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1. SARRERA 
 

BAGERA Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak, euskararen erabilera areagotzea 
ardatz duela, dFERIAren hizkuntza erabileraren neurketa egin du aurtengo 
edizioan lehen aldiz. Orain arte, Donostiako aisialdian eragina duten beste 
ekintza nagusietan egin izan dugu:  Giza Eskubideen Zinemaldian, Aste 
Nagusian, Jazzaldian, Zinemaldian, Beldurrezko eta Fantasiazko Zinemaldian eta 
Musika Hamabostaldian.  

Garrantzitsua da oso eguneroko bizitzan euskararen erabilera normalizatzea. 
Era berean, gizarteari eskaintzen zaizkion aisialdirako kultur ekitaldietan 
euskararen presentzia areagotzea oso garrantzitsua da. Ostera ere, gogorarazi 
behar dugu euskara hizkuntza ofiziala dela Euskal Autonomi Erkidegoan eta, 
halaber, Donostiako udal ordenantzek, euskarari ofizialtasun hau aitortzeaz gain, 
Udalak antolatutako ekintza guztietan lehentasuna izan behar duela esaten 
dutela. 

Beraz, dFERIAn antolatzen diren jardueretan euskararen erabilera idatzia zein 
ahozkoa areagotzea du helburu Bagerak; hau da, dFERIAn euskararen presentzia 
normalizatzea.  
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2.  METODOLOGIA 
 

Feriak bere gain hartzen dituen ahozko ekitaldi nahiz idatzizko euskarriak 
neurtzen saiatu gara: ikuskizunen aurkezpenak, Feriak eman dituen ikuskizunak, 
jarduera paraleloak (eztabaida-elkarrizketak, solasaldiak…), programazio 
aurrerapenaren txostena,  programazio gida, kartelak, web orria etab. neurtu 
ditugu. 

Neurketa egiterakoan, hizkuntza erabilera 2 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: Antzezlanak, dantzak, ekitaldi nagusiak, 
prentsaurrekoak, aurkezpenak, solasaldiak 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 dFERIAn. 

Antolakuntzaren argitalpenak (programazio liburuxka, prentsa dossierrak, esku 
orriak ...), kartelak, web gunea, errotulazioak etab. izaten ditugu aztergai. 
  

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

3.1. Ikuskizunak 
 
Hona hemen laburbilduta ikusitako ikuskizunen zerrenda eta daturik 

nabarmenenak: 
 
Martxoak 14 
 

• Gazteszena. 17:00. “Mintzo”. Dantzaz konpainia. (Hizkuntzaren erabilera 
minimoa. Zerbait ingelesez). Aurkezpen laburra offean euskaraz zein 
gazteleraz. Gainontzeko aurkezpenetan ez bezala, taldeko kideren batek 
egin zituen aurkezpen horiek.  

 
• Antzoki Zaharra. 23:00. “La Espera”. Hortzmuga taldea. (Antzerkia. 

Gazteleraz). Aurkezpen laburra bi hizkuntzetan eta off-ean.  
 
Martxoak 15 
 

• Gazteszena. 12:00. “Carne Di Prima Cualita”. Natxo Montero. (Dantza. 
Hizkuntzaren erabilerarik ez). Aurkezpen laburra bi hizkuntzetan eta off-
ean. 

 
• V.E. Cluba. 13:45. “Karrikan”. Kukai. (Aurkezpen bideoa euskaraz eta 

azpitituluak gazteleraz. Dantzak hizkuntzarik ez). Aurkezpen laburra. 
Gizon batek egin zuen. Gazteleraz soilik.  

 
• Antzoki Zaharra. 18:00. “Una Jornada Particular”. La Pavana. 

(Antzerkia. Gazteleraz). Aurkezpen laburra bi hizkuntzetan eta off-ean. 
 

• V.E. Club. 23:00 “As The Flames Rose We Danced to The Sirens, The 
Sirens”. Sleepwalk Colective. (Performance. Gazteleraz). Aurkezpenik ez.  

 
Martxoak 16 
 

• Gazteszena. 12:30. “Wonderland”. Teatro Marionetas Do Porto. 
(Txotxongilo-ikuskizuna. Ingelesez eta portugesez). Aurkezpen laburra bi 
hizkuntzetan eta off-ean. 

 
• Antzoki Zaharra. 18:00 “No Me Hagas Daño”. Tanttaka. (Antzerkia. 

Gazteleraz). Aurkezpen laburra bi hizkuntzetan eta off-ean. 
 

• V.E. Club. 23:00. “Menú del Día”. Noemí Viana & Jesús Rubio. (Dantza. 
Hizkuntzarik ez). Aurkezpenik gabe. 

 
Martxoak 17 
 

• Victoria Eugenia. 20:00. “Manta”. (Bideo labur bat ingelesez. Gainontzean 
hizkuntzaren erabilerarik ez. Bukaeran kantu bat ingelesez). Aurkezpen 
laburra bi hizkuntzetan eta off-ean. 
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• Antzoki Zaharra. 23:00. “Time Al Tiempo”. Ron Lala. (Umorezko 
ikuskizuna. Gazteleraz). Aurkezpen laburra bi hizkuntzetan eta off-ean. 
 

3.2. Aurkezpenak 
 

Orokorrean, ikuskizun gehienetako aurkezpenei dagokionez, euskara eta 
gaztelera maila berean erabili dira. Eskema behin eta berriz errepikatu da: 
aurkezpen laburra euskaraz eta ondoren beste hainbeste gazteleraz. 
Aurkezpen horiek grabatutako ahotsean izan dira gehienetan, off-ean, eta 
euskara zuzen eta egokian egin izan dituzte.  

 
3.3. Eztabaida eta solasaldiak 

 
Eztabaida tarteei eta solasaldiei dagokienez, aldiz, egoera oso bestelakoa 

izan da. Adibide bat jarriko dugu horretarako: martxoaren 17an Victoria 
Eugenia antzokian aurkeztu zuten MANTA ikuskizuna.  
 

Dantza saioaren ostean, Héla Fattoumi (dantzaria) eta Luisa Etxenike 
(moderatzailea) ikusleekin solasaldian aritu ziren. Aurkezpen osoa gaztelera 
hutsean izan zen. Dantzariak frantsesez hitz egiten zuenez, moderatzaileak 
itzulpen lanak ere egin zituen, gazteleraz soilik. Solasaldiko erritmoa oso 
motela izan zen. Ikusleek galderak egin zitzaketen. Gehienek, euskara jakin 
ala ez, gazteleraz egin zituzten galdera horiek, solasaldiko hizkuntza 
nagusiarekin bat eginez. Halere, ikusle batek bere galdera euskaraz bota 
zuenean arazo bat baino gehiago sortu zen. 
 

Berehala publiko artean eserita zegoen Victoria Eugeniako langile bat (ez 
zen itzultzailea) moderatzailearengana hurbildu zen, itzulpen lanak egiteko 
prest. Honek moderatzaileari itzulpena egin zion, moderatzaileak frantsesera 
itzuli zuen gazteak esandakoa, baina azkenean dantzariari iritsi zitzaion 
galdera eta hasierakoa ez zetozen bat (bi itzulpen jarraian egiteko prozesuan 
emandako akatsaren ondorioak). Azkenean, ikuslea, ahal zuen moduan, 
galdera frantsesez egiten saiatu zen, dantzariak bere zalantza behar bezala 
argitu zezan. Erantzuna frantsesez eman ostean, itzulpena gazteleraz soilik 
egin zuten. 

 
3.4. Aurkezpen prentsaurrekoa 

 
Aurkezpen prentsaurrekoan, Denis Itxaso (Kultura eta Gazteria 

zinegotzia), María Jesús Aranburu (Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta 
Euskara ahalduna), José Luis Ibarzabal (Eusko Jaurlaritzako Antzerki Teknikaria), 
Iñaki Almandoz (Kutxako Erakundeen Erlazioetako Arduraduna), José Luis 
Erauskin (SGAEko ordezkaria) eta Norka Chiapuso (dFERIAko zuzendaria) izan 
ziren. 
 
 Denis Itxasok eman zion hasiera prentsaurrekoari. Sarrera eta azalpena 
euskaraz egin ondoren aurtengo edizioaren nondik norakoak gazteleraz egin 
zituen. Ondoren Maria Jesus Aranburuk hartu zuen hitza euskaraz, jarraian Jose 
Luis Ibarzabal euskaraz aritu zen. Iñaki Almandoz, sarrera euskaraz egin 
ondoren, bere interbentzioa gazteleraz egin zuen. Jarraian, Jose Luis Erauskinek 
euskaraz egin zuen labur-labur. Azkenik Norka Chiapusok hitz egin zuen eta 
dFERIAren programazio osoa azaldu zuen gaztelera hutsez. 
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Galdera tartea euskaraz zabaldu zuten eta bi galdera egin zituzten 
euskaraz. Erantzunak ere euskaraz izan ziren. 
 

3.5. Prentsaurrekoak 
 

 Atal honetan dFERIAko ikuskizunak aurkezteko egin diren prentsaurrekoak 
hartu ditugu kontuan.  

Astean zehar egindako prentsaurrekoetan, dFERIAren arduraduna den 
Norka Chiapusok ematen zion hasiera prentsaurrekoari. “dFERIA dantzan” eta 
beste bi prentsaurrekotan izan ezik (horietan sarrera ele bitan egin zuen), beste 
prentsaurrekoetan gazteleraz egin zuen. Ondoren, gonbidatuak aukeratu du zein 
hizkuntza erabili. Orokorrean gazteleraz egin dute, eta atzerriko hizkuntza erabili 
dutenean itzulpena gaztelerara egin da. Aipatu behar dugu, “Teatro de 
marionetas do Porto” antzezlaneko aktoreek eta ekoizleak portugesez egin dutela 
prentsaurrekoa. Ez zen itzulpenik egin.  
 

Prentsaurrekoen ondoren egindako galdera gehienak  gazteleraz izan 
arren, zenbait prentsaurrekotan euskaraz ere egin ziren eta erantzunak euskaraz 
jaso zituzten.  

 
3.6. Jendaurreko zerbitzuak  

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

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

4.1. Programazio liburuxka 
 

34 orrialdeko liburuxka bat da. Azalean kartel ofiziala du, ele bitan. 
Kontrazalean, berriz, antolatzaileen, babesleen, parte-hartzaileen eta 
laguntzaileen logotipoak daude. Barnean, ikuskizun bakoitzaren azalpen labur bat 
dago ele bitan; lehenengo eta hizki lodiz euskaraz, eta ondoren gazteleraz.  Fitxa 
teknikoa ere ele bitan idatzita dago (lehenengo euskaraz eta ondoren 
gazteleraz).  

 
Bestetik, hiru iragarki irakur daitezke. Bi ele bitan (“dantza gunea” eta 

“dFERIA dantzan”) eta bestea euskaraz (Kutxaren gizarte ekintza). 
 
4.2. Esku orriak, sarrerak... 

 
 Atal honetan dFERIA inguruan sortzen den gainerako material idatzia 
biltzen dugu,  jende gehienarengana iristen den materiala. 
 Eskuratu ditugun 7 esku orrietatik 2 bakarrik daude bi hizkuntzetan 
idatzita (hau da, euskaraz eta gazteleraz) Kukai Konpainiaren “karrikan” eta 
“dFERIAn dantzan”. Beste konpainien 5 esku orriak gazteleraz daude. 
 
 Bestetik, emanaldietarako eskuratu ditugun sarrerak ele bitan daude. 
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4.3. Prentsa dossierrak 

  
 Prentsaurrekoetan banatutako dossierrei dagokienez, aurkezpen 
prentsaurrekoan jasotako dossierra (astean zehar izango diren ikuskizunen 
azalpenak) ele bitan egon arren, astean zehar eman diren dossierretan, 
konpainia ezberdinen nondik norakoak azaltzen diren ikuskizunen azalpen 
gehienak gazteleraz izan dira. Guk jaso ditugunen artean, 20 ikuskizunen 
azalpenetik, 13 gazteleraz, 3 ele bitan, 2 euskaraz, 1 hiru eletan eta 1 
portugesez. 
 

4.4. Akreditatuei emandako materiala 
 

Antolakuntzak emandako poltsan eskuratu dugun materiala bildu dugu atal 
honetan: Eskaera orria (gazteleraz), akreditazio txartela (ele bitan), CDa (ele 
bitan), esku programa (ele bitan),  dFERIA programazio liburuxka (ele bitan), 
“Artez” aldizkaria (gazteleraz) eta zenbait esku orri: “Feria Teatro Castilla-La 
Mancha” (gazteleraz), Gida Gastronimikoa (informazioa ele bitan, Donostiako 
mapan kaleen izenak gazteleraz), “Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea” 
(gazteleraz), “dFERIA dantzan” (ele bitan), “Dantzaz Blai” (ele bitan). 

  
Oro har, antolakuntzak kaleratutako materiala ele bitan dago, gazteleraz 

dagoen akreditatuen eskaera orria izan ezik. Bestalde, antolakuntzatik kanpoko 
esku orriak gazteleraz daude. 
 

4.5. Posta elektronikoa 
 

Posta elektroniko bidez bidalitako prentsa oharretan, informazioa euskaraz 
eta gazteleraz jaso dugu eta antolakuntzakoekin izan ditugun mezu trukeak 
euskaraz egin ditugu. 

 
4.6. WEB gunea 

 
 Web gunean, lehenik hizkuntza aukeratzeko pantaila agertzen da, 
gaztelera (Esp), euskara (Eus), ingelesa (Eng) eta frantsesa (Fra), aipatutako 
ordenan. Informazio guztia lau hizkuntzetan eskuratzeko aukera ematen du.  
  

Euskaraz aukeratuz gero, informazio gehiena euskaraz eskuratu badaiteke 
ere, zenbait hutsune ikusi ditugu: 
 

• “prentsa bulegoa” atalean, dossier gehienak gazteleraz daudela (20tik 13).  
• “Ikusi kokalekua”: Donostiako mapako kaleak eta Victoria Eugenia 

Antzokiko (Teatro Victoria Eugenia, Republica Argentina, 2) helbidea 
gazteleraz daude. 

• “Lotura” atalean, aipatu nahi dugu, Donostia Kultura, Gipuzkoa Turismoa 
eta Victoria Eugeniako loturak klikatuta, beraien web orrietako 
gaztelerazko bertsioak zabaltzen direla. 

 
5.  ERAKUSKETA  
 
 Erakusketa bakarra egon da “Mikro erakusketa: Txinatar zapatak”, 
hizkuntzarik gabea.   
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6.  ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK 
 

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

 
Ahozkoan eta ikuskizunetan erabilitako hizkuntzari dagokionez, 

ikusten denez, euskararen eta gazteleraren presentzia eta erabilera ez dira 
parekoak izan dFerian. Azoka hau, Espainiatik datozen programatzaileentzat 
bereziki antolatuta dagoen arren, ezin dugu ahaztu sarrerak edonork eros 
ditzakeela, eta ikusle euskaldunak dauden momentutik, tokiko bi hizkuntza 
ofizialen erabilera bermatu beharko litzatekeela. 
 

Ekitaldi nagusietan, aurkezpenetan eta prentsaurrekoetan euskararen 
presentzia ez da izan behar bezain bestekoa. Ikuskizunen aurkezpenetan 
euskararen presentzia bermatu den arren,  gainerako interbentzioetan ere 
euskararen presentzia areagotu beharko litzateke (ikuskizunetan, 
prentsaurrekoetan, eztabaida-elkarrizketetan, solasaldietan...). Gaztelera 
gailendu da eta askotan euskarak ez du lekurik izan.   
 

Idatzizko materialari dagokionez, elebitasuna mantendu arren badira 
zuzendu beharreko batzuk.  
 
    Antolakuntzak kaleratzen duen materialean elebitasuna mantentzen bada 
ere, hutsune nabarmenena prentsa dossierretan aurkitzen dugu.  Antolakuntzatik 
kanpo dauden beste argitalpenenetan, aldiz, gaztelera gailentzen da nabarmen.  

 
Oro har, BAGERA Elkarteak, hutsuneak badirela deritzo, bai prentsaurreko, 

bai solasaldi eta bai emanaldietan. Beraz, BAGERAK ondokoa proposatzen die 
dFERIAren antolatzaileei: dauden hutsuneak zuzentzea eta lortutako 
aurrerapausoetan sendo mantentzea; Txostenean azaltzen diren hutsuneak 
konpontzea, dFERIAn euskararen normalizazioa lortzeari begira. Bide horretan, 
BAGERAren esku dagoen heinean, laguntza behar izanez gero, beti prest edukiko 
gaituzue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
katalina Eleizegi, 36 behea 

20009 Donostia 
Tel: 943467181 

E-posta: bagera@bagera.net 


