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SINOPSI
 

Euskal Herriaren idiosinkrasian basoa eta zurezko zimenduak daude.

Dokumental honetan aintzinatetik etorkizunerako bidaia egingo dugu 
lur hontako gizakiaren eta zuraren arteko harremana azalduz.

Horretarako pertsonaia hautatuen bizi-esperientzia pertsonala eta 
mundu mailako adituen txori begirada erabiliko ditugu, historia eta 
istorio konbinaketa poliedriko baten bidez iraganeko, oraingo eta 
etorkizuneko basoen eta zuraren gako nagusiak azalduz.





TR T MENDU
 
1. Intro bideoa.

Hiria, eraikin handiak, etxebizitzak, jendea plastikozko poltsekin, 
indukziozko sukaldeak, petrolerak, gas plataformak, elektrizitatea, 
kirol portuetako ontziak, merkante haundiak, siderurgiak, 
kalefakzioa... 

Musika. Txalaparta.

2. Basoa. Negua.

Pausoak ikusten ditugu elurretan. 

Zuhaitz artean pertsona bat ikusten dugu makil batekin ibiltzen. 

Bere pausotara bueltatzen gara. 

Makilarekin Zura hitza idazten du elurretan.

3. Arantza-Irrisarriland. Jangela batean.

Mahai baten bueltan 5 lagun daude afaltzen. 

MARI JOSE BARRIOLA (Gutik Zura proiktuaren zuzendaria), JAIRO RESTREPO 
(UNESCO, OIT, NBE, aktibista), ERNST ZURCHER (Research divison Wood 
Engineering, Bern University off Applied Sciences BFH), JON MAIA (Gu-
tik Zura dokumentalaren  gidoilaria) eta Carlos Pons (La voz del 
tiempo-Semillas de transición dokumentaleko zuzendaria).

Basoen eta lurraren inguruko burutazioak entzuten ditugu afari giroan.

4. Basoko irudiak.

ERNST ZURCHER-ek egiten duen honako hausnarketa hartzen dugu, basoko 
irudien gainean.



“Euskaldunok baduzue sekretu bat, energiaren eta indarraren sekretua. 
Nik jakin nahiko nuke zein den zuen sekretu hori. Zein da zuen 
sekretua?” 

Pantailan sobreinpresionatua dokumentalaren izenburua agertuko da 
basoko irudi baten gainean.

Gutik zura

5. Leize barruan.

Pantaila beltzean dago eta ur tantak erortzen entzuten dira segundu 
batzuetan. 

Bi harrien arteko talka entzuten da eta txinparta txikiak ikusten 
dira iluntasunean. 

Esku batean txinparta horiek ardagai zati bat pizten dute eta putz-
egiteak entzuten dira. 

Ardagai zatian sugar txiki bat lortzen da. 

Sugar hori hosto lehorrez eta adaxkaz eginiko pilotxo baten erdigunera 
sartzen da, eta berriz putz egiten, adaxka piloak su hartzen du. 

Harrizko ingurutxo baten barruan dagoen suaren ondoan eserita FERMIN 
LEIZAOLA etnografoa da sua egin duena. 

Azalpenak ematen dizkigu duela 200.000 urte zurak gizateriari 
eskaintzen dion lehen ekarpen funtsezkoari buruz: sua. 

6. Leitzalarrea (Leitza). Borda-barrua.

Borda baten barruko lurreko sua piztua pantailan. Egur hotsa erretzen. 



7. Euskal Herriko basoak. 

Airez hartutako Euskal Herriko bost baso moten irudiak: hariztia 
(Lenitz Gatzaga-Gipuzkoa, Pagadia (Irati), Pinudia (Durango-Bizkaia), 
Eukaliptoa (Bizkaiko-kostaldea), Artelatza. 

8. Basoko eta mendien paisaiak.

JAIRO RESTREPOren hitzak entzuten ditugu basoko eta mendien paisaien 
gainean. 
“Orografiak giza nortasunean eragiten du, izakeran”, euskaldunei 
buruz hitz egiten du.

9. Jakoba Errekondoren etxea. Usurbil.

Usurbilgo bere baserrian JAKOBA ERREKONDOk Euskal Herriko basoak 
kulturalak direla esango digu, gizakiak sortuak eta landuak. 

Bere etxearen irudiak ikusten dira, hormetako kuadroak, argazkiak, 
liburuak, etxean ontzen dauden urrak, intxaurrak, sagarrak…

10. Basoa. 

JAIRO RESTREPO basoan dabil, lurra usaintzen du, zuhaitzei begira… 
mundo osoko basoak eta herri jakinduria aztertu du berak eta gaur 
egungo ekosistemen, politiken, mehatxuen eta aukeren berri ematen 
digu. 

11. Leitzalarrea.

Aizkora enborrean sartzen. Ezpalak airean. 

Planoa zabaltzean eskuak ikusten dira aizkoran. 

Airetik hartutako irudietara pasatzen gara eta panoramikan aizkolaria 
ikusten dugu baserri aurrean aizkoran ari dela, basoz inguratua. 



Berriz lurreko planora bueltatu eta aizkolariaren aurpegia ikusten 
dugu, emakumea da, ANITA.  

12. Leitzalarrea. Borda kanpokaldea. 

ANITA (80) ETA FELIPA (82)  aizkorekin etxeko su-egurra nola prestatzen 
den erakusten digute: Arraildu, egurra-lehertu, adaxkak-txotxak. 

Emakumezkoen lana izan da.

13. Leitzalarrea. Borda barrua. 

Leitzalarreako bordan lurreko suaren bueltan ANITA, FELIPA ETA MIGUEL. 

Lurreko suaren bueltan aulkitan eserita, sua etxeko bihotza nola 
izan den kontatuko digute. 

Bukaeran, Bentara noa bentatik nator koplak kantatzen dituzte. 

ANITA ETA FELIPA aizkorarekin basoan paseatzen desagertzen dira, 
beren ahotsak kopla kantari entzuten direla. 

14. Gasteiz. MIKEL LANDA, arkitektoa. 

MIKEL LANDA arkitektoarekin Gasteizko alde zaharrean gaude. 

“Portalon” jatetxera sartzen gara, garaiko hirietako arkitekturaren 
ezaugarriak azaltzen dizkigu. 

15. Donamariako dorretxea. 

XIV. Mendeko zurezko arkitekturaren erakusgarria den barnea ikusiko 
dugu. 

6oo urte dituzten zurezko lur eta zutabeen plano orokorrak eta 
hurbilekoak, abstrakziorainoko hurbiltasuna, egurraren zulo eta 
porosidadeetan galduz.



16. Igartubeiti baserria. 

Sagarrondoak loretan ageri dira. 

Basoak hainbat fruitu eman dizkigu eta fruitu horiek prozesatzeko 
besteak beste, sortu ziren baserri-fabrikak, sagardoa egiteko. 

XVI. mendeko zurezko tolarea ikusten dugu martxan.

17. Gasteiz. Dato kalea. 

Alde zaharrekoak ikusi ondoren, garai berriagotarako etxeak ikusten 
ditugu MIKEL LANDArekin. 

Dato kalean ibiltzen. Dato kaleko etxea baten aurrean geratzen da 
eta etxe horren barneko zurezko egitura azaltzen digu. 

Pantailan etxe horren barne egituraren 3 dimentsioko planoak agertzen 
dira. 

18. Natxitua-Bizkaia. 

Errepidetik goaz eta Natxituan nola sartzen garen ikusten da. 

Bizkaiko kostaldeko bazter horretan, mundu osorako lan egiten duen 
euskal enpresa bat dago, Egoin. 

Egoinen PEIO GORROÑOrekin hitz egiten dugu eta zurarekin lanean nola 
hasi zen kontatzen digu enpresa ondoan duen baserriaren inguruan 
paseatzen. Inguruko eukaliptoak ikusten dira. 

Baserrietatik hirirako exodoaz hitz egiten digu, Euskal Herrian eta 
estatu Espainiarrean hormigoia besterik ez dagoen garaiaz. 

Orduan etorri zen bera Pariseko maiatzetik eta eroria zegoen baserri 
bat erosi zuen beste hiru lagunekin, beste bizimodu baten bila. 
Horrela hasten da bere historia.



19. Bideoa.

15 zur-oholen hurbileneko planoez egindako bideoa ikusten dugu, 
irudi konposizio bat, zur horien testurak, koloreak nahasiz.

20. Leitza-malerreka.

Leitzatik malerrekarako bailarako herriak basoaren, baso-lanen eta 
zurarekiko harremanaren paradigma dira. 

Herriaren aireko ikuspegi orokorra. 

ENRIKE aizkora txortengilearen lantokira sartzen gara. Aizkora 
kirtenez betea dago eta ofizio horri buruz hitz egiten digu. 

21. Bideoa. 

Garai bateko ofizioen artxiboko irudiak: otargileak, upelgileak, 
gurdigileak, uztarrigileak…

22. Leitza. 

ENRIKEk gazteetako argazki bat erakusten digu, aizkora bizkarrean 
duela. 

Argazki horren leku berera joaten gara eta postura berean grabatzen 
dugu.

23. Egoin. Natxitua. 

PEIO GORROÑOk eukaliptoari buruz hitz egiten digu: bere fama txarraz 
eta ezaugarrietaz. 

Paseatzen goazela, Vita etxea erakusten digu, zurezkoa den eta energia 
naturalez baliatzen den etxe berritzailea. Zurezko etxegintzaren 
balioaz eta etorkizunaz hitz egiten digu. 



Enpresa barruko lan mekanizatuen irudiak ikusten ditugu. 

Bere ustez euskaldunen sekretua zein den esaten digu.

24. Artxiboko irudiak. Aizcolaris, cortadores de troncos. 

PATXI ASTIBIA gazterik basoan entrenatzen ikusten dugu.

25. Leitza. 

PATXI ASTIBIA aizkolariaren etxera sartzen gara eta bere aizkolari 
garaiko argazkiak eta oroigarriak erakusten dizkigu. 

Garai bateko Leo Mesi beraiek zirela kontatzen du, milaka ikusle 
zituzten eta telebista platoietara eramaten zituzteneko kontuak. 

26. Artxiboko irudiak. Campeonato de España de aizcolaris, Leitza 
1974. 

PATXI ASTIBIA txapeldun, bigarren Mikel Mindegia.  

27. PATXI ASTIBIAREN sukaldean. 

Ekonomikara egurra sartzen du eta aulkian eserita aizkolari izateaz 
hitz egiten digu PATXIk: zuhaitz bat gainera erorita nola aizkolaritza 
utzi behar izan zuen eta 40 urte minez pasa dituen. 

Gaur egun berriz aizkoran hasi dela kontatzen digu hala ere. 

28. Zubieta. Airetiko irudiak. Mikel Mindegiaren baserri kanpoko 
zelaian. 

MIKEL MINDEGIA JON MAIAREKIN. “Gure etxean aizkolari ona ama zen, ez 
aita” esaten digu. 

Bailarako baserri guztietako aizkolarien izenak esaten dizkigu. 



Baserri pobreak, lur malkartsuak… basora joatea besterik ez zegoen. 

“Sei urterekin jadanik aizkorarekin ibiltzen ginen, pagoen zainak 
mozten.”

Airez hartutako irudietan ikusten dugu bailara osoaren ikuspegia eta 
planoa hurbiltzen, zelaiaren erdian, MIKEL MINDEGIA. 

29. Artxiboko irudiak. 1977ko Munduko txapelketa.

Atotxako futbol zelaian, 1977ko Munduko txapelketa ospatu zen. 

30. Zubieta. MINDEGIarekin baserrian. 

Egur ezpal mendien ondotik MINDEGIaren baserri barrura goaz. 

Oroigarri, txapel eta aizkora artean, aizkora jokoari buruz hitz 
egiten digu, 4 ordutik gorako apustuak egiten zituzten garaiak. 

Sukaldeko ekonomikara sua botatzen du. 

31. Artxiboko irudiak. Basoko ofizioak. 

Almadieroak eta txondorgileak. Basoak euskal industria eta siderurgia 
hornitu ditu. 

Almadieroak Ezkaba ibaian behera joateko prestatzen ari dira. Janzten 
ikusten ditugu, erreka ondoan almadiak prestatzen.

Garai bateko egur garraio sistema da. Ibaian behara datozela ikusten 
ditugu eta go-proak jartzen ditugu almadia barruan, baltsatik 
hartutako irudiak hartzeko. 

32. Leitzan, beheko suaren ondoan, JUANTXO BARRIOLA.

Baso-mutil izana, bere esperientzia kontatuko digu, Suizan eta 
Frantzian ibilia. 



Gaur egungo Alpeetako ski pistak egiteko, hainbat euskaldun ibili 
zen baso lanetan lanean mendi haietan atzerrian.

33. Arantzako aterpetxea. 

Lurreko suaren aurrean eserita, PANTTALEON nerabezarotik Euskal 
Herrian eta Frantzian 26 urteetan baso mutil izanak bere pasarteak 
kontatuko dizkigu, lanbidearen berri. 

Baso-mutilen argazki zaharrak ikusten ditugu pantailan. 

34. Arantzako aterpetxea. 

Arantzako bi emakumeek, baso mutilak kanpora joan eta gizonezkoez 
hustiatzen ziren herri haietako emakumeen funtzioaz hitz egiten 
digute. 

Dirurik erabiltzen ez zen herri haietan, gaztaina-trukea oinarri 
zuten. 

Anaien, senargaien eta, aiten edo senarren gutunen zain beti…

35. Agorregiko burdinola. Aia-Gipuzkoa.

ALVARO ARAGON (EHUko historia irakaslea).  Agorregiko burdinola 
inguruan gabiltza.

 XVI. mendeko basoen kudeaketaz hitz egiten digu, siderurgiarako basoak. 
“Euskal Herria munduko potentzietako bat eta burni esportatzaile 
nagusienetakoa. Soilik Bizkaian eta Gipuzkoan 300 burdinola zeuden 
XVI. mendean, basoen kudeaketan oinarritutako industria zen”.

36. Leitzalarrea-Leitza. 

MIGUEL BARRIOLA ETA GABRIEL SARALEGI. Zuhaitz mugarrotuen artean, 
zuhaitzak mugarrotzeko teknika azaltzen digute. 



Segidan txondor plaza baten ondoan Leitzan Zumarragako Orbegozorako 
ikatza nola egiten zuten azaltzen dute.

37. Lenitz Gatzaga. 

Gain batetik inguruko mendien eta basoen panoramika ikusten dugu. 

38. Lenitz Gatzagako pagadia.

Pagadiaren barruko irudia ikusten dugu, elurretan.

BIXENTE DORRONSOROrekin (Gipuzkoako basozainen burua) gabiltza Lenitz 
Gatzagako pagadietan. 

Gipuzkoako basoen ezaugarriak eta egoera azalduko dizkigu. Egiten 
ari diren lanetaz hitz egiten du. 

Pagadian beharraren ipuina kontatzen digu. 

39. Lenitz Gatzagako zuhaitz mugarrotuen basoan.

BIXENTE DORRONSOROK Gipuzkoako basoen kudeaketaz. 

Lenitz Gatzagako zuhaitz mugarrotu zaharrak, gatzategirako ikatza 
egiteko erabiltzen zirela kontatzen digu. 

40. Lenitz-Gatzaga, negua. 

Mugarrotu zaharra elurretan eta behelainotan ikusten dugu, airez, 
lurretik eta angelu guztietatik.

41. Pasaiako (Gipuzkoa) badiaren azken barrako itsasargia. 

XABIER AGOTE, itsasoari begira. 

Albaola itsas kultur faktoriara dator. 



Bere umeetako itsas bokazioa eta ikasi ezina aitortzen digu, galtzen 
ari zen zurezko ontzigile lanbidea. 

42. Irati. 

Iratiko mastabidean gaude, Iratiko basoan itsasontzientzako mastilak 
eta arraunak egiten ziren lekua ikusiko dugu, 

Pirineoak eta ontzigintzaren arteko lotura. 

Gaur egun Iratiko mastabidea izeneko ibilbide interpretatua dago eta 
hura ikusiko dugu.

43. Aizpurutxo-Azkoiti.

JOSE MIGUEL LARRAÑAGArekin gaude, 91 urteko Larrañaga zerrategiko 
nagusiarekin, bere jaiotetxe aurrean. Gipuzkoako baserri pobreena, 
esaten digu. 

Gerra ostean bazter horietan ibiltzen zela kontatzen digu, ardizain 
eta bitartean, egurra biltzen, zakuetan, Azkoitiko etxetan saltzeko. 

Bere gazteetako argazkiak ikusten ditugu.

44. Aizpurutxo. 

JOSE MIGUEL LARRAÑAGArekin baserri bat bisitatzen dugu. 

Bertan bi anai bizi dira, adinekoak. Eskupetentzako kulatak egiten 
dituzte, intxaurrondo egurrez. Milaka dituzte. Aizpurutxotik mundo 
osora doaz kulata horiek. 

Bizitza osoa lan hori egiten nola pasa duten esaten digute. 

Lanbide horretan hemengo azkenengoak dira.



45. Sakanako basoak.

 XABIER AGOTE San Juan baleontzirako piezak egiteko haritz egokien 
bila ikusten dugu plantillak eskuetan.
 Zuhaitz mozketak.

46. Albaola itsas faktoriaren aurrean.

Ohol eta pieza artean, XABIER AGOTEk San Juan baleontzia egiteko 
erabilitako haritzen ezaugarriak azaltzen ditu. 

Zuraren balioaz ari da, itsasoan, egoerarik muturrenekoan aritzeko 
gaitasunez. 

47. Albaola Faktoria, barruan.

Arotzak ikusten ditugu San Juan baleontzirako piezak eginez. San 
Juan baleontziaren barrenean sartzen gara, saihets artean, sabelean.

48. Albaola Faktoria. 

Xabier Agotek arotz lanbide horrek, baso horiek  eta itsasontzi 
horiek Euskal Herriari nolako garapen sozioekonomikoa eta kulturala 
eman dioten azaltzen digu.

49. Iturriotzeko etxea aurrean. AIA-Gipuzkoa. 

ALVARO ARAGONen azalpenak.

Gizakiaren beharrak ezin zituzten asetu euskal basoek. XIX. mendean 
pinabeteak eta izeiak ekartzen dira kanpotik, eta Nafarroatik Bizkaira 
ontziolen eta burdinolen beharrak asetzeko. 

Inusketen epeak ere laburtu egiten dira



50. Larrañaga zerrategian-Azkoiti. 

Aitonarekin gabiltza zerrategian.  Zerrategi lanak ikusten ditugu. 

Bere semea agertzen da, eta biloba ere bai. Hiru belaunaldi dira. 
Zerrategi hori eduki arteko urteetaz hitz egiten digu. 

Zerrategiek pasatako krisialdietaz eta oraingo erronketaz. 

Zuraren sekretuak ezagutzen ditu. Bere ustez euskaldunen sekretua 
zein den esango digu.

Bukaeran bere iloba Mikel Larrañaga aizkolaria enpresaren erdian 
enbor baten mozketan ageri da, aizkorarekin.

51. Durangoko pinudiak eta Lekeitioko eukaliptoak.

Airetik ikusten ditugu Durangoko pinudiak eta Lekeitioko eukaliptoak. 

Zuhaitz etorkinak dira, fama txarrekoak, hazkunde azkarrekoak, behar 
berriak asetzeko ekarriak, euskal gizarteari eta industriari asko 
eman diotenak.

XIX. mendean beste espezie batzuk ekarri ziren bezala, behar berriei 
erantzuteko ekarriak XX. mendean.

52. Durango. Smurffit papelera.

Papeleren ekoizpen hazkuntza lortu nahian, pinua eta eukaliptoa 
sartzen dira erruz. 

53. Bielle. Suitza. Basoan. ERNST ZURCHER.  

ZUCHERek pinuaren beharra, biodibertsitateaz, kalitateaz eta 
erabilerari buruz hitz egiten digu. 



54. Gernika-Muxika. Ebaki enpresa. 

Gaur egungo energia beharrei ahalik eta modu ekologikoenean erantzuteko 
sistema berriak sortzen ari dira. 
Garai batean bezala, zura berriz energia iturri bihurtzen ari da. 
Ebaki enpresan pinuaren aprobetxamendu osoa ikusiko dugu, bere ibilbide 
mekanizatua jarraituz enpresako prozesamentu katean,  biomasarako 
Pelet-a sortu arte. 

55. Zornotza. Polikiroldegia. 

Jendea kirola egiten. 

Ebakiko pinuaren biomasarekin Zornotzako polikiroldegiaren energia 
indarra nola sortzen den ikusiko dugu.

56. Bielle. Suitza. Basoan. Zurcher. 

Munduko basoen inguruko hausnarketa orokorrak egiten ditu Zucherek.

 Izei haundi baten bueltan dabil, ukitu, usaindu egiten ditu.

57. Bielle Suitza. 

Zurcheren etxean gaude. ZURCHER Gosaltzen ari da. 

Etxeko salaren dekorazioa ikusten dugu, bere izaera agerian uzten 
dutenak: mundu osoko artisau objektuak, naturaren gaiei buruzko 
liburuak, margolanak… 

Bere bizi ikuspegi integralaz hitz egiten digu: begetarianoa, munduko 
hainbat gatazkatan ibilia… 

Salan kamarak egiten duen ibilbidea lurrean dagoen kaiku batean 
geratzen da. 



58. Zubieta. 

SANTI UHALDE artisaua kaiku bat egiten ari da, egurra lantzen. 

Bere etxeko bajera magikoan erakusten digu, zurezko objektuz inguratua. 
Kaikuak eta makilak erakusten dizkigu. Makil desberdinak, zuhaitz 
ezberdinez eginak. Makilen hotsaren arabera bereiztu dezake ilgoran 
edo ilbeheran moztuak diren.

59. Arantza. 

Beheko suaren aurrean, PANTTALEON baso-mutilak ilargiaren araberako 
mozketaz dakiena esango digu.

60. Leitza. 

JUANTXO BARRIOLAk ere beheko suaren aurrean, Alpeetan lanean ari 
zirenean mareen eta ilargiaren arabera egiten zituztela mozketak 
esaten digu. 

61. Bielleko Unibertsitatea. 

ZUCHER laborategian.

Ilargiak zuhaitzengan duen eragina aztertzen ari dira eta horren 
berri ematen digu.

62. Zubieta. 

SANTI UHALDErekin gabiltza basoan. Zuhaitzekin nola hitz egiten duen 
ikusten dugu, bere harreman berezia naturarekin. 

Makil bat egiteko adaxka bat aukeratzen du eta bere bordara eramaten gaitu. 

Borda erakusten digu, zurezko egituraz egina. 

Euskaldunen sekretua azalduko digu.



63. Bielle, basoa, gaua. 

ZUrCHERi galdetzen diogu, ea zer gertatzen den gaua iristean zuhai-
tzengan. 

Zuhaitzek lo Rgiten dute? Eta ametsik?

64. Zubieta, Santi Uhalderen borda. 

SANTIk makila nola zuritzen duen ikusten dugu, lurreko suaren aurrean. 

Zuraren sekretua zein den galdetzen diogu. 

Makil zurituaren azala ikusten dugu lurrean.

65. Frantziako Alpeak, errepidean. 

Gaua. JUANTXO BARRIOLA 82 urteko baso mutil ohia daramagu autoan, 
berak lan egin eta bizi izan zen Les Carroz herrirantza goaz. 

Bidean anaia hil eta Les Carroz utzita  Leitzara nola itzuli behar 
izan zuen kontatzen digu. Bestela oraindik Les Carrozen biziko 
litzatekeela. 

Anaiaren emaztearekin ezkondu zela esaten digu, umezurtzak utzi 
zituen anaiaren familia aurrera ateratzeko. 

Harreman horren fruitu izan zen MARI JOSE, autoan datorrena.

66. Les Carroz, gaua. 

JUANTXO BARRIOLA bizitzen egon zen familiaren etxeko ate aurrean, 
bere nagusi izan zenaren semeak egiten digu harrera hunkigarria. 

MARI JOSE dokumental honen sustatzaile nagusia da. Hunkitua dago, 
aitarengandik jaso du zurarekiko maitasuna eta badaki bere bizitza 
aitaren gertakizunari lotua dagoela.



67. Les Carroz, gaua, apartamenduaren barrukaldea.

MICHELE Juantxoren nagusi zenaren semeak argazki zaharrak erakusten 
dizkigu, tartean Juantxo gaztea zenekoa, Les Carrozen. 

68. Les Carroz, gaua.

Herritik ibiltzen gara, ski estazioaren bueltan hazitako herri 
turistikoa da gaur egun, dena aldatu da. 

Bizi zen etxera ere eramaten du JUANTXO.
Kanpoan haritz handi bat dago, Juantxo han bizi zela zuhaitz gaztea 
zen. 

69. Les Carrozeko eski estazioa. 

JUANTXOrekin eski estaziotako telesilletan igotzen gara, laino 
artean, berak lan egindako maldetan gora. 

Non lan egiten zuten erakusten digu.

Elurretako motorretan are gorago joaten gara. 

Eski estazio horien atzean ezkutuko lan handia dago, euskal baso 
mutil haiek egina…

70. Kizkitza mendia, Ezkio Itsaso, Gipuzkoa.

Kizkitza mendian pinu lanetan ari dira Euskal Herrira etorritako 
etorkinak. Errumaniarrak dira gehienak. 

Garai batean euskaldunak kanpora joan behar izan ziren baso lanetara, 
orain kanpotik etortzen dira lan hori egitera, euskaldunik ez 
dagoelako. 

Desbastazio lanetan, motozerrarekin, pinuak botatzen, enbor pilak 
egiten ikusten ditugu.
Denak batera enbor pila baten aurrean jarrita gure galderak eran-



tzuten dituzte: lan gogorra, etxetik urrun, zer moduz dauden Euskal 
herrian… beraiek dira Juantxo Barriola berriak.

Etorkinak lanean ari diren pinudiko nagusia, baserritarra, agertzen 
da pinudian. 

Pinuaren rebaloriazazioaz hitz egiten du. Etorkinak etorri beharraz 
lanera. Bera gogoratzen da lehen euskaldunak nola joaten ziren 
kanpora.

71. Zuhaitzen azalak. 

15 zuhaitz desberdinen azalak ikusten ditugu, plano ahalik eta 
hurbilenetik. 

Kolorea, porositatea, arrakalak… konposizio poetiko bisual-musikal 
bat egiten dugu.

72. Bideoa. 

Steve Reicher-en “Music for pieces of wood” kantuaren interpretazioaren 
bideo bat jartzen dugu, txalapartan inspiratua.

73. Usurbil-Gipuzkoa. 

JOXEAN ARTZE txalapartaria bere etxean. 

Ez dok hamairun txalapartaren irudia aukeratu zuten ikonotzat, 
zergatik adierazten digu. 

Remigio Mendibururi buruz hitz egiten du ere bai.

74. Oreka Tx-ren entsegu lokala. 

Harkaitz Martinez, Oreka Tx taldeko txalapartariak txalapartaren 
aurrean azalduko digu txalapartari buruz duen ikuspegia. 



Steve reivher-en kantuaren bertsio berria egin nahi duela esaten 
digu.

75. Remigio Mendibururen obra biltegia. 

Remigio Mendibururen txalaparta zurezko eskultura ikusten dugu, euskal 
kulturaren berpizkundea eragin zuen Ez dok hamairu mugimenduaren 
irudi ikurra bihurtu zena. 

76. Bideoa. 

Ez dok hamairuren ikuskarien artxiboko irudiak eta kartelak ageri 
dira pantailan, mendibururen txalapartaren irudiarekin.

77. Jakoba Errekondoren baserrian. 

Basoarekiko eta oro har naturarekiko gure gaur egungo jarrerari eta 
etorkizunari buruz galdetzen diogu.  
JAKOBA ERREKONDO zerbait aldatzen ari dela esaten digu. 

Bere ustez euskaldunen sekretua hizkuntzan, euskaran dagoela esaten 
digu. Gure arbasoen jakinduaria hizkuntzan gordea daukagu: ur, zur….

78. Añanako gatzagak. 

MIKEL LANDArekin bisitatzen ditugu, milaka urtetako gatz erauzketarako 
zurezko plataformak eta egiturak. 

Bertan, antzinakoaren ondoan berak egindako zurezko eraikin berria 
ikusiko dugu. 

Bere ustez zuraren sekretua zein den esango digu. 

Zuraren etorkizunaz ari da. 



79. Grabaketa estudioa. 

Oreka Tx-ekoak “Music for pieces of wood” piezaren bertsio berria 
grabatzen ari dira. 

Txalaparta, euskal musika tresna “primitiboa” kontsideratua, 
etorkizunez betea da gaur egun. 

80. Bideoa. 

“Music for pieces of wood”-en bertsio berriaren bideoa ikusten dugu. 

81. Harkaitz. Oreka TX.

Harkaitzek, txalapartari gisara zurari hotsak eta melodiak ateratzen 
urteak eman ondoren, euskaldunon eta zuraren sekretua zein den esango 
digu. 

82. Usurbil, Joxean Artzeren etxea. 

JOXEAN ARTZEk ere bere ustez euskaldunen sekretua zein den esango 
digu.

83. Pasaia. Xabier Agote. 

Pasaiako badia gainean gaude, atzean itsasoa. 

Euskaldunon sekretua, gure izaera industrialean dagoela esaten digu 
XABIER AGOTEk, mendeetan zaildutako nortasuna basoa, burdinolak… 
inor baino urrunago iristea eragin diguten lanbideak izan dira. 

Elkano, Gaztañeta, txurruka… izateko era bat sortu zutenak, eredu 
bat gaur egunerako.



84. Zubieta, ihauteriak. 

Herriaren aurreko muino batetik eta zuhaitz artetik Zubietako herrixka 
ikusten dugu. 

85. Zubieta. 

Gela batean joaldunak janzten eta prestatzen ikusten ditugu. Gela 
jendez betea dago, festa giroa, zarata handia. 

86. Zubieta. Kaleak.

Herrian zehar zuhaitz adaxkaz eta naturaren elementuz mozorrotutako 
pertsonaiak dabiltza, jendea zirikatzen. 

Joaldun tropela sartzen da herrira. Herriko plazan anabasa ero bat 
sortzen da, bisitari jendetza, herriko mozorroek eta joaldunak 
nahasian dabiltza. 

Egur oholez estalitako autoak, ardi narruz jantzitako jendea, 
motozerrak airean dabiltzan gazte maskaratuak, aizkorekin autoak 
erdibitzen ari direnak… 

Lehengo eta oraingo gizarteak nahsturik dirudite. Ainztineko eta 
oraingo izakera, basoa eta zibilizazioa. 

87. Bielle, Suitza, basoa eta gaua. 

ZURCHER-i esaten diogu berak aspaldi egin zigun galderak, alegia, 
zein den euskaldunen sekretua galdetzeak, erantzunaren bila bidai 
handi batera eraman gaituela. 
Berak erantzun egiten digu.

88. Bielle, Suitza. 

MARI JOSE BARRIOLAK, Juantxo Barriola baso-mutilaren alabak eskerrak 
eman nahi dizkio Zucher-i egiten duen lanagatik. 



Hunkitu egiten da.  

Gaua da eta ZURCHER oinez urrutiretazen ikusten dugu zuhaitz arte-
tik, urrunean galdu arte.

89. Donostiako Berio auzoko rotonda. 

Rotondan haritz zahar bat dago. 

Kotxeak ikusten ditugu rotonda inguratzen. Gaur egungo gizartearen 
metáfora osatzen du.

90. Bideoa. 

Hainbat zuhaitz landareren kimu berriekin bideo konposizio bat egiten 
dugu.

Esku batzuk ikusten dira, zuhaitz landare txiki txikiak lurrean 
sartzen. 

Mota guztietako zuhaitzak dira.

91. Donostiako Berio auzoko rotonda. 

Zurezko bizikleta batean NESKA BAT pasatzen da.

Kreditoak, eskerrak emanez parte hartu duten guztiei.

92. Albaola Faktoria.  

Aurrez lanean ikusi dugun arotzetako bat, MARKOS, bere urte terdiko 
semearekin agertzen da aroztegian. 

Jolasean ari direla bere izenez esaten dio umeari, Zura.



Argibideak:
Dokumentalaren musika Pello Ramirezek egina izango da, 
dokumentalarentzat bereziki sortua eta aurrez berak egindako zenbait 
pieza partekatuz.

Off ahotsa: Jon Maia Soriak idatzi eta  narratuko duen off ahots hari 
gidaria izango du.

Irudien gainean, pantailan ikusiko ditugun zuhaitzen izenak eta 
zurezko egitura nagusien atzean dauden jatorrizko espezieenak 
adieraziko ditugu, dokumentalari izaera didaktiko ikuspegia emanez.

Oharrak:

Txosten honetan idatzitako sekuentzia eta adierazpen gehienak 
grabatuta daude eta gidoi honek muntaketan eta edizioan aldaketak 
izan baditzake ere hemen azaldutako narrazioa izango du funtsean.



z u r a . e u s


