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Begiratzea eta ikustea. Ez dira 
beti elkarrekin doazen ariketak. 
Batek begira dezake eta ikusi ez. 
Argazkiek begiratzeko eta ikusteko 
bideak zabaldu ohi dituzte, gero eta 
gureagoak dira erretratoak, izoztutako 
istant horiek.  Susan Sontag-ek zioen 
begiratzeko modu modernoa dela 
zatiak begiratzea, alegia, zatika 
osotzen dugula gure errealitatea. 
Alde horretatik Nicholas Nixon 
(Detroit, AEB, 1947) argazkilariak 
modernotasuna dakar, zatika.  

Madrilgo Mafre Fundazioaren 
egoitzan erakusketa izugarri ederra 
zabaldu dute. 200 argazkik (1974-
2017) osotutako atzera begirako 
interesgarria.  Zuri beltzezko 
argazkiak dira, eta bertan ageri dira 
hamarkada luzeotan Nixonek izan 
dituen jomugak. Bere argazkiak 
continium-ez eginda daude. 
Argazki bat bere bakartasunean 
deus gutxi da, soilik besteekin 
egiten da zer. Lehendabizi Boston 
eta New Yorkeko argazkiak ikus 
litezke. Bakartiak, samurrak eta aldi 
berean nolabaiteko hotza eragiten 
dizutenak. Hotza barruetan; hotza, 
desolazioak eraginda.

Argazkiok XX.mendean egin 
izan den argazki erakusketa 
garrantzitsuenetakoan agertu ziren: 
New Photographics-en hain zuzen 
ere. Goiko aldeetatik ateratako 
argazkiak dira, hasierako kolpean 
ezer gutxi erakusten dutenak, baina 
harrapatu egiten zaituztenak. Gizakirik 
agertzen ez duten erretratuetan errez 
ikus dezakezu zure burua, aise, gure 
gizartea.

Erakusketak duen sortarik 
interesgarriena Brown Sisters 
izenekoa da. Beverly emaztea eta 
bere hiru ahizpak dira 30 argazkiotan 
protagonistak.
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Beverly, Heather, Mimi eta Laurie 
dira Brown ahizpak. 1975az 
geroztik, urtero, argazki bat atera 
die Nicholas Nixonek. Ahizpek beti 
dute kokapen bera hautatu dute, 
baina aurpegietako irribarreetan, 
goibeltasunean, eta zimurretan 
ikusten dira denboraren arrakalak. 
Eta arropatan.

40 urtez, ezelango etenik gabe, 
ahizpon argazkia atera du Nixonek. 
Argazki bana urteko. Ez du kale egin, 
eta ahizpek ere, ez dute kale egin. 
Beste erretratu-sorta gogoangarria 
da People with AIDS izenekoa.

80ko hamarkada latza izan zen 
zentzu askotan. Ezezaguna zen 
gaixotasuna, hilkorra orduan, agertu 
zen. Kutsatzeko bideak urriak ziren: 
babesik gabeko sexu jardueraren, 
edota, odolaren kontaktu bidez. 
Drogak bereak eginak zituen, 
eta xiringen elkar trukatzea ere 
gaixotasuna zabaltzen joan zen. 
Gaixotasun ezezagun honek izua 
eragiten zuen. Medikuek ez zekiten 

(oraindik ere ez dakite) zelan 
borrokatu. 

Latza da erretratu-sorta hau. 
Mina, heriotzaren hurbiltasuna, 
ezintasuna bere gordinean azaldu 
nahi izan zuen Nicholas Nixonek. 
Beharbada erakusketak duen sailik 
gogorrenetarikoa da. Zahar egoitza 
batean bolondres gisara emandako 
garaitik agertutako argazkiak ere ez 
dira makalak.  

Zahartzaroa ez dugu, normalean, 
edertasunez begiratzen. Ez dugu 
begiratzen, eta kitto. Gizarteak 
baztertutakoak dira zahartzarora 
ailegatzen direnak. Gaztetasuna 
goratzen duen gizartean bizi gara, 
eta urte asko bizitzeak zokoratzea du 
ordain. Nixonek edertasuna agertu 
nahi izan zuen. 

Eta gero, bihotza kuzkurtuta duzula, 
argazkiek barrua hoztu dizutenean, 
gorputzaren baitan ezinegona 
sentitzen duzunean, hor non ageri 
den alaitasuna, gozamena, bizia, 
irribarreak.
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Couples izena eman zion sail honi. 
Berrienetarikoa da. 2.000 urtean 
hasitakoa. Sexuan olgatzen agertzen 
dira bikoteak. Gizonak emakumeekin, 
emakumeak emakumeekin, gizonak 
gizonekin. Jolas horretan argazkilaria 
ikuslea baino zerbait gehiago da, 
parte hartzailea. Bikote izena eman 
zioten sailari baina agian  esan behar 
ziezaiokeen. Edozelan ere, izenak 
izen, liluragarria da.

Nicholas Nixonen inspirazio iturri 
izan da beti hurbilekoa. Emaztea, 
esaterako.

  Eta emaztearekin batera, Sam 
semea eta Clementine alaba 
jaio zirenetik egon baitira aitaren 
argazkietan gordeak.

Gutxi-gutxitan azaltzen da Nixon 
bere argazkietan. Esku bat, bere 
bizarraren hondarrak, ilea, azal apur 
bat. 

Erakusketa bikaina da Nicholas 
Nixonen argazki bilduma hau. 
Joaterik ez dutenek badute beste 
biderik bere argazkiekin gozatzeko, 
izan ere, baditu liburuak eta bere 
argazkiak oso ezagunak dira. Hala 
ere, aurkituko ez balute ezer, artikulu 
honetan bihoazkie bere lanaren lagin 
txikia.

Nicholas Nixonen begirada zuri 
beltzezkoak ematen duen argitasuna  
aitzakia ezin hobea da Madrilera 
edota munduko edozein txokotara 
osteratxua egiteko.
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Garai batean
     Iban Zaldua
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Beiratea igarota plataforma 
moduko bat dago, estu samarra, 
hartxintxarrez estalia; hormigoizko 
balkoiaren beste aldetik, behetik, hiriko 
trafikoaren zarata sorgorra iristen da. 
Unaik ate-leihoa zeharkatu eta urrats 
batzuk eman ditu; Beak, Unairen 
Adidasen zolek harriak zapaltzean 
eginiko hotsek ohartarazita, bista itzuli 
du harengana. 

–  dakit hemen egotea baimenduta 
dagoen…

– Ziurrenik ez; zer egingo zaio 
ba –erantzun du Unaik, besoak 
eskudelean bermatuz eta begiak 
pareko eraikinean finkatuz. Eskuak 
arinki igurtzi ditu–. Fresko egiten 
du, baina eguraldia ederra da.

– Bai, urria izateko egun itzelak 
izaten ari gara.

– Ez zenion erretzeari utzi…?

– Egunean bakarra erretzen dut. Eta 
egun askotan, ezta hori ere.  

– Hori esaten duzue denok.

Beak atxiki luze bat kendu dio 
Luckyari. Garai batean alutik 
ateratzen zaiona egiten duela 
erantzungo ziokeen Unairi, barre bat 
botatzearekin batera.

– Garai batean sudur puntatik 
ateratzen zaizuna egiten duzula 
erantzungo zenidakeen. 

Beak ezin izan du barre labur bat 
botatzeko gogoa saihestu.

– Nondik atera duzu Teenage 
Fancluben tixerta hori? Ez dut 
gogoan…

– Berria da. Bilboko kontzertuaren 
ostean erosi nuen. Gustatzen 
zaizu?

– Tira. 

Oso gatzgabea iruditzen zaio, 
Unairen musika-taldeen kamiseta 
gehienak bezala. Hori ere esango 
ziokeen, duela urte batzuk.

Teenage Fanclub
Thirteen
Creation, 1993.
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– Han ikusiko zintudala uste nuen.

– Non, kontzertuan? Ez nekien taldea 
etortzekoa zenik ere.

– Kia. Lehenengo diskoak izugarri 
gustatzen zitzaizkizun ba…

– Niri? Nondik ateratzen duzu hori?

– Grabatu nizun aurreneko diskoa 
Thirteen izan zen. Ferrokromozko 
zinta batean, ondo gogoan dut.

– Oker zaude, Unai. Oparitu zenidan 
lehenengo kasetea L7ren Bricks 
Are Heavyrena izan zen. Oraindik 
edukiko dut hortik, ganbarako 
kutxetako batean.

– Ba ez, Thirteen  izan zen. Edo  
 A Catholic Education. Baina 

Teenage Fanclubena, seguru.

– A Catholic Education, akaso; izan 
ere, gustatzen zitzaidan haien 
disko bakarra da. Puff, ez dut 
entzuten duela… Han goian ibiliko 
da, beste zintekin batera… Baina 
Thirteen hori, esango nuke ezetz… 
Eta zure lehenengo oparia L7rena 
izan zen, lepoa jokatuko nuke.

– Ezta Bandwagonesque ere? Jo, 
ba ni konbentzituta nengoen 
gustatzen zitzaizkizula…

– Bandwagonesque zein da, 
diru-poltsarena? Hori biniloan 
zeneukan, ezta? Horko kanta 
batzuk ez zeuden horren gaizki. 
Baina geroagokoak... Bigunegiak 
niretzat. Ahots-jolas popero 
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horiekin. Abestiak gehiegi luzatzen 
zituzten, gainera.

– Horretan arrazoia eman behar 
dizut… Izan ere, egunotan 
horren inguruan pentsatzen egon 
naiz. Kontzerturako taldearen 
diskografia osoa berreskuratu eta, 
ondoren, uda osoan entzuten ibili 
naiz.

Duela urte batzuk esateko duena ez 
zaiola interesatzen botako ziokeen 
Unairi: izan ere, musikari buruzko 
bere hausnarketa korapilatsu 
horietako bat planteatzera doakio. 
Gaur ez da ausartu, ordea. Beak 
beste zigarro bat erre beharko lukeela 
pentsatu du, baina, Unairi esan berri 
diona gogoan, poltsatik paketea 
ateratzeko keinua erreprimitu du bat-
batean.

– Thirteeneko kantak entzuten ohartu 
nintzen. “Norman 3”, adibidez, 
hori da adibiderik argiena. Edo 
“Gene Clarke”, bere sarrera 
amaiezinarekin. Behin eta berriro 
errepikatutako melodia labur 
batean oinarrituak; akorde gutxi 
batzuk, luzatu eta luzatuak. Pop-
aren historiaren hastapenetan, 
Beatlesen edo Kinksen aroan, bi 
minutu eta erditan konprimitzen 
zuten aurkikuntza, eta sarrera, 
irteera eta zubiak gehitzen zizkioten 
gainera, eta, ondoren, berehala, 
hurrengo hita konposatzeari 
eta grabatzeari ekiten zioten, 
horretarako amu egokia aurkitzen 
bazuten. Eta abestiak luzatzen 
hasi zirenean, 1966 edo 

Ilustrazioa: Lander Telletxea
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1967tik aurrera, mila gauza sartzen 
zituzten haietan, minisinfoniak 
eraikitzen saiatzen ziren, The 
Beach Boys edo The Who bezala. 
Teenage Fanclubek ulertu zuen, 
eta ez ziren bakarrak izan, 
gako perfektua aurkituz gero 
nahikoa zela luzatzearekin eta 
errepikatzearekin. 

– Agian kontua sinpleagoa da: ideiak 
amaitu zitzaizkiela, errepikatzearen 
errepikatzeaz. Rockak berritzeko 
ahalmena  galdu duela: hilda 
dagoela. Revivala baino ez dela 
geratzen, mozorro batekin edo 
bestearekin estaltzen saiatzen 
badira ere.

Garai batean singularraren bigarren 
pertsona erabiliko zukeen Beak: 
“Revivala baino ez zaizuela geratzen, 
mozorro batekin edo bestearekin 
estaltzen saiatzen bazarete ere”. Eta, 
agian, gehituko zukeen, maltzur, ez 
daukala jadanik hogei urte, irrigarria 
dela gaztetxo bat bezala janzteko 
duen tema, tixert zabal horiekin, lau 
ile gaizki orraztu horiekin. Baina bere 
buruari eutsi dio. 

– Ez nago ados. Gauza bat ona 
baldin bada, ez duzu amaitzerik 
nahi: zergatik ez luzatu, zergatik 
ez bultzatu denboran aurrera?

– Ba aspergarria delako, Unai. Bizitza 

aldaketa delako, ez aldaketaren 
aurreko erresistentzia. Eta rocka 
ere aldaketa da, edo aldaketa 
zen, edo izan beharko zukeen, 
behintzat. Ez konformatzea, bertan 
goxo ez egitea. Teenage Fanclub 
horixe da, garai batean kanta erdi 
baterako emango ez zukeen lelo 
horretantxe babestea, burbuila 
batean bezala, umetoki epel 
batean bezala, eta hortik atera 
gabe irautea. 

– Eta ez al da izango, funtsean, 
akorde horiek ez dituzula maite? 
Ze, maite izanez gero, luzatzeak 
ez lizuke axola behar, kontrakoa 
baizik, ezta?

– Ez dut uste.

– Edonola ere, ziur nago Thirteenen 
grabazioa erregalatu nizula. Eta 
gustuko izan zenuela, orduko 
hartan.

– Ba nik esango nuke ezetz –bi 
segundoko geldiune bat egin du 
Beak orduan–. Edo baietz esan 
nizula zuri atsegin emateko. 

– Atsegin emateko, zuk?

– Harremanaren hasieran geunden. 
Hasieretan horrelako gauzak 
egiten dira, ez duzu uste?
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– Zuk badiozu.

Bearen telefonoak dar-dar egin 
du: begirada azkar bat bota dio 
pantailari. Unairenak ere soinuren 
bat egin duela iruditu zaio, baina, 
behe aldetik datorkien trafiko-
zarata guztiarekin, ez dago guztiz 
seguru: gizonak, edonola ere, ez 
du sakelakoa atera edo begiratzeko 
imintziorik egin.

– Itzuli behar dugula esaten didate.

Unaik baiezkoa egin dio buruarekin. 
Takoiek irrist egin diote Beari 
hartxintxarren gainean, baina ez 
da balantza egitera heldu. Unairen 
kirol oinetakoek hots narritagarri hori 
egin dute atzera, ate-leiho estura 
hurbiltzen diren bitartean. Zorionez, 
ez dio itxaron eta aurretik pasatzera 
gonbidatu; egia esan, ez dago 
halako kortesietarako leku askorik 
ere, terraza hartan.

Beak leihoa itxi, eta abokatuak 
zain dauzkaten bulegorantz egin 
dute, presarik gabe, korridoreko 
moketaren gainetik.

Unairi galdetu nahi lioke ea tematu 
behar den klausula absurdu horretan, 
bikote berri batekin elkarrekin 
bizitzen jarriz gero lehenengo sei 
hilabeteetan umeak Bearen etxean 
egotea eragozteko asmo lukeena. 
Inor ez da etorriko berarekin etxera 
bizitzera, Unairi behin eta berriro 
errepikatu dion bezala. Baina hala 
izango balitz ere, zergatik ez zuketen 
Uxuek eta Garazik biekin bizitzeko 
aukera izan behar? Mendeku ergela 
iruditzen zaio Unairen aldetik.

Garai batean Beak itzulingururik 
gabe esango ziokeen, zakar, 
arrapalada betean. Zorionez, 
segundo gutxi barru bere abokatuak 
egingo du, beraren ordez. 
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What are you
    asking for?  Iñigo Basaguren-Duarte
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Militarizatuta esnatu da Madrilgo 
hiria. Kalean ez da militarrik ikusten, 
baina giroan zerbait berezia nabari 
da: izua. Kafetegian gosaldu dudan 
bitartean, gerraren oihartzuna zabaldu 
dute telebista zein egunkariek. Parisen 
hildakoak kontatzeari utzi diote, 
Sirian oraindik lana daukate. Terrorea 
terroreari erantzuteko. Demokrazia zein 
erlijioa bonba itxura hartuta. Beraien 
gudak, gure hildakoak.

Behin kafetegitik irten naizela, aspaldi 
entzun gabe neukan abesti baten 
hitzak datozkit burura: 

Countries are fighting with chemical 
warfare / Not giving a damn about the 
people who live

Nire burmuineko azken neuronan 
gordeta egon dira orain arte. Zelatari, 
beraien momentua noiz iritsiko zain. 
Abestiaren bideoklipa ere gogoan 
dut. Etxeko egongelan, munduaren 
suntsiketaren lekuko da John Lydon. 
Bere ahots sarkorrak eta begirada 
eroak zerbait gertatzen ari dela argi 
uzten dute. Urtea ere ez da hutsala. 
1984. Piezak osatuz doaz, historian 

zehar luzatzen den hari fin baten 
laguntzaz. Halabeharrez, zer edo zer 
gertatu behar da urte honetan. 

Etxean ez, kaletik zehar, beltz handikote 
batek suntsiketaren beraren berri eman 
digu. Leherketen irudiak errepikatzen 
dira eta jendea kaletik korrika ari da. 
John Lydon-en egongelan, kamerak 
zelatari daude. Telebistatik zein 
asfaltotik ikusita emaitza berdina da, 
mundua amaitzear dago.

Baina, zer egiten du John Lydon-ek 
rap eta musika elektronikoa nahasten 
dituen abesti batean? Zergatik 
ohartarazi gaitu munduaren suntsiketari 
buruz? Eta nor da Mad Max-etik aterata 
dirudien beltz handikote hori?

1972 urtea bukatzear da. South Bronx-
eko gazte taldeen arteko liskarrak 
gorenera heldu dira eta talde bakoitzak 
izugarrizko armategia batzea lortu du. 
Taldeen arteko talkek muga gainditu 
dute eta hildakoak zenbatzeari ekin 
behar zaio. Asko izango dira zerrenda 
osatuko dutenak. Guzti hori heroinaren 
uholdea sumatzen hasi baino ez 
denean. 

John Lydon, Afrika Bambaataa eta South Bronx-eko gazte bandek 
munduaren suntsiketa iragarri zutenekoa.
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Abenduaren 2an hiriko talde 
guztiek bilera bat burutu dute. 
Bilera amaitzean ez da akordiorik 
lortu. Egun batzuen buruan Ghetto 
Brothers bandaren bake kontseilaria 
zen Black Benji erailko dute. Guda 
asfaltoan sentitu daiteke. Estoldek 
odol ugari irentsi beharko dutela 
ematen du. 

Pronostiko guztien aurka, Ghetto 
Brothers-ek Bronx auzoan zehar 
bake mezua hedatzea erabaki dute. 
Badakite nor den hiltzailea, taldekide 
ohi bat, baina ez dute mendekua 
bilatzen. Irtenbiderik errazena da, 
epe laburrera behintzat. Epe ertain-
luzera, ordea, Bronx-eko gazteriaren 
suntsiketa baino ez du suposatuko.

Deialdia eginda dago. Hoe Avenue-
ko polikiroldegian hiriko banda 
guztiak elkartu dira. Ez da inor falta: 
Savage Nomads, Young Saints, 
Dirty Dozens, Majestic Warlords, 
Brothers & Sisters, Ghetto Warriors, 
King Cobras,… Polikiroldegian 
tentsioa nabaria da. Izerdia, begirada 
ezkorrak, eta labanen distira 
poltsikoen barnean. New York hiriko 
poliziak frankotiradoreak ezarrita 
zeuzkan inguruko teilatuetan. Ez zen 
beharrezkoa izan. Banda guztiak 
akordio batera heldu eta bakea sinatu 
zuten. Auzo barneko guda bukatu 
zen. 

Garaian, Bronx-eko bandak beltz 
eta puertorricoarrez osatzen ziren. 
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Etsaiak, bere anaiak izan ezik, hiriko 
zuri aberatsak zirela aldarrikatu 
zuten. Zuriak ez ziren Bronx-eko etxe 
zaharkinetan bizi; ez zuten berogailurik 
gabe negurik jasan behar. Beltzak eta 
puertorricoarrak elkarturik, auzoaren 
alde lanean hasiko ziren.

Black Spades bandak, bileraren 
izpirituarekin bat eginez, Zulu Nation 
taldea osatu zuen, hip hop kulturaren 
hedakuntzaren mugarrizko taldea 
izango zena. Horien buru, Afrika 
Bambaataa, John Lydonekin batera 
testu honen hasieran munduaren 
suntsiketaz ohartarazten gintuen beltz 
handikotea.

Bataila irabazi eta auzo barneko guda 
ekidin zuten. Beraien auzoan ez zen 
odolik isuriko. Ez behintzat beraien 
artean eragindako zauriengatik. Baina 
bataila lokalek guda handiago baten 
adierazpenak baino ez dira. Bronx-

eko gazteek langabeziari eta zaldi 
gainean zetorren heriotzari aurre egin 
behar izango zioten. Baita maila goren 
batek sor zezaken guda nuklearraren 
mehatxuari ere. Azken mehatxu honi 
aurreko egiteko, Afrika Bambaataa-k 
lanabes berdina erabiliko du, mezuz 
kargaturiko musika. Laguntzaile, John 
Lydon eta bere begirada eroa.

Gauez, etxera itzuli naizenean, 
bideoklipa ikusi dut behin eta berriz. 
Buruan gordeta neukan bideoklipa. 
Orain azaleratu dena. Bere momentua 
da. Nire apartamentutik kanpo 
munduaren suntsiketa atzematen 
da. Bonba ikusezinak lehertzen dira 
uneoro. Dronen flash-ek itsutu egiten 
gaituzte. Fobia desberdinak nabari 
dira atmosferan. 

Izu giroa hedatu da.
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Baikorki
 Xabier Montoia

ARGAZKIA: ALBERTO CASINA
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Munduko gizonik ezkorrena zen. 
Hala zen adiskideentzat, baita haiek 
bezain ongi ezagutzen ez zutenentzat 
ere: denek lagun etsigarritzat zuten, 
tristetzat, erretxintzat. Isila ere bazen 
eta, beharbada horregatik, adi izaten 
zituen ingurukoak, ahoa irekitzen zuen 
gutxietan: zuzen eta gordin mintzatzen 
zen, aho bizarrik gabe. Aukeran, 
sobera zuzen eta gordin ere, gehienen 
ustez. Hartara, izugarri luzatu zitzaion 
begitan zutenen zerrenda, denboraren 
poderioz. Aitortu behar zitzaion 
kontrarioak bereganatzeko zuen 
abilezia aparta: lantokian, adibidez, 
beti elkarri mokoka ibiltzen ziren 
zuzendaritza eta sindikatuetakoek 
mesfidantza berberaz begiratzen 
zioten. Zuzendaritzaren aurka hitz 
egiten zuenean, agerian uzten zituen, 
bidenabar, sindikatuen ajeak. Eta 
antzera egiten zuen sindikatuen 
aurka aritzean ere. Esaten zuena 
esaten zuela, etenik gabe hazten zen 
bere hitzek zauritutakoen kopurua. 
Gizon moldakaitza zen berez, baina 
askoz moldakaitzago bilakatu zen, 
besteengan sortarazten zuen herra 
—oharkabean sarri— segika hasi 

zitzaionean. Eta herra horren hatsa 
lepo aldean sentitu zuenean, korrikari 
emanda, ez zen gelditu bere burua 
erabateko bakardadean aurkitu zuen 
arte. 

Jakina, hori ez zen goizetik gauera 
gertatu. Zetorkionaren estreinako 
zantzuak kafe makina ondoan jaso 
zituen, batzuek ez zutela agurtzen 
jabetzean. Haren albotik pasatu eta 
beste aldera begiratzen zuten, baina 
baziren agurra nabarmen ukatzen 
ziotenak ere. Halere, egunero berarekin 
bazkaltzen zutenek begiratu ere ez 
ziotela egiten ohartu zenean, orduan 
hartu zuen kolperik latzena. Sekula 
ez zioten azaldu zergatik jokatu zuten 
hala. Berak ere ez zien galdetu.

Nolabait ulertu egiten zituen. 
Jendeak lasai bazkaldu nahi zuen, 
bakean, munduko edozein oker edo 
lazgarrikerietarik urrun, ez jario petral 
baten jabearen ondoan, profeta 
gogaikarri baten ondoan. Digestio 
egokia nahi zuten, eta berak eragozten 
zien; izan ere, isila izanagatik, metxa 
motzekoa ere bazen: gutxi behar zuen 
zapart egiteko. 
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Halakoetan gauza zen bost minutuz 
jarraian hitz egiteko, tartean 
hamaika korapilo lotuz eta askatuz. 
Ilarren zaporeaz has zitekeen, eta 
kapitalismoaren aurkako mintzaldi 
sutsu batez buka. Harentzat ez 
zegoen kontu txikirik, edozerk balio 
zion gogoeta —iluna— egiteko. 
Pixkanaka, mailaz maila, entzuleak 
preso hartzen zituen sare bat osa 
zezakeen, harik eta, azken sastakoa 
joaz, denak pot eginda uzten zituen 
arte. Ez  zioten barkatzen. Batez ere, 
bere ateraldien geziek, kapitalismoa 
jomuga izan ordez, ingurukoak 
zituztenetan. 

Bere bizitza ere izaten zuen itu, bere 
buruari jotzen zizkion, behin baino 
gehiagotan, ostikorik gogorrenak. 
Gogorregiak, berriz ere, denek uste 
baitzuten, bere buruaren kontra 
jardun beharrean, euren kontra 
ziharduela benetan. 

Ez dituk ironia ulertzeko ere 
gauza!, amorratzen zen asteburuan 
adiskideekin. Ergelak ez beste!

Barre egiten zuten adiskideek eta 
adarra jotzen zioten, ez zuela inoiz 
ikasiko. Zintzoegia haiz, sinesbera. 
Gezurrak esaten eta irribarre egiten 
ikasi behar huke.

Zintzoegia ez zen, seguru, baina 
bazitekeen sinesbera izatea, 
adiskideek salatu bezala. Bera zen 
benetako ergela, ergel galanta, ergel 
alaena, tenteletan tentelena, bera 
ez beste inor. Eta orduan zulo beltz 

batean behera amiltzen zen galgarik 
gabe, depresioaren hondoa jo arte. 
Eta egundo baino bakartiago eta 
okerrago sentitzen zuen bere burua. 
Hala behin eta berriz.

Baina gauzak aldatu egiten dira, 
eta munduko gizonik ezkorrena ere 
bestelakotu zen noizbait. Haren 
aldaketa noiz gertatu zen eta, batez 
ere, nola eta zerk eraginda, misterioa 
da oraindik haren adiskideentzat. 
Sarritan hitz egin dute horretaz, 
data zehatz bat ipintzen saiatuz. 
Alferrik, ezin denak bat etorri. 
Oporretan aldatu zen, batzuen 
iritziz. Beste batzuentzat, aldiz, 
lanegun buruzuri batean gertatu 
zen, goizetik gauera, trauma gogor 
baten ondorioz edo.  Aldaketaren 
ingurukoak zalantzazkoak badira 
ere, bi iritzietakoak bat datoz haren 
nolakotasuna definitzean: guztiz 
harrigarria, sinesgaitza. Harrigarria 
eta sinesgaitza, munduko gizonik 
ezkorrena nolatan bilakatu zen 
munduko gizonik baikorrena.

Aldaketa erabatekoa izan zen, begi-
bistakoa, nabarmena. Hala ere, 
askok ez zuen aintzakotzat hartu eta 
azpikeriatan zebilela uste izan zuten: 
hain aldaketa errotikoa gezurrezkoa 
baino ezin zitekeen izan. Mirari bat 
litzateke bestela, eta, mirariak biblian 
gertatzen ziren, beste inon ez. 

Ez da ergela, behintzat, azkenean 
konturatu da zebilen bideak 
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hondamendira eramango zuela.

Hala zioten batzuek, guztiaren funtsa 
beldurra zelakoan. Hasieran zioten 
hori. Geroago, asteak eta hilabeteak 
igaro eta hark berean jarraitzen zuela 
ikusita, etsi egin behar. Erotu egin zela 
argudiatu zuten orduan, bere senetik 
guztiz irtenda zegoela, eta hortik haren 
bilakaera xelebrea. 

Gainerakoek mirarietan sinesten zuten. 
Tarsoko Paulo zalditik erorarazi baldin 
bazuen Jainkoak, antzeko zerbait egin 
zezakeen harekin ere, guztiz aldarazi. 

Benetan?

Zalantzak eta mesfidatien susmoak 
gorabehera, denbora munduko gizonik 
baikorrenaren alde zihoan. Egunez 
egun, haren alaitasun eta prestutasuna 
ilundu edo ahuldu ordez, areagotu 
baino ez ziren egin: lankideak banan-
banan agurtzen hasi zen, bakoitzari 
bere izenaz deituz eta bostekoa edo 
masaila eskainiz. Eta, noski, irribarre 
bana: irribarre jaioberri eta, halere, beti 
abegikorra.

Haren arma zen. Herra zaharra ziotenek 
ere, burua pixka bat makurtzen zuten 
irribarre kaltegabe harekin topo 
egitean. Nolabait, lankide bakoitzari 
behar zuena ematen zion irribarrea zen. 
Urduri zebilenari patxada zemaion, 
bakea bere baitan gerra zeramanari 
eta esperantza etsituta zegoenari: 
bakoitzak zegokiona aurkitzen zuen 
munduko gizonik baikorrenarengan. 
Ulergarria, beraz, lankideengan 
pixkanaka lortu zuen itzala. 

Hamarretakoa edo bazkaria bitartean 
hurbiltzen zitzaizkion, eta beren 
oldarrak eta negarrak aurkezten 
zizkioten, zerbait baliotsua balira 
bezala. Denak gozotasun berberaz 
hartzen zituen, eta ez zirela bakarrik 
sentiarazten zien: bera, gutxienez, han 
zeukaten.

Goganbehartzen zituzten kontuen 
berri ematen zioten. Barren-barrenean 
arakatuta, beren minen itzulinguruak 
uzten zizkioten agerian, lotsarik gabe. 
Dibortziatu berriak, dibortziatzen ari 
zirenak edo dibortziatzen ausartzen ez 
zirenak ere, han izango zituen, bakarka 
noiz suertatuko zain. Hala, lankide 
gorrotatuena izatetik maitatuena izatera 
igaro zen, zenbait hilabeteren buruan.

Txundigarria. Edo izugarria, nondik 
begiratzen zaion. Mikel Lazkoz, 
munduko gizonik baikorrena ezkorrena 
zen garaian traizionatu ez zuen 
lankide bakarra, esaterako, gero eta 
kezkatuago zen. Arriskutsua irizten 
zion lagunaren bilakaerari, arriskua non 
zegoen zehaztu ezina zitzaion arren. 
Aztikeria irizten zion, nolabait, norbaitek 
munduko gizonik ezkorrenari begizkoa 
egin izan balio bezala. Areago, gero 
eta susmo handiagoa zuen hura beste 
norbait zela, haren betiko itxuraren 
azpian beste norbait ezkutatzen zela, 
zerbaitek edo norbaitek bahituta edo 
abduzituta zegoela. Beste azalpenik 
ez zion gertatutakoari aurkitzen, hain 
zen erabatekoa haren aldaketa. 

Hilabeteak igaro dira harrezkero, 
baina Lazkozen iritziak bere hartan 
dirau. 
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Nostalgiaz gogoratzen ditu 
munduko gizonik ezkorrenarekin 
izandako hitz-aspertuak kafe 
makinaren aldamenean, baita 
tabernetako beren solasaldiak ere. 
Oso aspaldikoak iruditzen zaizkio, 
mende bat lehenagoko kontuak. 
Halere, eguneroko oasiak ziren 
lantokiko harremanen basamortu 
idorrean. Bertako baikorkeria orokor, 
zuri eta itogarritik pitin bat irtetea 
ahalbideratzen zion, eta hori asko zen 
zuzentasun politikoak dena lohitzen 
zuen garaian. Sail ezberdinetan 
lan egin arren, hamarretako kafeari 
sekula ez zioten hutsik egingo eta, 
lantokitik kanpo ere, garagardo 
batzuk edaten zituzten elkarrekin, 
noizbehinka. Miretsi egiten zuen 
lankidea, haren adore eta ausardia. 
Gozamen hutsa zen harentzat 
munduko gizonik ezkorrenak 
beste langileen uste harroak nola 
suntsitzen zituen ikustea. Berak inoiz 
egingo ez lukeena egiten zuen hark, 
lasai-lasai, kafea edatearekin batera. 
Hura garaia!

Horregatik joan da gaur munduko 
gizonik baikorrenaren lagunartera, 
munduko gizonik ezkorrenaz 
galdezka. Han, ordea, galderak 
dituzte, nahi adina, ez erantzunik. 
Halere, zerbait ikasi du: aldaketa 
Lizarran pasatutako asteburu batean 
gertatu omen zen.

Lagunik al du han, maitaleren bat?

Gu gara haren lagun bakarrak. Edo 
izan gara, behintzat, orain guztien 
laguna da eta.

Zer egiten zuen han, ba?, egin die 
berriz galde. Lizarra ongi ezagutzen 
du eta badaki han ezer gutxi gertatu 
ohi dena. Nekez irudika dezake 
inoren halako aldaketa funtsezkoa 
han. 

Puira igo al zen? Jakin nahi izan du, 
mistikarekin lotutako fenomenoa izan 
daitekeela susmaturik.

Hango kanpinean egon omen zen. 

Aho bete hortz geratu da Lazkoz. 

Aurreko hilabeteetako gertakizunak 
aztertuta, atzera egiterik ez dagoela 
eta munduko gizonik ezkorrarenak 
betiko egin duela, betiko galdu 
dutela aitortu behar izan diote, 
azkenean, elkarri. Aitorpen mingarria 
guztientzat, baina ezinbestekoa. 

Munduko gizonik ezkorrenaren 
adiskide zaharrekin partekatzen 
duen sakoneko etsipena zaio Lazkozi 
eramangaitzena, ezer egiterik ez 
dagoelako ziurtasun berunezko hori. 

Haren irribarre etenik gabea 
gogoratu eta madarikazioka hasi 
dira. Eramangaitza zaie, iraingarria 
ere. Bereizi direnean, itzultzera 
gonbidatu dute munduko gizonik 
ezkorrenaren adiskideek.

Laster, agindu die Lazkozek, 
elkarteko atetik. Heldu den 
asteburuan, agian.

Eta bete egin du bere hitza, 
astebete geroago han baita, berriz 
ere, munduko gizonik baikorrena 
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lantokian bost egunez jasan eta 
gero.

Gehiegi izan da, azaldu die. Gogorra.

Ulertu dute. Kontatu diotenez, 
bezperan agertu zen bertara, 
eta, ordu txarrean: haren hitz jario 
melenga nozitu behar izan zuten 
afari osoan. 

Lehen barre egiten genian harekin, 
behintzat, esan du haietako batek. 
Orain, ostera, aharrausiak baino ez.

Baietz gainerakoek: Gero eta 
gogaikarriago zagok, halako 
zorionik!

Urrun sentitzen dute guztiek 
munduko gizonik baikorrena, arrotz 
nolabait. Astean behin biltzen dira, 
gutxienez, eta izan dute haren 
jokaera luze eta zabal jorratzeko 
beta: beren azterketen emaitzak ezin 
okerragoak dira, ezkorrak horien 
ondorioak, argia euren behin-betiko 
diagnostikoa: zozokeriaren minbizia 
jabetu da, osoki gero, luzaz adiskide 
maitea izan dutenaz. 

Onenak izaten dira erortzen lehenak, 
irten zaio Lazkozi, barru-barrutik. 

Ados ditu gainerako afaltiarrak. 

Ilun daude eta beren hitzak mingotsak 
dira. Egundo baino argiago dakusate 
bizi-edo egiten diren munduaren 
logika maltzur hiltzailea, beren 
espeziearen berezko makurkeria.

Sentimendu hori lagunartetik 

kanpo ere eramaten dute alboan, 
bakoitzaren etxe eta lantokiraino 
eraman ere. Eta arazoak sortzen 
dizkie, ugari, itsusiak: jendeak 
ezikusiarena egiten du haiek 
igarotzean, haiek agurtzeari utziz 
edo bururatzen zaien edozer eginez, 
dieten herra nabarmen uzte aldera. 
Erotu aurretik, munduko gizonik 
ezkorrenari gertatzen zitzaion 
bezalaxe. Ez zaie oharkabean 
pasatu.

Elkarri aitortu diote, elkartera bildu 
diren ostiral iluntze batez: Munduko 
gizonik ezkorrenak bilakatu gaituk.

Ondoren mutu geratu dira, onartu 
berri dutenaren garrantziaz bat-
batean jabetuta, zalantzak trumilka 
etorri zaizkien arte. Orduan, hitz 
egiteko premia izan dute. Hipotesiak 
pilatu zaizkie, eta banan-banan 
deuseztatu behar izan dituzte. 
Gero, goiz edo berandu, duda 
guztietatik libratu dira, ukaezin 
bezain saihestezin zaien batetik izan 
ezik: munduko gizonik ezkorrenak 
bilakatu badira, munduko gizonik 
baikorrenak ere bilaka daitezke, 
aspaldiko adiskide zoritxarrekoari 
gertatu zitzaion antzera. Bai, hobe 
onartzea: haiek ere inozo zoriontsuak 
bilaka daitezke.

Hain zuzen ere, burua jaso eta 
besteei begiratu dienean, zoritxarrez 
ongi ezagutzen duen irribarrearekin  
egin du Lazkozek topo.     
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Dancehall. 
jamaikar kutsadura 
sendaezina.
Aton Iturbe
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Pop doinu ederrak ziren batzuk, 
dotoreak, ondo borobilduak denak. 
Baina, tira, ez al ziren denak oso 
antzekoak eta kamuts samarrak? 
Ez al zuten formula itxura pittin bat 
susmagarria? Horixe galdetzen nion 
nire buruari orduan eta egun gauza 
bera pentsatzen dut. Bob Marleyk 
Reggae estiloa ezagutarazi zuen 
munduan eta esker onekoa izango 
da beti jamaikar guztientzat, baina 
bere bertsio gozotu eta lausotuak 
(errespetu osoz) ideia okerra iradoki 
zigun askori. Are gehiago, reggae 
estilo harretan pittin bat urrunago 
joaten saiatzean eta UB40ren disko 
bat gomendatzen zizutenean (garai 
hartan herriko dendetan erosten 
genituen diskoak eta lagun eta 
tabernariek bere borondate onenez 
ematen zizkiguten aholkuz fio ginen), 
orduan bai bukatzen zela kuriostasun 
guztia. Nirea behintzat, hor geratu 
zen, seko, 10 urte baino gehiagoz. 
Marleyk gutxienez abesti politak 
zeuzkan baina UB40rena pop historia 

guztiaren misterio handienetakoa da 
oraindik niretzat. Nekez izan da inoiz 
talde aspergarriago eta hutsalagorik. 
Nire amesgaiztoenaren soinu banda 
perfektua lirateke. Eta zer esanik ez, 
reggae-ren inguruan gure artean 
ezarri zen “praka zabal koloretsu + 
riñonera” estetika negargarri hura. Ni 
bezalako “morrissey-wanna be” baten 
antipodak!!

Madarikatua beraz Marley eta mila 
aldiz madarikatuak UB40ko mutilak! 
Zuei esker, urteetan, Jamaikako 
musika ezezagun arrotz bat izan 
baita niretzat.  Nirekin zerikusirik ez 
zuela eta ezer esaterik edo entzuterik 
ez nuela pentsarazi baitzenidaten, 
alproja horiek!

Zorionez, melomano jaiotzen dena, 
melomano da beti, eta bere bizitzaren 
une batean edo bestean estilo musikal 
guzti eta bakoitzarekin topo egiten 
du. Batzuetan hor geratzen da dena, 
isilpeko gau baten liluran. Besteetan 
ordea, betirako lagun eta maitaleak 

Nire belaunaldiko beste askori bezala, Bob Marleyk ireki zizkidan reggae 
musikaren ateak. Tira, ireki, baita itxi ere, edo agian neu izan nintzen 
barrura sartzen ausartu ez zena, edo egia esateko, ataritik begiratzean 
interes handiko ezer ikusteko gai izan ez zena, eta denbora luzez ate horiek 
itxita mantendu zituena. Horretan ere ez dut uste bakarra naizenik. Marley-
ren abesti gozo, atsegin, eta eguzkitsu haiek Jamaikako hondartzetako 
postal turistikoak ziruditen. Jakin, banekien  bere hitzek eduki politiko 
borrokalaria zutela, baina kadentzia kutsakor harrek sortarazten zuen 
“roilo on” betiereko hartaz lainotuta geratzen zen dena. 



pop pilulak

aurkitzen ditugu. Eta bai, noski, 
reggaerekin egin nuen berriz topo. Lee 
Perry-ren bilduma baten bidez izan 
zen bigarren aldi hura, eta gau haren 
lilura eta aztikeria betirako geratu dira 
nirekin. Lee Perryri esker, reggaez 
gain, dub-a eta rocksteady-a ere 
bazeudela jakin nuen eta Jamaikako 
musikaren ondarea, misterioz betetako 
altxor toxiko eta zirraragarri bat zela 
ere. 

Ameba baten moduan formaz aldatu 
eta edozein musika estilo kutsatu 
zezaketen mutazioak sortzen zituela 
ulertu nuen eta bere aztarnak inoiz 
imajinatu ez nuen nire kraut, postpunk 
edota techno disko kuttun guztietan 
zeudela ere.  Kode arkano sekretu 
batean idatzitako hieroglifiko handi 
baten itxura hartu zuen denak. Baina, 
orain dator onena, kode sekretu horiek 
ulertzea (ulertzen saiatzea) bizitza 
osoko lana izan daiteke, eta hala ere, 
ahalegin handiena eginda ere, kanpoko 
geruzan harramazka txiki batzuk baino 
ez dago egiterik. Bost axola! hor baita 
gakoa, etengabeko bilaketaren zirrara 
da benetako hizpide (baita tarteko 
etsipena noizean behin, noski). Hor 
gauzatzen da Jamaikako musikaren 
botere ahalguztiduna, antzemanezina 
eta harrez geroztik, modu jasanezinez 
erakarri eta irentsi nauena. 

Harramazkan jarraitu dut harrez 
geroztik, eta jarraituko dut, inoiz 
amaierara iritsiko ez naizela jakin 
arren, aldioro azkazalak urrez betetzen 
baitzaizkit. Eta, Jamaikako ekoizle 
alkimista baten moduan, urre hori 
binilozko diskoetan prentsatzen dut 

eta plazer sonoro deskribaezinez 
betetzen dituzte gero nire belarriak; 
King Tubby, Jackie Mittoo edo Horace 
Andy-ren disko, Soul Jazz diskoetxeko 
bilduma, Londreseko Honest Jons 
disko dendaren aholkuz aurkitutako 
Dug Out, Dub  Store, Basic Replay eta 
beste hainbat diskoetxeek eskainitako 
milaka doinu zoragarri ezberdinez.

Itsu-itsuan eta erreferentziarik gabe 
musika aurkitu eta entzutea plazer 
handia dela onartu arren, sarritan 
testuingurua izaten da doinu jakin 
batzuen benetako dimentsioa, 
ulermena eta gozamen osoa 
ahalbidetzen dituena. Eta horretan, 
Lloyd Bradley-ren Bass Culture liburua 
izan da nire laguntzarik handiena. 
Izenburu beraren hitz jokotik hasita*, 
eta barneko kontakizun historiko 
mamitsu eta biziari esker, hainbat eta 
hainbat gauza ikasteko gai izan nintzen. 
Hala nola, Sir Coxsone Dodd eta 
Duke Reid-en soundsytem-en arteko 
lehia amorratuen berri izan nuen; eta 
horren bitartez, jende gehien dantzara 
erakarriko zuen doinu esklusiboenen 
bila egiten zituzten disko prentsatze 
sekretuen kontu txundigarria. Haren 
bidez sortu zuten berezko industria 
alternatiboa, lehia harrek eragin zuen 
bilaketa, berrikuntza eta moldaketa 
etengabea eta soundsytem haien 
inguruan sortzen zen festa eta kultura 
herrikoiaren adibide itzelaz jabetu 
nintzan. Hori gutxi balitz, Studio One 
eta Black Ark moduko estudioetan, 
bitarteko xumeenak izan arren,  haien 
ezagutza sakonari eta inbentiba 
praktiko miragarri eta 
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pittin bat magikoari esker ematen zen 
esperimentazio lan izugarriak aho 
bete hortz utzi ninduen. Baina batik 
bat, reggaea eta bere eratorri guztiak 
Kingston moduko ghetto beltz azpiratu 
eta pobreen espresio harroa zela ikasi 
nuen. Babylon bezala izendatzen zuten 
Europar eta Amerikar zekenkeriak 
bultzatutako homogeneizazio sozio-
politiko-kulturalaren aurkako erantzun 
ausarta eta eredugarria aurkitu nuen, 
eta kontrako zentzuan , “lehen 
mailako” herrialde horretako 
musika underground eta 
aurrekoienetan ere, izan duen 
eragin sakona ere, ez bakarrik 
doinuen konposizioan, 
baita haiek 
ekoiztu, nahastu 
eta banatzeko 
garaian ere. 

Zor i t xar rez , 
1960 eta 

1970eko hamarkadetako “urrezko” 
garaira murriztuz eta Marleyren 
heriotzarekin bat eginez, 1980ko 
hamarkadaren ateetan bukatzen 
da Bradley-ren kontakizuna. 
Underground-aren ezkutalekura, 
medio digitalen “erraztasunera” 
edota komertzialitate tentelera bira 
egin zuenaren aitzakiatzat. Ez da ate 
horretatik pasatzera ausartzen eta 

pena da, zeren hor dator historia 
guzti honen kapitulurik 

liluragarrienetako bat nire 
ustez. Txapa guzti honen 
arrazoi den eta bere 10. 
urteurrena dela eta, berriki 

berrargitaratu den Beth 
Lesser-en Dancehall: The 

rise of Jamaican Dancehall 
Culture argazki eta testu 

bilduma zoragarria, 
hain zuzen 

ere.
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Bere barnean murgiltzean, Beth 
Lesser bihurtu nahi nuke, eta bera 
bezala -28 urteko kanadar reggae 
zalea- 1981ko Jamaikara iritsi eta Bob 
Marleyren heriotzaren ondoren irla 
magiko horren musika oraindik eta 
indar eta kolore biziagoz birjaiotzen 
ikusi ahal izan. 1980ko hamarkada 
osoa pasa zuen Bethek Jamaikan 
bueltaka Dancehall estiloaren jaiotza 
eta bilakaera dokumentatzeko, eta 
liburu hau material horren aukeraketa 
eta erakustaldi ederra baino ez da. 
Bethek, bere webgunean kontatzen 
duen moduan, ezin zuen inola ere 
Jamaikan gertatzen ari zena irudikatu, 
baina hara iristean, dancehalla 
bazter guztietara iristen zenaz jabetu 
zen, eta areago, bere aztikeriatik 
aldegiterik ez zegoela. Beraz, gustura 
amore eman eta erabat kutsatzeari 
ekin zion Bethek. Diskotik diskora, 
festatik festara, etengabeko dantza 
frenetikoan, liburua jamaikar musika 
modernoaren jaiotza eta eztandaren 
lekukotasun pertsonal arras 
inspiragarria bilakatzen da. lerro eta 
argazki bakoitzean Bethen bihotz 
taupaden azelerazioa sentitu daiteke, 
erreboltaren lilura erakargarria eta 
arriskuaren gertutasunak kitzikatua. 
Era horretan, King Jammyk 1985ko 
DJ saio batean Under Me Sleng 
Teng doinua bere soundsystemean 
estreinako aldiz jarri zuen egun 
hartako iskanbila ulertu ahal 
dugu. Casio teklatu xinple batean 
oinarritutako doinu eta erritmo, 
“riddim” harrezkeroztik, kutsakor eta 

zoragarri hark, medio digital “errazez” 
sortutako doinu tentela batzuen ustez, 
berrikuntza miragarria besteentzat, 
ezarri zuen mugarria garbi azaltzen 
zaigu orduan, eta behin horra iritsita, 
ez dago atzera egiterik, edo, behinik 
behin, iragana ez dago berdin 
ikusterik. Hala gertatu zitzaidan niri, 
eta Bob Marley-ren doinu dotoreak 
fosilizatutako txirlak iruditu zaizkit 
harrezkeroztik. Dancehallean, bere 
erritmo bizietan, bere esperimentazio 
ausart eta nahasketa lotsagabean, 
bere estetika koloretsu kaletarrean, 
eta bere gethoarekiko atxikimen eta 
konpromiso harroan aurkitzen dut 
nik behintzat jamaikar musikaren 
espresiorik ederrena, baliotsuena 
eta eraginkorrena. Garai hartako 
On-U Sounds diskoetxearen 
postpunk-elektronika-dub hastapen 
aurrerakoietatik egungo Principe 
Records-en batida-afro-noise 
nahasketa txundigarrietara (bi 
adibide kuttun ematearren) edota 
beste milara, dancehall-a musika 
berritzaile, fresko eta ausartenen 
erreferentzia bizia izaten jarraitzen 
du. Urte askoan!!

(*) “Bass Culture” hori, “Kultura baxua” 
edo “Baxu Kultura” moduan itzuli 
daiteke, jatorrizkoan bezala bi esanahi 
erabat ezberdin eta aldi berean 
osagarriak iradokiz. Lehenak kultura 
herrikoia, xume eta ez-akademikoa 
izendatuko luke, bigarrenak reggae 
musika bermatzen duen baxu soinu 
sakon eta erritmika bereziari.
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“Pop Pilulak” fanzinearen dealer-ak
BERMEO
Luma

BILBO
• Anti
• Mongolia gunea

DONOSTIA
Tobacco Days

GASTEIZ
Zuloa Irudia

IRUN
Gun Club estankoa

IRUÑEA 
Katakrak

SORALUZE
Gaztelupe taberna

*Etxean jasotzeko:   
poppilulak@gmail.com

ARGAZKIA: ALBERTO CASINA
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Feminazi 
baten 
asmakizunak
Koldo Almandoz
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H¨itlerren zinegilea¨ gisa bataiatua, 
Leni Rienfesthal erregimen nazional 
sozialistak emandako  zine-lan 
ederrenen arduraduna izan zen. 
Garairako film estetikoki eta narratiboki 
aurreratuak. Ez dugu tarterik alperrik 
galduko Feminazi honen biografia eta 
filmografia idazten, nahi duenak badaki 
informazio hori non bilatu. Berandu 
nabil kolaborazioa  entregatzen eta 
Pop Pilula-eko ¨Arbeiter Partei¨-ak tarte 
txikia soilik geratzen dela argitu dit. 
Beraz ¨blizkrieg¨ artikulu bat idaztea da 
aukera bakarra

Diotenez, Hitlerri barrabilak uzkurtu 
egiten zitzaizkion emakume hau parean 
jartzen zitzaionean. Emakume ederra, 
argia eta azkarra, ¨Wehrmacht ¨-eko 
mandoak ilaran jarri eta isilarazteko 
gaitasuna zuena. Bai, badakit gure 
artean horiek ez direla harro sentitzeko 
moduko bertuteak. Baina zer egingo 
diogu... Talentua ez da beti azaltzen 
bataila eremu egokian edota gertukoen 
artean.

Feminazi honek zinemari eman ziona 
ulertzeko, egin dezagun jauzi 1938. 
urtera. Alderdi nazional sozialistak 
joko olinpikoak antolatu behar ditu 

Berlinen.Eta munduari erakutsi nahi 
dizkio, aurretik sekula erakutsi ez 
zaizkion moduan. Horren ardura osoa 
Rienfesthal andereari eman zioten. 
Enkargua jaso eta Arriflex kamera 
enpresarekin hitz egin zuen Lenik: 
filmaketok gauzatzeko ordura arte 
erabiltzen ziren kamera pisutsuak 
alboratu eta kamera berria diseinatu 
zuen. Emaitza: 16 mm formatuko Arri 
16 sb kamara. Kameralari bakar batek 
erabiltzeko moduko tresna. Bateria 
gerriko batean bildua. Hiru objektibo 
aldagarriz osatua, mugimendu bakar 
batean angelu irekia, erretratua edo tele 
aukerak zituena.

Kontua da, Lenik Olympia izeneko filma 
egin zuela, eta oraindik inork ez du joko 
olinpikoen inguruan film ederragorik 
egin. Pelikula horretan gainera, handik 
35 urtera Afrikan filmatuko zuen Die 
Nuba izeneko filmean frogatuko zuena 
antzematen da: Leni Riefensthal-ek 
ez zuen arraza perfektua bilatzen; 
perfekzioa baino ez zuen bilatzen. 
Horren lekuko, Lenik WhatsApp-eko 
beltzaren kontzeptua ere asmatu eta 
filmatu izana, , WhatsApp-a existitu 
baino ia 40 urte lehenago.
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Gorputzetan 
idatzitako 
literatura
Txema Rodriguez

ARGAZKIA: ALBERTO CASINA



33

Artea non dago? Museoetan 
giltzapeturik? Ala museoetatik kanpora? 
Edonon? Nongura? Gaur egun, arteak 
(edo estetika deitu behar ote diot? 
edo artisautza?) gure bizitzaren mila 
gauza, mila objektu, mila artefaktu 
zeharkatzen ditu, eta edonon topatu 
daitekeelakoan nago, nongura. Hala 
ere, ez egin niri kasu gehiegirik, ez 
naiz inondik ere gai eta kontu horietan 
lar aditua, baina tira ... Nik artea (edo 
estetika?) kalean, jantzita daramagun 
arropatan, etxeetako edozein txokotan, 
gure telefonoetan edo larruazalean 
ikusten baitut. Bai, bai, larruazalean 
ere bai (eta gero eta gehiago, gero eta 
larruazal gehiagotan, behinik behin). 

Hainbat kulturatan erabili izan dira 
tatuajeak han eta hor, eta hainbat 
alditan. Tatuaje berba bera ere Samoatik 
ei dator, han tatau deitzen baita. Gero 
mundu osora zabaldu da berba hori 
edo horren tankerakoak, baita gurera 
ere. Polinesia aldean erabili dira 
tatuajeak (samoarrenak eta maorienak 
dira ospetsuenak), Ipar Amerikan ere 
indioek  erabili dituzte, Japonian ere, 
Groenlandiako inuitek, Nepal aldean 

… Kultura haietako tatuajeek zentzua 
zuten eta dute (tokian tokian ezberdina, 
tatuaje motaren arabera ere ezberdina, 
baita tatuatutako gorputz atalaren 
arabera ezberdina ere). Baina, gaur 
egun, zentzu hori galdu egin da gure 
mendebalde turbokapitalista honetan 
eta arrazoi estetikoak gailendu dira 
erabat; zoru estetikoa berdindu egin 
da han eta hemen, hor eta han. Tatuaje 
bakoitzak zentzua du, bai, baina 
tatuajea daramanaren araberakoa 
izaten da esangura hori, gehien bat. 

Tira, ez naiz hasiko hainbaten beso, 
bizkar, hanka, lepo eta abarretan 
agertzen diren marrazkiak, zirrimarrak 
edo letrak goratzen edo egurtzen. 
Ez, ez da hori asmoa inondik ere. 
Bakoitzak bere gustuak ditu, bakoitzak 
bere perbertsioak, bakoitzak bere 
zoroak eta bakoitzak ere badu bere 
ametsetako tatuaje kutuna. Eta ni 
ez naiz inor horiek epaitzen hasteko 
(behintzat fanzine honen lerroetatik ez; 
tabernan, birra artean, akaso bai).

Izoztutako amildegiaren ertzean ortozik 
dantza egiten hasi aurretik, 
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etor nadin joan gura dudan lekura. 
Orain urte batzuk, gurean  gutxienez, 
tatuaje gehienak (bale, ez dut egin 
ezelako ikerketarik, nire uste harroxkoa 
eta pertzepzio subjektiboa baino 
ez da) irudizkoak ziren: gai tribalek, 
tximeletek, iratxoek eta enparauek 
edertzen(?) zituzten neure ingurukoen 
gorputz atalak. Hortaz, artea (edo 
estetika?) nongura azaltzen hasi 
zen, hainbat euskarritan, hainbat 
tamainatan, baina arte plastikoa gehien 
bat. Margoztutako artea gurago bada. 

Hala ere, azken urteotan, gero eta 
gehiago ikusten ditut kaletik berbak 
tatuatuta daramaten besoak, edo 
tripak, edo hankak, edo bizkarrak, 
edo bularrak. Eta bitxi egiten zait, oso 
bitxi. Izan ere, zerk darama pertsona 
bat betirako bere larruan berba batzuk 
iltzatzera? Zerk?

Ez pentsa erantzunik dudan 
horretarako; ez, ez dut, jakina. Airera 
botatzen dudan galdera bat baino ez 
da, inork erantzuteko modua balu, ba 
bejondeiola. Galdera da, baina gurago 
erantzun posibleak imajinatu, gurago 
erantzun posible bat gaur eman 
eta bihar beste bat, eta etzi aurreko 
bien kontrakoa. Batzuetan galderei 
erantzun zehatz eta behin betikoa ez 
emateak katxondoago jartzen nau: 
bakoitzak bere perbertsioak ditu.

Beraz, zerk darama pertsona bat 
betirako bere larruan berba batzuk 
iltzatzera? Ba ez dakit, eta ez dut jakin 
gura. Beste gauza batzuk interesatzen 
zaizkit gehiago. Izan ere, nire ustez, 
literatura genero berri bat sortzen 

ari dira han eta hemen larrupean 
izkiriatutako berbekin (bide batez, 
baten batek aterako du Izkiriaturik 
aurkitu ditudan ene tatuajeak izeneko 
libururik?). Gorputzetan idatziko 
literatura dei genezake, edo, beste 
barik, gorpuztutako eta haragitutako 
“bene-benetako” literatura. Eta hau 
ere artea, irudi erakargarrien(?) bidez 
egiten den artea, gainera.

Eta, horrekin, adibidez, poesia merkea 
egiteko aukera aprobetxatu dezakete 
unibertsitateko literatura irakasleek 
eta katedratiko zaharrunoek larruetako 
berbekin apailatuko dituzten antologia 
berrien hitzaurreetan. “Orratzaren 
ziztadek larruazaleko geruzak 
zeharkatu egiten dituzte apurka-
apurka subjektuaren barrenean 
tintarekin batera poesia pausatuz. 
Inurritutako gorputz atalek bizitza 
berri bati irekitzen dizkiote ateak, 
koloreetan tintatuko marrek haragiaren 
ohiko esangura iraultzen dute betiko, 
tinta bera ere performatuz”. Edo 
antzeko zerbait (berben ordena apur 
bat aldatuz gero ere, berdin-berdin 
ulertzen da, ezta?).  

Horrekin ere, euskaltzaleak hasiko 
dira zutabeak idazten egunkarietan, 
blogariek sua emango diote teklatuari, 
sare sozialetan biral bihurtuko dira 
memeak eta bideoak. Denak izango 
dira lelo berberaren jirabirakoak: 
euskarak behar du larrupeko literatura, 
euskarak behar du egon tatuajeetan 
presente. Apokalipsiaren turutak 
ere joko dituzte hainbatek, gazteak 
kriminalizatuko dituzte hainbatek 
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(gazteek ez dute euskaraz tatuatzen!), 
protestara deituko dute beste 
hainbatek (arrakasta eza ziurra da, 
jakina), gazteak limurtu behar ditugula 
esango du beste hainbatek. Azkenean, 
eredugarri jokatu behar dugula 
diotenetako batzuek Elhuyar hiztegi 
osoa tatuatzeko deia egingo dute: 
boluntarioak behar ditugu euskarari 
bultzada eraginkor bat emateko.

Baina, tira, desbideratu naiz apur 
batean. Izan ere, ni arteaz ari nintzen, 
larrupeko literaturaz hain zuzen ere. Ba 
bai, literatura dago batzuen larruetan 
barrena (betirako dela ez ahaztu) 
eta, beti gertatu ohi denez, kalitate 
maila dezentekoa izango da batzuena 
eta kalitate eskasekoa bestetzuena. 
Baina, ziur naiz, larruan idatzitako 
euskal literaturaren lehen antologia 
izan daitekeela hurrengo urteetarako 
helburu (edo erronka). Era berean, 

sortu beharko dira unibertsitateetan 
fenomeno berri hau aztertzeko katedrak 
(nazioarteko labela balute, itzela 
izango litzateke). Euskal telebistak ere 
emango du inoiz Tafallako joteroekin 
batera larruazaletan idatzitako poesia 
emanaldirik, ezta? Gaztetxeetan 
programatuko dira tatuatutako poeten 
gaineko saiorik? Larruetako poesia 
eta argazki lehiaketak antolatuko 
ditu Atxondoko udalak, adibidez? 
Ardoa, tatuajeak, ikus-entzunezkoak, 
bertsolariak eta zuzeneko musika 
nahasten dituzten emanaldiak 
antolatuko dira? Bat-batean larruan 
tatuatutako literatura txapelketarik 
antolatuko du inork Durangoko 
Azokan?  

Gorputzetan idatzitako literatura 
(merkea?) bai, XXI. mendeko arte 
artefakturik artegagarriena, ezta?

ARGAZKIA: ALBERTO CASINA
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Maya Derenen 
sekuentzia 
baztertua   
Yurre Ugarte
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Aurten ikusi dudan film sekuentzia 
gogoangarrienetako bat zuri-beltzeko 
film pusketa baztertu bat da. Dantzan 
dabiltzan bikote batzuk ageri dira film 
deskarte horretan. Izan ere, beren 
barneko musikari jarraiki ari dira 
dantzan eta ez ikusentzuleok entzuten 
dugun emakume ahotsak abesten 
duen Mean to me  abesti “standard” 
iparamerikarrari jarraiki. Sekuentzia 
inperfektua, ez da harritzekoa 
zuzendariak erabili ez izana. Hala ere, 
badu zerbait: ametsetatik sortutakoa 
dirudi. You tuben deskubritu ahala 
behin eta berriz ikusteari ekin nion, 
eta (hau idazterakoan) dauzkan 1.471 
ikustaldi horietatik 999 nireak izango 
dira ziurrenik. Niri lapurtutako amets 
pasarte bat zelakoan, tematu nintzen 
bereizten sekuentziak zer zuen nire 
ametsetik eta nire ametsak zer zuen film 
pusketatxo hartatik. Kontua da ikustaldi 
bakoitzak sekuentzia horren bariazioak 
amestera eramaten ninduela gauetan. 
Goizetan, esnatu orduko, you tuben 
nenbilen atzera enegarren ikustaldiari 
ekiten. Martina Kudlacek zinemagile 
austriarrak zuzenduriko In the mirror 
of Maya Deren dokumentalak omen 
zekarren ditxosozko sekuentzia, eta 
noski, dokumentala etxean eduki arte 
ez nuen gustura lorik egin. Austriako 
online denda batean lortu nuen, 
dezente merke, gainera. Ahotsa Maya 
Deren berarena zen, bai, beti film 
mutuak egiten zituen zinemagilearena. 

Urteak neramatzan Maya Derenen 
izena entzun gabe; urteak bere filmak 
berrikusi gabe. Hara non, bat batean, 
haren sekuentzia baztertu bat zela 
medio, amets eta esnamets bilakatzeko 
zorian nenbilen.

Nor da, bada, Maya Deren? galdegin 
zidan zinemagilea eta bi Goya saridun 
den nire lagunak adierazi nionean, 
aipatu sekuentzia baztertu horren 
“amesgarritasunak” bultzatuta, Maya 
Derenen bi film aukeratu nituela 
Eremuz Kanpo irratsaioak antolaturiko 
ebentorako *. Joño, zinemagilea eta 
Deren ezagutu ez!  harrituta erantzun 
nion lagunari.

“Hollywoodek ezpainetakotan 
xahutzen duen diruarekin egiten ditut 
filmak” aldarrikatu zuen Maya Deren 
zinemagileak aurreko mendeko 40. 
hamarkadan, Hollywoodeko star 
system delakoaren garai loriatsuan, 
Casablanca eta Citizen Kane bezalako 
filmak, zinemaren historia bete duten 
film horiek, ekoizten zirenean.  Ordea, 
Welles, Vidor eta beste zinemagile 
garaikideen film arrakastasuak 
existituko ez balira bezala eta haiek 
egiten zituzten filmak ez bezalakoak 
egin nahi zituelako aritu zen Maya Deren. 
Ez baita txikikeria bat edo garrantzirik 
gabeko detailetxo bat orduko zinema 
munduaren giroa.  Sunset Boulevard, 
Hollywood California, 1943. Aktore izan 
nahi duten ehunka emakume eta gizon, 
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ilaran, hautaprobetan parte hartzeko 
zain, izar bilakatzeko irrikan. Ekoiztetxe 
Erraldoien garaia; filmak barra-barra 
produzitzeaz gain, film horien banaketa 
munduan zehar zabaldu da, miloika 
ikusle baitaude txartela ordaindu eta 
zinema aretoetan istorio bat irensteko 
prest. Maya Deren, ukrainar jatorriko 
niuyorkiarra, Hollywood horretara 
iritsi zen 26 urte zituela, Katherine 
Dunham dantzari eta koreografoaren 
dantza taldearekin iritsi ere. Alexander 
Hammid txekiar erbesteratu politikoa 
ezagutu zuen, 30.hamarkadan txekiar 
zinema esperimentalean aintzindari 
izandakoa. Derenek ez zuen aurretiko 
film esperientziarik. Hala ere, 16mm-
ko kamera bat erosi eta Hammidekin 
batera “Meshes of the afternoon” film 
luzea (Arratsaren sareak)zuzentzeari 

ekin zion. Hitz hauekin kontatzen 
du kamararen deskubrimendua:  
“Zinemagilea izan baino lehen poeta 
nintzen, nire baitako irudiak hitzen 
bidez adierazten nituen eta poeta 
kaxkarra nintzen. Kamera bat hartu 
nuenean, benetan nahi nuena egin 
ahal izan nuen, nire baitako irudiak 
ez nituelako hitzen bidez transkribatu 
behar”.  Derenek denboraz baliatzen 
den artera egin zuen salto, beraz hitzak 
kateatzeari utzi eta aldi bereko irudiak  
kateatzen dituen artera igaro zen. Eta, 
Derenen beraren ustetan, kamerari 
esker poeta kaxkarra izateari utzi zion.

Zer filmatu zitekeen Hollywoodek 
ezpainetakotarako bideratzen zuen 
adinako diru kantitatearekin? Hasteko, 
16mmm-ko zeluloidea hautatu 
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beharra zegoen, horrek autonomia 
bermatzearekin batera filmaketa 
prozesuaren aurrekontua gutxitzen 
baitzuen. Hollywooden, 16mm-ko 
formatoan, soilik B movie edo “B 
mailako” pelikulak eta dokumentalak 
egiten ziren. Aktore ezagunak? 
Filmaketa prozesu industriala? 
Horiek guztiak alboratu eta Derenek 
eta Hammidek ekin zioten film 
narratibo bat kontatzeari, hau da, 
istorio bat kontatzeari. Abangoardia 
zinema iparamerikarraren lehen 
film narratibotzat jotzen dena egin 
zuten. Film narratiboa: horretan 
Hollywoodeko filmeen pareko, istorio 
bat kontatzen baitzaigu. Hala ere, 
bere narraziogintzak ez dio gidoi 
fermuki hertsi bati jarraitzen, edo Ixiar 
Rozas idazleak esango lukeen bezala, 
Derenena ez da “fikzio kontrolatzailea”. 
Filmaketa industrialak, normalean, 
gidoi hertsi bat eskatzen du… David 
Lynchek telebistarako jauzia egin zuen 
arte behintzat. Hori beste kontu bat 
da, ordea. 40. hamarkadan, Derenek 
hauxe zioen:

“ Mugitu eta aurrera doan bilbea edo 
istorio bat asmatu beharrean, erabili 
haizearen edo uraren mugimendua, 
erabili umeak, jendea, igogailuak, 
baloiak eta abar poema batek islatuko 
edo ospatuko lituzkeen moduan. 
Erabili zure askatasuna ideia bisualekin 
esperimentatzeko.  Zure akatsengatik 
ez zaituzte kanporatuko.”

Narrazioaren eta irudiaren arteko oreka 
nola mantendu; nola kontatu istorio bat 
irudien bidez irudien azalean galdu 
gabe edo, kontrara, irudien itxuran 
erabat murgilduta. Kamera bat eskuan 
hartzen duen orok erabaki beharko 
duen zerbait da. 30 urte beranduago, 
Wim Wenders Derenek ireki zuen 
atetik sartu zen bere lehen filmeetan 
eta istorioari bainoago irudiei eman 
zien garrantzia.  Irudia eta istorioaren 
arteko erlazioari buruz Wim Wendersek 
hauxe zioen 1970. hamarkadan: 
“Istorioa, irudiaren odola xurgatzen 
saiatzen den banpiro bat bezalakoa 
da. Irudiak oso sentiberak dira, apur 
bat karakolak bezalakoak, adarrak 
ukitzen dizkiezunean gorde egiten 
dituzte, ze, irudiek, funtsean ez dute 
zaldiak bezala funtzionatu nahi, ez 
dute  ezer garraiatu nahi: ez mezurik, 
ez esanahirik, ez irakaspenik, ez 
inolako moralik. Eta hain justu horixe 
da istorioek nahi dutena”.

Derenek, filmaketa prozesuak 
eskaintzen dituen baliabide guztiak 
ederki aprobetxatuz eta berak nahi 
zituen istorioak filmeetan kontatzeaz 
gain, zinemari buruz teorizatu zuen 
eta liburu garrantzitsu bat argitaratu 
zuen 1946 urtean: “An anagram of 
ideas on art, form and film” (Film, forma 
eta arteari buruzko ideien anagrama 
bat). Derenek berak hauxe dio bere 
filmeei buruz: “Uste dut emakume 
baten pelikulak direla. Emakume batek 
daukan denboraren 
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zentzua daramaten pelikulak. Gizonen 
indarra bat-batekotasunaren zentzutik 
dator. Gizonak “ORAIN” gizakiak dira; 
emakumeak berriz, ”bilakatzen ARI 
GAREN gizakiak gara”, itxoin beharra 
daukagu, haurra izateko 9 hilabete 
itxoin behar ditu emakumeak. Hilero 
eraldatzen gara. Emakumeongan, 
denborak,  “Bilakatzearen” zentzua 
dauka, eta hortik dator gure indarra. 
Gainera, “Bilakatzearen” zentzu 
hau oso garrantzitsua da denbora 
darabilen edozein arte diziplinatan: 
metamorfosia etengabea baita. Nire 
filmeetan gertatzen ARI DENA da 
inportantea eta ez, ordea, DEN HORI.”

Agian “bilakatzearen” zentzu horretan 
oinarritzen direlako dira Maya Derenen 
filmak amets kutsukoak edo “narrazio 
onirikoak” bezalakoak. Eta horrexegatik 
ez da harritzekoa David Lynchek Deren 
inspirazio iturritzat hartzeaz gain haren 
eragin zuzena islatzen duten pelikulak 
egin izana (Lost highway izenekoa, bat 
aipatzearren). Bestalde, mutuak dira 
Derenen filmak (soinu banda dutenei 
geroago ipini zitzaien)eta egungo 
gizaki digitalki zaratatsuarentzat 
esperientzia gordina suerta daitekeela 
onartu beharra dago.

Egile eta teoriko ez ezik, zinema 
ekintzaile ere izan zen Maya Deren.  
Meshes of the afternoon egin ostean, 
film saioak antolatzen hasi zen filma 
ikustarazteko, eta herriz herri, hiriz hiri, 

eramaten zuen: filma proiektatu eta 
ikusleekin hitz egiten zuen zinemari 
buruzko bere ideiak zabaldu nahian. 
Gainera, zinemaren estetika ardatz 
zuten hitzaldiak eman eta tailerrak 
antolatzen zituen. Maya Derenen 
zineklub ibiltaria zen eta AEBtako 
zinekluben aitzindaria izan zen. 
Frantzian ere, hamar urte lehenago, 
irudiaren beste poeta bat izan zen 
hango lehen zinekluba sortu zuena; 
Jean Vigok, Nizan, 1930an.

Aurreko guztia hitz jario teorikoa 
genuke ez balitz nik neuk 80. 
hamarkadaren bukaeran Maya Deren 
deskubritu nuelako Londreseko ICAn 
egin zioten atzera begirakoan eta nire 
lehen film laburrak zuzentzerakoan 
haren eraginpean egin nituelako, edota 
sortzeko bultzada eman zidalako, 
inspiratu ninduelako. Orduko bideo 
kamera bat hartu eta  grabatzen hasi 
bainintzen. Hasieran esan bezala, 
urteak eman ditut Deren ahaztuta 
eta kamerarik ukitu gabe... aurtengo 
maiatzera arte.

2017 urtean gauden honetan, zinemari 
dagokionez, uste dut Jean Cocteauk 
aipatu zuen puntuan garela: “Zinema, 
poema bat bezain erraz egiten ez den 
arte, ez da librea izango” esan baitzuen 
Jean Cocteauk. Digitalizazioari esker, 
zinema, egun, poema bat bezain erraz 
egin daiteke, 40. eta 80. hamarkadetan 
baino errazago eta merkeago bai 
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behintzat. Jada, ia denok zine-begi 
digital bat daramagu patrikan, eskuan. 
Editatzeko aplikazio edota programak 
ere eskuragarri dauzka edonork.  
Ezpainetako batek balio duenarekin 
egin ondoren, ikusgai ipini daiteke 
filma. Cannesen, 2015ean, Sean 
Bakerrek Tangerine aurkeztu zuen, 
hiru iPhone erabiliz egindako filma. Ez 
dago aitzakiarik. Beste gauza bat dira 
merkatua, babesa, dirua eta publiko 
zabala (edo kamera horiek sortu dituen 
kapitalismoa). Deren eta Cocteau 
zoratzen egongo lirateke.

Gazte, 44 urte zituela, eta pobre 
hil zen Deren.  Izan ere, pobreziak 
eragindako gosea ekiditeko hartzen 

zituen anfetaminek heriotzaraino 
gaisotu zuten.  Gizonezko zinemagile 
abangoardista gehienak ez bezala, 
zinemaren historian sekuentzia 
baztertu bat izan da. Ordea, egun, 
sarean  berreskuratuta, ikusgai daude 
haren lanak, sekula erabili ez zuen film 
pusketa bat barne, zure amets horren 
antza daukan horixe.

* aurtengo maiatzaren 29an Bilboko 
Kafe Antzokian egin zen ebentoa, 
Eremuz Kanpoko Sotoa.

In the mirror of Maya Deren 
dokumentala, 2008. Zuzendaria: 
Martina Kudlacek. Musika: John Zorn.
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