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Urtarrilaren 19tik 20rako gauerdian 
Donostiako Konstituzio plazan juntatu 
dira XIX. mendeko militarrez jantzitako 
emakume eta gizonak, erlojuak 00:00 
ordua eman bezain pronto danborrak 
astintzeko prest; eta haiekin batera, 
danborrez armaturik hauek ere, su-
kaldariz jantzitako beste jende batzuk, 
ejertzito burrunbatsu bat; eta Sanfermi-

netakoaren aldean zibilizatuagoa diru-
dien publikoa, publiko asko, emozio be-
reziz, edo agian pixka bat edanda, baina 
nolanahi konpostura guztiz galdu gabe, 
urtero nobedade handirik gabe erre-
pikatzen diren Raimundo Sarriegiren 
doinuekin hiriko egun handia ospatzen. 
24 ordu berezi izango dira donostia-
rrentzat. Eta europarrentzat? Arrazoi 

Gorka Bereziartua Mitxelena
@boligorria

Despistatuenentzat notizia: 
2016an gaude, urtea eta ebentoa 
gurutzatzen diren lekuan, Donostiak 
ofizialki Europako Kultur Hiriburu 
titulua jantzi duen denbora 
tartean. Bide zaila egin du orain 
arte, alderdien arteko botere-lehia 
medio; eta herri mugimendu 
batzuk egitasmoa auzitan jartzen 
hasiak dira. Erretratu hau egin diogu 
proiektuari abiatu den momentuan.
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duzu Mariano: saltsaren erdian nola jo-
katu asmatu ezinda dabilen giri horrek 
ez du lekuz kanpo dagoenaren itxurarik 
eman nahi: mugikorra patrikatik atera 
du. Argazki bat, bi, zer arraio, lagunei 
bidaltzeko hemengo zarataren lagin bat 
ere bai, bere buruaren bideo bat gra-
batzeari ekin dio jendetzaren artean, 
“crazy” eta “awesome” batzuk esanez. 

Ni han izan nintzen Donostia Europako 
Kultur Hiriburu izaten hasi zen momen-
tuan, nik esan dezaket zuzenean ikusi 
nuela nola danborrez kolpekatu zuten, 
Sarriegiren konposizioez gain, Miguel 
Ríosen pieza bat –ala Beethoven zen? 
Karajan? – Europar Batasunaren bande-
rak mastaren puntan dantza egiten zuen 
bitartean.

 Himno europarra jotzea azken mo-
mentuan hitzartu dute agintariek fes-
taren protagonistekin, baina erlojuaren 
kontra lan egitea ez da nobedadea Do-
nostia 2016ri buruz ari baldin bagara. 
Bulegoan ari den pertsona batek azaldu 
duenez, gauzak asko aldatu dira maia-
tzaren 24ko hauteskundeek utzi zuten 
konposizio instituzional berriaren on-
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Alderdien artean sortu dituen 
ika-mikak gorabehera, 
Donostiako partidu nagusien 
artean bakar batek ere ez du 
auzitan jarri Kultur Hiriburua 
bere osotasunean. Argazkian, 
2014an aurreko legegintzaldiko 
udal ordezkariek egin zuten 
agerraldia.
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doren. “Langile kopurua bikoiztu egin da 
ekainetik hona, erritmo oso azkarrean 
ari gara lanean eta ondo iritsiko gara 
inauguraziora. Lehen nahita moteldu 
ziren gauzak orain hasi dira funtziona-
tzen”. Moteltze horren esplikazioa au-
rreko legegintzaldian Gipuzkoako poli-
tikaren ia alor guztiak zipriztindu zituen 
eredu-talkan bilatu behar da: Kultur Hi-
riburuaren fundazioaren patronatua lau 
erakundek osatzen dute eta bi Bilduren 
esku (Aldundia eta Udala), eta beste biak 
(Jaurlaritza eta Espainiako Kultura mi-
nisterioa) EAJren eta PPren artean bana-
tuta, mahaiaren auskalo zein tiraderatan 
galdu zen bizikidetzaren kultura. 

Botoek “konpondu” dute dena
Hauteskundeek Donostian eta Gipuz-
koan EAJri agintea eman ondoren, EH 
Bildu proiektutik kanpo utzi eta jeltza-
leek PSEko Ernesto Gascori 2016ko pa-
tronatuan Udalaren ordezkarietako bat 
izaten laga ostean hasi da ziaboga, bai 
beharrezko pertsonala kontratatzeko, 
baita finantzazioari dagokionez ere. Axu-
larri obra bat inspiratzeko moduko luza-
mendutan aritu eta gero, agintari berriek 
makila hartu ostean egitasmoa paga-
tzeko prest agertu dira hainbat enpresa 
handi. Abendua: programazio ofiziala 
aurkezteko Madrilen egindako ekitaldi 
batean, Telefónicak dirua jarriko duela 
iragarri du Pablo Berastegui 2016ko zu-
zendariak. Urtarrila: Biziz eta Itsasfest 
proiektuei emandako 300.000 euroko 
laguntzarekin eta 262.000 euroko kos-
tua daukan udaletxerako argi-instalazio 
batekin, Iberdrola proiektuaren bigarren 
babesle garrantzitsuena bilakatu da.  
 Baina iazko urriaren 29ko egunkarie-
tan agertu zen albiste batek eta ondoren 
ekarri zuen sokak esplikatzen dute ho-
beren zergatik orain proiektuak babesle 
ekonomikoak lortu dituen eta zergatik 
lehen ez. Mikrofonoen aurrean jarri da 
Berastegui, Eneko Goia Donostiako al-
katearekin eta Xabier Iturbe Kutxako 
presidentearekin –kargu horretarako 
2014an EAJk proposatua–: 500.000 eu-
roko laguntza emango dio banku funda-
zioak Kultur Hiriburuari, ekimenaren 
babesle orokor gisa. Horretaz aparte 
egingo dituen ekarpenak zenbatuta, mi-
lioi eta erdi euroraino igotzen da kontua 
Kutxaren arabera.
 Iturbek beste zerbait ere esan du. Esan 
du Juan Karlos Izagirrek alkate zenean 
ez ziola behin ere deitu ezta eskaintzarik 

egin 2016aren babesle izateko. Azaroan 
dator Izagirreren erantzuna Facebook 
bidez: Kutxarekin lau urtean izandako 
bileren edukia errepasatuz, salatu du 
banku fundazioak Udalari eskatu ziola 
babes ofizialeko etxebizitza batzuk li-
bre gisa saldu ahal izateko kalifikazioa 
alda zezatela; gogora ekarri dio Taba-
kalera proiektuan Kutxak nola atzeratu 
zituen bere ordainketak, Kutxabankek 
irabaziak zeuzkala publiko egiten zuen 
arren; eta Udalak finantza erakundea-
ri egindako deiak eta bilera bat ere ai-
patu ditu, etxegabetze kasu bat zela-eta 
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EUSkarriak: abendura 
arte, hizkuntzen eremuan 
aditu eta arituek biogra-
fia anitzeko herritarrek 
eta diziplina askotako 
sortzaileek Europako hizkuntzen eta eus-
kararen inguruko euren ikuspegia jarriko 
dute mahai-gainean. Hausnarketa hauek eta 
bertatik eratorritako mezuak hirian zehar 
agertuko dira gutxien espero dugun leku eta 
moduetan. 

Uda gau bateko ametsa: William Shakes-

peare hil zenetik 400 urte pasa dira. Ekainaren 

21etik uztailaren 24ra bitartean, bere lan adieraz-

garrienetako baten eszenatoki bihurtuko da Cristina 

Enea parkea: Uda-gau bateko ametsa. 

Glad is the day: Le Bukowski eta Dabadaba are-

toek sortu zuten proie-

ktu hau, alegia, musika 

independentearen eta 

undergroundaren to-

kiko bi eragile nagusie-

takoek. Abuztuan, Egia 

auzoa Donostiako uda 

eta kultura egitarauan 

txertatuko du. 

Urtarrilaren 19tik 20rako gauerdian Konstituzio pla-
zan hiriko eta Europako banderak igoko dira. Bandera igot-
zeko ekitaldietan Europako ereserkia joko dute, Donostiako 
Martxaren ondoren.

Urtarrilaren 23a: Urumea ibaian egingo da inaugura-
zio-egunetako ekitaldi nagusia. 20:00etan, Elkarbizitzaren 
zubia ikuskizuna hasiko da. Hansel Cereza arte-sortzaileak 
diseinatu eta garatu du.

Music box festibala: ur-
tarrilaren 23an hasi eta aben-
duaren 17an bukatuko den 
jaialdiak musika independen-
tearen egungo agertokian na-
barmentzen diren tokiko eta 
nazioarteko artistak ekarriko 
ditu Donostiara.

Kalebegiak: Donostia eszenatoki har-
tuta, hamabost zuzendarik ekoitzitako 
hamabi istoriok osatuko dute filma, eta 
Donostiak istorio-iturri gisa duen ahal-
mena azpimarratuko da bertan.

Ikusmira berriak: Irailean eta 
urrian martxan jarriko da programa 

hau. Helburua da lengoaia zinematogra-
fikoaren eta ekoizpen-baliabideen alorrean 
berritzearen eta esperimentazioaren alde-
ko apustua egiten duten ikus-entzunezko 
proiektuak laguntzea.

Thanks Jimi: Wroclaweko jaialdia erreplika-
tuko da Donostian maiatzaren 1ean. Xedea, Jimi 
Hendrixen Hey Joe abesti famatua aldi berean inter-
pretatuko duten gitarra-jotzaile kopuruaren Guin-
ness marka haustea.

World Puppet Festival: Maiatzaren 28tik ekai-
naren 5era. Australiatik eta Txinatik igaro ondoren, lau 
urtean behin ospatzen den Txotxongiloen Munduko 
Jaialdia Donostiara dator, txotxongiloen antzerki one-
narekin. 

Bake ituna erakusketa: maiatzean hasi eta 
abendura arte, nazioarteko proiektu hau hainbat 
erakusketak, arte-ekoizpen garaikidek, argital-
penek, mintegik eta hitzaldik osatzen dute. Santi 
Eraso Donostia 2016ren ideologoak zuzendu du 
erakusketa eta BNV producciones enpresa anda-
luziarrak koordinatuko du.

Altzoko haundia: 
martxoaren 20an estrei-

natuko dute Donostian 
operak, musikak eta 

txotxongiloek bat egi-
ten duten ikuskizuna. 

Nestor Basterretxearen 
txotxongiloak, Koldo 

Izagirreren liburuxka 
eta David Azurzaren 
musika. 

Stop War musika jaialdia: martxoaren 

25etik 27ra. Bob Geldof, Gose, Nick Lowe, Anari... 

batuko ditu festibalak.

Antzerkigintza berriak: Urrian eta 
azaroan. Deialdi honen helburua da idazketa 
dramatiko propioa sustatzea, ahots eta testu 
berriekin. 

Txekhov vs. Shakespeare: Ida-
zle europarrek literaturari, gatazkei 
eta idazleen egitekoari buruzko gutu-
nak trukatuko dituzte. Bernardo Atxaga, 
Harkaitz Cano, Eider Rodriguez, Luisa 
Etxenike, Laura Mintegi, Arantxa Urretabi-
zkaia, Fernando Aramburu eta Angel Erro 
izango dira komunitateen, kontaketen eta 
literatur praktiken arteko gutun bidezko 
elkarrizketa elikatuko dutenak.

Feministaldia: 2016ko abenduaren 
14tik 17ra bitartean egingo da jaialdiaren 
XI. edizioa. Konferentziak, mahai- inguruak, 
tailerrak, proiekzioak, kontzertuak, perfor-
manceak...

Europako Hizkuntza 
Aniztasunaren 
Goi Bilera: Donostian gauzatuko da gizar-
te zibilaren gidaritzapean aurrera eramandako 
prozesu bat; berdintasuna zein aniztasunaren 
errespetua bilatzeko neurri eraginkorrak propo-
satuko dituen prozesua.

Zinema eta giza eskubideen
Europa: 15etik 23ra, Donostiako Giza 

Eskubideen Zinemaldiak eta Donostia 
2016k indarrak batuko dituzte.  2016ko 

ekitaldian, lehenengoz, hainbat herrialde-
tako 30 gazte ingururekin Nazioarteko To-
paketa antolatuko da. 

 » Kortxoenea gaztetxea 
eraitsi zutenetik 2016ak 
proiektatzen zuen irudi 
neutroa zalantzan jartzen 
hasi dira zenbait eragile
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horrelako ekintzak onartzeko prest ez 
zegoela adieraziz. Ez dira zuzenean Kul-
tur Hiriburuarekin lotutako gertakariak 
bistan denez, baina babesle berriaren eta 
proiektuaren arteko harremana zerk bal-
dintzatu duen ulertzen laguntzen dute. 

Zalantzak gaztetxe baten 
hondakinetan 
Bitxiena zera da: hainbeste ika-mika po-
litiko eragin dituen Kultur Hiriburua 
kontsentsu-espazioa ere badela alderdi 
nagusientzat. Hau da, PPtik hasi eta EH 
Bilduraino, partidu bakar batek ere ez 

du auzitan jartzen Donostia 2016, de-
nek parte hartu dutelako proiektuan. 
Horrek ez du esan nahi kritikarik piztu 
ez duen egitasmoa denik, baina hirian 
jende gutxi dago %100 kontra egiteko 
moduan. Batetik, kritikoak izan zitez-
keen kulturgintzako eragileek aldez edo 
moldez Kultur Hiriburuko proiektue-
tan parte hartzen dutelako; eta bestetik, 
oposiziorako jarrera argiena erakutsi 
duen “2016 Desokupatu” mugimenduak 
ez duelako lortu momentuz gainontzeko 
mugimendu sozialen erabateko inplika-
ziorik –azalpen bat baino gehiago izan 

dezake horrek, baina segur aski Bilduk 
lau urtez proiektuaren gidaritza eduki 
izanak apaldu egin ditu printzipioz aur-
ka egon zitezkeen sektore batzuk–. 
 2015aren hondarrean Kortxoenea 
gaztetxea behin betiko eraitsi zutenetik, 
hori bai, Donostia 2016k proiektatzen 
zuen irudi neutroa zalantzan jartzen 
hasi dira zenbait eragile. Azaroaren 7an 
kulturgune okupatua eraitsi izana sala-
tzeko egin zen manifestazioaren pan-
kartan “Dono$tia 2016: kapitalar€n kul-
tura” irakur zitekeen. Urtarrilaren 23an, 
Donostiako Piratek “herri kulturaren 
aldeko brindisa” egingo dute. Proiek-
tuarekin kritiko direnen elkargune izan 
daiteke.
 “Bulegoko langileak beren lanarekin 
konprometitzen dira, ez Udalak egiten 
duen guztiarekin”, dio Easoko egoitzan 
lan egiten duen lagun batek auzi ho-
rretaz galdetuta. Antzeko jarrera dute 
2016ko beste hainbat langilek ere eta 
desalojoaren ondoren publikoki adieraz-
tea erabaki zuten, Bulebarreko kioskoan 
“Kortxoenea bizirik” zioten kartelekin 
agertuta. Xabi Paya egitasmoaren zuzen-
dari kulturalak ere distantzia jarri zuen 
gaztetxearen kontrako operazioarekin: 
“Fundazioak publiko egin zuen bere jar-
dueratik kanpo dagoela eraisketa eta 
espero dugula Fundazioaren eta proiek-
tuaren balioekin bat, Udalaren eta gaz-
tetxeko kideen arteko elkarrizketek au-
rrera egitea. Hori bai, Xabi Paya sortzaile 
gisa, ezinbestean penaz ikusi behar dut 
edozein motatako kulturgune eraistea. 
Hala ikusten dut. Neurri berean konben-
tzitua nago hainbat kultur mugimendu 
Donostian elkarrekin bizi daitezkela”.

Donostia-Marseilla-Donostia
“Kultura hitza aipatzen dizutenean dena 
irentsi behar duzu, aura ia erlijiosoa 
dauka, ukiezina. Faxistak bakarrik jar-
tzen dira kulturaren kontra” dio Alessi 
Dell’Umbria historialariak La fête (est 
finie) dokumentalean, mota honetako 
proiektuekin kritiko agertzea zein zaila 
den azaldu nahian. Nicolas Burlaudek 
zuzendutako lan horrek aztertzen ditu 
Marseillari Europako Kultur Hiriburu 
izateak eragin zizkion ondorioak –he-
mendik gutxira euskarazko azpititulue-
kin ikusteko aukera izango da–; Troia-
ko zaldiarekin konparatzen du filmak 
Kultur Hiriburua: herritarrek opari gisa 
hartzen duten ospakizuna, egin diezaie-
keen kaltea kontuan hartu gabe. 
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tearen egungo agertokian na-
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nazioarteko artistak ekarriko 
ditu Donostiara.
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Hiriburutza eraldaketa urbanistiko 
handien eskutik iritsi zen hara eta, do-
kumentalean azaltzen denez, hirigintza 
proiektu berriek hainbat bizilagun eu-
ren etxeetatik desplazatu zituzten. Bes-
te batzuei, azal zurikoak ez diren gaz-
teei bereziki, erdigunean lasai ibiltzeko 
aukerak asko mugatu zitzaizkien kon-
trol poliziala areagotzearen ondorioz. 
Portuan egindakoak aipamen berezia 
merezi du, lehen Tunisiako eta Aljeria-
ko ontziak iristen ziren lekuan turisten 
kruzeroak nagusitu baitziren 2013aren 
ondoren. Gerra-mapa gisa deskribatzen 
du prozesua dokumentalak: hiriak ba-
ketutako espazioaren itxura eman behar 
du ranking turistikoetan igotzeko. Ka-
lea errepresentazio espazio bihurtzen 
da, ez herriak bere burua berrasmatzen 
duen leku bat. Transformazio horretara 
egokitzen ez diren pertsonak ez dira 
existitzen. Literalki: Marseillako alka-
tea ikusten dugu merkatalgune baten 
inaugurazioan. “Proiektu honen kontra 
zeudenak ez ditut ikusten” dio ozenki 
mikrofonotik.

Hiri diferenteak dira noski Marseilla 
eta Donostia. Kultur Hiriburuen proiek-
tuak ere bai. Baina gauza batean egiten 
dute bat: turista izeneko subjektuari 
–ezagutzen duzue, Konstituzio plazan 
ikusi dugu lehentxeago– ematen dioten 
garrantzian. Ugaztun hori: Donostian 
egon arren eguzkitako betaurrekoak 
kentzen ez dituen, argazki kamera edo-
zein momentutan disparatzeko prest 
daraman eta mapan seinalatutako gau-
zak ikusi bitartean, etxetik kanpo da-
goenez, denetik kontsumitzeko premia 
daukan animalia ehizatzeko beita gisa 
erabiltzen dira Kultur Hiriburua be-
zalakoak. Emaitza onak ematen ditu, 
Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako Eko-

nomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Sailburuak Twitter bidez iazko aben-
duan zabaldutako informazioari erre-
paratuta: “EEBBetako (sic) bidaia-gida 
garrantzitsuenak Donostia aukeratu du 
2016rako gomendatutako jomugen ze-
rrendan izateko”. 

Hiria norentzat?
Kontua da behin etorrita kabituko ote 
diren. Edo, zehatzago, haiek kabitu ahal 
izateko hiria nola ari den aldatzen. Xa-
bier Arberas Donostiako Parte Zaha-
rrean Bizi auzo elkarteko kideak Berrian 
publikatutako artikulu batean (Parte 
Zaharra, atseden hartzen inoiz uzten ez 
zaion auzoa) zein egoeratan dauden sa-
latu zuen: “Ostalaritzako 210 estable-
zimendu daude auzoan. Hau da, 3,45 
taberna 100 biztanleko, edo ia taberna 
bat 25 biztanleko”. Terrazen erruz es-
pazio publikoa okupatzea eta erabilera 
pribatua ematea, soinu kutsadura edo 
mugitzeko zailtasunak aipatzen ditu eta 
kontuan hartzeko moduko problemak 
dira biztanleriaren zahartze indize altua 
daukan auzo batean. 

Horren ordez, Parte Zaharrera jende 
gehiago eramango duten neurriak har-
tzen ari dira Donostian: komertziorako 

“ordutegi libreko” gune izendatu be-
rri dute, alegia, asteko egun guztietan 
ireki ahalko dituzte dendak –aurreko 
legegintzaldian San Juan kaletik kairai-
noko tartera mugatu zen aukera hori, 
eta uztailean eta abuztuan bakarrik–. 
Prezioek ere eman dute zeresana pasa 
den udan: sare sozialetan asko zabaldu 
da lau garagardorengatik Konstituzio 
plazako taberna batek ordainarazita-
ko 16 euroko kontua, zenbait donos-
tiarrek “ostialari” espresioa zergatik 
erabiltzen duten esplika dezakeena. 
Gaiaz galdetuta, Mikel Ubarrechena Gi-
puzkoako ostalarien elkarteko buruak 
zera adierazi zuen Ser irrati katean: 
“Ez dugu helmuga turistiko merkea 
izan nahi, Magaluf bihurtuko ginateke”. 
Itzulpena: Parte Zaharreko plaza en-
blematikoenean atzerritarren arabera 
jartzen dira prezioak.

2016a baino harago doan problemati-
ka da, baina galdetu liteke mota honeta-
ko ebentoek zein funtzio betetzen duten 
hiri baten planifikazioan. Donostiako 
kaia kirol portu bihurtzea ez da derrigo-
rrez Kultur Hiriburuarekin justifikatzen 
den zerbait, ezta Saguesen eraiki nahi 
duten hotela, ezta Erdialdea lur azpitik 
zeharkatuz eraiki nahi duten metroa 
ere. Baina hiriburutzak mota horretako 
operazioei aldapa leundu diezaieke, kul-
tura eta hirigintza uztartuz Donostiaren 
aurrerakuntzaren diskurtsopean. Zaila 
da horrelako eztabaida publikoak plan-
teatzea ordea: Kultur Hiriburuak Do-
nostia osoa ordezkatzeko bokazioa dau-
ka eta hura auzitan jartzea hiri osoaren 
kontra egitearen pareko zerbait bihur-
tzen da. 

Hasi da errepresentazioa. Agian obra 
amaitzean hobeto ulertuko dugu zer 
den 2016ko kontu hau dena. n
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