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Maria Jose Mielgo, idazlea:            
“Literatura nire bigarren azala da”

Maria Jose Mielgok “El Toledo” kafetegian sartzen da mu-
sika klasikoa entzuten delarik. Aulkian eserita dagoela, 

bere bizitzaz naturaltasun, zintzotasunez, beldur barik mint-
zatzen da. Oso gazte zela musikak eta literaturak beren bizit-
za markatu zuten. Literaturaz hitz egiten hasi bezain laster, 
bere begietan sentitzen duen pasioa nabari da. Hain sendoak 
dira sentimendu horiek, ezen kazetaria bera kutsatzen dute.

“Ez dakit poeta egiten den edo jaiotzen den. Nik uste 
poeta jaiotzen dela. Gaitasun eta ahalmenekin jaiotzen 
da, gerora landu behar direnak noski. Oso gazte nintze-
la, irakurtzeko ohitura hartu nuen. Izan ere, Cien años de 
Soledad garai hartan irakurri nuen, nahiz eta lan horrek 
duen mamia atera ez izan. Zazpi urte nituela, akordeoia 
jotzen hasi nintzen Josu Loroñok zuzentzen zuen Akor-
deoien Orkestra Sinfonikoan. Une horretan, poesian hasi 
nintzela esan nezake. Izan ere, esango nuke, neure bizit-
zan behintzat, musika eta literatura betidanik lotuta egon 
direla. Gainera musikak niri asko lagundu dit poesiaren 
munduan; poemek behar duten musikaltasunean alegia”.

De la ausencia nace el vacio

Hay quienes han cogido el tranvía del futuro,
del iba  que nunca llega:
iba a hacer, a mirar, a llamar,
a decir, a protestar. Siempre iba…

Mientras, otros esperan lo que nunca llega
porque decidimos tomar
el tranvía del presente:
voy, digo, lloro, amo, siento, protesto,
me defiendo, doy,
me arrepiento, me disculpo.

Los primeros no sé si llegan lejos,
pero son avestruces
que esconden la cabeza bajo el ala
para que otros decidan por ellos:
siempre han sido cómodos y cobardes.

Los segundos,  tampoco sé si llegamos lejos,
pero somos toros
que salimos al ruedo,
sabiendo que la estocada será dura
y el envite peligroso,
pero arriesgamos y tomamos decisiones:
¡siempre valientes o inconscientes?
Tal y como va el mundo… juzguen ustedes.

Maria Jose Mielgo
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Esatera Ausartuko 
nintzateke, ez nin-
duela ezerk bultza-
tu literaturara, nire-
kin jaio zen azaldu 
ezineko sentimen-
du bat da. Pasioa 
da. Niretzako lite-
ratura nire bigarren 
azala da. Neure bi-
zitzan zehar gauza 
asko egiteari utziko 
diot, baina idazten 
uzteari inoiz ez. 
Batzuetan oroitzen 
naiz txikia nintze-

la etxean geneukan 
berogailuaren aurrean jartzen nintzela liburu batekin 
eta aurkezpen moduko bat ematen niela neure ama 
eta amonari. Benetan grina 
handia sentitzen nuela halako 
gauzak egitean. Horregatik diot 
adierazteko eta hitz egiteko 
modu hori nirekin jaiotako zer-
bait dela. Ezinezkoa ez baldin 
bada, esango nuke literaturak zeure baitan jaiotzen 
den unetik ezin zarela bizi beste gauzarik egin gabe. 
Literaturarekiko hain da handia sentitzen duzun 
grina, denboraz, ametsez ahazten zarela. Bizitzeko 
behar duzun guztia literaturan aurkitzen duzulako.  

“Neure bizitzan 
zehar gauza asko 

egiteari utziko 
diot, baina idazten 

uzteari inoiz ez”

Kafea eskuetan hartuta, eta giroan musika klasi-
koa entzunda Maria Joseren ahots kordek berak bizi 
duen literaturarekiko maitasuna adierazten dute. 
Hain da handia berak bokaziozko karra duena, aur-
pegia aldatzen zaiola. Milaka autore klasiko egon 
arren, Maria Joseren erreferenterik gorenena Béc-
quer  izan da, bere estiloa definitzen lagundu diona.
 
Béquer porrokatua naiz. Asko idatzi arren, hainbat 
autore irakurri ditudan arren, estiloa poema luze edo 
labur batera aldatu arren, neure lanetan beti egon-
go da oso  intimista den alde bat, oso konprometi-
tua dagoen alde bat. Zintzoa den aldea alegia. Eta 
neure estilo hori, Béquer-ek definitzen lagundu dit. 
Hala eta guztiz ere, idazle bezala literatura berriaren 
bila abiatzen zara. Orduan ohartzen zara lan bakoitzak 
berezitasun ezberdinak aurkezten dizkizula, gerora 
zeure estilo propioa definitzen lagunduko zaituztenak. 
Izan ere, nik asko bidaiatzen dut. Eta bidai horietan, 
neure lana zabaltzeaz gain, beste herrialdetako litera-
tura estiloak eta idazkerak ezagutzen saiatzen naiz. De-
netatik ikusi behar dugu, geure estilo propioa lortzeko. 

Badaude goratasun intelektualeko idazle asko, bai-
na hain da zaila eta konplikatua idazteko era hori, 
jendeak ez duela ulertzen. Niretzako, poema batek 
emozioak transmititu behar ditu. Eta poema horren 
irakurketak lortzen baldin badu norbaiti ilea laztea, 
ondo eginda dagoela adieraziko du. Halere, esan be-
harra daukat,  poema perfektua ez dela existitzen. 
Gainera, merkatua oso apetatsua da. Gaur jendeari 
gustatzen zaiona, bihar izan liteke ez gustatzea. Horrez 
gain ere, literaturan “modak” daudela esango nuke. 
Batzuetan modan dago gerra zibilaren inguruan idaz-
tea, baina igual hurrengo egunean gerra zibilaren gaia 
zaharkitua dago. Horregatik diot lan perfektua egitea 
oso zaila dela, ezinezkoa. Hainbat faktoreren men-
pe dagoelako, eta ez bakarrik idazlearen menpean. 

-Hainbat asoziazioen parte zara eta beste hainbat 
lan ere idatzi dituzu. Esan daiteke beraz, literatur 
eta poesia munduan emakume garrantzitsua zarela. 

-Bisoizko beroki bat eramateak, ez du esan nahi kla-
se handiko pertsonak garenik. Bakoitza jaio egiten da 
bere dotoretasun eta klasearekin. Niretzako ospe edo 
garrantziko pertsona bat izatea oso gauza erlatiboa 
da. Beste batzuek garrantzia ematen badizute, orduan, 
garrantziko pertsona bat zarela esango du horrek.  As-
kotan hainbat asoziazioen parte izateak, ez du esan 
nahi ospetsua zarenik. Baina zeure pertsona ezagut-
zera emateko modu bat da. Badaude pertsona asko 
pentsatzen dutenak hogeita hamar liburu idaztegatik 

ospe handiko pertsonak direla. Baina oker dau-
de. Badaude bi liburu soilik argitaratzen dituz-
tenak, baina askoz hobeak direnak. Ni ez naiz 
inoiz ez garrantzi edo ospe handiko pertso-
na sentitu. Ospea duzun, ona zaren, beste bat-
zuek epaitu beharreko gauza da, eta ez norberak. 

Esku artean boligrafo bat duela, irribarre batez go-
goratzen du zergatik erabaki zuen Literarte argitale-
txea sortzea. Izan ere, beren lehen lanak publikatzeak 
suposatu zuten esfortzuaren emaitza da Literarte.  
Hasi berri diren idazleek oso gaizki dute beren lanak 
publikatzeko, baina Maria Joseri esker, ilusioz bete-
riko idazle guzti horiek, beren aukera izaten dute.

Literarte egi bihurtu dudan amets bat zen.  Idazten hasi 
berri nintzenean, konprobatu nuen zein gaizki dagoen 
egoera zeure lanak publikatu ahal izateko. Beraz, bizi 
izan nuen esperientziak ere bultzada eman zidan argi-
taletxea sortzeko. Nik Literarte aukerak eskaintzen di-
tuen tranbia bihurtzea nahi dut. Hasi nintzenean, as-
kok nigan konfiantza handia izan zuten, eta horixe bera 
eskaini nahi diet bide erraza ez dutenei. Konfiantza. 

Hasiera batean, Literarte asoziazio kultural bezala 
sortu nuen. Asoziazio bezala sortu nuen oso garestia 
eta arriskatua delako negozio bat hasiera-hasieratik 
sortzea. Jaso genituen diru laguntzen bitartez, Albo-
rada-Goizaldia aldizkaria sortzea lortu genuen. Ha-
mabi urtez aldizkariaren editorea izan nintzen. Hasi 
ginenean proiektu honekin, soilik lau aldizkari argita-
ratzen genituen urtean. Gainera, beste herrialdetako 
korrespontsalekin lan egitea lortu genuen. Miami, 
Cuba, Puerto Rico izan ziren horietako herrialde bat-
zuk. Pixkanaka, Bilbon erreferente bat bihurtuz joan 
zen, eta ospe handiko idazleek euren bazkide bihurtu 
ziren. Hala nola, Carmen Posadas, Blanca Sarasua eta 
Pablo Gonzalez de Landarika. Aldizkaria orain, Lite-
rarte argitaletxean argitaratuko dugu, bai papereko 

edizioan, bai-
ta edizio di-
gitalean ere. 
Hauxe guztia 
posible izan da 
urteetan neu-
rekin, neure 
proiektuetan 
egon diren 
adiskideei es-
ker. Nagoen 
egoerara heldu 
naiz, haien la-
guntzari esker.

ARG: Maria Jose Mielgo idazlea/
Cristina Raposo Diaz

ARG: Maria Jose Mielgo idazlea sari bat 
jasotzen/Euskadiko idazleen elkartea

Maria Jose Mielgo 

1965ean jaio zen, Bilbon. Txikitatik idaztea, litera-
tura irakurtzea eta musika izan ziren bere pasioak. 
Solfeoko ikasketak burutu zituen koral bezala bi 
urte eman ondoren Bilboko Kontserbatorioan. 
Batxilergoko ikasketak amaitu ondoren, huma-
nitateak ikasi zituen. Hala ere, jakintzaren atzean 
doan pertsona da bera. Gaur egun ere bere ikas-
ketak egiten jarraitzen du psikologia arloan. Pert-
sona zintzoa eta koherentea da Maria Jose. Beren 
ametsengandik borrokatzen duen pertsona. Horrek 
lagundu dio bere bizitzako lorpenak eskuratzen.

Cristina Raposo Diaz 

4 5



Bere begiradarekin topatzean, oraindik bizitzear dau-
den hainbat egoera burura dakarzkio. Asmo handiak 
izan dituen, eta oraindik dituen pertsona baita Mari 
Jose. Idazteaz eta  editatzeaz gain, Maria Josek irra-
ti eta telebistako munduak ere gertutik ezagutzen 
ditu. Irratian, Uribe FM-n bere programa dauka; La 
Atalaya. Non elkarrizketatzen dituzten literaturaren 
maitaleak. Telebistan egun ez dago, baina proiektu be-
rri baten parte bada. Milaka garai ezberdin bizi izan 
ditu, baina ezinezkoa zaio garai bakarra aukeratzea. 

Nik uste garai bakoitzak bere alde erromantikoa due-
la. Ezingo nuke neure bizitza osatzen duten oroi-
pen guztietatik bakarra aukeratu. Une bakoitzetik 
eskuratutako esperientzia, jakintza, adiskideta-
suna ezin dezaket garai bakar batetara mugatu. 
Aldizkariaren edito-
re bezala neure garaia 
izan nuen, non gaur 
egun ditudan garrant-
zi handiko adiski-
deak ezagutu nituen.
Hainbat ekitaldien an-
tolatzaile eta koordi-
natzaile bezala neure garaia ere izan nuen. 
Irratian eta telebistan ere neure garaia 
izan dut, eta gainera, jendeak zoriondu 
nau bertan egindako lanagatik. Hau-
xe guztiagatik, garai bakoitzak bere alde 
erromantikoa duela uste dut. Itxaropenez 
beteriko garaiak izan direlako, eta etorki-
zunean etorriko diren horren beste garai 
ere ilusioz beterik egongo direla ziur nago.
 
-Beti ikusi izan duzu zeure burua 
idazle, editore edota kazetari bezala?

-Baietz esango nuke. Gauza bat hainbeste 
maite duzunean, horren beharra duzunean 
zeure bizitzan, bidean sortzen diren ozto-
poak gainditzen dituzu eta aurrera jarraitzen 
duzu. Ez zara gelditzen. Zeure ametsa den, 
eta beti izan den hori aurrera ateratzeko bo-
rrokatzen duzu. Ez bagara arriskatzen, eta ez 
bagara saiatzen geure ametsak egi bihurtzen, ez 
dugu benetan desiratzen dugunaren alde egiten. 
Borrokatu behar dugu geure ametsen alde. Bestela, 
geure bizitza osoa ziurgabetasunean emango genuke. 
 

“Une bakoitzetik 
eskuratutako espe-
rientzia, jakintza, 
adi skidetasuna 
ezin dezaket ga-
rai bakar batetara 

mugatu”

ARG: Maria Jose Mielgo idazlea/
Cristina Raposo Diaz

Letren munduan murgiltzea 
erronka

Kezka iturri bihurtu da haurrek irakurketarekiko duten zaletasun falta

Denbora azkar doan mundu honetan, jada ez 
dago astirik liburu bat hartzeko, eta letra artean 

murgilduta, hainbat abentura zoragarri bizitzeko. 
Irakurketa haurtzaroan hasten den zaletasuna da. Eu-
ren bizitzako lehen hamar urte horietan irakurtzeko 
plazera eta desira sortzen baitzaie. Izan ere, liburuek 
funtzio garrantzitsua dute haurren heziketan, esa-
ten dituzten lehen hitzetan, eta ikusten dituzten le-
hen irudietan. Hala ere, txikitatik literatur munduan 
hezi arren, oso lan konplikatua izaten da irakurzale-
tasuna bermatzea. Horregatik, hainbat profesionalek 
aholkatzen dute liburuen  aukeraketa egokia egitea. 
Tresna oso garrantzitsua delako txikienak irakurketan 
murgiltzeko, irakurtzen hasi direnen ohiturak finkat-
zeko eta nerabeak irakurle helduak izatera iristeko.

Haurrek jaiotzen direnetik beren ingurua ezagutu 
beharra dute, horrekin komunikatu, eta horren bi-
tartez errealitatea pixkanaka ezagutu. Haurrek be-
ren kabuz ezin dituzte behar horiek ase, beren in-
guruko helduen beharra dute. Izan ere, familiek 
haur txiki horien heziketan funtsezkoak izango dira. 
Ematen diren lehen urrats horietan haurraren adi-
mena, hizkuntza, emozioak  garatzeaz gain, haieki-
ko lotura afektibo sendo bat finkatzea lortuko dute. 
Heziketa prozesua erraza ez den arren, harreman 
hori ezartzeko giltza bada, irakurketaren bitartez  
elikatzen baita afektibotasun hori. Irakurketa bera, 
oinarrizko behar bat bilakatzen da haurrarentzat, 
umea inguratzen duen errealitatea ezagutzeko eta 
ulertzeko hainbat estimulu eskaintzen dizkiolako. 

Irakurketa klubak, 
haur eta gurasoentzat

Saroa Bikendi ama bihurtu 
zenean, berak zuen kultur 
produkzioko enpresa itxi 
egin zuen bide berri bat 
hasteko. Ipuin kontalari 
bezala hasi zuen bere bi-
zitzaren bide berria, baina 
zer edo zer falta zitzaiola 
ohartu zen. Berak, umeek 
literaturaren munduan

murgiltzea nahi zuen, bere umeak egiten zuen be-
zalaxe.  Hortik “Azalerako ipuinak” eta “Liburuen 
poltsa” programak sortu ziren, egun, lau urte bete 
dituzten programak alegia. Adin tarte ezberdine-
tarako programak diren harren, biak, ahozkota-
suna eta aho-tradizioko literatura gorputzaren bidez 
lantzen dute. Hala ere, Saroaren esanetan, progra-
men helburu nagusia gurasoak motibatzea da. 
Ahozkotasunaren eta literaturaren bitartez, eu-
ren seme-alabekin harremanezko zubi bat ezart-
zeko aukera dela erakutsiz. Beraz, programa 
hauek gurasoen inplikazioaren beharra dute.

Egun, Bizkaiko hamar herritan martxan daude bi pro-
grama hauek, eta Saroak espero zuen baino oihartzun 
handiagoa izan dute. Hainbat 
guraso gomendioen bila ger-
turatzen baitira tailer hauetara 
irakurzaletasunaren “formula” 
eskuratzera. “Txiki-txikiak di-
renetik irakurri behar diegu, 
ahozkotasuna eta afektibitatea 
landuz. Ezin dugu utzi irakurtzeari. Umeei irakurt-
zean literaturak eskaintzen digun plazera sustatzen 
dugulako, horrekiko motibazioa sortuz. Irakurzale-
tasuna sustatzea hain da erreza, gezurra dirudiela”.

Borondatezko tailerretara jende asko gerturatzen 
den arren, irakurzaletasuna ez da soilik saio haue-
tan eskuratzen. Eskolek ere erantzukizun handia 
dute irakurketari dagokionez. Irakurketak irudime-
na hobetzeko, mundu berriak sortzeko, ideien in-
guruan gogoeta egiteko, hizkuntzarekin kontaktuan 
egoteko, ortografia hobetzeko, beste errealitate bat-
zuk ezagutzeko ezinbestekoa baita. Horregatik, gaur 
egun, zenbait eskoletan hainbat jarduera eta ekimen 
antolatzen dituzte irakurketarekin lotura estua dute-
nak. Horretan dihardu Arrigorriagako eskola. Ber-
tan hogei urte baino gehiago lan egiten egon diren 
bi irakasleek bertan bideratzen dituzten jarduerak 
azaldu dituzte. Nerea Akarregi eta Itziar Arenaza 
adierazitakoaren arabera, txiki-txikitatik, etengabeko 
elkarrekintza dago haurren eta haiek ikusten dituzten 
idatzizko testuen esanahiaren artean. Hizkuntzareki-
ko harreman hori elikatu beharra dago haurtzarotik, 

Saroa Bikendi, ipuin 
kontalaria: “Irakur-
zaletasuna sustatzea 
hain da erreza, ge-

zurra dirudiela”

Saroa Bikendi bideratze
duen irakurketa kluba Arri-

gorriagako liburutegian/ 
Cristina Raposo Diaz

Cristina Raposo Diaz 
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horregatik, hasiera-hasieratik ahalik eta testu-mota ge-
hienak lantzen dituzte haiekin, kontzientzia fonologi-
koa eratuz. Irakasleen 
hitzetan, “haurrek 
hizkuntza menperat-
zean badaukate zer 
irakurri, testuetan 
idatzitakoa ulertze-
ko kapazak direlako”. 

Ikasleengan irakurzaletasuna pizteko beraz, Arrigo-
rriagako eskolan liburutegi bat sortu dute non jola-
sen, antzerki eta abestien bitartez literaturan murgilt-
zen diren. Izan ere, liburutegian ematen 
duten denbora antzerkien bitartez 
istorioak eratzen dituzte, bai-
ta maila ezberdinen arte-
ko elkarlanarekin liburu 
bat osatu ere. Gauza 
guzti hauek irakurke-
ta erakargarriagoa 
bihurtzen dutenez, 
haurrek plazeretik 
irakurtzea eragiten 
du. Hala ere, irakur-
ketari etekina aterat-
zeko, giro baketsu eta 
lasaietan egotea beha-
rrezkoa da, irakurtzen 
duten bitartean istorioan 
murgiltzeko. Irakasleen 
aburuz, horren erantzukizun 
nagusia gurasoena da, irakur-
ketaz gozatzeko, euren seme-ala-
bekin errutina bat ezarri behar dutelako 
aldez aurretik. Ahalegin eta esfortzu 
guzti horiek gero “altxor” bat bihurtuz. 

Irakurzaletasunaren atzetik

Irakurketaren grina, pasioa etxeko txikienei kut-
satzeko profesionalek burutzen duten lanaz gain, 
gurasoek gogor jardun behar dute ere haurrak za-
letzeko. Maitane Santamaria psikologoaren aburuz, 
haurrek irakurketaz gozatzen ikasten dutenez, fa-
miliek aukera hori aprobetxatu beharko luke-
te euren seme-alabei irakasteko, beti ere umea-
ren motibazioak, izaera, interesak eta zaletasunak 
kontutan izanda.  Azken finean, literaturarenga-
nako jakin-mina suspertzea baita helburu nagusia. 

Irakurketa eguneroko ohitura bihurtzeko, txikie-
nei gauero ipuin bat irakurtzea funtsezkoa da. 

Arrigorriagako irakasleak: 
“Haurrek hizkuntza menpe-
ratzean badaukate zer iraku-
rri, testuetan idatzitakoa 
ulertzeko kapazak direlako”. 

Arrigorrigako ikasleak eskolako 
liburutegian/ 

Cristina Raposo Diaz 

Konstantziaren beharra du irakurketak. Psikolo-
goaren arabera, oso garrantzitsua da bestalde, haurrek 
euren burua irakurtzera behartuta ez ikustea. Aisial-
diko zati bat bihurtzea da lortu behar dena, jolasten 
daudenean bezala. Horretarako, askotan, gurasoei go-
mendatzen zaie liburuak oparitzea euren txikiei. Izan 
ere, haurra jaiotzen denetik, bere liburutegi propioa 
izatea bultzatu behar da, liburuak irakurri ondoren, 
gauza material hutsaren izaera gainditzen duelako.

Bestalde, oso garrantzitsua da, heziketan aritzen diren 
profesionalek eta gurasoek irakasteko prozedura bera 
izatea. Bakoitzak bere jarraibideak ezarriz gero, haurra 

nahasten dute, eta orduan arazoak sortzen 
dira. Hori gertatzen denean, psiko-

logoen lana hasten da nolabait. 
Psikologoek haurrak irakur-

ketarekin sentitzen dituen 
emozio eta motibazioak 

aztertuz, irakurketa-
ren egunerokotasuna 
entretenigarriagoa 
bihur dezakeelako. 
Gainera, edozein 
aitzaki erabil daite-
ke irakurketara hur-
biltzeko; hala nola, 

gustuko duten film 
bat, gaurkotasunezko 

gai bat, haien inguruko 
gertaerak. Jolas hauek, 

haien errealitatea osatzen 
dituzten pasarteetara gertu-

ratzea dakar, irakurketarekiko 
sentitzen duten motibazioa areagotuz.
 

Irakurzaleak egiteko, eta liburuenganako pasio eta 
grina lortzeko modu bakarra bakoitzak norberaren 
gustukoa dena irakurtzea da. Liburua plazer-tres-
na moduan ikusi behar da, libreki aukeratzen dena, 
entretenitzeko beste modu bat baino ez dena. Ho-
rixe baita erronka haurrak heldutasunerako bi-
dean doazenean. Pertsonaren izaeraren araberakoa 
delako irakurketari eusten jarraitzea. Haur litera-
turatik, ipuinetatik, bat batean hainbat genero ez-
berdin plazaratzen zaizkie aurretik ezagutzen ez 
zituztenak. Edozein modutan ere, profesionalek 
eta gurasoek burututako aurretiko lan guztia ez da 
alferrikakoa izaten. Aurretik irakurketa ereileak, 
gerora hazten jarraituko duen prozesua delako. 

Haur liburuaren nazioarteko eguna

1967.urtetik, apirilaren 2an, Haur Liburuen Nazioarteko eguna ospat-
zen du IBBYk, Gazte Liburuetarako Espainiako Erakundeak. Haur 
eta gazteentzako kalitatezko liburuak bultzatzea, eta gazteenen ar-
tean irakurtzeko zaletasuna sustatzea baita bere helburua. Hori dela 
eta, autonomi erkidego bakoitzeko ikastetxe eta liburutegi askok ur-
teurren hori ospatzeko, hainbat ekitaldi eta jarduera bideratzen dituz-
te; hala nola, erakusketak antolatu, idazle eta ilustratzaileekin topake-
tak egin, liburu berriak aurkeztu eta irakurtzera animatzeko bestelako 
jarduerak ere. Liburuak eta haurtzaroa lotu nahi duen elkartea baita. 

1616. urtean, apirilaren 23an, garai guztietako 
literatur mailan izandako bi idazle handiene-
takoen heriotzaren eguna izan zen. Cervantes-ek 
eta Shakespeare-k ez zuten pentsatuko haien la-
nek hainbesteko garrantzia izango zutenik gaur 
egungo literaturan. Are gutxiago, liburuei, letrez 
beteriko altxor horiei, egun bat eskainiko zitzaie-
la. Izan ere, liburu eguna bada egun bat irakurketaz 
maitemintzeko, istorioez disfrutatzeko, gozatzeko. 

Magiaz beteriko egun horretan, hainbat herritako 
eskolek, liburutegiek ere, udalek zenbait ekintza 
burutzen dituzte, bai literatura sustatzeko, bai liburu 
saltzaileei laguntzeko ere. Izan ere, batzuek literatur 
sektorea “krisian” dagoela diote. Egia izan edo ez, 
literatur sektorean dihardutenek eraberritzeko be-
harra dute, batez ere azkeneko urteetan teknologia 
berriek literatur sektorean izandako eraginagatik. 
Erreferentzia jada ez da soilik liburua, gaur egun sa-
rean blogak eta bestelako euskarri anitz daude, den-
borarekin, idazleen atentzioa eduki beharko dutenak. 

Hala ere, paperetik euskarri digitalerako trantsizio 
horretan, liburuen kopia ez-baimenduen etsaia dute 
idazleek. Liburu elektronikoak irakurtzeko gailuen 
salmentak igo den heinean, liburu digitalen salmen-
ta ez da igo. Izan ere, Eduki Digitalen Pirateria eta 
Ohituren Kontsumo Behatokiak 2013.urtean argita-
ratutako estatistiken arabera, deskargatu diren liburu 
elektronikoen %50a baino gehiago ilegalak ziren. 
Gaur egun irakurle digitalak informazioa eskuratzeko 

mila bide eta aukera ezberdin ditu, horixe beraga-
tik, ez dago prest liburu elektroniko batek izan de-
zakeen prezioa ordaintzeko. Horren aurrean, edi-
toreek prezioa jaisten dute, baina asko jaitsiz gero, 
ezin izango dute bizirik iraun lehia handia dagoen 
sektore honetan. Ulertzekoa da beraz, merkatuan 
gero eta liburuen kopia ez-baimendu gehiago egotea, 
liburu digitalen eskaintza handiagoa den heinean. 

Euskarri digitalak trantsizio bidean dauden arren, 
hainbat onura eta abantaila dituzten arren, oraindik 
ere forma hartu beharra daukate. Profesional askok 
lanean dihardute arazo honi aurre egiteko, horrega-
tik, Eskubide Digitalen Kudeaketa (DRM), eskubi-
deak kontrolatzeko edo kudeatzeko tresna sortu 
dute kopia ez-baimenduen mugimen-
dua eragozteko asmoz. Hala ere, gai 
eztabaidatsua da oraindik ere. 
Zenbait adituk copyright-erako 
ezinbestekoa den tresna bat dela 
diote, egileen eskubideak ber-
matzeko, eta beroien lanaren 
bikoiztea ekiditeko. Beste 
batzuek aldiz, Electronic 
Frontier Foundation kasu, 
adierazpen askatasuna-
ren aurkako eraso bezala 
definitzen dute. Beraz, 
etorkizun hurbileko 
bide egokia zein izan-
go den, ikustear dago. 

Piratak literaturan
Cristina Raposo Diaz 

8 9



Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musi 
Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musika Musi Musika

“Lortu dugu nahi genuena, musika-
tik    bizitzea, gure hobby-a gure pasioa     

bihurtuz”
Lisker taldeak 46 urte daramatza jotzen Euskal Herri-

ko plaza guztietan. Hasieran gazteen arteko denbo-
ra-pasa bezala hasi zena, urteak pasa ahala  haien pro-
fesioa bilakatu zen, haien pasioa errealitatea bihurtuz.

Lisker, 70eko hamarkadan, Eibarren sortutako 
folk rock taldea da. Emanaldi ezberdinen ostean 
eta desagertzear egon ondoren, eszenatokiak uz-
tea eta plazetako talde bilakatzea erabaki zuten. 
Egun, taldea sortu zuten gazteeta-
tik, bakarra gelditzen da, Javier Zaba-
la. Aukera izan dugu berarekin hitz egiteko. 
Elkarrizketa egiteko bere etxean gelditu ginen, oso 
etxe polita dauka eta noski, instrumentuz beteta. Ja-
vier bere emaztea, alaba eta hiru katuekin bizi da. 

Nola sortu zen Lisker taldea? Eta noiz sortzen da?  
Lisker taldea kasualitatez sortu zen, ez genuen bi-
latzen musika talde bat egitea. Garai hartan gaz-
teok  lokaletan gelditzen ginen musika jotzeko. 
Halako arratsaldeak igarotzea talde bezala elkartu 
gintuen. 1970. urtean Eibarko Jeiki eta Zima tal-
deetan ibilitako musikariek sortu zuten Lisker.

Zergatik Lisker izena?
Lisker izena hautatu genuen fonetikoki polita zelako, 
taldekide batek hiztegi bat hartu zuen eta lisker hit-
za aukeratu zuen indarra zuelako. Zentzua gaine-
ra bazeukan, baina aukeratu zuen ongi jakin gabe 
bere esanahia. Baina bere esanahia ongi jakin gabe 
aukeratu zuen. “Desakordioa” irakurri zuen berak 
eta asko gustatu zitzaion. Guztiok adostu genuen.

Ze asmorekin sortzen da taldea? 
Lehenengo urteetan hobby moduan sortu zen, musi-
ka gustatzen zitzaigun, eta egunak ematen genituen 
jotzen. Garai hartan, arrat-
salde batean denok elkart-
zea eta jotzen hastea kriston 
plana zen  guretzat, musikari 
dagokionez, batzuk jada es-
perientzia handia  zuten ins-
trumentuak jotzen. Gure hel-
buru nagusia gure gustukoa 

Javier Zabala

Javier Zabala 1957.urtean Eibarren jaio zen . Musi-
karia eta yoga irakaslea da. Gitarra eta baxua jotzen 
du. Bere musika ikasketak Bartzelonan egin zituen, 
ondoren Eivissan eta Bartzelonako hoteletan musi-
ka jotzen egon zen. 70eko hamarkadan Lisker tal-
dearen partaidea bilakatu zen.  80ko hamarkadatik 
aurrera taldearekin modu profesionalean hasi zen.

Javier Zabala bere  etxean kontrabaxua jotzen. Jessica               
Santiago Adan

geneukan musika sortzea baitzen. 
80ko hamarkadatik aurrera berbenetan hasi gine-
nean guztiz desberdina eta askoz profesionalagoa 
zen. Nahi gabe bizitzeko modu bat bihurtu zen.

Nortzuek osatzen zenuten Lisker taldea hasieran?

Jeikik eta Zimak bat egin zuten urtero udan Lekei-
tioko hondartzan antolatzen zen Lekeitio Rock Jaial-
dian, eta egun hartan sortu zen folk-rock talde bat 
eratzeko ideia. Jeikiko Ernesto Gomez (ahotsa eta gi-
tarra akustikoa) eta Jabier Zabala (baxua) eta Zimako 
Julian Alberdi (gitarra elektrikoa) eta Josean Salado 
(bateria) batu ziren Liskerren, aurrez ezein taldetan 
aritu gabeko Jesus Gil (flauta) kide berriarekin ba-
tera. Taldea sortu eta urte bat geroago, soldadutzara 
joan behar izan ginen. Izan ere, garai hartan, joatea 
derrigorrezkoa zen. Bi urte igaro genituen kanpoan.
Berriro bildu ginenean, taldea berria osatu behar 
izan genuen. Momentu horretan taldekide berriak 

sartu ziren; Xabi Labaien pianojolea, Juanjo Gurru-
txaga gitarra jolea eta Ramon Escobar abeslaria sar-
tu ziren taldean. Egun, neska bat daukagu ahotsean, 
Aroa Rojas. Aroarekin hamaika urte daramatzagu. 

Garai hartan, Eibarren bazeu-
den antzeko beste talderen batzuk?
Lehen bazeuden Beatles-en antzeko taldeak, pro-
fesionalak ez zirenak. Jendeak lan egiten zuen eta 
gero hobby moduan jotzen zuen. Eibarren bazeu-
den 3 - 4 talde famatu. Eta haiek izan ziren hain 
zuzen ere, haien instrumentuak eman zizkigute-
nak jotzen hasteko. Geure bideari hasiera emanez.

Zein izan zen Lisker taldeak jo zuen le-
henengo abestia? Eta norentzat?
Emanaldietan hasi eta berehala, Espainiako Lone Star 
taldearekin jo genuen Eibarren, eta Basauriko rock le-
hiaketa ere irabazi genuen; horren ondorioz, diskoa 
grabatzeko eskaintza egin zigun Xoxoa diskoetxeak. 
Donibane Lohizuneko Bacchanales estudioan grabatu 
genuen Jean Phocas soinu teknikariarekin, eta berak 
aurkezteko hainbat kontzertu eman zizkigun garai 
hartan zeuden bi rock talde arrakastatsuenekin, Erro-
bi eta Itoizekin. Lemoizko zentral nuklearraren aurka 
1980an Bilbon egindako Herri Topaketetan, Lekei-
tio Rock Jaialdian eta Espainiako Asfalto taldearekin 
ere jo genuen. Rock progresiboa, hard-rocka eta folk 
musikaren eraginak uztartu genituen taldeak diskoa 
osatzen zuen bost kantu luzeetan. Harrez geroztik, 
Euskal Herriko herri guztietatik jotzen hasi genuen, 
hortik aurrera hasi zen Lisker taldearen mugimendua.

Zein da Lisker taldearen zure abestirik gustukoena?
Guk besteon abestiak jotzen genituen. Ez genuen abes-
tiak sortzen, musika baizik. Guri gustatzen zaiguna 
berbenak dira, jendea dantzatzera bultzatzea baita gure 
helburua. Ez gara izan konpositoreak. Konposatu du-
dan abesti bakarra, nire alabarentzako nana bat izan da.

Zein taldea gustatzen zaizu ? Zein da gehien gustatzen 
zaizun abestia? Eta miresten duzu musikagileren bat?
Nik esango nuke orokorrean musika gustat-
zen zaidala. Musika ondo egiten duten tal-
deen zalea naiz. Oso eklektikoa naiz; jazz-a , 
pop-a, flamenkoa, gustuko ditudan estiloak dira. 

Ba al dago aukerarik musikatik bizitzeko?
Musikatik bizi daiteke bere neurrian, batzuetan gaiz-
kiago beste urte batzuetan hobeto. Hasierak oso onak 
izan ziren. Izan ere, 1983tik 2000arte lan asko zegoen. 
Berbenak modan zeuden, lana zegoen denontzat. He-
gan taldea ziren nagusiak eta gu haien atzean ipini 

“Lisker izena hauta-
tu genuen fonetikoki 
polita zelako, talde-
kide batek hiztegi bat 
hartu zuen eta lisker 
hitza aukeratu zuen 

indarra zuelako”

ginen eta irabazten genuena, lokala ordaintzeko eta 
instrumentuak erosteko erabiltzen genuen. 2000tik 
aurrea ordea, guztia aldatu zen. Gaur egun berbena 
kultura aldatzen doa, arrakasta handiagoa daukate 
dj-ak berbenek baino. 
Aldaketa bide horreta-
tik doa. Orain dela ha-
mar urte jendea abesti 
bat eskatzeko orduan 
esaten zuen “abesti hau 
jotzen al duzue?” gaur 
egun ordea, galdetzen dute “ abesti hau ipintzen du-
zue?”. Hor ikus dezakegu teknologia berrien eragina. 
Lehen musika jotzen zen, baina gaur egun ordena-
gailu batekin ; abestiak ez dira jotzen, jartzen dira.

Kontzertuetan gertatutako ane-
kdotaren bat bururatzen zaizu?
 Musikarekin hasi ginenean, guztia gaizki egiten ge-
nuen, entseatu gabe. Berbenetan hasita, ez geneukan 
dirurik eta eman ziguten instrumentuekin hasi ginen 
herrietan jotzen. Ez geneukan  pianorik, bateria, gi-
tarra eta flauta soilik geneuzkan. Gaizki jotzen ge-
nuen guztia, eta herriko alkateak, joateko esan zigun.

Noiz erabaki zenuten talde plaza bat bilakatzea?
Soldadutzatik bueltatu ginenean, musika Euskal He-
rrian asko aldatu zen. Ikusi genuen ez zegoela aukera-
rik gure produktua saltzeko. Beraz, erabaki bat hart-
zeko unea izan zen. Musika utzi eta beste gauza batean 
lanean hastea, edo moldatu, eta plaza talde bat bihurt-
zea. Batzuek momentu horretan taldetik ospa egin zu-
ten eta besteok talde plaza bilakatzea erabaki genuen.
Gainera nik baneukan esperientzia berbenetan, izan ere, 
udak eman nituen berbenetan jotzen Udaberri taldean.

Nola ikusten duzu zure burua etorkizunean?
Zaharra (barre artean). Inoiz ez nuen pentsatu  mu-
sikatik biziko nintzenik eta gutxiago 46 urterekin 
musika jotzen jarraituko nuenik. Ofizio hau nahi-
ko ezegonkorra da. Lortu dugu nahi genuena, mu-
sikatik bizitzea, gure hobby-a gure pasioa bihurtuz. 

“80ko hamarkadatik au-
rrera berbenetan hasi gi-
nenean guztiz desberdina 
eta askoz profesionalagoa 
zen. Nahi gabe bizitzeko 

modu bat bihurtu zen”

Javier Zabala baxua jotzen,
Arrespalditzako            jaietan/        Jessica        Santiago Adan

Jessica Santiago Adan 
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Bertsolaritza, tradizioa                                             
berreskuratuz

Bizkaiko Bertsozaleen Elkarteak eta Ermuko udaletxeak, “Gu ere 
Bertsotan” proiektua martxan jarri dute Ermuan

Bertsolaritza, egungo ahozko literaturaren ardatza 
dela esan daiteke. Denbora pasa ahala, indartzen 

joan den generoa. Bertso-eskolen eta txapelketen sorre-
ra, horren eredu garbia izan dira Euskal Herriko herri 
askorentzat. Hala ere, herri guztietan bertsolaritzari ez 
zaio garrantzi bera ematen. Hortaz, bertsolaritza eta 
euskara lantzeko, proiektu berriak sortzearen beha-
rra dago. Hori dela eta, Bizkaiko Bertsozaleen Elkar-
teak eta Ermuko udaletxeak, “Gu ere Bertsotan” egi-
tasmoa abian jarri dute euskal komunitatearena den 
tradizioa gogor jarraitzeko, Bizkaiko udalerri honetan.

Gaur egun umeek eta gazteek ikastetxeetatik at ematen 
diren bertsolaritza ikasketei eta dauden bertso-eskolei 
esker, aukera gehiago dituzte estrofen munduan sart-
zeko. Horren inguruan erreferentzia egin du  Nerea 
Ibarzabalek, bertsolariak: “ Markina batean badakizu 
beteko dela frontoia, baina Ermuan oraindik ez da 
hain erraza; holako herrietan indartu egin behar da”. 

Ermua, 17.000 biztanle dituen, Bizkaiko ekialde-
ko udalerria da. Herritar gehienak kanpotarrak 
izateak, euskararen erabilera gutxiesten du. Izan 
ere, gehienek ez dakite euskararik. Hala ere, jen-
deak oraindik euskaldunok dugun, euskara den 
altxor preziatu hori gehiegi erabiltzen, ekital-
di desberdinak antolatzen dira hau bultzatzeko.

Horrelako ekitaldi bat Ermuan egiten den lehenen-
go aldia da. Xedea, txikienen artean, estrofen mun-
dua eta euskararen erabilera sustatzea da. Oihartzun 
handiko ekitaldia izanda da, izan ere, 200 ume baino 
gehiagok izen eman dute 
letren mundu horren par-
te izateko. Hizkuntza nor-
malkuntzarako teknika-
riak, Fernando Aranbarrik, 
adierazitakoaren arabera: 
“Irakasleek eta umeek, oso 
gustura hartu dute proiektua” . 

Ikasturte oso bat iraungo du “Gu ere bertsotan”, 
non bertsogintzako ariketaz baliatuta, oinarrizko 

Fernando Aranbarri 
hizkuntza normalkunt-
zarako teknikaria: 
“Irakasleek eta umeek 
oso gustura hartu dute 

proiektua”

hezkuntza eta konpetentziak landuko diren. Unai 
Rodriguezek, Ermuko bertsozale amorratuak eta El-
goibarreko bertso-eskolako irakasleak aitortu duena-
ren arabera, Ermuan ez daude aukerarik neurtitzen 
inguruko ikasketak egiteko. Hori dela eta, Eibarreko 
bertso- eskolara joan behar izan zuen berak bertso-
laritza ikastera. Bertsoak egiteko trebezia hartu zue-
nean, Elgoibarreko bertso-eskolara sartu zen irakasle 
moduan. Berak ikasitako guztia bertsolaritzaren mun-
duaren inguruan beste batzuei transmititzeko. Unaik 
adierazi zuenez, primeran daude egiten diren bertso-
laritza emanaldi jendetsuak, kaleko giro hori behar 
da, formaltasuna kendu eta herriko plazan abestu jen-
dea afaltzen dagoen bitartean. Unai Rodriguez: “es-
trofen mundua asko eman diezkaioke pertsona bati”. 

Bizkaiko udalerri hau daukan egoera soziolin-
guistikoa nahiko txikia da. Gazteek euskara daki-
ten arren, ez dute gehiegirik erabiltzen. Hizkunt-
zaren eragozpen horri aurre egiteko, Egitasmo 
gehiago egin beharko ziren. Baina euskara egi-
teari beldurra galtzeko, beharrezkoa litzateke, 
egiten diren ekitaldietan jendeak parte hartzea.

“Gu ere Bertsotan”
2008an argitaratua, Bertsozale Elkarteko irakasleen 
eta Josune Zabalaren artean sortutako proiektua dugu 
“Gu ere Bertsotan”. Proiektu honek, bertsolaritzaren 
ikastetxetako lanketak, haurren garapenari begira di-
tuen helburuak, hauei loturiko edukiak, metodologia 
eta baita ebaluazio irizpideak ere, jasotzen ditu. Egi-
tasmo honetan, bertsolaritza, ikuspegi globalizatzaile 
batetik planteatu egiten da , horretarako lau arloetan 
sakonduz nagusiki: Hizkuntza, Kultura, Musika  eta 
Trebetasun Pertsonalak eta Sozialak. 5. eta 6. mai-
lako ikasleekin burutuko da. Eta iraupenari dago-
kionez, irailaren 21etik ekainaren 10era izango da.

Proiektuak hainbat helburu ezberdin lantzen ditu: 
bertsolaritza den kultur adierazpidearekiko oinarrizko 
ezagutza edukitzea, euskararekiko jarrera positiboa 
izatea edota jende aurrean hitz egiterako orduan lot-
sa galtzea beste batzuen artean. Bestalde, ikastetxean 
bertsolaritza sustatzea eta haurrek, bere inguruan, za-
letasun horri jarraipena ematea ere, jorratu egiten da. 

Metodologiari dagokionez, ahozko eta idatzizko 
azken ekoizpena, hizkuntza- komunikaziorako 
gaitasuna lantzeko erabiliko da. Halaber, ikasleek 
aukera izango dute bertsoaldiak, audio edota bi-
deo euskarrietan ikusteko. Ikasturtearen amaie-
ran, parte hartu duen ikastetxe eta ikasle bakoit-
zak, Bizkaiko Bertsozale Elkarteak bidalitako 
ebaluazio fitxa beteko du. Fitxa hauek, ikasleek be-
ren ikaste prozesua ebaluatzeko erabiliko dituzte.

“Gu ere bertsotan” proiektuak, jendaurrean berba 
egiteari lotsa galtzeko helburuarekin, euren azken 
ekoizpenak jendaurrean plazaratzea eskatuko die 
ikasleei. Proiektuaren oinarri guztiak ikastetxearen 

Nerea Ibarzabal bertsolaria/
Jessica Santiago Adan 

errealitatera egokituko dira. Horretarako, ikastur-
te hasieran ikastetxeetako eta Bertsozale Elkarteko 
bertsolaritza irakasleak elkartuko dira, egitasmoak 
adosteko. Dagoeneko Euskal Herri mailan 6.665 ikas-
le, 136 ikastetxe eta 16 irakasle hartzen dute parte, 
urte gutxi daraman proiektu honi bultzada emateko.

Ekintza osagarriak 
Proiektu honen baitan hainbat ekintza osagarri plan-
teatzen dira. Ikasturteari amaiera egokia emateko 
eta ikasleak jai giroan ikasturtean zehar egindako 
lanaren errepasoa egin dezaten elkartzeko, batza-
rrak ospatzen dira adibidez. Bestalde, amaieran ikas-
leek bertso kantaldiak egiteko aukera izan dezaten, 
kantaldiak prestatuko dira urtean zehar. Horreta-
rako kantari eta gitarra jolearekin gerturatuko dira 
ikastetxeetara, ikasleak kurtso hasieratik ikasitako 
bertsoak aurkeztera. Zuzeneko emanaldi batean, 
ikasleek kurtsoan zehar prestatutako bertsoak bota 
ahal izateko, herri mailako topaketa ere burutuko 
dira.   Bilbertsoak, herrialde osoko bertsolaritza ikas-
leek prestatutako, bertso-paperen bilduma da eta 
ikasle talde bakoitzaren argazkiarekin batera, talde 
bakoitzak egindako bertsoak agertzen biltzen ditu. 

Nerea Ibarzabalek, Markinako bertsolariak, aitortu 
zuenez, txikitatik aukera ederrak izan ditu bertsoen 
inguruko ikasketak egiteko. Markinan, umeek txi-
kitatik errimen munduan sartzea, ohiko gauza bat 
da. Ongi egiteko gai direla ikusten dutenean, Mar-
kinako bertso-eskolara sartzen dira, haien burua 
prestatzeko. Nereak azaldu duenez, badaki zaila 
dela edo ezinezkoa errimen mundutik bizitzea, hala 
ere, gustatuko litzaioke plazetan kantatzen aritzea. 
Baina ez hori izatea bere bizitzaren zentro bakarra. 
Nerea Ibarzabal: “ Bertsolari on bat izateko hi-
zkuntzarekiko maitasuna izan behar da. Ausar-
tu, lotsa galdu egin behar da, sinestu zure buruan”. 

Unai Rodriguez Elgoibarreko bertsolaritza eskolaren 
irakaslea/Jessica Santiago Adan 

Euskaldunon tradizio zaharra

Bertsolaritza noiz sortu zen jakitea ezinezkoa 
da, oso berandu sartu zelako Euskal Herrian. 
Urte luzez, bertsolaritza ahoz transmititutako 
ohitura izan da. Oso bertso gutxik iraun dute 
denboran zehar, inoiz inork papereratu arte. 

Etxepareren Linguae vasconum primitiae, li-
burua bertsolaritza idatziaren abiapuntutzat be-
zala hartzen da. Ahozkoan, berriz, XIX. men-
de hasieran dauzkagu lehen aztarna ezagunak. 
1935etik aurrera, bat-bateko bertsolaritzak loral-
dia eduki zuen, eta lehen txapelketak antolatzen 
hasi ziren. Azken hamarkadetan jaialdiak bider-
katu egin dira, bertso eskolak handitu egin dira. 

Jessica Santiago Adan 
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Denboraren poderioz, egoera aldaketa espero dugu 
eta, herriko plaza guztietan bertso saioak ikuste-
ko aukera izatea ere. Euskal Herrian betidanik egon 
den zerbait da, ahoz-ahoz igaro dena. Batez ere, da-
tozen belaunaldiei gure kultura dela erakutsi behar 
diegu, eta haiek horren parte izan eta sentitu behar 
direla. “Gu ere bertsotan” bezalako ekitaldien bi-
dez, Ermuan bezalako herrietan gazteen eta umeen 
artean, bertsolaritzaren hedapena lortuko dugu.

Emakumearen egoera bertsolaritzan

Beste hainbat lanetan bezala errimen munduan 
emakumeen presentzia oraindik ere ez da oso 
handia izaten. Emakumearen kopurua handitze-
ko beraz, Bertso Elkartetik, ezberdintasunak eba-
zteko genero elkarte bat sortu da. “Gu ere bertso-
tan”, bertsolaritzaren munduan emakumeak duen 
garrantzia, umeekin ere lantzeko, ariketa desber-
dinak abian ipiniko ditu. Nerea Ibarzabal: “ Saio 
baten kupoa mantendu behar da, lau mutil eta nes-
ka bat, askotan deitu didate kupo hori osatzeko”. 

Ane Eskolabarri ikas-
tetxekoa, bertsoak 

botatzen/
   Jessica Santiago Adan

Musikaren egoera Debabarrenan 

Musika harmonia, erritmoa, melodia da. Ins-
trumentuen bidez isiltasuna apurtzen duen 

artea. Beti gabiltza musika entzuten, momentu 
bakoitzeko abesti bat aukeratzen dugu. Eta melo-
dien bidez gai pertsonak edo gaiak gogoratzeko. Es-
tatu bakoitzean estilo bat nagusitzen da. Drogeteni-
tturri aldizkariaren arabera, Euskal Herrian musika 
talde asko egon arren, %65’5ek rock, punk eta hea-
vy estiloak lantzen dituzte, eta gainontzeko estiloen 
lanketa %34’5ekoa da. Gainera, %30a gai dira mu-
sikatik bizitzeko. Hala ere, Euskal Herrian dauden 
herrialde guztietan ez da musika era berean lantzen.

Eta Kitto astekariak dioenez, Debabarrenan orain 
dela hamar urte talde asko zeuden herri guztietan. 
Egun Deban, Elgoibarren eta Mendaro oso musika-
ri onak egon arren ez dago talde nabarmenik. Talde 
gehienak Eibarren eta Ermuan jasotzen dira. Lehe-
nengoan, hainbat talde daude; Lisker, Su Ta gar, E.H. 
Sukarra, Kokein. Ermuaren kasuan Kobra, The Vat-
tuls eta P.A.M. taldeak ditugu. Debabarrenan %5 bizi 
al da musikatik. Talde hauetatik gehien nabarment-
zen direnak Lisker, Su Ta Gar  eta E.H. Sukarra dira.

Liskerren kasuan 70eko hamarkadan Eibarren sor-
tu zen folk rock taldea da. Emanaldi batzuk eman 
zituen, baina konturatu ziren musikatik bizitzeko 
aukera izateko aldaketa bat behar zutela. Azkenean 
erabaki zuten berbenetan aritzea. 46 urte daramatza-
te jotzen eta lortu dute musikatik bizitzea.Su Ta Gar 
taldeari dagokionez, 1987. urtean Eibarren jaio zen.  

Herrian sorturiko Heavy musika talde bakarra izan 
da. Lehen kontzertua 1988ko abuztuaren 14an eman 
zuten Ondarroako gaztetxean. E.H. Sukarra aldiz,  90. 
hamarkadan sortu ziren Eibarren, gaur egun jarrait-
zen dute kontzertuak ematen.  Urtean pasatu ostean, 
merkatuak aldatuz joan dira, eta ez da erreza izan talde 
hauentzako mantentzea eta haien produktua sartzea. 

Hala ere, herri hauetako udaletxeek beti daude prest 
laguntza ekonomikoa emateko, Ermuaren kasuan, 
Udaletxeak eta Gazte Asanbladaren kolaborazioare-
kin batera urtero Folkez Blai izeneko txapelketa anto-
latzen dute. Musika folk jotzea parte hartzeko baldint-
za bakarra da, eta 3.000€ irabazi dezakete partaideak.

Horretaz aparte, orain dela hamar urte, Ermuan 
lokalak eraiki zituzten Debabarrenan sortzen diren 
edo sortuta zeuden taldeak saioak egiteko. Dagoe-
neko hogei talde dira lokal hauek erabiltzen ari dire-
nak; guztira 75 pertsonak. Hauetatik zortzi Eibarreko 
lokaletatik etorrita eta beste hamabi talde berriak dira. 
Guztiak Beti Txarto Elkartearen barruan elkarre-
taratu dira. Hauetatik hamabost pop- rock musika 
jotzen dute. Lau musika elektronikoa lantzen dute. 

Egun gero eta talde gehiago sortzen ari dira, eta in-
ternet-en baliabideei esker errazago da talde berrient-
zat sortzen dituzten abestiak merkaturatzea. Hala 
ere, kostatuko zaie bere lekua topatzea musika mer-
katu honetan,  eta ezin izango dira musikatik bizi.

Jessica Santiago Adan 
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Txelu Angoitia, argazkilaria: 
“Argazkilaritza instituzionaliza-
tua dago eta babesik barik gaude            

profesionalok»

Artea

“Egun osoan nabil argazkiak ikusten, hogeita lau 
orduz angeluzuzenean pentsatzen. Ditudan ar-

gazki hoberenak egin ez ditudanak dira”. Hori saihes-
teko, Txelu Angoitia (Durango, 1960) argazki kamera-
rekin joaten da beti, sekulako amorrua ematen baitio 
argazki baten aurrean egon eta ezin harrapatzea. As-
kotan, argazki-makina oztopo bat dela aitortu du. “Zu 
eta modeloaren artean kamera ipintzen duzunean, 
hor zeozer apurtzen da, muga bat sortzen da”. Egin 
dituen bidaietan, argazkilaritza erabili du jendearen-
gana hurbiltzeko, “argazkilaritza baino, jendea inte-
resatzen zaidalako”; eta orotariko erreakzioekin egin 
du topo. “Asia oso herrialde esker onekoa da. Tangerri 
buruz lan bat egiten nabil, eta han ez zaizkie argaz-
kiak batere gustatzen. Euskal Herrian ere oso zaila da”.

Hiru argazki-liburu publikatu ditu: Inventario (1998), 
Paralelo21 (2006) eta Angst (2013). Aurten, bere lau-
garren lana kaleratuko du, Tanger Dream, izenburuak 
dioen moduan, Tanger hiria eta hango bizilagunen 
argazki sorta. Bizitzarekiko interesa islatzen du bere 
lanetan. “Azken finean, gauzak intentsitate handia-
goarekin begiratzen dituzu, eta litekeena da gauza 
erakargarriak aurkitzea edo ikuspuntu ezberdin bat”. 
Jakin-minak ere asko laguntzen du. “Bi kale ikusten ba-
dituzu, eta bat ezagutzen baduzu eta bestea ez, kurio-
soa, ezagutzen ez duenetik abiatzen da”. Hor ateratzen 
omen dira argazkiak, berak, behintzat, lortu egin ditu.

Henri Cartier-Bressonek zioen: “Zure lehen 
10.000 argazkiak zure argazki okerrenak dira”. 
Batzuetan egia da eta beste batzuetan ez. Badago jendea 
adinarekin hasten dela fotografikoki, eta badago jendea 
ere hasieran oso lan onak egiten dituela, eta, gero, ebo-
luziorik ez dutenak. Bizitza edo ardoen moduan. Ardo 
batzuk denborarekin hobeak dira, eta beste batzuk 
denboraldi bat irauten dute. Nik Cartier-Bressonekin 
gauza askotan bat egiten dut, baina honetan konkre-
tuki ez. Lehendabiziko lan batean gauza harrigarri 
bat egin dezake norbaitek, eta gero ia ez da garatzen. 

Azokako argazkilaria

1960an jaio zen, Durangon. Argazkilari bizkaita-
rra odolean daramatza ofizioa eta afizioa. Txiki-
tan, orduak pasatzen zituen aitak eta osabak zuten 
estudioan, eta, tarteka, lagundu egin ohi zituen. 
Baina hazterakoan, argazkilaritza erabat baztertu 
zuen. Denbora luze igaro behar izan zen irudieki-
ko interesa berpizteko. Liburuetan ikusten zituen 
argazkien bitartez, bere sustraietara bueltatu zen. 
Londresen kurtso bat egin zuen arren, autoikas-
kuntzaren ibilbidea izan da berea. Magnum agent-
ziaren hainbat tailerretan parte hartu zuen, eta 
1989tik 1992ra Eginen aritu zen lanean. Azken 15 
urteetan, Durangoko Azokaren argazkilari ofiziala 
izan da. Nahiz eta ez bilatu, argazkilaritzaz bizit-
zen amaitu zuen, eta nabari da pasioa duela. Berak 
dioenez, «nolabait genetan zihoan». Azkenaldian, 
Tangerri buruzko lan pertsonal bat darabil eskuetan.

Eta hori zergatik?
Zure bizitzan garai onenean ez bazau-
de, argazkietan izango du isla. Bizit-
za eta argazkilaritza erabat lotuta daude. 

Beraz, ez zara ados egongo 
Josef Breitenbach argazkilariarekin. “Egun 
onak diren argazkilari gehienak hastape-
netatik izan dira onak”, esan zuen behin.
Bai, baina ñabardurekin. Bizitzaren kuriositateare-
kin zerikusia du, nolabaiteko voyeurismoarekin. Be-
giratzea gustatzen zaigu. Argazkilaria izatea errazten 
dizkizun gaitasun batzuekin jaiotzen zara: mundua-
rekiko jakin-mina, jendearekin harremanak hasteko 
erraztasuna, pazientzia. Kulturaren beste diziplinetan 
hezten zaren heinean zure lana ere hobetzen doa. Ja-
kin-minarekin esan nahi dut, leku batera joaten baza-
ra eta bi kale topatzen badituzu, ikusnahiak ezagut-
zen ez duen tokitik sartuko da, eta hor ateratzen dira 
argazkiak. Azken finean, bizitza interesatzen bazaizu 
gauzak intentsitate handiagoarekin begiratzen dituzu.

Kamera ez da hain garrantzitsua pertsona baizik?
Bai, bai, dudarik gabe. Askotan argazki makina ozto-
po bat da. Egungo makinak oso 
konplikatuak dira teknikoki, eta, 
gero, kamera zu eta modeloaren 
artean ipintzen duzun momen-
tuan zerbait apurtzen da hor. 
Muga bat sortzen da. Erretratue-
tan, argazkilari eta modeloaren ar-
tean sortzen den harremanak bermatuko du arrakasta.

Orain edozein pertsona izan daiteke kaze-
tari edota argazkilari. Zer deritzozu “hiri-
tar kazetaritzari” buruz? Uste duzu lanbi-
dea aberasten duela edo kaltetu egiten du?
Demokratizazioa da hau. Orain edozein izan daite-
ke, eta inportatzen duen bakarra da tokian eta mo-
mentuan egotea. Lanbiderako guztiz kaltegarria da. 
Azkenean, mundu osoa kazetaria denez, ez du ezer-
tarako balio norbaitek lanbidea ikasi izana, trebatu 
eta gogortu izana, eta egoera anitz maneiatzea ikastea. 
 
Azken urteetan, erredakzioetan lanpostuak mu-
rriztu, lan baldintzak kaskartu eta, ondorioz, ar-
gazki-agentzien presentzia handitu da. Harremana 
galdu egiten da egunkari eta argazkilarien artean? 
Bai, bai, guztiz. Argazkilaria ez dago baloratuta, lan 
baldintzak oso txarrak dira, argazkiak aukeratzen di-
tuena ez da aditua… Egunean lan desberdin asko egin 
behar dira eta teknologiak aukera ematen duenez, ar-
gazki asko bidali. Ez dago motibaziorik profesionalen 
artean, lan asko egiten baduzu, gutxi irabazten baduzu 
eta zure lana baloratzen ez bada… Bestetik, agentziei 
erosten zaie merkeagoa delako. Horrek guztiak eraman 
du argazkilarien ospe-galtzea handiagoa izatea. Kalte-
garria da prentsaren mailarako baita gizartearentzako. 

egunkarien azaleko argazkiak aukeratzen dituz-
tenak. Uste duzu erabaki onak hartzen dituztela, 
edo nabaritzen da kultura grafiko eskasa dutela? 
Eskasa ez, batere ez. Azkenean erredaktoreak dira eta 
bilatzen dutena da argazkiak azaltzea hitzekin azal-
du behar dena. Ez dute kultura eta lengoai bisualik. 
Ez dute jendearen kultura-maila handitzen, notiziak 
esaten dutena errepikatzera mugatzen dira. Kaze-
taritzaren lanaren %90 prentsaurrekoak dira, ez da 
ezer gertatzen gizartean, eta egunkaria horren isla 
da. Erredaktoreek informatiboki pentsatzen dutenez, 
ez dute ikusten argazkia iradokitzeko balio duela, 
gonbita egiteko, irakurlea erakartzeko eta gero tes-
tua irakurtzeko. Argazkia ez da testuaren adornua. 

Kazetaritzan arau eta printzipio deontolo-
giko eta etikoak daude. Prentsako argaz-
kietan ere arauak edo mugak jarri behar-
ko lirateke? Zer ez litzateke onartu behar? 
Kazetaritzako arauekin nahiko izango litzate-
ke, argazkilaritza barnean sartuz. Arau etiko ho-
rien interpretazioa bat egin, eta argazkien ere-
mura ekarri. Hala ere, arauei dagokienez… niri 
zentsurak oso urduri jartzen nau. Agian hoberena 
da bakoitzak baloratzea eta gestionatzea. Askata-
sun adierazpena legislatzeak beldurra sortzen dit.

Aylan Kurdiren argazkia publikatuko zenukeen. 
Mendebaldeko ume bat izan balitz ez lukete aterako… 
Arazoa hori da. Momentu batean gaude non Afrikan 
hezurretan dauden umeen argazkiak ateratzen ditu-
gun, eta, gero, famatu baten umearen aurpegia pixe-
latuta azaltzen den. Jadanik ez dago umerik Mende-
baldean. Bai uste dut atera behar dela Aylan Kurdi 
errealitatean gertatu delako, baina goazen ere hemen-
go umeak ateratzera, izan gaitezen koherenteak. Bai-
na, hirugarren munduko bizitzek gutxiago balio dute. 

Irudi gogorrak saihestu  behar dira?
Ez, ez. Gauza da ze testuingurutan dau-
den irudiak, ze azalpen ematen zaien, nola in-
terpretatzen diren. Ezin dira bakarrik mor-
borako erabili, gogoeta bultzatu behar dute. 

PPko gobernuak onartutako Mozal legeak he-
rritarren eskubideak eta askatasunak ukat-
zen ditu. Argazkilariei nola eragiten dizue?
Beti egon da ukapena. Ni prentsan nengoenean milaka 
aldiz eskatu didate nortasun-agiria, atxilotu naute ar-
gazkiak ateratzeagatik, eta ez zegoen araututa. Arazo 
hori beti egon da, baina orain estaldura legala daukate. 
Botereak ez du nahi bere alderdi iluna erretratatzea.  
Instituzionalizatua dago eta 

“Ez dute jendea-
ren kultura-maila 
handitzen, noti-
ziak esaten dute-
na errepikatzera 
mugatzen dira”

Txelu Angoitia argazkilari durangarra argazkilaritza afizio 
eta ofizio ditu/ Sara Muerza Bezunartea

Sara Muerza Bezunartea 
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babesik gabe gaude. Atzera egin da. 

Argazki kazetaritzan zer gailen-
du behar da, informazioa ala estetika?
Estetikaren bidez informazioa. Ez dira gauza diferen-
teak. Argazkilaritzaren bertuteetako bat da argazkia 
iradokitzailea izan behar dela. Lehendabizi, harra-
patu egin behar zaitu, hura begiratzean zerbaitek 
kolpatu behar zaitu, nahiz eta edertasuna izan, 
eta, gero, zu pentsaraztea. Horrekin informa-
zioa bilatuko duzu. Ikusten duzuna interesat-
zen bazaizu, berria irakurriko duzu. Arazoa 
da argazkilariak egunero egiten dituen bost 
lanetatik, ezin dituela guztiak sakonta-
sunez egin, hausnartzen, ikuspuntua bi-
latuz. Leku batetik bestera egoten dira. 

Konplikatua izango da argaz-
kilariaren artea irudikatzea. 
Ezin dute, ez du astirik ematen. Ha-
mar minutu dituzte eta alde egin behar 
dute. Profesional hauek desmotiba-
tuta daude, argazkiak ateratzen doaz 
lanbide bat duzulako eta badakizu-
lako gauzak gaizki ez egiten, baina…

Sari famatu batek –World Press 
Photo, esaterako- ze puntuta-
raino bultza dezake argazki-
lari baten karrera, ibilbidea? 
Tximista bezala bultzatzen zaitu. Nire us-
tez, modu neurrigabean, izan ere,egun-
batean oso argazki ona egin dezakezu ia 
konturatu gabe. Argazki bat kasualitatez 
atera daiteke, zortea pastelaren ginga da. 
Ibilbidearengatik edo argazki-entsegu ba-
tengatik ematen badizute saria hori dife-
rentea da, istorio bat kontatzen duzulako. 
Batzuetan, argazkilaria erdipurdia da eta 
egun batean oso irudi ona hartu du, momen-
tu konkretu batean zegoelako eta faktore ez-
berdinek lagundu zutelako. Bizitzaren zoria.

Durangoko Azokako argazkilaria izan da urte 
luzez. Irudian, Durangoko Azokaren ondoan/
Sara Muerza Bezunartea

Arte-galerien  iraungitze-data
Azken zortzi urteetan, Iruñeak arte espazioak galdu ditu, eta hirian                  

hutsune artistikoa sortu da.

Krisi ekonomikoaren eta publikoaren kontsumo 
aldaketen ondorioz, arte-galeriek zailtasunez be-

teriko bidea igaro behar dute gaur egun bizirik irau-
teko, eta askotan, bidearen erdian gelditzen dira. 
Haien desagerpenak artisten obrak erakustea ozto-
patzen du, eta azkenik, kultura bera kaltetu egiten du.

Sigmund Freudek zioen artearen funtzioa gizar-
tea eraikitzea dela, gu berreraikitzea erortzearen 
arriskuan gaudenean. Eta zehazki, krisi garaietan, 
erortzea errealitate bat denean, askok jotzen dute 
artera krisitik ateratzeko. Eta garai horretan, arte 
gehien sortzen denean, murrizketa gehien jasaten 
dituen alorra, kultura izaten da; horrela, lantzen di-
ren sorkuntza asko ez ditu publikoak ezagutuko. 

Iruñea bezalako hiri ertain batean, arteak espazio, 
areto eta txokoak bete izan ditu urteetan zehar, baina, 
2008tik gainbehera bizi du. Arte-galeriek eskaintza 
artistiko aberatsa suposatzen zuten hirirako, nahiz eta 
Euskal Herriko beste hiriekin konparatuz, Iruñeko es-
kaintza kulturala beti eskasa izan den. Horrela, arte-ga-
lerien itxierek ez dute lagundu joera hori aldatzen, are 
gehiago, zegoen hutsune artistikoa areagotu egin da. 

2008. urtean, bost hilabetetan, bost arte-galeriek utzi 
zuten hiria, eta Nafarroako Aurrezki Kutxak (CAN) 
kudeatzen zituen bost areto ere desagertu ziren. Ateak 
ixten lehena, Mikel Armendia galeria izan zen, insta-
lazioak Madrilera eramanez. Bi aste geroago, Pintzel 
galeriak itxi zuen negozioa, 
28 urteko ibilbidearen ostean. 
Urte amaieran, Iruñeko Erro-
txapea auzoan kokatuta zegoen 
Reciclarte izan zen, baita Be-
rria Kaleko Uno2Tres galeria. 

Galeria pribatuen ixteari, beste erakundeek eskaint-
zen zituzten jardueren beherakada gehitu behar izan 
zitzaion. Nafarroako Aurrezki Kutxa izan zen kasu 
nabarmenena. Garcia Castañon eta Maya Gaztelu 
kaleetan bi erakusketa areto zituen, eta Sarasate Pa-
sealekuan hirugarren bat. Azken honetan, nazioar-
tean ezagunak diren Warhol, Oteiza, Tapies, Chillida

“Iruñeko artista 
batekin erakusketa 

bat prestatu eta ez du 
garbi jokatzen”

eta Violaren artelanak ikusgai egon ziren; hiru espa-
zioek orain dela zortzi urte utzi zioten obrak erakustea-
ri. Iruñeko Udalak, aldiz, ohiko erakusketak mantendu 
ditu Ziudadelan, Conde de Rodezno aretoan, eta Des-
calzos kalean dagoen Kultura eta Hezkuntza Alorrean.

Bestelako erakusketa tokiak daude ere: 2007ko 
urrian ireki zen Uharteko Arte Garaikideko Zen-
troa, Uharte Buldain Fundazioa, Nafarroako Mu-
seoa eta Altzuzako Oteiza Museoa. Baina leku hauek 
guztiak ez dira arte-galeriak, eta, hortaz, ez dute 
haien zeregina egiten, eta artistak aukerarik gabe 
gelditzen dira beraien obrak erakusteko. «Artis-
ta gaixoak. Haien obrak erakustea ezinezkoa egiten 
da. Ez daude tokiak», dio Esther Blasco galeristak. 
Blascok 2014ean ireki zuen San Anton Gallery, bai-
na 2016ko urtarrilean itxi behar izan zuen bideraga-
rritasun faltagatik. “Nik ez nituen irabaziak lortzen, 
eta galeria aurrera atera ahal izateko, bi lan nituen”.

Elkarlanaren emaitza

Ormolú galeriako sozioetako bat, Maite Diaz, bat 
etortzen da artistak oso aukera urriak dituztela haien 
obrak erakusteko. “1999an, arte-galeria ireki genue-
nean, zazpi geunden zonalde honetan, orain bi bai-
no ez gara gelditzen. Artista hasiberrientzat oso leku 
gutxi daude”.Pedro Luis Lozano, Iruñeko Udalaren

Egun hauetan, Ormolu galerian, Jordi Alcarazen 
obra dago ikusgai/Sara Muerza Bezunartea
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Arte Plastiko eta Ondarearen teknikaria, ados dago 
Iruñeak ez duela aukera handirik eskaintzen. Hala 
ere, nabarmentzen du Iruñeko Udaletik eta Nafa-
rroako Gobernutik lan egiten dela egoera horri buel-
ta emateko. “Nafar gobernuak deialdi publikoak ditu 
erakunde kulturalentzat, eta bertan galeriek parte har 
dezakete. Haien egoera ikusita, haiekin elkarlanean 
gabiltza”. Pasaden urteko irailean ospatu zen Nafa-
rroako Arte Galerien Lehenengo Topaketa jarri du 
elkarlaneko adibidetzat. Iruñeko Ziudadelako Armas 
aretoan izan zen, eta zortzi galeria egon ziren: San 
Anton Gallery, Conde Rodezno Galeria, Area-arte 
Galeria, Ormolú Galeria, Contraluz Galeria, Fermín 
Echauri Galeria, Fermín Echauri 2 Galeria, eta Ar-
teA2 Galeria. Erakusleiho artistikoa osatuz, egitarau 
parte-hartzaile eta dinamikoa eskaini zuten, beraien 
lana eta obrak ezagutzera emanez. “Esperientzia 
aberatsa izan zen guztiontzat, bai arte galerientzat 
bai publikoarentzat. Hurrengo urtean edizio berri 
bat ospatzeko asmoa dugu”, gaineratu du Lozanok.

Arte-galeriak ixtearen erruduna krisia izan bada ere, 
jendeak artearekiko zeukan interesa galtzea ere eraba-
kigarria izan da. «Galeriak harropuztuta egon dira, eta 
oso zaila jarri dute», azaldu du Blascok. Horri gehitu 
behar izan zaio, artista batzuek ez dutela galeristaren 
lana baloratzen. «Iruñeko artista batekin erakusketa bat 
prestatu eta ez du garbi jokatzen», esan du Esther Blas-
cok. Galeria-jabeek obra bat saltzen duten bakoitzeko 
%30-%40 inguruko irabaziak eramaten dituzte, baina 
batzuetan, artista hirikoa denean, ingurukoek erakus-
keta amaitzean erosten dute obra artistak portzentajea 
aurreztu dezan. «Hori dela eta, kanpoko margolariak 
ekartzera behartuta ikusi nuen neure burua. Pena han-
dia eman zidan material oso ona daukagulako etxean, 
baina ez zidan merezi, tokia uzten diezu, obra defen-
ditzen duzu, prentsarekin hitz egin, katalogoak pres-
tatu… azkenean, ezertarako», gaineratu du Blascok.  

Sartzearen beldur
Arte-galeriek esklusibotasuna iradokitzen dute, ber-
tan gutxi batzuk sartzeko eskubidea balute bezala. 
Ondorioz, jendea, askotan, galerietan sartzeko bel-
dur da. “Bai, gertatzen da, baina ez hemen. Galeria-
ren arabera izaten da, giro hotzekoa denean, adibi-
dez. Baina bilakaera bat egon da horretan, bestela 
galeriek ezingo zuten biziraun. Hein handi batean, 
galerietan sartzen den jendeak ez du erosten, ikus-
tera etortzen da”, esan du Maite Cengotitabengoak, 
Ormolú galeriako beste sozioak. Pedro Lozanok 
baietz erantzun du, bertan sartzea zaila egiten zaio-
la publikoari, hauek “bitxi-dendak” diruditelako, eta, 
batik bat, galeriek publikoarekiko mantendu duten 
jarrera itxiaren ondorio dela. “Bi planteamendu dau-
de: izaera publikoko erakusketek pentsaera oso ire-
kia dute; galerien kontzeptua, ezberdina da. Galeria 
bati ez zaio hainbeste interesatzen jende asko joatea, 
baizik eta joaten direnak bezeroak izatea. Beraien 
lana ez da artea erakustea, baizik eta hura saltzea”.

Galerietan sartzeko beldur bada jendea, arte-gale-
rien jarreran edota publikoaren jokaeran aldatzeko 
zerbait egongo da. “Artea kalera ateratzea”, baiezta-
tu du Blascok. Lozanok, aldiz, hezkuntza arazo bat 
dela uste du. “Liburutegi batean 
liburuak erostera sartzen garen 
moduan, galeria batera joatea 
ere normala izan beharko luke”. 
Galeriek jendearen beldurra 
uxatzeko eta publikoa erakartzeko formula bat pro-
posatzen du. “Erakusleihoak daude non koadroak 
jartzen diren eta telefono zenbaki bat, ez dago bes-
terik, ez dago sartzeko aterik. Jendeak galeria baten 
atea zeharkatzeko duen beldurra saihesteko egiten da”.

Sarean ere ikusgai
Eroslearen profila denborarekin aldatuz joan den 
heinean, plataforma eta formatu ezberdinak sor-
tu dira. Aldaketa horren ikur dira galeria birtualak. 
“Galeria birtualen publikoa gazteagoa da, adine-
koei beldurra ematen dielako teknologia”, azaldu du 
Blascok. Proposamena ulertzen duen arren, berak 
ez luke artelanik erosiko “ikusi behar dudalako, uki-
tu”. Maite Cengotitabengoaren ustez, “ez dago giza 
kontakturik, eta harreman oso politak galtzen dira”.

Publikoa bestelakoa al da modelo tradizionalean 
eta sarekoan? «Ez du zertan hala izan behar. Sa-
reak formatu ezberdina eskaintzen du, baina funt-
sean, saltzen dena berdina da», dio Lozanok.

Jordi Alcarazen argazkiak/ Sara Muerza Bezunartea

“Galeriak 
harropuztuta egon 
dira, eta oso zaila 

jarri dute”

Arte-galerietako bezeroen profil bereziturik ez da-
goela aipatu du Esther Blascok, eta Maite Diazek hori 
baieztatu du. “Gazteetatik hasita adinekoetaraino, 
erosteko ahalmen anitzak dituztenak. Gainera, or-
daintzeko formula ezberdinak daude, adibidez, kuo-
tatan”. Artelanak prezio merkeetan aurkitzeak ere 
laguntzen du bezero berriak ekartzen. “Gazteak gero 
eta gehiago animatzen dira: ezkontza baterako eros-
ten dute, beraien gozamenerako…”, azaldu du Loza-
nok. Diazentzako, erosten duzun lehenengo obran 
dago gakoa. “Behin lehenengo obra eskuratuta, bide 
horretan jarraitzen duzu. Jendeak ikusten ikasten du”.

Utzitako hutsunea betetzen

Arte-galeria bat itxi eta leku libre bat gelditzen da hi-
rian; hark utzitako tokia beste batek osatuko du. Baina 
hilabete gutxitan galeria bat baino gehiago denean? 
“Oso zaila izaten da arte galeria bat gutxiago dagoe-
nean haren espazioa betetzea. Galeria batek hamar 
erakusketa ditu, bik hogei, eta bat joaten bada, erdia 
gelditzen da. Jendeak ez dauka lekurik erakusteko, 
eta gauza oso interesgarriak egiten dituzte. Leku fal-
tan, sarean zintzilikatzen dituzte obrak”, diote Ormo-
lú Galeriatik. Pedro Lozanok, aldiz, ez du uste hirian 
hutsune bat gelditu denik. “Itxi badute, inor erostera 
joaten ez zelako da, beraz, ez zen behar hori exis-
titzen. Hutsune bat bete ordez, behar bat sortu be-
harko litzateke galeria horiek zentzua izan dezaten”.

Ohituta nago hiriarentzat onuragarria den proie-
ktu garrantzitsu guztietan Nafarroa Bairen 

ezezkoa izatea». Yolanda Barcinaren erantzuna izan 
zen kazetariek Sanferminen museoari buruz galde-
tu ziotenean, Iruñeko udalbatzak hura geldiarazteko 
aurkeztu zuen mozioaren ondoren. 2010eko azaroa 
zen. Yolanda Barcina Iruñeko alkatea zen, eta berak 
eta bere partiduak begi onez ikusten zuten 24 milioi 
euroko aurrekontua eskatzen zuen museo bat eraikit-
zea. Ekarpen ekonomiko eta turistikoen argudioekin 
apaintzen zuten proiektua, baina, Nafarroako Kontuen 
Ganberak gastu hori zalantzan jartzen zuen eta inbert-
sio plan bideragarri bat egitea eskatzen zion udalari.

Museoa azkenean ez zen egin diru faltagatik, baina, 
“ez eraikitzeak” 6,5 milioi euroko gastua suposatu 
zuen herriarentzat; UPNren arrakastarik gabeko ha-
maikagarren kudeaketa bilakatuz. Aurreko gober-
nuek hirian eta, oro har, Foru Erkidegoan, utzitako 
ondareak sektore guztiak kaltetu ditu, kultura berezi-
ki. Iruñerrian bost museo daude, Nafarroako Museoa 
garrantzitsuena izanik. Honek aurrekontuaren %90 
administrazio gastuetara bideratzen du, %4 kultur 
jardueretan inbertituz. Baina, ekintza kulturalek ez 
al lukete izan behar museoen xedea? Zer hobe mu-
seoetarako, kulturgintza sendo eta aberatsak baino? 
Garrantzizkoa diren sailetara %4 bakarrik biderat-
zen bada, ze motatako museoak ari gara eraikitzen?
Museoak kultura indartzeko eta zabaltzeko ba-
liagarriak dira, eta hauen bizirautea   bermatzeko

laguntzak ematea oinarrizko bihurtu da azken ur-
teetan. Baina, diruaren bitartez laguntzeaz gain, 
bultzada soziala eskaini behar zaie, bestela jaso-
tako diru-laguntzak zuloak estaltzeko baino ez dira 
erabiliko. Oteizako Museoa da horren adibide bat. 
Gobernu berriaren etorrerarekin aurrekontu zaba-
lagoa dauka, 2015ean baino %8’3 gehiago, guztira 
823.790 euro. Aurrekontu-sail honi esker EEEare-
kin zeuden bost langile lan-kontratu finkoa izan-
go dute. Baina berriro ere administrazio gastue-
kin gatoz, aurrekontu gehiena sail horretara baitoa. 

Museo batean langileen ardura funtsezkoa da jakina, 
eta egiten duten lana baloratzekoa da, baina, aurrekon-
tuen zati gehiena administrazio kontuetara bideratzen 
bada, ze motatako ekintzak antolatuko dira zentroetan? 
Ez al da hobe publikoa erakartzeko formulak bilatzea? 

Lehen, Nafarroa Bai. Orain, Geroa Bai. Hurrengo ur-
teetan aukera izango du alderdiak herrian ikusi nahi 
duen kultura eraikitzeko. Gogoratu beharko du –edo 
gogorarazi beharko diogu- museoetatik hastea ere 
inportantea dela. Bestetik, ikusi beharko da ere San-
ferminen museoaren ideia mahai gainera ekartzen ote 
duen; jakina baita, oposizioan dagoen alderdiak ez 
duela gauza berbera pentsatzen gero boterera iristen 
denean. EH Bilduk, behintzat, ez du iritziz aldatzeko in-
tentziorik, eta hori pauso inportantea da, kontuan hart-
zen bada ez dagoela Sanferminen museoaren beharrik. 

Museoa, kulturaren bultzatzaile?
Sara Muerza Bezunartea 
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