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euskal kulturaren kolore guztiak

EUSKAL
DOINUEN
HARROBIA
Gaur egun ezagunak diren hainbat
musikarien jauziohola izan dira Haur
Kantari eta Euskal
Kantari txapelketak
-- 4-5. orrialdeak --
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poesia

BILBO

Askatasun domestikatua
Jule Goikoetxea poesiaz baliatzen da beste era batean
pentsatzeko eta sentitzeko. ‘Tractatus’ (Susa) kaleratu berri
duen bere lehenengo poesia liburuan, ‘obedientziazko
askatasunaz’ mintzatzen da, baita disidentziaz ere. Poema
askeak topatuko ditu irakurleak, metrika zehatzik gabekoak
MARTA MORALES
“Zibilizatua dagoenaren zibilizazioaren kritika zibilizatua egin dut”, adierazi du idazleak. JOSE MARI MARTÍNEZ

AA

IREPORTU batean zegoela erabaki zuen Jule Goikoetxeak (Donostia, 1981)
Tractatus poesia liburua
idaztea. Erabakia hartu eta bizpahiru hilabetean liburua ia-ia
prest zeukan. “Duela bi urte hil zitzaidan aita eta segituan hasi nintzen idazten, bere heriotzak bultzatuta. Liburua egiterakoan, hortik
atera dut material asko”, azaldu du
Goikoetxeak.
Mugekiko desadostasun poetikoa
eta politikoa adierazi nahi izan du
argitaratu den bere lehenengo lan
honetan. Izan ere, zientzia, artea,
ekonomia, desioa eta politikaren
arteko mugak non dauden eta nola
sortzen diren inguruko hausnarketa da Tractatus. “Zienzia eta
morala gatazkaren eta boterearen
kumeak dira, ez egiarenak. Egia literaturaren, boterearen eta sentsibilitatearen kumea baita”, baieztatu
du donostiarrak.
Liburuaren izenburuan ideia bera
azpimarratu du idazleak, modu
ironikoan, testu zientifiko edo filosofikoek baitute erreferentziatzat

tratatuak. “Edozein lerrotze zientifiko, akademiko eta ideologikoaren atzean esperientzia estetikoa
dago, desioa, borondatea eta boterea. Hortaz, desiotik eta boteretik
eraikitzen ditugu tratatuak”, laburbildu du Euskal Herriko Unibertsitatean Zientzia Politikoko irakasle denak. Hori dela eta, uste du
egungo gizartean modu alternatibo batean bizitzeko eta pentsatzeko
aukerak badaudela, baina horretarako sostengua behar dela dio.
“Aukerak badaude, baina denok ez
ditugu aukera berdinak, denok ez
ditugulako baliabide berdinak, ez
materialki, ez sinbolikoki. Nire
kasuan, botereak eman dizkidan
tresna guztiak erabiliz, zibilizatua
dagoenaren zibilizazioaren kritika
zibilizatua egin dut”, argitu du
idazleak.
DISKURTSO ESTANDARIZATUA
Hortaz, obligaziozko maitasuna eta
obedientziazko askatasuna kritikatu ditu donostiarrak Tractatus poesia liburuan. “Oraindik ez dakigu
bakea era baketsuan birsortzen,
ezta baldintzarik gabe maitatzen,
baina, hala ere, diskurtso estandarizatu guztiek kontrakoa diote”,
gogorarazi du. Gure gizartean
diskurtso horiekin hazi eta hezten
dela ohartaraziz, Goikoetxea haratago heldu da Tractatus lanean. “Ez
dakigu bakea menderakuntzarik
gabe egiten, ezin delako. Eta, onar-
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urreko asteburuan ospatu zen
Zarautzeko Literaturian egon da
Jule Goikoetxea, ‘Tractatus’ bere estreinako lana aurkezten. Errezitaldi honen
ostean, baina, donostiarra ez da geldirik egongo, jada proiektu literario pare
bat baititu buruan. Horrez gain, EAko
poesia egunetan ere izango da.

tu baino, ezkutatu nahi den errealitatea da hori”, ziurtatu du. Horrexegatik, beste mundu alternatibo
batean eraiki beharrean, ezagutzen
dugun munduan eraiki nahi dugu
bake hori. “Mundu honek bere baldintza propioak ditu, botere erlazio jakina, botere handia metatu
duten ardatz, eragile eta egiturak
ditugu. Baldintza horiek kontuan
hartuta eraikitzen dira pentsatzeko eta bizitzeko era ezberdinak”,
azpimarratu du.
Poemak sortzerakoan, berriz, Goikoetxeak ez du inolako mugarik, ez
baitu metrika zehatzik jarraitzen.
“Irakurtzerakoan ageri geratzen
den erritmoaren arabera zatitzen
ditut, guztiz librea da”, esan du.
Hala ere, poemek badaukate harreman puntu bat haien artean,
bakoitzak eragiten duen intentsitatearen arabera. “Irakurtzen edo
entzuten duenak antzekotasunik
topatu ahal du gai ezberdinen
artean, pasio maila berdina izanez
gero”, Goikoetxearen esanetan.
Hortaz, bizitzaren osagai ia guztiak
azaltzen dira Tractatus lanean.
“Idaztea behar bat da niretzako,
bizirauteko ezinbestekoa dut; idazten eta irakurtzen ez duenak ez baitu ikasten”, nabarmendu du. Izan
ere, liburu gehiago idatzi ditu, argitaratu ez baditu ere, eta, dagoeneko, berriz idazten hasi da: “Ezin
dut bizitza idazketarik gabe bizi”.
Bestalde, Goikoetxea oso pozik
dago bere lehenengo liburua argitaratzearen esperientziak eman
dionarekin, eta, bide horretan, Susa
argitaletxeak emandako laguntza
ere eskertu du. “Finean, argitaratzearena merkatu esperientzia bat
da, esperientzia poetikotik gutxi du,
eta lagundu didan taldearekin oso
gustora nago”, azpimarratu du irakasle eta idazle donostiarrak.
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saski-naski

KRITIKA

Hainbat herritan arrotz
TITULUA: ‘BIRIBILGUNE’

EGILEA: KATIXA DOLHARE-ÇALDUMBIDE

ARGITALETXEA: ELKAR
DANELE SARRIUGARTE

EE

gunkariko aipamenaren bitartez izan
nuen estreina Biribilgune eleberri honen
berri, harrigarriki, Iparluma bekaren
eskutik datorren lana izanik aurreikustekoa litzatekeelako aurrez ere propaganda pixka
bat gehiago jasoko zuela beste kasu batzuetan
horrela izaten delako. Bego horretan. Egunkariko
aipamenean jakin nuen intrigazkoa-edo zela eleberria, inkesta bat zuela abiapuntu eta nor eta
euskal literaturako detektibe erruraletan finena
erreferentzia. Dolharek berak aitortua Amaia
Ezpeldoirekiko keinua, tren-bidaia luzeetan bihotza goxatzen laguntzen zioten Itxaro Bordak irudikatutako pertsonaiaren abenturek. Hitz gutxi
horiek nahikoa eta sobera nire interesa pizteko,
neuri ere irribarreak franko atera baitizkit Amaiak
Bardeetan, Bilbon, Baionan eta abarretan.

SALDUENAK

Hartu nuen liburua, beraz, eta esan dezadan ahobilorik gabe: azalak ez dio mesederik egiten. Iparluma gisako kolekzio bereizi baten balizko onura/kalteetan eta kolekzioaren diseinu orokorrean
sartu gabe iruditu zait koloretako marrazkia erabat dela nahasgarria, HGLko abentura-liburu baten

banlieuean. Aski ezpeldoitarrak ere badiren lekualdatze geografikoei esker iristen zaizkigu, besteak
beste, kolonialismoaren bi alde, batetik, kolonia
ohietako egoeraren konplexutasuna sakonago ulertzeko nahia, bestetik, kolonizatzailearen ezgaitasuna eta gogorik eza bere iraganeko gehiegikerien
ondorioak kudeatzen hasteko. Horrez gain, agertzen zaizkigu emakumeen subordinazio-egoerak
hemen, hor, han eta harago, baina baita indarrez
eta kuraiaz betetako andreak ere, eta narratzailea
egoera zitalenetik salbatzen duen neskato argia.

aurrean zaudela dirudi. HGLko abentura-liburuek,
noski, ez dute berez ezer txarrik, baina azalen
arteko orrietan aurkituko duguna ez dator inonik
inora sailkapen horrekin bat. Ez dut uste esteta
mokofinen kontua denik, ezpada funtsezko zerbait, azalak tentu handiagoz aukeratze behar hau.
Orrialdeak pasatzen hasi eta ikus dezakegu Bordarekiko lotura ez dela soilik gure nobela honetako
protagonista izengabearen eta Ezpeldoiren arteko
adiskidetasuna. Kontrara, Bordaren pentalogian
detektibegintza aitzakia den heinean gai politikoak,
sozialak eta pertsonalak jorratzeko, Dolharerenean
ere bertsu, inkesta heldulekua da ardatza bainoago, bilaketa esistentzialerako. “Malgutasun moral
eta ideologikorik gabeko (euskal) herrikideen
artean” (13. orria) arrotz sentitzen den narratzaileak bidean topo egingo du bere antzera sorterriarekin nolabaiteko gatazkan dauden pertsonaiekin:
auzoek adoptatutako Sinbulunbai umearekin
Harriagan, hautu sexuala dela-eta jaioterrian bizitzea zail duen Mamadurekin Dakarren, frantses
jaio baina frantses egokitzat sekula hartuak izango
ez diren migranteen seme-alabekin Pariseko Meaux

Fikzioa

Segundo batez
pentsatu dut eleberriak deskribatzen
dituen eguneroko
tragedia latz guztietan, eta zer demontre, itxaropen izpitxo
bat eskertzen da

Arin doakizu liburua esku artean, euskara batua
zabaltzen eta arnasarazten duen hizkeran, apur
bat biribilegia dirudien amaierara heldu arte. Apur
bat birilegia, apur bat zoriontsuegia, badakigu
denok bizitza zein gordina den, baina segundu
batez gelditu eta pentsatu dut eleberriak deskribatzen dituen eguneroko tragedia latz guztietan,
eta zer demontre, itxaropen izpitxo bat eskertzen
da, ondo amaitzen den istorio bakar bat ez da hain
sinesgaitza, sorterri eta molde diferenteetako
elkarbizitza sustatzeko deia, ez flower-powerki,
baizik eta guztion esfortzuz.

Ez Fikzioa

1. Nevadako egunak

4. Hutsaren itzalak

1. Hiztunpolisa

4. Egiari zor

Bernardo Atxaga. Pamiela.

Jon Arretxe. Erein.

Jon Sarasua. Pamiela.

Iulen Madariaga. Erein.

2. Inon ez, inoiz ez

5. Ez zen diruagatik

2. Haur kantak...

5. E.H-ren historia laburra

Iban Zaldua. Elkar.

Ana Jaka. Elkar.

Euskal kantuzaleen elkartea/Gara. Astero.

Iñaki Egaña. Txertoa.

3. Martutene (e-book)

6. Zaindari ikusezina

6. Euskal diasporaren ahotsa

Ramon Saizarbitoria. Erein.

Dolores Redondo. Erein.

3. Lehen Mundu Gerra eta
Euskal Herria

Raul Arkaia. Autoedizioa.

Eneko Bidegain. Elkar.

ITURRIA: Elkar.

ERAKUSLEIHOA

ZALDI EROA

ELEBERRIA

AUTOBIOGRAFIA

‘Borroka
kluba’

‘Larremotzetik’

Chuck Palahniuk.
Naroa Zubillaga
(itzul.). Txalaparta.
296 orr. 18,50 euro.

Hasier Larretxea.
Erein. 144 orr. 16 euro.

GAZTE
LITERATURA

‘Printzesa
guztiek dute
bere ipuina’
Antxiñe Mendizabal.
Maite Gurrutxaga
(ilus.). Elkar. 80 orr. 12 euro.

Hondamendiaren
ostean, berpizteaz

Sentsibilitate mindu Basamortuaren
baten autobiografia ametsaren bila

Liburu honetako protagonistak
insomnioa du. Eta kontsumoak gidatutako bizitza etsigarri bat. Horregatik, beharbada, minbizia duten
gaixoentzako terapia-bileretara joaten hasten da, hiltzen ari den jendeaz
inguratuta egoteak bizirik sentiarazten duelako. Bertan ezagutuko du
Marla Singer, eta kolokan jarriko zaio
berriz bizitza. Orduan, Tyler Durden
ezagutuko du, film-proiektatzaile
aske eta ausarta, eta harekin batera
borroka kluba sortuko du...

Inguru ederrean jaiotzea egokitu zitzaion Hasierri. “Baso hertsietan aita
eta osaba aizkolariekin galdu izan
naiz. Aizkorakaden oihartzuna, adar
arteko iluntasunaren erreflexua zen”.
Hasierren izaerarako, latza zen herri
giroko gordintasun hura. Madrilera
joan zen bizitzera. Eta literatura hartu
zuen sendagai: “Landa ingurunean,
salbu mantendu ninduen bular-oskola zen literatura”. Zilbor-hestea moztu
behar zuen. Oroimenaren mamuak
astindu idazketarekin. Larremotzetik
larre zabaletara jauzi egin.

Printzesa guztiek dute bere ipuina,
eta ipuin honetakoak Raisa du izena. Jakina da printzesa guztien eginkizun ia bakarra itxarotea dela, baina Raisaren jakin-mina handia da,
eta bere ametsaren bila abiatu nahi
du lehenbailehen. Basamortuarekin
egin izan du beti amets. Abentura
eta historia uztartzen ditu Raisa
printzesa eta haren alaba, Aiora,
protagonista dituen ipuin honek.
Alhambra, Baztan eta Tutera dira
beren bizitzako agertoki nagusiak.

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
Portada: Ortzadar
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntza jaso du
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euskal kantagintza

Tonuari eta nortasunari eutsiz
Euskal Kantu eta Kantari Ekitaldia gaur hasiko da, arrastiko 18.00etan, Bilboko BBK Aretoan.
Lehiarik gabeko emanaldi honetan, hogeita hamar kanta izango dira entzungai

AA

SKOK galtzen ari dela uste
badu ere, euskal nortasunaren ezaugarrietako bat
kantuzaletasuna izan da
beti. Eta zaletasun horrek oraindik
ere baditu arnas guneak, eta kantuek badute nork kantatua.
Horren adibide dira, Euskal Herri
mailan, bi urterik behin ospatzen
den Haur Kantari Txapelketa, eta
lau urterik behin antolatzen den
Euskal Kantu Txapelketa. Lehenengoan, 6 eta 15 urte arteko gazteek hartzen dute parte; bigarrenean, aldiz, 15 urtetik gorakoek.

tzeko aukera eskaini”. Gaurkoan,
gainera, inolako konpetentziarik
ez denez izango, haurrek eta gazteek lasaiago jarduteko aukera
izango dutela uste du.
Eta laguntza horiek euren fruitua
ere ematen dute. Izan ere, ugari
dira kantu txapelketa hauetan par-

te hartu ondoren, ibilbide musikal
oparo bat egin dutenak, dela musika talde batean, dela bakarlari, dela
operako kantari gisa. Adibide
horietako bi baino ez dira, besteak
beste, Estibaliz Asua eta Mikel
Urdangarin.
Euskal Kantuzaleen Elkartea orain

29 urte hasi zen Euskal Kantu Txapelketak eta Haur Kantari Txapelketak antolatzen. Lehiaketen
helburua kantariak ezagutaraztea,
kantu berriak aditzera ematea edota kantu zaharrak berreskuratzea
zen, eta, esan daiteke, urteak igarota ere, helburuek berberak izaten jarraitzen dutela. “Sorkuntzari

ZIRKOETAKO KARPA HURA Lehenengo Euskal Kantu eta Haur Kantari Txapelketa Donibane Garazin
(Behe Nafarroa) jokatu zen, 1985.
urtean. “Zirkoetakoen antzeko karpa baten babespean izan zen, eta
3.000 pertsona batu ginen”. Alabaina, urte bi beranduago hasi zen
ekitaldiaren egitura sendotzen,
1987an, herrialde bakoitzak herrialdean bertan ere aingurak hondoratu zituenean.

Gaur, ordea, ez da lehiarik izango
arratsaldeko 18.00etatik aurrera Bilboko BBK Aretoan izango den
Euskal Kantu eta Haur Kantari Ekitaldian. Bertan Arabako eta Bizkaiko hainbat eta hainbat kantarik,
besteak beste, Ainhoa Azpitartek,
Maitane Lopategik, Josu Pintorrek
eta Usue Ganzabalek, 30 euskal
abesti kantatuko dituzte; bakarka,
binaka zein taldeka; a cappela zein
musika-tresnaren batek lagunduta.
Euskal Kantuzaleen Elkarteko
Juanjo Zelaiaren arabera, gazteei
lagundu egin behar zaie kanturako duten zaletasuna gara dezaten;
“adibidez, megafonia ona jarri
behar zaie, eta jende aurrean ari-

dagokionez, adibidez, sortze prozesu hori oso errotuta dago Behe
Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan”, adierazi du Zelaiak. Horrekin
batera, baina, azpimarratu du kantuaren inguruko asmoek adinako
garrantzia duela euskarak txapelketotan. Hortaz, euskara bultzatzeko bitarteko bat ere eskaintzen
du kantuzaleen elkarteak.

Gazteen kanturako zaletasuna sustatzea xede du ekimenak. EUSKAL KANTUZALEEN ELKARTEA

Baina lehen urte haietatik hona
kantariak falta ez badira ere,
laguntza ekonomikoak asko
murriztu dira. “Orain bost urte
inguru dirua sobera izaten genuen.
Gaur egun, berriz, nahiko estu
ibiltzen gara. Adibidez, Basauriko
Social Antzokia alokatzeak 4.000
euro balio du; eta Bilboko Arriaga
egun erdiz hartzeak 6.000. Inor ez
baduzu diru hori mahai gainean
jartzeko, zer egin? Ate guztiak dau-
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euskal kantagintza

BILBO

LEIRE GOTXI
KANTAUTOREA
Haur Kantari Txapelketan birritan parte hartu du. Ordez,
azkenengo edizioetan
bere kantak abestu
izan dituzte gaztetxoek. ALEX LARRETXI

“Kantua
bizitzeko
modu bat da”

H

AUR Kantu Lehiaketaren azken urteetako
emaitzetako bat Leire
Gotxi
(1995)
da.
2010ean hartu zuen parte bermeotarrak, eta ahalegindutako
urte bakar horretan lehenengo
postua eskuratu zuen binaka, Irati Mancisidorrek lagunduta, eta
bigarren postua bakarka.

Gaur egun ezagunak
diren hainbat euskal
kantarik lehiaketa hau
izan zuten harrobi.

JON ANDER
URKIAGA EGIDAZU

de itxita. Horregatik egiten ditugu
kosterik ez duten ekitaldiak, eta
gaurko ekitaldia horrelakoa izango da, BBK-k aretoa utzi digulako.
Udaletxeek ez dute aurrekonturik”.
HARROBI OPAROA Zelaiak badu
lana, beraz, baliabide gutxirekin
harrobi oparo bati bide ematen.
Hala ere, pozik dago bere jardunean. “Nirea hobby bat da. Gainera, nire ondoren ere badakit jendea
prest dagoela lekukoa hartzeko,
Estibaliz Asua, esaterako, eta
horrek poza ematen dit”. Salbuespen moduan aipatu ditu Nafarroan
eta Gipuzkoan liberatu bana dutela elkartea bideratzeko, baina
musutruk egiten den lana
dela nagusi.
Euskal
Herriko
hurrengo
txapelketak datozen
bi urteetan izango dira. 2015.
urtean
Haur
Kantari Txapelketa, eta 2016an
Euskal Kantu Txapelketa. Eta orduan izango
da lehiarako abagunerik. Gaurkoan, baina, lasaitasunez aireratu
daitezela partaideen ahotsak, kate
guztietatik libre, gerturatzen direnen belarriak gozatzeko.

Baina emaitza onak gaurdaino heldu zaizkio, 19
urteko gazteak The
Beginning izeneko
diskoa atera berri
duelako apirilean. Oso-osorik
berak konposatutako bederatzi
abestiz osatutako
autoekoizpena
inguruko musikariek lagundurik kaleratu du.

ratu nintzen zerbait lortzeko lan
egin behar dela, ahalegindu egin
behar dela”.
Bermeotarrak agertoki batean egotea eta aurrean entzuleak izatea izan
du atsegin betitik. Eta horretan
Haur Kantari Lehiaketak lagundu
egin diola baieztatu du. “Gainera,
gaztea zarenean asko igartzen dira
lehiaketa batean duzun ziurtasun eza eta urduritasuna, irabazteko eta
ondo
egiteko
daukazun ilusio
hori, eta hori
guztia kontrolatzeko
ere
balio izan zidan
lehiaketak”.

“Lehiaketarekin
ilusioa irabazi nuen
(...); txapelketa bera
irabazi edo ez, ezin duzu
ilusioa galdu. Hori
epaimahai baten
Baina txapelketak eskaini dion
gainetik dago”

Eta bere lehen diskoan orain lau
urteko lehiaketan parte hartu izanak zerikusi zuzena duela uste du
Gotxik. “Lehiaketarekin
ilusioa irabazi nuen;
ohartu nintzen musika dela benetan gustuko dudana; kontu-

irakaspen nagusiena zein den argi du
Gotxik: “Irabazi edo ez,
ezin duzu ilusioa galdu. Ilusioa
epaimahai baten gainetik dago”.
Era berean, musika irakaslearen
laguntza benetan eskertzen du:
“Txikitan berarekin hasi eta
gaurdaino lagundu dit. Gurasoak ere hor egon dira, behar
izan dudan edozertan laguntzeko gertu. Baina, orokorrean, nire kabuz egin dut
dena, niretzat bizitzeko
modu bat delako”.

MIKEL URDANGARIN
KANTAUTOREA

Kantatzetik
kantatua izatera

M

IKEL Urdangarinek
(Zornotza, 1971) birritan hartu du parte
Haur Kantari Txapelketan, harrezkeroztik “makina
bat urte” pasa bada ere. Bietan ere
Basaurin.

Txapelketetako esperientziak
balio izan al dizu zerbaitetarako?
Oholtza baten gainean beti ikasten da zer edo zer; adibidez, sufritzen eta gozatzen. Lehenengo
aldiz doan bati edo publikoarekiko harreman hori inoiz
bizi izan ez duen bati
esperientzia berri
eta indartsu bat
eskaintzen dio
txapelketak.
Oso hunkigarria da, eta bizipen aldetik oso
aberatsa. Asko
sufritu daiteke,
baina asko gozatu ere bai: harrapatu egin zaitzake.

“Kantu
txapelketak
ez dauka
bertsolaritzarenak
duen sena eta isla,
baina ezinbestekoa
da kulturgintza
saretzeko”

Txapelketa lar ez al dago euskal
kulturan?
Gotxik apirilean kaleratu zuen ‘The Beginning’
diskoa. PABLO VIÑAS

Argi dago txapelketak nolabaiteko
gasolina ematen diola kulturari;
adibidez, bertsolaritza txapelketari. Txapelketak sortzen duen
irrika eta mobilizatzen duen jendetza ikaragarria da, eta argi dago

bertso mundua momentu honetan ezin dela guztiz ulertu txapelketarik barik. Eta kantu munduan are gehiago; oso mundu desberdinak dira, oso egitura desberdinak dituzte, eta Euskal
Herrian oso izaera desberdina
dute. Kantu txapelketak ez dauka
bertsolaritza txapelketak duen
sona eta isla, baina sekulako funtzioa betetzen du kulturaren sustapenean; ezinbestekoa da kulturgintza saretzeko.

Euskal kantu tradizionalak abestetik, euskal kantagintzan tradizio bihurtu diren abestiak sortzera heldu zara.
Txapelketara joandako jendeak
eta antolatzaileek esan izan didate nire kantu batzuk abestuak izan
direla hainbat ediziotan, eta niretzat hori oso poz handia. Azken
batean transmititzen saiatzen
gara, eta bakarlari batentzat edo
kantuak konposatzen dituen
batentzat ez dago gauza handiagorik bere kantua beste norbaitengana heldu dela jakitea baino.
Kantu asko, tamalez, ahanzturaren zorroan geratzen dira, eta ez
dute transmisio lan hori egiten;
baina beste batzuek, ordea, lortzen dute bide bat egitea, eta
buruan eta bihotzetan iltzatzea.
Eta hori baino gauza handiagorik
ez dago.
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musika

BILBO

Oroimenaren segurtasun-kopiak
Beñat Igerabide musikariak ‘Orbainak’
diskoarekin egin du plazarako estreinako
jauzia. Bere barne-bidaiaren berri ematen

duen hamaika kantu aurki daitezke album
honetan, bertan pop-rock doinu goxoak eta
ondo zainduak nabarmentzen direla

MARTA MORALES

G

grabaziorako lekua konpondu eta hobetu behar izan nuen, baita tresna berriak
erosi ere, eta horrek lan dezente suposatu du”.

IZAKIEN hartu-emanen inguruko hausnarketak oinarritzat
hartuta, lagunarteko bidaia
goxoa egiteko gonbitea egin du
Beñat Igerabidek Orbainak izena daraman
bere bakarkako lehen diskoan. “Orbainak
oroimenaren segurtasun-kopia dira; atzera begiratzen laguntzen digute, oroimen
alaiak zein mingarriak gogoraraziz. Baina, aldi berean, etorkizunari aurre egiten
laguntzen diguten mapak ere badira, bidea
argitu eta ulertzen laguntzen digutenak”,
azaldu du Adunako musikariak.
Duela hiru urte hasi zen proiektua prestatzen. Abestiak lantzea izan zen lehenengo pausoa, bere barnekoa hustuz, zer kontatu nahi zuen erabakiz. “Lehenengo bi
urteak horretan eman ditut. Kantuak idazteko, hausnarketarako bidea zabalduko
didan egoera gertatu behar da, eta, noski,
horrelako uneak ez dira egunero ematen;
zain egon behar zara”, ohartarazi du Igerabidek. Normalean, hasierako ideia aldatuz doa, musikaren arabera. “Melodiak
transmititzen didanaren arabera osatu ohi
ditut hitzak”, nabarmendu du.

Lortutako emaitzarekin pozik dago Igerabide: “Gizakion arteko hartu-emanen
inguruan hausnartzen duten hamaika
kantu, hamaika begirada topatu daitezke
diskoan, belarria atsegindu nahi duten
melodiez eta harmoniaz lagunduta”.
Gehiegizko ekoizpenik gabe, pop-rock
musika oinarritzat hartuta, instrumentuen eta ahotsaren berezko soinua ahalik
eta gehien errespetatuz, Orbainak diskoan
kantu gordinak eta gertukoak ageri dira.
Hori lortzeko, baina, ezinbestekoa zen talde osoaren inplikazioa. Beraz, taldekideak
aurkitzerakoan helburu hori kontutan
izan zuen gipuzkoarrak. Horrela, Gorka
Urra gitarristak, Maria Soriazu baxujoleak eta Guztavo Gonzalez bateria-joleak
osatzen dute taldea, Igerabiderekin batera. “Taldekideak izateaz gain, gaur egun
lagun onak ere bihurtu gara, eta plazer
bat da beraiekin taula gainean aritzeko
aukera izatea”, baieztatu du.
URTE BETE GRABAZIO LANETAN Hala
ere, ez du ukatu prozesua luzea eta motela izan dela. “Neure gain hartu nuen grabaketa eta lan handia izan da, bai”, aitortu du. Izan ere, Igerabidek grabaketa Adunan duen grabazio estudioan egin zuen,
Sonola Studioan, hain zuzen. “Diskoaren

Internet bidez publizitatea ikasten egotea
lagungarria suertatu zaio zeregin horretan. “Klaserik ez dagoenez, malgutasun
handia daukat ikasteko ordutegiak antolatzeko, eta horrek aukera ematen dit estudioan lanean jarraitzeko”, aitortu du Igerabidek.
Guztira, urte bete eman du taldeak grabazio lanetan. “Musika-tresna guztiak
banan-banan grabatu ditugu, patxada
handiz. Batzuetan deskantsu luze samarrak ere hartu ditugu, luzeegiak agian, baina horrek belarriak fresko izanda lan egitea ahalbidetu digu, perspektiba objektiboago batekin, emaitzarekin gustura geratu garen arte”, zehaztu du.

“

Zeramikak ikasle guztiak harrapatzen ditu;
esku hutsez pieza bat
egitea zein zirraragarria den ikusten dute”

BAKARKAKO BIDEA Musikaren munduan
nerabezaroan hasi zen Beñat Igerabide,
gitarra eskuan hartu eta lehen notak atera guran. Ordutik, Gipuzkoako hainbat
taldetan jo du, bere burua trebatu nahian:
“Hasi nintzenetik bakarkako bidea jorratu nahi izan dut, baina momentu egokiaren zain egon naiz. Ahotsean eta gitarran
beharrezkoa nuen konfiantza lortu, eta
hamar bat kantu idatzita eduki arte ez
nuen proiektu hau martxan jarri nahi”.
Joan den ostegunean Bilbon jo zuten,
Orbainak diskoaren aurkezpenean, Elkar
liburudendan. Zuzenekoak emateko gogo
handiz daude, baina oraingoz ez dute ezer
konkreturik zarratu. “Diskoko kantak
jorratuko ditugu zuzenekoetan. Abesti
batzuk zertxobait moldatuko ditugu, indar
gehiago izan dezaten, eta abesti batetik
besterako trantsizioa arinagoa izan
dadin”, argitu du.

Bidelagunei eskainita

I
Igerabidek kontzertu batekin aurkeztu zuen ‘Orbainak’ Bilbon, joan den astean. PABLO VIÑAS

bilbide luze honetan bere ondoan egon
direnei eskaini nahi die Beñat Igerabidek
‘Orbainak’ diskoaren emaitza. “Musikariak,
familia, lagunak... nire bide propioa den arren
ez da bakarrik ibili dudan bidea, eta, ziurrenik,
aipatu ditudan horien laguntza eta babesik
gabe ezin izango nuen proiektu hau martxan
jarri”, nabarmendu du.
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arkitektura

CINTRUENIGO

Metro kubikoetan
neurtutako
etxebizitza
Ohituak gara eraikinen azaleraz metro karratuetan
hitz egitera, tamainaren neurgailu gisa. Baina
bolumenak ere definitu dezake etxebizitzaren
handitasuna. Ikus dezagun, bada

ULA IRURETAGOIENA

C

INTRUENIGO herriko erdigunean
gara, Tutera merindadean. Hemen
etxebizitzen eredu bakarrak osatzen
du erdiguneko bizimodua: kaletik sarbide duen etxebizitza-eraikina, barne patio bat
eta eranskin eraikin txiki bat patioaren mugaelementua osatuz. Antolaketa tradizional honen
berrikuntza proposatzen digu RUE arkitekto
taldeak 20 Egoitza izena duen proiektuarekin,
egoitza-gelen egokitze desberdina medio.
Etxebizitza osatzen duten gelak ez dira korridore baten bitartez erlazioan jartzen azalerak
okupatuz. Aldaketa kontzeptual inportantea
dakar 20 Egoitzak, bertikalean kokatzen baitira
gela desberdinak, eskailera baten inguruan.
Horregatik diogu bolumenak neurtzen duela
espazioa, metro kubikoek definitzen dutelako
gela bakoitzaren kokalekua eta izaera. Behealdean sukaldea eta egongela daude eta, goranzko
bidea hartzen dugun heinean, logelak aurkituko
ditugu estalkira iritsi arte. Gainera, hainbat
altueraetako espazioak konbinatzen dira eta
horrek bertikaltasun sentsazioa areagotzen du.
Egoitzaren kontakizuna eskaileratik egiten da,
bertatik ikuspegi bikoitza dugulako eskaileraren alde batean eta bestean. Honela gertatzen
da: sukaldea albo batean eta bestean egongela,
patiora begira dagoen espazio jarrai bat osatuz.
Gorantz goazela, logela bat alde batean eta
egongela goitik bestean. Eskaileraren diseinua
espresuki landu da gelen arteko ikuste-harremana moztua izan ez dadin.
EZKONTZA TARTEN TANKERAN Patio tradizionalaren kokapena mantentzen bada ere,
izaera bertikaleko antolamenduak badu eragin
positiborik patioan ere bai. Patioaren argitasuna handitzeko, goranzko zentzuan kokatzen
diren espazioak atzeratu egiten dira ezkontza
tarten tankeran, argi sarrerak zeharo handituz.
Patiotik egoitza begiratu ezkero, material zehar
argiak estaltzen du fatxada eta fatxadako pare-

Sukaldetik ikuspegia. RUE

tek inklinazio kuriosoak hartzen dituzte. Trikimailu hauen bitartez, barnealdeko gelek argitasun handia dute baina pribatutasunik galdu
gabe, inguruko bistetatik babesten direlako
pareta inklinatuen bitartez.
Etxebizitzaren azken lanak bukatzeke dauden
arren, espazioaz ari garenean ez dugu bukaera
materialik behar espazioaren handitasunaz jarduteko. Horra hor metro kubikotan neurtzearen
aldea; espazioa airez eta argiz betetzen baita eta
akaberak bigarren maila batean gelditzen dira.

EGILEEI BURUZ
RUE lan taldea Raul Montero eta Emilio Pardo
arkitektoek osatzen dute. Iruñean kokaturiko
lantokitik nafar inguraldean etxebizitza programari eta zaharberritzeari ekin diote. Arkitektura talde honen bereizgarria materialen erabilera eta planteamendu boteretsuak dira, beti
espazioak bizitzeko bide berriak arakatzeko
helburuarekin, arkitekturaren erantzukizun
soziala bere gain hartuz (www.ruespace.com).

Patiotik ikuspegia; irudi honetan proposamenaren bolumetria eta materialtasuna ageri da. RUE
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azkena

OINARRIAK
Deia egunkariak eta Rekalde Aretoak IV.
Rekalde-Ortzadar Komiki Lehiaketa deitu
dute (KMK).Lehiaketaren oinarriak:
PARTEHARTZAILEAK
XNahi duten guztiek parte har dezakete

lehiaketan, bai bakarka baita taldeka ere.
KATEGORIA
XKategoria bakarra izango da: komikia.

GAIA ETA FORMATUA
XGaia librea da, baina protagonistak

pertsonaia originalak izan behar dira, baita
istorioa ere. Pertsonaiak eta istorioa, biak,
sortze-lan propioak eta argitaragabeak izan
behar dira.
XObraren teknika librea da.
XLanak 4 orrialdekoak izan behar dira,

inprimatuak eta zenbakituak, egokiro
errotulatuak, A3 tamainakoak eta formatu
bertikaldunak (kalitate onekoak).
XObrak erabat bukatuak izan behar dira eta

kolorean zein zuribeltzean aurkeztu daitezke.
HIZKUNTZA
XLanak euskaraz aurkeztu behar dira (epai-

leek berebiziko garrantzia emango diote
gidoiari).
AURKEZPEN MODUA

Gutunazal horren barruan beste bat atxiki behar da, titulu edo gai bera erabilita,
egilearen datu pertsonalekin: izen-abizenak,
telefono zenbakia, lanbidea, jaiotza-data,
NAN zenbakia, helbidea eta helbide elektronikoa (izanez gero).
AURKEZPEN LEKUA ETA DATA:

SARIAK
X1.500 euroko sari bakarra izango da.
XEpaimahaiak beste obra batzuk aukeratu

ditzake nahi izanez gero.

XLanak eskuan entregatu ahal dira, edo

postaz, helbide honetan:
IV. Rekalde-Ortzadar Komiki Lehiaketa
Iparraguirre Editoriala, S.A.
Kaputxinoen bidea, 6, 5.C
Bilbao-Bizkaia (48013)

XAukeratutako obren egileek Rekalde

Aretoan antolatuko den erakusketan parte
hartu ahal izango dute, baita leku berean
prestatuko diren tailerretan ere.
XSari banaketa azaroan izango da, Bilboko

XObrak aurkezteko epea irailaren 8tik

21era arte luzatuko da (Correos-eko zigilumarka data-tarte horretan duten lanak
onartuko dira).
LANEN JABETZA
XIrabazleak zein aukeratutako guztiek

Rekalde Aretoan, erakusketaren inaugurazioarekin batera egingo dela. Irabazlea saribanaketa ekitaldian egon beharko da, eta
ezin izanez gero, egoki justifikatu beharko
du.
EPAIMAHAIA

lehenengoz publikatzeko eskubidea emango dute, eta DEIAk izango du horretarako
ardura. Hortik aurrera egileek beraien lanak
nahierara erabiltzeko askatasuna izango
dute.

XAditutako epaimahai batek irabazlea zein

XParte-hartzaileen erantzukizuna izango

XLanen kalitatearen arabera, epaimahaiak

da aurkeztutako obrek bestelako egile-eskubiderik ez izatea, baita irudi-eskubide edo
antzekoengatiko edozein erreklamazioren
ardura ere. Era berean, lanen autoretzarekin
lotutako edozelako erreklamazioak artisten
ardurapean egongo dira.

sariak bete gabe utzi ahal ditu.

XLanetan ezin da egilearen izena ager-

tu. Titulua edo gaia erabili behar da obra
aurkezteko, eta sobre batean entregatuko da
sinadurarik ez eta izenik gabe.

hori egiteko, Rekalde Aretoko erakusketa
behin bukatuta).

XAukeratutako egileek beste lan originalak

eskuratu ahal izango dituzte erakusketa
bukatu eta gero (hilabeteko epea izango dute

bestelako lan batzuk ere aukeratuko ditu.
XLehiaketaren epaia Ortzadarren eta Noti-

cias Taldeko egunkarietan jakinaraziko da.

BESTELAKOAK
XLehiaketa honetan parte-hartzeak oina-

rri guztiak onartzea dakar. Antolatzaileek
beharrezko diren aldaketak egin ahal izango
dituzte lehiaketak ondo funtzionatu dezan.
Era berean, aurkeztutako lanak babestuko
ditu (originalak badira), eta horien zuzentasunaren ardura izango du.

