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MARIASUN
LANDA
“Adinak ematen duen
askatasunez sentitzen
naiz idaztean”
-- 4-5. orrialdeak --

SORTZAILEAREN
‘GAUAK’
Iluntzea izan du inspirazio
iturri Mikel Azpirozen
bakarkako lehen lanak
-- 2. orrialdea --
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musika

DONOSTIA

MIKEL AZPIROZ
MUSIKAGILEA

“Musikak beste maila abstraktoago
batera eramaten nau”
Piano-jotzaile eta konpositore donostiarrak
bere bakarkako lehen lana kaleratu berri
du, bere ibilbidean ukitu dituen musika

mota denak barne hartzen dituena.
‘Gaua’ izenburua ipini dio, abestiak gauez
sortu eta grabatu dituelako

OLATZ PRAT
‘Gaua’ entzuteko
moduan jarri du
bere webgunean,
“ez ordea jaisteko”, zehazten
du. IÑAKI LOPETEGI

GG

AUETAN, mundua gelditzen denean
eta dena lo dagoenean, badira eguna
berriro argitzerako lanean dihardutenak: kale garbitzaileak, supermerkatuetako hornitzaileak, gauzainak, errotatibak...
Baita sortzaileak ere. Chopinek ohi zuen
moduan, halaxe egoten da sarri Mikel Azpiroz
(Donostia, 1971), gauaren isiltasunean, bakardadean, lanpara txiki baten argitan pianoa jotzen eta sortzen.
Gaua izena jarri dio Azpirozek bere bakarkako
lehen lanari. Urteetan eta, normalean, gauez
idazten joan den kantuetako hamar bildu ditu
bertan. “Ez ditut diskorako sortu, baina, sortzen
nindoan kanta multzoa handitzen zihoan eta grabatzeko nahikoa material bazegoela ikusi nuenean erabaki nuen diskoa egitea”, azaltzen du
donostiarrak. Taldeetan eta beste musikariei
laguntzen aritu den arren, Gaua da bere proiektu
pertsonalena, bakarkako lehena izateaz gain,
musikalki ere barren-barrenetik ateratakoa delako. Inspirazioa musikak berak ematen dio.
“Musika jotzen dudanean ez ditut gauzak irudikatzen, gehiago da musikak eramaten nauela
beste maila abstraktoago batera. Esanahia musikak berak dauka. Gero hori irudikatu dezaket
abestien tituluetan, baina ez naiz inoiz titulu
batean oinarritzen konposatzeko”, dio.

EKLEKTIZISMOAREN ISLA Azpirozek bizitza osoan

zehar irentsi dituen hizkuntza musikal denak
nabari daitezke diskoan. Izan ere, sei urterekin
hasi zen musika klasikoa ikasten, baina berehala maitemindu zen jazz, blues eta antzeko doinu

Donostiako Jazzaldian izango da
aurten. IKER SPOZIO
HAINBAT PROIEKTU
MARTXAN
Hainbat taldetan parte hartu
eta kolaborazio ugari egin ditu
Mikel Azpirozek. Azken urteetan Elkano Browning Cream
taldean hammond-a astintzen
du, Franck Mantegari eta Dave
Wilkinson musikariek lagunduta. Hil honetan grabatuko dute,
hain justu, euren laugarren lana.
Jabier Muguruzarekin ere
aspalditik dabil lanean eta
haren lan berria grabatuko
dute ekainean bertan.

afroamerikarrez. Ibilbidea, gehienbat, azken
horietan zentratu duen arren, disko honetan ukitu dituen musika guztiak daude: “Euskal melodien ukitua, Aita Donostiaren eragineko gauzak, Erik Satieren inpresionismoa eta, argi eta
garbi, jazz, blues eta gospela”. Eragin eta ñabardura horiek dituen arren, “diskoa, berez, uniformea” dela dio piano-jotzaileak. “Ez da arrotza egiten abesti batetik bestera pasatzea.
Diskoan dauden kantak, musika analisi bat eginda, oso gertu daude elkarrengandik. Ez hori
bakarrik, elkar elikatzen dira”. Beretzat eragin
horiek denak nahastu eta bateratzea oso gauza
naturala da: “Musika horiek barneratzen ditut,
oso eklektikoa naiz alde horretatik; gero atera
egiten dira horiek denak, naturalki”.
Ia hiru urte pasa dira abestiak grabatu zituenetik. 2010eko uztailan, El Vendrell-eko (Catalunya) Pau Casals auditorioan grabatu zituen, hiru
gautan zehar. Beretzat oso garrantzitsua da
musika non jotzen den eta jotzen den lekuak
“zein energia duen”. Hala, leku hura ezagutu
zuenean oso ederra iruditu zitzaion, egokia
musikak eramaten duen plano abstrakto horretara iristeko. “Halaxe izan zen, oso akustika ederra du, leku ederra da, neurri ertainekoa, pianoa izugarria da eta lanparatxo bat piztuta,
gaueko iluntasunean eta isiltasunean grabatu
nituen abesti hauek. Gozamena izan zen”.
Grabatutako hogei kantuetatik zeintzuk aukeratu eta zein toma edo hartualdi aukeratu igaro ditu ordutik honako hilabeteak. “Ordu pila
bat grabatu nituen, grabatzeko botoiari eman

eta segi eta segi aritu nintzen”. Gainera, abesti batzuk definituta eta itxita eraman zituen
arren, beste batzuetan lekua egin zion unean
uneko pultsioari, inprobisazioari. “Horrek
eman dit gero lan gehien aukeraketa egiterakoan, ez baitzeuden denak berdin jota. Giro
ezberdina zuten eta giroa aukeratu beharra
nuen”. Dena den, diskoak ez du postprodukziorik: “Hartualdi osoak daude, alde horretatik ikuspuntu klasiko batetik osatu dut, pianoaren momentuko soinuaren argazkia ahalik
eta leialen jasotzen saiatu naiz”.
Gaua zuzenean ikusteko aukera bikaina izango
da uztailaren 28an, Donostiako Jazzaldian aurkeztuko baitu donostiarrak bere diskoa, oraindik zehazteko dagoen eszenatokian.
AUTOKUDEAKETA Zazpi urte dira Azpirozek

Mamusik zigilua sortu zuela, bere gauzak edo
bera tartean den proiektuak ateratzeko. “Jada
ez da, duela hogei urte bezala, diskoetxe handi
baten beharrik, batez ere, alde teknologikoa
asko erraztu delako”. Bere musika berak
kudeatzeko erabaki horrekin, entzungai jarri
du diskoa mikelazpiroz.com webgunean, “jaisteko moduan ez ordea” azpimarratzen du.
“Gaur egun, internetekin ez du zentzurik pirateatuko ez denik pentsatzea. Beraz, entzuteko
jarri dut. Dena den, erosi nahi duenak ere egin
dezake webgunearen bitartez ala dendetan. Edonola ere, garrantzitsua da saltzea, hurrengo bat
egon dadin”, nabarmentzen du. Egon daitezela, bada, “hurrengo” asko. Jarraitu dezatela
gau-solasetan pianoak eta sortzaileak.
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saski-naski

KRITIKA

Mila aldiz bisitatua
TITULUA: ‘LUDI HONEN BESTALDEZ’

EGILEA: ESTEBAN URKIAGA ‘LAUAXETA’

·

ARGITALETXEA: LABAYRU

IGOR ESTANKONA

M
M

ILA aldiz bisitatuko dugu Esteban
Urkiaga Lauaxetaren ekarpen poetikoa, eta mila aldiz txundituko gaitu, orain bere xalotasun eta santutasun arean irrigarriak, gero bere finezia hogeigarren mendekoak. Olerkariaren lanik mardulena biltzen duen edizio berri bat argitaratu du
Labayruk BBK-rekin batera, Sutondoan bilduman, Euskaltzaindiarekiko hitzarmen baten
harira. Bide barrijak eta Arrats beran goza ditzakegu berriro, eta baita azken orduko pieza
batzuk ere, espetxekoak: “Agur, Euskadi, Jaunak
naroa/ Aberri eder argira”.
Neologismoen eta termino garbizaleen gaitzaz
oharturik, zein aditz trinko zenbait ulertzeko,
eranskin erabilgarri bat dauka liburuak azken
orrietan, hiztegi labur baten antzera. Sebas Gartzia, Xabier Boveda, Alberto Errazti, Anton Mari
Aldekoa-Otalora eta Adolfo Arejitak gaurko
begientzako orraztu ei dituzte poemak, bai grafiaz bai puntuazioz. Nago, ordea, ez dela beharrezkoa izan kasu askotan beharleku hori hartzea, ez baitakarkio ezer berririk gaur eguneko
irakurle euskaldun alfabetatu eta kultuari, eta
galdu ere galdu egiten baita sonoritatea eta, zer

esanik ez, autentikotasuna: Agur, Euzkadi!-k ez
dauka zerikusirik liburuko Agur, Euskadi!rekin, nire ustez. Nik ez nukeen lanik hartuko
eginda dagoena ez dakit norentzat egiten, esanda dagoena ez dakit nori errepikatzen.
Lauaxetari buruz sarrera Koldo Izagirrek egin
zuen. XX. mendeko poesia kaiera gogoangarrietan, esan zuenean, esan zuenez: “Aberrigintza omen zelako irten zen Lauaxeta inspirazioaren bila, itxuraz. Baina poeta izan gabe, edo
bokazioz hala izan gabe, poesiaren mekanika ez
ezik haren edertasuna atzeman eta zabaltzeko
gai izan zen. Poesiak kutsatu egin zuen, eta hala
ageri zaigu Lauaxeta zorionez kontradiktorio
bat: katolikotasun probintzianoa osoro gainditzen ez duen arren sentsualtasun mistikoaren
zale, hiriko azpimunduari hastio dion hedonista, Gexorik nago hasperen eginez malenkoniatsu biziagatik Itsasora! dei egiten duen abertzale... Sabinianoa da eta Baudelaire maite du.
Lauaxeta ez da nazionalismoaren abaroan gizendu nahi duen mediokritate bat, Lauaxetak amateurismoaren aurkako borroka abiatzen du, eta
horren ondorio da bere bigarren poemategia,
Arrats-beran, gure aurreneko balada modernoa.

SALDUENAK

Fikzioa

Ofizioko lehen idazlea dugu, Europako lankideen duintasun literario berdinean bizi dena.
Euskarak euskaldun mundutarra elikatzen du
estreinakoz Lauaxetari esker”.

Liburuak balio izan
dit beraz ikusteko
gizakiak zelan
egiten dituen
ahaleginak behin
eta berriro eginda
dagoena
errepikatzeko

Liburuak balio izan dit beraz ikusteko gizakiak
zelan egiten dituen ahaleginak behin eta berriro
eginda dagoena errepikatzeko. Eta hutsalak izan
dira oraingoan ahaleginok gainera. Laukizgoa
irakurtzea plazera da beti, ostera, eta horrela
kontsolatzen naiz. Guda garaian zeregin guztiak
utzi eta Euskal Gudarostean sartu zen hark ze
emozioz idazten zuen berriro sentitzearren murgildu naiz ur hauetan. 1937ko apirilaren 26an junker alemaniarrek Gernika bonbardatu zuten,
29an La Petite Gironde egunkariko Georges Perniard kazetariari lagundu zion Lauaxetak bertara. Arratsaldean faxistek atxilotu eta Gasteizko
espetxera eraman zuten. Heriotza zigorra ezarri
eta urte hartako ekainaren 25ean fusilatu zuten.
George L. Steer-ek esan behar izan zuen, Gernika faxistek bonbardatu zutela. Eta heriotzaren
zain zegoen artean idatzi zuen aipatu dugun oihu
isil, otoitz antzeko hori: “Agur, Euzkadi, Jaunak
naroa/ Aberri eder argira./ Neure negarrak
jarion neuzan/ zeure mendiai begira”.

Ez Fikzioa

1. Mussche

4. Alkasoroko benta

1. New York-Martutene...

Kirmen Uribe. Susa.

Mikel Taberna. Susa.

Joseba Gabilondo. EHU.

2. Inurrien hiztegia

5. Rasputin eta San
Petersburgoko gauak

2. Bele Xuriak

Mariasun Landa. Pamiela.

Joxemari Iturralde. Elkar.

3. Intemperies

6. Ez naiz ni

Lourdes Oñederra. Erein.

Janbattitt Dirassar. Elkar.

3. Kulturaren teoria zientifiko...
Bronislaw Malinowski. Gaiak.

4. Euskal estatuari bidea
zabaltzen
Hainbat autore. Ipar Hegoa Fundazioa.

5. Arrazoia ez dago edukitzerik
Iñaki Segurola. Alberdania.

6. Enbataren zirimolan
Daniel Landart. Elkar.

Karmele Jaio. Elkar.

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

ERAKUSLEIHOA
GAZTE
LITERATURA

‘Etsai
gordea’
Jokin de Pedro.
Elkar. 127 orr.
11,80 euro.

Postontzitik atera
zen misterioa
Josu Arriola kazetari ezaguna bere apartamentura sartu
eta postontzitik ezezagun
baten gutuna jasotzen duenean abiatzen da Jokin de
Pedro (Bilbo, 1955) idazle
eta irakaslearen azken istorioa: “Zure egunak zenbatuta daude, aurpegi faltsu hori
ezabatuko dut albistegietatik; denak du bere ordaina”.
Gorospe inspektorea kazetariaren ilobaren laguntzaz
ariko da kasua argitu
nahian. Hala ere, Ertzaintzak
berak espero ez duen
amaiera izango du misterioak, irakurlea ustekabean
hartuko duena...

HIZTEGIGINTZA

‘Zenbakizko kontrolaren
hiztegia’
Eusko Jaurlaritzako
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza. Eusko Jaurlaritza. 116 orr. 2,88 euro.

ZALDI EROA
GAZTE
LITERATURA

‘Sufrearen
lurrin fina
(A elkartea)’
Pierre Bottero. Aitor
Arana (itzul.). Ibaizabal.
168 orr. 12,50 euro.

Urratsak normalizazioaren bidean

Gizotso taldea eta
narkotrafikoa

Hiztegi hau UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak
egin du, Euskalterm Terminologia Banku Publikoa eguneratzeko eta elikatzeko
entitate horrek Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzarekin izenpetutako kontratuen barruan. Bildumak
xede du “hiztegia jorratzen
duen eremuko erabiltzaileen
premiak asetzeko baliagarria
izatea”, baita euskal hizkuntzaren normalizazio eta eguneraketaren bidean “urrats
garrantzitsua” izatea ere.

Ombek narkotrafiko-kontuetan dabilen gizotso talde
baten aurka borrokatu behar
du. Taldea aurkitzen duenean,
gizotso baten bizitza salbatzen du, eta harekin maitemintzen da. Bien artean, taldea legez kontrako negozioetan sartu duen gizotsoari
lidergoa kentzen ahaleginduko dira. Garaitu egiten
dute, baina gizotsoak ez du
Ombe gehiago ikusi nahi.
Deprimituta dagoela, Ombe
ohartuko da bizikide bat bere
bizitza ikertzen aritu dela.

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

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
laguntza jaso du
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literatura

Icebergaren
puntako
inurrien
gizartea
Azkartasunak agintzen duen gizartean, absurdotik
abiatuta errealitatean aplika daitezkeen kontakizun
laburrak idatzi ditu Mariasun Landak (Errenteria, 1949)
umorez betetako ‘Inurrien Hiztegia’ bilduman
ANE UNDURRAGA

II

DAZTEA da Mariasun Landaren bizitzaren bizkarrezurra. Hogeita hamar urte
daramatza modu bakarzalean idazten.
Literatur zalea da oso, baina irakaskuntza ere izugarri gustatzen zaio. Idaztea da bere
talentua. Hori da bere barneko dohaina, baina
irakasle ofizioak ematen dion komunikatzeko
eta transmititzeko aukerak ere liluratu egiten
du. Bere idazle ibilbidean, haur eta gazte literaturan sortu dituen lan guztiengatik da ezaguna. Oraingoan, aldiz, helduentzako fikziozko
lana egin du, Inurrien Hiztegia.

TESTU PILULAK Haur eta gazte literaturan ida-

tzi dituen lan guztiak bezalaxe, laburtasunak
bereizten du azkenekoa ere, joera eta dinamika
bera errepikatzen baititu. Laburtasuna, trinkotasuna eta arintasuna gustatzen zaizkio eta
genero bezala mikroipuinak egiten eskua landuta du. “Ipuin edo kontakizun labur hauek
ulertzeko edo barre egiteko gaitasun literario
helduagoa behar da, baina estilistikoki orain
arte egin ditudan guztien modukoa da”. Bere
ustez, lan autobiografikoa idatzi zuenean hautsi
zuen bere ohiko idazteko estiloa, testu laburretatik urruti zegoelako La fiesta en la habitación de al lado lan hura. Oraingoan, gazteen
eta helduen arteko mugan pentsatu du, bien
arteko alde hori ez dagoelako garbi bereizita.
Zentzu horretan, beste errealitate baten
aurrean jartzen gaitu. “Lan honek grazia egiteko heldua izan behar duzu, baina gaitasun
literarioa duen hamalau urteko batek ere uler
dezake”, gogorarazi du.
Hainbat inurritegitan kokatuta, inurriak protagonista dituzten istorio laburrak jasotzen ditu

hiztegiak. Inurriak aktore gisa hartu ditu lilura
eragiten diotelako, “kolektibo handia izanda ez
delako multzoan indibidualtasunik ikusten eta
inurri bat taldetik kanpo ez delako ezer”. Ipuinak independenteak dira, baina animalia berak
direnez gero, nahiko lotuta daude. Hala ere, ez
da ohiko hiztegia. Mariasun Landak berak dio
hiztegi ez den hiztegia dela. “Ipuin laburrak dira,
ñimiñoak, miniaturazkoak, mikrokontakizunak
edo minitestuak”, gehitzen du. Batzuek kontakizun nanotzat ere jo ditzaketela dio liburuan,
enbrioi-testutzat edo ipuin-laburpentzat. Ezaugarri mikro horren azpian bada, ordea, oinarri
makro bat. Eta hiztegi ez den hiztegi hau icebergaren parekoa dela uste du, “agerian dagoen
zatia bakarrik antzeman arren, benetan ezkutuan dagoena harrapatu eta ulertu behar duelako irakurleak”. Beraz, estiloaren legeak, alegia,
laburtasunak eta hizkuntzaren ekonomiak, ohiko testuetan baino esfortzu handiagoa eskatzen
du testua kaptatu ahal izateko.
IRUDI ETA GRABATU BIZIAK Formatu aldetik

berezia da, liburuko kontrazalean jartzen duen
bezala, pantailarik gabeko Power Point baten antza duelako. “Hiztegia guztiari forma eta ordena
emateko azken uneko errekurtsoa izan da”, kontatzen du. Hiru atal ditu: inurriaurrea, orden alfabetikoari jarraituz 50 ipuinek osatzen duten hiztegia eta inurriatzea. Mariasun Landak gogora
ekartzen du, hitzaurrean edo inurriaurrean abisatu egiten duela ez dela ohiko hiztegi bat, fantasiazkoa baizik. Bere esanetan, “Alicia herrialde
miresgarrian obrako Cheshire katua bezala da,
agertu ostean desagertu eta irribarrea uzten duena”. Oso absurdoa dela aitortzen du. Fantasiazko
hiztegia izanik ere, errealitatearen isla dira hiz-

Egungo b
izkortasun
aren s

“
“

Agerian dagoen zatia
bakarrik antzeman
arren, benetan ezkutuan dagoena harrapatu eta ulertu behar
du irakurleak”

Gauzak ludikoki irakurtzea da asmoa,
zer pentsa eman eta
barrea eragiten dizutenak irakurtzea”,
azaldu du idazleak

tegian jasotzen diren kontakizunak. Izan ere, ipuinetan edozein gizarte ageri da irudikatuta, nahiz
eta euskaltasunari erreferentziaren bat edo beste
egiten dion godoak, domuit vascones eta et domuit
formicae bezalako hitzak eta esaerak aipatzean.
Inurriez ari da liburua eta inurriz beterik dago
liburua. Mariasun Landak idatzitako testuez
gain, Txema Aranak egin duen diseinu grafikoak arreta ematen du. Sare itxuran dauden inurriak, inurri bakartia, inurri gidaria, korrua
osatzen duten inurriak, inurri eskalatzailea edota batzartuta dauden inurriak ageri dira orrietan zehar. Eta, horrek, kontakizunean agertzen
diren gaiei bizia ematen laguntzen du, hala nola,
giza jokabide eta portaeretan agertzen diren
inbidiari, inkonformismoari, nagikeriari, maitasunari, giza harremanei edota ilusioei. Izan
ere, gizakion antolaketa sozialaren isla da inurrien antolaketa. Horrez gain, hiztegiko hizki
bakoitzaren hasieran inurriak azaltzen diren
Erdi Aroko grabatuak daude, begirada hor zentratuta izatera gonbidatzen diotenak irakurleari. Eta Mariasun Landak sormen lan hori aipatu nahi izan du: “Benetan opari bat izan da nola
aukeratu eta jarri dituen irudiak eta grabatuak”.
FANTASIA ETA UMOREA Animalien pertsonifika-

zioa asko erabili izan da literaturan eta anima-
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literatura

DONOSTIA

“Adinak ematen
duen askatasunez
sentitzen naiz
idaztean”
Literatura zer da zuretzat?
Literaturak suposatzen du hizkuntza maitatzea. Hizkuntza
artelan bihurtzea. Hizkuntza jolas-gai bihurtzea. Literatura fikzioa den aldetik ezinbesteko beharra da gizakiarentzako. Gure bizitza oso murritza da eta literaturak eta
arteak, oro har, ate batzuk irekitzen dizkigute barruan. Zu
hemen egon zaitezke, baina irakurketak amets egiteko eta
beste bizitza bat eramateko aukera ematen du.

Eta zer da idazle izatea?
Idaztea bizitzeko modu bat dela esaten da eta ez da esaldi
hutsa, identifikatuta bainago esaldi horrekin. Idazleak beste batzuek ikusten ez dutena ikusten du eta, gero, lotzen du
ez dakit zerekin eta, horrek, ideia bat ekartzen dio. Suposatzen du bizitza honetan egoteko modu oso berezia, ez
hobeagoa ezta txarragoa ere. Idazlea zaren aldetik, ez duzu
oporrik ezagutzen, beti dagoelako kilker bat buruan eta ez
duzulako inoiz deskonektatzen. Gutxi edo asko, azkar edo
motel burua beti ari da lanean. Horregatik, idaztea pentsatzea da asko. Gero, mekanikoki, zer ateratzen den ordenagailuan gauza bat da, baina buruak egin duen lan hori da
benetan idazle izatea.

Idazle bizitzako ze unetan zaude?
Une honetan oso aske sentitzen naiz idazteko. Askatasun
hori oso pertsonala eta barnekoa da. Lehenago ere ez zizkidan inork eskuak lotzen, baina adinak ematen duen nahi
duzuna egiteko hori azpimarratuko nuke, barrutik sentitzen dudan askatasuna. Idatzitakoa bideratzen bada eta argitaratzen baldin bada ondo eta bestela ere bai.

Literaturgintza bide onetik doa?
Literatura beti egon da. Kobazuloetan bazegoen ahozko literatura. Mendeetan zehar jendeak ez du jakin irakurtzen eta
idazten eta ahozko literatura egon da. Ahozko literatura da
kontinente izugarria, jarraituko du egoten, aldatuko dena
edo aldatzen ari dena euskarria delako. Orain arte ahozkoa
zein papera izan dira euskarriak eta orain ez da izango. Aro
berri baten aurrean gaude, baina literaturak berak gizakiaren behar handi bati erantzuten dio, fikzioaren beharrari, izateko beste aukera bati, beste bizitza bati, erreala
eta praktikoetatik aparte beste bat.

seinale, ‘sm
s’, ‘tuit’ na
hiz ‘Whats
App’ mez
uak

bezala ira
kur daitek
e hiztegi b
itxi hau. RU
BE

N PLAZA

lien jokabideei moraltasun mezua atera izan zaie
ia beti. Esaterako, Esoporen inurriaren eta
txitxarraren alegian inurriak moraltasunaren
ikuspegitik landu dira. Mariasun Landak, aldiz,
lan honetan eskema hori hautsi egin du eta ez
du mezu moraletan pentsatu. “Gauzak ludikoki
irakurtzea da asmoa, zer pentsa eman eta barrea
eragiten dizutenak irakurtzea”. Adibidez, aktore izan nahi duen Letizia izeneko inurri baten
istorioa ezagutu ostean irribarrea eragitea eta
zer pentsatua ematea: zer izango da aktore izan
nahi eta kamerarik eta skriptik ez dagoen inurritegiko inurriaz? Eta adibide horren pareko
egoera surrealistak aurkeztean idazleak bere
buruari barre egin diola kontatu du, baita bere
ingurukoari eta garenari ere. Inurri Post egunkariaz edota inurriartrosin bezalako sendabideez berba egiten bada ere, moda, teknologia
berriak, zahartzaroa edota kultur artekotasuna
bezalako gai aktualak landu ditu.
Inurrien Hiztegia lanean kontakizun guztiak umoretik idatzita daude eta Roland
Barthesen hitzak hartzen ditu idazleak
bere umorearen ideia plazaratzeko:
“Ibiltzeko biderik ez du literaturak

ematen, baina arnasa hartzeko bai”. Horri esker
bizitzeko eta irribarrea egiteko aukera dagoela
uste du Mariasun Landak. Umorez kontatzen du
baita ere gaur egungo gizarteko azkartasunaren
adierazle diren sms, tuit edota WhatsAppak bezala irakurtzen dela hiztegi berezi hau. Eta umorez lan hau egitean egindako gogoetak ere. Praktikoek arteak ez duela ezertarako balio esaten
badute ere, gugan irribarrea sortzeko balio duela eta gure baitako umorea zabaltzeko uste du
idazle errenteriarrak.
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komunikazioa

EE

GUNGO telebista garaikidearen ezaugarri nagusienetakoa hibridazioa da,
telebista generoen gaindosiak eragindako ziurgabetasuna. Genero tradizionalak (entretenimendua, informazioa eta
fikzioa) nahastu egiten dira eta zaila da saio
baten ezaugarri zehatzak aipatzea. Generoez
baino, aproposagoa da formatuez hitz egitea.
Horietan izarrak realityak dira: elkarbizitzaren aitzakian, pertsonak pertsonaje bihurtzen
baitira. Harrezkeroztik, telebistaren aurrean
garatu beharreko konpetentzia berriak sortu
ziren: estrategiak, nortasun bat garatu behar
izatea. Halaber, telebistaren eta teknologia
berrien garaian nortasun soziala eratu duten
gazteen artean, beharrezkoa dute norbera eta
naizen beste hori agertzea. Gazteak modu natural edo espontaneoan agertzen omen dira
kamera aurrean; erakargarri. Kastingak dira
horren erakusleiho. ETB1-eko Txapela munduan saioan osagai horiek ere erabakiorrak
izan dira, egungo telebista industrian egiten
den moduan, lehiakidearen konpetentzia
mediatikoak probesteko.
Txapela munduan saioak bi osagai batzen ditu
espreski: bidaien bitartez kultur aniztasuna eta
jakin-mina. Elkarbizitza kulturartekotasunetik
sortutako esperientzia partekatuaren bidez gauzatzen da. Lau gazte agertu ziren lehen emanaldian, bi neska eta beste bi mutil, bidaiazaleak noski, eta hizkuntz konpetentziak dituztenak. Euskal Herriko gazteria baten ordezkaritza. Bidaiak mugimendu emozional eta geografikoak dira eta ikusitakoaren arabera, bidaiak
ezagutza didaktiko moduan agertzen ditu.
Elkarbizitza saioek kate publikoetan ez dute
lekurik izaten, reality hitzarekin lotu izan direlako leku itxi batean (Big brother, kasu) eta espazio irekietako muturreko esperientzia horiek.
Txapela munduan Lokaleroak saiotik sortu zen,

Txapela
buruan eta
ezagutza
kanpoan
Telebista publikoa eta ‘reality’ programak
ez dira beti ongi konpondu. Elkarbizitza
ibiltariaren bidez, ‘Txapela munduan’ saioa
zerbitzu publikoaren eguneratze prozesu
berriaren eredua da, telebista garaikidearen
testuinguru gatazkatsu honetan
ANDONI ITURBE
Txapela janzteak esangura sinbolikoa hartzen omen du ETB1-eko
saio honetan, atzerrira doazen gazteei etxekotasuna erantsiz. EITB

lonja itxi batetik kanpora begiratuz. “Lokaleroak saioan bi atal berezi egin genituen: Saloura eta Madrilera Athleticeko finalera. Biak gazte talde batekin. Eta hortik sortu zen ideia”,
adierazi dio Ortzadarri Zigor Aiarza Pausa digital ekoiztetxeko buruak. “Bidaiatzeko aukera
desberdinak erakustea da Txapela buruan
saioaren helburua. Kasu honetan InterRail eran
izan denez, gazteekiko hurbiltasun handia du”,
erantsi du. Hurrengo edizio batzuk bidaiatzeko
beste era bat erakutsiko dutela dio, “agian beste adin bateko jendearentzat interesgarriagoa”
izan daitezkeenak. InterRail kontzeptua bera
ere gazteekin lotzen bada ere, bidaia mota bat
besterik ez du adierazten: trenaz Europa zeharkatzen duen bidaia. Baina trenen erosotasuna aldatu den bezala, publiko askotarikoa da
zerbitzu horren balizko bezeroa.
Hasierako atalean, Hendaiatik Amsterdamera
egin zuten bidaia luzean, negu itxura zuen
egun neketsu haietan, erabaki azkarren kontzientzia sumatu zuten eta baita Euskal Herritik atzerrira joan diren gazteen erabaki personal eta kurrikularrak ere. Telebista garaikidean eta bereziki bidaia saioetan irudi eta
akzio zatikatu eta azkarrek izan ohi dute nagusitasuna, mugimendu eta bizitasun simulakroa
berreste aldera.
MIKROMUNDUAK ETB-ren dokudrametan –errea-

litatea eta fikzioaren mugak argi erakusten ez
duten formatuak– taldea izan ohi da gako nagusia: talde bat mikromundu baten erakusgarri,
gizabanakoaren gainetik. Taldea norbanakoaren gainetik. Gainera, sinboloak edo ikono adierazkorren erreferentzialtasunaz baliatzen da:
txapela, hain zuzen. Txapela atzerrian bizi diren euskaldunei ematen zaie etxekotasunaren
adierazgarri. El conquistador saioan, hasierako aldietan, behinik behin, ikurrinak balore
sinboliko bat hartzen zuen moduan.
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euskara

EIBAR

Transmisioa, gure
ondarearen bermea
Euskararen transmisioaren inguruko mintegia
egingo dute datorren asteartean Eibarren,
Eta Kitto elkarteak antolatuta
DABI PIEDRA

GG

URE hizkuntzaren normalizazio ahaleginean, transmisioa bermatzea da
ardura nagusietako bat; gogoeta, teoria eta proiektu ugari sortu dira, herri
jakintzak belaunaldi berrietan bizirik segi
dezan. Mintegiaren ardatza, hain zuzen, esperientzia horiek partekatzea da, “transmisioa
lantzeko egitasmo asko daude Euskal Herrian,
baina elkarren berri izateko, ideiak trukatzeko
gune baten falta sumatzen dugu”, dio Eta Kitto
elkarteko normalizazio arduradun den Ainara
Lavadok. Hirugarrenez egingo dute Euskararen
Transmisioaren mintegia, datorren asteartean
(hilak 7), Eibarko Portalea kultur etxean.
Euskal Herri osoko adituek hartuko dute parte
mintegian, “elkarren esperientziak ezagutu eta
lan ildo estrategikoez hausnartzeko”, Lavadoren
esanetan. Goizeko 8:45ean hasita, Soziolinguistikako Klusterreko Pablo Suberbiolak Arrue
Ikerketaren ondorio nagusiak aurkeztuko ditu
eta, ondoren, Jean-Baptiste Coyosek Ipar Euskal
Herriko egoera azalduko du. Jarraian, Urtxintxa
Eskolako Izaro Susperregiren txanda izango da.
Eguerdi aldean, Iñaki Pikabeak tailer bat gidatuko du eta Paula Kasaresek, aldiz, Euskaldun
hazi Nafarroan izenburuarekin idatzi berri duen
tesia aurkeztuko du. Bazkalostean, Ahotsak.com
proiektua ikasgeletara nola eraman duten azalduko dute Idoia Etxeberriak eta Asier Sarasuak.
Kike Amonarrizek gidatutako mahainguruarekin amaituko da mintegia. “Saiatzen gara
berriena ekartzen, normalizazioaren eta transmisioaren alorrean dauden nobedadeak aurkitzen”, azpimarratu du Lavadok.
Euskara elkarteetako kide, euskara teknikari,
irakasle, begirale, guraso eta, oro har, gure
hizkuntzaren transmisioan interesa duen edozeinek gogoetarako parada egokia aurkituko du
Eibarren. Transmisioak, hasiera batean irudi
lezakeena baino mami gehiago dauka: “Gaur
egun badakigu hizkuntzaren transmisioa ez dela
soilik goitik beherakoa, hau da, aiton-amona edo
gurasoengatik belaunaldi berriek jasotzen dutena baino gehiago da; esaterako, badago transmisio horizontala, umeek elkarren artean egiten

Idoia Etxeberria Ahotsak Ikasgelan egitasmoaren arduradunak azaldu digunez, herririk
herri, adineko hiztunei elkarrizketak egin eta
euren oroitzapenak jasotzen dituzte, “euskara
hutsean, herri bakoitzeko hizkeran; hasieratik
interesgarria iruditu zitzaigun testigantza
horiek gazteen esku jartzea, lehen etxe barruan,
sutondoan, egiten zena, orain ikasgelan egiten
dugu, teknologia berriak lagun”. 2010ean hasi
ziren, Eibar, Eskoriatza eta Aretxabaletako ikasgeletara Ahotsak.com webguneko ondarea eramaten. Etxeberriari jarraiki, Haur Hezkuntzan,
irakasleek kantuak, jolasak eta ipuinak ikasi
eta umeei irakasten dizkiete, “irakasleak bihurtu ditugu transmisore”. Lehen Hezkuntzan,
webguneko grabazioak eramaten dituzte ikasgelara, “orain arte oso harrera ona eman diote
ikasleek zein irakasleek; baliagarria da euskara eta euskalkiak lantzeko eta baita historia,
ohiturak, baloreak,...”.
Euskal Herriko Ahotsak proiektuan bildutako
ondare aberatsa ikasleei hurbiltzeak baditu
abantaila ugari. “Gure aiton-amonak ikasgelara eramateko modu bat da –dio Etxeberriak–,
euskararen aberastasuna eta bizitasuna erakusten dute”. Hain zuzen, bizitasun horrek egiten du huts euskara transmititzeko orduan, Idoia
Etxeberriak aitortu duenez. Deba Ibarrean beste eskualde batzuetan baino hobeto omen dago
euskararen egoera, baina gazteek darabilten
hizkeraren kalitateak buruko mina ematen die.
Are gehiago, kontuan hartzen badugu Ahotsaken, euskara ez ezik, ahozko ondarearen eremu
zabalean lan egiten dutela, “hor bai, hor eten
nabarmena egon da azkenengo 20-40 urteotan”.
Gizarte eredua izugarri aldatu da eta eragina
izan du etxe barruko transmisioan.

dutena; eta, euskararen kasuan, behetik gorako
transmisioaz ere hitz egin genezake, aintzat hartzen badugu euskara ikasten ari diren guraso
askok nola jasotzen duten seme-alaben laguntza”.
AHOTSAK IKASGELAN Euskal Herriko Ahotsak

proiektuaren ardatza, ahozko ondarea jaso eta
gordetzea da. Alabaina, aberastasun hori gorde
eta zimeltzen uztea ez denez helburua, transmisioaren ardura ere hartu dute. Hala jaio da
Ahotsak Ikasgelan egitasmoa, hamar urteko
bilketa arretatsuan jasotako testigantzak umeei
eskura jartzeko asmoz. Adinekoen euskara bizia
ez ezik, galtzear diren kontakizun, abesti eta kultur adierazmoldeak erakutsi nahi dizkiete Haur
eta Lehen Hezkuntzako gazteei (Bigarren Hezkuntzan hasteko asmoa ere badute). Asier Sarasua Badihardugu elkarteko presidente eta
Ahotsak-eko kidearen esanetan, “Eibarko min-

tegia erreferentzia eta topagune bihurtu da, uste
dugu leku egokia dela proiektuaren berri emateko”. Izan ere, orain arte frogak egiten ibili dira,
Deba Ibarreko zenbait ikastetxetan, baina emaitza onak lortzen ari direnez, urrats gehiago egin
nahi dituzte.

Norabide anitzekoa da transmisioa. ETA KITTO/ WWW.AHOTSAK.COM

Eta Kitto euskara elkartean ere kezka berarekin
dabiltza. Ainara Lavadoren esanetan, arduratuta daude, “Eibarren guraso askok badakite
euskaraz, baina ez dute eredugarri jokatzen,
sarri elkarren artean erdarara jotzen dute”.
Deba Ibarrean egitasmo asko daudela nabarmendu du Lavadok, baina gizartea kontzientziatzea falta omen da. Etxeberriaren ustez,
“beste eskualde batzuetan baino hobeto gaude,
baina koxkatxoz betetako bidea da hau”. Etxe
barruko transmisioa etenda eta astialdian gaztelania nagusi dela, ez dago dudarik hilaren 7ko
mintegiko edukiak erabilgarriak izan daitezkeela etorkizuna eraikitzeko. “Erantzunkizun guztia ikastetxeen esku uztea ez da nahikoa, gizarte osoaren beharra dugu”.

(CC-BY-SA LIZENTZIAPEAN)

IPAR EUSKAL HERRIKO
ESPERIENTZIA
Euskararen Transmisioaren Mintegian parte hartuko du JeanBaptiste Coyos euskaltzainak
‘Euskararen transmisioa Ipar
Euskal Herrian gaur egun’ hitzaldiarekin. Hartara, Lapurdi, Behe
Nafarroa eta Zuberoan belaunaldiz belaunaldi euskarak bizirauteko dauzkan arazoak eta
erronkak ezagutuko dituzte Eibarren. “2011n mintegia antolatzen
hasi ginenetik, beti izan dugu Ipar
Euskal Herriko egoera ezagutzeko gogoa, soziolinguistikaren
aldetik eremu berezitua baita”,
adierazi du Ainara Lavadok, “baina orain arte horrelako hitzaldirik ezin antolatuta ibili gara; aurten, Jean-Baptiste Coyosi esker,
hango esperientziaren berri izango dugu azkenean”.
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