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artea

BILBO

Pertsonaiarik
gabeko lur zati bat
‘Lur zati bat’ proiektuan Iker Serranok bere irudietan agertzen
diren eremuetan geldiarazi nahi izan ditu pertsonaia, istorio eta
kontaketa bera. Bilboko La Taller aretoan du ikusgai erakusketa
JON ANDER URKIAGA EGIDAZU

Lau sailetan banatzen da margolari iruindarraren lana.
JOSE MARI MARTINEZ

O
O

RAIN urte batzuk Angel Torres
Quesadaren Las islas del paraiso
(Paradisuaren uharteak) trilogia
irakurri nuen, eta esan daiteke nire
oraingo erakusketak hor duela abiapuntua.
Zientzia fikziozko liburu horietan idazleak
kontatzen du munduan lur zati batzuk desagertu direla: munduko zenbait lekutan ezereza geratu da, eta inork ez daki nora joan
diren lur zati horiek. Horrek badu oso konnotazio interesgarria. Niri lehenik eta behin
Oteiza eta bere hustasunaren kontzeptua etorri zitzaizkidan gogora. Ni oso narratiboa eta
oso literarioa naiz, eta niretzat oso inportanteak dira liburuak, eta ohartu nintzen istorio
batean landu zitekeela ezerezaren kontzeptua, eta nik abiapuntutzat erabili nuen istorioa lur zati hori irudikatzeko, beste ezelako
kontuen beharrik gabe”.
Iker Serrano (Iruñea, 1982) margolariak Bilboko LaTaller galerian (Bilbon) sortu ditu bere
Lur zati bat erakusketako lanak, eta bertan

ditu ikusgai irailaren 18ra arte. Lau dira obra
osatzen duten sailak, eta sail bakoitzean hainbat margolan ikus daitezke; guztira, 31 pieza.
Lehenengo sailak hamahiru lan biltzen ditu,
grabatuan egindako hamahiru edizio, hain
zuzen. Horietan lur zatiak landu ditu artistak; “hau da, paisaiatik ateratako espazio txikiak, eta horietan lurra, landareak, mineralak
eta, batez ere, animaliak ikusten ditugu”.
Bigarren sailean hamabi irudi batu ditu Serranok, laranja koloreko irlak, eta edizio guztiak
dira berdinak, batetik bestera esku hartzeren
bat badagoen arren. “Irla horien gainean olio
pinturarekin hainbat interbentzio egin ditut.
Irudi bakoitzean zirkulu bat seinalatu dut, eta
zirkulu horren barruan kolorez margotu dut
irudiaren zati hori; hau da, adibidez, batean
laranja monokromoa utzi eta koloreztatu egin
dut, eta, beste batean, zeru zati bat agertzen
da, baina eguneko ordua aldatu diot, eta gaua
da agertzen dena”. Pieza honek duen beste sinbolo bat sua da. Sei irudiz osatutako azpisail

bat ageri da, eta bertan ikusten da uharteak erretzean hasten
direla, eta, gutxinaka-gutxinaka, iruditik irudirako garapenean, seigarren margoak irla guztia erreta dagoela irudikatzen du.
Hirugarren sailean, hamabi collage daude;
artista nafarrak edizio bidezko irudiak moztu ditu, eta bestelako irudi batzuk sortu. Eta
azkeneko sailean tamaina handiko obra bi
sailkatu ditu Serranok. Horietan, alde batetik,
krokodiloz osatutako zirkulu bat ageri da, eta,
bestetik, hartz polarrez osatutako irla bat. Irudi horiek kolorezko tinta txinatarrekin eginda daude, “eta lan osoaren alde deskriptiboena osatzen dute”.
LAU SAIL, OBRA BAKARRA Iker Serranok istorioak kontatu izan ditu bere ibilbide artistikoan eginiko koadroen bidez, eta “istorio
horiek artistari buruz zein koadroari buruz
hitz egiten dute”. Koadro horietan, gehienetan, pertsonaia bat agertzen da irla batera

bidaiatzen, “eta, bidaia horiei
esker, bidaiariak gero eta gehiago ulertzen du bizi den lekua, ezagutzen du ingurua, eta ezagutzen du bere
burua. Baina Lur zati bat proiektuan pertsonaia geldiarazi nahi izan du artistak, kontaketa eta istorioak gelditu nahi izan ditu, irudietan agertzen diren eremu txiki horietan geldiarazi. “Eta, egia esan, lortu dut pertsonaia
iruditik kanpo geratzea, edo ikusten dugunaren atzean edo ikuslearen atzean geratzea, eta
hori zen nire hasierako asmoa, nire hasierako helburua”.
Irudietatik desagertu den pertsonaia hori
modu desberdinetan identifikatu daitekeela
azaldu du Serranok. “Ikusle bakoitzak identifikatu dezake nahi duen moduan, baina nik,
pintore bezala ikuslearen lekuan jarriz gero,
ikusten dudana da nire isla bat, baina ez autorretratu bat edo alter ego bat; bidaiari hori pintore bat da, eta poetika bat du, harremana duena pintorearen eta koadroaren arteko hartuemanarekin”. Eta pertsonaia horren arrastoari edo arrasto ezari jarraitu nahi dionak uda
osoa du La Taller galeriara gerturatu, eta lur
zatietan barrena bidaiatzen hasteko.

Sinbologiaz beteriko
lur zati bat

M

argotzen hasi aurretik ikerketa lan handia
egin duela nabarmendu du Iker Serranok,
eta horren emaitza da erakusketa osatzen duten
irudietan ageri den sinbologia guztia. “Ondorioz,
harreman berezi bat sortu da erabiltzen dudan
elementu bakoitzarekin; irudiak ez ditut nolanahi
aukeratzen”. Zebrak, hartz polarrak, krokodiloak…
Era guztietako animaliak ageri dira, esaterako;
guztiak ere margolariak bizitzan edo egunerokotasunean ikusten duenaren sinbolo. “Animaliok
duten berezitasuna begirada da, munduari begiratzeko duten era da interesatzen zaidana, gizakiekiko desberdina den modu hori. Animaliak
bidaiariari beste ikuspuntu bat ematen diote”.

Editorial Iparraguirre S.A.
Zuzendaria: Bingen Zupiria
Ardura: Iñaki Mendizabal Elordi (mendi@deia.com)
Koordinazioa: Julene Larrañaga

Azala: Emankor Sarea
Diseinua: Jesus Santamaria
Maketazioa: Janire Neches
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren
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saski-naski

KRITIKA

SALDUENAK

IBON EGAÑA

Fikzioa

‘Gu’-tik ‘ni’-ra

1. Atertu arte itxaron
Katixa Agirre. Elkar.

TITULUA: ‘KOLDAR HUTSA ZARA’

BB

EGILEA: ARITZ GORROTXATEGI

ARGITALETXEA: EREIN

2. Maite dut
Lorena Martinez. Edo!.

3. Perlak, kolpeak...
Joxemari Iturralde. Pamiela.

ANAKOAREN eta kolektiboaren arteko talka, ni aren eta gu -aren arteko
gatazka da ziurrenik
mendebaldeko nobelaren gai
nagusietako bat, eta horixe hartu
du ardatz Aritz Gorrotxategik bere
laugarren nobela ontzeko. Gu
baten kontaketari heldu dio donostiarrak, Peru protagonistaren niaren ikuspegitik, bien kontrastean
sakonduz pixkanaka eta ni-an zentratuz gero eta gehiago.

literaturaren eta artearen inguruko solasaldiak, eta baita gai
sozio-politikoei buruzkoak ere.
Laurogeita hamarreko hamarkadako Donostian, izan ere, paisaiaren parte dira lazo urdinak, kale
borroka, Y taldeen kontrako errepresioa edo liburu-denden harrikatzeak. Taldean nolabaiteko onarpena duen indarkeria politikoarekiko kritikoa da Peru, eta horrek
darama, besteak beste, taldetik gutik apurka urruntzera.

1990eko hamarkadaren erdialdeko
Donostia da kokalekua, eta taldea,
berriz, Krapula izeneko tabernan
biltzen diren hogeita gutxi urteko
gazteek osatzen dute, unibertsitate-ikasleak eta pretentsio literarioartistikoak dituztenak batzuk.
Halakoa da Peru, Euskal Filologiako ikaslea, idazlegai frustratua,
Nietzsche-ren irakurlea, utopiekiko eszeptiko xamarra eta ezinbestean taldearekiko jarrera anbibalentea duen gaztea. Haren ikuspegitik eta lehen pertsonan ezagutuko ditu irakurleak gazte-taldearen egunerokotasuna eta eztabaidak: sexu eta bikote-harremanak,

Nobela aski korala da Koldar hutsa
zara, belaunaldi baten testigantza
jaso nahi duena. Eskertzekoa den
hurbiltasun eta sinesgarritasunez
birsortu du garaia Gorrotxategik.
Haatik, koraltasunak hein batean
nobelaren kaltetan jokatzen dutela egingo nuke, pertsonaien,
harien eta gaien ugaritasunak
haietan behar beste barneratzea
eragozten baitute maiz. Gai askotarikoei buruzko gogoetak tabernako lagunen elkarrizketen bidez
txertatzen dira liburuan sarritan,
eta narratzailearen ahotsean beste batzuetan. Zenbaitetan, justifikazio narratibo ahulekoak iruditu

JABI
SOTO-REN
BEGIRADA
(Gasteiz, 1976)

zaizkit hainbat gogoeta, egileak
pertsonaiei hainbat gairi buruz
hitz eginarazi nahiko balie bezala.

Hariak eta gaiak
mugatuta eta
ahotsari sendotasuna emanda, bestelako trinkotasun
bat irabazten du
nobelak bigarren
zatian

Eleberriaren bigarren atalean, gutik ni-ra egiten du narrazioak, eta
20 urte beranduagoko, gaur eguneko Peru da mintzo dena, institutu bateko irakaslea, aita ustez
monogamoa. Gaztetan eszeptikoa
izandako gizona nihilismotik gertu dago orain, sexuan eta haragian
baizik federik ez duela. Klase ertaineko gizon heterosexualaren dekadentziarena da bigarren ataleko
Peruren ahotsa, lehenengoan baino markatuagoa eta pertsonalagoa. Hariak eta gaiak mugatuta eta
ahotsari sendotasuna emanda,
bestelako trinkotasun bat irabazten du nobelak, nahiz eta batzuetan ahotsa inpostatuegi egin zaidan, tradizio literario jakin bati
lotuegia.
Edonola ere, garai baten memoria
ikuspuntu etiko eta politiko jakin
batetik berreskuratzeko ahalegin
interesgarria da Gorrotxategirena,
malda gorarik gabeko irakurketa
bizia eskaintzen duena, gainera.

Ez Fikzioa
1. Euskal Herriko historia...
J. Asiron, M. Altzueta. Erein.

2. Back to Leizarraga
Kepa Altonaga. Pamiela.

3. Euskal Herriko mitologia...
Koldo Alijostes. Autoedizioa.
ITURRIA: Elkar.

ERAKUSLEIHOA
POESIA

‘Argia, lurra,
zuhaitza,
zerua’
Jon Gerediaga.
Pamiela. 112 orr. 13 euro.

Iraun behar duten
gauzen alde
Naturak garrantzi berezia dauka
Jon Gerediagaren (Bilbo, 1975) laugarren poema liburuan. Izenburuan bertan ageri diren naturako
elementuak erabili ditu egileak
bizitzaren gorabeheren gainean
hausnartzeko, eta guztietan denbora da ardatza, harrapatu nahi
eta eskuetatik ihes egiten duena.
90 bat poema laburrek osotzen
dute liburua, baina poema luze
baten antzera ere irakur daiteke.
LITERATURA

‘Txantxaberde
kantaria’
Joan Mari Irigoien,
Pamiela, 230 orr. 12 euro.

Altzari
eginiko oparia

Ikus:
Webgunea: www.jabisoto.com

Hamarkadak eman ditu Joan Mari
Irigoienek Elkar etxearen bidez liburuak plazaratzen. Oraingo liburua
autoeditatu egin du, ordea, izan ere
ohi ez bezalakoa da: olerki, gogoeta
eta txiste moduko batzuen bilduma.
Altzako jendeari egin nahi izan dion
oparia dela jakinarazi du egileak.
Halaber, liburuaren azalean ageri
den txantxangorria ekologismoaren
sinbolotzat hartzen du Irigoienek,
horixe baita, ekologismoa, liburuaren
ildo nagusia, bere esanetan.
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musika

Mundaka Festival: musika,
natura eta gastronomia, eskutik
The Sonics, Echo & The Bunnymen eta Loquillo bezalako atzerriko talde eta
bakarlariekin batera, We Are Standard, Belako eta beste hainbat euskal talde
izango dira uztailaren 30etik abuztuaren 1era Mundakan egingo den jaialdi berrian
JULENE LARRAÑAGA

E
E

MANKOR Sareko kideak
buru-belarri ari dira Mundaka the Basque Music &
Cook Festival jaialdia antolatzeko lanen azken txanpan. Uztailaren 30ean, 31n eta abuztuaren 1ean
egingo da jaialdiaren lehenengo
edizioa, eta dena espero bezala atera
dadin harimutur guztiak ondo lotu
nahi dituzte. Izan ere, gauzak espero
bezala ateratzen badira, “geratzeko
datorren ekimena” izango baita Mundakan aurten estreinakoz egingo den
nazioarteko jaialdia.
Hiru egunez, gastronomia, natura
eta musika uztartuko ditu Bizkaiko
kostaldean egingo den hitzordu berri
honek, eta parerik gabeko eszenatokian gainera, non eta Urdaibaiko
Biosferaren bihotzean. Izan ere,
Mundakako Santa Katalina lurmuturra izango da jaialdiaren epizentroa. Emanaldi nagusiak, musikari
loturikoak batez ere, bertan egingo
dira. Hala ere, antolatzaileen esanetan, “herri eta eskualde osora
zabaltzea” da jaialdiaren helburua,
udako turismoaren indarra aprobetxatuz eta kulturaren balioa azpimarratuz.
Zalantzarik gabe, musika izango da
jaialdiaren bizkarrezurra. Santa Katalinan bertan, bi gune izango dira
kontzertuez gozatzeko. Batetik, We
are BC gunea, euskal talde eta bakarlarien agertoki izango dena; eta, bestetik, nazioarteko taldeak hartuko
dituen We are Music deituriko gunea.

BELAKO
Hauek dira iragarri diren atzerriko
kartel buruak: Anti-flag hardcore
banda estatubatuarra (American
Spring lan berria aurkeztuko dute),
Loquillo artista espainiarra, Echo &
The Bunnymen 1980ko hamarkadako post-punk mugimenduko talde
britainiarra eta The Sonics estatubatuarrak. Berrogei urteren ostean
disko berria argitaratu dute azken
hauek eta berau aurkezten arituko
dira Mundakan. Nazioarteko puntapuntako talde hauez gain, baina,
hamaikatxo euskal talde ere igoko
da Santa Katalinako oholtzara. Izan
ere, eta Mundakakoa nazioarteko
jaialdi lez jaio bada ere, Euskal Herriko taldeen partaidetza sustatu nahi
dute antolatzaileek. Hala, kartela
osatzen duten taldeen %80 Euskal
Herriko bandak dira.

dituzte. Azkenik, Mundakako kostaldea garbitzeko jardunaldi bat eta
bideo proiekzioak izango dira.

Musikaz gain, beste hainbat jarduera ere izango dira hiru egun horietan
Mundakan, herriko beste zenbait
gunetan. Talaian eta herriko frontoian, esaterako, bertako gastronomia eta produktuen erakustaldiak
eta dastaketak eskainiko dira ostiral
eta larunbatean, 11:00etatik 14:30ak
arte. Gainera, ume zein nagusientzako sukaldaritza tailerrak ere izango
dira euskal sukaldarien eskutik, bertoko ekoizle eta produktuei bultzada
eman asmoz. Jaialdia Mundakan
eginda, gainera, nazioartean ezaguna den Mundakako ezker olatua ere
protagonista izango da. Hori horrela, ume zein nagusientzako surf tailerrak eta zeharkaldiak antolatu

Kontzertuetarako abonuak salgai
daude jada www.mundakafestival.eus orrialdean. Hiru egunetarako abonuak 55 euroren truke eskuratu daitezke. Egunez-egun, ostera,
20, 25 eta 30 euroko prezioak izango dituzte kontzertuetako sarrerek,
ostegun, ostiral eta larunbaterako,
hurrenez-hurren. Santa Katalinako
emanaldiak 19:00etatik aurrera izango dira, goizaldeko ordu txikiak arte.
Herrian, berriz, goizean hasi eta
18:00ak bitartean izango dira ekimenak, aukeran. Gainera, antolatzaileek jakinarazi dutenez, Sukarrieta
eta Bermeotik autobus zerbitzu
berezia eskainiko da egun horietan
Mundakara gerturatzeko.

“Jaialdi paregabea, ingurune paregabean”. Halaxe aurkeztu dute antolatzaileek Mundaka the Basque Music
& Cook Festival. “Gastronomia, musika eta natura maite duenarentzat
aukera-aukerako zita”, nabarmendu
dute, eta, gainera, “bestelako jaialdi
handietan pilatzen den jendetza
gabe”. Santa Katalinak 5.200 lagunentzako lekua eskaintzen badu ere,
4.000ra mugatuko dute kontzertuetako sarrera, “jendearen erosotasuna eta segurtasuna ziurtatzeko”. Hala
ere, ekimen honen harira, Mundakara 4.000 lagun baino gehiago hurbiltzea espero dute eta horregatik
zabaldu dute jaialdia herrira.

Aski ezagunak ditugu
Belako taldeko neskamutilak: Josu, Lore, Cris
eta Lander. 2011n Gaztea
Maketa Lehiaketa irabazi zutenetik sekulakoa
izan da mungiarrek lortu
duen arrakasta. 2013an
kaleratu zuten lehen
diskoa, ‘Eurie’, eta lan
horrekin eman zuten
lehen kontzertu bira
handia. Elvis Costello edo
Crystal Fighters bezalako
taldeen telonero izan
dira. New wave britaniarra oinarritzat hartuz,
punk-rock doinuak zein
melodia elektroniko
beroak eskaintzen dituzte beraien abestietan.
Kantu gehienak ingelesez
sortzen dituzten arren,
euskarazko zenbait
abesti ere badituzte.

MOBYDICK

2008an hasi zuen Eneko Burzako
proiektu folk-akustikoa, aurretik t
(Nun, Bizhil, Tribute to QOTSA...). 2
me God’s friend’ kaleratu zuen, au
lana. Geroztik, kontzertu ugari em
Azken lana, ‘Cotard delusion’, crow

SMOKE IDOLS

Kontzertuen egitaraua
Uztailak 30, osteguna

Uztailak 31, ostirala

Abuztuak 1, larunbata

Anti-flag
Smile
Belako
Rural Zombies
The Uski’s
Optigan 1

Loquillo
Dead Bronco
Travellin’ Brothers
Mobydick
Sinnerdolls
Cäctus
Unclose
DJ Nash

Echo & The Bunnymen
The Sonics
Peachy Joke
We Are Standard
Smoke Idols
Darko DJ
Move Martin DJ

CÄCTUS
Beste talde batzuetako musikariak elkartzearen
ondorioz sorturiko proiektua dugu Cäctus: Iñigo,
Gatibuko kitarrajole ohia; Santa, Kodeko baterijole
izanikoa; Unai, gaur egun Set taldeko baxujolea
dena; eta Markel, Pog Mo Thon bandako abeslari
ohia. Taldeak 2013ko urtarrilean egin zuen lehen
agerraldia eta aurten kaleratu dute lehen diskoa.

Ortzadar // 05

Larunbata, 2015eko uztailaren 18a

LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA
· MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK ·

musika

MUNDAKA

SMILE

WE ARE
STANDARD

2007an lehen lana kaleratu zutenetik, Smile taldeak ibilbide sendoa egin
du. John Franks abeslari
ingelesa buru zuela abiatu zen taldea, hirukote
akustiko gisa. 70eko
hamarkadako amerikar
ukituko kantez osatu
zuten ‘Painting the Sun
One Colour’ beren lehenengo diskoa, 2007an.
2011n, Josu Aguinaga batu
zen taldera eta bigarren
lana grabatu zuten, ‘All
roads Lead to the Shore’.
2012an, ‘Seasides’ izeneko
EP bat kaleratu zuten,
The Beach Boys, The
Kinks eta The Velvet
Underground banden
estiloan. ‘Out of Season’
dute azken lana, rock-a
alboratu eta folk kutsuan datorrena.

2002an Algortan eratutako taldeak musika
elektronikoa eta rock-a
nahasten ditu, erritmo
dantzagarriak ahots
melodikoz goxatuz.
2004an, ‘Golden Section’
demoa grabatu zuten,
‘Mondosonoro’ aldizkariak
urteko maketa onena
izendatu zuena. Lehen
lan luzea 2006an argitaratu zuten, eta gerora
sona handia bereganatu
dute. Bigarren diskoa,
‘We are Standard’,
2008an iritsi zen, eta ‘State-a Great’ eta ‘Day’ etorri ziren gero. Estudioko
azken diskoa eta beraien
ibilbideko abestirik esanguratsuenak eskainiko
dituzte Mundakan.

TRAVELLIN’ BROTHERS
Baxua, gitarra, bateria, pianoa, saxoa eta ahotsa. Horiek dira Travellin’ Brothers Leioako seikotearen osagaiak. Hamar urteko ibilbidea egin du taldeak aurten eta, urteurrena ospatzeko,
seigarren diskoa aurkeztu du: ‘Magnolia Route’, AEBetatik datozen blues doinuak biltzen dituen
lana. Azken urteotan taldea arrakasta handia izaten ari da Europako jazz zirkuituetan. Besteak beste, Bruselako European Blues Challenge lehiaketan irabazle izan dira aurten.

DEAD BRONCO
Matt Horan estatubatuarra buru duen talde getxoztarrak Euskal Herritik Europarako
jauzia eman du denbora gutxian. 2012an sorturiko taldeak estilo anitzetatik edaten du:
punk, country, rockabilly, folk, swing… ‘In hell’ beraien lehen diskoa kaleratzearekin batera, Cinemad nazioarteko jaialdian bideoklip onenaren saria eskuratu zuten eta horrek
ate ugari ireki zizkien. 2014an aurkeztu zuten beraien bigarren lana: ‘Penitent Man’.

o algortarrak Moby Dick
talde ugaritatik pasa ondoren
2009an ‘And then she becautoekoizturiko bere lehen
man ditu Euskal Herrian.
wdfunding bidez burutu du.

THE USKI’S
Elantxobe eta Ibarrangeluko mutilak estudioko bosgarren lana
prestatzen ari dira. Hiru urte igaro dira azken diskoa, ‘Tximinotan’,
argitaratu zutenetik, baina taldeak erakutsi du ez duela trebezia
galdu kantu erraz eta erakargarriak egiteko. Horren adibide
dugu lan berriko aurrerapen kantua, ‘Mr Bajoi’, bizi ditugun
garaien kritika zorrotza dakarrena. Estudioan lanean aritu arren,
herriz-herri kontzertuak ematen ere arituko dira udan.
Imanol Fortes, Alvaro
Macua eta Gonzalo Ruizek erein zuten Smoke
Idols taldearen hazia,
2010ean, baina denborarekin seikote bilakatu da
Deustuko banda. Britpop
mugimenduaren zaleak,
Beatles eta Oasis miresten
dituzte. Pop-rock ukituko
doinuak lantzen dituzte,
psikodelia puntu batekin.
Gaztea Maketa Lehiaketa irabazi zuten iaz eta
ordutik kontzertu mordoa
eskaintzen ari dira.

OPTIGAN 1

RURAL ZOMBIES

Optigan 1 izenaren
atzean Joseba Vegas
disko jartzailea dago.
DJ moduan makina
bat plazatan aritu
izan da: Bilbao BBK
Live, Ebrovision, Bilboloop, FIB… Bere sesioetan doinu alternatibo
berrienak indie eta
pop-rock estiloko klasiko handiekin tartekatzen ditu, punk,
elektronika eta hiphop-ari ere keinuak
eginez tarteka.

Duela urtebete sortu zen Rural Zombies taldea, Zestoan.
Gazteak dira, baina badute eskarmetua musikaren
munduan, izan ere, Malder taldetik datoz kide gehienak.
Iazko Gaztea Maketa Lehiaketan eskaini zuten talde
moduan lehen kontzertu ofiziala. Pop estiloan mugitzen
dira, baina elektronika eta indie ukituak ere badituzte.
Mungiako zita baino lehen, Biarritzeko Big Festivalen
izango dira, asteburu honetan bertan.

SINNERDOOLS

PEACHY JOKE
Bi urte pasatxoan lan berririk kaleratu gabe egon ostean, Bartzelonan finkaturiko laukote tolosarrak disko berria dakar. Hans
Krugerrenen agindupean ekoiztu dute lan berria, El Columpio
asesino edota Delorean bezalako taldeekin aritu izan den
ekoizlearekin, hain zuzen. 70eko hamarkadara jauzia proposatzen dute, zuzeneko bizi eta indartsuen bidez. Azken urteotan,
ZZ Top edo The Muggs bezalako taldeen telonero izan dira.

Rock elektroniko eta industriala jorratzen duen banda
da Sinnerdolls. Aurretik bestelako musika proiektutan
arituak, 2011n abitu zuten bidea elkarrekin, eta iaz kaleratu zuten beraien lehen lana: ‘Anodos de sacrificio’.
Sergio Meaurio (gitarra), Jon Mikel Garcia (bateria) eta
Oihane Zuzaeta (baxua) dira taldekideak. Egun, beraien
bigarren diskoa lantzen ari dira: ‘Truco o maltrato’.

UNCLOSE

Uncloseko kideak hainbat proiektutan aritu
izan dira aurretik, tartean Split 77 taldean, hiru
disko argitaratu zituztelarik izen horrekin. Talde
horretako hiru kideren
–Iskandar Rementeria,
Ekaitz Hernandez eta
David Rodriguez–
proiektu berria da hau.
Bigarren single-a aurkeztu berri dute, ‘Runaways’,
uda honetan argitaratuko duten EP-aren
aurrerapen bezala.
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arkitektura

Arkitekturaren prozesuari buruz
Arkitekturaren eraikuntza ikusgai den materialitate bat da, ukitu eta bizi
daitekeena. Baina arkitektura ikusten dena baino gehiago ere bada. Ikusezinak
diren hainbat aspektu deskubritzera goaz ONYON arkitektoen eskutik

dologia on edo txarrik, ez dago
errezetarik.
Saiakera lan honen bidez, muga
ekonomikoak tarteko, azken “produktua” erdietsi da, irudikapen
tekniketatik eraikuntzaren esparru errealera salto eginaz. Kontua
da, eraikin baten eraikuntza bukatutakoan, orduantxe jarri ohi zaiola fokoa. Arkitektura egunkarietan
agertzen den okasioetan, ia beti
inaugurazioaren festa giroari loturik izaten da. Izan ere, estreinaldi
egun hori seinalatzen da eraikinaren hasiera unea. Baina, zer gertatu da egun hori iritsi bitarteko
epean, eta hasierako ekitaldiaren
ostean? Arkitektura sormen prozesuko diskurtsoa, nahiak, egin
gabekoa eta egindakoa, denek
osatzen dute ikusgai denaren
narrazioa.

ULA IRURETAGOIENA

EE

LGOIBARKO Albitxuri
industria-p oligonoan,
MEKA deitzen den Formakuntza Zentro Profesionalaren atarian arkupe delikatu bat
inguruneko pabiloitzarretatik gailentzen da. Egitura metaliko batek
hiruki-espazio bat mugatzen du
eta estaldurarako erabilitako beira garden eta zehar-argien bidez
erreflexu-efektuak sortzen dira.
Ikus-efektu hauek espazioa
zabaltzen dute batzuetan, espazioaren barrenetik harago ikustea
ahalbidetzen da besteetan, edo
ingurune eraikia islatzen da. Nola
lortu da hain leku txikian, hain
baliabide murritzekin, hainbesteko egoera sorta eta azalera hain
ongi probestua egotea? Erraza:
lan-prozesu bat izan delako
atzetik dena probatzen.

“Arkitektura
sormen prozesuko
diskurtsoa, nahiak,
egin gabekoa eta
egindakoa, denek
osatzen dute ikusgai
denaren
narrazioa”

MEKAko aterpearen sormen-prozesuan baliabide
ugari erabili dira.
Digitalizazioaren aroan garen
arren,
eskupentsalaria ezinbestekoa dela esaten duenik bada.
Horrek ez du esan
nahi 3D irudikapena
baztertu behar denik, ez eta
tamaina txikian egindako eraikinaren maketarik ere. Teknika
bakoitzak bere helburu zehatza
bilatzen du eta helburuen garapenerako tresna-aukerak dira.
Marrazkiek lehen ideiei forma
ematen laguntzen dute, maketak
espazioaren kontrola ahalbidetzen
du eta irudi tridimentsionalak gainontzeko efektuen gaineko informazioa ematen du. Teknika eta
bide guztiak dira ongi etorriak,
sormen-prozesuak ez baitu meto-

Lerroon gainean, Elgoibarko MEKAko aterpearen proiektua eta azken emaitza. ONYON HUERTO CREATIVO

Bestalde, MEKAko aterpearen
argazkietan behin-behineko egoera bat ikusgai dela baiezta dezakegu. Arkitektura bizitzeko eta erabiltzekoa da, beraz, eraikuntza
lanak bukatutakoan eraikinaren
bizipena hasten da. Aterpe hau
ikasleen arteko harremanak sendotzeko espazioa da, ongi diseinatutako bilgune bat, pertsonen
arteko
gertakizun
askoren
edukiontzia. Hemendik aurrera
bertakoak izango dira espazioaren
gidoilari nagusiak eta arkitekturaren biografia eraikitzaileak.

DATUAK

EGILEAK
ONYON Huerto Creativo, Ion
Zubiarre Ros eta Hugo Prades
Claessens kideek osatzen dute,
eta Elgoibarko lan-abentura
Iosu Gabilondo Altunarekin
batera aurrera eraman da. Sormena arkitekturaren ikur bilakatua, ortuaren metaforari bat
egitean, ortu baten prozesu
izaera azpimarratzen da, hala
nola dibertsitatea. Ortu batean
fruituak ateratzeko esfortzua,
denbora eta mimo handia
behar da. Horrelaxe definitzen
dute Ionek eta Hugok beraien
egitekoa. www.onyon.org
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literatura

LEZO

ARITZ GORROTXATEGI
IDAZLEA

“Aberri
kontuetan
armairutik
ateratzea falta
zaigu oraindik”
‘Koldar hutsa zara’ da Aritz Gorrotxategiren
nobela berria, istorio indibidual eta kolektibo
baten fikziozko kronika
JULENE LARRAÑAGA

N

OBELA “probokatzailea” da Koldar hutsa zara (Erein), Aritz
Gorrotxategiren esanetan (Lezo,
1975). “Ez nuke esango tabuez ari
naizenik, baina liburuan naturaltasunez hitz
egiten dut gauza askoren inguruan”, dio.
Hala, azken 25 urteotako “gure gizartearen
miseriak” islatzen ahalegindu da egilea, eta
“munduaren zilborra dela uste duen herriaren kontraesanak” azaleratzeko saiakera egin
du, “gauza asko kolokan jarriz, baina inori
leziorik emateko asmorik gabe”.
Diktadura eta trantsizioaren artean jaiotako
belaunaldia duzu hizpide liburuan. Zergatik
aukeratu duzu garai hori?
Ni belaunaldi horretakoa naizelako, eta hurbiletik ezagutzen dudalako. Banuen sentsazioa kontatzeko gauza batzuk banituela.
Nobelak bi zati ditu: bata, 1996. urte inguruan kokatua, eta bestea gaur egun. Batez
ere lehen zati horretan bizipen asko nituen,
nik neuk bizi izandakoak eta ingurukoenak.
Beraz, benetako material batetik abiatu naiz,
baina fikzioaren galbahetik pasatu dut.
Peru dugu protagonista lehen zatian, idazle
izatea amesten duen gaztea. Bigarren atalean
protagonista bera dugu, baina heldu bihurtuta, eta ia hogei urteko jauzi bat tartean...
Bernard Shawk esaten zuen gaztetasuna
urteekin sendatzen den gaitza dela. Alabaina, zahartzea ere denbora kontua besterik
ez da. Denbora bitarte horretan aldatu egiten gara, hanka sartzen dugu, damutu egiten gara... Ahaleginen eta akatsen garaia da,
ametsena, beroaldiena... Oso garai bizi eta
zurrunbilotsua. On Kixote bezalakoak gara

neurri batean, erraldoiak ikusi uste ditugu
erroten lekuan. Adinarekin, errotak erraldoietatik bereizten ikasten dugu. Edo, bestela esanda, gauzei neurria hartzen. Nobelako jauziarekin bi garai horien arteko kontrastea azaldu nahi nuen.
Peru gazte arrunta da, baina ez du artaldeko
beste bat izan nahi. Badu nolabaiteko borroka
bat ingurukoekin... Bizitza ulertzeko bi ikuspegik talka egiten dute hor, ezta?
Bai, idealizazioaren eta pragmatismoaren
artean ematen den talka hori nabarmena da
nobelan. Esango nuke adinarekin pragmatikoagoak bihurtzeko joera dugula. Gaztetan errazagoa da purua izatea edo sentitzea.
Adinarekin, hartu beharreko erabakiekin
eta bizitzak parean jartzen dizkigun bidegurutzeekin, ordea, zikindu egiten gara. Esperientziaren ahotsa dago horren atzetik. Mundua zer den ikasten goaz eta baita nolakoak
garen gu ere.
Lehen zatian giro konkretu bat kontatzen duzu:
lagun artea, tabernak, tertuliak, ordu txikiak…
Gaztetasunaren kronika bat, finean?
Nik uste, oro har, bizi-kalitate handia duen
leku batean bizi garela. Gurea herri kontserbadorea da, eta kontraesan ekonomikoak
identitatearen inguruko auziekin estaltzen
ditugu. Hortik nobelan behin baino gehiagotan datorren Marxen aipua: “Langileek ez
dute aberririk”. Eskuina, oro har, oso paternalista eta endogamikoa da. Ezkerraren
kasuan, bere burua halakotzat duen jende
dezente ezagutzen dut, aberaskumeen gisa
bizi dena. Horrek ez badie kontraesanik eragiten, beraiek jakingo dute zergatik...

Eta zergatik koldarrarena?
Koldarkeria koherentzia eza izan daiteke,
hain justu. Esan eta egiten dugunaren artean
tarte handia egon daiteke. Niretzat inkoherentea izatea koldarra izateko modu bat da.
Inkoherentzia gure bizitzaren esparru askotara zabaltzen da. Gustatzen ez zaigun zerbait ikusten dugu begien aurrean, baina isilik geratzen gara, beste alde batera begiratzen dugu.
Hizpide duzun garai horren ‘desmitifikazio’
bat egin nahi izan duzu. Zein zentzutan?
Batez ere identitatearen inguruan. Identitatea ez da gauza estatiko eta aldaezina, dinamikoa eta aldakorra baizik. Oro har, identitatea ulertzeko oso modu itxia eta tribala
izan dugu euskaldunok. Eta gaur egun ere,
sektore askotan, euskaldun izatea gauza
jakin eta monolitiko bat bezala ulertzen da.
Uste dut identitatearen zentzu tribala atzean
uzten eta euskaldun izateko modu ugari
daudela onartzen joan behar dugula. Aberri kontuetan, nolabait esatearren, armairutik ateratzea falta zaigu oraindik. Heterodoxia gehiago. Nobela identitatearen gaia
desmitifikatzen ahalegintzen da, zentzu
horretan.
‘Euskal Herria herri atzeratua da kulturalki’,
esan izan duzu. Liburuan ere bada ideia horri
erreferentzia egiten dion esaldirik. Hala dela
uste duzu benetan?
Zifrei begiratu besterik ez dago. Gurea, tradizionalki, nabigatzaileen, industrialarien,
fededunen eta baserritarren herria da. Eta,
orain, sukaldariena. Argi izpi bat azaldu izan
da tarteka, baina, pentsa, XX. mende erdial-

dera arte Biblia zen libururik irakurriena
gurean. Oihenartek eta Leizarragak hasitako bideak ez du segidarik izan. Kanpoko
pentsamendu-korronteak tradizionalki mesfidantzaz ikusi izan ditugu. Peru Abarkaren
eztabaidarekin bueltaka ari gara oraindik…
Euskal gatazkak ere badu lekurik, baina
gatazkaren lehen lerroan egon ez diren pertsonaien begiradatik. Zergatik ikuspuntu hori?
Errelatoaz hitz egiten denean, Euskal
Herrian badago bertsio ofizial bat dagoeneko eginda, baina errelato bakar bat eratu
nahi izatea erredukzionista eta sinplista
samarra iruditzen zait. Gauza asko gertatu
dira, eta bizipen ezberdinak kontatzea positiboa da. Gainera, literaturan apenas hitz
egin den geruza horretaz: gatazka eztabaida mailan, ikusle kualifikatu gisa, bizi izan
zuen geruza (gehiengoa, alegia). Hor badira
alderdi oso interesgarriak: etikoak, gizabidezkoak... Gauza asko isildu dira beldurragatik. Eta isiltzearen isiltzez, horiek ahaztera ere hel gaitezke.
Lan literarioa izanagatik, nobela errealista da.
Naturaltasunez idatzia eta erraz irakurtzekoa
begitandu zait.
Bai, orain arteko liburuekin alderatuta, ezberdina da nobela hau: zuzenagoa, errealistagoa... Hala ere, gakoa da inor ez dela inoren
gainetik geratzen. Inor ez dago inori lezioak
emateko moduan. Horrek egiten du sinesgarri. Nobelaren hondoan gizakiari buruzko
ikuspegi ezkorra dago, baina umorez kontatua. Jakin-mina dut gazteagoek (90etik aurrera jaiotakoek) nola hartuko duten. Haiek beste zerbait bizi eta ezagutu dute.
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URTEgrafiak
1991n argitaratu zituen
Linazasorok bere lehen
bi liburuak. ORTZADAR

Epizentroan

go behar duzu o
orduan? Oi, banitatearen lanak!
Eta horrek guztiak,
guzt
hartzen dituzun zeregin
neketsu izugarriak, norentzako dira? Zerorrentzako soilik? Elkarrizketarik sortu ezean,
zertarako idatzi? Oihartzunik jaso gabe, norentzat hitz horiek guztiak?

Karlos Linazasoro
Idazlea

U
U

RTE bat gogoangarria, zure bizitza
aldatu edo zedarritu duena… eta nik
ez nekike bat bakarra aukeratzen
jakingo. Denek daukate zerbait
berezia, ahaztezina, iluna edo ospakizunezkoa,
esanezina edo misteriozkoa. Beraz, 1991. urtea
aukeratu dut, orduantxe argitaratu nituelako
nire lehen bi liburuak: Eldarnioak bata, eta
Udazkeneko karabana erratua bigarrena.
Orduko pozen txingarrak ez dira oraindik itzali. Eta aukeratu dut urte hori, halaber, 1990ean
ezkondu eta 1992an gure seme Karla izan
genuelako. Bien tartean gelditzen da, bada,
1991.a, niri gertatu zaizkidan gauzarik inportanteenen epizentro gisa.
Hogeita zortzi urte nituen Eldarnioak argitaratu zenean, hogeita bederatzi poema liburua
kaleratu nuenean. Mundua jan behar nuela
gogoan dut, ordurako irakurriak nituen betiko iltzatuak gelditu zaizkidan maisuen orrialdeak, orduan argi xamar ikusi nuen nire bidea-

ren arrastoek nondik nora jo behar zuten. Inozo xaloa ni! Ez zaizkit indarrak ahitu, baina
maiz herrenka eta galdurik ibili ohi naiz ganduak hartu duen bidezidorrean barrena, eta
hala ere bada indar ezkutu alimaleko bat, zer
telurikoren bat, letrak jostera bultzatzen nauena, ero baten modura. Okerreko aukera egin
nuela? Egia esanen dut: ez dut uste zuk aukeratzen duzunik idazle izatea, baizik eta literaturak berak aukeratzen zaitu zu idazle izateko.
Ez dut uste kasualitate hutsa denik. Badago
sehaskatik bertatik datorren zerbait…; idazketan bezalaxe, beste ofizioetan ere, odolaren
bidez barreiatzen den pozoi halako bat…
Ez, ez da eginbehar xamurra egokitu zaidana.
Baina, aldi berean, polita da, munduan den
ofiziorik ederrena segur aski. Arazoa horixe
du, ordea: ofizioa dela, eta ez jolas denborapasako bat. Eta ez dit, niri behintzat, pozkida
handirik ekarri. Sendabidea eta ezagutza ematen dizkizu, edertasunaren lorea, eta zer gehia-

“

Ez dut uste zuk
aukeratzen duzunik
idazle izatea, baizik
eta literaturak berak
aukeratzen zaitu zu
idazle izateko”

Datorren
astean...
Lutxo Egia

Idazleak idazletzatik kanpo dauden kontu asko
kudeatzen jakin behar du. Albo-kalte horiek.
Gainerakoan, ez du luzaroan iraungo. Gogoan
dut nirekin batera idazten hasi ziren askok eta
askok aspaldi utzi ziotela jardunari. Irautean
dago koxka. Hazia erein eta itxarotean. Pazienteki eta presarik gabe. Iraupen-proba bat da
gurea, jakin egin behar da martxa egokia hartzen eta indarrak gordetzen. Baina hain da zaila etsipenari eustea…
Hari berari tira eginez, baina negarrak albo
utzita, esan dezaket, eta ozen eta harro esaten
dut gainera, datorren urtean hogeita bost urte
beteko dituztela nire eldarnioek eta nire karabana erratuek, zilarrezko ezteiak beraz, eta
urteurren hori ospatzeko zerbait berezia egin
beharko dudala, kontuak merezi du-eta. Nork
esan behar zidan! Tinko irauten dugula! Eta
hauxe ez litzateke posible izango lehen aipatu
ditudan beste bi datetako protagonistek (sendiak, alegia) ez balidate animatu, lagundu, maitatu eta behar-beharrezkoak diren patxada eta
harmonia eman. Eztei horiek irakurleekin
ospatuko ditut (sentitzen dut), baina batez ere
egunez egun pairatu nauten emazte eta bi
semeekin (sentitzen dut). Hori 2016an, eta hori
bai izanen dela urte gogoangarri eta apartekoa,
bizi bagara bederen. Eta ni hilezkorra naizela
badaki Jainkoak.

