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bertsolaritza

DONOSTIA

Txistuak txalo
bihurtu zirenekoa
1967ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko final gogoangarria
jokatu zela mende erdia beteko da bihar
DABI PIEDRA

B
B

ELAUNALDIZ belaunaldi,
bertsoaren katea ez da eten,
bertsolari handien ahotik
biziberrituz eta zaleen grinari esker indartuz. Nagusiki ahozko
jarduna den arren, Historiak jakin
izan du bertsolaritzaren une zirraragarrienak gordetzen. Mugarri
horietako bat izan zen 1967ko
Bertsolari Txapelketa Nagusia,
Donostiako Anoeta pilotalekuan
jokatua, urte hartako ekainaren 11n.
Entzuleek Xalbadorri txistua jo zioten eguna, Uztapidek hirugarren txapela jantzi zuenekoa.
Espainiako Gerra Zibilaren ondorengo etena nola edo hala bukatzeko, Euskaltzaindiak lau txapelketa antolatu zituen garai hartan:
1960an, 1962an, 1965ean eta 1967an.

Uztapide eta Xalbador, 1967ko finalean. KUTXATEKA

Azken horretan, hamar bertsolarik
kantatu zuten finalean. Fernando
Aire Xalbador, Migel Arozamena,
Txomin Garmendia, Jose Luis Berasategi, Jose Migel Iztueta Lazkao Txiki, Jon Lopategi, Bautista Madariaga, Jon Mugartegi, Mattin Treku eta
aurreko edizio bietako txapelduna,
Manuel Olaizola Uztapide igo ziren
Anoetako oholtzara.
Lehen ataleko bertsoaldi guztiak entzunda, epaimahaiak erabaki zuen
buruz burukora Uztapide eta Xalbador pasako zirela. Orduan hasi zen
final hartatik gehien gogoratzen den
unea. Entzule askok txistua jotzeari
ekin zioten, Xalbadorrek aurrera egitea ez zuten gogo onez hartu, nonbait. Jon Lopategi finalistetako bat
izan zen eta ederto gogoratzen da

txistualdiaz: “Lazkao Txikiren
alboan eserita nengoen eta txistua
jotzen hasi zirenean esan zidan ez
zagok honetarako eskubiderik. Nik
erantzun nion, jarri gaitezen zutik
eta jo dezagun txalo, eta hala egin
genuen”.

da, zer esaten zuen ere ez zuten ulertu”. Epaileek “tristura” sentitu omen
zuten une hartan. “Lazkao Txiki oso
maitea zen eta askotan zera gertatzen da, baten alde gaudenean ez
dugu bestearena aintzat hartzen, eta
pena da”.

Jendearen artean oso maitatua zen
Lazkao Txiki eta hura buruz burukotik kanpo gelditu zenean, badirudi
giroa gaiztotu egin zela eta horrek
eragin zuela txistualdia. Lazkao Txikik berak, ordea, bidegabetzat jo
zuen publikoaren jarrera, Lopategiren arabera. Final hartan, eta
hamarkada hartako beste guztietan,
epaile aritu zen Martzel Andrinua
eta, haren ustez, jendea ez zegoen
ohituta Ipar Euskal Herriko bertsolariak entzutera: “Batzuek, beharba-

Luzea izan zen txistualdia, amaigabea zirudien, lekukoen arabera.
Bertsolariek eta entzule batzuek
eskatuta, baretu zen hotsa azkenik.
Uztapidek bota zuen bere agurra eta
Xalbadorren txanda heldu zenean,
berriro txistuak. Laster txalo bihurtu ziren, ordea. Bertsoaren erdian
etena egin behar izan zuen urepeldarrak, txaloengatik. Finaleko
bertsorik onenaren saria eman zioten epaileek. Xalbadorren jarrera
goraipatu du Andrinuak, txistuak

‘Maite zaituztet
oraindik’

X

albadorrek 1967ko finalean botatako bertsoa, txistu artean hasi
eta txaloek eten zutena, bertsolaritzaren historiako ezagunenetako bat da.
Hala hasi zen Xalbador:
Anai-arrebak ez, otoi, pentsa
neure gustora nagonik
poz gehiago izango nuen
albotik beha egonik
zuek ez bazerate kontentu
errua ez daukat, ez, nik...

Lerroon gainean ikusten denez, Anoeta pilotalekua goraino bete zen final gogoangarri hartan. KUTXATEKA

Orduan entzuleak txaloka hasi ziren,
halako indarrez ze Xalbador isildu egin
baitzen, aurrera ezin segituta. Jendea
isildu zenean, azken bi puntuak bota
zituen:
... zuek ez bazerate kontentu
errua ez daukat, ez, nik
txistuak jo dituzute bainan
maite zaituztet oraindik

Editorial Iparraguirre S.A.
Jarduneko zuzendaria: Iñaki Gonzalez
Koordinazioa: Julene Larrañaga
Diseinua: Jesus Santamaria

Azala: Oskar Martinez
Maketazioa: Janire Neches
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntza jaso du

txalo bihurtzeko erabakigarri izan
zelakoan: “Haren gizatasuna! Baketsu-baketsu, begiak itxi eta barrubarrutik atera zitzaion maite zaituztet oraindik famatu hura, kolpea
izan zen”. Xalbador “desberdina”
zela dio Andrinuak, “ez zen ohiturazko bertsolarien moldekoa, poeta
zen, sentimenduz abesten zuen”.
HIRUGARRENA UZTAPIDEK Nolanahi ere, egun hartan Uztapide izan
zen txapeldun. Lopategi eta Andrinua bat datoz, bertsolari bikaina zen
eta merezita jantzi zuen txapela.
“Ona, zehatza eta oso herrikoia zen,
gainera bihotz handiko gizona”, dio
Lopategik. “Jatorra eta lasaia zen,
herriak maite zuen”, gaineratu du
Andrinuak. Ordura arte, inork ez
zituen Euskal Herriko hiru txapel
irabazi. Harrezkero, Andoni Egañak
baino ez du Uztapideren marka
gainditu. Hirugarren lekua Lopategirentzat izan zen eta laugarrena
Lazkao Txikiri eman zioten. “Neu
ere harritu nintzen, Lazkao Txiki
baten aurretik jarri ninduten!”, oroitu du Lopategik. “Guretzat Lazkao
Txiki berdinik gabea zen, gure
aldean handia, Euskal Herri osoan
maitatua”. Maisu bikainen ondoan
ikasi zuen, bada, Lopategik, 1989an
berak jantzi baitzuen Euskal Herriko txapela.
Orain dela 50 urteko egun haren
ondoren, ez zen Txapelketa Nagusia
berriro antolatu 1980ra arte. Zailtasunak zailtasun, ordea, katea ez zen
eten. Zaleek oroimenean gorde
zuten final hartan Xalbadorrek egindakoa. Txistu artean bertsoa hasi eta
txalo artean amaitu zuenekoa. Uztapidek, Xalbadorrek, Lazkao Txikik
eta enparauek ereinda utzi zuten
hazia, hurrengo belaunaldikoek jaso
zezaten.

Ortzadar // 03

Larunbata, 2017ko ekainaren 10a

LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA
· MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK ·

saski-naski

KRITIKA

SALDUENAK

IGOR ESTANKONA

Zizarea erauzteko

Fikzioa
1. Nola heldu naiz ni...

TITULUA: ‘TXORIAK ETORTZEN EZ DIREN LEKUA’

EGILEA: ALAINE AGIRRE

ARGITALETXEA: ELKAR

Kattalin Miner. Elkar.

2. Tupperra

TT

RAIDOREA da burua, izan
daiteke lagun itzela arazoak
konpontzeko, izan daiteke
bera arazo, bera menderatzaile, bera gu. Alaine Agirreren
narratiba ezagutzen dutenentzat
hura bezain bizia begitanduko zaio
poemategi honen erritmoa. Hala ere,
hau bestelakoa da: iluminatu egiten
ditu izatearen putzu ilunak, bertatik
ateratzen ditu, poesiarako, ospitale
psikiatrikoko bizi-penak. Hamar
asteko egonaldian ondua, testigantza gordina da liburu hau, bakarrizketa xamurra ere bai.
Agirrek pentsamenduari lotutako
literatura albo utzi eta irrazionaltasunaren poesia dakar Txoriak etortzen ez diren lekua harrigarri honetara. Agirrek giza infernuez ederto
daki, eta zentro psikiatrikoko arau,
giltza, ordutegi, ohitura, zaindari,
bezeroen artean bera da beste bat,
eta “nortasuna galtzen” zebileneko
lekukotza estetikoa opatzen digu:
“Idazten dut/ neure burua sartu
dudan kartzela honetatik eskapatzeko/ idazten dut/ giltzaz itxitako
gelak eta komunak eta armairuak
irekitzeko/ idazten dut/ beti zarratuta dauden leihoetan zirrikitu bat

Txus Arrieta. (I. Aldecoa saria). AFA.

dategiko hamar asteko egonaldian
zirriborroetatik eraikia, Txoriak
etortzen ez diren lekua da testigantza bat idaztea debekaturik dagoen
leku batekoa, esperientzian oinarritua, idazleak berak dionez “hain
esperientzi gogorrak, eta beste batzuk umorezkoak, eta beste batzuk
hain dramatikoak zirenak ezen patetiko bihurtzen ziren”, eta haiei denei
jarririk poema mozorroa hona
hemen liburu bat edertasun hain
gutxiko espazio hura eroangarri egiteko idatzia edo, esperantzaren bat
asmatzeko idatzia edo.

zabaltzeko/ idazten dut/ ziega pareta-zuri hau urratzeko”.
Argialdiak eta beheraldiak, Agirreren poemak dira botilako mezua itsasoaren erdian, jasotzen ditugunak
emozio eta urduritasun puntu batez,
ondo idatziak, uneka bikain idatziak,
emozioz beteak, uneka gailenak. Dardarka jarriko zaitu. Anne Sextonek
Sylvia Plath ezagutuko balu moduan
ezagutu du oraingoan Agirrek bere
burua, eta aurkeztu dio ospitale bat
mikromundu bat dena bere baitan
bildua eta kanpoko mundutik isolatua, non sitsaren hegaldia den, bere
eskalan, heriotzaren hegazkada
zabala: “Eta korridorea garbitzen ari
den emakumea. Orain dela bost
minutu lurrera bota dudan gonbitoa
garbitu duena: Yolanda. Garbitzailea
izateaz gain, hemen dagoen psikologorik onena. Komuna giltzaz irekitzen diguna txiza ala kaka egin beharrean gabiltzanean. Atea irekita, guri
begira egoten dena, txiza edota kaka
ez den beste ezer egin ez dezagun./
Geure buruaz beste, adibidez”.

‘Txoriak etortzen ez
diren lekua’ da
testigantza bat
idaztea debekaturik
dagoen leku
batekoa, esperientzian oinarritua

Badauka liburu honek zentzuari eusteko ahalegin itxura, zera izan edo
hura izan zentzua deritzoguna. Sen-

ZALDI EROA

ERAKUSLEIHOA
LITERATURA

SAIAKERA

‘39 idazle
nafar’

‘Pentsamendu
heterozuzena’

Fertxu Izquierdo (koord.).
Hainbat egile. 224 orr.
17 euro.

Monique Wittig, itz.: M.
Berasategi, I. Arrarats, D.
Sarriugarte, M. Larrañaga.
Susa. 100 orr. 11,40 euro.

Nafar
narratibaren aniztasuna
ni tas na
Nafarroan dagoen euskarazko narratibaren
lagin bat eskaintzea. Horixe izan da Pamiela
argitaletxeak plazaratu berri duen ‘39 idazle
nafar’ bildumaren helburua. Fertxu Izquierdok koordinatuta, idazle kontsagratuak zein
ahots berriak bildu dira, jatorri eta estilo anitzekoak. Izan ere, bildumaren ezaugarri
garrantzitsuenetako bat horixe bera da:
aniztasuna. Sonako izenen artean, Itxaro
Borda, Aingeru Epaltza, Alberto Ladron edota Antton Luku bezalako egileak aurkitu
daitezke, besteak beste; baita kazetaritzaren
alorrean zaildu diren beste batzuk ere, Jon
Abril, Iñigo Astiz edo Dani Martin, kasu.

Bereziki errebindikatu behar da Agirrek daukan estilo propioa, aurkikuntza eder bat aurtengo poesiaren
panorama momentuz hits xamarrean. Rimbauden estiloko tximista
ikaragarri hauek inarrosiko ditu,
seguru, irakurle sentiberaren
barruak. Eta hala ere ironiaz suabeturik datoz, biktimismoan jausi
barik, literaturan ezarriz esanahiaren pisua. Halako batean Alainek
dio, alderantziz ezarriz gauzen ordena: “Ezin idatzi, ezin sentitu”. Hemen
idatzita aurkituko duzun mezu oro,
beraz, banan-bana hausnartutakoa
da; bizitza izpien dirdai poetikoa.

Sistema
suntsitu
Ingelesez kaleratu zuen Monique Wittigek
‘Pentsamendu zuzena’, 1980an, eta lau
itzultzailek ekarri dute euskarara, harrezkero
35 urtetik gora joan direnean. Teoria politikoak eta praktika sozial-pertsonalak bat
egiten duten tokian dabil Wittig; militantziaren eta aktibismoaren parte dira haren artikuluak. Diosku erregimen politiko eta ekonomiko bat dela heterosexualitatea. Heterosexualitatea, sistema gisa; Emakumea, mito
gisa; eta biak suntsitu nahi ditu. Ez du planteatzen boterea gizonen eskuetatik emakumeenetara pasatzea, ezta boterea banatzea ere, baizik eta sistema bera suntsitzea.

3. Elkarrekin esnatzeko...
Kirmen Uribe. Susa.

4. Gelditu zaitezte...
Ana Malagon. Elkar.

5. Ospa
Juan Luis Zabala. Elkar.

6. Patagoniara...
Kepa Altonaga. Pamiela.

Ez Fikzioa
1. Feminismoa eta
politikaren eraldaketak
Mari Luz Esteban. Susa.

2. Filosofiaren defentsak
Iñigo Martinez (koord.) Erein.

3. Surflaria eta paradisua
Iñigo Urdinaga. Salbera.

4. Pentsamendu
heterozuzena
Monique Wittig. Susa.

5. Populismoaz
Joseba Gabilondo. Txalaparta.
ITURRIA: Elkar.
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argazkilaritza

TXELU ANGOITIA
ARGAZKILARIA

“Errealitatearen eta
ametsen arteko muga
nahasten da Tanger
Dream proiektuan”
Hainbat urtez Marokoko Tanger hirirako bidaietan
egindako argazkiekin osatu du ‘Tanger Dream’ liburua
argazkilari bizkaitarrak. Hiri hura inspirazio hartzen
duten literatura-lanen pasarteak ere bildu ditu bertan
KATTALIN BARBER

H
H

IRIA arriskutsua da, amets batean
bazeunde bezala harrapatzen zaitu, eta ez dago ihes egiterik, ezin
duzu, ez duzu utzi nahi”, dio Txelu Angoitiak (Durango, 1960) Tanger Dream
liburuaren pasarte batean. Bizipen eta esperientzia intentsuak bizi izan ditu argazkilariak Marokoko hirian, eta han jazotako guztia bildu du orain argazki liburu batean.
Argazkiak eta bere idatziak ez ezik, munduko
hainbat idazleren pasarteak ere bildu ditu,
hango argazki ilunak laguntzeko, hango
amets apurtuak gogora ekartzeko.
Zer aurkituko du ikusleak ‘Tanger Dream’
proiektuan?
Liburuak 130 orri ditu eta 90 argazki inguru.
Hainbat idazleren testuak ere azaltzen dira.
40 eta 50eko hamarkadetan Tangerren egondako idazleen testuetatik abiatuta, haiek islatzen dituzten atmosferen bidez, istorio bat
eraiki dut. Bertan, ametsek garrantzi handia
dute. Zehazki, amets apurtuek. Idazle asko
pasa ziren Tangerretik urte horietan: William
Borroughs, Paul Bowles, Mohamed Chukri,
Eduardo Haro Tecglen eta Tahar Ben Jelloum,
adibidez. Marokoko hirira joaten ziren amets
batzuekin, eta horietako asko, amets gaizto
bihurtzen ziren. Horietatik abiatuta, nire
emozioak eta sentsazioak islatu ditut
argazkien bidez.
Nolakoa zen hiria garai horretan?
Kultura-aniztasun handiko hiria zen. Intelektual asko bertan egon ziren, eta idazleek
Tangerreko giro berezi hori islatu zuten
beraien lanetan. Hainbat herrialdek gobernatzen zuten Tanger urte horietan, eta horrek
hiri askea egin zuen, baita libertinajea
zabaltzeko hiria ere. Tolerantzia handia
zegoen, eta espekulatzaileak, proxenetak, aristokratak eta intelektualak erakarri zituen

hiriak. Glamour handiko hiria zen, berezia.
Montecarlorekin konparatzen zuten askok.
Idazle haientzat Tanger inspirazio iturri izan
zen. Zuretzako ere horrela izan da?
Idazleak bezala, ni ere hiriak harrapatu egin
nau. Hasieran gutxi nekien Tangerri buruz,
eta gutxiago aipaturiko garai horretan bertan egon ziren idazleei buruz. Baina hiriak
badu energia eta magia berezi bat, eta iritsi
nintzen lehen unetik maitemindu nintzen.
Maitemintze horretatik hasi nintzen dena
deskubritzen. Esan dezaket hiriak berak esan
zidala hasieratik toki berezia zela, zerbait gertatzen zela han.
Gaur egun, nolakoa da Tanger?
Marokok independentzia lortu zuenetik asko
aldatu da hiria, eta birkonkistatu zuenetik
marokonizazio prozesu bat bizi izan du. Iraganaren aztarnak eta arrasto guztiak ezabatzen saiatu dira, baina oraindik sumatzen dira
zenbait tokitan. Bertako zaharrek oraindik
gaiaz hitz egiten dute, haiek bete-betean bizi
zutelako. Eta haien aurpegia ikusten duzunean, zerbait berezia eta garrantzitsua izan
zela garbi geratzen da. Idazleen liburuak irakurtzen nituen heinean aurkitzen nituen
hirian haiek tabernei eta lekuei egindako erre-

“

Hau ez da enkargu bat izan;
nik neuk abiatutako
proiektua da. Horregatik, oso
pertsonala eta oso nirea da”

ferentziak. Dena den, eraldatze prozesu
batean dago Tanger. Diru asko inbertitzen ari
dira eta izan zuen ospe eta distira hori itzuli
nahi diote.
Tanger entzun, eta askori hiri kaotiko, misteriotsu, ilun, baina era berean bizi eta dinamikoaren irudia datorkio burura askori.
Eta halaxe da. Oso hiri dinamikoa da, oso
azkar hazten ari da eta atzerritar enpresa asko
bertan eraikitzen ari dira modu oso kaotikoan. Biztanleriak ere gora egin du. Baina,
hiri handi horren barnean, beste hiri txiki bat
dago, eta bertan oraindik gordetzen du iraganeko zaporea.
Zer dela eta joan zinen Tangerrera lehen aldiz?
Tangerren egona nintzen, baina azal-azaletik ikusi nuen. 2013an, berriz, argazkilaritza
ikastaro bat egitera joan nintzen. Astebete
pasa nuen, eta erabat maitemindu nintzen.
Hortaz, urte hauetan guztietan maitasun
harreman bat bezala bizi izan dut nik.
Momentu batean, hiriak berak esan zidan
bukatu behar genuela, honaino iritsi ginela.
2016an egin nuen azken bidaia.
Tanger zuretzat amets bat izan dela diozu liburuan.
Askoren ametsak gordetzen ditu Tangerrek.
Alde batetik, europarren ametsak, eta bestetik, marokoar eta Sahara hegoaldeko pertsonen ametsak. Europara salto egiteko eta haien
ametsak betetzeko Tanger erabiltzen dute.
Niri, bertan gauza arraroak gertatzen direnaren sentsazioa eman zidan hiriak, batzuetan
ez dakizu errealitatean edo amets batean zauden. Hemen, Euskal Herrian, ametsa eta
errealitatearen arteko muga oso bereizita
dago, baina bertan erabat nahasten dira. Hala
bizi izan dut nik.

Begirada horrekin atera dituzu argazkiak?
Idazleek islatutako atmosfera horiekin. Izan
ere, bertan ondu zen literatura oso berezia
zen, galtzailea zela esan dezakegu. Eleberri
gehienek amaiera txarra dute. Sentsazioa
ematen du hiriak harrapatu dituela eta ez
dakitela nola ihes egin, nola atera amesgaizto horietatik. Giro horiekin atera nintzen kalera ni, bereziki gauetan.
Argi-itzalekin, kontrastearekin eta iluntasunarekin jokatzen duzu argazkietan. Giro horien
seinale dira?
Bai. Egia esan, liburua nahiko iluna da.
Argazkilaritzarekin hasi nintzenean saiatzen
nintzen lekuak ziren bezala erretratatzen.
Azkenaldian, berriz, errealitatea baliatzen dut
nik barnean dudana kontatzeko. Errealitatea
deskribatzea baino, momentu zehatz batean
nola nagoen adierazteko erabiltzen dut. Giro
iluna, goibela eta aztoratzailea agertzen dira
argazkietan. Nire barruan dudana garatzeko
eszenatoki bat da, nire sentsazioak eta
emozioak adierazteko modua.
Amaitzeko beharra ere sentitu zenuen.
Aurrekoan galdetu zidaten ea Tangerren nengoelarik noizbait sentitu nuen bertan betirako gelditzeko sentsazioa. Baietz erantzun
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argazkilaritza

DURANGO

Argazkilari izan nahi
ez zuen argazkilaria

A

rgazkilari familia batean jaio zen Txelu Angoitia, eta familiako argazkilaritza dendan eman
zuen gaztaroa, gurasoak laguntzen. Hala ere, argi
zuen ez zuela argazkilaria izan nahi. Mundu horretatik aldendu nahian, beste bide batzuk jorratu
zituen. Ezin izan zuen, ordea: ‘Denbora luzean
beste gauza batzuk egiten aritu nintzen, baina
modu batean edo bestean argazkilaritza beti
zegoen hor eta ezin nuen ihes egin’, kontatu du.
Orain dela 15 bat urte hasi zen bete-betean
argazkilaritzara dedikatzen. Londonen argazkilaritza eta bideogintza ikasi ostean, Magnum agentziako argazkilarien hainbat ikastaro jaso ditu.
Kazetaritza grafikoarekin hasi zen, tartean publizitatea ere lantzen zuelarik. Argazkilaritza sozialean eta proiektu solidarioetan ere sakondu izan
du eta duela hamar urtetik argazkilaritza ikastaroak eskaintzen ditu Durangaldean. Azkenaldian,
hala ere, bere argazkiek dokumentalismo subjektiboaren bidea hartu dute, Angoitiaren beraren
sentsazioak eta emozioak islatzeko xedez.
Argazkilaritza eta literaturaren arteko harremanetan interesaturik kaleratu du ‘Tanger Dream’.
Aurretik kaleratu zituen ‘Inventario’ (1998), ‘Paralelo 21’ (2005) eta ‘Angst’ (2013). Noctis Photo
Books zigiluarekin kaleratu du lan berria Angoitiak. Liburua eskuratu nahi duenak noctisphotobooks@gmail.com helbidera idatzi besterik ez
dauka, eskaria eginez. Aurrerago, liburu dendetan ere egongo da salgai.

Inventario 90eko hamarkadan argitaratu
nuen eta Durangoko saltoki tradizionalen
bilketa bat da. Paralelo 21, berriz, bidaia liburu bat da, nostalgikoa baina puntu argitsuekin. Angst eta Tanger Dream ildo beretik
doazela esan dezaket. Ilunak dira. Azken
finean, argazkietan islatzen duzunak, konturatu gabe, zure bizitzako etapak islatzen ditu.

nion, hasieratik hori sentitu nuelako. Eroso
sentitzen nintzen han, batzuetan Durangon
baino integratuago. Sentsazio arraroa zen.
Hiria oso eskuzabala izan da nirekin, baina
azken bidaian sentitu nuen amaitu behar
zela, utzi behar nuela.

Dokumentalismo subjektiboaren inguruan
mugitzen zara orain?
Badago jende asko oso ongi kontatzen duena
errealitatea. Ni momentu batean introspektiboagoa bihurtu nintzen, barrura begirakoagoa. Nik mundua nola ikusten dudan adierazten dut argazkien bidez. Hori da nire begirada.

Argazki liburua ez ezik, erakusketa ere prestatu duzu. Euskal Herrira ekarriko duzu?
Hasieran ez nuen liburuaren ideia buruan,
ezta erakusketarena ere. Gutxika-gutxika
konturatzen hasi nintzen forma hartzen zuela proiektuak. Orain mugitzen ari naiz, eta
Zornotzan eta Elorrion egongo da urte amaieran eta 2018ko hasieran.

Horrek ere esperimentatzeko aukera ematen
dizu, ezta?
Askatasun handia ematen dizu. Nik orain
nahi ditudan argazkiak egiten ditut, nahi ditudan bezala. Tanger Dream ez da enkargu bat
izan, nik abiatutako proiektua baizik. Horregatik, oso pertsonala eta oso nirea da. Txiroa
izateak, modu batean, libre egiten zaitu.

Tangerren atera dituzun argazki guztietatik,
zeintzuk dira zuretzat berezienak edo konplexuenak?
Konplexuak baino, badaude argazki batzuk
nitaz hitz egiten dutenak zuzenean. Batzuk
kaleko eszenak dira, eta bertako jendea agertzen da. Beste batzuk, ordea, nire egoeraz mintzo dira. Horiek ikusten ditudanean tripak
mugitzen zaizkit. Oso iradokitzaileak eta pertsonalak dira. Ia-ia autorretratuak dira niretzako.

Hurrengo proiekturako ideiarik baduzu?
Ideia asko ditut buruan, baina energia eta
indar gutxi. Proiektu honekin oso nekatuta
amaitu dut, eta sentitzen dut berreskuratu
beharra dudala, maitasun harreman batean
bezala. Lan honek asko xurgatu nau, lehor
nago, eta denbora behar dut. Hala ere, beste
zerbait etorriko da, behar dut zerbaitek ni
harrapatzea horrelako beste proiektu bat
garatzeko. Beti daude gauzak hobetzeko, baina esan behar dut oso gustura gelditu naizela proiektu honekin, lehen aldia da horrela
sentitzen naizela.

‘Tanger Dream’ ez da argitaratzen duzun argazki
liburu bakarra. Ildo beretik doaz besteak?

Goian, ‘Tanger Dream’ liburuko zenbait argazki. “Giro iluna, goibela eta aztoratzailea” ageri da horietan, Txelu Angoitiaren esanetan. Kaleko eszenak irudikatu ditu
egileak argazki askotan, baina bere buruaz mintzo direnak ere badira, “kasik autorretratuak” direnak. Ezkerrean, argazkilari durangarra. OSKAR MARTINEZ I TXELU ANGOITIA
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Bidaia koadernoa

Beste Euskal Herri bat
Atlantikoaren bestaldean eraiki dira Euskal Erriko dorreak; Uruguaiko
bizitegi-gunerik handiena da, auzo herrikoi eta apala, baina ospe txarrekoa
Poliziak ekintza erregularrak egiten
ditu; berrogeita hamar bat kide, txakur-patruilak eta helikopteroak
baliatuta, blokeak inguratzen dituzte; etxebizitzetan indarrez sartzen
dira eta atxiloketa masiboak egiten
dituzte. Gero prentsan ematen da
gertatutakoaren berri, operatiboaren arrakastaren isla gisa. Nolanahi
ere, Poliziak bitarteko polizia-etxe
bakarra dauka Euskal Errian,
6.000 pertsona erregistratutako populazioa
izanik ere. Auzo
honen historian
izandako pasarterik beltzenetako baten ondoren
ezarri
zuten bertan:
Santiago Yerle
18 urteko gaztea
hil zuten polizia
baten tiroek.

DANIEL BURGUI
(ARTEZ-ek itzulia)

BB

ARRA azpian errebolber
bat dugula ematen dugu
arreta hemen”, xuxurlatu
du Luisek. Manchester United taldearen txandala jantzita duela, eta erabateko lasaitasunean –ia
alferkeria zantzuz–, whiski bat eman
dio handik isilpean dabilen bezero
bakanetako bati. Goiz erdia da Vila
Tabernan. Telebistak egiten duen
zarata apurrak girotzen du pixka bat
taberna. Ezerk ez du agerian uzten
auzo apal horretan, Luisen tabernan, indarkeria-gertakariak ohikoak
direnik. Luisek 21 urte ditu eta alaba jaioberria dauka.
“Edozer gauzak eragiten du gatazka.
Eta gu hementxe gaude, errespeta
gaitzaten lortzen dugu, baina zaila
da… Aurrez aurre daukagun
kobrantza bulegoan lapurretak izan
dira hiru aldiz denbora laburrean,
egun-argitan”, kontatu digu. Atzean,
ohol batean, jatorriz auzo horretakoa den Chengue Morales Osasunako jokalari ohiaren karikatura bat
dago. “Basañez taldean jokatu zuen,
bazenekien?”, galdetu dit. Uruguaiko Bigarren Mailako talde horretatik bertatik, Club Atletico Basañezetik, irten ziren beste zenbait jokalari gorritxo ere, Walter Pandiani kasu.
Basañez taldearen La Bonbonera
zelaiaren silueta dago aurrez aurre,
Euskal Erria izeneko auzo honetako
dorretxe altu eta grisen aitzinera.
Uruguaiko etxebizitza-gune handiena osatzen dute hormigoizko eraikin kalamastra hauek, eta 1.500
familia bizi dira bertan. Indarkeriak
estigmatizatuta.
Duela 43 urte, Pedro Fernandez
–Luisen aitonak– ireki zuen Vila
taberna, Hipolito Irigoyen kalean.
Bertan bukatzen zen Montevideo.
Eta Bonbonera eta tabernaren
artean ez zegoen ezer. Zelai eta
larreak besterik ez. Dirudienez,
auzoaren izenak berak inguru
horretan zeuden lursail eta baserrietan dauka jatorria. Pedrok lehen
pertsonan ikusi zuen hiriaren

Lerroon gainean, Luis Fernandez, Villa tabernaren jabea, Montevideoko Euskal Erria auzoan. Goian,
eraikin-blokeetako baten ikuspegi orokorra eta atezain automatiko baten detailea. DANIEL BURGUI
hazkundea: berak eta semeak zerbitzatu zituzten Euskal Erria
dorretxeak eraiki zituzten langileen
bazkari eta gosariak 80ko hamarkada hasieran, diktaduraren azken
proiektua izan zen hartan.
Bloke izugarri handiek osatzen dute
egun itxura sobietarra duen inguru

hori. Uruguaiko Banco Hipotecario
erakundeak eraiki zuen, itxura
laukiz eta modu arrazionalean antolatuta (letra eta zenbakiz). Hutsaren
erdian eraiki zuten auzoa, Montevideoko biztanleria gorakorraren etxebizitza-arazoak konpontzera bideratuta, eta arrazionaltasun eta bizigarritasuna bermatuko ziela zin egin

zuten. Oparotasunaren promesa.
Hala eta guztiz ere, Atlantikoaz bestaldeko euskal aberri honetan promesa haiek ezerezean geratu dira
azken hamarkadetan. “Auzo
gatazkatsu” eta arma-katu errazeko
auzo estigma ezarri zaio inguruari,
eta albiste txarrak emateko baino ez
da agertzen prentsan.

GERTAKARI LATZA
Hildako gaztea presente
da oraindik Euskal Erria auzoko dorretxeetako hormetan; edonon
ikus daitezke ez zaitugu ahaztuko
dioten pintadak. Izan ere, kalibre
ezberdinetako bala-tiro ugariren
ondorioz hil zen gaztea. Zaila da
argitzea zeintzuk izan ziren lasterka
jasotako tiroak eta zeintzuk agenteak akabatzeko baliatu zituenak.
Santi lurrean zetzan eta German
Montero, 19 urteko laguna, laguntzen eta arrastaka eramaten saiatu
zen. Haiengana hurbiltzean, agenteak tiro gehiago egin zituen, Santi
errematatu eta German sabelaldean
zauritu zuen. Tragedia hartan inguruan zebiltzan beste zenbait gazte
ere zauritu zituzten. Tiroak auzo
osoan entzun ziren, dorretxe handietan bala-hotsen durrunda eraginda, eta kaosa nagusitu zen. Larrialdizerbitzuak 300 dei baino gehiago
jaso zituen, bizilagunak ingurura
hurreratu ziren eta asanbladak antolatzen saiatu ziren, egoera baretzeko
asmoz. Agente gehiago agertu ziren.
Orduan, bizilagun askok Candelariako asentamendutik dorretxeak
zeharkatu eta polizia-garitak erretzen hasi ziren mendeku bila.
Gertakari isolatua izan zitekeena,
Euskal Erria auzoaren narriadura
konpontzeko inflexio-puntu gisa
balio zezakeen gertakari hura, azken
errematea baizik ez zen izan: Ordutik “gune gorri” izendatu zuen auzoa
Poliziak.
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musika

Sentitu magia
azkenekoz
Napoka Iria bikoteak agur esango dio hamabi urteko
ibilbideari, eta azken kontzertua eskainiko du uztailaren
7an Eibarren, musikari eta lagunez inguraturik
OLATZ PRAT

G
G

AUZAK hasi eta amaitu
egiten dira, halabeharrez
batzuetan, borondatez
besteetan, eta bien
nahasketaren ondorioz sarritan.
Agur esateko ordua iritsi zaio Napoka Iriari ere, duela 12 urte hasitako
ibilbidea aste batzuk barru amaituko dela iragarri baitute Miren
Narbaizak eta Ander Mujikak. Duela bi urte atsedenaldia egitea erabaki zuten, “arnasa hartzeko,
proiektuari ere arnasa hartzen
uzteko eta erabakia beranduago
hartzeko asmoz”, Mujikak dioenez.
Bi urte pasa direlarik, konturatu
dira ez dela Napokarekin aurrera
egiteko momentua.
“Napokan, gauza guztiak bezala,
hau izan da taldearen prozesu naturala –azaldu du Narbaizak–. Suposatzen dut sentimendu bat izan dela,
momentu honetan biok topatu
duguna eta modu batean eskatu
diguna amaiera bat ematea”. Edozein bikote harremanetan gertatu
daitekeen bezala, magia itzaltzen
joaten da batzuetan; bide desberdinak hartzeko ordua dela dio bihotzak, natural hartu eta begia
etorkizunean jartzeko tenorea dela
dio buruak. Hertzainak-en Aitormena kantua dator gogora: “Zin

“Modu oso kontzientean eta erabat
hunkiturik” hartutako erabakia izan
bada ere, atzera begira jarri orduko
irribarrea marrazten zaie aurpegian.
“Egin dugun guztiaz konturatzeko
garaia da orain, zenbat gauza eder
egin, ikusi eta ezagutu ditugun, zenbat momentu eder pasa”. Bizi izan
dituzten gauza onak “zenbatezinak”
direla dio Mujikak, baina oso gogoan
gordeko ditu, batez ere, kontzertuetan bizitako uneak. Baita Narbaizak
ere: “Kontzertuetan sortu izan den
isiltasuna daukat askotan gogoan,
horrek zoratu egin izan nau”. Dudarik gabe oroitzapenen kutxan gordeko dituzte sortzen pasatako uneak,
ezagututako lekuak, atzerrira egindako bidaiak eta, nola ez, ezagututako jendea, batzuk, ziurrenik, bizitza osorako lagun izango direnak.

tegia izan da beraientzat, “askatasun osoarekin erabili izan dugun
laborategi esperimental oso dibertigarria”, Mujikak definitzen duen
moduan. “Hasi ginen inongo pretentsio eta helburu jakinik gabe, eta
batez ere aurrez zehaztutako inongo sormen-biderik gabe. Elkartu eta
bururatzen zitzaiguna jotzen
genuen eta bion artean joan gara
frogatzen eta oso modu askean
jolasten. Hortik atera dira egin ditugun gauzak: talde desberdinekin
kolaboratzea, instrumentuen erabilera desberdinak, bertsioak...
Gogoak eskatzen ziguna probatzeko
espazioa izan da”. Zuzenekoetan
azala uzten duten talde horietakoa
izan da, gainera, Napoka Iria. Mujikak berak, diskoetan baino, zuzenekoetan ikusten du islatuta taldea
izan dena, besteak beste diskoetan
ez direlako islatuta gelditu zuzenekoetan egin dituzten hainbat eta
hainbat gauza.

SORMEN LANTEGIA Musikari bezala “elkarrekin hazi” direla diote:
Iritsi gara puntu batera non hitz
egin gabe bagenekin kantuek zer
egingo zuten; bion artean sortzea
oso ederra izan da, oso ondo funtzionatu izan dugu beti”, dio abeslariak. Napoka Iria sormen labora-

Uztailaren 7a egutegian markatua
izango dute jada askok eta askok,
eta ez San Femin jaiengatik. Egun
horretan azken kontzertua emango
du Napoka Iriak, Eibarko Coliseoan.
Beren ibilbideari errepasoa egingo
diote eta urte hauetan guztietan
alboan izan dituzten musikari eta

dagizut ezin izango zaitudala ahaztu inoiz... baina orain, maitia lehen
baino lehen aska gaitezan”.

Ander Mujika eta Miren Narbaiza. JOSU TORREALDAY

Noiznahi entzuteko ondarea

N

apoka Iria 2005ean jaio zen, Mujikaren gitarra eta Narbaizaren ahotsa elkartu zirenean. 2006an kaleratu zuten sei abestiko maketa. Laster ikusi zen
tandem honek zeresana emango zuela; nola zen posible intimitate, intentsitate,
xehetasun eta emozio hori dena hain gutxirekin egitea? Gero etorri ziren ‘Poorstraat 58’ EP-a (2008) eta lehen lan luzea, ‘Lehertarazi edifizioak’ (Bonberenea
ekintzak, 2011), zuzenean grabatua. ‘Arnasten ikasteko berriz’ (Bonberenea
Ekintzak, 2013) izan da taldearen bigarren eta azken lan luzea.

lagun ugariren konpainian egingo
dute gainera, oholtza eta doinuak
konpartituz. Azken aldiz kantuak jo
eta disfrutatzeko aukera izango da
beraientzat: “Guk jaso izan dugun
goxotasun hori jendeak bueltan jaso
dezan nahiko genuke, kontzertuetako magia hori azken aldi batez
bizitzea”.
PROIEKTU BERRIAK Napoka Iriari agur esanda ate batzuk itxi eta
beste batzuk irekiko direla adierazi
dute Narbaizak eta Mujikak. Biek

ere argi dute musikaren ibilbideak
markatuko duela, momentuz, euren
bizitza. Narbaizak MICE izenpean
ekingo dio aurki bakarkako ibilbideari, eta abuztuan grabatuko du
lehen diskoa. Gainera, azken aldian
bezala, Perlak, Joseba B. Lenoir eta
Drumkopters taldeekin jotzen
jarraituko du. Mujika Anarirekin
dabil azken hilabeteetan eta une
honetan Jabier Muguruzaren disko
berria prestatzen ere badihardu.
Bistan da ilusioz eta proiektuz beterik direla biak ala biak.
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