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Hans Zimmer konpositore alemaniarrak 
kontzertua eskainiko du 2023ko maia-
tzaren 11n Bilbao Exhibition Centerren 
(BEC). 2019ko urtarrileko bisitaren on-
doren, ‘Gladiator’ eta Lehoi Erregea fil-
men soinu-banden egilea Euskadira buel-
tatuko da 19 musikarirekin eta Odessa 
Opera Orchestra & Friends taldearekin. 

Kontzertuan hamabi suite jotzea espe-
ro da; horien artean, besteak beste Pira-
tes of the Caribbean, The Dark Knight, In-
ception, Interstellar eta Dunkirk filmen 
soinu-bandak. «Hans Zimmer – Europe 
Tour 2023» biran, 32 kontzertu eskaini-
ko ditu 15 herrialdetako toki handiene-
tan. Bira apirilaren 23an hasiko da 
Oberhausen (Alemania), eta ekainaren 
24an amaituko da Pariseko Accor Are-
nan. Gainera, Zimmerrek emanaldia egin-

go du Madrilen maiatzaren 16an. 
Hans Florian Zimmer Frankfurten jaio 

zen 1957ko irailaren 12an. Soinu-ban-
den konpositore alemaniar honek musi-
ka elektronikoa eta konponketa sinfoni-
ko-orkestralak bikain uztartzen ditu bere 
lanetan.

Zimmer konpositoreak 
kontzertua eskainiko 
du BEC-en maiatzean
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Liburu honi heltzea gustuko pelikula bat 
ikusi ostean hura inspiratu zuen liburua 
irakurtzearen pareko da. Ikusitakoa go-
goratuz edo ikusi gabekoak irudikatuz 
irakurri liteke. Bost urte daramatzate Ane 
Labakak eta Beatriz Egizabalek oholtza 
gainean ‘Erradikalak gara’ eta ‘Erradika-
lak ginen’ izeneko ikuskizunak defendat-
zen, eta orain etxeko egongelan ere goza-
tu liteke haien antzezlanaz. Su-
saren ‘Ganbila’ sailaren barruan 
argitaratu da bi antzezlanak 
biltzen dituen liburua. Euskal 
Herriko Antzerkizale Elkartea-
rekin elkarlanean argitaratzen 
ditu Susak dozena erdi bat libu-
ru urtero eta hau da saileko azke-
na. Jule Goikoetxeak hi-tzaurre 
poetikoa idatzi du bi an-tzezla-
nen sarrera gisa, eta autoreek 
eurek idatzi dute hitzatze inte-
resgarria. Antzezleen hasierako 
asmoak, haien ibilbidearen erre-
pasoa eta emakumeek plazan-

dre izateko gainditu behar dituzten ozto-
poen azalpena biltzen dira bertan. 

Antzezlanak hainbat gai astintzen ditu: 
euskararen jatortasuna, gaztetasuna, kul-
tur aniztasuna… Baina generoa da ildo ga-
rrantzitsuena: emakumeek pairatzen di-
tuzten biolentziez eta intersekzionaliteaz 
mintzo da liburua, neurritasunera mol-
datu beharraz; eta baita emakumezkoen 
sexualitateaz ere, aurretik gutxitan en-
tzundako gordintasun finez. Labakaren 
pertsonaia da goi mailako bertso idatzien 
bidez gaiei hitza eta gogoeta jartzen dizkie-
na eta Egizabalena plazaratutako gai po-
toloei ‘clown’ ukitua eransten diena; modu 
horretan, lehenak puxika puzten du ha-
ren paretak tentsatzeraino eta besteak pu-

xika husten du, zulo txikiak egi-
naz edo zartaraziz. Bikote ko-
miko honek beraien kontraesa-
nak seinalatzeko beldurrik gabe 
dihardu, erro-errotik; baina aldi 
berean umorez. Hala aitortzen 
du emanaldiko lehen bertsoan: 
«Gozatu gure kontraesanen/ 
lehenbiziko geltokia». Hori da 
liburuaren arrakastatako bat: 
ezerosotasun erosoa, zartakoa 
eta ukendua elkarren segidan. 
Azkura eragiten du, mina al-
dizka, baina sendatu ezin dai-
tekeen zauririk eragin gabe.

B adira liburuak kanone-
tik at geratzen direnak, 
baina jakin-mina sort-

zen dutelako irakurleen irudi-
menean, edo datu berezi eta 
gutxi ezagunez beteta datozela-
ko, estimatuak direnak eta esti-
mazio handitan gordetzen ditu-
gunak. Haurtzaroko hainbat li-
buru ditut gogoan (etxe aldake-
ta anitzek utzi zituzten bazte-
rretan), non agertzen ziren gau-
za jakingarriak eta bereziak, 
bitxikeriaz beteak, jakinaren 
gosez begiak erreta izaten geni-
tuen garaietan. 

Xalbador bertsolariak kanta-
tu zuen: «Gizonaren bizia zon-
baitek zer estimutan dauka-
ten!»; bada, horrelaxe nituen 

nik liburu haiek, ez nuke esan-
go bizitza beste, baina ia-ia… 

Haurtzaroko liburu haiek bu-
ruratu zaizkit Xabier Monaste-
riok paratu duen ‘Iparreko 
eleak. Ipar Euskal Herriko testu 
laginak’ liburua eskura etorri 
zaidanean. Esan genezake Xa-
bier Monasteriorena pertsona 
bakarreko elkartea dela. Berak 
aukeratzen ditu testuak, berak 
josi, apailatu, inprentara era-
man eta, ahal denean, saldu. Eta 
pozgarria da ikustea liburuak 
bigarren argitalpena izan duela 
oso denbora gutxiren buruan. 
Ez dakit irakurri, baina saldu 
behintzat egin du egileak. 

Hiru ezaugarri ditu argitalpe-
nak. Eta zein baino zein argiago 

eta argigarriagoa. Lehena Prou-
veauk adieraziko luken gisa, 
«anbizionerik eta banaloriarik 
finena» erabili du Xabier Mo-
nasteriok: hutsetik hurrena egia 
esan, ia batere ez. Esan dugu, ez 
da liburu kanonikoa. Eta horre-
tarako asmorik ere ez du: apala 
dena apaltasunez ageri du, dela 
kazeta zutabea, dela bertsoa, 
edo ipuina, animaliei buruzko 
agerpena edo almanakak. Dene-
tarik bildu du, bakoitzari berea 
emanik: «Haietako [idazle klasi-
koetako] zenbaiten idazlanen 
bidez ahalik eta testu mota 
gehin erakustea» izan du helbu-
ru nagusi. 

Uste dut aspaldi ari zela Ina-
zio Mujika Iraola esan eta esan, 

Joan-etorria Iparraldeko literaturan 
Testu laginak dira beti, eta testu printzak askotan, irakurleari  
aho zapore gozoa utzi nahi lioketenak

gure klasikoen lan aszetiko eta 
erlijiosoen artean bazirela bitxi 
narratibo esanguratsuak eta 
deigarriak, eta haiek behar zire-
la aipatu, babestu eta zaindu. 
Agertu zituen batzuk antologia 
berezietan. Juan Ignazio Iztue-
tarena ‘Ez direlako aketsak’, 
Juan Bautista Agirrerena ‘Arpoi 
baten eran’ eta Iuan de Tartase-
na ‘Sugearen errautsa’ liburue-
tan. Eta neuretzat dut, eta hauxe 
da ‘Iparraldeko eleak’ liburua-
ren bigarren ezaugarria, Xabier 
Monasteriok haren gisa jokatu 
duela, lehorrean zen argia, go-
gorrean zen leuna, eta hitzen 
uholdean zen ederra gurera 
ekarriaz, eta dastatzera ema-
nez. «Testu laginak dira beti, eta 
testu printzak askotan, irakur-
leari aho zapore gozoa utzi nahi 
lioketenak. Nolabait esan 
idazlearen bisita txartelak dira, 
harengana nola heldu jakin de-
zagun» diosku argitaratzaileak 
bere bidea nondik nora doan 
erakutsiz. 

Baina hirugarren ezaugarria 
da baliosena. Ugaritasun horre-
tan benetako harribitxiak aurki-
tuko ditu irakurleak. Harrituta 

eta txundituta irakurri ditut 
emakume bertsolarien kapitu-
lua eta Le Dauphin itsasontzian 
aurkituriko gutun bilduma, eta 
haurrei eskoletan erakutsita-
koa, zeren Xabier Monasteriok 
mantendu du testuei buruzko 
begirada bikoitza, estrabikoa 
akaso. Izen handiak (Axular, 
Oihenart, Elizanburu, Etxepare 
mirikua) hor dira, baina apala-
tegian aurki ditzakegu era be-
rean herri xehearen eria eta 
poza, jaia eta lantua. Eta horre-
tan oso garbiak dira egileak ja-
rri dituen ohar historikoak. 

Esku artean dudan Japoniako 
literaturari buruzko liburu ba-
tek dio japoniarrek nahiago du-
tela, mendebaldekoek ez bezala, 
hara eta hona dabilen pentsa-
kizuna. Lerro zuzenaren ordez, 
maiteago dute puntu batetik 
bestera doan pentsakizun hega-
laria, eta joan-etorrian sortu ohi 
dute bere gogapenaren zorua. 
Uste dut Xabier Monasterioren 
liburuak pentsakizun mota hori 
erabili duela; puntuz puntu joan 
eta Iparraldeari buruz ideia 
osoa (eta askotan berria) sortze-
ra eta ikustera behartu gaitu.
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SALDUENAK

1 Miñan 
Amets Arzallus/Ibrahima Balde. Susa 
2 Azken etxea 
Arantxa Urretabizkaia. Pamiela  

3 M Ama Eme Ume  
Estitxu Fernandez/Erika Lagoma. Elkar 
4 Munduari bira eman zion ontzia 
Joseba Sarrionaindia. Pamiela 

FIKZIOA EZ FIKZIOA
1 31 ipuin 
Anton Txekhov. Elkar 
2 Mandamentu hipermodernoak 
Iñigo Martínez. Elkar 

3 Kontrako Eztarritik 
Uxue Alberdi. Susa 
4 Bestaldean 
Jaione Dorai/Ernesto Prat. Txalaparta
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