


     

Gipuzkoa Solidarioa 

SOS Arrazakeriak ekitaldi bat antolatu du egungo euskal gizartearen eitea den bezala 

izateko pertsona immigranteek egin duten ekarpena ezagutzea eta eskertzea xede 

duela. Donostiako Kursaalean ospatuko da, datorren urriaren 23an. Ia 600 pertsona, 

immigrante eta bertako bilduko gera ospakizunerako. 

 

Ekitaldiaren aurkezleak Santi Ugalde aktorea eta Vanessa Sánchez kazetaria 

izango dira. Aski ezagunak biak: lehena Trapu Zaharra teatro-taldean eta ETBko “Vaya 

Semanita” egindako lanagatik eta Vanessa,  ETBko albistegietan egiten duenagatik. 

  Gipuzkoako gizarteko zenbait arlotan (literatura, kirola, ikerkuntza, arrantza…) 

erreferentzia izatera iritsi diren hamabosten bat pertsonek, ezagutza eta eskertza horren 

ikur den diploma bat emango diete arlo beretsuetan lan eginez Gipuzkoan bizi diren 

beste hainbeste immigranteri. 

Ezagumendu-ekitaldi honetarako honako erakunde eta agintari hauen 

laguntza eta partaidetza izango dugu: Eusko Jaurlaritzako Immigrazio Zuzendaritza ( 

Miguel González), Gipuzkoako Batzar  Nagusiak (Rafaela Romero), Gipuzkoako Foru 

Aldundia (Markel Olano), Donostiako Udala (Odón Elorza) eta Donostia 2016 

Ospakizun honen biez segida eman eta osatu egin nahi dugu urte askoan 

daramagun etengabeko jarduna. Izan ere, gure gizartean, beste herrialdeetatik 

etorrita bizi direnen kalterako dauden aurreiritzien aurka borroka egin badugu, orain, 

orain, balioztatu eta nabarmendu egin nahi dugu euren migrazio-proiektua eta berea 

ere den gizartean integratzeko ahalegina.  

Xenofobia eta arrazakeria bai diskurtsoetan eta bai ekintzetan indartzen ari 

diren une honetan uste dugu ezinbestekoa dela azpimarratzea immigrazioak gure 

gizartean duen alderdi onuragarria eta aberasgarria. Uste dugu iritsi dela garaia 

immigranteek gizarte aberatsagoa eta gizatiarragoa eraikitzeko ekartzen digutena 

ezagutarazteko  eta eskertzeko. Errealitate hori nabarmendu nahi dugu, errekonozituz. 

Eta errekonozimendu hori, egitate horren protagonista  izan diren ehunka gizon eta 

emakumeekin, eta bertako jendearekin batera ospatuko dugu. 

Horregatik, larunbatean, urriaren 23an ospakizuna dugu. Gipuzkoa hazi eta mila 

modutan aberastu egin dela ospatuko dugu. Gure gizartea eraldatu egin zaigu azken 

hamar urte hauetan. Milaka lagun iritsi zaizkigu bizimodu hobe baten bila. Mila toki 



     

ezberdinetatik datoz, eta haietako apustua latza izan da: dena edo ezer ez. Eta askok 

oztopo larriak, burokratikoak eta sozialak gainditu behar izan dituzte. Baina pazientzia, 

adorea eta kemena baliatu dute bizi-proiektu bat aurrera ateratzeko, arriskutsua maiz. 

Eta beren etorrerarekin gure ingurua gaztetu egin dute, zaindu egiten gaituzte, gure 

ondoan ari dira lanean, beren hizkuntzak eta geureak hitz eginez, kultura aberastuz. 

Emaitza hemen dago: gipuzkoar gizarte pluralagoa, eta mundura irekiagoa. Horri esker, 

Gipuzkoa osatzen dugun pertsona guztiok etorkizun hobea izango dugu. 

Aurkezpena 

Egitaraua 

• Ekitaldia,  urriaren 23an, larunbatean, arratsaldeko 17etatik 19etara ospatuko da 

Donostiako Kursaaleko balioaniztun aretoetan. 

• Hasiera emateko, SOS Arrazakeriak ekoiztu duen 15 minutuko dokumentala 

proiektatuko da. Bertan, lau pertsona immigrantek beren bizitzaren historia 

kontatzen digute, nola abiatu ziren sorterritik eta nola bizi diren Gipuzkoara iritsiz 

gero. 

• Agustín Unzurrunzagak (Gipuzkoako SOS Arrazakeria) ongietorria  emango die 

etorritakoei Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren izenean. 

• Ondoren,  ezagumenduaren  ikur diren banakako diplomak banatuko dira.  

• Diploma indibidualen ondoren, erakundeetako ordezkariek diploma 

kolektiboak banatuko dizkiete elkarteei.  

• Ekitaldian zehar Trapuzaharra antzerki taldeak “Camping Renove” bere azken 

laneko sketch-ak antzeztuko ditu. 

• Eta ospakizunari bukaera emateko, Andoni Adurizek eta bere taldeak 

eskainitako gastronomi dastaketa izango dugu. 

• Julian Cobzaru errumaniar ijitoak eta bere musikariek alaituko dute bukaerako 

dastaketa. 

 

 



     

Diploma inbidualaren emaileak eta hartzaileak 

1. Jose Luis Rebordinos/dokumentalean parte hartu dutenak: : John eta Joy 
Jacobs, Farid Mustafayed, Hamza Djebari (zinema) 

2. Andoni Luis Aduriz / Ai Ping Cheng (Sukaldaritza) 

3. Bernardo Atxaga/ Damián Pedrosa (Literatura) 

4. María Silvestre  (Emakunde)/ Malen Etxea (Zaintza eta etxeko lana) 

5. Pedro Miguel Etxenike/ Darío Páez Rovira (Zientzia) 

6. Iñigo Lamarka (Ararteko)/ Ahmed  (Asiloa eta babesa) 

7. Mariano Ferrer / Silvia Carrizo Fernández (Kazetaritza) 

8. Maialen Lujanbio Zugasti / Marina Paglialunga (Euskalgintza) 

9. Jesús Mari Zamora/ Bouchta Angare (Kirola) 

10. Cristina Uriarte Toledo (UPV)/ Jacques Armand Nong (Hezkuntza) 

11. Gipuzkoako Arrantzale Kofradien Federazioa / François Diop 

12. Amaia Zubiria/ Julian Cobzaru (Musika) 

13. Nestor Basterretxea/ Sukru Karakus (Artea) 

Taldekako diplomak 

1. Odon Elorza (Donostiako Udala)/ Solidaritate elkarteak: Gurutze Gorria, 

Helduak, Arrats, Loiola Etxea, Erroak-Sartu Gipuzkoa, Fundación Peñascal, 

Kolore Guztiak, SOS Arrazakeria, Rais, Meaux Fundazioa  

2. Miguel González (Eusko Jaurlaritzako Immgrazio Zuzendaritza)/Immigranteen 

Elkarteak: Asoleus, Elkarrekin bizi, Malen Etxea, Mi nuevo Potosí, Mujeres del 

mundo, Mestiza, Esperanza latina, kariwarmi, Guztion artean, Adiskidetuak, 

Vicuña-América Latina unida elkartea 

3. Rafaela Romero (Gipuzkoako Batzar Nagusiak) /Kulturarteko bitartekariak: 

Irungo Bitartekaritza Zerbitzua, Donostiako Bitartekaritza Zerbitzua, Eusko 

Jaurlaritzako Bitartekaritza Zerbitzua Biltzen 

4. Markel Olano  (Gipuzkoako Foru Aldundia)/ Immigrazio teknikariak: Azkoitia, 

Eibar, Zarautz, Donostia, Tolosa, eta Pasaiakoak 



     

 

Diplomak eman eta jasoko dituztenen erreseina laburrak 

Andoni Luis Aduriz / Ai Ping Cheng (Sukaldaritza) 

Andoni Luis Aduriz. Donostian jaio zen, 1971n. Besteak beste, Arzak, Berasategi, Irizar eta 

Subijana bezalako maisuekin lan egin du, eta Ferrán Adriaren taldekoa ere izan da. 

1998an bere kontura lan egiteari ekin zion, Mugaritz jatetxean. Hainbat sari eta 

ezagumenduren artean, Michelinen bi izar ditu ditu, eta Londresko aldizkari Restaurant 

Magazinek, munduko hamar jatetxerik hoberenen artean kokatzen du. Sukaldari 

bikaina izateaz gain, Adurizek, bere azken hamar urteotako lanaren laburpentzat jotzen 

duen berrikuntzaren dekalogo filosofiko baten egilea da. 

 Ai Ping Cheng. Txinako Fu Zhou (Futxou) hirian jaio zen orain 50 urte. Bere herrialdetik 

emigratu zuen, eta zenbait urtez Thailandia bizi izan zen, eta gero, Santanderren. Orain 

dela 18 urte Donostian dago. Hona iritsi zen bere senar eta sei urteko semearekin. 

Semea, Donostian joan da eskolara, eta gaztelania eta euskara hitz egiten du. 

Lanbidez sukaldaria da eta bi jatetxe dauzka. 

Bernardo Atxaga/ Damián Pedrosa (literatura) 

Bernardo Atxaga. Asteasun sortu zen; Economía –ikasketak buruturik, Donostiako banku 

batean aritu zen lanean, idazteari ekiten zion bitartean. Hainbat lanetan aritu zen 

azkenean idaztera dedikatzea lortu zuen arte. Euskaraz idazten duen idazlearen lanak 

hizkuntza askotara itzuliak izan dira. Eskuratu dituen sari eta galardoe ugariren artea, 

Narratibako Sari Nazionala izan zen. Bere lan batzuk zinemara ere eraman dira 

Damián Pedrosa. Tucumánen jaio zen, Argentinazo lorategia deiturikoan. 1976ko 

estatu-kolpearen ondorioz Madrilera ihes etorri zen. Ondoren Quiton egonaldi bat, 

bertako unibertsitartean filosofia-irakasle izan zelarik, eta gero berriro hona itzuli zen, 

Hermanira hain zuzen, eta geratzeko asmoarekin , Orain, filosofia erakusten du 

batxillergo institutuan eta  idazle gisa nobela bat argitaratu du. 

 

 



     

Nestor Basterretxea/ Sukru Karakus (artea) 

Nestor Basterretxea. Hondarribiarra bihurtu zaigun Nestor Basterretxea Bermeo sortu 

zen. Eskultorea, margolaria eta zine-zuzendaria, atzerrian bizi behar izan zuen bere 

aitaren jarduera politikoagatik: 1936tik Frantzian, Frantziaren protektoratua zen 

Casablancan, eta azkenik Argentinan, bere familiartekin, Espainiako gerra zibila 

bitartean. 1952ean Espainiari itzuli zen. Bi arte-talde ospetsuren sortzaileetakoa izan zen  

1957an, 57 izeneko taldearena, Juan Cuenca, Agustin Ibarrola, Jorge Oteiza eta beste 

batzuerekin, eta 1966, Gaur taldearena, Eduardo Txillida, Jorge Oteiza eta beste 

hainbatekin. 80ko hamarkadan Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua izan zen. 

Sukru Karakus. Turkiatik etorri den Sukru Karakus artista orain dela hamasei urte Tolsan 

bizi da. Arte ederretan lizentziaduna, emakume euskaldun batekin dago ezkondua eta 

bere hamalau urteko semeak euskara, gaztelania eta turkiera hitz egiten ditu. 

Margolari gisa maiz baliatzen du urdin turkesa, beraren Mediterraneoko Turkiaren kolore 

tipikoa baita, harekin lotzen duena; baita, dio, berdeak toki garrantzitsua dauka 

beraren lanetan, Euskal Erico paisaiak bere ibilbidean utzi duen lorratzaren adierazgarri. 

 Arterazo grina da Sukruren bizitza, eta beraren kezkak, lur zabalaren, bidaien eta 

mugen inguruan osaturiko “osotasdunezko kontzeptu baten atal dira. Sukruk bere 

bizitza-eskarmentua agertzen du margo-lanetan. Orain urrun ikusten ditu hona iriritsi 

zeneko urte “konplikatu” haiek, eta “integratuago” et “lasaigo” ikusten du bere burua. 

Artearen bidez, “leiho bat zabaldu nahi mundura". Gainera, Real Sociedad 

taldearentzat itzultzaile gisa lan egiten du turkiar jatorriko jokalariak direla-eta. 

 

Pedro Miguel Etxenike/ Darío Páez Rovira (Ikerkuntza) 

Pedro Miguel Etxenike. Isaban, Nafarroan sortua, gipuzkoan bizi da aspaldi honetan. 

Fisikaria da, bai ikasketak eta bai irakaskuntza Espainian eta Estatu Batuetan egin ditu. 

Egun, EHUko katedraduna da eta Donostia International Physics Centereko zuzendaria. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako eta Kulturako Sailburua izan zen. Ikertzaile gisa sari eta 

ezagumendu gorenak jaso ditu, ahala nola Zientzia eta Teknika Ikerkuntzako Asturiasko 

Printzea saria, Fisikako Max Planck saria, Euskal Herritar Unibertsala eta Isabako seme 

kuttuna.Fisikaz at, gure gizarteaz kezka eta gogoeta ugari agertzen du: garrantzitsua 

da zientzia nazioartekotasuna. Balioak nazioartekoak dira; baina zientzialariak tokikoak 

direnez, tresnak sortu behar dira nazioartekotze hori gerta dadin. 



     

Darío Páez Rovira. Txileko Antofagastan sortua, Dario Páezek 58 urte ditu, eta bi seme. 

Euskal Herriko Unibertsitatean Gizarte Psikologiako katedraduna da. Zenbait 

herrialdetan bizi izan eta gero, Donostian, bizi da orain dela 25 urte. Ikerkuntza-proiektu 

ugari zuzuendu ditu. Azkenekoen artean: Migrazioa, Kultura-ezberdintasunak, Egokitze 

psiko-sozialeko estrategiak eta Osasuna. 

Mariano Ferrer / Silvia Carrizo Fernández (kazetaritza) 

Mariano Ferrer. Donostian jaioa 1939an. Kazetaritza ikasketak egin zituen Iruñean, 

Madrilen eta AEBko Syracusan. Geroago Zuzenbidea ikasi zuen. 1971n Donostiako Herri 

Irratian hasi zen lanean, eta bertan iraun zuen 2004an erretiroa hartu zuen arte. 

Francoren diktadurapean prentsa-laburpen formatuko programa bat asmatu zuen, 

zeinetan egunkariek zekartzaten berriak irakurtzeko aitzakiarekin, iruzkin eta gogoeta 

kritikoak egiten zituen. Zigorren eta isenen gainetik programak jarraitu zuen 34 urte, el 

Kiosko  de la Rosi  izenarekin, kazetaritza konprometituaren erreferentea izanik. Horez 

gainera, beste medioetan ere lankide izan da eta proiektu askotan parte hartu du. 

Silvia Carrizo Fernández. Kazetaria lanbidez, Buenos Airesko La Platako Unibertsitatean 

graduatua, orain dela zortzi urte bere Argentina utzi eta Zumaira etorri zen bizimodu 

berri bati ekiteko Atlantikoaren alde honetan. Argentinan irratizko eta paperezko 

kazetaritzan jarduen zuen Caleta Olivian, beti ere, Patagoniako errealitate sozial eta 

politikoari lotuta, bertako gizon eta emakumeen kezkak eta bizipenak jasotzen. 

Euskadin zenbait programa eta proiektutan parte hartu du, eta elkarte batzuen 

komunikazio-ekintzetan laguntzaile izan da. Gaur Onda Vascako "Hitza Dugu, tenemos 

palabra" programa zuzentzen du, inor ez direnei ahotsa emanez. 

Iñigo Lamarka (Ararteko)/ Ahmed (ezizena) Asiloa eta babesa 

Iñigo Lamarka. Donostiarra, berrogeita hamaika urte, Zuzenbideko doktore eta irakasle-

ohia; Ararteko da orain. Kargu horretarako izendatua izan baino lehen, ezaguna zen 

joera hosexualeko eta identitate transexualeko pertsonen eskubideen alde egindako 

lanarengatik. Giza eskubideen alde egindako lan handiak eraman zuen gaurko 

egunean ordezkatzen duen erakundera. 1985ean sorturiko Ararteko erakundearen, 

euskal herriaren defendatzailearen eginkizun nagusia da hiritarrak defendatzea 

administrazio publikoen aldetik izan daitezkeen gehiegikeria, arbitrariotasun, 

bazterkeria, errore edo arduragabekerien aurrean. Bere eginkizunen artean dago, 



     

orobat, giza eskubideen errespetuari buruzko sentikortasuna eta kontzientzia ernetzera 

zuzendutako ekimenak bultzatzea. 

Ahmed (ezizena). Diploma hau jasotzen duen pertsonak 34 urte ditu; tortura, espetxea, 

indarkeria eta sexu-gehiegikeriak jasan ditu, eta gainera, bere inguruaren jazarpen 

hitzekoa eta fisikoa ere, eta bere familiaren ukoa. Horrenbesteko basakeriaren arrazoia 

Ahmeden joera sexuala da. Gehiengoak ez bezalako sexu-joera edo identitatea izatea 

munduko toki askotan gogor zigortzen da, eta zenbaitetan, Ahmeden herrialdean 

bezala, heriotzarekin. Jazarpenaren aurrean Ahmedek bizia arriskatu zuen Mauritaniatik 

irteteko itsaontzi batean sartu zenean. Benetako odisea baten ondoren Donostiara iritsi 

zen orain  dela hiru urte, eta asiloa eskatu zuen genero-arrazoiengatik. Oraindik 

tramitazio-bidean dagoen eskaria. 

Orain Ahmedek bizitzeko gogoa bereskuratu du. Bizimodu berriari ekin dio hemen, bere 

koadrillarekin. Garbiketan egiten duen lanari esker bizitzea lortzen du, eta nongoa den 

galdetzen badiote, badu erantzuna: euskal herritarra. Jasandako sufrikarioak direla eta, 

Ahmedek ondorioak dauzka eta ez da gauza oraindik hau bezalako ekitaldi batean 

agertzeko. Baina gurekin egon nahi du, bera bezala beste pertsona asko daudelako 

jazarpena pairatzen genero, sexu-identitate edo joera dela eta gure solidaritatea 

eskatzen digute. 

Horregatik, Ahmeden ordezkaritzan Gurutze Gorriko Brais Varelak jasoko du diploma.  

 

Maialen Lujanbio Zugasti / Marina Paglialunga (Euskalgintza) 

Maialen Lujanbio Zugasti. Hernanin sortutako bertsolariak 33 urte ditu. Arte Ederretan 

lizentziatu zen, eta hainbat lanbide bete ditu : prentsako zutabeak idatzi, musika-talde 

batzuentzako letrak idatzi, kartelgintza...eta aspalditik, bertsolaritza. Orain, 2009 ezkeroz, 

Euskal Herriko Txapelduna da ; lehen emakumea sari hori lortzen. Duela urte batzuk, 

munduan zehar ibili zen, ekitaldi honetn dauden beste asko bezala, eta dioenez, 

garaia hartan egindako lanak oso aberasgarri gertatu zaizkio. 

 

Marina Paglialunga. Argentinarra da, 47 urte ditu, eta euskaldun batekin ezkondua 

dago. Bere herrialdean industri diseinuko ikasketak egin zituen, baina bizitzak beste 

bidetik eraman zuen. Marinak amona euskaldun bat zuen, Argentinara immigratua, eta 

euskara pittin bat erakutsi ziona, eta euskara maitatzen.  Gauza da euskara ikastera 



     

etorri ahal zian zuela. Hiru urte eman zituen Lazkaoko euskaltegian, ikasten lehenik, eta 

irakasle gisa gero. Beste zenbait tokitan euskara irakasten jardun ondoren, orain 

euskara teknikari gisa lan egiten du Elhuyar fundazioarentzat. 

María Silvestre  (Emakunde)/ Malen Etxea. Zaintzak eta etxeko lanak 

María Silvestre. Bartzelonan jaio bazen ere, euskal herritarra dugu, urte asko 

baitaramatza gure artean. Soziologia eta Zientzia Politikoetan doktorea, Deustuko 

Unibertsitateko Soziologiako Dekanoa da. Ikerketa lan asko argitaratu ditu genero-

berdintasuna, genero-indarkeria eta immigrazioa direla gai nagusi. Gainera, 

Emakunde, Emakumearen Euskal Institutuko zuzuendaria da. Emakunderen eginkizuna 

Euskal Autonomi Erkidegoko gizon eta emakumeen artean bizitza politiko ekonomiko, 

klultural eta sozialean berdintasun egiazkoa eta benetakoa lortzeko lan egitea. 

Malen Etxea. Emakume immigranteen elkarte hau, Latinamerikako herrialdeetatik, 

2001etik aurrera Euskadira etorritako emakume langileen arteko eguneroko 

harremanetatik sortu zen. Malen etxea Zumaian eratu zen, gogoeta feministarako, eta 

bizikide berriei laguntza emateko gune gisa. Harrezkeroz, Malen Etxean hainbat 

ikerketa-lan egin dira, besteak beste nagusiki emakume atzerriatrrek egiten diren 

etxeko langileen egoera eta lan kondizioak ikusarazi era eskubideak aldarrikatzeko. 

 

Cristina Uriarte Toledo (EHU)/ Jacques Armand Nong . Hezkuntza 

Cristina Uriarte Toledo (EHU). Bilbon jaio zen, baina Donostian bizi da. Kimika 

Fakultatean Fisika Kimikoko irakaslea eta Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako 

Campuseko errektoreordea. Bere bizitza, unibertsitatera emandako bizitza da.Oso ongi 

ezagutzen du diploma jasoko duenaren kasua, zeren parte-hartze eraginkorra izan 

baitzuen hura hona, bizitzeko aukeratu zuen herrialdera, berriz ekarrarazteko  

gestioetan 

Jacques Armand Nong. Kameruneko Dualan jaioa, orain 22 urte, eta hamaseirekin 

hona etorria bere familia osatzera. Gasteizen bizi izan da orain arte, eta Donostian 

orain, campus honetan ari baita Ingeniaritza ikasten. Ikasle bikaina, akademi-

espediente ezin hobearekin, egoera administratibo irregularrean aurkitu zen, eta hiru 

kanporaketa-agindu ireki zizkioten. 2009ko apirilaren 28an bere herrialdera bidali zuten, 

bere familia hemen bizi zen arren. Inguruko guztiak, Unibertsitatea barne, mugitu zen 



     

Euskadira berriro ekartzeko. Azkenean lortu zen, eta orain dela gutxi arrakastaz bukatu 

ditu bere unibertasitate-ikasketak. 

Jesús Mari Zamora/ Bouchta Angare. Kirola 

Jesús Mari Zamora. Errenteriarra eta 55 urtekoa. Futboleko bi liga irabazi zituen Real 

Sociedad talde hartako ’10’a izan zen. Hamarkada luze batean, Donostiako taldeko 

ezinbesteko jokalaria izan zen Zamora. Bostehun partidatik gora jokatu zituen, denak 

txuriurdinez. Zamora 1974-75 denboraldian jokatu zuen estrainako aldiz Realaran lehen 

taldean, eta berahala bihurtu zen taldeko ‘hamaikako’an finko. Bertan jaraituko zuen, 

ia inoiz atera gabe, 1989 urtean erretiroa hartu zuen arte. 

Bouchta Angare. Marroko jaio zen, Fezen. Dioenez, txiki-txikia zela beti korrika zebilen. 

Zortzi urte zituela hasi zen egunero entrenatzen Fez-eko kiroldegian. Bertara joateko, 

dirurik ez zuenez, autobusean ordaindu gabe joaten zen. Lehiaketa askotan parte 

hartu, eta domimna asko irabazi zituen bere herrialdean, Baina hamar urte zituela, bere 

etxetik joan zen Nador-era, bertan lan egin eta Espainaiara pasatzeko, eta lortu zuen. 

Hamabost urterekin, Melillako gaztetxoentzako zentro batean bizi zen, baina halako 

batean ihes egin zuen, eta Peninsulara igaro zen. Malagan eta Santanderren ibili zen, 

eta azkenean Donostiara iritsi zen. Hezurren proba egin zioten, eta bizi zen zentrotik 

bota egin zuten, emaitzen arabera zaharragoa zelako. Kale gorrian bizi zela Zumaiko 

Krossean parte hartu zuen. Orain jatetxe batean lan egiten du, eta denboara nola hla 

ateratzen du Atletico San Sebastián-ekin  entrenatzeko. Eta bere ametsa eskuratzeko 

borrokan darrai. Atleta izan nahi du. 

Amaia Zubiria/ Julian Cobzaru. Musika 

Amaia Zubiria. Gipuzkoako Zubietan sortu zen, 1947an. Euskal musika garaikideko 

ahotsik ezagunenetakoa, txikitandik ezagutu zuen kantaren mundua, bereziki amren 

eskutik. Haizea talderarekin ehin zen ezaguna 1977tik aurrera, eta lan asko argitaratu 

ditu, beste musikariekin lankidetzan. Bakarka ere hamabi disko kaleratu ditu. Bere 

kantagimntzaren zutabeak maitasuna, tristezia, galera, malenkonia, herriaren 

maitasuna, traszendentziaren bilaketa eta tradiziozko doinuak dira. 

Julian Cobzaru. Errumaniarra, Gipuzkoan finkatua. Erdi ijitoa dela dio, aitona-

amonetako bat ez zelako ijitoa. Musuikari familia batean jaioa, musika-tresnarik ez 



     

bazuen ere, txikitan bazekien jotzen, behatzak mugituz. Orain zortzi urte iritsi zen 

Gipuzkoara, Frantziatik pasa ondoren Donostian bizi izan zen, eta orain urnietarra da; 

bertan biz da, ezkondua, eta ikastolara doazen hiru seme-alabekin. Etorri aurretik, 

piano jotzailea zen batez ere, baina hemen soinua jotzen du, dioenez, askoz harrera 

hobea duelako. Julian belarriz jotzen du, ez baitu inoiz musikarik ikasi, baina musikatik 

bizi da. Hainbat aldiz jo izan du Donostiako Jazzaldian, eta bai Euskal Herriko eta bai 

Frantziako musikariekin jo izan du. 

Leandro Azkue. Gipuzkoako Arrrantzaleeen Kofradiako Federazioa/ 

François Diop  . Arrantza  

Leandro Azkue. Oriotarra, 42 urtekoa.  Gipuzkoako Arrrantzaleeen Kofradiako 

Federazioko zuzendaria da. Federazio horrek, Mutriku, Getaria, Orio, Donostia, 

Hondarribia eta Pasai San Pedroko kofradiak biltzen ditu. Guztien artean badira 900en 

bat arrantzale, eta horietatik, ia ehuneko 20 beste herrialde batzuetatik etorriak. 

François Diop. Senegaldarra eta 53 urtekoa. Almerian lau urtez bizi izan zen,  eta azken 

arribada Hondarrinbiko portuan 2005ean egin zuen. Arrantzalea da hemen, bere 

herrian bezala, Senegal itsagizonen lurra baita. Ezkondua, hiru alaba eta seme bat ditu, 

12 eta 18 urte bitartekoak. Gehien nahiko lukeena da familia osoa batu ahal izatea, 

denok batera bizitzeko eta seme-alabek  ikasketak egin ahal izan ditzaten, baina 

legeak familia batzeko ezarritako baldintzak direla-eta, ezinezkoa da oraingoz.  

Jose Luis Rebordinos/ dokumentalean parte hartu dutenak: : John eta 

Joy Jacobs, Farid Mustafayed, Hamza Djebari. Zinema. 

Jose Luis Rebordinos. Donostiarra, 48 urtekoa, Hezkuntza Zientzietan lizentziatua, eta 

2011ko urtarriletik aurrera, Donostiako Zinemaldiko zuzendari berria. Kargua 

bereganatzeko  arrazoiak eza zaizkio falta. 17 urte zeuzkala, Errenterian King Kong 

Zinema Taldea izeneko zine-kluba eratzen hasi zen mutikoa ez da gelditu. Izan ere, 

handik sortuko zen gero Beldurraren Astea izango zena. Orain Donostiako Fantasiazko 

eta Beldurrezko Zinemaren Astearen zuzendaria da, eta baita Donostiako Giza 

Eskubideen Zinemaldikoa ere. Aspaldi, baita ere, Donostiako Zinemaldiko zuzendaritza-

taldeko kide. Rebordinos, zalantzarik gabe,  zienamaren maitale sutsua dugu. 

 


