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U
rriaren 1eko Kataluniako erreferenduma-
ren urteurrena dela-eta, giroa berotzen
hasia da. Hala izan ohi da gertaera histori-
ko garrantzitsuak gogoratzeko uneak iris-
ten direnean. Dena den, giroa hasiberri
den urte politikoarekin berez berotuko

zen bestela ere, Urriaren 1eko segidak gatazka eta arazo
politikoa bere horretan utzi baitzituen. Ikasgai batzuk
ere utzita, hori bai; hala nola, Kataluniako herria zer
urruti joateko gai izan den ikusi dugu (Euskal Herrian
azken hamarkadotan aldaketa behartzeko izandako pro-
zesuetan –Aljer, Lizarra-Garazi, Ibarretxe Plana eta 2005-
2007 negoziazio saioa– ez gara inoiz hain urruti iritsi),
Katalunian hain urruti iritsita ere zein zaila den ibilbide
osoa burutzea egiaztatu da, eta Estatu espainolaren izae-
ra atzerakoia eta basatia zer-norainokoa den agerian gel-
ditu da, iazko urriaren 3an Espainiako erregeak berak be-
re hitzekin argi bezain garbi utzi zuen bezala. 
Beraz, urteurrenaren garrantzia handia delako eta ga-

tazkak bizirik segitzen duelako, espero daiteke datozen
asteetan gaiak berriro ere arre-
ta handia bereganatzea, sua
berpiztea. Irailaren hasierako
lehen adierazpenek ez dute bes-
terik iragartzen. Halere, sinple-
keria hutsa litzateke pentsatzea
aurreko urteko errepikapen
moduko bat datorrenik, ordutik
hona zenbait gauza aldatu bati-
ra, ez nolanahikoak gainera.
Bistakoak dira alderdi inde-

pendentisten arteko ezberdin-
tasunak eta tirabirak; egindakoari buruzko irakurketa-
ren, egoeraren balorazioaren eta eman beharreko
urratsen gaineko ezberdintasunak. Zer eta nola egin, az-
ken batean. Seguru asko alderdi bakoitzaren interesek
ere zeresan handia dute. Ezin daiteke baztertu beste fak-
tore bat ere: errepresio basatiaren eragina. Sektore ba-
tzuentzat errepresioa aurrera egiteko motibo bada ere,
beste batzuetan beldurra eragin du. Jasotako sufrikario-
ak eragin politikoa izan du hainbatetan. 
Espainiako Gobernuan ere aldaketa izan da. Sanche-

zek ukitu berri bat eman nahi izan dio bere jokabideari;
lehenik elkarrizketa aipatuz eta ondoren nolabaiteko
proposamen politiko bat eginez. Erreferenduma izango
da, baina soilik autogobernuri buruz, ez autodetermina-

zioari buruz. Batzuk zen besteak entzunda ez dirudi ate-
rabidea lortzeko ezer mamitsurik eta eraginkorrik pro-
posatu duenik. Ez da inor hurbildu ere egin estatutu be-
rri horrek jaso beharko lukeena aztertzera. Adibidez,
nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidea jasoko balu,
biderik ba al legoke “zero puntu” berri bat jartzeko? Hain
zuzen ere, horixe da EAEko Legebiltzarrean gehiengoak
adostu duena proposamen berri bat egiteko. Horiek dira
Euskal Herrian azken negoziazio prozesuetan puzzlea
osatzeko mahai gainean egondako pieza nagusiak. Bai-
na, antza, Katalunian eztabaida ez da hori.
Katalunia eta Euskal Herria, Euskal Herria eta Katalu-

nia. Ezberdintasunak ezberdintasun, bi prozesuak sin-
kronizatzeko beharraz mintzatu da azkenaldian ezkerre-
ko euskal independentismoa. Bigarren frontearen ideia,
laburbiltzearren. Estrategiaren oinarri bat litzateke. Ha-
lere, herri honetan, ezkerreko independentismoak estra-
tegiaren eztabaida ekinbide politiko praktikoarekin eta
gizarteari bideratu beharreko mezu nagusiekin nahastu
ohi ditu. Adibide batekin ulertuko da beharbada hobeto:

Urkulluren estrategia herri honen pultsu politikoa ma-
kaltzea izan da urteotan, baina ez da jendaurrera irten
herri honek taupada galdu behar duela esateko. Ezker in-
dependentistak zer den estrategiaren eztabaida eta zer
den zabaldu beharreko mezua hobeto bereizi behar li-
tuzke. Zer egin behar den eta nola egin behar den, azken
batean. Beharbada, ezker abertzalean 2009-20011 artean
estrategia aldaketarako burututako ariketak eta 2015-
2016 artean Abian prozesuarekin emandako astinaldiak
aipatu joera hori indartu zuten. Aurrerantzean, ordea,
bigarren fronte hori benetan egituratu nahi bada, ekin-
bide eta eskaintza politikoak, aktibazio eta ekarpen so-
ziala eta ideien borroka izan beharko ditu osagai nagusi,
estrategiaren azalpen teorikoa baino gehiago. •

{ asteari zeharka begira }

Urteurren bat baino gehiago

Ezker independentistak zer den
estrategiaren eztabaida eta zer den
zabaldu beharreko mezua hobeto 
bereizi beharko lituzke
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G
ure aitona-
amonen base-
rrietan ardi
artilez egin-
dako kol-
txoiak zeu-

den. Haien gainean hartzen
zuten atseden. Izarak kenduz
gero, begiez erraz sumatzen zi-
ren artilearen irregulartasun
naturalak. Eta goxotasuna aza-
lean. Dudarik gabe, gaurko
koltxoiekin zerikusirik ez zu-
ten. Noizean behin, koltxoiak
hustu, artilea astindu eta ha-
rrotu egiten zuten, jarraian
koltxoia berriro betetzeko.
Etxeko ardiek ematen zuten
artilea, haien ilea ere oso ba-
liagarria zen garaian. 

Horretan ere gauzak asko al-
datu dira. Garai bateko kol-
txoiak eta alfonbrak desagertu
egin dira, beste material ba-
tzuekin ekoizten dira egun,
gehienak urruneko herrialdee-
tan, exotikoagoetan. Hala, ar-
diaren artilea baserrietan diru
iturri izatetik, ia arazo iturri
izatera pasa da, gastua baino
ez delako gaur egun. Ardiei
ilea moztu egiten zaie banan-
banan, bildutakoa (kiloak eta
kiloak) jaso egiten da eta hori
modu zehatzean kudeatzen da
azkenik. Hondakin gisa trata-
tzen da gainera, konpostatze-
ko aukerak gero eta ugariago-
koak izan arren.

Egoeraz jabetuta Latxa Esne
kooperatibak, Ekolber ikerketa
zentroak eta Neiker-Tecnalia
Nekazaritza Ikerketa eta Gara-
penerako Euskal Erakundeak in-
darrak batu dituzte Arabalanda,
Bizkaimendi eta Landaola EAE-
ko landa garapenerako elkartee-
kin. Lakuak lankidetzarako
ematen dituen laguntzaz babes-
tuta, ikertzeari ekin diote. Hel-
burua, ardi latxaren artilea
aprobetxatzeko irteerak bilatu
eta horietan sakontzea. «Irteera
egonkorra» eman nahi zaio ardi

latxa artaldeek ematen duten
artile bolumen osoari. 

Latxa Esnea kooperatibatik
aurreratu dutenez, lehen ikerke-
tek soka biodegradagarri eta
konpostagarrietan sakondu du-
te, gero baratze, lorategi eta ne-
gutegietan erabiltzeko, adibi-

rik gabe tratatu daiteke. Horrek
abantaila ugari eskaintzen ditu.

Mariano Imaz, Latxa Esnea
kooperatibako presidentea iza-
teaz gainera, artzaina da. Jaio ze-
netik izan ditu ardi latxak bere
inguruan, bizileku zuen base-
rrian.

Itxaropentsu begiratzen dio
ireki daitezkeen aukera berriei,
garai batean diru iturri zena di-
ru iturri izatera bueltatu dadin.
Pena da, dio, ilea bezalako mate-
ria bat deuseztatzen den bezala
deuseztatzea. Gaizki kudeatzen
den hondakin gisa, gainera.

Dioenez, batez beste, ardi ba-
koitzak bi kilo ile ematen ditu.
Bota kontuak. «Garai batean di-
ru iturri oso-oso garrantzitsua
zen artilea familietan. Oroitzen
naiz, umea nintzela, neguan ba-
serriak sortzen zuen gastuaren

Legazpiko Artzain
Egunean ardiei ilea nola
mozten zaien erakutsi
zuten. 
Jaizki FONTANEDA | FOKU

BIZITZA LUZEA ARTILEARI
Ardi latxaren ileari gaur egun ez duen
irteera emateko proiektua abian da

Oihane Larretxea de la Granja

Ardi latxak ematen duen esnea diru iturri da baserrietan.
Artilea ere hala zen, baina kontsumo usadioek alboratu
egin dute. Hori irauli nahian, Latxa Esne kooperatibak,
sektoreko elkarteekin batera, irteera berria eman nahi dio.
Soka biodegradagarriekin saiakerak egiten ari dira; lehen
proben arabera, ate interesgarriak ireki daitezkeela dirudi.

ABELTZAINTZA / b

dez. Lehen prototipoak egin di-
tuzte, baita probatu ere. Emai-
tzen arabera, eta hasierako fase-
an egon arren, pentsatzekoa da
bide onetik doazela.

Oso ezaugarri bereziak ditu
ardi latxaren artileak: keratinan
oso aberatsa da eta disolbagarri-
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zati handiena ilea salduz iraba-
zitakoarekin ordaintzen genue-
la. Pentsa, garai haietan kilo ba-
koitzeko 100 pezeta ordaintzen
ziren!», gogoratu du.
Alfonbrak eta koltxoiak egite-

ko saltzen zioten ekoizleei arti-
lea baserritarrek, baina, denbo-
raren joan-etorriarekin, irteera
komertzial hura eten egin zen
eta gauza haiek beste modu ba-
tean eta urruneko lekuetan egi-
ten hasi ziren. Portugal horni-
tzaile garrantzitsua zen, baina
usadioek hori ere eten zuten.
Garai batean ardi batek ema-

ten zuen ilearen truke 100 peze-
ta ere ordaintzen baziren, egun
artzainak ilea mozteagatik euro
bat eta erdi ordaindu behar dio
hori egiten duen profesionalari.
«Eskulana ordaindu egiten da,
eta, jakina, artzainak berak asu-
mitzen du kostuaren %100a».
Gaur egun ilea «inork» nahi

ez duela penatuta, hori guztia
biltzeko Euskal Herriko eskual-
de ezberdinetako nekazaritza

garapen agentziak egiten ari di-
ren lana aipatu du. Biltegiak
sortu dituzte, baserritarrek gu-
txienez ilea non bota izan deza-
ten. Garraioa da, hain zuzen,
beste arazo bat. Horrek ere arti-
learen kudeaketaren prozesuan
gastua suposatzen du.

ARAZO IZATETIK AUKERA IZATERA

Gaur egun «arazoa» dena «au-
kera» bihurtu nahi du Imazek
eta, berak bezala, proiektu ho-

netan murgildu diren elkarte-
ek. «Momentuz fase esperi-
mentalean baino ez gaude, ez
gara prozesuaren bukaerara
iritsi, baina uste dut emaitza
interesgarriak lortuko ditugu-
la, momentuz lortu duguna
hala delako». 
Soka biodegradagarriak ne-

gutegi batzuetan erabili dituz-
te, proba gisa. Gauzak bide
onetik doaz. «Gure ardi latxa-
ren ileak oso propietate onak
eta bereziak ditu, keratinan
oso aberatsa izateaz gainera,
nitrogeno ugari dauka, eta ho-
ri oso onuragarria da negute-
gietan lantzen diren produk-
tuetarako eta lurrerako»,
azaldu du.
Prozesuan sortutako arazo-

ak edo zailtasunak gainditzea
ez da nahikoa sustatzaileen-
tzat. Garrantzitsua da lortzen
duten produktua, egitasmoa
bera, «ekonomikoki sostenga-
rria izatea», dio Imazek, etor-
kizuna bermatze aldera. Egun
gastua den hori artzainaren-
tzat diru iturri bilakatzea da
xedea, garai batean bezala. Ho-
rrek egingo du denboran sos-
tengarria, neurri handi batean.
Iaz, EAEn, 700 tona ile bildu

ziren. Badago zerekin lan egin,
badaude aukerak. Eta bezeroak
ere ez dira falta, estimatzen
dutenez. «Eskaera egon bada-
go», dio. Almeriako hainbat
negutegietatik interesa iritsi
zaiela baieztatu du Imazek.

IKERKUNTZA, GAKOA

Ekolber ikerketa zentroa ari da
laborategian probak egiten.
Artilea oinarri hartuta, plasti-
ko biodegradagarria egiteko
beharrezkoa den teknologia-
ren garapenera bideratuta da-
go Bergarako enpresa. Ia duela
urtebete jarri zen martxan lan
taldea zeregin berri honetan.
Ikerketa zentroan denbora

daramate material biodegra-

Galtzerdiak, txanoak,
txalekoak… ikusi ohi
dira gure azoketan. Ardi
artilearen aukerak,
ordea, askoz zabalagoak
izan daitezke. 
Jaizki FONTANEDA | FOKU

ARTILE BILTEGIA IREKI DUTE BEASAINEN
Behin-behinean soilik irekita egongo bada
ere, Goierrik martxan du dagoeneko ardi
latxa artilea jasotzeko biltegia. «Artilea
latxa arrazako gure artaldeei lotutako
produktua izan da betidanik eta era
batera edo bestera erabili eta saldu izan da
beti. Gaur egun, ordea, oso zaila da artilea
erosiko duenik topatzea. Dena dela,
sektorea artilearekin Ikerketa eta
Garapeneko proiektu desberdinak aurrera
eramaten ari da uneotan», azaldu du 

Goimen Goierriko landa garapenerako
elkarteak. 
Bilgunean artilea soilik utz daiteke,

ontziratu edo lotu gabe, hau da, zakutan
sartu edo sokaz lotu gabe, prozesatzea
zaila delako bestela. Bildutakoa, konposta
egiteko erabiliko da. Artilea irailaren 15era
arte utz daiteke soilik; ondoren, bilgunea
kendu egingo dute. Bilgunea Beasaingo
Salbatore auzoan, Iturralde-txikiko
industrialdeko zelai batean, kokatu dute.
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dagarriekin lanean, Jesus Ollo-
kiegi Ikerketa eta Garapeneko
zuzendariak kontatu duenez.
«Behien larruaren azpiko alde-
arekin egiten dugu lan, kolage-
noan oso oso aberatsa delako.
Larruginak edo larru-ontzaile-
ak kanpoko aldea aprobetxa-
tzen duen bitartean, guri justu
azpiko aldeak balio digu».
Gai natural horretatik abia-

tuta, material berri bat sortzea
lortu dute, prozesu kimiko bat
jakin bat aplikatu ondoren.
Prozesu horretan, beste hain-
bat ongarri eransten zaizkio
produktua are sendoagoa egi-
teko, nahiz beste ezaugarri ba-
tzuk eransteko. Izan daitezke
arrautza azalak, kafea… Hau
da, guretzat hondakin bihurtu
eta dagoeneko etekinik ez du-
ten ongarriak izan ohi dira.
«Nazioarteko bermea duen

patente batekin babestu dugu
material berri hau. ‘Kolagenoz-
ko kautxu termoplastikoa’ da,
eta kautxuaren eta plastikoren
pareko jokabidea du», azaldu
du. Horregatik, hain zuzen, ere
ireki ditzake aukera interesga-
rriak merkatuan, beste pro-
duktu batzuk ordezkatzea po-
sible egin dezakeelako.
«Artileari dagokionez, zerga-

tik da hain interesgarria pro-
duktu honen ekoizpen proze-
suan?»,  galdegin diogu
Ollokiegiri. «Artileak indar
handia du, erresistentzia. Arti-
leak, erabiltzen dugun behi
azalak baino presio gehiago ja-
san dezake. Eta sortu dugun
material berri honek, proze-
suan ongarriak eransten zaiz-
kion une horretan, ardi latxa-
ren ilea onartzen du».
Artilearen erresistentziari

esker, produktuak ere indartu-
ta ateratzen dira. Haria aipa-
tzen du Ollokiegik. «Orain arte
lortu dugunak oso itxura ona
dauka, baina egia da plastikoz-
ko hariak ordezkatzea lortzea

ez dela gauza erraza izango.
Arrantzarako baliatzen den pi-
ta kasu. Gure materialak ez du
nailonak duen indarra, sekula-
ko gaitasuna baitauka, baina
bai ordezka ditzake baratze,
negutegi eta beste landa es-
plotazio batzuetan erabiltzen
direnak. Tomateentzat, adibi-
dez». Almeriako negutegiak ai-
patzen ditu aukera interesga-
rri bezala.
Abantaila nagusia biodegra-

dagarria izatean datza. «Imaji-
na dezagun tomate plantazio
bat. Tomate bakoitza soka ba-
narekin eutsi badugu, uzta
amaitu eta guztia jaso behar
denean, hurrengo denboral-
diari begira lursaila prest uzte-
ko, ez dugu landarea eta plasti-
kozko soka banan-banan
banatzen aritu beharko. Dena
kolpez garbitu daiteke, soka ez
baita hondakina izango».
Ollokiegiren datuen arabera,

EAEn urtean 700 tona artile
sortu eta botatzen dira. Nafa-
rroan «are gehiago», dio, «Ipar
Euskal Herrian bezalaxe». Eta
zenbakiak gutxi gorabehera
eginak dituzte: sortuko luke-
ten soka tonako tona erdi arti-
le erabiliko lukete. «2.000 eta
3.000 soka tona artean ekoi-
tziko bagenitu, urtean EAEn
botatzen den artile guztia
aprobetxatuko genuke».
Oso irteera «interesagarria»

izango litzateke, lehenik eta
behin, artzainentzat. Probak
egitea da kontua. Eta horretan
ari direla, behiek apoak zauri-
tzen dituztenean babestu eta
sendatzeko pieza bereziekin
saiakerak egiten ere ari dira.
Animaliek asko sufritzen dute
zauriokin, infekzio iturri dire-
lako. «PVC edo egurrezkoak
izan ohi dira, artifizialak. Kola-
genoz egindakoak animalia-
rentzat xamurragoak izateaz
gainera, naturalagoak lirateke
eta biodegradagarriak».

Momentuz lortu duten soka biodegradagarriak
erresistentzia handia du ardi latxaren ilearen
propietateei esker, tartean keratina. Negutegi,
lorategi zein baratzetan erabil liteke

Diru iturri izatetik ardiaren ilearen kudeaketa
gastu izatera pasa da artzainentzat. Irteera
jasangarria bilatzea da helburua, baita
ekonomikoki ere, etorkizuna bermatzeko

Esneaz gain, ardiaren
ileari erabateko etekina

ateratzea da helburu
nagusia. Ez dadila ez
gastua ez hondakina

izan.
Jaizki FONTANEDA | FOKU
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K
ataluniako Diada berri baten ata-
rian izateak, festa eta errebindi-
kazio egun batetik haratago, es-
painiar Estatuaren menpeko

nazioak etorkizun hurbil eta ertainerako,
ezinbestean, garatzen ari diren, eta behar
dituzten, estrategien gainean zer pentsa
jarri gaitu. Ezinbestean diogu, Katalunia-
ren uberan, Euskal Herria eta Galizia ere,
norabide berean eta xede bera bilatzen
duten nazio-lurralde modura, elkar har-
tuta jardutera behartuak daudela uste
dugulako. Bakoitza bere aldetik, ezauga-
rri, izate eta historia desberdinetan oina-

rri hartuta baina kateatzen dituen mar-
ko politiko beraren menpe katramilatuta
daude. Hau da, katebegiak hautsi daitez-
ke alde bakarretik, egingo den indarra-
ren baitan egon daiteke hori, baina enti-
tate nazional berriak aitortzeko aukerak
hiru lurraldeentzat baliagarriak izango
dira ala inorentzat ez. Beraz, alde horre-
tatik, hiru nazio-lurraldeen artean sor
daitezkeen sinergia bateratuak, gaurda-
nik hasita, epe ertainerako begirada za-
baltzea ekarri beharko luke.
Ezinbestean, baita ere, globalizazioa,
mundu-ekonomia, mugarik gabeko neo-

liberalismoa ezartzen ari den mundu
ikuskera bakarraren aurrean, nazio ikus-
pegia duten herriek aukera hobeak izan-
go dituzte, asimilazio eta baldintzarik
gabeko desagertzeari aurre egiteko.
Espainia edo Frantzia moduko nazio-
estatuek, kasurik onenean, onartu de-
zaketen ezaugarri etniko eta folkloriko
edo autonomia mugatuaren aurrean,
nazio izaera aldarrikatzea eta xede ho-
rren bila politika egitea, jarrera aurre-
rakoia da; eta ez, unionistek eta post-
moderno zenbaitek dioten moduan,
joan den mendeko ideologia. •

hutsa

Galeuska

Antton Izagirre

hutsa

A
steburuan Artikutzan hiru or-
duko bueltaxka bat emateko
aukera izan nuen. Luxua da
etxetik gertu horrelako paraje

ederretan ibilaldiak egin ahal izatea.
Umea bizkarrean jarri motxilan eta ti-
pi-tapa zuhaitz artean isiltasun eta la-
saitasunean. Horrelako plazerak geroz
eta urriagoak ditugu gure estres bizi-
tzetan!
Umearen algara, oihu eta kexaren ba-
tek edo bestek besterik ez zuten isilta-
suna apurtzen eta bide erdian, loak

hartu zuenean, hantxe hasi zen nire
burua kezken artean bidaiatzen. Ezin
momentu hori ere lasai joateko pro-
bestu!
Esan bezala, plazerez egiten ari ginen
txangoa zen: nahi genuenean deskan-
tsatu, jatekoa soberan, edatekoa ere,
inoren erritmorik jarraitu beharrik ga-
be… Eta supituki bide hori derrigortu-
ta, janaririk eta edatekorik gabe, haur
txikiekin zein handiekin soinean egi-
ten dituzten milaka emakume iheslari
eta migratzaile etorri zitzaizkidan go-

gora. Ordu luzez ibiltzen Mendebalde-
ko herrialdeek sortutako gudetatik ihe-
si; behin beraien aberastasun guztiak
lapurtuta, miseriatik ihesi. 
Zertarako eta gure herrialdeetara,
“giza eskubideen lurraldera”, laguntza
eske, bizitza hobe baten bila heldutako-
an gure instituzioek eta gizartearen za-
ti handi batek atea muturren aurrean
ixteko! 
Nire buruak pentsaketan segitzen
duen bitartean nire oinek orbel artean
plazerez jarraitzen dute bidea. •

0hutsa

Ibilian

Miren Azkarate
Badiola
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Gaztetxeak. Hainbat udalen buruhauste. Batzuentzat deseroso, desatsegin; eskuarki, ordena lehe-

nesten dutenentzat. Ordena ezarria –eurei ere ezarritako ordena– lehenesten dutenentzat. Aginta-

rien kontrolpean ez dagoenak nabarmen uzten du horien menpekotasuna. Eta, halaber, hainbat au-

zoren altxor dira gaztetxeak, arriskuan daudenean –zoritxarrez maizegi gertatzen den arriskuan–

auzotarrek erakusten duten bezala. 

Irudian ageri dena Txantxarreka da, Donostiako Antigua auzoan dagoena. Beste askok bezala,

hainbat jarduera eskaintzen ditu, hainbat ekimen bultzatzen ditu gazteen askotariko mundu ikuske-

rak agertu eta garatzeko. Eta beste askok bezala, autogestioa oinarri, elkartasuna funtsezko balioa

du. Abuztuan, etorkinentzako harrera gune bihurtu zen, gizarte hobe bat aldarrikatu ez ezik, gauza-

tuta ere, horren ardura izan beharko luketenak nabarmen utzita. Xabier Izaga Gonzalez 

TXANTXARREKA, GAZTETXE BAT
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herria

A
spalditik eza-
gutzen du-
zun tabernari
batek egun
batean gera-
tzeko esango

balizu, zer pentsatuko zenuke?
Eta konprobatuko bazenu ez
zarela zu konbokatu zaituen
bakarra, beste ohiko bezero as-
ko ere badaudela hitzorduan?
Kañak zerbitzatzen trebea, tra-
tuan adeitsu bezain diskretua
izan den horrek asko esateko
daukala egiaztatuko du ikusle-
ak. Heldu da barruan pilatuta-
ko guztia askatzeko une hori
eta saioaren bukaerara arte ez
duzu jakingo zergatik egin
duen.

Trantze horretan murgiltzen
da Tartean Teatroa konpainiak
egin eta Loraldiaren laguntza-
rekin kalean den “Tabernaria.
Instrukzioak botatzeko ondo
bat kaña” antzezlana. Patxo Te-
lleriak idatzi eta zuzendua,
testuari Mikel Martinezek jar-
tzen dizkio gorputza eta arima
publikoaren aurrean. Bakarriz-
keta da, formatu txikikoa, 30
minutuko iraupena du eta
ikusleak oso gertutik biziko du
tabernariaren arrangura. 

Kondentsatu bezain inten-
tsua, antzezlanak badu beste
ezaugarri bitxi bat ere, istorioa
kontatzeko moduari dagokio-
na. Bizitzan gertatzen ohi den
moduan, lehenengo begiradan
ikusten dena ez da beti istorio-
aren hasiera izaten. 

Argiak piztu eta tabernariak
alde egiten duenean, ikusleak
aurpegi eta izen errealak jarri-
ko dizkio seguruenik, eta ba-
tek baino gehiagok hari en-
tzundako hausnarketaren bat
buruan iltzatuta gordeko du.
Zertzelada bat ematearren, an-
tzezlaneko tabernaria ez da
inoiz zoriontsua izan, baina
txarrena da ez duela inoiz zo-

riona faltan bota, onartzen
duenez. Berari buruz Patxo Te-
lleria obraren egileak konta-
tzen du «gizon zintzoa» dela,
hori bai, «agian kontzientzia
sozial gehiegirik gabea». An-
tzezlanean, baina, gai ugari jo-
rratzen dira: lanbidea, frustra-
zioa, maitasuna, turismoaren
gorabeherak, lan baldintzak,
mundu zaharra eta berria... 

Patxo Telleriak dioenez, nor-
beraren sentikortasunaren
araberakoa izango da istorioak
utzitako aztarna, edo bakoi-
tzak «antenak» non jarrita di-
tuen araberakoa. Baina ikusle-
aren aurrean jarri den «gizon
apal» horri «ordura arte zi-
tuen eskemak jausi zaizkio»,
zerbait gertatu zaio eta horre-
gatik «sekulan egin ez duena
egiten hasi da». 

Testuinguru horretan, Mikel 
Martinez aktoreak nabarmen-
du du batzuetan sumatu duela
pertsonaiak dioenarekiko
«onespena» publikoaren arte-
an, «irribarreak eta samurta-
suna». Harrera ona izan duela
antzezlanak dio, nahiz eta sa-
rri ikusleak «apur bat harritu». 

EZ DA LANBIDE ARROTZA

Tabernari lanbidea ez da arro-
tza Mikel Martinezentzat. Te-
lleriak GAUR8ri kontatu dio-
nez, Mikelek Cafe Bilbaon izan
duen ibilbide profesionalak
zerikusi handia izan zuen tes-
tuaren sorkuntzan, «ofizioa
berez zetorren». Horren hari-
ra, Martinezek gaineratu du
lanbidea gertutik ezagututa
ere, «tabernari gutxik kontatu-
ko» lituzketela «hemen konta-
tzen diren gauzak». Hala ere,
erraz kokatzen da ikuslea akto-
rearen azalean, ez delako zaila
«denok sentitu ditugun gauza
batzuekin identifikatzea». Ka-
su honetan, gainera, ohiko pa-
perak irauli egiten dira, entzu-
tera ohituta dagoen langile

TABERNARIA EZ DA EROTU
Bezeroen aurrean biluzteko unea heldu da, 
Telleriak idatzi eta Martinezek antzeztu

Nerea GOTI

«Ordu erdiko destape mentala eta sentimentala» da
Mikel Martinez aktoreak ikuslearen aurrean eskaintzen
duena. «Tabernaria. Instrukzioak botatzeko ondo bat
kaña» du izenburu eta  Patxo Telleriarena da testua.
Kontakizuna bukaeratik hasita, intentsitatea areagotzen
du lanak amaierara (edo hasierara) hurbildu heinean, eta,
bidean, betiko eta oso gaurko gaiak jorratzen ditu.
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horrek beste jarrera bat hartu
du, eta publikoa da saioaren
protagonista isila, mezuaren
hartzaile bikoitza, bezero eta
ikusle modura.
Bakarrizketa formatua gus-

tuko du Mikel Martinez aktore
bilbotarrak. Dioenez, publiko-
aren aurrean jarri behar due-
narentzat «zailtasunak» zein
«meritua» suposatzen ditu ba-
kardadean aritzeak, «batez ere
haria galdu eta berreskuratze-
ko beharra baldin bada». Baina
«abantaila» bat ere badauka
Martinezen ustez: «ikuslea as-
koz errazago harrapatzen du-
zu». Ikusle modura ere, «ma-
gia berezia» ikusten dio istorio
bat kontatzeko era horri. Akto-
rearen eta publikoaren arteko
komunikazio ariketan nabar-
mentzen duen beste elemen-
tuetako bat hizkuntzarena da,
«kasu honetan istorioa euska-
raz kontatuta dagoelako».

ATZETIK AURRERAKO KONTAKIZUNA

“Instrukzioak botatzeko ondo
bat kaña” dio antzezlanaren 
azpitituluak. Bada, hitz joko
horrek zerikusi handia du isto-
rioa kontatzeko Telleriak auke-
ratu duen ordena kronologiko-
arekin. «Dramaturgo bezala
ariketa hori egin nahi nuen.
Askotan bukaeran dago giltza, 
eta, nik, kasu honetan, alde-
rantziz kontatzearen drama-
turgia ariketa egin nahi nuen,
alderantziz kontatu eta bukae-
rarako publikoak amaiera be-
zala ulertuko zuen zerbait us-
tea,  nahiz eta istorioaren
hasiera izan», azaldu du 
Telleriak aipatzen duenez,

denbora da istorioaren leitmo-
tiva: «Tabernari honek slow es-
tiloa defenditzen du, gauzak
astiro egin beharra, arretaz,
ganoraz, maitasunez, kaña bat
ondo botatzearen dohaina...».
Hirugarren arrazoi bat ere ba
dago atzetik aurrerako konta-

kizuna aukeratzeko: istorioa
arretaz jarraitzearen beharra
bultzatzea, «puzzlea zuk zeuk
osatzea, ahalegin mental hori
egitea». Horren harira, ariketa
horren barruan gauzak uler-
tzeko prozesua bera eraldatu
dutela aurreratu du Telleriak: 
«Askotan, zerbait geroago iku-
siko dugun erreakzioagatik
ulertuko dugu». 
Antzezlana Cafe Bar Bilbaon

estreinatu zen eta azken hila-
beteotan espazio ezberdineta-
tik pasatu da, azkenetako bat
Bilboko Kafe Antzokiko Kutxa

Beltza, Gabriel Aresti euskalte-
giak antolatuta. Antzezlana
ikusteko hurrengo hitzordua,
berriz, Bermeon da, hilaren
13an, Mikroteatro jaialdian.
Arrietan, azaroaren 23rako fin-
katuta dago saioa. 
Antzezlanaren formatuari

begiratuta, Mikel Martinezek
azaldu du taberna giroan an-
tzeztua izateko pentsatua ba-
dago ere, erraz molda daiteke-
ela bestelako espazioetara ere.
Aretoa girotzeko barra eta ga-
ragardo iturria jartzea ala hori
bera antzeztea ez da arazo eta,

obra, beraz, espazio eta giro
ezberdinetara egokitu daiteke.
Hala ere, formatu handiko la-
nekin gertatzen denaren kon-
trara, «gauza txiki, merke eta
antolatzeko errazek» ez dute
gurean zirkuitu finkorik, Mar-
tinezek dioenez. Telleriaren
ustez, zinearen munduan film
laburrekin gertatzen den an-
tzeko fenomenoa ematen da
formatu txikiko antzezlane-
kin. Saltzeko orduan ere, «beti
daukate arazo gehiago, baina
horrekin jada kontatzen du-
gu».  
Amaitzeko, aipatu Martinez

eta Telleriak aurreratu dute-
nez, taberna giroa obra eskain-
tzeko egokiena izanik, Tartean
Teatroa konpainiako tabernari
bitxia Cafe Bar Bilbaora itzuli-
ko dela noiz edo noiz neguan
zehar. Horrek, hori bai, «data
eta ordutegi egokienekin as-
matzea» ekarri beharko du, ta-
berna itxi egin beharra izango
baitute saioek iraun bitartean. 

Ezkerreko orrialdean, 
Mikel Martinez tabernari
paperean, lehen
planoan. Goian, berriz,
Mikel Martinez bera
antzezlanaren beste une
batean. Bi argazkiok
Bilboko Kafe Antzokiko
Kutxa Beltza aretoan
ateratakoak dira. 
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Tartean Teatroa konpainiaren «Ez dok hiru.
Euskal Musikaren benetako istorioa» aurreko 
lana bezalaxe, honako hau ere taberna giroko
espazio eszenikoetarako pentsatuta dago

Tabernariaren desirak, zalantzak, beldurrak,
ezinegonak... eta betiko eta gaurko hainbat gai
biltzen ditu 30 minutuko bakarrizketak,
publikoa bera protagonista isil bilakatuz


