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literatura

BILBO

Ahanzturaren kontrako
ezinezko borroka
Poesia labur bezain zorrotzak bildu ditu Luigi Anselmik ‘Ahantzerriko kop(l)ak’ liburuan
DABI PIEDRA

U
U

RTEEK ematen duten
talaiatik idazten du Luis
Gutierrez bilbotarrak, literaturan Luigi Anselmi
ezizenez ezaguna. Bizitza eta, batez
ere, heriotza eta honek dakarren ezereza, ahanztura ditu kezka iturri.
“Agian adinagatik izango da, baina
azkenaldian sortu zait ezinegon hori:
sortzen gara eta une batez bizirik
gaude, baina ez gara ezer, lehenago
edo beranduago gure arrastoa desagertu egiten da, ahaztu egiten gaituzte”, dio idazleak. Ahantzerriko
kop(l)ak lanaren (Pamiela) ardatzetako bat da gogoeta hori.

Idazle, itzultzaile
eta irakasle

1

980ko hamarkadatik hona, makina
bat liburu argitaratu ditu Luigi Anselmik, beti poesiazkoak. Gaztelaniaz
nahiz euskaraz idazten du. Era
berean, lan literarioak euskarara itzuli izan ditu eta, gaur egun erretiratuta
egonagatik, ez du baztertzen laster
poemaren bat edo beste itzultzeko
enkargua jasotzea. “Hizkuntza lantzeko modurik onena itzulpena da,
asko ikasten da. Edozein testu
itzultzen duzunean, badakizu bidean
gauzak utziko dituzula, baina poesiarekin pilo bat galtzen dela ikusten
duzu, gogorra da”, azaldu du. Gainera, irakasle ere izan zen urte luzez.

Nolanahi ere, liburu heterogeneoa
da Ahantzerriko kop(l)ak, gai ugaritan sartu-irtenak egiten baititu Luigi Anselmik. Irakurleak ia oharkabean jauzi egingo du gizakiaren izateaz hausnartzen duen olerkitik
alkohola goraipatzen duen beste
batera. Edo heriotza aipatzen duen
poematik gizarte kritika egiten duen
beste batera. Izan ere, Luigi Anselmik dio poemak idazten dituela, ez
liburuak. “Poemak elkarren artean
diferenteak dira, bakoitza bere aldetik sortua delako, eta libururako
modu logiko batean ordenatzen
saiatu naiz”.
Ordena logiko horren bila, hiru ataletan banatu du Ahantzerriko
kop(l)ak. Aurreneko atalak du lotura handiena liburuaren izenburuarekin, Ahantzerria izeneko kontzeptu horrekin. “Batzuk lehenago eta
beste batzuk geroago, baina denok
itzuliko gara noizbait Ahantzerrira”,
horixe autorearen ondorioa. Bigarren zatia, In taberna quando
sumus, alkoholarekin lotutako poemen atala da. “Horiek poema jostalariagoak dira, beti daude tartean
garagardoa, ginebra...”. Amaitzeko,
askotariko gaien inguruko poema
labur-laburren bilduma da Laburzki izeneko atala. “Ez ditut jasaten

hizkera da nire oinarrietako bat. Irakurriz gero Lauaxeta edo Lizardi,
ortografia eta neologismo haiekin,
konturatzen zara Axularren euskara, XVII. mendekoa, errazagoa dela”.

Literaturaren esparruan Luigi Anselmi ezizenez da ezaguna Luis Gutierrez bilbotarra. PABLO VIÑAS
orrialde bat baino gehiago duten
poemak, aspertu egiten naiz. Gauza
bat bi lerrotan esan badezakezu, zertarako luzatu?”, azaldu du.

sortzeko iturri aberatsa dela onartu
du, “agian hiritarra izateak bultzatzen nau kontrako bidea egitera,
erreferentziak naturan bilatzera”.

1985ean argitaratu zuen lehenengo
liburua, Zoo ilogikoa, eta harrezkero ohitura batzuei eutsi die Luigi
Anselmik. Esaterako, armiarma
sareak maiz aipatzen ditu. “Euskarazko lehenengo poema Oñati gainean, Arantzazun, idatzi nuen.
Gauez, leihoa zabaldu nuenean,
armiarma sarea zegoen, eta erdierdian armiarma. Irudi indartsua
zela iruditu zitzaidan”, azaldu du
idazleak. Natura irudi poetikoak

AXULARREN JARRAITZAILE Euskal
literaturaren klasiko handien eragina azpimarratzekoa da Luigi Anselmiren lanetan, bereziki XVII. mendearen bueltako autore ezagunena.
“Zati batzuk Axularren Gero-tik hartuta daude, euskal literatura klasikoaren erdigunea dira autore horiek
eta haiei esker ona adierazi nahi izan
diet”, aitortu du. Beste garai batzuetako autoreen ahapaldiak ere moldatu ditu han-hemen, adibidez

Gabriel Arestiren Aitaren etxea, Bilboko Kukutza gaztetxearen auziaren
harira idatzitako olerkian. Haatik,
Ipar Euskal Herriko idazle klasikoak
ditu gogokoen. “Gaztea nintzenean,
orain dela 30-40 urte, euskal literatura osoa urtebetean irakur zitekeen
eta tartean zeuden idazle klasikoak,
erakarri egin ninduten”.
Hizkeran nabari da garbien klasikoei
dien miresmena, Iparraldeko eta
Ekialdeko euskalkien eragin handia
baitu Luigi Anselmiren idazkerak.
“Euskal literaturaren erreferenteak
ez daude Bilbon, euskal literatura
klasikoa Iparraldean dago, haien
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Gehigarri honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntza jaso du

Jose Enrike Urrutia Capeau arduratu da liburuko irudiak egiteaz, Luigi Anselmiren argitalpen guztietan
ohi duen legez. “Sinatu gabeko kontratua dugu biok, Capeau oso ona da
eta ohore bat da nire poemen
ondoan agertzea”, dio Anselmik.
Oraingo edizio honetan, gainera,
azalekoa ez ezik, barruko irudiak ere
koloretan argitaratu dituzte.
Hiru hamarkadako ibilbidea beteta,
Luigi Anselmiren emaria ez da eten,
Ahantzerriko kop(l)ak horren
lekuko. Hala ere, gero eta gutxiago
idazten duela aitortu du, gero eta
nekezagoa zaiola olerkiak sortzea.
“Gaztetan badago freskura bat,
urteekin galdu egiten dena”. Nolanahi ere, poemak idazten segitzeko
asmoa du, oraindik argitaratzeko
proiektu berririk buruan ez darabilen arren.
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saski-naski

IRITZIA

SALDUENAK

PAKO ARISTI

Zaindu zure irakurleak

Fikzioa
1. Zu
Anjel Lertxundi. Erein.

EE

Z zait inoiz burutik joan
Durangoko auzo urrun
samar batean ikusi nuen
iragarkia. Azoka egunak
ziren, abendua, herrira irisi berri,
eta kafe bat hartu nahi nuen jendetzaren zurrunbiloan murgildu
aurretik. Kanpotik zelatan, han ikusi nuen papera kafetera gainean,
letra handiz idatzia, espainolez: Se
necesitan clientes. Zerbitzariak edo
sukaldariak behar direla irakurtzen
ohituta, harridurak irri egin zuen
nire aurpegian: deblauki sartu nintzen taberna bakarti hartara.
Errukitu ninduen tabernariaren
zintzotasunak, behar larri baten
agerpen lotsarik gabeak, geure ezintasunak ezkutatu zale garen herri
honetan. Literaturaren munduan
ere bada pose patetiko samar bat;
dena oso ongi doakigun antzezpenean iaioak gara.
Baina gero deskubritu nuen elkartasun keinu haren barrenean nik
uste baino lotura sakonagoak zeudela; izan ere, ni eta tabernari hura
ataka berean geunden: bezeroak
behar nituen nik ere, irakurle deitzen direnak gure munduan. Irakurle-erosleak. Haien bila nindoan Landako areto galantean idazleontzat
prestatu zuten eszenatokira.

2. Kearen fiordoa
Baina hizkuntza txikietako idazleon
ardura da irakurleak mimatzea, heztea, adimentsuago egitea, eta nolabait, idazleon bitartez hizkuntzan
gertatzen ari den garapenaren trenera igo daitezen laguntzea.

Kafe solidarioa hartuta kalean nindoala Asentxio Hondartzabal Ereineko zuzendaria izandakoaren hitzek
jo ninduten. Ale mordoxka bat saldua zuen lehen nobela argitaratua
zidan, eta aholku hau utzi zuen
bazkaloste batean: “Kontuz hurrengoa zer idazten duan: irakurleak
zaindu behar dituk orain”. Une hartan ulertu nuen neurri batean lotua
nintzela, irakurle haietako askok
aldaera edo esperimentazio esparru
urria utziko zidatela hurrengo libururako, baina beste aldetik nahi nuena idazteko neukan eskubidearen
aldarri basatia sentitzen nuen nire
baitan, presio guztien aurrean babestu behar nuena.
Niregan izan ditut geroztik bi indar
horiek, eta nik uste idazle orori noizbait agertuko zitzaiola dilema hori,
eta batzuetan mugari men egiten
zion erabakia hartuko zuela, eta bestetan askatasunaren aldekoa. Eta
hizkuntzak izango zuela horretan ere
zer esana. Ez baita berdin hizkuntza
gutxituan idatzi, ala milioika irakurle izan ditzakeen hizkuntza inperialistan. Lehenengoan dirua baino
kariño gehiago jasotzen da, bigarrengoan negozio aukera itzelak dauden
bitartean, irakurleak nahi duena
ematera behartuak baleude bezala.

Literaturaren
munduan ere
bada pose patetiko
samar bat; dena
ongi doakigun
antzezpenean
iaioak gara

Ez dugu errazegi idatzi behar, baina
ezta zailegi ere. Beti koska bat estutu, baina Himalaya igotzeko lanik
jarri gabe urtean dozena erdi edo
hamar bat libururen inguruan
dabiltzanei. Senti dezatela liburua
harmaila bat gorago dagoela, baina
ez dakiola kosta jauzi hori egitea.
Hori izan liteke, agian, gurea bezalako hizkuntza batean literatura ona
egitea. Hizkuntza erraldoietan
makalduta dagoen txinpartak gure
hizkuntza bihurrian bizirik irauteko
leukakeen aukera. Jolas bat, hitzarmen bat idazleak irakurleari proposatzen diona. Zatoz nirekin, inoiz
ikusi ez duzun idazkera bat eskainiko dizut, baina ondo pasako duzu.
Hain sinplea, eta hain zaila.
Izan ere, hona epilogoa: hurrengo
urtean Durangoko auzo urrun
samar hartako tabernatik pasa nintzen berriro, eta itxia zegoen jada.
Erregu egin nuen, Irakurleak behar
dira jarri beharko dugun eguna ezagutzera irits ez nadin.

ZALDI EROA

ERAKUSLEIHOA
LITERATURA

SAIAKERA

‘Trilogia
hiperlaburra’

‘Aita deitzen
zen gizona’

Karlos Linazasoro.
Elkar. 80 orr. 18 euro.

Joan Errea. Pamiela.
128 orr. 14 euro.

Laburrean
oparo

Bizitza bat
koplatan

Urteurrean berezia ospatzen du Karlos Linazasorok aurten; izan ere, bere lehen liburuak
argitaratu zituenetik 25 urte bete dira, eta
hori ospatzeko kaleratuko dituen bere bi
liburuetako lehena da ‘Trilogia hiperlaburra’.
Ipuin laburrez osatu du liburua, zeina hiru
zatitan banatu duen: lehen zatian ipuin solte
eta laburrak batu ditu. Bigarren zatia fobien
ingurukoa da; hain justu, 90 bat aukeratu
eta bakoitzari ipuintxo bat eskaini dio egileak. Hirugarren zatiko idatzi guztiak klinika
batean gertatzen diren gorabeherak dira,
eta denak pertsonaia berberak kontatzen
ditu, lehen pertsonan. Horiek guztiak topatuko ditu irakurleak liburu hirukoitz honetan.

Nevadan sortu eta haurtzaroko ama
hizkuntza euskara izan zuen Joan Erreak,
Nafarroa Beheretik Ameriketara bizimodu
berri baten bila joandako gurasoengandik
ikasitakoa. Idaztea afizio bihurtuta, bere
aitaren bizi bidaia koplatan idatzi zuen duela hamar bat urte. Pello Salaburuk edizioa
egin eta Pamielak liburu formatuan argitaratu du orain. Erreak oso modu hunkigarrian
kontatzen du euskal diasporaren eta bere
gurasoen historia, bereziki bere aitarena,
minbiziak jota gazte zendu zena. Euskaraz
idatzita egoteaz gain -behe nafarreraz
zehazki-, bertso edo koplatan idatzita
dagoela da liburuaren ezaugarri nagusia.

Iñaki Petxarroman. Elkar.

3. Beti oporretan
Harkaitz Cano. Susa.

4. Txistu eta biok
Juan Luis Zabala. Algaida.

5. Lili eta biok
Ramon Saizarbitoria. Erein.

6. Hauts haietatik
Unai Villena. Elkar.

Ez Fikzioa
1. Lapur banden etika
ala politika
Joseba Sarrionandia. Pamiela.

2. Zazpigarren heriotza
Juan Gorostidi. Erein.

3. Ideia eta balioen...
Juan Inazio Hartsuaga. Pamiela.

4. Gizabere kooperatibo...
Joxe Azurmendi. Jakin.

5. Abenduaren 31 Joxe
Miguel Barandiaranen...
Barandiaran Fundazioa.
ITURRIA: Elkar.
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zinema

MIRENTXU LOYARTE
ZINEGILEA

“Errealitatea
asko okupatu
da nitaz,
larregi”
Ezkutuan egon da 30 urtez, harik eta Iratxe
Fresneda EHUko irakasleak lokalizatu duen
arte. Mirentxu Loyartek (Iruñea, 1938)
Espainiako Estatuan 1970eko hamarkadan
ikusitako lan zinematografiko ausartenetako
bat ondu zuen, ‘Irrintzi’ (1978). Hiru urte
beranduago, ‘Euskal Emakumeak’ filmatu
zuen, euskaraz. Orain, ‘Irrintziaren
oihartzunak’ dokumentalak atera du
itzalpetik lehen euskal emakume zinegilea
IÑAKI MENDIZABAL ELORDI

E
E

USKADIKO Filmategiaren artxiboetan ostenduta egon da urte luzez.
Hantxe aurkitu zuen Iratxe Fresneda irakasleak, metalezko erroilu eta
larruzko maleta zimurtuen artean, kanfor
usaina zeriola. Irrintzi jartzen zuen tapak.
Zeluloide zatia askatu eta proiektatu zuenean,
aspaldiko deiadar batek astindu zuen bere
bihotza, belaunaldi oso baten deiadar ozenmingarriak.

ren kontrako antidotoa: ironia fin-fina. Berba
egiteko gogoz aurkitu dugu, bere jaioterrian.
Zigarroaren keak aurpegi osoa lausotzen dio
eta hitz bakoitza eztena da bere ahotan: “Zer
egingo diogu ba, ez naiz oso ondo kokatzen
errealitatean, ez naiz konformatzen
horrekin. Baina bera bai, errealitatea asko okupatu da nitaz,
larregi. Utziko ahal nau
bakean, tarte batez!”.

Orain, Fresnedak Irrintziaren oihartzunak
dokumentala aurkeztu du Zinemaldian, bere
aurkikuntza harrigarria jaialdiko zaletuekin
konpartituz, eta, bide batez, Mirentxu Loyarteren ibilbide labur bezain indartsua azaleratu du. “Topaketa baten kontakizuna da, hezur
eta mamizko altxor zinematografiko baten
bilaketa; gogoratzeko zailtasunak dituen
pertsonaia batena, edo gogoratu nahi ez duen
batena”, adierazi du Fresnedak.

Gogoratzen duzu nolakoa
zen 70. hamarkadako
Mirentxu?

Loyarte, baina, ez da emakumezko ahula, ez
isila, ezta ezkorra ere. Bizitzaren gazi-gozoetan igerian ibili den ororen neke agerikoa du,
bai, baina badauka malenkonia eta nostalgia-

Handitu eta barreiatzeko
gogoa zuen emakumezkoa.
Mundu hertsia bizi zuen.

Ikasi nuen, aspaldi. Neurekiko distantzia
hartzen saiatzen naiz; horrek asko laguntzen
dit.

Egonezinak eraman zintuen zinemagintzara ala egoera sozio-politiko latzak?

“Nobela
bat neukan
idatzita hasieran,
baina argi ikusi nuen:
zinemagintza zen nire
bidea. Irudien bitartez
esango nuen esan
beharrekoa”

Agian denak, baina txispa bestelako kontu batek piztu
zuen. Nobela bat nuen idatzita; pertsona bati erakutsi
nion, eta pertsona horrek
esan zidan zine gidoiaren
antza zuela testuak. Nik
ere argi ikusi nuen: zinemagintza zen nire bidea.
Irudien bitartez esango nuen
esan beharrezkoa.

Ipur-zirina zinen?
Bai, beti izan naiz. Eta tematia. Eta
hausnartzekoa, gauzei buelta asko ematen dien horietakoa izan naiz, neure burua
aguantatzen ere lanak izan ditut.

Noizbait geure buruari barkatzen ere ikasi
beharko dugu, ezta?

Garai hartan, 60. hamarkadan, ez
zen erraza izango. Are gutxiago euskal
emakumezko batentzat, ezta?
Ez ba. Gizarte oso lasaian bizi ginen, sakristia
baten antza zuen gizarte batean –lasai eta
sakristia hitzak komatxo artean jarri, bai?–.
Itogarria zen giroa.

Eta horregatik joan zinen Parisera?
Gizona eta biok joan ginen, frantsesa eta zinemagintza ikastera. Guretzako berpiztea bezalakoa izan zen; hantxe zegoen dena antolatzen, 68ko Maiatza ospetsua, ezker mugimendu ugari... Gu bezalako gazte ipurterreentzat
Meka zen hura, munduaren erdigunea. Ni
pozik nengoen, guzti hura oso suspergarria
zelako.

Eta, nola sortu zen ‘Irrintzi’?
Nik zinema-artikulu solteak idazten nituen,
eta halako batean Iñigo Silvak deitu zidan.
Bera izan zen Irrintzi-ren ekoizlea. Silvak Luis
Iturriren izen bereko antzezlanean oinarritutako gidoi bat idazteko eskatu zidan. Metraje
laburreko film bat egin nahi zuen, edo erdimetrajekoa. Obra ikusi eta esan nion zerbait
diferentea idatzi nahi nuela, aske jokatu nahi
nuela.
Gero, Silvak zuzendariorde izateko eskatu
zidan, eta, ezetz esan nionean, zuzendaritza
eskaini zidan. Baietz esan nion eta aurrera
egin genuen, askatasun osoz. Gero, Iturriri ez
zitzaion gustatu eta bakanen batzuek ez zuten
Irrintzi ulertu.
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zinema

IRUÑEA

Larruquert eta Marivi Bilbao.

Euskal emakumeen begiradak jasotzen

Eta isil-gordean egon da gaurdaino...

M

irentxu Loyarte (Iruñea, 1938) zinemagile
nafarrak Espainiako Estatuan 1970eko
hamarkadan ikusitako lan zinematografiko ausartenetako bat egin zuen: ‘Irrintzi’ (1978). Luis Iturriren
antzerki-lan batean oinarrituta dagoen ikus-entzunezko horrek euskaldunen nortasun kolektiboari
buruzko hausnarketa egiten du. Bere garaian, Espainiako Zinematografiako Zuzendaritza Nagusiak kalitatearen sari berezia eman zion. Javier Aguirresarobe izan zen argazki-zuzendaria, Fernando Larruquert muntaketa-lanen arduradun, eta Marivi Bilbao
aktore zenaren lankidetza berezia izan zuen.
Erbestean zein etxean, Mirentxu Loyartek ez zuen
bere ibilbidea lan horrekin amaitu, eta nolabaiteko
introspekzio antropologikoa egiten jarraitu zuen hain-

Hasieran ikusi ahal izan zen, baina segidan
erretiratu zuten, gaur arte. Baina nik beti errepikatu izan dut, mantra baten antzera, noizbait berpiztuko zela Irrintzi, aterako zela
ilunpetik, eta begira, atera da.

Hiru urte beranduago estreinatu zen ‘Euskal
emakumeak’ dokumentala, non begirada
zorrotza botatzen diozun emakumezkoen
egoerari.
bat euskal emakumeren begirada jasotzen zuen
erretratu baten bidez, ‘Euskal Emakumeak’ (1981)
lanean. Ikuska 12 sailaren barruan, euskaraz filmatu zituen lan biak.

Antxon Ezeizak planteatu zidan, bai. Gai hori
eta beste bat neukan buruan, hain zuzen, festarena. Baina festa interes handiko elementu
soziologiko moduan ulertuta, e? Azkenean,
emakumearen hautua egin genuen, profil
interesgarri batzuk aukeratu, ideia garatu eta
aurrera.

Dokumentalean agertzen diren emakumezkoen adierazpenak zorrotzak dira, baina irudi batzuk Buñuelen ‘Un perro andaluz’
gogorarazten dute, hain dira gogorrak...
Nik uste soinuak eragiten duela zirrara hori,
irudiak bainoago. Dena den, ez, ez naiz aingerutarra, eta hori ere halabeharrez agertu
behar da nire lanetan. Gainera, Trantsizio
garaiko euskal emakumezkoak sufritzen zuen
egoera salatu nahi nuen.

Zentzu horretan, sumatu duzu aldaketarik?
Bai, guk iraultza bat bizi izan genuen. Oraingo neskek beste mentalitate bat dute, baina
ez dakit guk adina kontzientzia duten. Orain
eztabaidatzen dena eztabaidatzen zen orduan.
Eta garai hartan lortu zena gaur egungo eguneroko diskurtsoan eta bizimoduan txertatuta dago. Baina arrisku bat ikusten dut hor...

Zein arrisku?
Orain arte anonimotasunean
mantendu izan den zuzendaria da
Loyarte. Bere sorkuntza eta erbestearen erretratua da ‘Irrintziaren
oihartzunak’ filma. IÑAKI MENDIZABAL

Nik ikusi ditudan zatiak ondo ulertzen dira.
Bere garaian, ikuslerik gehienek horrela adierazi zidaten. Mezuak argi ikusten dira, amets
baten gisan erakusten diren arren.

Eta, zer da ‘Irrintzi’?
Deiadar bat. Nik orduan jarri nuen moduan,
“Pirinioetako hegaletan dantzatu eta kantatzen duen herriaren txostena”. Voltairek hala
deskribatu zuen bere garaian. Belaunaldi oso
baten irrintzia, sistema hermetiko baten biktimen deiadarra. Imajina ezazu, belaunaldi irendua... Eta oraindik ere hortik irten ezinean
gabiltza. Eta zaila da belaunaldi berriek
orduko hura irudikatzea, garai hartako giro
beltz eta astuna. Zaila dute irudikatzen, guk
gure aitamen gerra irudikatzen ez genuen
bezala. Horregatik da hain inportantea artea,
gauzen beste aldea ukitzen duelako. Datuak
nahikoa ez direnean, errealitatea bera nahikoa ez denean, hor dago artea bestelako gauzak adierazteko, gertakariak beste modu batera kontatzeko; askotan, egiazkoagoak direnak.

Eta Zinemaldira aurkeztu zen ‘Irrintzi’. Eta
zu atxilotzeko agindua ere bota zuten...

Aukeratua izan zen, eta gero Gipuzkoako
gobernadore zibilak ni atxilotzeko agindu
zuen. Ez zitzaien gustatuko ikusi zutena...
Azkenean, Zinemaldiko orduko zuzendariak
konbentzitu zituen, esanez astakeri bat zela
hori, mundu guztia hara begira
zegoen une horretan ezin zutela
inor atxilotu, irudi eskasa
emango zutela nazioartean...
Horrelakoak esanda konbentzitu zituen, baina,
jakin izan banu, agertuko
nintzatekeen. A zer propaganda Irrintzi-rentzat,
ezta?

Garai hartan zaila izango
zen politika eta artea bereiztea.

Euskarazko testuak irakurtzen dira, Amurizaren bertsoak entzuten dira... Dena propio
egina?
Jakina, hori zen naturalena, euskaraz egitea.
Euskara da herri honen bizkarrezurra, baina
onartu behar dut nire euskara traketsa dela. Garai hartan, uste
nuen hizkuntzak berak blaituko ninduela, modu naturalean. Argi dago erratu nintzela.

“Guk
iraultza bizi
izan genuen.
Oraingo neskek beste
mentalitate bat dute,
baina ez dakit guk
adina kontzientzia
duten”

Ez zen erraza. Inguratzen zaituen
giro horrek... Eta gehiago ezin duzunean, arnasa ere hartu ezin duzunean, eztanda egiten duzu! Edo deiadar. Hori dena
azaltzen edo salatzen saiatzen zara. Maite
dut nire inguruarekin zerikusia duen zinemagintza.

70. hamarkadan, emakumezkoak ondo markatuta zuen gizartean okupatu beharreko lekua. Zuretzako, zaila izan zen kate
hori apurtzea?

Gizonek agintzen zuten gizartean, goitik behera, baina denetarik aurkitu nuen bidean: lagundu zidaten pertsona zoragarriak eta kalte baino egin
ez zidatenak ere bai. Hala ere, pieza txukuna
atera zen. Neurri handi batean, talde txikia
baina eraginkorra osatzen genuelako. Gogoratu tartean izan zirela Javier Aguirresarobe,

Belaunaldi berriek ontzat ematen dituzte lorpen txiki horiek, eta ez lukete horrela pentsatu behar. Borrokatzen jarraitu behar dugu,
eta gure eskubideak aldarrikatzen, emakumezkoak desabantaila handiak dituelako oraindik. Beraien karrera eta ametsak sakrifikatzen dituzte, gizonak bidea libre izan dezan.
Gizonak bagaia gutxi darama aldean, zama
edo fardel txikia, eta horregatik egiten du
aurrera. Emakumezkoarekin guztiz kontrakoa gertatzen da.

Horrela amatatu zen zure zinema egiteko
gogoa?
Jakina. Bizitza oso laburra da eta dena pasatzen da ziztu batean.

Atzerriratzeak ere izango zuen zerikusia...
Denak. Hemen jasotako egurra, familia zaindu beharra... Eta erbestean zaila da kokatzea,
norbera izatea, inoiz ez baitakizu ondo non
zauden. Eta gizakiak erroak behar ditu, lur bat
zapaldu eta bere egin. Zentzu horretan, erbestealdia bitxia da, flotatzen bezala zaudelako
une oro. Hor bai, hor deskalabru handia dago.

Ezkutuan egon zara 30 urtez. Zinemagintzara bueltatzeko gogorik edo asmorik bai?
Nik zer dakit ba! Paper ugari daukat etxean,
baina denak apurtzeko gogoak ditut. Baditut
gidoi batzuk, ideia solteak...

Eta gauzatzeko intentziorik ez?
Zergatik ez? Nork daki? Denbora bat behar
dut hau dena asimilatzeko, eta gero ikusiko
dugu.
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musika

MALLABIA

Paradisua
betikotzen
Lagun artean grabatu eta sareratu zuen ‘Paradise’
abestiak ekarri zuen Izaro Andres musikaren
plazara. Urtebete beranduago, ‘OM’ izeneko bere
lehen diskoa aurkezteko kontzertu bira abiatu du

JULENE LARRAÑAGA

A
A

MAITUTZAT eman berri dugun uda
benetan intentsoa izan da Izaro Andresentzat (Mallabia, 1993). Lanpetuta aritu da musikari gaztea, Donostiako Muir
estudioan giltzapetuta, OM izeneko bere diskoaren grabaketan buru-belarri. “Uda arraroa” izan
dela dio, baina “polita eta berezia” ere bai. Nahiz
eta une gogorrak ere izan diren, egindako ahaleginak fruituak emango zituela ziur zen mallabiarra, eta halaxe izan dela berresten du orain:
“Diskoa esku artean, kontzertuak jendez lepo eta
nire banda pozik dudan honetan konfirma dezaket merezi izan duela egindako esfortzuak”.
Bere ibilbideko lehen diskoan Andresek bidaide
izan ditu Iker Lauroba (gitarra, pianoa, xilofonoa), Oriol Florese (bateria eta perkusioa), Ane
Bastida (baxua) eta Julen Baradiaran (baxua). Eta
udazkenetik aurrera emango dituen kontzertuetan ere taldekideen epelean arituko da. Dagoeneko lehen proba egin dute, Donostiako Kutxa
Kultur Festibalean aritu baitziren. “Uste nuen ez
genuela nire musikak eta biok erosotasunik aurkituko halako dimentsioko jaialdi batean, baina
oker nengoen. Jendez lepo zegoen, baina komunikazioa intimoa izan zen. Sekula ez ahazteko
moduko gaua”, oroitu du Andresek.
DENBORA GUTXIAN EZAGUN Urtebete atzera
egin eta 2015eko Paradise kantua aipatzea ezinbestekoa da Izaro Andres egun bizitzen ari den
momentuaren oinarria aurkitzeko. Izan ere, berak
dioen moduan, “Paradise izan zen guztiaren
hasiera”. Kantu hori lagunartean eta inolako esperantzarik gabe grabatu zuen, baina bideoa Youtube plataforman sareratu eta ia 40.000 ikustaldi
lortu ditu dagoeneko. Hori gutxi balitz, Pikadero
filmeko soinu bandarako hautatua izan zen abestia. Andresek ez du ukatzen bere lehen kantuarekin izandako sorpresa atsegina: “Ezustean etorri zitzaigun arrakasta, eta oso lagungarria izan
da guretzako, batez ere jakiteko bestaldean jendea badagoela. Bideo bakarretik kontzertu asko
emateko aukera sortu da”. Arrakastaren gakoak
bilatzerakoan zera uste du Andresek: “Badirudi
momentuarekin asmatu genuela. Kantua ezberdina da, edo ezberdina baino gehiago agian ez
zen espero horrelako kantarik une horretan. Nork
daki… agian jendea zerbait berriaren zain zegoen
eta horrek eman dit bultzada. Zortea izan dut
momentu eta leku egokian agertu naizelako”.

Udazkeneko agenda,
bete-betea

L

an berria aurkezteko hitzorduz beteriko
udazkena datorkie Izaro Andres eta eta
bere bandari. Iraileko azken astean espainiar Estatuan emango dituzte lehen kontzertuak, Valentzia, Madril eta Santanderren,
Loyd Cole musikariaren telonero moduan.
Urritik aurrera, Euskal Herrian izango dira
zita gehienak: urriaren 1ean Donostian (Gasteszena), 2an Oñatin, 8an Bartzelonan
(Euskal Etxea), 15ean Donostin (Garoa liburu-denda), 21ean Eskoriatzan (Inkernu taberna), 28an Durangon (Pletaruena), 30ean
Ziburun (Maitenia taberna), azaroaren 9an
Ondarroan (Arrigorri), 11n Legorretan (Herri
Antzokia), 12an Lekeition (Otoio taberna)
eta 18an Tolosan (Bonberenea).

Denbora gutxian sona bereganatu arren, Izaro
Andres ez da berria musikaren munduan. Zortzi
urterekin hasi zituen musika ikasketak. Esku-soinuaren lagun hasieran, gitarra du orain bere
kuttuna, eta berarekin batera kantu propioak sortzeari ekin zion orain dela pare bat urte. Gaur
egun, abeslari baino gehiago “kantautore” sentitzen dela onartzen du: “Kantatzea gustatu arren,
benetan gustatzen zaidana nik neuk idatzitako
kantuak abestea da. Idazten asko gozatzen dut eta
hitzei musika jartzen ere bai; baina, batez ere,
idaztea maite dut, askatasuna ematen dit. Zenbat
hitz dauden eta ze zaila den egokiak aukeratzea
nahi duzun hori komunikatzeko!”.
LASAI ETA GOZO Erraietatik jaiotzen zaion musika intimoa da Andresena. Bere ahots hipnotiko
eta sentsuala da bere armarik baliotsuena, eta
horretaz baliatu da bere lan berriko hamahiru
abestiak sortzeko. Emaitza, “disko lasaia, gozoa
eta epela” da, bere esanetan. “Martxa pixka bat sartu diogu, baina oro har leun egin ditugu gauzak,
mimo askorekin”. Kantu gehienak “kutsu goibela”
dutela dio mallabiarrak, “lasaitzeko eta terapiarako erabili ohi dudalako musika, akaso, nire goibeltasunak laztantzeko. Negar egin beharrean idatzi
egiten dut, eta idatzia musikatu”, kontatu du. Norah
Jones, Adele… Asko dira Andresek jarraitzen
dituen musikariak. Euskaldunen artean, argi
dauka: “oso Anari zalea naiz, nire erreferenteetako bat da. Baina kontziente naiz oso entzule jakin
batentzat sortzen duela Anarik. Uste dut nire musi-

Izaro Andres, diskoko promoziorako irudi batean. JON ETXEZARRAGA

“

Kantatzea gustatu
arren, benetan
gustatzen zaidana
nik neuk idatzitako
kantuak abestea da”

kak ez duela hain publiko definitua. Nire publikoa
tutifruti bat izaten ari momentuz, eta hala izatea
nahiko nuke. Polita da pertsona guztiz desberdinak kantu bera kantatzen ikustea”.
Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez sortu ditu disko
berriko hamahiru kantuak Andresek. Hizkuntza
bat edo beste hautatzerakoan arrazoi berezirik ez
du izaten: “Inspirazioa datorren hizkuntzan hartu eta hala idazten dut, konplexurik gabe”.
Hizkuntza bakoitzari bere xarma ikusten dio, gainera: “Euskaraz idaztea da niretzat erosoena, hori
baitut ama-hizkuntza; gainera, euskarak ematen
dit gordintasuna eta gardentasuna. Noizean behin
gaztelaniara jotzen dut, xarma berezi bat hartzen
diodalako, intimoa edo. Baina, abesteko orduan,
hizkuntzarik erosoena ingelesa da nire ahotsarentzat. Melodikoki oso ondo datorkit”.
Diskoa kaleratzeko crowfounding kanpaina jarri
zuen abian Andresek, eta erantzuna “izugarria”
izan dela dio. “Hiru astean 4.000 eurotik gora bildu genituen. Bere ekarpena egin zuten guztiei atez
ate joan natzaie disko bana ematera, laguntza
eskertzeko”. Bere talentuaren jakitun, diskoetxeetatik eskaintzak izan ditu mallabiarrak, baina
momentuz auto-produkzioaren bidetik jarraituko
duela jakinarazi du: “Berria naiz eta nire burua
ezagutu nahi dut inorekin ezkondu aurretik. Ez
dut aterik itxiko, baina momentuz hasierako pauso hauek bakarrik eman nahi ditut, lehen pertsonan eta azalean ikasteko ikasi beharrekoa”.
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bideo-jokoak

Mugarri baten aurkia eta
ifrentzua, 30 urte eta gero
NES izenarekin ezagutu genuen Nintendoren Entertainment System
bideo-kontsola. 1986ko irailean iritsi zen Europara makina ezaguna.
Beraz, bere 30. urteurrena du aurten
IBAN LANTXO
(www.gamerauntsia.eus)

D
D

IOTENEZ, produktu baten arrakasta neurtzeko oso adierazle ona
omen da izen komertziala saltzen
den produktuaren sinonimo izatea
(Tippex edo Post-It, esaterako); eta hori da,
hain zuzen, Nintendok urte askotan bere
Entertainment System bideokontsolarekin lortu zuena. Euskal Herrian SEGAren Master System-a ere oso ezagun izatera ailegatu zen garai
hartan, baina salmentek agerian uzten dute
ikastetxeetako patioetan nabaria zena: SEGAk
mundu mailan 13 milioi makina saldu zituen;
Nintendok, aldiz, 62 milioi. 8 bit-eko sistemen
borrokan bigarren postua lehenengotik oso
urrun geratu zen. Zer dela eta? Hainbat arrazoi daude, batzuk besteak baino ilunagoak.

da, kalitatea. AEBetan, Atari enpresaren hainbat erabaki oker zirela eta, bideokontsolen salmentak krisi larria pairatzen ari ziren. Produktu txarren ospea izanda, komertzio askok
erabaki zuten produktu horiek saltzeari uztea.
Hori jakinda, Nintendori estrategia arriskutsu bat bururatu zitzaion: NES goi-teknologiako jostailua balitz bezala salduko zuen, ordenagailu kontzeptua baztertzen saiatuz.
Horrekin lotuta, bere makinarako diseinatutako programa guztiek kalitate-kontrol zorrotzak pasa beharko zituzten (Nintendo Seal of
Quality ospetsua sortuz); eta horiek onak izango zirela ziurtatzeko, kanpoko enpresek ezingo zuten urtean bost joko baino gehiago
merkaturatu.

Lehenik eta behin, analisi ofizialetan azalpen
adostuen moduan maiz agertzen dena; hau

Mugimendua bikaina izan zen epe ertainera, eta historiako saga ezagunetariko batzuk

garai horretan jaio ziren, Super Mario Brosena, esaterako (lehenengo atalak 40 milioi
ale inguru saldu zituen, eta historiako joko
salduenen zerrendan bigarren tokian dago,
Wii Sports-en atzetik). Nintendoren lorpen
handiak ere sasoi horretakoak ditugu: Donkey Kong, Metroid eta, batez ere, The Legend
of Zelda. Kanpoko garatzaileek ere ondare
polita utzi zuten, Konami-ren Castlevania eta
Metal Gear sagak esaterako; edota Capcomen Mega Man eta Square-ren Final Fantasyren lehenengo atalak.
TXIKIAK, KALTETUENAK Ostera, eta tamalez,
argi dago politika monopolista honekin gauza asko ere galdu genituela. Lehen aipatutako arauetan garatzaileek bete behar zuten
esklusibotasun klausula ere bazegoen; hau
da, gainerako etxeek NESen argitaratu nahi
bazuten, debekatuta zuten konpetentziarako programatzea. Gainera, kartutxo kopuru
minimo bat ekoizteko hartu beharreko
konpromezua ere bazegoen, prezio altuak
zirela eta garatzaile independente eta txikiek
hartu ezin zutena.
Hala ere, argi dagoena zera da: egun, 30 urte
eta gero, NESek, euskal herritar askorentzako lehenengo bideo-kontsolak, lekutxo bat
lortu duela gure bihotzetan. Honetaz jakitun,
Nintendok bertsio berri bat kaleratuko du
azaro honetan bertan (NES Classic Mini,
memorian instalatutako 30 jokorekin), eta
horrek ere arrakasta komertzial itzela izatea
espero da.
Beharbada, egun Play-a izango da modan
dagoen bideo-kontsola aipatzeko hitza; alabaina, beti izango dugu Nintendo.

Nobedadeak:
‘FIFA 17’

‘NBA 2K17’

EA-ren futbol simulagailu famatuaren joko berria bueltan da.
Oraingo honetan, Frostbite motor
grafikoaz baliatuz, grafiko errealistagoak izango ditu.
Gainera, historia modua gehitu diote, eta jokalari gazte baten azalean bere ibilbide osoa pasatu beharko dugu.
Irailean salgai PC eta kontsola ezberdinetarako.

2KGames-ek ‘Fifa’ jokoarekin egiten duen moduan, saskibaloiak ere
bere urteroko jokoa dakarkigu.
Simulagailu famatu honek dituen berrikuntzen artean,
Euroligako ekipoak izango ditu. Beraz, ez dira faltako saskibaloi ekipo famatuenetarikoak. Irailean merkatuan izango da, PC eta kontsola ezberdinetarako.

‘Dragon Quest VII: Fragmentos de un pasado olvidado’
Square Enix-ek bere garaian Play Station kontsolarako kaleratu zuen jokoaren ‘remake’-a dugu hau. Nintendo 3DSrako dator, hiru
dimentsioez baliatuz. Bertan, iraganera bidaiatu beharko
dugu oraina salbatzeko. Saga klasiko hau gustuko baduzu,
ez galdu RPG on bat dastatzeko aukera. 3DSrako.

‘Mother Russia Bleeds’
Retro tankerako ‘beat’em up’ estilo klasikoko (’Final Fight’, ‘Street
of Rage’, ‘Double Dragon’…) joko
indie bat da ‘Mother Russia Bleeds’. Errusiako kaleetan
zehar nahi adina kolpe eman ahal izango ditugu gaizkileak kaleratzeko. Indarkeria, odola eta droga ez dira
falta joko honetan. PC eta PS4rako.
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