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1.  SARRERA 
 

BAGERA Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak, euskararen erabilera 
areagotzea ardatz duela, Giza Eskubideen Zinemaldiaren hizkuntza 
erabileraren neurketa egin du aurtengo edizioan. Orain arte, Donostiako 
aisialdian eragina duten beste ekintza nagusietan ere hala egin izan dugu: 
Dferia, Aste Nagusia, Jazzaldia, Zinemaldia, Beldurrezko eta Fantasiazko 
Zinemaldia eta Musika Hamabostaldia.  

 

Garrantzitsua da oso euskararen erabilera normalizatzea eguneroko 
bizitzan. Era berean, gizarteari eskaintzen zaizkion aisialdirako kultur 
ekitaldietan euskaren presentzia areagotzea oso garrantzitsua da. Ostera 
ere, gogorarazi behar dugu euskara hizkuntza ofiziala dela Euskal 
Autonomi Erkidegoan. Gainera, Donostiako udal ordenantzek euskarari 
ofizialtasun hori aitortzen diote eta Udalak antolatutako ekintza guztietan 
euskarak lehentasuna izan behar duela esaten dute. 

 
Beraz, Giza Eskubideen Zinemaldian antolatzen diren jardueretan 

euskararen erabilera idatzia zein ahozkoa areagotzea du helburu 
BAGERAk; hau da, Giza Eskubideen Zinemaldian euskararen presentzia 
normalizatzea.  
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2.  METODOLOGIA 
 
Asteak bere gain hartzen dituen momentu guztiak neurtzen saiatu 

gara: filmen aurkezpenak, euskaraz azpititulua dutenak edota bikoiztutako 
filmak, programazio aurrerapenaren txostena, filmez filmeko gida, 
kartelak, etab. neurtu ditugu. 

 
Neurketa egiterakoan, hizkuntza erabilera 3 atal desberdinetan 

azaldu dugu eta kasu guztietan ele bitan egin zela adierazten dugunean, 
zehazki, euskaraz eta gazteleraz egin zela esan nahi dugu. 

 
a) Ahozko erabilera: Filmak, ekitaldi nagusiak, prentsaurrekoak, 

film emanaldietako ongi etorri eta aurkezpenak (ongi etorria, sarrerako 
lehen hitzak eta aurkezpena pelikulen xehetasunak ematerakoan) eta 
jendaurreko zerbitzuak aztertzen ditugu atal honetan. Zein hizkuntza 
erabiltzen den eta bakoitza zein neurritan erabiltzen den hartzen dugu 
kontuan. 

 

b) Idatzizko materiala: Idatzizko material ugari izaten da Astean. 
Antolakuntzaren argitalpenak (filmez filmeko gida, programazioaren 
aurrerapen txostena, ...), kartelak, web gunea, errotulazioak, etab. izaten 
ditugu aztergai.  

 

c) Erakusketak: Atal honetan Astearen baitan antolatzen diren 
erakusketetan egiten den hizkuntza erabilera neurtzen dugu. 
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3.  AHOZKO ERABILERA 
 

3.1. Filmak 

 
Atal hau Zinema Astearen ekintzarik garrantzitsuena dela gogoan 

izan behar dugu. Aurten, asteak 25 film luze eman ditu eta, horietatik bik 
izan dute azpititulua euskaraz (1 sail ofizialean eta bestea haurren saioan) 
eta film bakarra egon da euskaraz (haurren saioan). Bestalde, 21 labur 
eman dira eta bakarra euskaraz azpidatzia. 

 
Film guztiak jatorrizko bertsioan eman ziren, gaztelaniaz eta 

ingelesez azpidatzita; euskaraz azpidatzirik eman ziren  “Wajeh” eta 
“Armadillo” izan ezik. 

 
Sailez sail honakoak izan dira aurten eskainitako filmak eta 

euskarazko emanaldien kopurua: 
 
� Inaugurazioa: film luze bat eta film labur bat proiektatu zuten, 

bat ere ez euskaraz. 
 

� Film luzeen sail ofiziala: 19 filmetatik bakarra izan zen euskaraz 
azpidatzi. 

 
� Film laburren sail ofiziala: 14 filmetatik bakarra euskaraz 

azpidatzia. 
 

� Bukaera: Proiektatutako filma bertsio originalean izan zen, 
gazteleraz eta ingelesez azpidatzia. 

 
� B aldeari dagokionez, film luze bat, bi labur eta dokumental bat 

proiektatu dira. Bat ere ez euskaraz. 
 

� Haur eta gazte saioak 3 film labur izan ditu (bat gazteleraz eta 
beste biak hizkuntzarik gabeak) eta beste 3 film luze (bat 
daneses, gazteleraz azpidatzita; beste bat euskaraz, gaztelerara 
azpidatzia; eta hirugarrena euskaraz). 
 

3.2. Ekitaldien ongi etorri eta aurkezpenak 

 
Ongi etorri eta aurkezpenak aztertzerakoan, kontuan izan behar 

dugu ekitaldi batzuk film bat baino gehiagoren emanaldia izan arren 
(normalean, laburren bat lehenengo eta luze bat ondoren), ekitaldi osoak 
aurkezpen bakarra izan duela.  

 
BAGERAk behatutako filmetan, aurkezpenen sarrerak bi eletan 

izan dira, gehienetan euskara eta gaztelera nahastuz, hau da, ez da bata 
bestearen itzulpena egin, esaldi ezberdinak tartekatu dira, euskaraz eta 
gazteleraz. Hala ere, gaztelerak presentzia handiagoa izan duela ikusi 
dugu, informazio mamia adierazteko gazteleraz egin ohi zuelako 
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aurkezleak. Bestetik, filmaren zuzendariak edo filmeko aktoreak hitza 
hartu duenean, bere jatorrizko hizkuntzan egin du eta euskaraz edo 
gazteleraz ez zen beste hizkuntza batean  egin duenean, itzulpena 
gaztelerara bakarrik egin da.    

 
3.4. Aurkezpen prentsaurrekoa 

 
 Aurkezpen nagusian, Denis Itxasok (Kultura zinegotzia), Jose Miguel 
Beltranek (Zinemaldiko Zuzendaria) eta Odon Elorzak (Alkatea) hartu 
zuten parte. Denis Itxasok eman zion hasiera prentsaurrekoari eta 
bieletan egin zuen (aurrena euskaraz eta ondoren gazteleraz). Ondoren, 
Jose Miguel Beltranek hartu zuen hitza lehenbizi euskaraz eta ondoren 
gazteleraz luzeago, Odon Elorza Alkateak  gaztelera hutsez egin zuen. 
 

Azkenik, galdera tartea zabaldu zen eta gazteleraz izan ziren 
galdera-erantzunak, bat izan ezik (euskaraz galdetu eta euskaraz  
erantzun zuen Jose Miguel Beltranek). 
 

3.5. Prentsaurrekoak 

 
Atal honetan Zinema Asteko ekintzak aurkezteko egin diren 

prentsaurreko guztiak hartu ditugu kontuan, bai filmei buruzkoak, bai 
erakusketei buruzkoak eta bai balorazioarenak. Balorazio prentsaurrekorik 
ez da izan. Prentsa ohar bat bidali zuten posta elektronikoz.   

  
Astean zehar egindako prentsaurrekoetan Jose Miguel Beltranek 

(Zinemaldiaren arduradunak) ematen zion hasiera prentsaurrekoari, 
nahiko labur. Hizkuntz erabilera prentsaurrekoan parte hartu  behar zuen 
pertsonaren araberakoa izan da, gehienetan gazteleraz. Euskara hasierako 
agurrean, hurrengo eguneko programazioaren errepasoan eta 
gonbidatuaren aurkezpenean erabili izan da normalean. Ondoren, 
gonbidatuaren baitan izan da erabilitako hizkuntza. Aipatu bezala, 
orokorrean gazteleraz egin dute, eta atzerriko hizkuntza erabili dutenean 
itzulpena gaztelerara egin da. Egindako galderak beti gazteleraz izan dira 
eta erantzunak gazteleraz edota atzerriko hizkuntzan egin dira (itzulpena 
gazteleraz).  
 

3.6. Jendaurreko zerbitzuak 
 
 Jendeari erantzuteko zerbitzuetan nolako harrera jaso ahal izan 
dugun neurtu nahi izan dugu. 
 
 Hainbat ekitalditan zeuden laguntzaileekin euskaraz egin ahal izan 
dugu. 
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4. IDATZIZKO MATERIALA 
 

Oro har Zinemaldiko antolakuntzari dagokion idatzizko materiala ele 
bitan edota hiru eletan idatzirik dago. 
 

4.1. Katalogo ofiziala 
 
 “Giza Eskubideen IX. Zinemaldia”-ren katalogoan, astean zehar 
izango diren film eta bestelako ekintzei buruzko informazioa azaltzen da 
114 orrialdetan. Lehenik, film baten kartela azaltzen da (Hermano) fitxa 
teknikoa eta oharrak gaztelera hutsean, jarraian Odon Elorza alkatearen 
agurra irakur dezakegu hiru eletan. Ondoren, filmei buruzko informazioa 
hiru eletan dago eta izenburua jatorrizko hizkuntzan ageri da; alboan 
datorren fitxa teknikoa euskaraz dago. Gainontzeko ekintzei buruzko 
informazioa hiru eletan dago. Informazioaz gain, hainbat iragarki edo 
filmen kartelak daude. Hamalau filmen kartel daude, bat euskaraz, 2 
gazteleraz, 11 beste hizkuntzatan. Honetaz gain, 6 iragarki daude, 5 bi 
eletan (Aieteko Kultur Parkearen iragarkia bieletan badago ere, helbidea 
gazteleraz) eta seigarrena ingelesez (Bitez Logo). 
 

Testua hiru eletan badago ere, euskarazko bertsioan gaztelerazko 
itzulpen literarioa dela antzematen da, are gehiago, euskarazko esaldi 
asko ulertzeko gaztelerazko bertsioa irakurri behar izan dugu. 

 

4.2. Programazio liburuxka 
 

 40 orriko liburuxka bat da. Azalean kartel ofiziala du, hiru eletan. 
Kontrazalean, berriz, antolatzaileen, babesleen, parte-hartzaileen eta 
laguntzaileen logotipoak daude. Barnean, film bakoitzaren azalpen labur 
bat dago, hiru eletan. Euskarak lehentasuna badu ere, katalogo ofizialean 
bezala, euskarazko testuak gazteleraren itzulpen literalak dira eta honen 
ondorioz, lehen aipatu bezala esaldi asko ez dira ulertzen.  

 
4.3. Esku orriak, sarrerak, ... 

 
 Atal honetan Zinema Astearen inguruan sortzen den beste material 
idatzia biltzen dugu, kontuan izanik hau dela jende gehienarengana iristen 
den materiala. 
 
 Emanaldietarako eskuratu ditugun sarrerak bieletan egon dira, baita 
haurrentzako filmetako gonbidapenak ere.  

Bukaerako festaren gonbidapena: testua bi eletan badago ere, 
euskarazko testuan akatsak topatu ditugu (“bakeraen” eta “21:30etan”).  
 

Filmei botoa emateko orria eta Giza Eskubideen IX. Zinemaldiaren 
ebaluaketa orrian azaltzen den informazio guztia bieletan dago. 
 
 Zinemaldiaren Informazio Bulegoan elkarte ezberdinek 
argitaratutako esku orriak, postalak, aldizkariak, liburuxkak, etab.  ere 
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jaso ditugu. 3 euskaraz (+turen postala, gaztegehituren liburuxka eta 
Unicefen haurren eskubideei buruzko adierazpenaren liburuxka), 5 bi 
eletan (+tu eta gaztegehitu esku orriak, Gipuzkoa milaka aurpegi esku 
orria, ong euskadiko esku orria eta Unicefen 2 esku orri) eta 10 gazteleraz 
(Pobreza Cero liburuxka, AMPGYL-ek argitarutako liburuxka, SOS 
Arrazakeriaren liburuxka, FELGTren “El mismo amor… los mismos 
derechos” liburuxka, CCOO, COGAM eta FELGTB-ren gidak, Mugak 
aldizkaria, Odisea aldizkaria, Zero Pobreziaren esku orria, Unicefek 
argitaratutako “enredate.org” jolasen 2 karpetak). 
  

Azkenik, Fnac-ek kaleratzen duen esku orriari dagokionez, bere 
programazioaren baitan, Giza Eskubideen Zinemaldiaren inguruko argazki 
erakusketaren inguruko informazioa agertzen da gaztelera hutsez.  

 
4.4. WEB gunea 

 

 Web gunean, lehenik hizkuntza aukeratzeko pantaila agertzen da, 
euskara (Sartu), gaztelera (Entrar) eta ingelesa (Enter), aipatutako 
ordenan. Informazio guztia hiru hizkuntzetan eskuratzeko aukera ematen 
duen arren, zenbait akats topatu ditugu: 
• Gazte epaimahaia atalean., “inskripzioa” egiteko 
http://www.donostia.org/info/juventud/casa_paz.nsf/fwHome?ReadForm&
idioma=cas&id=J447717352751 loturan sartzerakoan gaztelerazko 
bertsiora eramaten zaitu. 
• Deskargatzen diren word dokumentuetan Giza Eskubideen sailaren 

helbidea gazteleraz azaltzen da ( Reina Regente). 
• Aurreko edizioak atala klikatzerakoan izenburuan akats gramatikala 

dago, “Aurrezko edizioak”. 
• Film datu-basea atalean film guztien emaitza klikatzerakoan 

informazioa gazteleraz dago, baita filmen fitxa ere. 
Azkenik, helbidearen izena gazteleraz 

www.cineyderechoshumanos.com 
 

4.5. Prentsarako materiala 
 
 Prentsaurrekoetan eta antolakuntzak emandako poltsan eskuratu 
izan dugun materiala bildu dugu atal honetan: prentsa txostena, eguneko 
programazio txostenak, filmei buruzko informazio txostenak, erakusketei 
buruzko informazio txostenak eta prentsarako dossierra. Informazio 
guztia, ele bitan edo hiru eletan zegoen.  

Film luzeen, film laburren, erakusketen eta beste jardueren 
argazkiak agertzen ziren Cd-an, karpeten izen guztiak gazteleraz bakarrik 
zeuden (CARA B, cine infantil, largometrajes, cortometrajes, huellas de 
cambio en la región Árabe, otras actividades … ).  
 

Eskuratu ditugun pelikulen, erakusketen eta bestelakoen prentsa 
oharren  informazioa honakoa izan da: “Verdini Dantza Taldea”, prentsa 
oharra bi eletan eta dossierra gazteleraz; Gazte epaimahaiaren dossierra 
bi eletan; “Barzakh” filmaren dossierra ingelesez; “Midas erregearen 
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altxorra” bi eletan; “Izen saHIEStezinak” erakusketaren prentsa oharra, bi 
eletan; “Memory Books” erakusketaren prentsaurrekoan paperean 
emandako dossierra eta pen drive-a gazteleraz, banatutako CDan aldiz, 
informazioa bi eletan; azkenik, balantzearen prentsa oharra bi eletan jaso 
dugun arren, izenburua gazteleraz dago (“nota de prensa balance 2011”). 
  

Bestetik, posta elektroniko bidez bidalitako prentsa oharretan, 
informazioa euskaraz eta gazteleraz jaso dugu. Antolakuntzarekin 
zuzenean izan ditugun mezu trukaketetan euskaraz egin dugu; prentsa 
bulegotik, aldiz, gazteleraz jaso ditugu erantzunak. 

 
4.6. Errotulazioa 

 
Zine aretoetako edota erakusketa tokietako ohar edo txartelak, eta 

faroletan eta bulegoetako ateetan ipinitakoak, ele bitan ikusi ditugu.  
 

5. ERAKUSKETAK  
 

 Giza Eskubideen Zinemaldiaren inguruan egon diren bost erakusketa 
behatu ditugu. 

• Okendo plazan “Israel eta lurralde okupatu Palestinarrak” 
erakusketako panel guztiak bieletan zeuden eta argazkien oinak ere 
bieletan.  

• Udal liburutegi Nagusian “Izen saIHEStezinak” erakusketan 
panelak eta argazki oinak ere bi eletan. 

• Zinemaldiaren Informazio bulegoan ikastetxe ezberdinetako 
ikasleek egindako marrazkiak zeuden ikusgai. Batzuk hizkuntza gabeak, 
besteak euskarazko zein gaztelerazko esaldiekin. Ikasleek egindako 
idazlanak ere baziren, euskaraz zein gazteleraz. 

• Fnac-en egin zen argazki erakusketan jarritako 3 paneletan 
informazioa bi eletan zegoen, argazki oinak berriz, gazteleraz bakarrik 
irakur zitezkeen. 
 
 Oro har erakusketen informazioa bieletan bazegoen ere, Fnac-en 
kasuan, iaz bezala, hutsunea egon zen. 
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6. ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK 
    

Orain arte azaldutako datuak aztertuz, atalez atal balorazio orokor 
bat egingo dugu jarraian. 

 
Ahozkoan eta filmetan erabilitako hizkuntzari dagokionez, 20 

film luzek parte hartu zuten Sail Ofizialean eta  bakarra izan zen euskaraz 
azpidatzia. Film laburretan, 15 film proiektatu ziren eta bakarra euskaraz 
azpidatzia. B Aldeari dagokionez film luze bat eta 3 film laburretatik  bat 
ere ez euskaraz. Haur eta gazteentzako saioetan aldiz,  3 film luzeetatik 1 
euskaraz (jatorrizko hizkuntzan) eta beste film bat euskaraz azpidatzita. 
Film laburrei dagokienez ez zen euskarazkorik egon. Ikusten denez, lan 
handia dago egiteko euskaraz azpidatzitako edo euskaraz bikoiztutako 
filmen kopurua handitzeko, euskarak dagokion presentzia izan dezan. 
Bestalde, iazko Zinemalditik ez dugu hobekuntzarik ikusi (iaz, Sail 
Ofizialean, 22 filmetatik euskaraz azpidatzitako film bat eta euskarazko 
bertsioan beste bat ikusteko aukera izan genuen. Film laburretan ez zen 
euskararen arrastorik izan). 

 
Euskararen garapena (2010-2011): 

OROTARA EUSKARAZ EHUNEKOTAN 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur 

24 22 14 19 2 1 0 1 %8,33 %4,55 %0 %5,26 

SAIL OFIZIALA      

Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur 

22 20 14 15 2 1 0 1 %9,09 %5 %0 %6,67 

B ALDEA      

Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur 

2 2 - 2 0 0 - 0 %0 %0 - %0 

HAUR ETA GAZTE SAIOAK   

Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur Luze Luze Labur Labur 

3 3 2 3 3 2 0 0 %100 %66,67 %0 %0 

 

Iazko urtearekin alderatuta, film luzeei dagokionez, euskararen 
erabileran, ez da aurrerapausorik eman. Sail Ofizialean, euskarak 2 
filmetan izan du presentzia, iaz bezala. Inaugurazio eta Bukaera 
ekitaldietan ez da euskarazko filmik egon, ez eta B Aldean. Haur eta 
Gazteen saioetan aldiz film kopurua jaitsi egin da 3tik 2ra. 
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Iazko datuekin alderatuta, grafikoan ikus dezakegu, iaz, film 
laburretan, euskarak ez zuela lekurik izan. Aurten, 24 film laburretatik 
bakarra izan da euskaraz.  

 

 

 
Ekitaldi nagusietan, aurkezpenetan eta prentsaurrekoetan 

euskararen presentzia ez da behar bezain bestekoa izan. Inaugurazio eta 
klausura ekitaldietan euskararen presentziak handiagoa izan beharko luke. 
Ekitaldi hauetan proiektatzen diren filmetan euskara bermatu beharko 
litzatekeela uste du BAGERAK.  Gainerako interbentzioetan ere euskararen 
presentzia areagotu beharko litzateke, (prentsaurrekoetan, kolokioetan...) 
gaztelera gailentzen delako.  Prentsaurrekoetan gaztelera euskararen 
gainetik izan da nabarmen. Filmen aurkezpenetan elebitasuna nahiko 
orekatua izan da eta hori zoriontzekoa da. 
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Idatzizko materialari dagokionez, elebitasuna mantendu arren, 

badira zuzendu beharreko batzuk. Txostenean aipatu bezala katalogo 
ofizialean, programazio liburuxkan eta web orrian, azalpen testuak 
gaztelerazko itzulpen literalak direla nabaria da eta askotan ulertezinak 
egiten dira esaldiak. Bestetik, positibotzat jotzen dugu fitxa tekniko 
guztiak euskara hutsean idatziak egotea. 
 
    Zinemaldiak kaleratzen dituen beste argitalpenenetan elebitasuna  
mantentzen da. Aipatu nahi dugu halaber, Fnac-en kasuan, bertan 
egindako erakusketaren inguruko esku orrian, informazio guztia 
gazteleraz zegoela.  
  
 Web orriari dagokionez, positibotzat jotzen dugu lehenik hizkuntza 
aukeratzeko pantaila agertzea. Bestetik hutsunerik nabarmenena, 
txostenean aipatutako hutsuneez gain, web orriaren izenean dago 
www.cineyderechoshumenos.com. 

 
Azkenik, erakusketei dagokienez, 5 erakusketetan elebitasuna 

mantendu bazen ere, Fnac-en egondako erakusketan (“Memory Books”) 
argazki oinak gaztelera hutsez zeuden. 

 
Orokorrean hartuta, BAGERAK ondokoa proposatzen dio Zinema 

Asteko antolakuntzari: dauden hutsuneak zuzentzea eta aurrerapausoak 
egiten jarraitzea, Zinema Astean euskararen normalizazioa lortzeari 
begira. Hala nola, filmei dagokienez, euskarak leku zabalago baten 
beharra duenez, gutxienez, aurreko urteetako emanaldi kopurua 
handitzen joatea proposatzen dugu eta ahal den neurrian, euskarazko 
emanaldiak atal guztietan izan daitezela. Prentsaurrekoetan zein filmen 
aurretik egin ohi diren aurkezpen laburretan, erabiltzen diren hizkuntzen 
artean oreka mantentzea eta euskara ez mugatzea soilik lehenengo ongi 
etorriko bi hitzetara. Ekitaldi berezietan ere euskararen erabilera 
areagotzea. Azkenik, solasaldietan, aurkezpenak eta azalpenak modu 
orekatuan euskaraz eta gaztelaniaz izatea. Modu natural batean euskara 
erabiltzea. 
 

Bide horretan, BAGERAren esku dagoen heinean, laguntza behar 
izanez gero, beti prest izango gaituzue. 

 
 

 
Katalina Eleizegi, 36 behea 

20009 Donostia 
Tel:943467181 

E-posta: bagera@bagera.net 


