
Ukaezina da, azken urteotan, ikus-entzunezko edukiak kontsumitzeko erak asko aldatu 
direla,  baita industria bera ere.  Izan ere, Interneta geure egunerokoan azaldu zenetik 
gauzak erabat eta mugarik gabe aldatzen joan dira eta horrek, eragin handia izan du 
aisialdi munduan. Musikaren kasuan, esate baterako, duela ez asko beharrezkoa zen 

artisten CDak edo viniloak erostea musika entzuteko. Orain, berriz,  musika Internet bidez 
entzuten da eta erosle gutxi batzuk bakarrik daude, nahiz eta, kontzertuetan aldaketarik 
ez den nabaritu. Baina zer gertatu da zinearen kasuan? Zinema, bere historia laburrean 

asko aldatu da, eta plataforma digitalen sorrerarekin zinema aretoen gainbehera 
nabarmena izan da. Zer nolako bilakaera izan du ikus-entzunezko industriak?
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Aisialdia aipatzerakoan, gaur egun 
batez ere, zinema, telebista edota 
telesailen mundua ez aipatzea 
ezinezkoa da. Zinema lehen 
pausoak ematen hasi zen garaia 
oso urrun geratzen dela iruditzen 
zaigu, izan ere, lehenengo pelikulak 
proiektatzen hasi zirenetik erabat 
aldatu da eduki hauek 
kontsumitzeko modua. Gogoratzen 
zinema aparkalekuetan autoetatik 
ikusten zen garaia? Gaur egun film 
klasikoetako sekuentzia soil bat 
iruditzen zaigun arren, zinea modu 
horretan ematea errealitate bat izan 
zen. Bestalde, telebistak ere bere 
historia laburrean sekulako aldaketa 
jasan du. Izan ere, gure 
aiton-amonen edota gurasoen 
garaian etxeetan lehen telebistak 
azaltzen hasi ziren eta ez hori 
bakarrik, horiek, hasieran 
txuri-beltzean eta bi edo hiru kate 
besterik ez zituzten. Orain, ordea 
erabat aldatu dira; eskaintzen 
dituzten programak infinituak dira 
eta programen eta platoen diseinua oso anitza da, kontsumoa “nahieran” ere egin daitekeelarik.



Baina eraldaketa horretan zerbait aipatzekoa 
bada, gaur egun “modan” dagoen 
mugimendu handienetako bat da: telesailen 
plataforma digitalen boom-a. Belaunaldi 
berrietan batez ere, ikus-entzunezko edukiak 
kontsumitzeko modua erabat aldatu da, eta 
azken tendentzia plataforma digitalak 
erabiltzea eta bertan harpidetzea da.  
Azkenaldian denen ahotan dabiltza Netflix, 
HBO, AXN edo telebistek eskaintzen dituzten 
streaming bidezko ordainpeko  zerbitzuak. 
Gazteen   artean    oso 

Nazioarte mailan A mailakotzat hartzen 
den jaialdia eta urtero ospatuta, hirian 
sekulako aztarna uzten duena, bai 
ekonomikoki mugitzen duen guztiagatik, 
baina baita hiriko marka mundura 
hedatzeko duen indarragatik.
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Inguruko herrietan ere, hemen Gipuzkoan, 
zinema oso ospetsuak izan ditugu eta 
dauzkagu; Irungo Amaia Zinema, Tolosako 
Leidor edo Andoaingo Bastero besteak 
beste. Orain urtebete ireki zen Donostiako 
Tabakaleran Elias Querejeta Zine eskola, 
nazioarteko 18 ikaslerekin bere lehenengo 
urtean, baina Andoainen aspalditik badugu 
Zine eta Bideo eskola.

Gure aisiaren zati garrantzitsu bat ikus- entzu

entzunezko edukien 
kontsumoa da eta 
horien artean noski 
zinea.

Eta ideia horri eutsiz, 
aisialdiaren ideiari 
alegia, telesailen 
ikustatzeak ere  
gorakada nabarmena 
izan du. Hain zuzen ere, 
batzuen ustez, 
telesailetan gaiak 
hobeto jorratzen dira, 
eta argumentu hobeak 
izan ohi dituzte. Baina, 
noizbait parekatuko al 
dira zinema eta 
telesailak? Egingo al 
dira telesailen jaialdiak? 
Izango al dute 
zinemaren garrantzia 
bera? 

Aisiaren fenomeno bati buruz ari gara soilik 
edo kultura paradigma aldaketa batez? 
Serieen fenomenoaren garrantzia ikusita, edo 
eta paradigma aldaketa horri eutsiz, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura 
departamenduan dagoeneko hasi dira 
telesailen inguruko lanketa egiten. Horren 
adibide da, esaterako, Aldunditik bultzatutako  
Donostiako Crossover deritzon jaialdia. 
Aldundiko Koldo Mitxelenako eta 
Crossovereko jaialdiko zuzendaria da Patxi 
Presa, eta berarekin solasaldi bat izan dugu 
jaialdiko programa eta helburuen inguruan.

ohikoak dira, haratago 
joanaz, sare 
sozialetan etengabe 
aipatzen dira, eta 
hauen jarraitzaile ez 
izateak hainbat 
esparrutan 
diskriminazioa ekar 
dezake.

Hala eta guztiz ere, 
dakigun bezala, 
zinemak jarraitzaile 
mordoa izan du eta 
izaten jarraitzen du. 
Hainbat zinema jaialdi 
ezagun ditugu: 
Cannes-ekoa, 
Malagakoa; edo 
hementxe gertu-gertu, 
Giza Eskubideen Zine 
Jaialdia, Beldurrezko 
Zine Jaialdia eta ezin 
ahaztu noski, 
Donostiako Zinemaldia. Hau dugu 



PATXI 
PRESA

· Proiektuaren nondik-norakoak: ze 
formatutan eskaintzen da? 
 Jaialdi honek sustatu nahi duena ez da 
bakarrik serieak kontsumitzea, baizik eta 
ikusten ari garen horri buruz hausnartzea. 
Horregatik jaialdiaren programaren barruan 
bi zati desberdintzen ditugu: alde batetik 
estreinaldiak daude, aisialdiarekin 
zerikusia duten ekitaldiak… Tabakaleran 
egiten direnak. Baina, beste alde batetik, 
mahainguruak daude, ikusten ditugun edo 
bogan dauden telesailen inguruan 
eztabaidak eta analisia bultzatuz… Eta 
solasaldi horiek Koldo Mitxelenan egiten 
dira.

· Nondik eta zergatik sortu zen ideia?
 Donostia Kulturan nengoenean 2010 eta 
2011n telesailen inguruan hitzaldi batzuk 
ematea planteatu genuen, “Nuevas series, 
nuevas ficciones” izenburupean. Garairako 
nahiko berritzailea izan zen, orduan hasi 
baitzen jendea telesailak ikusten. Oso 
jende gutxi etorri zen. 7-8 urte pasa 
ondoren, Foru Aldundian nengoela Jon 
Paul Arroyorekin topo egin nuen, Kultur 
Faktoria Agentziarekin, orduan proiektua 
berrartu genuen eta hemen sortu zen 
kontua. 
  Baina, gero, zergatik, eta zertarako 
galdetuko bazenidate… Ba, gaur egungo 
egoerari erreparatu geniolako. 2011n, 
proiektua planteatu genuenetik 2019ra arte 
serieen munduaren eboluzioa izugarria 
izan da. Orduan serieen eklosio momentu 
bat gertatu zen;  telebista ikusteko modu 
berri bat sortu zen, hasieran HBO edo 
Netflix bezalako plataformak ez baitzeuden 
oraindik. Baina telesail garrantzitsuak 
zeuden eta zinea eta telesailen arteko 
konparaketa hasi zen. Serieek argumentu 
hobeak eskaintzen zituztela eta literatura 
zirela esanez, esageratuz: “Shakespeare 
gaur egun bizirik egongo balitz serieak 
idazten jardungo luke” .

 

ETA HAUSNARTU”i

  IKUSI, BAIZIKi 

“EZ BAKARRIKi

Koldo 
Mitxelena-ko eta 

CROSSOVER
proiektuaren 

zuzendaria

   Jendeak ematen zion garrantzia ikusita, niri, 
Kultura departamentuko kargua kontuan 
hartuz beharrezkoa iruditu zitzaidan fenomeno 
kultural berri hau aztertzea eta lantzea. Izan 
ere, telesailen etorrerarekin gauza asko aldatu 
dira: zinemara joatea, etxeko kontsumoa, 
formatu aldaketa… Beraz, ideia zen telesailak 
ikusteko jaialdi bat egiteaz gain, ondoren 
hauek aztertzea eta hauen inguruan mahai 
inguru bat osatzea.
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“Kargu honetan duela 
hiru urte hasi nintzen, 
baina beti kultur 
kudeaketan lan egin izan 
dut: duela 25 urte Foru 
Aldundiko liburutegian 
hasi nintzen, ondoren 
Donostia Kulturara pasa 
nintzen, hainbat kultur 
etxetako arduraduna izan 
naiz… Denbora luzea 
daramat kulturan lanean”



· Ze ekarpen egin nahi da?

 Gure aldetik, Koldo Mitxelenaren ildo 
estrategiko bat ekipamendua publiko berri 
bati irekitzea da. Izan ere, hemengo 
ekitaldien publikoa nahiko heldua izaten 
da; eta gure helburuetako bat beste 
publikoetara ideia hau zabaltzea da; 
gazteak eta kultura modu ezberdinean 
kontsumitzen duen jendea erakartzea. 

 · Ze emaitza jaso dira? Ze publiko mota 
hurbildu da? Ze helburu dituzue 
etorkizunera begira?
  Nahiko ibilbide laburra dugunez ezin 
dugu esan nolako bilakaera izan duen; 
baina egia da lehen ediziotik bigarren 
ediziora salto handia egon dela, jendeak 
aretoak bete baititu. Lehen urtea nahiko 
zaila izan zen, jaialdi berria izanik zaila 
baita bere lekua egitea, baina bigarren 
edizioan gorakada nabarmena jaso du.  
Beraz, gure helburua jendeak ongi 
pasatzea da, baina baita fenomeno hori 
aztertzea ere. 

· Zinema genero aldetik zabalagoa da, 
aukera gehiago dago gai ezberdinak 
lantzeko. Baina serieetan, plataforma 
multinazional baten izena behar da 
ospea lortzeko. Hori horrela dela 
iruditzen zaizu? Zer irudipen duzu?
  Ez pentsa. Plataformez gain telebistako 
kateak daude.  Espaniar estatuan 
adibidez, La que se avecina bezalako 
serieek ez dute plataforma bat behar, eta 
gehien ikusitakoak dira. Beraz, 
plataformen aukera 

plataformen aukera beste formula bat 
besterik ez da. 
Bestalde, zinea eta telesailak 
konparatzea oso konplexua da. Nire 
ustez hizkuntza ezberdinak dira, eta 
harremana duten arren oso ezberdinak 
dira. Alde handia dago, esaterako, 
argumentua garatzerakoan. 
Ezberdintasun handia dago istorio bat bi 
ordutan garatzea ala denboraldi luze 
batez garatzea.  Zinean elipsi gehiago 
dago, pertsonaia eta istorioaren 
garapena denbora labur batean eman 
behar baita. Telesail batean pertsonaiak 
gehiago gara ditzakezu… Telesailetan 
berriz lan kolaboratzailea dago, sarearen 
bidez iritzia ematen da… 
Nire ustez, hala ere, serieen kalitatea 
murrizten ari da. Hasieran, telesailak 
garatzeko denbora gehiago zegoen, 
ondo pentsatuz, luzeak eginaz… Orain, 
ordea, industriak negozio interesgarri bat 
aurkitu du, eta hiperprodukzioa dago. 
Esaterako, Netflixen, beti daude 
nobedadeak, eta azkenean, denborarik 
gabe lan egiteak produkzioaren kalitatea 
murrizten du. Plataforma digitaletan zure 
gustuen arabera gomendioak ematen 
dira, eta hau alde batetik negatiboa izan 
daiteke, genero berriak ez direlako 
aditzera ematen. Gainera, horrek ondoren 
egingo diren lan berrietarako argumentua 
mugatu egiten du, kalitatea murriztuz.
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· Datu gisa: Ze alde dago zinemaldiaren 
eta Crossoverren artean aurrekontuari 
dagokionez?
 Kar, kar, kar. Ni zinemaldiko 
zuzendariaren oso laguna naiz, eta esan 
digutenez alde handia dago. Gure 
aurrekontua orain 50.000€ ingurukoa da, 
eta Donostiako zinemaldiarena hainbat 
milioi. Crossover oso proiektu txikia da, 
ezin da konparatu nazioarteko jaialdi 
batekin. Baina beno, nik hainbat jaialdi jarri 
ditut martxan (Giza Eskubideen Jaialdia, 
Fantasiazko eta Beldurrezko Zinema…). 
Bertan ibilbide luzea egin beharra dago 
puntu goren batera iristeko, eta gure 
helburua orain Crossover hazten joatea da, 
eta urte hau garrantzitsua izan da 
horretarako. Esaterako, aurten Leticia 
Doleraren “Déjate llevar” lanaren sariaren 
ondoren (Cannes jaialdian) aktore honen 
bisita garrantzitsua izan da, celebrity bat 
izanik, orain arte etorri ez zen eta 
ezagutzen ez gintuen jende asko erakarri 
baitu eta honela jende berria eta bide 
berriak ezagutuz goaz. Ea baliabide 
ekonomikoak lortzen ditugun.
bhhk
· Zure ustez noizbait parekatu ahal 
izango dira zinema eta telesail 
jaialdiak?
  Esaterako, Cannes jaialdian hasi dira 
hilabete lehenago telesailen inguruko 
jaialdi bat egiten. Ez da zinemarena bezain 
handia, baina telesailak euren jaialdi 
propioak izaten hasi dira. Baina duela bi 
edo hiru urte existitzen ez ziren gauzak 
orain badaude, oraindik alde izugarria 
dago baina denbora gutxian ia ohartu 
gabe ere asko zabaltzen ari dira. Hala ere, 
nik ez  nituzke nahasiko, zineak zinea 
izaten jarraituko du eta serieek serieak 
izaten. Baina seguru asko etorkizunean 
serieak garatuko direla eta ibilbide luze bat 
izango dutela.

· Nola aldatu da gizartearen aisialdia 
telesailen etorrerarekin batera?
 Telesailekin zer gertatzen ari den aztertu 
nahi dugu. Fenomeno honen bidez gure 
aisialdia aldatzen ari da. Azkenaldian, 
telesailak denon ahotan daude. Duela 
urte batzuk futbolaren edo “igogailuko 
elkarrizketen” inguruan hitz egiten zen 
bezala, orain telesailez hitz egiten da. 
Adibidez, mahai batean eser zaitezke 
(jende ezezagunarekin) eta telesailen 
inguruan hitz egiten hasiz elkarrizketa 
sortu eta hemendik abiatuta jendea 
ezagutu. Horrela ordea, estresa sortzen 
ari da hainbat ikuslerengan, izan ere, 
telesail bat ez baduzu ikusten 
elkarrizketatik kanpo geratzen zara, edo 
spoilerrak egiten dituzte. Egia da serierik 
ikusten ez duen jendea ere badela, baina 
hala ere sarritan publikoa serie hauek 
ikustera behartuta sentitzen da. Beraz, 
fenomeno hau aztertu nahi dugu. 
Nik egunero ikusten ditut pare bat 
kapitulu gogoko telesailenak, baina oso 
irakurlea naiz. Hala ere, gauero, nire 
irakurketa denbora murriztuz doa, eta 
telesailak ikusi ondoren irakurtzen 
dudanez, irakurketa kalitatea 
kaxkarragoa da. 
Beraz, jendearen aisialdia asko aldatzen 
ari da telesailen arabera. Alde batetik 
jendea harrapatzen delako, eta beste 
alde batetik denon ahotan dabiltzalako 
eta elkarrizketan galdu nahi ez dugulako. 
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· Ze estrategia dituzue jendea serieak 
ikustera erakartzeko? Merchandisinga 
erabiltzen da?
 Eskaintza ematea. Mahainguru bat 
antolatzerakoan garrantzitsua da gaia 
interesgarria eta erakargarria izatea, eta 
jokoa emateko gonbidatuak ekartzea. 
Adibidez aurtengo edizioan Borja Cobeaga 
eta Diego San Joserekin mahai inguru bat 
egin zen, eta jendea erakartzeko gakoa 
izan zen. Bestalde, debate antzekoak ere 
egin daitezke, eta telesailen inguruan hitz 
egin. Esaterako, aurten Game of 
Thrones-en estreinu berria aprobetxatuz, 
honi buruzko debate bat egin genuen, 
tronua nork lortuko duen galdetuz. Bertan 
fanatiko asko elkartu ziren, eta jende asko 
azaldu zen. Azkenean estrategia publiko 
orokor bati zuzendutako gai bat 
proposatzea, modan egon daitekeen 
zerbait, adibidez. Behin jendea 
eskaintzarekin erakarrita, benetan nahi 
duguna hausnarketarako mahai-inguruak 
eta eztabaidak ematea da,  ikusten 
dugunaren inguruko begirada kritikoa 
planteamendu hezitzaile batekin 
bultzatzeko. 

· Datorren urteari begira, nola 
irudikatzen duzu hurrengo edizioa? 
 Nahiko zaila izango da, izan ere 
Tabakaleran lekua izango dugu baina 
Koldo Mitxelena Kulturguneko eraikina 
obratan egongo da. Edozein kasutan 
aurkituko dugu ordezko lekua, eta ea 
babesleren bat lortzen dugun baliabide 
ekonomiko gehiago lortzeko. Horrez gain, 
anbizioa erabiliz aurrerapausu bat 
ematea beharrezkoa izango da, poliki- 
poliki jaialdi honi hedatzeko aukera 
eskaintzea.

· Euskal zinemari dagokionez gure 
irudipena da zine munduan garatu 
dela baina telesailei dagokienez 
atzera samar geratu dela. Zer 
iruditzen zaizu?
 Hala da. Bide batez, aurten mahainguru 
bat antolatu genuen gai horri buruz, 
“Goenkaletik Goazenera” deiturikoa. 
Goenkale ia Euskal Telebistarekin batera 
jaio zen eta 30 urte iraun zuen. Gaur 
egun zinean asko garatu da (Handia, 
Loreak…) baina telesailetan atzera 
geratu da. Ez dakit zehazki Euskal 
Telebistaren papera zein den hemen, 
baina argi dago beraiei dagokiela hau 
suspertzea. Gainera, plataforma 
internazional eta globalizatu hauei aurre 
egitea nahiko zaila da. Ez da aurrekontu 
arazoa, eta zaila izan arren 
plataformekin lehiatzea, beraiei dagokie 
hau suspertzea, zinean lortu baitute 
bidea egitea. 
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KALEKO 
GALDEKETA

MAREN ETA MADDI (10-11 urte)
Tarteka herriko zinemara joaten gara, 
lagunekin. Filmak nahiago ditugu 
zineman ikusi, dibertigarriagoa izaten 
da, lagunartean. Horrez gain telesailak 
ere ikusten ditugu; Goazen, Stranger 
Things..., baina bien artean aukeratu 
beharko bagenu, filmak aukeratuko 
genituzke.

UNAI (irakaslea)
Noizean behin joaten naiz zinemara, haurrekin, 
lagunekin edo emaztearekin. Haurrekin joanez 
gero herrian bertan geratzen gara, baina bestela 
Donostiara ere joan ohi naiz, baita Iruñera ere. 
Telesailak ere ikusten ditut, eta bien artean 
aukeratu beharko banu, hauek hautatuko nituzke. 
Filmeei dagokienez, filmaren arabera nahiago dut 
zineman ikusi. 
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MADDI (16 urte) 
Badut lagunekin zinemara joateko ohitura. Gehienetan 
Basterora (Andoain) edo Donostiara joaten naiz, baina 
Urbilera ere joan izan naiz. Serie mordoa ikusten dut, 
baina telesail edo filmeen artean aukeratzea zaila egiten 
zait, egunaren arabera bata edo bestea nahiago dut 
eta. Hala ere, azkenaldian telesail gehiago ikusten ditut 
eta hauek edo filmak ikusterako garaian etxean 
gusturago ikusten ditut.

KARMEN (erretiratua)
Ez dut zinera joateko ohiturarik, eta 
ez dut telesailik ikusten. Nahiago ditut 
filmak eta programak etxean ikusi, 
eroso.  



Lan hau egin ondoren, hausnarketa 
ekiditea ia ezinezkoa da. Nahiz eta zaila 
izan etorkizuna kristalezko bola batean 
ikustea, erraza da sikiera datozen 
urteotan telesailen fenomenoak derrigor 
gora egin beharko duela aitortzea, 
gazteak baitira, orain produktu hau 
kontsumitzen ari direnak etengabe eta 
beraz, eskaintza horri ere kalitatea eta 
kantitatea eskatuko dizkiotenak.

Bestalde, sare sozialetan egunero aurki 
ditzakegu zer ikusi aholkatzen diguten 
aor

zerrendak, eta aktoreak lagunak izango 
balira bezala jarraitzen ditugu. Euren 
profiletan ere, zer musika entzuten duten, 
zer jaten duten, nola janzten diren edota 
ze telesailetan parte hartuko duten 
dakigularik. Produktuaren produktuaren 
produktua dira beraz.

Gainera, telesailen bidez eta hauei esker, 
lagunartean hainbat gairen inguruan 
hausnartzen da, hala nola drogen, 
alkoholaren edo cyberbullyingaren 
inguruan (13 Reassons Why); 
lagunarteaz, heriotzaz, familiaz eta 
maitasun erromantikoaz (Stranger Things

filosofiaz eta egunerokotasunaz (Merli); biziraupenaz 
eta erronkez (The 100); sexuaz (Sex Education); 
feminismoaren eta gizarte heteropatriarkalaren 
inguruan (El Cuento De La Criada); edo politikaz 
(Chernobyl).

)

Azkenean, hauek bilakatu dira literatura garaikidea, hauen 
bidez indartzen baitugu ingelesa hizkuntza bezala, eta 
irudien bidezko irakurketa egiten dugu.  Gainera, “hitza” eta 
“irakurketa” kontzeptuak ere, irudiaren eta Internetaren 
mundua ikusita, konplexu bilakatu dira. 

Irakurketarako gero eta denbora gutxiago dugunez, zinema 
garestia denez, ordenagailu eta mugikorren pantailak eskuetan 
ditugula bizi garenez, galdera da: Telesailen mundua ez ote da 
besteen gainetik dagoen ikus-entzunezkoen ekoizpen eta 
kontsumoaren hizkuntza berri bat bilakatu?

Euskal telesailei dagokienez, Goenkale (20 urte baino 
gehiagoz izan dugu gure telebistetan) eta Goazen 
(gaztetxoak musikarekin lotzen dituen fenomenoa) 
ditugu adibidetzat. Hala ere, aipagarria da horiez gain 
euskaraz ez dela telesail garrantzitsurik ekoiztu, eta 
Mallorkan, Galizian edota Katalunian, aldiz, telesail 
berriak ekoizten dira, eta Internet bidez jatorrizko 
hizkuntzan ikus daitezke, hizkuntza mundura zabalduz.
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