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Donostiako Zinemaldiak irailaren 18an 
irekiko ditu ateak. Hori bai, covid-19ak era-
gindako pandemiaren egoerara erabat mol-
datuta egongo da aurtengo edizioa. Alfon-
bra gorriak, autografoak eta argazkiak eki-
din egingo dira eta pandemiak eraginda-
ko neurriei egokituko da zinemaren esent-
zia bere horretan mantendu ahal izateko. 

«Jendeak filmak ikusi ahalko dituen 
arren, aukera murritzagoa izango da eta 
jende askoz gutxiago bilduko da areto ba-
koitzean. Zinemaldiak hainbat aldaketa 
izango ditu bere baitan, baina oinarrizkoe-
na, alegia, filmak ikustea, hori bermatuta 
egongo da», azaldu zuen aurkezpenean 
Jose Luis Rebordinosek, Zinemaldiko zu-
zendariak. Kursaaleko auditorioan, esate-
rako, 600 pertsona onartuko dituzten gehie-
nez (%50 baino gutxiago); gainontzeko are-
toetan, ordea, edukiera %50 eta %60koa 
izango da. 

Oro har, Zinemaldiak 2019an baino 65 

film gutxiago aurkeztuko ditu (%31 gutxia-
go) eta iaz baino 159 emanaldi gutxiago 
egingo dira, hain zuzen ere, %23. Honek 
sarbidea ahalbidetuko du eta film baten 
eta hurrengoaren arteko aretoaren garbi-
keta bermatzea ere ahalbidetuko du. 

Indarrean dauden segurtasun eta osa-
sun neurriak bermatzeko, musukoak eta 
eskuen garbitasuna derrigorrezkoak izan-
go dira, sarrerak internet bidez soilik sal-
duko dira eta segurtasun distantzia erres-
petatu beharko da une oro. Honenbestez, 
aurtengo edizioa erabat ezberdina izango 
da, baina garrantzitsuena izango da, za-
lantzarik gabe, aurten ere Zinemaldiaz dis-
frutatzeko aukera izango dugula.

Zinemaldia bai, 
baina egoera berrira 
moldatuta
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Maddi Ane Txoperenaren ‘Ene baitan bizi 
da’ izenburuko nobelan bi hari narratibo 
elkartzen dira. Alde batetik, Mariek prota-
gonizatutako istorioa jasotzen da. 
Donibane Lohizuneko gazte ho-
nek Parisen egiten dituen ikaske-
tak amaitu eta etxera bueltatu da 
uda pasatzeko asmoz. Baina aita-
ren etxean geratu beharrean, amo-
narenera joan da, Berara, eta ha-
rekin pasatuko du uda. Gazteak 
unibertsitateko azken lana falta 
du eta amonaren gaztaroan oina-
rritzea erabaki du; amonak, or-
dea, ez du batere gogoko bere gaz-
te garaia gogoratzea. Bigarren il-
doa amonaren beraren gaztaroaz 
kontatzen denaren inguruan an-
tolatuta dago. Josefina, amona, 
gazte garaian 50eko hamarkadan Frantzia 
aldean neskame ibilitakoa izan zen eta ha-
ren bizipenak eraikitzen dira narrazioan. 
Bi hari narratibo hauek txandaka garatzen 
dira liburuan. 

Ikusten denez, amona-biloben arteko 

harremanean oinarritzen da argumentua 
eta, neurri batean, bilobak amonaren gaz-
taroa azaltzeko egiten dituen ahaleginek 
bideratzen dute argumentuaren antola-
keta, oroimenaren gaia erdigunean jarri 
nahi duen beste nobela bat sortuz. Bi hari 
narratibo horiek, dena dela, gertakarien 
aldetik ez dira oso bitxiak. Hau da, nobe-
la honetako argumentuan ez da ezer be-
rezirik gertatzen eta bai bilobak uda par-

tean egiten dituenek, bai amo-
naren bizipenek, nahikoa ohi-
koak dirudite. Gaztea ikusten 
dugu Beran eta inguruko he-
rrietan jai guztietara joaten, la-
gunekin harremanetan, bizit-
zaren erdigunea festa izango 
balitz bezala. Amona, bestalde, 
ezer berezirik gertatzen ez zaion 
neskamea izan zen Frantzian, 
arruntak diruditen argi-ilunak 
aurkezten dituen bizitza era-
man zuelarik. 

Horrela ikusita, ohiko bizitza 
azaltzen denez, nobela hone-
tan ‘tipismoa’ nabarmentzen 

da, hori bai, itxura berrikoa eta noizean 
behin argitzen ez diren gertakariak ira-
dokitzen direlarik. Edonola ere, elipsia-
ren erabilera neurtuaren eta idazkera 
zainduaren adibidea dugu idazlana, egileak 
alor hauetan arreta berezia jarri baitu.

E  uropako ekialdeko eta 
iparraldeko herrietan 
joera dute idazleak, eta 

batez ere, poetak nazioaren 
eragile nagusitzat hartzeko. 
Orain ‘santu kulturalak’ deit-
zen diete, baina azken batean 
joera bera da. Nazioaren eragi-
le eta santu kultural kontzep-
tuek erromantizismoaren az-
pian babesturiko txoriak dira. 
Poeta nazionalak kanonizatu 
egin dituzte, eta neurri berean 
santu kultural gisa goraipatu. 

Den-denak bilduko ez dituen 
erronda bat eginda, hauek 
aurkitu ditut: Schiller Alema-
nian, Burns Eskozian, Weger-
land Norvegian, Tegnér Sue-
dian,  France Prešeren Eslove-
nian, Mickiewicz Polonian, Xe-

vtxenko Ukrainan, Snorri Stur-
luson ipar alde osoan (Dani-
markan, Norvegian). Eta hurbi-
lago etorrita, Dante eta Pe-
trarka Italian. Eta hurbilago 
oraindik, Jacint Verdaguer Ka-
talunian, eta Galizian Rosalia. 

Gurean, nazio izatera heldu 
ez bagara ere, badira santu 
kultural gisa hartu ditzakegun 
idazleak. Lau arlo eredugarri 
betetzen omen dituzte santu 
kulturalok: Bizitza (Vita), lana 
(Opera), herriaren gurtza (Cul-
tus) eta herrian duten eragina 
(Efectus). 

Ziur nago edozein irakurlek, 
artikulu hau irakurri ahala, 
izango dituela izenak buruan. 
Niri beti etorri zait Jose Maria 
Iparragirre (1820-1881) gogo-

ra, karlisten onarpena eta libe-
ralen oniritzia lortu zuen egi-
lea, haren ‘Gernikako Arbola’ 
kantuari esker, nahiz eta bere 
jaiotzaren berrehungarren ur-
temuga epel ospatzen ari ga-
ren. Baina zer ez dugu epel eta 
makal ospatuko aro gogor 
hauetan? 

Ene irudiko, baina, badago 
hain aspaldikoa ez den beste 
kultur eragile bat gure artean 
santu kultural gisa onartzen ari 
garena: Mikel Laboa (1934-
2008). Ez dakit zein neurritan 
betetzen dituen santu bihurt-
zeko beharrezko diren lau bal-
dintzak: Vita, Opera, Cultus eta 
Efectus. Baina esango nuke Ez 
Dok Amairu taldeko kapital 
sinboliko nagusia berak era-

Mikel Laboa, santu kulturala 
Eredugarri iruditu zait ‘Non dago Mikel Laboa?’ Josune Albisuren lana

man duela. 
Gurtza indartzeko orduan ez 

nuke ahaztuko UPV-EHUren 
eta Gipuzkoako Aldundiaren 
artean bultzaturiko Mikel La-
boa Katedraren indarra. Aur-
kezpenean Katedrak dioenez: 
«Mikel Laboa Katedra Euskal 
Herriko Unibertsitatearen eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
arteko hitzarmenaren bidez 
eratu da, euskal artea eta fol-
kloreari buruzko ikerkuntza 
eta arte-sormena bultzatzeko». 
Eraginaren aldean, lehen zu-
zendariak, Juan Kruz Igerabide 
argiak ederki bultzatu zituen 
Laboaren irudia indartzeko 
ekintzak. Gurtza (Cultus) Kate-
drak egiten du, bai. Baina 
‘Efectus’aren arloan Katedrak 
berak argitaratu duen liburu 
bat ekarri nahi nuke hizpidera. 
Josune Albisu Barandiaranek 
idatzi eta izenburua ‘Non dago 
Mikel Laboa?’ duena. 

Mikel Laboaren lana diskoz 
disko jarraitu du idazleak. Ba-
nan-banan, zehazki, garbi, in-
dartsu. ‘Opera’, beraz. Uste dut 
goraipatu behar dela egileak 
egin duen ahalegina «Sortze 

prozesuak» aztertzeko, lana 
nondik etorri den, zelan gauza-
tu den. Beraz ez da emaitzen 
azterketa soila, baizik eta bi-
deen kontaketa. Bideak eta ha-
rremanak. Norekin egin zuen 
lan, nork bultzatu zuen erabaki 
hau edo hori hartzera. Zein la-
gun girotan joan zen lana gor-
puzten, zein giro izan zuen 
sortzaileak inguruan. Alde ho-
rretatik. Aipagarria da Mikel 
Laboa musikariaren, Joxean 
Artze poetaren eta Jose Luis 
Zumeta pintorearen artean 
egindako lanaren azterketa 
egin duen atala, bertan ageri 
baita zein harreman eta zein 
fruitu lortu zituzten hirurek 
elkarrekin. 

Esango nuke liburuaren ber-
tute nagusia bere ikuspegi bo-
robila dela. Ez da emaitzaren 
azterketa hutsean geratu, 
emaitzaren inguruan diren 
zertzeladak interesatu zaizkio 
egileari eta neurri horretan 
sormena bere konplexutasu-
nean ulertu du, eta horixe 
adierazi digu, harreman afekti-
boz beteriko bidea baita sor-
mena.
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Amona eta biloba

Aurreko edizio bateko aurkezleak.
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