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Joxean Muñoz
Idazlea, gidoigilea,
erakusketa
diseinatzailea...
Ibilbide luzea eta
askotarikoa egin du
Joxean Muñozek.
Baina iazko
urtarrilean zuzendari
izendatu zutenetik,
buru belarri dabil
lanean Donostiako
kultur panoraman
giltzarri izango den
proiektuan, KGNGn
(Kultura Garaikidearen
Nazioarteko Gunea).
Joan den martxoan
aurkeztu zuten tabako
fabrika izandakoa
ikusizko kultur fabrika
bilakatuko duen
proiektua. Donostian,
Urumea ertzean eta
tabako fabrikaren pare
xamarrean du bulegoa
eta, bilera eta bilera
artean, hantxe egin
digu harrera,
etorkizunean
kulturaren fabrika hori
izango denaz
jarduteko.

Nere Lujanbio
Argazkiak: Karlos Corbella 
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aurretik lan handi bat egina zegoela. Beraz,
pasatu diren urte hauek nik ez ditut galdutzat
ematen. Gainera, prozesuak iraun duen den-
boran fabrika zabalik mantendu da eta peliku-
lak, erakusketak eta gauza asko egin dira. Nik
uste dut hamar urtetan prozesua mugitzen
badugu ondo gaudela.

Ze pauso eman dituzu hasierako kontzeptu oro-
korretatik proiektu zehatz eta definitu batera
iristeko?
Kontuan hartu behar da, aurretik lau bat urte-
ko lana zegoela, dokumentazio asko, beste
lekuei buruzko informazioa, kontaktuak, eta
abar. Bestalde, nire aldetik beste kontaktu eta
aholkulari batzuk izan ditut. Denbora gutxi
izan dugu eta ezin izan dugu nahi adina
sakondu, ezin esan ezagutza sakon-sakona

Tabakalerari buruzko aipamenak lehen aldiz
entzun genituenetik urte dezente pasatu dira eta
gorabehera handiak izan dira prozesuan. Badirudi
azkenean bidea argitzen ari dela.
Lehenik eta behin argitu nahi dut 10 urteko
epea batez bestekoa dela horrelako proiektu bat
martxan jartzen denean. Gauzak ez dira bi urte-
tan egiten, baldin eta atzetik ez badago inber-
tsio pribatu handi bat eta proiektu oso zehatz
bat. Dirua publikoa bada, are konplexuago da
eta proiektua inguru batean txertatua egon
dadin nahi baduzu, inguruaren konplizitateare-
kin, konplizitate hori landu, adostu, sakondu
egin behar da. Horrek guztiak mantsoago joa-
tea dakar nahitaez.

Egia da prozesuan zehar gorabehera
batzuk izan direla, baina nik uste dut, oro har,
guk hasierako hariari heldu diogula eta beraz,
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lortu dugunik, baina bai behintzat parametro-
ak nondik nora dabiltzan. Jendea gurekin oso
eskuzabala izan da, Finlandian, Ingalaterran,
Alemanian, Holandan, Bartzelonan esan
digute, ez bakarrik zer egin duten eurek, bai-
zik eta zer egin duten gaizki, zertan hanka
sartu zuten, zertan ibili behar dugun tentuz.
Niretzako garrantzitsua izan den konklusio
bat bada. Batzuek egin izan dituzte horrelako
ekipamenduak proiektu batetik abiatuz, ingu-
ruari gehiegi begiratu gabe, eta horietako asko
orain damututa daude, inguruko unibertsita-
teekin, inguruko artistekin loturarik gabe gel-
ditu direlako. Guk argi geneukan horrelako
proiektu batek oso sustraitua behar duela,
oinak lurrean baina begiak kanpora begira.
Hori izan da behin eta berriz jaso dugun ahol-
kua: zaindu ondo zuen ingurua.

ARGIA 

13

2
0

0
7

ko m
aiatzaren 1

3
a

J o x e a n  M u ñ o z --

Ezin da ukitu
�Gauza asko hautsi
behar dira. Adibidez
galerietan jende
askori gertatzen
zaio sartze hutsa
desorosoa dela.
Obraren aurrean
jarri aurretik ere
arazo bat dauka ez
dakielako oso gertu
jarri behar duen
edo oso urruti,
azkar ibili behar
duen edo poliki,
isilik egon behar
duen edo hitz egin
litekeen, azken
finean ez daki nola
portatu behar duen
horrelako leku
batean. Eta horrek
erabateko
segurtasun eza
sortzen du. Leku
batera joan eta
hasten bazaizkizu
esanaz, ezin da
ukitu, ezin da hau
edo bestea egin,
murrizketa pila
batekin hasten
zaizkizu eta inork ez
dizu esaten zer egin
litekeen. Eta nahi
gabe ere ulertzen
duzu hori ez dela
zure lekua eta
horko arauak ez
direla zuk ezagutzen
dituzunak, eta
ondorioz tentsio
handian zaude eta
ez duzu ezer ere
zupatzen�.



Beraz, Euskal Herrian oso sustraitua behar du
baina era berean, izenak berak dion bezala, nazio-
arteko gunea da. Oreka funtsezkoa izango da.
Bai, oreka garrantzitsua da baina badago terreno
bat, non ebaki hori edo gauzak kontrajartze hori
ez den oso logikoa. Jende asko dago bere egune-
roko jardunean kanpora begira ari dena, mundu
guztiarekin solasean. Arteleku ingurura begira-
tzen baduzu, hor daude Xabi Erkizia, Isabel
Herguera, Ibon Aranberri eta beste asko, Euskal
Herrian eta nazioartean lanean ari direnak natu-
raltasun osoz. Belaunaldi horretan, 40 urtez
azpikoetan, bertakotasuna eta nazioartekotasuna
erabateko naturaltasunez josten dituzte. Askotan
kontu hori planteatzen da oreka zail baten
moduan, eta oreka beti da zaila, baina bestalde,
nabarmena ere bada. Jende askok oreka hori oso
normal lortzen du. Behar bada, jende horri falta
zaiona bide horretan jarraitzeko laguntzak dira.

Badaude erabili ohi diren definizio batzuk eta
ekiboko xamarrak direnak: lokala eta globala
esaten denean badirudi kontrajarriak daudela,
eta askotan ez da hala. Euskal kulturaren defini-
zioa egiten badugu gauza itxi, autonomo, berezi,
propio bezala, orduan alde batetik gurea eta bes-
tetik, besteena planteatzen zaigu. Baina nik uste
dut errealitatean gauzak ez direla horrela. Kultu-
ra bizitzen duen jendeak bere bihotzean eta bere
imajinarioan dauka Ruper bat edo Negu Gorriak
bat, baina baita Rolling Stones edo beste edozer
ere. Eta horiek nahasian daude. Niri ezin dizki-
date nire kultura pertsonaletik Euskal Herrikoak
diren gauzak kendu edo ezin dizkidate Euskal
Herrikoak ez direnak kendu. Guk hor egon
behar dugu, joskera horretan.

Espezializazio maila altuko zentroa izango dela
aipatu izan duzu. Jende arruntaren eguneroko
bizitzatik urrun geratzeko arriskua eta ondorioz,
gutxiengo batentzat baino ez izatea ekar lezake
horrek.
Hasieratik argi geneukan inguruarekin batera
lan egingo zuen leku bat izan behar zuela eta
jendeari oso maila altuko lana egiteko lekua
eskaini behar ziona. Baina aldi berean, jende
�normalarekin� lana egiteko borondatea eduki-

ko zuena, espezialitate batean mugitzen den
jendea eta espezialitate horretatik kanpo mugi-
tzen denaren arteko harremanak onerako direla
sinetsita. Uste dugu jende �normalaren� eragi-
na, jende hori aktibatzea lortzen badugu, oso
eraginkorra dela, bai oro har proiekturako, bai
kulturaren egoerarako eta baita jardun konkre-
tuetarako ere. Gauza horiek guztiak garbi
xamar genituen hasieratik. Horrekin lotuta,
askotan zaharkituak dauden hitzak erabiltzen
ditugu, XIX. mendeko hitzak. Garai hartan
bazegoen burgesia bat ilustratua zena eta kultu-
rarako bidea ziurtatua zeukana eta bazegoen
jendea, populua, batere aukerarik ez zeukana.
Guk, gaur egun, ezin dugu termino horietan
hitz egin. Horrek ez du esan nahi kultura zabal-
du eta jendearen eskura jarri behar ez denik,
baina beste parametro batzuetan. Guk esaten
dugunean jendearenganako lan hori egin behar
dugula eta plaza bat izan behar dugula, esaten
ari gara inguratu behar ditugula kultur gai
batzuk jendearengana. Baina jende horrek badu
bere kultura propioa, beste arlo batzuetan.
Jende batek, adibidez, arteari buruz ez daki
ezer, baina jakingo du kontabilitatea eramaten,
josten, plastikoa egiten, autobusak egiten edo
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Nortasun agiria

Joxean Muñoz Otaegi Donostiako Gros auzoan jaio zen 1957.
urtean. Arte Garaikidearen Historian lizentziatu zen Bartzelonan
eta han egin zituen lehen saioak idazle bezala. Artearen, irudia-
ren eta ikus-entzunezkoen munduan hainbat alorretan aritua da,
gidoigile, kritikari edota erakusketa diseinatzaile moduan, bes-
teak beste. 2001. urtean Txabi Basterretxearekin batera zinema-
ren Goya saria eskuratu zuen Karramarro uhartea animaziozko
filmagatik. 2006ko urtarrilean Donostiako Kultura Garaikidearen
Nazioarteko Guneko zuzendari izendatu zuten eta geroztik gogoz
eta ilusioz ari da lanean Donostiaren etorkizunean giltzarri izan
nahi duen proiektuan.
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medizinaz. Ezagutza horiek gurutzatu egin
behar dute, aukera eskaini behar da besteen eza-
gutzak eta zureak harremanetan jartzeko. Baina
bereizketa ez da jakintsuak/ezjakinak, baizik eta
jakintza diferenteak maila diferenteetan eta nola
harremanetan jarri.

Jendea erakartzea da beraz proiektuaren helburu
nagusietako bat. Horretarako muga asko hautsi
beharra dago. Nola lortu jende askok oraindik
museo kutsua duenari dion erreparoa ezabatu
eta lekuz kanpo sentitzeko beldurra galtzea?
Beldur hori da hautsi behar duguna. Jende askok
pentsatu izan du �hori ez da niretzako kontua
izango�. Nire irudipena da orain hasi garela
komunikatzen eta jendea hasi dela konturatzen
ez duela izan behar jendeari arrotza izango
zaion leku bat. Guk baldintza bakarra jartzen
dugu: jakin mina izatea. Dudarik gabe, arte
garaikidea adibide bezala hartuz gero, zaila da.
Zaila da laborategi bat delako eta muturreko
arte garaikidea ezagutzeko edo zer gertatzen ari
den jakiteko aurretiko kultura bat behar duzula-
ko. Guk ez duguna onartzen da �hau ulertzen
duzu edo ez duzu ulertzen; gustuarekin jaio egin
behar da� edo gisa horretako jarrerak. Ez, hau
ez da jaiotze kontu bat eta hau ez da aristokrazia
kulturalaren kontu bat. Jendea Tabakaleraren
proiektuan inplikatu dadin jendearentzat erakar-
garria izango den zerbait eskaini behar dugu.
Horregatik da garrantzitsua, beste
gauzen artean, interesgune ezber-
dinak eskaintzea. Artea egingo
dugu, oso puntakoa eta hasieran
arrotza egingo zaiona jendeari,
baina zinea ere egongo da, eta
telebista, eta soinua, eta hor oso
mundu arraroak daude baina baita
oso gertukoak ere. Guk oso abani-
ko zabala eskaini behar diogu jen-
deari interes ezberdinak erakarri
ahal izateko, eta gure zentroaren
erakargarritasunak izpi diferenteak
izan ditzan, batak ez bazaitu
jotzen, besteak jo zaitzan.

Ikusmenezko kultura, nahiko kon-
tzeptu zabala, izango da KNGNren
oinarri.
Ikusmenezko kultura hartzen
badugu oinarri bezala, proiektua
arte garaikidean edo diseinuan
edo dena delakoan espezializatua
ez delako da, baina era berean ez
duelako izan nahi espezializazio-
rik gabeko gune bat, jendeak
denetik pixka bat dakien leku bat.
Arte alorrean, zineman, telebis-
tan, diseinuan, eta abar espezialis-
ta den jendea badago, eta gure
lana horiek harremanetan jartzea

J o x e a n  M u ñ o z --
da. Nolabait, jendeari eskatu behar diogu espe-
zialista izan dadila baina era berean, albokoare-
kin lan egiteko gogoa izan dezala. Horregatik
aipatzen dugu ikusizko kultura, baina alor oso
konkretuak markatzen ditugu. Harremanetan
jarri behar ditugu egileak, eragileak eta publiko-
ak, baina espezializazio horretatik abiatuta.

Ikusmenezkoaz gain beste alor batzuk ere landu-
ko dira Tabakaleran, soinua esate baterako.
Ikusizko kulturan baino ez bagina geratuko,
hein batean hori zentro espezializatu bat izango
litzateke eta guk, kultura garaikideak duen ezau-
garri garrantzitsuenetariko bati jarraituz, zabal-
tasuna izan behar dugu oinarri. Horregatik sartu
dugu soinua, soinuak oso harreman estua eta
logikoa baitu ikus-entzunezkoekin, gero eta
gehiago arte garaikidearekin eta erabateko zeri-
kusia eguneroko bizitzarekin. Soinua gure eko-
logiaren parte da, aldatzen ari dena, isiltasuna
desagertzen ari den elementu naturala da. Soi-
nua terapiarako erabiltzen da, baina baita gerra
egiteko ere, erabiltzen da torturatzeko eta erabil-
tzen da jendea baretzeko. Txit garrantzitsua den
mundu oso bat dago soinuarekin lotua. Badau-
de, bestalde, musikaren alor batzuk, musika
garaikidearen aspektu asko, esperimentazioak,
gurutzatzeak, merkatuak oraindik irentsi ezin
dituen bide batzuk, leku babestu bat behar dute-
nak beren lanean jarraitu ahal izateko.
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Zientziak eta gastronomiak ere izango dute lekua.
Bi esparru horiek sorkuntza garaikidearekin
duten lotura ez da hain argia.
Egia da zientziak beste alorrekin ez duela soi-
nuak duen harreman begi-bistakoa, baina guk
oso argi genuen XXI. mendean ezin genuela
sortu kulturari buruzko ekipamendu bat non
zientzia ez den kabitu ere egiten. Hori gutariko
askok dugun gabezia da, gerorako utzi ezin
duguna, leku hau batez ere hurrengo belaunal-
dientzako izango baita. Zientziak geroz eta
lotura handiagoa dauka gure bizimoduarekin,
geroz eta eragileagoa da gure eguneroko bizi-
tzan eta geroz eta sartuagoa dago humanitateen
alorrean. Tabakaleran ez da zientziarik fabrika-
tuko baina zientziaren alorrean gertatzen dena
gainontzeko alorrekin txertatzen ahaleginduko
gara. Gure asmoa zientzia ere kultura garaiki-
dearen baitan egotea da. Gastronomiari dago-
kionez, alde batetik, gastronomia zerbitzuak
eman behar genituen eta horrek alderdi kultural
bat ere badu, kulturaren metafora bezala fun-
tzionatzen du. Eguneroko gauza da, behar fisi-
ko batetik dator, gizakiak egin duena hori sofis-
tikatzea izan da eta leku bakoitzean barianteak
sortzea. Euskal Herrian eguneroko kulturan
sartua dago ondo jatea, baina galtzen ari den
kultura da. Bestalde, jatetxe handiek-eta, lortu
dute oinarri horren gainean laborategi batzuk
sortzea. Beraz, laborategia eta egunerokotasu-
naren arteko lotura hori gastronomiak ematen
digu. Eta azkenik, gurea bezalako herri txiki
batean nazioarteko gunea egin nahi badugu
ezin dugu albo batera utzi kanpora begira
dugun irudirik indartsuenetarikoa.

Tabakaleraz hitz egiten ari garela, ezin aipatu
gabe utzi Artelekuren etorkizuna.
Proiektuak ez du ezer ere esaten Artelekuri
buruz. Gu saiatu gara planteatzen ari garen tes-
tuinguru orokor horretan Arteleku sartzen.
Orain hitz egin behar dugu Artelekurekin ea
eurek nola ikusten duten beren burua, ea Arte-
lekuren tasun horrek aparteko leku bat behar
duen edo garatu litekeen Tabakaleraren baitan.
Guk geure iritzia izan dezakegu baina hori ezin
dugu guk erabaki. Guk Artelekuk zer egin
behar duen esatea auzoaren etxean sartzea litza-
teke eta Artelekuk badu urte askotako bere tra-
dizio garrantzitsua. Eurek argi ikusten dute
Tabakalerak aldatu egiten duela orain arteko
panorama eta beste modu batera definitu
beharko dutela, eta hori elkarri bizkarra emanda
egin beharrean eskua emanda egin beharko
genukeela.

Dagoeneko proiektua publikoki aurkeztu duzue.
Zer gertatuko da hemendik aurrera?
Orain aurkeztu duguna testuinguru orokorra
da, eskema. Guk nola ikusten dugun Tabaka-
lera, zein alorretan egin behar dugun lana eta

nora jo beharko lukeen. Hori da kontseiluak
aho batez onartu duena. Lan asko egin behar
izan dugu baina azkenean adostasun batera
iritsi gara eta hori oso garrantzitsua da sendo-
tasuna ziurtatzeko. Orain sektorez sektore
jendearekin hitz egin behar dugu, batetik gure
proiektua aurkezteko eta bestetik eurek zer
behar sumatzen duten entzuteko. Tabakalera
tresna bat da. Aro digitala hor dago, Tabakale-
rak ez du ezer aldatzen, aldaketa badator,
baina behar bada ez ditugu aldaketa horiei
aurre egiteko erakunde publikoak eta kultura-
lak. Egoera berri horretan herri bezala eta
norbanako bezala beste indar batekin eta
beste gaitasun batekin lan egiteko tresna izan
behar du Tabakalerak, erabilgarria izan behar
du. Eta erabilgarria den ala ez erabiltzen dute-
nek erabakiko dute, alegia, gure inguru horrek
guztiak. Jendeari erabilgarri eta beharrezko
izango zaion tresna egin behar dugu eta hori
da orain definitu behar duguna jende horrekin
guztiarekin. Prozesu horren amaieran,
hemendik urtebete ingurura aurkeztuko
dugun proiektuan, horri zenbakiak jarriko
dizkiogu.

Noizko aurreikusten duzu izango dela zabalik
KGNG?
Urtebete barru definizio askoz ere zehatza-
goa izango dugu eta zenbakitan jarria.
Orduan hasiko ginateke obrak egiten, eraiki-
na prestatzen. Horretarako lau urte inguru
beharko dira eta horregatik esaten dugu 2011
edo, seguruenik, 2012 izango dela erabat
zabalik izaterako. Bitartean, eraikinaren zati
bat zabalik eduki eta martxan segi ote deza-
keen aztertzen ari dira orain arkitektura
departamentuan. n

�Nik askotan geltokiaren irudia erabil-
tzen dut nahiz badakidan ez dela batere
digitala. Tabako fabrika geltokiaren
ondoan dago eta geltoki hori da gakoa.
Zuk geltokiari kristoren garrantzia eman-
da ere eta izugarrizko inbertsioa egin eta
oso geltoki dotorea eginda ere, aurretik
pasatzen den trenbidea bailarakoa baldin
bada, geltoki hori bailarako geltokia izan-
go da, ez nazioartekoa. Nazioartekoa
izango da aurrean doan trenbideak bene-
tan mundu guztirako bidea ematen badi-
zu. Beraz, ez dugu geltokia soilik eraiki
behar, trenbidea ere eraiki behar dugu�.

AZKEN HITZA
Geltokia

Euskara
�Euskarak ematen
digu holako obligazio
bat bertako
jendearekin lan
egitekoa. Masa
kritiko oso indartsua
behar dugu euskaraz
erantzun bat
emateko gai izango
dena. Ez bakarrik
politika linguistikoak
betetzeko, baizik eta
euskaraz ez baldin
badakizu hemen
sortzen den
kulturaren zati
garrantzitsu bat ez
duzulako sumatu ere
egiten. Euskarak
ziurtatzen digu
hemengotasuna.
Bestalde, euskararen
hemengotasuna oso
berezia da,
euskaldunok ez
daukagu inolako
problemarik
mundura begira
egoteko, ez dugu
ezer preserbatu
behar, hizkuntzatik,
euskaratik abiatzen
gara mundura.
Gauza horiek ere
landu behar ditugu,
alegia, nola egin
genezake euskarak
funtzionatu dezan
nazioarteko zentro
batean, kanpotik
jendea ekartzen ari
garenean etengabe?
Hor euskara nola
txertatu behar dugu?
Gauza horiek aurrera
eramateko bideak
sortu beharko
ditugu. Baina hori ez
da Tabakalerak
bakarrik egingo duen
gauza bat, hori herri
batek egingo duen
gauza da. Gu
aldaketa horretarako
tresna gara�.


