
tzen ari den Izaro itsasontzia, eta
bere zintak uhartearen irudiare-
kin hasten zituen Izaro Films
ekoizlea. Ardatz horietatik abia-
tuta, Izaro izenaren iragana eta
orainaldia ezagutzera ematen
ditu zuzendariak, eta aldi berean,
zuhaitz bateko adarrak izan bali-
ra moduan, beste hainbat istorio
labur kontatzeko aprobetxatzen
du sortzaileak.

Poyok azaldu duenez, ez du gi-
doi batekin lan egiten, eta Zine-
maldira eramandako zintan azal-
dutakoa urteak pasatu ahala azal-
dutako eta aurkitutako ideien
batuketa da. «Finkatzen doala,
ideiak forma hartzen doazela,
hasten zara buru-belarri proiek-
tuarekin. Askotan dokumentala
bertan behera geldituta geratu da,
baina beti bueltatu naiz ideia be-
rriekin», azaldu du.

Soinu banda bermeotarra
Dokumentalaren sortze ibilbide-
an, esan bezalaxe, Izarorekin no-
labaiteko harremana, hurbilekoa
ala urrunekoa, duten edozein
motatako kontzeptu, ideia, per-
tsona edota elkarteek parte hartu
dute. Horren beste adibide bat:
Bermeoko Izaro abesbatzagaz ba-
tera egin zuen lan Poyok. 

2013. urtean hurbildu zitzaien
saiakeraren zuzendaria Alex
Mendizabal musikagileagaz bate-
ra. Hortik aurrera, «inprobisazio
lan bat» sortu zuten, Mendizaba-
lek gidatuta. Azaldu dutenez, sor-
tutako soinu banda benetan bere-
zia izan da, ez da-eta ohiko abes-
tiez osatzen: talde bermeotarrak
baleen oihuak gogora ekartzen
dituen zarataz osatutako soinuak
erabili zituen Poyoren dokumen-
talaren soinu banda girotzeko.

Biotz Fradua abesbatzako zu-
zendariaren hitzetan, «ohore
handia» izan da Bermeorekin eta
abesbatzarekin hain harreman
estua eta zuzena duen proiektua-
ren parte izatea. «Ez genuen es-
pero Zinemaldia bezalako jaialdi
garrantzitsu batean azaltzea»,
dio Fraduak.

Hala ere, Izaro eta bere oinor-
dekoen ibilbidea ez da Zinemal-
dian soilik geratuko. Dokumen-
talaren zuzendariak nabarmen-
du duenez, Izaro filma ikusteko
aukera ederra edukiko dute gaur-
tik hasita Bilbon egiten duten Zi-
nebi jaialdira hurbiltzen direnek. 

Zehazki, azaroaren 13an, aste-
artearekin, emango dute doku-
mentala Bilboko Kale Nagusian
dagoen BBK aretoan. Sarrera doa-
koa izango dela argitu du zuzen-
dariak, era horretara hala nahi
duen guztiari ezagutzen ez dituen
Izaro horien berri eman ahal iza-
teko.

Lander Unzueta

Lekerikabeaskoa Bermeo

K
aioek euskaraz ohiu-
katzen duten mundu-
ko toki bakarra Izaro
irla dela esaten dute.

Urdaibai biosferako erreserba ba-
rruan kokatua, Bermeo, Munda-
ka eta Elantxoberekin harreman
estua duen uhartea da Izaro. Kos-
taren aurrean dagoen irla txiki
honen inguruko historiak, erlijio-
ak eta mitologiak gaur egun ere
pertsona asko erakartzen eta ho-
riengan eraginen bat egiten ja-
rraitzen du.

Horietako bat Txuspo Poyo
zine zuzendari altsasuarra izan
da. 1991. urtean ezagutu zuen irla,
eta ordudanik berarekin eta adie-
razten duenarekin liluraturik
egon da. 2012an hasi zen Poyo
Izaroren inguruko lana sortzen.
Urteak joan ahala, proiektua ga-
ratuz eta aldatuz joan da. Irlare-
kin hasitako lanak bere jatorria,
iragana eta etorkizuna bildu ditu,

Izaro izenak berak denboran ze-
har hartu dituen esanahi eta era-
bilpenetan murgilduz. 

Modu horretara jaio da Izaro
izeneko dokumentala. Orain dela
bost urte hasitako proiektuari
aurten eman dio bukaera Poyok,
era ezin hobean aurkeztuz: joan
den irailean egindako Donostiako
66. Zinemaldian. Zuzendariak
azaldu duenez, dokumental be-
zala aurkeztu du, baina saiakera
bezala hartzen du berak: «Urteak
pasa ahala material ugari batzen
eta asimilatzen aritu naiz. Hori
landuz sortu dut dokumental
hau. Hala ere, dokumental bezala
definitu beharrean, saiakera bat
dela esango nuke, ideien nahas-
keta bat».

Izarotik jaioa
Bost urte luzetan zehar Poyok bu-
ruan zeukana etengabe aldatzen
joan da, «su geldoan presta-
tzen». Izaro irla saiakeraren itu-
rria dela esan daiteke, baina pro-
tagonista bera, irlaren izena da.

Horrela izanik, proiekzioan Iza-
rorekin harremana duten edo-
zein motatako ideiak ikus ditza-
kegu: pertsonak, Bermeoko abes-
batza, itsasontziak edota Izaro
Films zine ekoizlea, besteak beste.
«Bakoitzak bere ideia eta kon-
tzeptu propioa dauka Izaroren in-

guruan. Irlaz gain, hainbat Izaro
daude munduan. Izen propioa da,
bai emakumeena eta baita gizo-
nena ere, baina ez da hor geldi-
tzen. Taldeak, elkarteak, zinema
ekoizleak, itsasontziak... asko
dira Bermeoko irlaren izena bere-
ganatu dutenak», azpimarratu
du Poyok. 

Beraz, uhartea bera den iturri
horretatik abiatuta, Izarok adie-
razten duen «memoria, identita-
te eta ondarearekin» egin du lan

Txuspo Poyo sortzaileak ‘Izaro’ luzemetraia estreinatu du aurtengo Donostiako
Zinemaldian. Dokumentalean Izaro irlaren eta bere eraginaren inguruan dihardu.

Izarotik Izarora hedatuz 

Bermeoko uretan dagoen uhartearen eraginez jaiotako hainbat kontzeptu bildu ditu Poyok bere dokumentalean. TXUSPO POYO

zuzendariak, ezertara mugatu
gabe. 

Hasieratik igartzen da hori: do-
kumentalaren lehen segundoe-
tan printzipioz harreman askorik
ez daukaten elementu desberdi-
nak ikusiko ditugu-eta: Madrilgo
Windsor eraikina, Seychelleetako
hondartzak, baleen gorpuak, he-
zurdurak edota maketak, eta bai-
ta uhartearen aurrean urtero Ma-
dalen Egunean bermeotarrek egi-
ten duten teilaren jaurtiketa ere.
Izan ere, 2014. urtean Bermeoko
alkateak «honaino heltzen dira
Bermeoko ituginak» esaten zuen
bitartean itsasora jaurtitzen zuen
teila Poyok berak sortutakoa izan
zen. Halere, hasiera batean elka-
rren artean deskonektaturik dau-
dela diruditen leku edota kon-
tzeptu horiek jatorri berbera par-
tekatzen dutela ikusten joango
gara. 

Zuzendariaren hitzetan, doku-
mentalak hiru ardatz nagusi ditu:
Izaro uhartea bera, Seychelle
uharteetako itsasoetatik nabiga-

Hiru ardatz nagusi ditu
dokumentalak: Izaro
uhartea, izen bereko
itsasontzia eta 
Izaro Films ekoizlea
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