiloa. Gainera, boskotea
sendotzeko lehen oinarriak”.
> ‘Non dira’ (2006)
“Talde gisa garai interesgarriena abiatu zen disko

gutu zuen. Senperenak hammond teklatua eta pianoa jotzen ditu, eta Grisa prestatzen hasi ginenean
ikusi genuen pianoak beste testura eta kolore bat
emango ziola lanari”. Horrela sartu zen Joserra
Senperena taldera. “Ondoren, Maite out prestatzen
hasi ginenean, pianoaren eta organoaren beharra
ikusi genuen kanta batzuetan, eta Senperena kolaboratzaile moduan etorri bazen ere, gustatu egin
zitzaigun, eta emanaldi batzuetara etortzen hasi
zen”, Esan Bare diskoan bosgarren taldekide gisa
finkatu zen arte. Baina boskotea Non dira lanean
sendotu zen Ubedaren arabera: “Hor hasi zen taldearen aro oparoena. 2006tik hona, boskote sendo
bat finkatu dugula uste dut”.
Beraz, musika tresnak konbinatzeko ez du inolako
arazorik izan musika taldeak. “Guk aurreiritzi
gutxi dugu, eta abestiak haize sekzioa, teklatua,
aho-soinua edo dena delako musika-tresna eskatzen badu, ez daukagu sartzeko beldurrik. Beti egon
gara musikalki gauza berrietara zabalik, eta hori
ere bada talde bizia izan garenaren seinale, ez gara
egoskortu formazio itxi batera”.
GUZTIAREN GAINETIK, POP TALDEA Pop musikak
badauka etiketa jakin baten zama beregan, letra
erromantikoz eta barnerakoiz betetzen omen dira
beti pop kantak, inolako konpromiso mezurik
barik. “Bada, Non dira diskoan 36ko gerraz jardun
genuen eta 77-n trantsizioaz, eta azken disko horrek
rock kutsu handiagoa izan dezakeen arren, gu pop
talde bat gara!”, aldarrikatu du Ubedak. “Gaiei
dagokienez, gure etxean 36ko gerrak eragin zuzena eduki zuen, eta guri ere eragin digu, eta 1977an
osaba galdu genuen. Halabeharrez, guk bizitakoa
biltzen dute gure kantek, horrek eragin du gure
letretan”. Baina, etiketa guztietatik aske, Ubedaren ustez, ez omen daude estilo onak eta txarrak,
kanta onak eta kanta txarrak baino. “Pop musikak
baditu baldintza batzuk, eta guk ez ditugu betetzen. Guk kantuak egiten ditugu, eta ez dugu letren
gaietan erreparatzen. Duintasunez eta zentzuz egin
nahi dugu lan. Memoria historikoa oinarri duten
bi lan ditugu, baina beste zazpi disko ere baditugu
eta denetarik lantzen da beraietan”.
LETRARIK LETRA “Batzuek uste dute poesiak musi-

katzen dituen taldea garela, baina gure bokazioa
beti izan da letrak sortzea”. 77 diskoko letra gehie-

horrekin. Oraindik bizirik dagoen diskoa, eta hori oso
zaila da. 36ko gerrari buruzko dokumentaletan, antzerki obretan, margolanetan… bertako kantak erabili izan dira, eta oraindik ere deitzen digute kantu
horiek jotzeko memoria historikoaren inguruko ekitaldietan”.
> ‘Leidor sesions’ (2009)
“Taldeak zuzenean zer egiten duen adierazteko diskoa,
Bide Ertzean boskotea nolakoa izan den. Zuzeneko
kontzertu hartan Leidor aretoa bete egin zen, eta gu
ez gaude horretara ohituta. Magikoa izan zen, ikuslearekin konplizitate handia lortu genuen, eta hori
diskoak jaso zuen”.
> ‘Don Inorrez’ (2010)
“Sorpresa bat, nire ustez disko zaila da. Nik idatzi
nituen kantak, eta niretzat garai zailak izan ziren
haiek. Disko horretako letra batzuk oso gogorrak egiten zaizkit. Soinu ederra dauka diskoak, garbia, tempo ertainak, baita mantsoak ere… Nire ustez, egin
dugun disko onena”.
> ‘77’ (2013)
“Ausardia. Gu nahiko koldarrak gara, beti ekoizle berarekin, Kaki Arkarazorekin, eta estudio berean, Garate estudioan egin izan ditugu lanak. Gainera, azken
aldian, beti boskotearen bueltan. Disko horrekin inertziak apurtzen ausartu gara, eta ariketa artistiko bat
egin dugu. Aurrerantzean defendituko dugun diskoa
da ‘77’. Denborak eta jendeak jarriko du bere lekuan”.

nak Ubedak berak egin ditu, batez ere, gaiaren hurbiltasunagatik. Hala ere, garbi utzi du: “Izatekotan
kantugilea naiz. Poesiak beste klabe batzuk ditu”.
Haatik, sarri musikatu izan dituzte hainbat poetaren olerkiak: “Zure minari izeneko diskoa Jose
Luis Otamendiren poemez osaturik dago. Gorazarre egin nahi genion nolabait, besteak beste, gure
eragin handienetako bat izan delako”. Baina Otamendiz gainera, sarritan jo izan dute Koldo Izagirre, Iñigo Aranbarri, Gotzon Barandiaran, Jon
Benito… bezalako letragizonengana.
Mezuak modu zuzen eta gordinean bota baino,
subkontzientean eragingo duten letrak nahiago
dituzte Bide Ertzeanekoek: “77 diskoan, Uzturpe
1970 kanta Ibarrako ikastolari buruzkoa da. Egin
zitezkeen letrak ikastola goratuz, adibidez, baina
guk detaileei erreparatu nahi izaten diegu, gure
amak, osabak… lan handia egin zuten ikastola
sortzeko, lokala bilatu, aulkiak, mahaiak… eta
detaile horiek letretan islatuta, dena geratzen da
esanda, “gora zu!” eta “biba zuek!” esan beharrik
gabe. Pasadizo txiki horiek gauza asko esplikatzen dituzte”.
Bestalde, Gaztelupeko Hotsak diskoetxeari leial
zaio Bide Ertzean, beren bederatzi diskoak zigilu
horrekin atera baititu. “Taldea martxan jarri
bazen, neurri batean Ubane Uzin eta Jose Felix
Azkarate Xarra diskoetxeko kideei esker izan zen.
Guk emanaldi batzuk eginda geneuzkan, baina
gauzak ez genituen oso argi, eta beraiek eman ziguten lehen grabazioa egiteko aukera, eta harrezkero horrela egin ditugu guztiak. Geroztik gauzak
asko aldatu dira, eta musika arloan garai aldrebesak badira ere, Gaztelupeko Hotsak diskoetxearen gertutasuna sumatu dugu beti”.
Letraz letra eta doinuz doinu, euskal musikaren
esparruan talde beteranoetakoa dugu Bide Ertzean. Pop musika oinarri, baina rockari edo estilo lasaiagoko kantei ere ateak itxi gabe, mezu gozo
zein mingots, bare zein aldarriz beterikoak eskainita, ez du bide ertzean gelditu, eta atzera melankoniaz begira jartzeko asmorik talde gipuzkoarrak, poema baten barruan kabitzen den aberria
bisitatzen hasiko delako laster, Lekunberri, Bilbo,
Arrasate, Donostia… izanik bidaia horretako geralekuetako batzuk.
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historia

AMAIUR

Erresuma zaharraren
gotorlekuak argitara
Ekitaldia antolatu du gaur Nafarroa Bizirik taldeak Amaiurren,
Nafarroako Erresumak izan zituen gaztelu guztiak
mugarritzeko prozesuaren barruan

DABI PIEDRA

“Gazteluak gure historiaren parte dira”, diote Nafarroa Bizirikeko kideek. Ezkerrean,
Irulegiko gaztelutik bista; ondoan, Ziordiko eta Zaitegiko ekitaldiak. NAFARROA BIZIRIK EKIMENA

G
G

AINERAKO estatuek bezala, Nafarroak defentsa sistema konplexua izan
zuen, XVI. mendean independentzia
galdu zuen arte. Sistema horren oinarrietako bat gazteluak eta gotorlekuak izan zirela gogoan hartuta, Nafarroa Bizirik 1512-2012 ekimenak lan luze bezain baliotsuari ekin zion iaz:
Antzinako erresumaren gaztelu guztietara bisita egin eta mugarria jartzea. Itxuraz dirudiena
baino lantegi korapilotsuagoa da hori, izan ere,
gehienak suntsituta edo lurpean betiko galduta
daude. Hortaz, dokumentazio lan sakona egin
du Nafarroa Bizirikek. Urte eta erdiko lana beteta, oraindik gotorleku askotan mugarriak ezartzea falta zaie baina, gaur, larunbata, gaztelurik
berezienetako baten kokalekura egingo dute
txangoa, Amaiurrera.
Nafarroaren memoria historikoa berreskuratzea eta antzinako ondarea babestea dira helburu nagusiak. “Gazteluak gure historiaren parte
dira”, dio Sergio Iribarren Nafarroa Bizirikeko
kideak. Mende askotako ahanzturak lurperatutako ondarea berreskuratzeko, aditu ugariren
laguntza izan dute, nabarmenena Iñaki Sagredo, hark Nafarroako defentsa sistemaren gainean Pamiela argitaletxearekin argitaratutako
lana oinarritzat hartu baitute. “Iñaki Sagredoren lana goraipatzekoa da, edo Aranzadi Zientzia Elkarteak, tokian tokiko elkarteek eta abar
egindakoa”, adierazi du Iribarrenek, “proiektuaren inguruan jendea biltzea oso positiboa da”.
Gaztelu gehienak desagertuta daude eta, era
berean, kontuan izan behar da, Euskal Herri
osoan barreiatuta daudela, Erdi Aroko Nafarroaren hedaduraren erakusgarri. “Batzuetan
zail egiten zaigu herritarrei gure asmoen berri
ematea, baselizaren azpian gaztelu bat egon
zenik ez dute sinisten”, dio Iribarrenek. Hala
ere, zenbaitetan, udalak edo kultur elkarteak
joaten zaizkie informazio bila, “ezagutza eta
kontzientziazio handia dagoen seinale”. Gaztelak Nafarroa konkistatu zuenean, defentsa sistema osoa birrindu zuen, nafarrak erantzuteko
gaitasunik gabe uzteko asmoz. “Gaztela trebe
ibili zen defentsa sistema suntsitzen, gazteluen
gaur egungo egoera, gehienak lurpean egotea,
konkista prozesuaren ondorioa da”, azaldu digu
Sergio Iribarrenek.

Mugarriak
baino gehiago

G

azteluak egon ziren leku
guztietan mugarriak jartzeko lanean murgilduta dabil
Nafarroa Bizirik elkartea.
Edonola ere, proiektuak badauzka adar gehiago. Alde
batetik, Nafarroako Erresumako gazteluetara ibilbideak
liburuan aipatzen diren bideetan markak margozten ari
dira, lanaren bigarren bolumena prestatzen duten bitartean. Bestetik, eta ekimen
osoari sendotasuna emateko,
gazteluen oroimena berreskuratzeko kultur elkartea martxan jartzeko pausuak ematen
ari dira.

GAUR AMAIURREN Gazteluak mugarritzeko prozesu luzean, hurrengo hitzordua gaur bertan
ezarri du Nafarroa Bizirik 1512-2012 ekimenak.
Nafarroako konkistaren kontakizunean leku
berezia daukan herrira, Amaiurrera, egingo
dute txangoa. Baztan bailaran dago herrigunea
eta inguruko muino batean, gazteluaren aztarnak. 1192tik dago gotorlekuaren berri, baina,
1521ean nafarrek gaztelarren eskuetatik
berreskuratu zutenean, orduan bilakatu zen
memoria kolektiboaren zati. Gaztelarren aldeko
milaka soldaduren setioa eta erasoei eutsi zieten Amaiurren babestutakoek eta 1522ko uztailaren 19ra arte ez zuten amore eman. Eraikina
lurrarekin berdindu zuten urte hartako abuztuan, baina hura defendatu zutenen adorearen
oihartzunak gaur arte iraun du.

“Ez da lehenengo aldia Nafarroa Bizirikek
Amaiurren ekitaldi bat antolatzen duena”, argitu digu Iribarrenek, “gure lehenengo ekitaldi
handia, 2009an, bertan izan zen”. Hango borrokaldia mito bihurtu dela gaineratu du, “Nafarroako historiaren sinboloa”. Mugarriaren inau-

gurazioa girotzeko, gaur, kalejira egingo dute
Amaiur herriko plazatik gaztelura, bertsolari,
musikari eta dantzarien laguntzaz. Herri bazkaria ere izango dute. “Herritarrek beren gazteluaren oroimena berreskuratzeko egindako ahalegina txalogarria da”, azpimarratu dute Nafarroa Bizirikekoek, Aranzadi Elkartearen boluntarioek urteroko indusketetan egiten duten lana
ahaztu gabe, “ea beste herri batzuetan izpiritu
horretaz kutsatzen diren!”.
2012ko urtarrilean ekin zioten mugarritze lanari, Eskoriatzako (Gipuzkoa) Aitzorrotzeko gazteluan. Harrezkero, astiro baina pausu sendoz,
Euskal Herriko txokoetan ari dira gaztelu zaharrak argitara ekartzen. Hurrengo geldialdia non
egingo duten ez dakite oraindik, herrietako
ordezkariekin hitz egiten ari dira. “Baina ez
gara gelditzen”, zehaztu du Iribarrenek, “instituzio publikoen laguntzarik gabe aurrera egiten
dugula ikusita, balorazioa oso positiboa da”.
Luzerako daukate oraindik, baina mugarri guztiak 2022rako jarrita izatea oso sinbolikoa litzatekeela deritzote Nafarroa Bizirik ekimenekoek,
1522an nafarrak Gaztelatik bereizten ahalegindu zireneko eta Amaiurreko borrokaldian esperantza guztia galdu zeneko bosgarren mendeurrena beteko baita.
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arkitektura

AÑORBE

PP

AISAIARI so, San Martin mendi hegalean, zabalik dagoen natura eraikia
dugu Añorbeko hilerria. Proiektua tradizioz barrutiko esparrua izan denaren berrirakurketa bezala planteatzen da, paisaiatik hustua eta gutxietsia izan den espazioa,
zein muga ez-jarrai baten diseinuaren bitartez
naturaren jarraitasuna hobetzen duen, bere iragazgaiztasuna murriztuz. Positibo negatibo,
konkabo konbexu, espazio materia aurkaritzak
baimentzen du begirune hauetatik paisaia
proiektua gauzatzea.

formarekin absentzien presentziari dei egiten
dion metafora eraiki da, gure memorian dirauena eta bertan lurperatuz hazten direnak. Naturarekiko adaptazio prozesu batez, murruen ertzak biribilduak izan dira hilerri zaharraren
oinatzetik pasatuz.
DINAMISMOA Nahiz eta erabilera programak

baduen berezko estatikotasuna, lan honek izugarrizko dinamismoa hartzen du ibilitakoan.
Aktibatu egiten da barneko joan-etorrietan,
nolabait, ingurumenarekin harremanak azaleratuz, non edozein ibilbide, aldakorrak diren
sekuentzien segida bat den, pertzepzio ezberdinak marraztuz, berrirakurketa baimenduz eta
inguratutako paisaiaren berrulermena gidatuz.

Herria bera eta kanposantuaren kokapena isolatua izateak, paisaiarekin eskala handian
harremanean dauden arkitekturaren diseinu
irizpideak definitzen ditu, besteak beste, herriaren morfologia urbanoarekiko jarraipen formal
eta funtzional eza direla eta. Kanposantuaren
arkitektura marka berri bat bezala txertatzen
da lurraldean.
Mahai gainean jarritako gauzatzeak, 120 hilobi
ingururentzat erreserba espazioaren handitzea,
60 horma-hilobi eta 31 kolunbario eta kanposantuko inguruko guneen eta egungo hilerriaren forma eta erabilera harremanaren berrantolaketan datza. Kanpoko espazioari dagokionez,
oinezko eta ibilgailuentzat sarrera berria eraiki, eta etorkizunerako aurreikusten den 21 ibilgailurentzat erreserba espazio bat gorde dira.
Erabilera programaren formalizazioa, aldez
aurre existitzen diren hormen interpretazioan
oinarritutako geometrian datza kanposantu
berriaren eremua. Horma berriek berrantolatu
eta berridazten dute, esanahi berria ematen diote, bertan zenaren horma zaharraren presentziatik abiatuz. Berauen gardentasun partzialak
paisaiarekiko bitartekaritza baimentzen du eta
bere presentzia masiboa eta itxia saihesten ditu.
Hormigoizko blokedun fabrikazko horma
biluzik eraiki da, hezurdura erdi lurperatua,
bertan hazten den absentziaren presentzia, denbora eusten eta gordetzen duena, bere denbora
propioaren ordezkari da jarritako pieza bloke
bakoitza. Horma ez dago soilik egon, baizik eta
aurkezten zaigun bakoitzean bere denbora propioa gertatzen da.
Eraikitako murruak estaldura oroz hustu dira
beraien egitura biluzian agertuz, ezinbestekoa
den eraikuntza soilik adieraziz. Honela, beraien

Ezohiko
eraikin soila
Natura eraikia eta naturari irekia da
Añorbeko hilerria. Ingurumenarekiko
harremanak azaleratuz, kanposantuak
dinamismoa du azpimarragarri

ZIGOR ITURBE
Hilerriaren murruak estaldura oroz hustu dira beraien egitura biluzian
agertuz. Honen bidez, arkitektoek metafora bat eraiki nahi izan dute,
absentzien presentziari dei eginez. MIKEL MURUZABAL

Lorategi irizpideak ere aurreikusten ditu gauzatze
honek non tokiko landaretzaren erabilera lehenetsi den. Eskala ezberdinetako landare eta
zuhaixkak erabiliko dira espazio jakin bakoitza
eraikitzeko, ahalik eta erabilera eta mantendu
jasangarriena bermatuko duen landare sortarekin. Honela ba, belarraren erabilera baztertua
izango da bere ureztatze eskakizuna altua dela eta.
Hasiera baten erromero eta izpilikua landatuko
dira lurrak garapen prozesu bat jarraitzen duen
bitartean ahalik eta bizi iraupen ertaineko
zuhaixkak azaltzen diren arte. Honek lurraren
eraldaketa bat baimenduko du landare espezie
berriak bideratuz. Etorkizunean pinu eta haritzez osatutako baso ekosistema orekatua lortzea da helburu hilerriaren gune zentralerako.
Hilobi eta horma-hilobien gunean astigar eta
makal zuria bezalako zuhaitz apaingarriagoak
planteatzen dira.

LABURREAN
Egileak: MRM Arquitectos; Miguel Alonso, Roberto
Erviti, Mamen Escorihuela.
Sustatzailea: Añorbeko Udala.
Datak: Lehiaketa: 2005 / 11.
Obra hasiera: 2010 / 07 / 01.
Obra amaiera: 2011 / 03 / 31.
Eraikitako azalera: 32 m2 eraikiak. 1.917 m2 paisaia.
Aipamenak:
-E.H.A.E.O.-ko 2013ko sarietan Áccesit-a Hiri diseinua eta Paisaia atalean.
-ARQUIA PRÓXIMA 2012 Jóvenes Arquitectos sarietan katalogatua.
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TXANI RODRÍGUEZ

KONTRALDEA

GALDER PÉREZ
AKTOREA ETA KAZETARIA

“Gustatuko
litzaidake
kabaret bat egitea
katedral batean”
Argia, haur bihurri baten energiarekin,
ipur-zirina dugu Galder Pérez. Mikrofono
aurrean, hitz jarioa; eszenatoki gainean,
hamaika arimaren jabe. Kazetari, gidoilari
eta aktore lanak –denak batera– egiten
ditu bere nortasunaren puzzlea osatzeko

U
U

DAZKEN honetan ez du izango urtaroak dakarren malenkoniarik. Zuzendari eta egile bezala haurrentzako Hansel eta Gretel eta endreduzko komedia
bat estreinatuko ditu urrian. Aktore gisa, Ane
Zabalarekin batera tragikomedia absurdoaren
generoan barneratuko da berriro. Eta Gaizka
Sarasolak idatzitako Urak ttiki dire estreinatuko
du azaroan. Galder eta Galder eta Galder.

Musikan sakontzea nahiko luke: “Aritzen naiz,
baina txapuza galantak
egiten ditut!”. MENDI

Hamaika urterekin hasi zinen Radio Euskadin
lanean; jubilaziorako izango ziren arazoak sumatu zenituen ala?
Bai, noski, horregatik hasi nintzen lanean horren
gazte. Kalkuluak eginak ditut eta 80 urte ditudanerako jubilatzeko aukera izango dut. 70ekin jubilatu ahal izateko, hobe hiru urterekin lanean hasi
izan banintz, baina, tira, haurtzaroko urte gutxi
batzuk gozatzeko aukera izan nuen behintzat...

Garai horietako oroipen berezi bat?
Irrati saio bat egiteko kutxa erraldoiarekin joaten ginen estudiora, bobina, kartutxo eta binilozko diskoek betetako fruta kutxa horietako bat.
Irratia ez fisikoki soilik, estetikoki eta eduki aldetik beste modu batez egiten zen, oso pertsonalak
ziren irratsaio guztiak. Orain komunikabideetan
homogeneizazio itzela dago, marka hutsak dira
bilatzen direnak, nortasunik gabekoak. Nora eta
nola goazen ikusita, nola ez gara bada nostalgiko
eta erromantikoak izango?

“

Hedabideetan
homogeneizazio
itzela dago orain.
Nora goazen ikusita, nola ez gara
ba nostalgiko eta
erromantikoak
izango?”

Curriculum luzea duzu, baina zein izan da egin
duzu lanik arraroena?
Etortzeko daudenak izatea espero dut. Orain
bideoklip bateko protagonista izatea eskaini didate eta pozik nago. Izaki Gardenak taldearen Amaieratik hasi disko berriaren aurkezpen kantuaren
klipa, Zainak zain. Taldea itzela da eta kanta ere
ederra. Ander Lauzirikaren zuzendaritzapean ari
gara. Bideoklipak irensten ditut... Ze gauza onak
egiten diren! Musika ere nire zaletasunik handienetakoa da –aspalditik zintzilik daukat musikan sakontzea–. Aritzen naiz, baina txapuza galantak egiten ditut! Aurten gitarrarekin hasteko
asmoa daukat; ea ez den kurtso hasierako proposamen zuri horien zerrenda hutsean geratzen.

Aktoreek badakizue ziria sartzen. Orduan, noiz
fidatu zuetaz?

Ahaztu zait. Galdera berri bat: aktore gehienek
esaten dute nahiago dutela antzerkia zinema baino. Zure kasuan hala da?
Ba... beharbada ez. Zinea egiteko aukera gutxi
egoten da eta nik izugarri disfrutatzen dut egiten dudan bakoitzean. Lan-talde handiak dira,
bakoitzak eginkizun zehatza dauka, dena oso
ondo antolatuta egon behar da. Pantaila aurrean
agertzen direnak aktoreak badira ere, pieza txikia baino ez da interpreteena. Ederra da horrela sentitzea, izugarrizko lan-talde handi baten
parte zara. Interpretazioan beste modu batean
sakontzeko aukera ematen dizu, gainera. Zinea
antzerkia baino gehiago egingo banu kontrakoa
esango nuke ziurrenik.

Guk fikzioa egiten dugu. Okerrago da informazio edo ustezko objektibitate baten izenean, egia
kontatzen ari zaizkigulakoan, ziria sartzen digutenean. Edo bide zuzenaren izenean bidegabeko
erabakiak hartzen direnean, edo lekuz kanpoko
arauak betetzearren zigortu dezaketenak...
Horiek fidatzekoak ez direla uste dut; gure gezurra ikuskizuna bukatzerakoan lurruntzen da.

Antzokiak eta plazak alde batera utziz, non gustatuko litzaizuke kabaret bat egitea?

Euskaldunon historia zinemara eramango bazenu, komedia ala tragedia bat ekoiztuko zenuke?

Euskal Herrian nola dago ‘laugarren pareta’
ospetsu hori?

Momentuz uste dut beste genero bat hartuko nuela: zientzia-fikzioa. Batzuetan sentsazio hori
daukat, ez dagoela gauzak aurrera ateratzeko
borondaterik eta errazena dela dena bere horretan jarraitzea, hori tragikomedia itzela da!

Ikusezina, laugarren paretak izan behar duen
bezala. Baina, tamalez, ez zentzu figuratiboan soilik... Ez dago arte eszeniko edo plastikoen beharraren inguruko inolako kontzientziarik edo heziketarik. Baina ez dadila inor larritu, arrosa kolorez margotuko ditugu pareta guztiak!

Katedralen batean. Gasteizen, esaterako. Ze dekoratu natural perfektua kabareta egiteko! Agian
posible da, begira ezazu Durango, Oñati edo Balmasedako antzokiak, eliza izandakoak, edo Bilborock bera. Baina katedrala bere horretan
dagoen bezala mantendu beharko litzateke.

Zein izango litzateke 2014rako gidoi perfektua?
Gidoi perfektua izateko eduki perfektuak behar
lituzke, eta horretarako gertaera asko jaso
beharko ziren eta hori jasotzeko iraupena luzea
da, baina iraupen luzea jasateko erritmoa itzela
behar du izan, eta erritmo gehiegi ez da komeni
istorioan sakontzeko, gehiegi sakonduz gero perfekzio bera... Barkatu, zein zen galdera?

Gurean musikalak bogan dauden honetan, nork
uste duzu egingo lukeela ondo ‘El Rey León’-en
papera?
Bertsolari batek, zalantza barik. Maialen Lujanbiok berak adibidez, gure txapeldunak. Edo abenduko finalean txapeldun ateratzen denak. Ez litzateke amu txarra izango.

