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G
oizalde Landabasoren “Babeserako kopia”
liburuaren sarrerako Vladimir Holanen
aipuak dio «igande euritsuetatik babeste-
ko aterpea» dela poesia. Durangoko Azo-
kan nobedadeetako bat izan den poesia li-
buru eder horrekin hasten dut gaurko

nire kontaketa.
Euriz eta hotzez tindatutakoak dira nire oroitzape-

nak. Ez dakit memoriak zergatik horiek mantendu di-
tuen hor buruan, hilezkortuta bezala. Neguko astebu-
ru luze haietan, egutegian ilusioz apuntatuta egoten
ziren egun haiek. Duela hogeita lau urte ingurukoa da
lehenengo oroitzapena. 1991. urtea. Euskaraz entzi-
klopedia hura argitaratu zen urtea. Azokan presentzia
berezia izan zuen. Edo, hori gogoratzen dut behintzat.
Entziklopediak oraindik baliagarriak ziren garaiak zi-
ren. Harrotasunez esaten nuen nik baneukala hura
etxean. Eta, handik aurrera,
erdaratik euskarara itzul-
pena egiten ez nuela lanik
egin beharko.   
B igar ren  oro i tzapena

1996. urtekoa da. Pako Aris-
tirekin hitz egin nueneko
arratsalde hura. Euria ari
zuen egun hartan ere. Egun
iluna zela gogoratzen dut.
Idazten jarraitzera animatu
nindueneko une hura da-
torkit akordura, idatzi berri
nuen ipuin motz haren il-
dotik. “Kcappo”, “Irene” eta
“Krisalida” trilogia irakurri
berria nuen.  Ez dakit  or-
duan zehazki nola interpre-
tatuko nituen bertan idatzitakoak. Ziurrenik nerabe-
zaroko inozentziaz. Baina, gogoan dut, istorioan
kontatzen ziren harremanak ez-arruntak iruditu zi-
tzaizkidala. Testuinguru arrunt batean kokatutako ha-
rreman ez-arruntak. Hilketa odoltsuak. Bortxaketak.
Haragikeriak. Eta, idazlea ezagutzea berezia izan zen.
Artegatasunez tindatuta dago bigarren oroitzapena.
Horiek dira azokaren inguruko nire lehenengo me-

moriak.
Tamalez aurten ez dut joaterik izan, baina gertutik

jarraitu ditut egunero albisteak. 
Harkaitz Canori egindako elkarrizketa batean iraku-

rri dut honokoa: Durango ez dela leku bat, euskal kul-

tura zentrala den unibertso paralelo batera egindako
sartu-irten iragankorra baizik.
Azokari buruzko albisteak irakurtzen jarraitu dut.

Irakurri nahi ditudan liburuen zerrenda bat egiten
hasi naizen bitartean. “12etan bermuta”. “Ezpainak
arrainak bezala”. “Neguko egunerokoa”.
Ez da leku bat.  Buruan darabilkit.
Goizalde Landabasori egindako beste elkarrizketa

batean ezlekuekin bihotza erdibituta zegoela zioen.
Existentzia ukatzen diegun tokiez ari zen. Deseroso
sentitzeaz. Dagoen lekura ezin egokitu ahal izanaz.
Ez da leku bat. Esanahi ezberdinez pentsatzen hasi

naiz. Urtean zehar kulturarako sentsibilitaterik gabe-
ko jendeak azaleko militantzia erakutsi nahia akaso. 
Irakurtzen jarraitu dut. Sexismoa antzemateko saio

bat egon dela zioen goiburuak. Gazteentzako filmek
eta bestelako programek erakusten dituzten jarrera

eta mezu sexistez aritu omen da Katixa Agirre idaz-
lea. Berrogeita hamar urteren ostean oraindik hain
aurrerapen gutxi egin dugula ohartzeak tristura
eman dit.  
Hala ere, berrogeita hamar urteotan azoka existitu

izan ez balitz, gure kultura zer izango ote litzatekeen
ez dakit.
Zer esango dute azokaz gure ondorengoek hemen-

dik berrogeita hamar urtera. Ezlekuak egunen batean
leku bihurtzen direla pentsatu izan dut. Akaso, ordu-
rako leku bihurtuko da.
Londresko igande euritsuan poesia irakurtzen ja-

rraitu dut. •

{ koadernoa }

Ez da leku bat. Ezlekuak

Neguko asteburu luzeetan egutegian
ilusioz apuntatuta egoten ziren egun
haiek. Duela hogeita lau urtekoa da
lehenengo oroitzapena. 1991. urtea.
Euskaraz entziklopedia hura argitaratu zen
urtea. Azokan presentzia berezia izan zuen
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B
ost urtez jarrai-
tzaileak zain eduki
eta gero disko be-
rriarekin dator
Olatz Zugazti: “Ur
goiena, ur barre-

na...”. Bakarka argitaratzen duen
bosgarren diskoa du. Sentimen-
duetatik, eta bereziki mintzen
duten gauzetatik, heltzen zaio
inspirazioa konpositore eta kan-
tariari.  Euskal Herriko gaur
egungo egoerak sortutako hase-
rreak eragindako hausnarketa
nabaria da disko honetarako
idatzitako hitzetan. Euskal gi-
zarteak bere burua definitzeko,
eta, ondorioz, ikusteko, duen jo-
era berria du hizpide. Euskalta-
sunean ausart eta harro izatea
aldarrikatzen du.
Euskal kantagintza tradizio-

nala beti berarekin eramanda,
bere sorkuntza propioek osa-
tzen dute diskoaren zatirik han-
diena. Pako Aristik ”Bizitzaren
baitatik” kantuaren hitzak sortu
ditu, eta, musikan, Brendan Gra-
hamen doinuak izan ditu lagun
Zugastik. 

Nola deskribatuko zenuke zure
azken diskoa?
Nire lan pertsonalena da, nire
barnetik ateratakoa; ausartena
dela ere esango nuke. Nire pen-
tsaera azaleratzeko ausardia-
txoa izan dut lehen aldiz, biluz-
ten hasteko, baina pixka bat
neurtzen. Izan ere, nire buruari
ere zentsura jarri diot, kanturen
bat edo beste apartatu egin dut.
Esan dezaket protesta kantu

mota bat biltzen duela. Ez da in-
perialismoari buruzko protesta,
finean ezagutzen baitugu zer
den. Nolabait gure erantzunare-
kin ados ez egotearen ondorioz
egindako hausnarketa bat da.
Astindu bat eman nahi diot he-
rriari esateko gogoeta dezan
mintzatzen ari garen moduaz,
gure herriari dagokion kokapen
horretatik hain urrun joanez.
Herri menderatu gisa izan be-
harko genukeen jarreratik, nire
ustez, oso urrun. Guk geronek

desagerrarazten dugu gure he-
rria, gure jarrerarekin, ontzat
emanez gauza batzuk, eta ia ez
hitz eginez hainbat gauzez.

Zein da hitzen garrantzia?
Zein hitz erabiltzen den eta zein
ez garrantzitsua da. Esan ohi da
hizkuntzak berak pentsaera era-
giten duela. Gizakiok hizkuntza
asmatu dugu, baina hizkuntzak
berak gero gure pentsaera mol-
datzen du. Adibide bat jartzea-
rren: harritu egin ninduten
orain dela hamar bat urte ikas-
tolako batzordean nengoela az-
tertzeko iritsi zitzaizkigun do-
kumentu batzuek. Hor ikusi
nituen konplexuek eragindako
hainbat diskurtso. Esate batera-
ko, aipatzen zen euskaldunak
garela, baina unibertsalak. Bai-
na, nik diot, euskalduna zarenez
zara unibertsala. 
Badirudi aldarrikatu behar

dugula euskaldunak garela bai-
na ez garela gure zilborrari begi-
ra, mundu guztia bere zilborrari
begira dagoenean. Bidaian joa-
ten bazara konturatzen zara de-
nek dauzkatela beren banderak,
eta ez hori bakarrik, baita beren
armadak ere, mundua naziona-
lista dela. Estatu nazionalista
eta gainera zapaltzaileak dira. 
Besteok, defendatzen ari gare-

nok, azkenaldi honetan justifi-
katu egin beharra izaten dugu,
eta anitzak garela aldarrikatu,
Euskal Herria anitza dela. Baina
hori ez da kontua; kontua da
nork agintzen duen hemen. Niri
berdin dit zein koloreko jendea
dagoen hemen
Hitzak erabiltzerakoan badi-

rudi gu ere difuminatzen goaze-
la. “Herria” hitza ez esateagatik
erabiltzen dugu “gizartea” asko-
tan, eta gizartea esatearekin
ukatzen dugu herri bat dagoela.
Zein gizarte da aipatzen dugun 
hori? 

Ausardia aipatu duzu. Zer ikus-
pegitik ausartu zara zu zeu,
ikuspegi kritiko horretatik? 
Bai, alde horretatik. Era berean,
hori bai, harritzen nau esan di-
datelako ausarta naizela, eta
kezkatzen nau. Iruditzen bazaie
ausarta dela ni esaten ari naize-
na, uste baino okerrago gaude.
Azken finean, basamortu bat

bezala da. Sentitzen da Euskal
Herria desagertu balitz bezala,
baina era berean negar egiten
dugu. Badakigu zerbait ez dago-
ela ongi, konturatzen gara nola
erasotzen ari diren hizkuntza,
hezkuntza... Atal batzuk dauz-
kagu ez daudenak ondo, eta ez
dira babestuta egongo estatu
bat ez dugun bitartean. Edo ho-
ri eduki ezean, gutxienez jakin
arte nola gauden, hau da, diag-
nosi bat egin beharra dago. Ezin
da ukatu zerbait okerra dagoe-
nik oinarrian; ezin da adarreta-
tik hasi zerbait konpontzen, le-
henengo enborra dago, eta gero
hizkuntza, hezkuntza eta beste
atal guztiak. 
Hegoaldean azkenaldian, eta

Iparraldean aspaldidanik, heda-
tu da identitate kontuak, norta-
sun kontuak utzi behar direla,
atzerakoiak direlako. Garrantzia
dutenak gizarte kontuak dira.
Baina nor izan gabe zer egin
daiteke? Identitate gabe zerbait
egin al daiteke? Ez, beti da iden-
titate bat; orduan zureari uko
egiten badiozu, beste bat har-
tzen ari zara. Guk ezetz uste du-
gu, identitateak alde batera uz-
ten ditugu, eta gizarteaz hitz
egiten dugu. Aldiz ez gara kon-
turatzen joko horrekin beste
identitate bat hartzen ari gare-
la; Hegoaldean, espainola, eta,
Iparraldean, frantsesa.

Zu zeu sentitu zara ausart edo
jendeak sentiarazi zaitu horre-
la mezu hori transmititzean?
Ni kontziente nintzen gauza ho-
riek esaten dituen jendeak, adi-
bidez Pako Aristik, arazoak di-
tuela. Aristi arbola astintzen
hasi da eta erasorik handienak
etxetik etorri zaizkio, bere talde-
kideengandik, herritarrengan-
dik, abertzaleenengandik. Or-
duan, horren kontziente izanik,
pentsatu dut zerbait esan beha-
rra dagoela; ezin dugu gelditu
hori ukatzen, ezkutatzen eta be-
ti negarrez. Eta gero hori sentia-
razi didate.

Ipar Euskal Herria ezagutzen
duzu. Hegoaldeaz ari zara edo
mezua Euskal Herri osora ego-
ki daitekeela uste duzu?
Euskal Herri osoaz ari naiz, jaki-
na. Gertatzen dena da denbore-

«Nire lan pertsonalena da,
barnetik ateratakoa, eta baita

ausartena ere»

OLATZ
ZUGAZTI

Kantari hernaniarrak bere musika eta

pentsaera ezagutzeko parada ematen

duen diskoa argitaratu du, eta kontzertuak

eskaintzen ari da lana deskubriarazteko.

Idoia Eraso

KANTARIA ETA KONPOSITOREA
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tan ezberdin gaudela; gu orain
bizitzen ari garen demokrazia-
ren iruzur hori Iparraldean le-
henagotik zegoen, “Liberté, ega-
lité, fraternité” horren barruan
hartu zuten Euskal Herria az-
pian. Ze “liberté” da hori? Ez da
guretzako, Frantziarentzako da.
Sakabanatuta gaude, kurduak
bezala. Horri irtenbidea emate-
ko, ez litzateke seguru asko de-
nok batera izango. 

Ezinegon bat sortuko al du dis-
koak zentzu horretan?
Ez dakit, baina gustatuko litzai-
dake pixka bat pentsaraztea, zer
esaten ari garen, zer aldarrika-
tzen ari garen, zein den gure mi-
na benetan, nondik datorren gu-
re mina, zein den gure gatazka
azkenean.

«Ur goiena, ur barrena...» dis-
koa egiteko lan prozesua nola-
koa izan da?
Behin batzorde baten egotea to-
katu zitzaidan ikastola batean,
ustez nire aldeko medio batean,
abertzalea. Aldiz, konturatu nin-
tzen konplexu pila batez ingura-
tuta nengoela, oso barneratuta
daukagula gu gaiztoak ez garela
esan behar hori. Hortik aurrera
egunero etxera iristen nintzen
haserre. Pixkanaka gauzak idaz-
ten nituen, kantuen hitzak, eta
gero zakarrontzira bota. Azkene-
an, baina, uste dut lortu dudala
sintetizatzea erdi ironiaz zertxo-
bait, hasiera bat. 

Inspirazioa sentimendu horie-
tatik etorri zaizu?
Bai, baina zaila da gai hau kan-
tuetara ekartzea. Norentzat ari
naiz? Bizitzan inspirazioa denak
ematen dizu, min egiten duen
guztiak. Azkenean, minak eragi-
ten du gehienbat, nire kasuan
bai behintzat.

Orain arte kantuen hitzez hitz
egin dugu. Etamusika?
Musika jartzeko normalean har-
patik abiatzen naiz, harpa es-
kuetan daukadala doinutxoren
bat sortuz. Batzuetan doinuak
aparte sortzen zaizkit, eta gero
uztartu egiten ditut hitzekin.
Bestetan, lehenengo hitza dago
eta harekin jolasten saiatzen
naiz, eta gero doinutxoren bat

atera daiteke. Batzuetan progra-
mazio oinarritxo bat jartzen dut
eta horren gainean sortzen ahal
da doinuren bat. Horrela aurki-
tu ditut musikari hauek, zuze-
nean, aldamenean ditudanak.

Gazteak dira zurekin diskoan
aritzen diren musikarietako
batzuk. 
Bat da gaztetxoa, baditu 19 urte,
beste batek 26 ditu eta hiruga-
rrenak ia berrogei. Bi zaharre-
nak ezagutzen ditut gaztetxoak
zirenetik, alde horretatik oso
gauza polita da. Beraiei galdetu
eta denek baiezko borobila
eman zidaten lehen unetik. 

Hor ikusten dugu Benito Ler-
txundirekin eta zurekin gerta-
tu zenaren antzekoa; zu gaztea
zinenean ezagutu zintuen eta
bere lanetan kolaboratzea pro-
posatu zizun.
Bai, igual bai. Egia esan, nik ez
diot  egutegiari  begiratzen;
kointziditu da gazteak direla

eta gainera oso ederrak direla,
ezta? Denek esaten didate zein
guapoak diren! Baina ez diot
begiratzen ez egutegiari, ezta
gauza horiei ere, baizik eta ta-
lentuari eta dohainei. 
Gaztetxoena, esaterako, Orio-

ko ikastolatik ezagutzen dut, 8 
urte zituenetik. Ematen nuen
kantagintza klase batean ezagu-
tu nuen; esku soinua jotzen
zuen eta umetatik izan du oso 
belarri ona. Gero teklatua bere
kasa ikasi zuen. Belarriz dena
hartzen du eta oso bizkorra da.
Besteak ere, oso serioak dira,
eta lanean gustua daukatenak.

Disko honetan harparen kon-
painian musika desberdinak
aurkitu ditugu. 
Agian izango da Euskadi Irra-
tian neukan “Kantaita” saioa-
rengatik, munduko musikei es-
kainitako saioa. Asko gustatu
izan zaizkit beti Mediterraneo-
ko eta Europa ekialdeko musi-
kak, baita zeltak ere, Europa in-

gurukoak asko. Egon daiteke
hortik ere. Badago kantu bat
nik erdi hip hop antzekoa dela
esaten dudana, eta hori da de-
netan protesta gehien egiten
duena. Nolabait mezuak behar
zuelako izan oso esana kanta-
tua baino gehiago: «Eraso txiki
guztiak handien zati besterik ez
dira». Rap bat balitz bezala abia-
tu nuen.

Mendekotasuna, zapalkun-
tza.. aipatu dituzu asko zure
lanetan. Musikak zer ematen
dizu pertsona gisa?
Alde batetik sentitzen dudana
dago, pertsona bezala eta gizar-
tekide bezala, eta orduan idatzi
egiten dut. Baina, beste alde ba-
tetik, musikaria naiz eta kan-
tuak egiten ditut. Nolabait bi
mundu horiek uztartzen saia-
tzen naiz. Niretzako musika ga-
rrantzitsua da, nire bizitzan be-
tidanik egon da. Saiatzen naiz
pixka bat transmititzen musi-
karen bidez ere. Batzuetan hori

«Harritzen naiz

esan didatelako

ausarta naizela, eta

kezkatzen nau.

Iruditzen bazaie

ausarta dela ni

esaten ari naizena,

uste baino okerrago

gaude»

“
Argazkiak: Isabelle MIQUELESTORENA
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ez da erraza izaten. Zenbat eta
gazteago izan, are eta gehiago
saiatzen zara erakusten instru-
mentua zenbat menderatzen
duzun, zein ondo jotzen du-
zun... Horretarako nota eta mol-
daketa asko sartzen saiatzen za-
ra. Talentu hori erakutsi nahi
duzu nolabait. Heltzen zoazen
heinean, husten joaten zara, no-
ta eta moldaketa gutxiago sar-
tzen. Oraingo lan honetan na-
barmena izan da hori ;  lan
pertsonala nola den, ikusi dut
musikak hutsune gehiago be-
har duela, espazio gehiago sor-
tu ditut, horien bidez zerbait
sentiarazi nahian. Jendearen
bihotzetan zerbait ukitzea lor-
tzen badut, asko da. 

Disko berri hau aurkezteko
hainbat kontzertu egin dituzu
Iruñean, Bilbon, Donostian,
Markinan,  Durangon eta
Baionan. Nola sentitu zara
egindako emanaldietan?
Polita izan da, adibidez, Marki-
nan bertan norbait negarrez
ikustea eta zerbait gertatu dela
ikustea. Iruñean ere eman nuen
kontzertua ekainean, sumatu
nuen malkoren bat bazegoela,
eta ni ere hunkitu egin nintzen
momenturen batean, zerbait
gertatzen ari ote zen seinale.
Hurrena, abenduaren 17an, Her-
nanin izango naiz.
Nire buruari esaten diot «ez

kezkatu hainbeste dena ondo
ote dagoen edo hain perfektua
ote den». Musika zuzenean egi-
ten duzunean, helburua biho-
tzera iristea da. 

Harpa da zure tresna, ez da
ohikoena.  
Nik harpa ezagutu nuen Benito-
ren “Altabizkar eta Itzaltzuko
bardoari” diskoan parte hartu
nuenean, 15-16 urte nituela. Hor
ezagutu nuen harpa zelta bat
zeukan pertsona bat, eta hasi
nintzen pixka bat jotzen. Beni-
tok orduan utzi zidan Alan Sti-
velen disko bat eta asko gustatu
zitzaidan; alde horretatik, nire
idoloa izan da. Geroztik Stivele-
nek egin zituen beste diskoak
lortu nituen, eta ikusi nuen fol-
karen eta rockaren oinarria era-
biliz nola egiten zion tokia har-
pari, eta horren ildotik joan

naiz ni neu ere. Instrumentua
ikasteko sartu behar izan nuen
kontserbatorioan, eta orduan
musika klasikoaren bidea egin
nuen. Baina klasikoa gehienbat
akademikoki landu dut, titula-
zio bat izateko, argi neukan ez
zela hori nire bidea. Paraleloki
beti musika popularraren ildo-
tik jarraitu dut eta euskal kantu
tradizionalak ezagutzen joan
naiz.

Hori da zure ukitu berezia?
Bai, folk-pop musikaren giroa
hartu dut pixka bat, hori imita-
tuz alde batetik, eta gero nire
erara ekarriz. Euskal musika
tradizionala ezagutu dut, eta

uztarketa bat egin dut, eta ima-
jinario bat sortu.

Benito Lertxundirekin bira
egiten ari zarete. Nola doa?
Bai, koroak egiten, harparekin
eta teklatuarekin laguntzen
dut. Bira ongi doa, indartsu. Ur-
te batzuk izan ditugu Hegoalde-
an non guztia nahiko geldi
egon den, krisia eta… Orduan,
geroni animatu gara ekoiztera,
kontzertuak sarreren ordaina-
rekin aurrera ateratzera. Hau
da, ez da kontratazio baten bi-
dez izan, gu ekoizten hasi gara. 
Esan behar da Iparraldea ere

urte askoan hilda bezala egon
dela, gutxi etorri izan gara. Aur-

ten Jean-François Duprat izene-
ko pilotari ohi batek deitu gaitu
hainbat kontzertu antolatu
nahi zituela esanez; iaz, Baio-
nan egin zuen lehen kontzer-
tua, Benitorekin. Aurten lau
kontzertu antolatzen ahal zi-
tuela esan digu. Donibane Lohi-
tzunen daukagu azkenengoa,
abenduaren 19an, Jai Alai pilo-
talekuan. Berak antolatu du ere
nire Baionako kontzertua.

Lertxundirekin egiten ari za-
reten bira horretan bere kan-
tu berri eta zaharrak entzun
daitezke, baina musikariek
ere toki handia duzue, kon-
tzertuaren erdia ia esan daite-
ke zuen gain dagoela. Forma-
tu hori nolatan?
Benitori beti gustatu izan zaio
musikariei tokia ematea. Angel
Unzu, gitarra eta perkusioa jo-
tzen duena, askotan aritzen da
eta oso kreatiboa da; bere ka-
buz sarri entzuten dugu gauza
ezberdinak egiten. Benitori gus-
tatu zitzaion eta tokia ematea
pentsatu zuen, horrelako arna-
saldi pixka bat emateko ere. 
Aniztasuna da zentzu horre-

tan. Erabiliko dut hitz polit eta
magiko hori, hainbeste aipa-
tzen duguna, baina identitate
edo entitate baten barruan, ho-
ri bai. 

Musikak toki handia hartzen
du zure bizitzan.
Batzuetan egunerokoaren parte
denean gogo handirik eduki ga-
be ere praktikatu egin behar
duzu, nolabaiteko hoztasun ba-
tekin. Praktikatu behar dituzu
zuzenean kantatzen dituzun
kantuak, eta hori batzuetan era
mekanikoan egiten da, gero zu-
zenean teknikaz ez arduratze-
ko, baizik eta disfrutatzeko. Ho-
rren atzetik lan hotz bat egon
behar da, eta horrelako batean
ideiatxo bat sortzen da, baina
lanetik ateratzen da beti, lane-
an harrapatzen zaitu inspira-
zioak. Lan aspergarri baten on-
doren ideia polita ateratzen da,
horrek ilusionatzen zaitu, eta
jakin nahi duzu sentiarazi du-
zula zerbait. Dena sorginkeria
da: lortzen baldin bada komu-
nikatzea, horrekin dena lortzen
da. 

«Polita izan da

kontzertu batzuetan

norbait negarrez

ikustea eta zerbait

gertatu dela ikustea.

Jendearen

bihotzetan zerbait

ukitzea lortzen

badut, asko da»
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A
tzo zortzi Kolonbiako presidente
Santosek “San Jose” galeoiaren
aurkikuntzaren berri eman du.
10.000 milioi euroko altxorra sa-

belean zuela 1708an Indiatako ibilian in-
geles kortsarioek hondoratu zuten galeoia.
Eta, hara ze kasualitatea, espainiar Koroa-
rentzat Usurbilgo Mapil ontziolan izan
zen eraikia hamar urte lehenago. Itsasoan
nola ontzigintzan ere euskaldunen eskar-
mentu eta ospea munduan zehar aitortua
zen adierazgarri. 

Espainiar, ingeles eta frantziar inperio-
en mendeetako diru iturri nagusiak India-
ko ibilian egin arpilatzeak izan dira. Baina,
aberastasun gose aseezina zutenez, bata
besteen arteko lapurretak etengabe ema-

ten ziren. Ondorioz, ezpataz eta odolez la-
purtutako era guztietako altxorrak iristen
ziren, baita Euskal Herrira ere. 

Ez dago ohorerik ordea garaiko itsason-
tzirik aitzindariena eraikitzean, inperio
bihozgabeenaren esku Amerikak egiteko
tresna ezinbesteko bilakatzen denean; are
gutxiago zure herriarekin gauza bera egin
duenarentzat denean. 

Ezaguna da Usurbilgo elizaren dorre do-
torea eraikitzeko Etxebeste jaunak india-
noen odolez zipriztindutako urrez beteri-
ko kutxak bidali zituela. Antzera, nago
gure inguruetan adibideak ez direla falta-
ko… Eta ez, ez da atsegina hori onartzea,
baina hori da gure historiaren parte baten
egia.

«Espainiar hauek jota daude!». Ez al da
negargarria Espainiako Kultura Ministe-
rioak «espainiar ondare» delakoan “San
Jose” galeoiaren altxorra erreklamatu iza-
na? XVI. mendetik aurrera ezpataz arpila-
tutakoa XXI.ean legeztatu? Espainiar Esta-
tuak bere ardura hartu izana ez al da froga
argia Hagako Auzitegiak epai dezan egin
arpilatze eta sarraskiengatik? 

Nago baina, justiziarik izango bada lege
zaharrera jo beharko dugula: lapurrari la-
purtzea libre… 

Bada, Usurbilgo Udalak pirata ontzi bat
bidal dezala berreskuratzera bai altxorra
indiano txiroentzat eta bai ontzia bera ere
herriarentzat, ondare kultural paregabea
baita bere horretan. •

0hutsa

Piratak altxorraren bila

Xabier Mikel
Errekondo

hutsa

D
uela 85 urte jaioa, Audrey Hep-
burnek balleta dantzatu zuen
haurtzaroan eta nerabezaroan eta
ezkutuan dirua biltzen ibili zen

Herbehereetako erresistentziari laguntze-
ko. Nazien aldekoa zuen aita; baroia, aito-
na bat. Aktore karreraren amaieran, Uni-
cefeko enbaxadore berezi izendatu zuten,
eta, minbiziarekin hil baino lehentxeago,
Askatasunaren Domina irabazi zuen. Bai-
na bere edertasuna da oroitzen duguna.

Belaunaldiz belaunaldi segitu ditu jen-
darteak edertasun ereduak, teoria eboluti-
boetatik hasi –bertze animaliek bezala, bi-
kotekidea umeak izan eta zaintzeko
ezaugarri fisikoen arabera hautatzen du-

gula diotenak– eta metrosexualenganai-
no. Tartean pasatu ditugu bular eta aldaka
zabaleko Venus, begi handi eta gorputz ga-
raiko Nefertiti, aberastasunaren seinale zi-
ren zuritasuna eta borobiltasuna, gero ar-
galtasuna eta azala zimurtu arte eguzkia
hartzeko moda, berriro zuria, zaintzeare-
kin lotua... Eta oraindik ez da desagertu
txikitan erabili erabiltzen genuen baina
bere itxura arraro eta ezinezkoagatik so-
bera gustuko ez genuen Barbie. Are gehia-
go, Hello Barbie jaio da, adimen artifiziale-
ko jostailurik konpletoena. Merkaturatu
ez zedin kanpaina egin arren, Mattel etxe-
ak aitzinera egin du eta dendetan dugu
Eguberri hauetan. Kritika batzuek diote

haurren gustuak ikertzea bilatzen dutela
jostailu perfektua lortzeko, “The Simp-
sons” telesaileko kapitulu batean bezala,
panpina gerri mehe honek wifi konexioa
baitu eta haurrekin solas egin eta elkarriz-
ketak grabatzen baititu. Barbie espioia da.

Alde guztietatik iristen zaigu irudi bon-
bardaketa gure gustuak bideratuz. Zutabe
osoa ez, egunkari osoa eta gehiago merezi-
ko luke publizitatea aztertzeak. Matxismo-
aren gailurrean dabil, emakumeak kirur-
gia estetikoa egitera animatuz eta kortse
itxi batean itoz. Ez naiz «edertasuna ba-
rruan dago» topikoan eroriko, baina eder-
tasun fisikoa ezin da izan oroitzen dugun
gauza nagusia. •

hutsa

Edertasuna oroitzea

Maider Iantzi



herritarrak

   

E
z da ohikoa 24 eta 25 urteko
gazte batzuek baserritik bizi-
tzeko hautua hartzea. Garai
modernoko Euskal Herrian,
nekazaritza ogibidetzat auke-
ratzea ortodoxiatik irteten

den erabaki bihurtu da. Lotua da baserria
eta, gainera, egungo eskema ekonomikoa-
ren arabera, errentagarritasun txikiko jar-
duera profesionala ere bada.
Hori horrela da egun, eta horrela zen

orain dela 36 urte ere, Mailu Gardoki eta
Xabi Akizuk baserritartzeko erabakia har-
tu zutenean. “Betiko” nekazaritzaren eta
nekazaritza “modernoaren” arteko trantsi-
zioa bete-betean zegoenean egin zuten au-
kera. Dioten bezala, apurtu aurretik heldu
zioten baserriko jakintzen hariari. Mailu
eta Xabi bezalako baserritarren ekinare-
kin, hari hori sendotu egin da. Alde bate-
tik, egungo euskal nekazaritza ekologikoa-
ren mugimenduan paper esanguratsua
jokatu dutelako, ekoizpenean aitzindariak
izanda eta baserritar zein kontsumitzaile
ekologikoen elkarteak lehen lerrotik sus-
tatuz. Beste aldetik, baserri ekoizpenaren
desagerpen testuinguru betean, abando-
natuta zegoen baserri bat berritu eta
ekoizpen betean jartzea lortu zutelako, be-
raien lanpostuak sortuz eta, 36 urteren
ondoren, errentagarria den nekazaritza
enpresa txiki bat mantenduz. 
Baina Mailu eta Xabiren gorputzetatik

ere pasa dira 36 urte eta orain baserriaren
transmisioa gauzatzeko asmoarekin dabil-
tza. Euskal Herriko ehunka baserritan ger-
tatzen ari denaren adibide dira.

GAZTETASUNAREN IDEALISMOTIK HASI

24 eta 25 urteko neska-mutilak artean, bi
gazte arrasatear hauek 1979ko udaberrian
sartu ziren aurrenekoz Haristizabalen. Ba-
serriaren deia urte batzuk lehenago entzu-
na zuten, eta dei hori jarraituz ibili ziren,
trebatzen, Ingalaterratik (Mailu), Katalu-
niatik (Xabi), eta, elkarrekin, Lasturren.
«Guk nekazaritza ekologikoa egin nahi ge-
nuen», gogoratu dute, «duela 36 urte, in-
guruotan gure ekoizpen eredua ‘existi-
tzen’ zenik ere ez zen entzuten, horregatik
kanpora jo behar izan genuen, ikasteko.
Hona heltzean konturatu ginen bertoko
baserritarrek ere inork baino gehiago zeki-
tela nekazaritza ekologikoaz. Auzokoekin

asko ikasi dugu, nekazaritzarekin lotutako
kultura barne-barnean daramate».
Jakintzak jakintza, 70eko hamarkada

hartan baserritarrek eta beraien mendee-
tako ezagutzek bi aukera besterik ez zeuz-
katen: intentsifikazioa ala jarduera aban-
donatzea. Xabi eta Mailuk Europa osoan
zehar ernetzen zegoen hirugarren aukera
hartu zuten: ekoizpen biologikoa eta kon-
tsumitzailearekin harremana. Leku asko-
tan bila ibili eta gero, Ezkio-Itsason baserri
eder batekin eta horren 11 hektareekin –er-
diak harizti– topo egin zuten. «Orduan ere
ez zen erraza gazteentzat baserri bat esku-
ratzea», nabarmendu dute. «Herrian oso
harrera ona egin ziguten auzokideek, segi-
tuan gonbidatu gintuzten bazkaltzera bi-
zilagunek, eta baserria konpontzen hasi
eta berehala alkatea eta bi zinegotzi etorri

ziren gure asmoak ezagutzera. Ondoren
alkateak berak udal plenoan gure buruak
aurkeztu eta gure proiektua zein zen azal-
tzera gonbidatu gintuen. Baliabideak ere
eskura jarri zizkiguten: goiko baserrikoek
mandoa utzi ziguten, behekoek traktorea...
Eta jakintzak! Ezin esan zenbat ikasi du-
gun gure amekin lehenengo (Xabiren
amarekin ortuaren gakoak ikasi bazituz-
ten, Mailurenarekin okintzaren munduan
murgildu ziren), eta auzokoekin gero bes-
te hainbat lanetan».
1979an, XVI. mendeko  Haristizabal ba-

serri ederretik zutik gelditzen zen ia gauza
bakarra bere hiru arkudun atari paregabea
zen. Goitik behera berriztatu behar izan
zuten; «eskerrak lagunei! Asteburutan
kuadrilla bikainak elkartzen ziren hemen
lagun eta senitartekoen artean –Xabiren

aita arotza zen–. Beraien laguntzarik gabe
ezingo genuen etxea altxatu». Lehenengo
urte haietan, baserri ekoizpen «klasikoa»
egiten hasi ziren, denetik zeukaten: ortua,
fruta arbolak, antzarak, oiloak, untxiak,
ahuntzak, behia, ogia... Baserri ekoizpen
dibertsifikatu baten maneiua ikasi zuten,
hizki guztiekin. Etxekoen kopurua ere
ugaritua zen Ortzi eta Zuhaitz semeen
etorrerarekin, eta, hamar urteren ondo-
ren, «oinarrizko baserritar titulua» lortu-
ta, erabaki zuten indarrak bildu beharrean
zeudela. «Baserrian lortutakoa Zumarra-
gan saltzen genuen. Xabik euskara eskolak
ere eman zituen lehen bizpahiru urteetan.
Baina buruan geneuzkan inbertsioak egin
ahal izateko (errota, furgoneta...) ez zigun
ematen. Orduan erabaki genuen okintzan
eta frutagintzan zentratzea».

Nola eutsi landa eremuetako
transmisioaren hariari?

HUTSA

Mailu Gardoki eta Xabi Akizu, Ezkio-Itsasoko Haristizabal baserrian. Duela 36 urte egin zuten bestelako bizimodu baten aldeko apustua. Haritz MAYORA
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NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOAHUTSA

Urte asko «ia baserritik irten gabe»
eman eta gero, fase soziala iritsi zen Haris-
tizabalera. Pasa den mendeko 90eko ha-
markadaren hastapenetan sortu ziren
hainbat gizarte mugimenduren sorreran
parte hartu zuten: Biolur Gipuzkoako Ne-
kazaritza Ekologikorako Elkartea; Otarra
kontsumo ekologikorako elkartea; Goi-
men Goierriko Landa Garapen Elkartea
(bertan teknikari bezala lan eginez); “Base-
rria Natura Eskola Bizia” ikastetxeei zu-
zendutako programa, Gipuzkoako Okin
ekologikoen taldea, AHTren kontrako mu-
gimendua... 

Sarritan, baserriko lanak eta ordu txikie-
tan egindako batzarrak uztartu beharrean
izaten ziren. Indarra eta grina bazituzten,
eta orain, emaitzei erreparatuta, pozik
agertzen dira bilakaera horretan beraien
alea jarri izanagatik, «gaur egun nekazari-
tza ekologikoak badu izena eta izana, eta
herritarrek bertoko elikagai ekologikoak
eskatzen dituzte». “Baserria Natura Eskola
Bizia” bezalako ekimen batek duen eragin
biderkatzailea ere nabarmendu dute; «mi-
laka ikasle eta heldu pasa dira proiektuko
zortzi baserrietatik, eta ikusi dute baserria
bizirik dagoela eta bere funtzio anitza ga-
rrantzitsua dela Euskal Herriko etorkizu-
nerako. Ereindako haziak bere fruituak
ematen ari dira».

TRANSMISIOAREN KORAPILOA

Baina denbora ez da alferrik pasatzen, eta
baserriko lanaren nekeak nabariagoak di-
ra behin edade bat hartuta. Erretirorako
garaia gertu dute, bai Xabik eta baita Mai-
luk ere, baina ez dute erretiroa hartu nahi
Haristizabaleko ekoizpenak eta bertan
sortzen diren lanpostuek jarraipena izan-
go dutela bermatu arte. Izan ere, jarduera
profesional betean aritzeko baliabideak
dauzka Haristizabalek: 2 hektareako fruta
saila, fruta gordetzeko kamara, irina eta
ogi ekologikoa egiteko okindegia, ikaste-
txeen bisitak jasotzeko azpiegitura. Base-
rriko ekoizpenaren transmisioa gauzatu
ahal izateko formulen bila dabiltza. «Prest
gaude dakigun guztia transmititzeko, hori
behar-beharrezkoa da. Baina erreleboa
gauzatuko bada, guk beste etxe batera jo-
an beharko dugula argi dugu, berriek ere
askatasun osoa beharko dute-eta».

Egoera horren aurrean ere, bide berriak
irekitzen saiatu dira azken hiru urteetan
zehar. Irtenbide desberdinak lantzen ari
dira: errentan ematearena, elkarte bat sor-
tu baserriaren jabegoa partekatuko duena,
salmenta babestu bat (gaur egun kaleko
etxebizitza babestuak dauden antzera)
bertatik bizitzeko baldintzarekin… Lan-bi-
zitza osoan zehar baserria jasotzen eta be-

re etorkizuna bermatzen ahalegindu on-
doren, ez dute Haristizabal itxita ikusi
nahi indarrak jaitsi zaizkielako. «Ez dugu
erretiratzeko asmorik. Badugu baserriaren
alde lanean jarraitzeko gogoa eta beharra,
baina modu lasaiagoan, osasuna ere zain-
duz. Oso garrantzitsua da guretzat, ordea,
Haristizabal baserriko ekoizpenak jarrai-
pena izango duela bermatzea». 

Ez gara kasu isolatu batez ari: Euskal He-
rriko baserri asko –ekoizpen ekologikoa-
ren aitzindari izan zirenak barne– egoera
bertsuan daude. Aldi berean, pertsona
gazteak daude lanean hasiko liratekeenak,
baina inbertsio gogorrak egiteko gaitasu-
nik ez dutenak. Alde biak elkartzeko oso
interesgarria litzateke Iparraldean dagoen
Lurzaindia bezalako erakunde bat, erreti-
ratzear diren baserritarrak eta hasi nahi
dutenak kontaktuan jarriko dituena, au-
rrez baserritarrak formatuko dituena
urrats hori prestatzen joateko, erreleboa
eroso eta era justuan egin dadin.

Zergatik ez amestu baserri ekoizpenen
eta kulturaren jarraipena ziurtatzeko,
errelebo hori posible egiteko, baserria bizi-
rik eusteko: herri ekimenak, formula ko-
lektiboak edota politika publikoak? Trans-
misioa bermatu beharrean gaude, haria
betiko eten ez dadin, zer litzake bestela ba-
serririk gabeko Euskal Herria?

ENEEK
Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura

Ekologikoaren Kontseilua

«Baserri Natura Eskola Bizia» ekimenaren baitan, hainbat eskoletako ikasleek bertatik bertara ezagutzen dute baserriko bizimodua. Haritz MAYORA
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E
guberri egunean
bertan Snoopy eta
Carlitos protago-
nista nagusi  di-
tuen “The Peanuts
Movie” estreinatu-

ko da Euskal Herriko zinema
aretoetan. Adi beraz, film hori
made in Euskal Herria baita
neurri handi batean. Izan ere, 
Iker Maidagan pantaila handian
ikusiko dugun lanaren story ar-
tist-a da, hau da, berak egin du
filmeko storyboard edo irudi bi-
dezko gidoia. Euskal Herrian da-
go orain Maidagan, etxean, sor-
men prozesu bete-betean
sartuta. Hori bai, bere ibilbidea-
ren istoriotik hasita beste mila
kontatzeko prest aurkitu dugu.

Maidaganen istorio pertsona-
la Gueñesen hasi zen, azkeneko
zazpi urteotan AEBetan idatzi
baditu ere kapitulu berrienak.
Bertan zinemagintzan eta tele-
bistan egin du lan. Azken bola-
dan story artist gisa aritu da, eta
ez edonon: 20th Century Fox
konpainian. Esan bezala, story-
board edo irudi gidoiak egiten
aritu da, hau da, Maidaganen hi-
tzetan, filmen «bertsio primige-
nioak» egiten. «Eszena guztiak
zehazten dituzten mugimen-
duzko komiki modukoak dira
eta behin-behineko soinu ban-
darekin muntatzen dira». Hasie-
rako lan horren bidez, filmaketa
lanetan edo animazioan sartu
aurretik istorio batek zelan fun-
tzionatzen duen ikusten da, eta
produkzio erdian ager daitezke-
en arazoei irtenbidea emateko
aukera ere izaten da. «Zerotik
filma imajinatu eta ondoren da-
tozen ehunka pertsonentzako
gida bisuala sortzen duen zu-
zendari txiki baten modukoa za-
ra. Horregatik, animazioan, zi-
nema zuzendariak storyboard
artist gisa hasi ohi dira», argitu
du Maidaganek.

Barrura begira, lan hori «jato-
rrietara itzultzea» bezalakoa de-
la dio gueñestarrak: «Txikitan
egiten nuenak izen tekniko bat
daukala deskubritzearen pare-
koa izan da, zinemagintzan guz-
tiz funtsezkoa den lan bat dela.
Gainera, hori egiteagatik or-
daindu ere egiten dizute!». Eta
jatorri horietara salto eginez,
kontatu du Maidaganek Zarami-

llo Gueñesko auzoaren eta Bil-
boren artean hazi zela. Bilbon
zuen eskola, baina herrian bizi
zen; «nire lagun gehienak Bilbo-
koak ziren eta ni tren bidaien
menpe izaten nintzen beti lagu-
nekin elkartu ahal izateko», go-
goratu du. Dioenez, ondorioz, ez
zuen afaldu aurreko futbol par-
tidarik izaten, eta orain, atzera
begiratuta, konturatu da agian
arrazoi horregatik jaio zela bara-
rengan marrazteko zaletasuna.

Eskola eta institutu garaiez
oroitzapen bereziak ditu. Goize-
ko lehen orduko klaseetara be-
randu heltzen zen beti, matema-
tikak gorrotatzen zituela ez du 
ezkutatzen, ezta historia eskolak
maite zituela ere. «Herrian nen-
goenean etxean egotekoa nin-
tzen, eta, irteten nintzenean,
mendira joateko izaten zen
gehienetan», segitu du. «Oso
gustuko dut mendira joatea eta
jarraitzen dut joaten». Zaletasu-
na horren atzean irudimen ari-
keta garrantzitsu bat ere bada-
go.  «Euskal  Herriak paisaia
izugarriak dauzka, begiratzeare-
kin bakarrik inspiratzen zaituz-
te», azaldu du. 

IKASMAHAIA, EUSKARRI MAITEENA

Imajinatzekoa da Maidagan, be-
giak itxita, garai hartako oroi-
tzapenak burura ekarriz. «Txiki-
tan, artzaina zen nire osaba bati
gailur bakoitzaren historia kon-
tatzeko esaten nion. Horrek guz-
tiak liluratzen ninduen; egun
parez pare ditugun mendi ho-
riek berak tropa erromatarrek
zeharkatu zituztela edota gerlari
bikingoek ikusi zituztela pen-
tsatzeak liluratzen ninduen»,
azaldu du ume baten begiekin
begiratutako mundua gogoan. 

Irudimen hori ez zen urteekin
joan, beste forma, ideia eta esze-
na batzuk hartzen joan zen. Iker
Maidagan umeak, izan ere, oso
gustuko zituen zinema eta ma-
rraztea. «Komikiak pobreen zi-
nema direla diote, eta nik ez
nuenez ez kamerarik ezta film
labur bat egiteko laguntzeko
prest zegoenik ere, komikiak
egiten nituen. Hogei komiki in-
guruko bilduma izatera ere hel-
du nintzen, bakoitza berrogei
orrialdekoa», gogoratu du. Ko-
mikiak egiteko «beharraren»

infraganti

AEBetako zinema konpainia erraldoiekin lan egin ondoren
Euskal Herrira itzuli da berriro Iker Maidagan, sormenerako
duen toki kutunera. «Mirage» film laburraren egilea istorio
berriak idazten ari da uneotan eta tarte bat hartu du 
GAUR8ri bere ibilbidearen berri emateko. Hollywoodeko
xarma eta ahalmen izugarritik urrun, marrazkien bidezko
narrazioarekiko pasioa da berea.

IKER MAIDAGAN

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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atzean zer zegoen aitortu du:
«Dibertitzen ninduena ez zen
marraztea, marrazkiekin istorio
bat kontatzea baino».
Irudimenaren mundu horre-

tan ikasgeletan aurkitu zuen
euskarri gustukoena Maidaga-
nek: geletako ikasmahaiek xar-
ma berezia zuten marrazteko.
«Ikastetxeetako mahaiak arbela
bikainak dira arkatzendako; pa-
pera baino askoz gustukoagoak
ditut marrazteko eta faltan bo-
tatzen ditut», aitortu du.

«JURASSIC PARK» FILMA

Muralak, mota guztietako esze-
nak, itsasontzien batailak, pai-
saiak, edozerk har zezaken ma-
rrazki itxura. «Azkenerako nire
ikasmahaia espektakulu bilaka-
tu zen eta garbitzaileek garbi-
tzeari ere utzi zioten. Hurrengo
goizean itzuli eta han zeuden
nire marrazkiak, gainontzeko
mahaietakoak ezabatzen zituz-
ten bitartean», gogoratu du irri-
barrez. Institutuko azken egune-
an,  hutsik zegoen ikasgela
batean sartu zen azken orduan:
mahai guztiak batu eta marraz-
ki erraldoi bat egin zuen. «Inork
hau ikusten badu orain, ba bai,
ni izan nintzen, baina pentsa-
tzen dut orduan ere imajinatu-
ko zutela...», kontatu du.
Irudimenez betetako motxila-

rekin, gazte-gaztea zela erabaki
zuen zinemagintzan lan egin
behar zuela. Zehazten duenez,
“Jurassic Park” filma ikusten
hartu zuen erabakia. Pelikula
hori «bere belaunaldiaren ‘Star
Wars’» izan dela dio. Dinosauro-
ekin «flipatzen» zuen ume ba-
tentzako, «magia hutsa».
Gogorragoa izan zen AEBetara

salto egitearen erabakia. Jauzia
egindakoan, hori bai, «inoiz ino-

ra» ez zela helduko pentsatu
zuen. Aurretik, Ikus-entzunezko
Komunikazioa ikasteko nota
nahikorik ez zuela-eta EHUn ka-
zetaritzan matrikulatu zen, bai-
na bi urteren ondoren ikusi
zuen hura ez zela bere bidea. 
Gauzak horrela, zerotik berriro
hasi behar izatekotan, pentsatu
zuen Bartzelonan edo Madrilen
egin beharrean hobe zela hel-
mugatik hurbilago egitea, eta
New Yorkera joateko aukera az-
tertzen hasi zen. «Urte bi eman
nituen ingelesa ikasten, eta, tar-
tean, kazetaritza bukatu nuen.
Azken azterketa bukatu bezain

pronto, notaren zain egon gabe,
AEBetara bidean nengoen». 
Behin New Yorken, film labu-

rrak, lan amateur andana eta
Brooklyneko animazio estudio
batean egindako praktikak hel-
du ziren, AEBetan oso ezaguna
zen “Ugly Americans” telebista-
ko sailean. Hangoak ere bere is-
torioa badu. Gogoratu duenez,
produkzio batean lanean ari zi-
ren, baina sekretismo izugarriz
jokatzen zuten arduradunek;
langileei ere ez zieten ezer esa-
ten. Egun batean, Owen Wilson
aktore ezagunaren antz handia
zuen pertsonaia baten eszena
bat enkargatu zioten. Hain zu-
zen, “Zoolander” filmean oina-
rritutako telebistarako sail labur
bat prestatzen ari ziren. 
Ostean, “Mirage” film laburra

zuzendu zuen Maidaganek Da-
na Terracekin. Maidaganen gi-
doia duen lanak nazioarteko 
jaialdi ugaritan parte hartu
zuen, eta, izandako harrera ona-
ri esker, 20th Century Fox etxe-
ko Blue Sky Studios animazio
estudioetan story artist gisa lan
egiteko aukera sortu zitzaion.

Kontuak kontu, baina, publiko
handiaren begietara saltzen di-
ren galek, sariek, glamour-ak...
zerikusi gutxi dute Maidaganen
hitzetan zinemagintzaren egu-
nerokoarekin. Dirua irabaztea
helburu duten konpainia erral-
doietan, «kezka handiak dituz-
ten sormen handiko lagunak
daude, baina baita sistemaren
parte diren pertsonak ere», esan
du, eta, estudioaren arabera, ba-
tzuek besteek baino pisu han-
diagoa dutela gaineratu du.
Maidaganek parte hartu duen

hiru film labur daude orain zi-
nemetara bidean; lehena aurki
estreinatuko da, eta, beste biak,
berriz, batek daki. Azaltzen due-
nez, animazioko film batek hiru
urte behar ditu hasi eta buka-
tzeko, atzerapenik ez bada, «eta
niri katearen hasierako lana to-
katzen zait». Besteen lanetan
aritu ostean,  hori  bai ,  bere
proiektuetan dago orain mur-
gilduta. Aurreratu dezakeen ba-
karra bi film labur eta luze bate-
an ari dela, hortik aurrerakoa...•

Iker Maidagan animazio zinegilea da AEBetan. Egunotan, Gueñes jaioterrian dago. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

hutsa

«Azkenerako nire ikasmahaia espektakulu
bilakatu zen eta institutuko garbitzaileek
garbitzeari ere utzi zioten. Hurrengo goizean
itzuli eta han zeuden nire marrazkiak» 

«Mirage» animaziozko film laburrarekin
nazioarteko hainbat jaialditan izan zen
Maidagan. Izandako harrera onak 20th Century
Fox konpainiako ateak ireki zizkion Nerea GOTI 
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ARTZAIN ONAREN KATEDRALA ERAIKITZEKO LANAK

Juantxo EGAÑA

KUTXATEKA. ALDAY FUNTSA. JUAN RAFAEL ALDAY

Donostiako Artzain Onaren katedrala 1897an inauguratu zuten, bederatzi urteko lanen ondoren. Manuel Etxabe arkitekto do-

nostiarrak zuzendu zituen lanok, aurretik katedrala eraikitzeko deitutako lehiaketa irabazi ondoren. Lau proposamenen artean

izan zen aukeratua Etxaberena. Lurrak –hondarra eta padura– Donostiako Udalarenak ziren eta hark utzi zituen katedrala eraiki-

tzeko. Estilo neogotikoa dauka eta Igeldoko hareharria erabili zen eraikuntza lanetan. Katedralaren dorreak 75 metroko altuera

dauka eta ez zuten amaitu 1899ra arte. Ramon Cortazar arkitekto donostiarra arduratu zen dorrea amaitzeaz. Goiko argazkiak

katedrala eraikitzeko lanak jasotzen ditu eta Juan Rafael Aldayk atera zuen, Donostiako udal arkitektoa eta argazkilaritza zalea. 


