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AINHOA ARTETA
SOPRANOA

Tolosan jaioa, 1964ko irailaren 24an

Bost urte zituela, Ainhoak María Callas sopranoaren disko bat en-

tzun zuen, eta ahots hartaz maitemindu zen. Hala, aitak sortutako

abesbatzan abesten hasi zen, Tolosan. María Callasen moduan,

Ainhoa ere soprano bihurtu zen; hots, harmonia osoaren nota go-

renak abesten dituen abeslari. Handik aurrera, Ainhoak abestien

melodien antzera bideratu du bere bizitza: argi, zorrotz eta tonu

ozenez.

Hemezortzi urte zituela, Donostiako kontserbatorioan ikaske-

tak amaitu, eta Italiara abiatu zen. Italian, Luciano Pavarotti, Mirella

Freni eta gisa horretako beste abeslari batzuen irakasle berberak

izan zituen. Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka bati esker, bost urte

geroago Ameriketako Estatu Batuetara bidaiatu zuen Ainhoak. Izan

ere, interpretazio ikasketak egin nahi zituen New Yorkeko Actor’s

Studio elkartean. Aitorpen eta sari ugari jaso zituen Ainhoak hasie-

rako urte haietan, sari horietako batzuk irabazteko bere burua behin

baino gehiagotan aurkeztu behar izan bazuen ere. Sari horien ar-

tean, New Jerseyko Opera Music Theater saria edota New Yorkeko

Metropolitan Antzokiko Abeslari Gazteen saria bereziki garrantzi-

tsuak izan dira.

Ainhoak bere ibilbide profesionala etxean eta atzerrian egin

du. Kontzertuak Estatu Batuetan, Brasilen, Frantzian, Alemanian, edo

Austrian eman dituelarik. Gainera, Plácido Domingo bezalako teno-

reek, ibilbide hau munduan zehar zabaltzen lagundu diote. Ainhoak

izandako arrakastak gogorarazten digu guztiok dugula gure abile-

ziak garatzeko aukera, bai eta zoriontsu egiten gaituena izatekoa.



ANA DIEZ
ZINEMA ZUZENDARIA ETA GIDOILARIA
Tuteran jaioa, 1957ko otsailaren 22an

Nafarroako hegoaldean jaio zen Ana, Tuterako Negu pasealekuan, hain

zuzen ere. Egite horrek, agian, irudimena aski garatzeko aukera eman zion.

Izan ere, handik urte batzuetara zinemagile ezagun bihurtuko zen.

Medikuntza ikasketak egiteko Zaragozara abiatu zen, eta, haiek amai-

tzean, Mexikora joan zen, Medikuntzako doktoregoa egitera. Garai hartan

Anak ez zuen imajinatu ere egiten Mexikon Espainian sortzen ez zen zine-

magintza mota bat ezagutuko zuela eta Zuzendaritza Zinematografikoa ikas-

ten amaituko zuela bertan. Dirudienez, inoiz ez da damu izan bere bizitza

guztiz eraldatu zuen erabakiaz.

Anaren lehen film luzea Ander eta Yul (1989) izan zen, eta horri esker

jaso zuen zuzendari berri onenaren Goya saria 1990ean. Bigarren film lu-

zeak, Todo está oscuro (1997) izenburudunak, modu pertsonalean islatzen

zuen Kolonbiako gizartearen egoera latza. Anaren pertsonaiak eguneroko-

tasun zailetan murgilduta agertzen zaizkigu, eta bizirik irauten dute, nola

edo hala. Anak errealitatearen eta norbanakoen arteko erlazioak islatzen

ditu bere filmetan.

Zuzendari gisa sari ugari irabazi du, zuzendutako dokumentalen kali-

tateagatik, baita Anak zuzendari lanetan izaten duen esku on eta begirada

trebeagatik ere. Trebetasun hori tarteko, bere tokia lortu du zinemagintza-

ren munduan. Egun, 33 urte daramatza kameren atzean, eta, ibilbide profe-

sionalaz aparte, Espainiako ikus-entzunezko arteetan emakumezkoen

presentzia eta produkzioa sustatu nahi duen erakundea sortu du beste hain-

bat lankiderekin. Gainera, Ana irakasle da Madrilgo unibertsitate batean.

Haren ustetan, zinemagintzaren hizkuntza azaltzea erraza izan daite-

keen arren, emozioen mundua azaltzea bestelako kontu bat da; bizi osoko bi-

laketa lana.
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ANARI
MUSIKARIA ETA KONPOSITOREA

Azkoitian jaioa, 1970ean

Literatura eta musika gure bizipenak modu ederrean janzteko batzen dira

sarri. Musika hizkuntza unibertsala dugu, eta haren bidez erraza zaigu el-

karrengandik gertu sentitzea eta esperientziak partekatzea. Gure protago-

nistak, Ana Rita Alberdik, aurki jakin zuen hori, eta, agian horregatik,

gaztelania eta literaturako irakasle izan zen Azkoitian, jaioterrian, non Psych
Out taldearen baitan ingelesez sortzen zituen abestiak.

Hala eta guztiz ere, zer hizkuntzatan hazi eta bizi, horrexetan azaldu

ohi ditugu hobekien gure pasioak. Horregatik, 1977. urtean, Anarik bere bi-

deari bakarrik eta euskaraz heltzea erabaki zuen. Betiere, beste hainbat mu-

sikarirekin partekatu du bide hori.

Berak bazekien emakumeoi zailagoa zaigula aitorpena lortzea. Ala-

baina, horrek ez zuen Anari geldiarazi, eta, gaur egun, Euskal Herriko aho-

tsik ezagunenetariko bat da. Berak dioenez, bere mezua adierazteko hiru

elementu konbinatzen ditu: ahotsa, gitarra eta abestien letrak. Horrela soi-

lik lortzen baitu arima osoa grabaturik uztea disko bakoitzean.

2018. urtean, ongi merezitako aitorpena jaso zuen egindako ibilbide

profesionalagatik, Donostiako Udalak euskal kulturaren Adarra saria eman

baitzion. Bost disko argitaratu, hainbat kolaborazio egin, kritika ezin hobeak

jaso eta beste hainbat euskal musikarirekin Bidehuts diskoetxea sortu os-

tean, ozen esan dezakegu Anarik geure buruaz asko irakasten diguten le-

kuetara eramaten gaituela bere musikaren bidez.
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ASUN BALZOLA
ILUSTRATZAILEA, IDAZLEA ETA ITZULTZAILEA

Bilbon jaioa, 1942ko uztailaren 18an

Pirata izan nahi zuen Asunek txikitan. Alabaina, hogei urterekin izandako

auto istripu batek ez zion itsasoak zeharkatzen utzi. Ilustrazioa eta idazketa

izan ziren fantasiaren eta abenturen ateak ireki zizkiotenak.

Madrilgo San Fernandoko Arte Ederren egin zituen Asunek marrazki

eta pintura ikasketak, eta Imprenta Industrial de Bilbao enpresan hasi zuen

bere ibilbide profesionala. Arlo asko jorratu zituen ibilbide horretan, baina,

Asunek autodidaktatzat definitu du bere burua askotan.

Hogeita bi urterekin izandako auto istripuak bere ibilbide profesionala

eten zuen tarte batez. Hala eta guztiz ere, bizitzak Italiara eraman zuen, eta,

bertan, gutxi batzuek baino hartzen ez zuten aukera hautatu zuen: haur eta

gazte literatura. Ordurako argitaratuak zituen Las noches del gato verde eta

Cancionero infantil universal liburuak.

1976an itzuli zen Madrilera Asun, eta, bizitzarekin ez ezik, ibilbide pro-

fesionalarekin ere konpromisoa hartu zuen. Hala, Espainiako, Europako eta

Estatu Batuetako hainbat argitaletxerekin lan egin zuen, eta konpromiso ho-

rrek izan zuen ordainik, hainbat sari jaso baitzituen. Horien artean, Bratis-

lavako Golden Apple saria, Ilustrazio Sari Nazionala, Generalitat de

Catalunya saria, Euskadi saria edota Apel·les Mestres saria, besteak beste.

Gainera, Madrilgo Ilustrazio Elkarteko lehendakari izan da birritan.

Asunen ilustrazioak trazu argi, sakon eta kolore bizikoak dira. Haren

irudimenak La cazadora de Indiana Jones, Txoriburu eta beste hainbat izen-

buru eman dizkigu, eta horietan margotutako akuarela malkoek, askotan,

anitzak diren itsasoak erakusten dizkigute. Hain zuzen ere, Asunek marrazki

eta ilustrazioen bidez hainbestetan zeharkatu dituen itsaso horiek, bizitza-

rekiko ausardia eta bere lanen balioa itsasoaren betikotasunaz azaltzen du-

tenak.
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BIZENTA MOGEL
IDAZLEA ETA ITZULTZAILEA

Azkoitian jaioa, 1782ko uztailaren 6an

Oso gaztea zela, umezurtz geratu zen Bizenta. Horregatik, Azkoitia utzi, eta

Markinara jo behar izan zuen, han bizi zen osaba Joan Antoniorekin bizi-

tzera. Garai hartan emakumeek ikastea oso gaizki ikusia egon arren, Bizen-

taren osabak sinesmen horren kontra egin, eta euskaraz, gaztelaniaz eta

latinez irakurtzen eta idazten irakatsi zion ilobari. Bizentak, bere aldetik,

aurki erakutsi zuen latina ikasteko trebetasun berezia zuela; izan ere, zor-

tzi urterekin ia laguntzarik gabe zekien latinez.

Euskaraz idatzi zuen lehen emakumetzat hartu izan da askotan Bi-

zenta, eta emakume eta idazle izateagatik, hain zuzen, azalpen asko eman

behar izan zituen. Alabaina, emakume ausarta zen oso, eta beste emakume

idazle askok ez bezala, berak bere izenaz sinatu zituen bere lan guztiak. Era-

baki horren ondorioz, galdera askori erantzun behar izan zien; behin baino

gehiagotan eman behar izan zituen azalpenak garai hartan soilik gizonez-

koei zegozkien idazketa eta argitalpen lanak egiteagatik.

Hogeita bi urterekin, Esoporen fabulak euskaratu zituen lehen idazlea

izan zen. Ipui onac izenburudun liburu hura euskaraz idatzitako lehen fa-

bula liburua izan zen, eta bertan, Esoporen 50 alegia ez ezik, osaba Joan

Antoniok eta Bizentak berak idatzitako hainbat alegia ere bildu zituen. Garai

hartan euskara ez zegoenez arautua, ez zen gauza erraza testuak itzultzea.

Izan ere, askotan euskalki desberdinen artean hautatu behar ziren hitzak.

Horregatik, Ipuin onac liburuan, Bizentak hiztegi bat bildu zuen, bi zatitan

banatua: zati bat bere osabaren alegientzat, eta bestea, berriz, bere alegiei

egokitua.

Liburuak oso harrera ona izan zuen, baita berrargitalpen ugari ere.

Hala, pixkana-pixkana, Bizentak eta haren gisako emakumeek erakutsi zuten

idaztea edota argitaratzea emakumeen jarduerak ere bazirela, inolako za-

lantzarik gabe.
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CECILIA G. DE GUILARTE
IDAZLEA, KAZETARIA ETA IRAKASLEA

Tolosan jaioa, 1915ko abenduaren 20an

Langile familia baten baitan jaio zelako, aurki jakin zuen Ceciliak bere es-

kubideak defendatu beharko zituela maiz. Aita, gainera, justizia soziala de-

fendatzen zuen elkarte bateko kide zen, eta egite horrek izugarri erraztu

zizkion gauzak. Hamaika urte zituenerako, Ceciliak argitaratua zuen bere

lehenengo istorioa Bartzelonako aldizkari batean. Kazetari moduan eman-

dako lehen urrats horiek ez ziren ezerezean erori, eta, gaztarora iritsi zene-

rako, Cecilia berriemaile zen Central Nacional de Trabajadores izeneko

aldizkarian. Hala, Espainiako Gerra Zibila hasi aurretik, ospe handiko kaze-

taria zen jada Cecilia, eta hainbat joeratako aldizkarietan idazten zuen.

Gerra Zibila hasi zenean, 1936. urtean, gatazka armatu bat lehen le-

rrotik kontatu zuen lehen emakume kazetaria izan zen. Herri bereko bizila-

gunen arteko hilketak oso gogoan zituen arren, ez zuen inoiz ihes egin.

Aitzitik, 1937. urtean, Amós Ruiz Gironekin ezkondu zen, Euskadiko Dizipli-

nazko Batailoiaren komandantea zenarekin. Horrek gerra are gertuagotik

ezagutzera eraman zuen, eta, hala, Ceciliaren kronikek gerraren krudelta-

sun erabatekoa irudikatu zuten.

Gerran hiltzeko arriskua zela eta, Frantziara alde egin zuen, eta bertan

ezkutatuta egon zen, senarrarekin batera Mexikora ihes egitea lortu zuen

arte. Mexikon, bere ibilbide profesionalarekin jarraitu zuen, nahiz eta Euskal

Herriko gatazkak bere horretan jarraitu. Mexikotik, hainbat gai jorratu zituen

bere idatzietan. Adibidez, gure bilduman ageri den Juana de Asbajez aritu

zen, besteak beste. Mexikoko iparraldera –Hermosillara– lekualdatu zenean,

unibertsitate mundua hurbiletik ezagutu zuen, eta emakume interesgarriak

ezagutzeko aukera izan zuen, Emiliana de Zubeldia, besteak beste.

Aberriarekiko falta handia sumatzen zuen, hain handia, ezen 60ko ha-

markadan Tolosara itzuli baitzen bere alabetako batekin. Handik aurrera, li-

teratura eta berriak idazten jarraitu zuen, eta Espainiako hainbat sari

garrantzitsutan finalista izatera iritsi zen. Horien artean dago, adibidez, Pla-

neta saria. Ceciliaren bizitza abenturaz eta konpromisoz josita egon zen.

Berak zioenez, lubakietan sentitu zuen beste inon baino sakonago kazetari

sena.
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