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ESTEREOTIPO NAZIONALEN IKUSPEGIA HEZKUNTZAKO 

KULTURA BISUALEAN 

Ocho apellidos vascos pelikularen analisia  

 

Nerea Navarro Muñoz 

UPV/EHU 

 

Ikerketa honek zine postmodernoaren ezaugarriak ikertu ditu  Ocho apellidos vascos 

pelikulan esanguratsuak diren bereizgarrietan arreta berezia jarriz. Horrez gain, 

pelikularen umorearen ardatz diren estereotipo nazionalak ere analizatu dira, euskaldunei 

eta andaluziarrei esleitzen zaizkien ezaugarrietan zentratuz. Ondorio bezala, pelikula 

postmodernitatearen baitan kokatu daitekeela esan dezakegu bai eta honetan euskaldunen 

eta andaluziarren arteko desberdintasunak gainditzeko amodio erromantikoa dela 

proposaturiko bide bakarra. Beraz, Lehen Hezkuntzako gelarako proposamen- didaktikoa 

luzatuko da, ikasleek berauena ez den nazionalitateez ohartu eta hauen inguruan 

hausnartu dezaten.  

Postmodernitatea, zine postmodernoa, kultura bisuala, estereotipo nazionalak,       

Ocho apellidos vascos 

Esta investigación analiza las características del cine posmoderno haciendo hincapié en 

los distintivos que predominan en la película Ocho apellidos vascos. Además, se 

analizarán los estereotipos nacionales, eje del humor de la película, centrándonos en las 

características que se les atribuyen a los vascos y andaluces. Como conclusión, podemos 

decir que la película, perteneciente a la época postmodernista, propone creer en el amor 

romántico como único camino de superar las diferencias entre vascos y andaluces. Por 

eso mismo, se planteará una propuesta didáctica en la cual los niños van a poder 

percatarse y reflexionar sobre diferentes nacionalidades.  

Posmodernidad, cine posmoderno, cultura visual, estereotipos nacionales,              

Ocho apellidos vascos 

The following investigation analyzes the features of postmodern cinema giving Ocho 

apellidos vascos film as an example and emphasizing on its distinction. In order to do 

that, they have researched national stereotypes taking into account characteristics 

conferred on Basque and Andalucian people. As a conclusion, this postmodern film leads 

public to believe romantic love is the only way to overcome differences between these 

two communities. Therefore, this work suggests an educational proposal in which 

children will be able to reflect on diverse nationalities.  

Post-modernity, postmodern cinema, visual culture, national stereotypes,                

Ocho apellidos vascos   
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Sarrera 

2014ko martxoaren 14an estreinatu zen Ocho apellidos vascos pelikulak oihartzun handia 

izan zuen gizartean. Pelikularen umore sarkastiko eta ironikoaren kontra agertu ziren 

kritikak jaso zituen, euskaldunak eta andaluziarrak elkartu baino, bi nazionalitate hauen 

arteko desberdintasunak areagotzen zituela uste zutenen eskutik. Hala ere, ikerketa 

honetan ateratako ondorioen aurrerakin bezala esan daiteke, pelikulak bi nazionalitateen 

artean sortu daitekeen amodio erromantikoak bien artean dagoen aldea ezabatu dezakeela.  

Gradu Amaierako Lan honetan pelikularen azterketa kulturala egingo da, Ocho apellidos 

vascos fenomenoak egungo gizartean izan duen funtzioaz ohartzeko. Euskaldunen eta 

andaluziarren inguruan eraikitzen diren estereotipoak analizatzeaz gain, pelikula 

postmodernitatearen baitan kokatuko da. Horretarako, Anxo Abuín-ek, Santiagoko 

Literaturaren Teoriako eta Literatura Konparatuko irakasleak, zine postmodernoari 

egokitzen dizkion ezaugarriak oinarritzat hartuko dira, pelikulan agertzen diren ezaugarri 

aipagarrienen analisia eginez. 

Lehenik eta behin, ikerketa honetako objektuak aztertuko dira, kultura bisuala eta honek 

egungo hezkuntzan duen zeresanaz jabetzeko. Teknologiaren garapenaren eskutik 

jasotzen dugun informazio bisualaz gero eta ugariagoa izanik, honetaz baliatu beharko 

liratezkeen proposamen didaktikoak txertatzeko beharra ikusten da hezkuntzan, arte 

bisualekin erlazionatzen diren irakasgaietan ez ezik, gainerako eremu guztietan erabili 

daitekeen baliabide moduan. Horrez gain, talde batetan zalantzan jarri gabe onartuak 

diren ideia aldaezinen (estereotipoen) eta ezagutzen diren estereotipo moten inguruan ere 

informazioa bildu da, lanerako aipagarrienak diren estereotipo nazionalen inguruan 

gehiago sakonduz.  

Beraz, zinema eta honen ezaugarriak analizatzeaz gain, egungo kultura postmodernoaren 

azterketa egingo da, honetan bildutako ideia eta ondorioekin, Lehen Hezkuntzako 

ikasgeletara bideratutako proposamen didaktiko posible baten ideia luzatuz. Honetan 

pelikulan mutur- muturreko ezaugarriak dituzten euskaldunen eta andaluziarren 

nazionalitateak jorratzea planteatzen da, Ocho apellidos vascos pelikula bera material 

bezala izanik, ikasleek berauenak ez diren kulturak ezagutzeko, hauen inguruan 

hausnartzeko eta estereotipo eta topikoetatik urrun gelditzen diren ideia berriak 

eraikitzeko. 
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1. Marko teorikoa eta kontzeptuala 

Lanari hasiera emateko, beharrezkoa da azterlan honetan ikerketa- objektu izango diren 

kontzeptu desberdinak definitzea, ondoren, lanaren gaia sakontasunez aztertu eta ulertu 

ahal izateko. 

 

1.1. Kultura bisuala 

Kultura bisuala zer den definitzerako orduan, gure buruak egun entzute handia duen 

informazioaren gizarte delako horretan kokatu behar ditugu. Izan ere, egungo 

teknologiaren garapenaren laguntzaz, ordura arte gure begiekin ikusgai ez genituen 

gauzak ikusi ahal ditugu (Mirzoeff 2003: 22). 

Oraindik zehaztu ez den aro berri baterantz goaz eta horregatik, nahiz eta 

postmodernitatea definitzeko zailtasunak izan, Jon Kortazar-en esanetan, 

postmodernitateak “kontzeptuaren alderdi transgresorea nabarmentzen du, eta berebat 

jolasaren eta eraikuntzaren alderdia, beti ere Jakintzari eta Aginteari aurre egiteko eta hori 

guztia errealitatea adierazteko krisiarekin batera adierazten da” (Kortazar 2007: 10). 

Mirzoeff-en ustetan, postmodernitatea da kulturaren krisi bisuala sortzen ari dena (2003: 

20) eta egungo gizarte industrial honen oinarria informazio bisuala interpretatzeko 

gaitasuna duena, informazio hau gero eta garrantzia handiagoa bereganatzen doalarik 

(2003:23). 

Baina XIX. mendetik gaur egunera arte kultura bisual berriaren eskutik jasotzen ari garen 

estimulu guztiek gure kanpo bisuala asetzeari ekin diote, gero eta abiadura handiago 

batean ikusten ikastera eta gero eta modu arinago batean konektatzera ohitu garelako 

(Mirzoeff 2003: 23). 

Mirzoeff-ek Introducción a la Cultura Visual liburuan kultura bisuala honela definitzen 

du: 

La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor 

busca la información, el significado o el placer conectados por la tecnología visual. 

Entendiendo como tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para ser 

observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e 

Internet. (2003:19) 
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Mirzoeff-ek bere definizioan aipatzen dituen gertaera bisualak inguruarengatik definituta 

ez daudela dio; gertaera bisual hauek ikuslearen eta honek ikusten duenaren artean dagoen 

interakzioengantik baizik (Mirzoeff 2003: 34). 

Jasotzen dugun informazio bisuala gero eta ugariagoa eta garrantzitsuagoa da, egungo 

teknologia berriek hau eskura jartzen digutelako, gure kanpo bisuala informazioaz betez. 

Modu honetan, Mirzoeff-ek (2003: 27), egunerokotasuneko informazioaren krisia 

eragiten duena kultura bisuala dela eta honek gure eguneroko bizitza postmodernoari 

aurre egingo diola dio.  

 

1.1.1. Kultura bisuala hezkuntzan 

Pasadan mendeko 80ko hamarkadatik, arteari hezkuntzako ateak irekitzeko beharra ikusi 

zen (Hernández 2010: 11). Kultura bisualaren ideia 90ko hamarkadaren erdialdetik 

aurrera esploratzeko eremu berri moduan agertu zen eta ez arte bisualetara bakarrik 

mugatzen zen esparrua bezala. Izan ere, kultura bisuala hezkuntzako eremu guztiekin lotu 

daiteke, eta ez arte bisualekin erlazionatzen den hezkuntzari bakarrik (Hernández 2010: 

9). Ideia hau zehatzago eta argiago agertzen da aipu honetan:  

La cultura visual en la educación, no niega sino que favorece la realización de proyectos 

y de prácticas, generadas como y a partir de procesos de indagación. […] nos brinda una 

caja de herramientas conceptuales, metodológicas y posicionales […] que permite pensar 

y explorar la relación entre las representaciones visuales y la construcción de posiciones 

subjetivas (Hernández 2010: 13-14). 

 

Egungo gizartea gero eta pluralagoa eta globalizatuagoa denez, kultura bisualak ez dio 

arte hezkuntzari bakarrik erreferentzia egiten eta gizarte konplexu honetan 

garrantzitsuena desberdintasunarengandik ikasi daitekeela onartzea da. Horregatik, arte 

hezkuntza ez litzateke izan behar egun ulertzen dugun bezalakoa eta uste hau aldatzeko 

beharrezkotzat jotzen du erronkak planteatzen dituzten problemetan oinarritzen diren 

ezagutzak curriculumean integratzea (Hernández 2010: 12- 13).  

Postmodernitateak arte bisualetan aldaketak eragiten ari da, izan ere, eskolara doazen 

umeen irudien produkzioan, batez ere, gailu teknologikoen eragin argia ikusten da, 

beharrezkotzat ikusiz, arte bisualen orientazioa birplanteatzea hezkuntzan. Hori dela eta, 

kultura bisualaz mintzo garenean hiru zentsutan egiten dugula dio Hernández-ek (2010: 

16-17): 

1. Ikustearen eta begiradaren efektuak ikertzen dituen ikasketa- esparru bezala:  
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irudiek eta bestelako irudikapen bisualek munduaren inguruan pentsatzea eta 

guk munduko subjektu bezala nola begiratzen dugun eta begiratuak garen 

konturatzera laguntzen gaituzte. 

2. Iraganeko eta oraingo irudi eta objektuek nola ikusten dugun eta begiratuak 

garen isla bezala: bizi garen momentu historikoaren gaineko hausnarketa eta 

beste garai batzuen inguruan, irudikapen bisualak erabiliz, eraikitako 

kontaketen berrikuspena. 

3. TIC-ekin dugun erlazioak gu geu nola ikusten garen eta mundua nola ikusten 

dugun markatzen duen baldintza kulturala bezala: ikusten dugunaren eta nola 

ikusten gaituztenen arteko interakzioek gugan izan dezaketen efektua. 

Hernández-ek planteatzen duen ideia, beraz, honela laburbiltzen da: 

Una propuesta educativa desde la cultura visual puede ayudar a contextualizar los efectos 

de la mirada, mediante prácticas críticas […], explorar maneras mediante las que lo que 

miramos nos conforma, nos hace ser lo que otros quieren que seamos, y poder elaborar 

respuestas no reproductivas frente el efecto de las miradas (2010: 18). 

 

1.2. Estereotipoak 

Estereotipoak talde edo gizarte batengatik eskuarki onartuak diren irudi edo ideia 

aldaezinak dira (Diccionario RAE, S.V.). Nadia Lie-k El Juego con los Estereotipos 

liburuan estereotipoa unitate estereotipatu batean konbinatu daitezkeen elementu 

desberdinek osatzen dutela dio: irudiek, ideiek eta sinesmenek; forma tematikoek; 

gidoiek eta lotura sintagmatikoek; esateko, kontatzeko eta erakusteko moduek; eta 

sintagma linguistikoek (Lie 2012: 46).  

Are gehiago, hainbat ezaugarri biltzen dituenean estereotipotzat hartuko da, ezaugarri 

hauek, frekuentzia, finkapena, aldaketarako erresistentzia, jatorri zehaztugabe eta 

ezezaguna, iraunkortasun erlatiboa, bat- bateko izaera ez zalantzagarria, epe luzeko 

memorian finkatutako pentsamendua eta balio negatiboak izanik. Ezaugarri hauek 

guztiak historiaren, kulturaren eta estereotipoak identifikatzen dituztenen jarrera sozial, 

instituzional edo interesen baitan dago.  

 

1.2.1. Estereotipo motak 

Psikologiak estereotipoak aztertu ditu eta bizi garen testuinguru sozialean funtzio bat 

aurkitu die: “la necesidad humana de contribuir a la unión con los semejantes a partir de 
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la caracterización de los diferentes, simplificando la realidad que es por demás compleja 

para definir concretamente los límites de ese propio grupo”. Hori dela eta, ezaugarrien 

araberako barneko zatiketa horrek estereotipo mota desberdinak egotea dakar (X.X.: 

Enciclopedia de clasificaciones: Tipos de estereotipos): 

- Estereotipo erlijiosoak: gehiengoak jarraitzen ez dituen balio eta ohiturak 

eztabaidan jartzen dira, hauen gaineko kritika ironikoa eginez. Mota honetako 

estereotipoak herrialde erlijiosoetan nagusitzen dira, izan ere, hauetan erlijioa  

ukiezina eta eztabaidaezina da. 

- Estereotipo politikoak: politikarien pentsamenduen difusio masiboak hauekin 

bat datozen pertsonen berezko pentsamendu kritikoa galtzea dakar. Mota 

honetako estereotipoak ironikoki agertzen dute nola inor ez den ideologia jakin 

batekin jaiotzen eta nola momenturen batean ideologia jakin baten alde jartzeko 

arrazoizko erabaki bat hartu behar izan den.  

- Arrazako estereotipoak: azalaren kolorea edo kultura jakin bateko kide 

izateagatik bereizketa egiten duten estereotipoak dira eta ezaugarri hauen 

balioespen positibo zein negatiboa desberdintasunean oinarritzen da. 

- Klase- estereotipoak: botere ekonomikoa aurreiritzi sozialaren eragilea da eta 

botere honek norberak gainerako gizartearekin dituen interakzioetan, lanean 

esaterako, du sorburua. 

- Estereotipo nazionalak: etorkin asko biltzen diren tokietan nagusitzen den 

estereotipo mota da, izan ere, etorkinei esleitzen zaie toki horretan gertatzen diren 

arazo guztien zergatia. Bestetik, etorkinen eskutik egindako lana goraipatzen 

duten beste batzuk ere badaude, hau ere estereotipo izatera helduz. Leku jakin 

bateko biztanleei esleitzen zaien nortasuna estereotipo mota honi dagokio. 

- Genero estereotipoak: denborarekin emakumeak aurrerapauso nabarmenak egin 

ditu, gaur egun lan munduan murgilduta egotera helduz. Aurrerapauso hauek 

generoarekin lotzen dira eta horiek estereotipoen ugalketa ekarri eta 

desberdintasuna nagusitzen dute.   

- Sexu- estereotipoak: orientazio sexual jakin bat dutenei edo jada sendotutako 

bikote bati rol jakin bat esleitzen dion estereotipo mota da. Ezezaguna denaren 

aurkako erresistentziak homosexualitatea duela urte askotako gauza dela ahaztea 

dakar, besteak beste. 
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1.2.2. Estereotipo nazionalak 

Estereotipo nazionalak gure lanarentzako aipagarrienak dira. Estereotipo mota hauek 

lanaren garapenean ikertuko den pelikularen oinarri izanik, atal honetan sakontasunez 

azalduko dira.  

Gizatasuna balore eta eredu kultural desberdinez sortutako gizarte etniko desberdinetan 

banatuta dago, hau izanik gizatasuna banantzearen printzipio nagusia. Honekin batera, 

nazio hitza kultura eta antolaketa politikoarekin erlazionatzen den gizon- emakumeen 

taldekatzea bezala ikusten da. Kultura nazio hitzaren definizioaren oinarritzat hartzen da 

eta boterea estutuarengan legitimatu. Estatua bere nazioaren unitate organiko, solidario 

eta homogeneo batean oinarritu behar denez (Lie 2012: 62-65), izaera nazionalak honela 

definitzen dira: nazio batzuetan beste batzuetan baino sarriago ematen diren aurretiko 

jarrerak dira, nahiz eta ez den beharrezkoa jarrera hauek nazioa osatzen duten partaide 

guztietan aurkitzea. Nazio bakoitzak bere izaera berezia du; espainiar bat bezain serioa 

bezalako baieztapenek erakusten duten moduan (Lie 2012: 64). 

Gizabanako batek talde etniko bati buruz duen iritziak ez du garrantzirik, baina 

partekatuak diren ideiak (posiboki onartuak izan direnak eta kritikoki zalantzan jarri ez 

direnak) arau sozial bihurtu daitezke (Sangrador 1996: 96). Publikoaren onarpen honek 

irudi nazionalaren eraketa- prozesuan paper garrantzitsua jokatzen du (Lie 2012: 73). 

Ideia hauek ez dira gizabanako baten pentsamendutik sortzen; gizabakoen sozializazio- 

prozesuan zehar txertatuak, ikasiak eta partekatuak izan dira (Sangrador 1996: 98). 

Estereotipo eta prejuizioak bereganatu ditugun leku eta momentu zehatzetan kokatzea 

ezinezko dugu, hauek gure alfabetatze- sozial goiztiarrean, gure sozializazio- prozesuan 

modu informal batean, etab. irakatsiak izan baitira (Lie 2012: 78). Behin kategoria hauek 

bereganatuta, hedabide sozialek, beste pertsona batzuekin izandako elkarrizketek, etab. 

kategoria hauekin erlazionatzen diren ezaugarriak estereotipo bihurtzen dira (Sangrador 

1996: 98). 

Zenbait teorikoren ustetan, umore etnikoaz eta topikoez barre egitea arriskutsua izan 

daiteke, batez ere publikoak hauen intentsio ironikoa harrapatzen ez badu (Colbert 

(argitaratu gabea): 9). Izan ere, estereotipo nazionalek jarrerak justifikatzen dituzten 

heinean, funtzio atzerakoia izan dezakete, elkarrekiko liskarrak piztera heldu ahal izanez 

(Sangrador 1996: 99).  
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Talde etniko bateko kideren batek bere talde propioaren inguruan txiste bat egiten badu, 

talde barruko komunikazioa ahalbidetzen du eta talde honetako gainerako partaideei 

beraien jarrera eta portaerak ikertzera gonbidatzen die. Baina talde honetatik at dagoen 

beste batek txiste berdina egiten badu, kontrako efektua lortuko luke, honek taldearen 

ezaugarri ohikoenetara bideratuko bailituzke txisteak eta hauek talde guztiaren ezaugarri 

unibertsaltzat hartuko bailirateke, taldea estereotipatzea eraginez. Aldaketarako bide 

bakarra txisteen egileek beraien ahulgunez ohartzea izango litzateke. (Colbert (argitaratu 

gabea): 18-19).  

Talde nazional edo etnikoei esleitzen zaizkien ezaugarriak testuinguruaren, momentu 

historikoaren edo diskurtsoaren araberakoak dira (Lie 2012: 69) eta ez dira talde hauei 

egindako behaketan oinarritzen; talde jakin horri rol jakin bat esleitzeko premian baizik 

(Lie 2012: 66).  

Gainera, estereotipo nazionalak diskurtso sozialean presente daude, denborak aurrera 

egin ahala eta nazioak aldatzen doazen heinean, hauek ere behar den momentuetan aldatu 

eta indarberritzen dira. Estereotipoak desegoki ikusten direnean, hauek beraien aurkakoei 

bidea zabaltzen die, izan ere, irudi nazionalek beraien izaera kontraesankorragatik 

definitzen dira eta polaritate honen ondorioz, zaharkitze edo desagerpenetik babestuak 

daude (Lie 2012: 69-71).  

 

2. Corpusa 

2014ko martxoaren 14an estreinatu zen Ocho apellidos vascos filmak arrakasta handia 

izan zuen publiko euskaldunaren zein ez euskaldunaren artean, Euskadi izanik pelikula 

hau gehien ikusi izan zen tokia. Publizitate handia egin zen urte horretako pelikularrik 

arrakastatsuena izango zelakoaren sloganpean hura ikustera animatu nintzela. Filma 

estereotipo eta umore etnikoz josita zegoela ikusi nuen eta hauek zein puntutara arte heldu 

zitezkeen nire begiez egiaztatu nahi izan nuen. 

Komedia erromantiko honetako protagonistek andaluziarren eta euskaldunen estereotipo 

etnikoen parodia hutsa egiten dute euskara, politika, janaria, janzkera, etab. bezalakoak 

satirizatuz. Topikoez barre egiteak zenbait arrisku dakartzala deritzot, hauen asmo 

ironikoa harrapatzen ez duen publikoaren zati horretan kokatzen baitnaiz. Izan ere, nire 

ustetan, estereotipoekin bukatzea baino, ohikoak diren topikoak elikatzen jarraitzen du 

pelikula honek.  
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Hori dela eta, ikerketa lan honetan filmeko umorearen ardatz diren nazionalitate 

estereotipoak identifikatu eta aztertu, eta hauen inguruan hausnarketa sakona egingo da 

bai eta zine postmodernoak dituen ezaugarrietan oinarrituz, formatu audiobisualean 

agertzen zaigun film hau egungo kultura bisualean kokatu ere. 

 

3. Metodologia 

Lan honen azterketa- objektuak ikerketa kulturalaren alorrean sartzen dira, Fernando 

Quirós-en esanetan ikerketa kulturala, 

"[...] es el estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de 

análisis conceptualmente importante, pertinente y teóricamente fundado. En el concepto 

de cultura cabe tanto los significados y los valores que surgen y se difunden entre las 

clases y los grupos sociales, como las prácticas efectivamente realizadas a través de las 

que se expresan valores y significados y en las que están contenidos" (2004: 1). 

Anxo Abuín-ek (2008) postmodernitatea era zinematografikoa bezala definitzen du, aro 

honetako zinema ekuazio honetan agertzen diren ezaugarrien emaitza izanik:  

1.Grafikoa. Zine postmodernoaren ezaugarriak. 
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Kortazar postmodernitateaz mintzo denean,  

[…] egitura literarioen arteko bereizgabetasuna izango luke, errealitatea eta fikzioa 

nahastuz, testua munduaren metonimia eta sinbolo bihurtuz […] pentsamolde orokor 

ideologiko eta ez literario horretan, errealitatea azaltzeko ezintasunaz gain, indiferentzian 

eta utopien galeraren oharmen kritikoan dago postmodernitatearen kontzeptuaren gune 

nagusia (2007: 20).  

Honako osagai hauek seinalatzen dira  (Kortazar 2007: 15-20):  

- Pluralismo estilistiko eta politikoa: errealitatea adierazteko modu desberdinak 

daude. Ez dago honen errepresentazioa egiten duen estilo bakarra. Izan ere, 

“kontua ez da egiaren bila abiatzea, egiaren adierazpen ironikoa egitea baizik”.  

- Konstruktibismoa: gogoetetan oinarritutako eraikuntzak egiten dira 

errealismoari aurre egiteko. 

- Testuartekotasuna eta polifonia: idaztearen helburu nagusia testuak betetzea eta 

beste testu batzuei erreferentzia egitea da.  

- Anakronismoa: denborak nahasten dira, denbora espazio bihurtzen da, ez dauden 

denborak kontatzen dira, etab. 

- Narratzailearen agnostizismoa: narratzailearen eta narrazioaren artean hutsune 

handia dagoenez eta narratzailea errealitatez mintzatzeko gai ez denez, narrazioa 

erabat erlatibizatzen da.   

- Generoen arteko mugen galera: genero literario desberdinak nahasten dira.  

- Ziorik gabeko idazkera: tradiziozko kontagintza ez utopikora itzuli, 

abangoardiak alde batera utzi, eta narrazio lineala eta tradizionala berreskuratzen 

ditu.  

- Bestetasuna: bestearen eta diferentea den horren onarpena.  

- Indiferentzia eta trukagarritasuna: moralaren aldetik, gizarte jakin batzuetan 

ondo ikusia dena beste batzuetan txartzat ikusten denez, “balio moralaren 

erlatibitatea (…) errealitatea adieraztean agertzen den erlatibitatean bertan dago”. 

Horrez gain, “egia antzeman ezin denez, dena erlatibo bihurtzen da”, izan ere, egia 

ez da berdina denetzat eta hau definitzea ezinezkoa da. 
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- Irakurlearen aurkikuntza: postmodernitatea publikoaren bila doa, honengan 

sentimenduren bat eragiteko.  

- Izadiaren aurkezpen ekologikoa: “subjektuaren eta haren inguruko izadiaren 

arteko harremana” postmodernitatearen oinarri ideologikoetako bat da. 

 

4. Lanaren garapena 

Lanaren garapenean Ocho apellidos vascos pelikularen ikerketa egingo da Anxo 

Abuínek, Santiagoko Literaturaren Teoriako eta Literatura Konparatuko irakasleak, 

zinema postmodernoari esleitzen dizkion ezaugarriak oinarritzat hartuz. Horrez gain, 

pelikulan agertzen diren estereotipo nazionalen analisia egingo da, andaluziarrei eta 

euskaldunei esleitzen zaizkien estereotipoetan arreta jarriz.  

 

4.1. Zine postmodernoa: Ocho apellidos vascos 

Ocho apellidos vascos (2014) Emilio Martínez-Lázaro zuzendari espainiarraren eskutik 

bideratua eta Borja Cobeaga eta Diego San José gidoilarien eskutik sortua izan den 

pelikula, zine espainiarraren historiako filmik arrakastatsuena dugu. Komedia 

erromantiko honek zine espainiarra denboraldi luze batez ikuskizunen saileko postu 

gorenean egotea lortu zuen, guztira 42 milioi euroko irabaziak eta 6,5 milioi ikusle izatera 

helduz (Lavanguardia.com). 

Pelikularen estreinaldiak gizartean oihartzun handia izan zuen eta jaso zituen kritikez 

gain, pelikulak hainbat sari jaso zituen: Goya Sarietarako izan zituen bost izendapenetatik 

hiru sarituak izan ziren (Carmen Machi emakumezko aktore onena, Karra Elejalde 

gizonezko aktore onena eta Dani Rovira ezusteko aktorea), Idazleen Elkartearen bi sari, 

Zilarrezko Fotograma ikusleek izendatutako pelikula onenari eta Zinematografia- 

idazlearen Saria.  

 

4.1.1. Sinopsia 

Ocho apellidos vascos filma Sevillan hasten da. Rafak, filmeko mutilezko protagonistak, 

euskaldunei buruzko zenbait txiste botatzen ari dela Amaia ezagutzen du. Amaiak, nahiz 

eta bere ezkontza bertan behera gelditu, ezkondu aurreko agurra egitea onartzen duen 

emakumezko euskaldunak, txistu egiten dio eta Rafaren etxean gaua igaro ondoren, 
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mutilak Euskal Herrira joatea erabakitzen du korrika alde egiterakoan ahaztu zaion 

mugikorra bueltatzera. Rafak Amaia bere herrian, Argoitian, aurkitzen du eta bien artean 

akordio batera heltzen dira zeinetan Rafak Antxon izatea onartzen duen. Antxonek 

Amaiaren mutil-lagun euskaldunaren plantak egingo ditu Koldok, Amaiaren aitak, 

Amaiaren ezkontzak porrot egin duela ez ohartzeko. Iruzurra hain ondo doa bikoteak 

ezkontza egunera arte isilpean mantentzen duela, Rafak aldarean ezetza ematen dion arte. 

Baina azkenean, bikotea maitemindu egin da eta bi protagonistek rolez aldatzen dute: 

Amaia andaluzez janzten da Rafaren bila joateko. 

 

4.1.2. Testuingurua 

Ocho apellidos vascos pelikularen trama Espainiako iparralde eta hegoaldeko muturreko 

bi eszenatokietan gertatzen da, pelikulan esanguratsuenak diren bi eszenatoki hauen 

arteko aldea pelikularen aurrerakinak ezagutzera eman zuelarik: “Cuando el norte y el 

sur chocan”. Pelikularen hasierako eta amaierako eszenak Sevillan ematen dira, Triana 

Zubiaren ondoan, hain zuzen ere, baina 98 minutuko iraupena duen film luze hau 

Espainiaren iparraldean gertatzen da. Pelikularen trama nagusia Argoitia izenaz ezagutu 

den Euskal Herriko eta Nafarroako hainbat herriren elkartzetik sortu den fikziozko 

herrian gertatu da. Kostaldeko eszenak egiteko Getariako portua eta Zumaiako herri 

euskaldunak aukeratu dira, bigarren honetan dagoen San Telmo Ermita pelikularen 

amaierako momentu aipagarrienaren eszenatoki izanik.  

 

4.2.  Zine postmodernoaren ezaugarriak: Ocho apellidos vascos 

Anxo Abuinek zine postmodernoari esleitzen dizkion ezaugarriak aztertuko dira atal 

honetan, horretarako, Ocho apellidos vascos pelikula aukeratu da zine 

postmodernoarekin erlazionatzen diren ezaugarri esanguratsuenen analisia egiteko.  

 

4.2.1. Generoen nahasketa 

Ocho apellidos vascos pelikulak zine postmodernoari esleitzen zaizkion ezaugarri asko 

biltzen ditu eta pelikula modernoetan ez bezala (hauetan generoa oso zehaztuta egoten 

baita), pelikula eta literatura postmodernoan oso ohikoa da genero desberdinen nahasketa. 

Hori dela eta, pelikulak genero jakin batean kokatzeko zailtasunekin topo egiten du, Ocho 

apellidos vascos filmaren kasuan bezala, hasieran komedia bezala aurkezten zena 
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andaluziarren eta euskaldunen arteko desberdintasunei aurre egiteko komedia 

erromantikoa bihurtu da. Izan ere, bi nazionalitate hauen artean dauden aldeak onartzen 

ditu pelikulak eta pertsonaia protagonisten artean sortzen den amodioa hauek gainditzeko 

tresna bezala ikusten da. Filmaren argumentuak komedia erromantikoaren patroiak 

jarraitzen ditu, hau da, bat-batean ezagutzen diren bi pertsonen artean jaiotzen den, eta 

ikusleentzako begi-bistakoa den, erakarpenak ez ditu bi protagonistak modu erromantiko 

batean lotzen. Honen zergatia, bestearen nazionalitatea bezalako kanpo-eragile batek bi 

hauek elkarrekin ez egotea suposatzen du, bakoitzak berea ez den nazionalitateari errefusa 

baitio. Horrela ba, hainbat eszena komikoren ostean, protagonistetako bat bata-

bestearentzako eginak daudela konturatzen da eta amaiera bezala biek bata-bestearekiko 

sentitzen duten maitasuna agertzen dute. Hori dela eta, Ocho apellidos vascos pelikulak 

amodio erromantikoan sinesten du protagonista bakoitzak bestearen nazionalitateak 

aurkezten dion eragozpenari aurre egiteko baliabide bezala. 

 

4.2.2. Kultura popularra 

Zine postmodernoaren beste ezaugarrietako bat kultura popularraren agerpena dugu. 

Ocho apellidos vascos pelikulan zehar, behin eta berriro andaluziarren eta euskaldunen 

kultura popularren ezaugarriak tartekatzen dira. Izan ere, kultura popularra nazio 

bakoitzaren identitatearen bereizgarritzat hartzen da, honen baitan nazioaren balore 

kulturalak, tradizioak, sinesmenak eta ohiturak agertzen baitira. Beraz, bi nazionalitate 

hauek bata-bestearengandik aurkakoak direla adierazteko beste modu bat izango litzake 

nazionalitate bakoitzari dagokion kultura popularra.  

Aztertzen ari garen pelikularen kasuan, Espainiako iparralde eta hegoaldeko kultura 

popularraren mutur-muturreko ezaugarriak antzeman daitezke bata bestearen atzetik. 

Ezaugarri hauetako batzuk oharkabean pasatzen dira, gehienetan dekoratuaren parte 

izanik. Ezaugarri hauen adibide dira Rafak bere etxearen hormetan eskegita dituen 

toreroaren (7’34’’) eta Ama Birjinaren koadroak (9’09’’) edota Rafak hegoaldetik 

iparraldera autobusez egindako bidean gurutzatutako Espainiako geografia guztian zehar 

banatuta dauden eta Espainiako sinbolo den Osborneko zezena (11’55’’). Hegoaldeko 

herriarekin maiz erlazionatzen den tauromakia eta erlijioarekiko fideltasuna agertzen 

zaizkigu adibide hauetan. Hegoalde eta erlijioarekin lotu daitezkeen beste adibide batzuk 

ere presente daude pelikulan zehar, esaterako, Rafak lepotik zintzilikatuta daraman 
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Macarena Birjinaren urrezko domina (7’24’’) edo Rafak Jainko Kreatzailearen 

kofradiako lepakari dela harro-harro adierazten duenean (1h26’).  

Pelikularen lehenengo eszenatoki bezala agertzen zaigun Sevillan, aipatu berri diren 

tauromakia eta erlijioaz gain, andaluziarren kultura popularrarekin erlazionatu daitezkeen 

beste hainbat ezaugarri aurkitzen ditugu: abesti eta dantzak, janzkera, argiz eta kolorez 

beteriko “Tablao Flamenkoak” (ikuskizun flamenkoak egiten diren lokalak), etab. Hauek 

guztiak Espainiako hegoaldeko kultura popularraren bereizgarri izanik, pelikulan paper 

garrantzitsua jokatzen duten muturreko bi eszenatokietako bat aurkezteko erabili dira bai 

eta bertoko protagonistaren nortasun bizi eta alaia islatzeko ere (1’57’’). Espainiako 

hegoaldeko abesti eta dantza herrikoiak ditugu pelikularen hasieran agertzen zaizkigun 

Sevillanak. Horrez gain, bertako jai giroan herrikoen jantzi tradizionalak ere presente 

daude: emakumezkoek tantoz beteriko eta kolore biziko jantzi luzeak, bizkarrean 

zintzilikatutako mantoiak, apain-orraziak eta arrosak, belarritako handiak eta takoidun 

zapatak janzten dituzte eta gizonezkoek jakatxo labur eta praka mehedun jantziak, 

txaleko, gerriko eta alkandora zuriekin. Gainera, hegoaldeko ferietako edari ofizial bezala 

ezaguna den Rebujitoari (3’10) zein hegoaldeko sukaldeetan ohikoak diren ogi-mami (ogi 

txigortuaren apurrak txikitutako okela eta barazkiekin) (14’34’’)  eta lapikoei aipamena 

egiten zaie.  

Espainiako hegoaldetik iparraldera salto eginez, bigarren honen kultura popularren 

adierazle esanguratsuenetariko bat hizkuntza dela esan beharra dago, Euskara euskal 

kulturaren nortasunaren adierazle nabarmenetariko bat baita. Espainiako bi muturrak 

bata-bestearen aurrean jartzeko eta bi hauek jada elkar ulertzeko dituzten zailtasunak 

begi-bistakoak izanik, euskal hizkuntza, hauen artean dagoen aldea txikitu baino hau 

handiagotu egiten duen metafora bezala ulertu daiteke. Izan ere, honen adibide da Rafa 

Argoitiara heldu eta Amaiaren mutil-laguna (Antxon) balitz bezala jokatu behar duenean 

(30’50’’) edota Koldok, Amaiaren aitak, euskaraz hitz egiteko eskatzen dionean 

(52’57’’). Euskal hizkuntzarekin egindako metafora honetan Espainiako iparraldeak eta 

hegoaldeak elkar ulertzeko zailtasunak badirela ohartzera eraman gaitzake.  

Honekin batera, Euskal Herriko bandera ofizialtzat dugun Ikurriña ere presente dago eta 

hau pelikularen hainbat kasutan ikusgai agertzen da, hala nola, Amaiak bere mugikorrean 

daraman karkasan (23’11) edota Argoitiako portuan (24’13’’). Are gehiago, Amaiaren 

mugikorreko karkasan Lauburua agertzen da, hau izanik gaur egun euskal kulturaren 
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sinbolo adierazgarri eta ezagunetariko bat. Gainera, Amaiak bere kotxearen atzeko aldean 

daraman pegatina, Kukuxumuxu marrazki fabrikako ardia (24’02’’), Euskal Herriko 

azken urteetan ikur ezagun bihurtu da. Ildo honetatik, Argoitiako baserrietako ate batetik 

zintzilikatua agertzen den Eguzkiloreak euskal mitologia eta iparraldeko kultura 

popularra eskuarki lotzen ditu. Izan ere, nahiz eta Eguzkiloreak hainbat tokitako 

sinbologia partekatu, antzina espirituak, ekaitzak eta bestelako arriskuak usatzeko 

propietateak zituela uste zen. Honekin argi dago nahiz eta aspalditik datorren ustea izan, 

gaur egun ere euskal herrietan sinesmen honek aurrera diharduela. Baina pelikulako txiste 

batean esaten den bezala, ez dago txapela baino ezer euskaldunagorik (32’12’’), txapela 

baita herriaren fisionomia markatu duen jantzia.  

Hegoaldetik iparraldera pasatzearekin batera honetan egindako lehenengo eszenetan, 

belaunaldiz-belaunaldi modu tradizional batean jokatua izan den Eskupilota agertzen 

zaigu. Rafa Argoitiara heldu eta autobusetik jaitsi bezain laster, Argoitiako frontoian 

jolasean dabiltzan mutilak agertzen dira (16’02’’). Errealitatean ez zaio garrantzia 

berezirik ematen, izan ere, eszenak segundu gutxi batzuk irauten ditu, baina Eskupilota 

Euskal Herriko kultura popularrarekin erlazionatzen den kiroletariko bat da. Euskal 

musika ere presente dago pelikulan eta honen adibide dira Txalaparta (Amaiaren 

mugikorretako doinuan) (23’11’’) eta Kortatu euskal musika taldea (49’19’’).  

Kalimotxoa, ardoa, sagardoa eta txakolina bezalako edariei aipamena egin zaie pelikulan, 

hauek Euskal Herriarekin lotzen diren produktuak izanik. Horrez gain, Euskal Herrian 

poteoan joateko dagoen ohitura ere aipatzen da. Iparraldeko gastronomiari dagokionez, 

nahiz eta azaleko modu batean izan, Koldok Amaia eta Antxon (Rafa) jatera gonbidatzen 

ditueneko eszenan aipamena egin zaio. Zerbitzariak irakurritako menua nahiz eta 

esajerazioa izan (menuan zerrendatutako plater guztiak bata-bestearen atzetik jatekoak 

izateak), honekin adierazi nahi dena bertoko gastronomia zabal eta anitza dela da (33’).  

 

4.2.3. Helburu gabeko elkarrizketak eta ironia 

Kasu askotan zine postmodernoan elkarrizketak ekintza bera baino garrantzia handiagoa 

duenez, hitz-jariorako gaitasuna duten pertsonaiak ohikoak dira. Are gehiago, kasu 

batzuetan hitzontzikeria etengabea egoten da trama jarraitzeko ezer esanguratsurik esan 

gabe. Ezer garrantzitsurik ez esateko baina, era berean, hitz egiteko gaitasun honen 

adibide dira Rafa eta Sevillako bi lagunak. Azken bi hauek (Curro eta Joaquín) pelikulan 
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ezer gutxi dute esateko. Beraien papera Espainiako iparraldeari aipamena egiten dien 

txiste zaparrada botatzea eta euskal nazionalitaterekin erlazionatzen diren estereotipoak 

nabarmentzea da film guztian zehar, izan ere, nahiz eta hauek bigarren mailako 

pertsonaiak izan, pelikulari ukitu umoretsua ematen diotenak dira. Rafa protagonistaren 

kasuan, ordea, honen hitz-jariorako trebetasuna pelikulako lehenengo eszenatik 

antzematen da, honek iparraldekoen inguruko txisteak eta bere tabernara gerturatu diren 

emakumeei piropoak botatzean (3’55’’), besteak beste.  

Elkarrizketa hauetan antzerki-izaera duten egoera komikoak nagusitzen dira, hau izanik 

Ocho apellidos vascos pelikulan ia erabiliena den baliabidea. Zine modernoan ez bezala, 

(honen pisurik handiena istorioan beran baitago) zine postmodernoan pertsonaien arteko 

elkarrizketek ez dute zertan helburu narratibo bat izan behar. Aztertzen ari garen pelikulan 

gertatzen den bezala, mota honetako elkarrizketekin topo egitea oso ohikoa da. Honetan 

ematen diren elkarrizketek ez dute istoriaren pisu handiena garraiatzen, istoriaren 

garrantzia, beraz, irudian eta bestelako baliabideetan egongo litzateke. Horregatik, eta 

ikuslearen barrea ziurtatzeko, keinuz eta ahotsarekin egindako jolasen esajerazioan 

datzate antzerki-izaera hau duten elkarrizketak. Egoera hauen adibide da aipatutako 

Sevillako bi lagunek elkarren artean duten elkarrizketa txikia, Amaia eta bere lagunak 

hauetako batek botatako piropoei aurre egitean (3’39’’), besteak beste.  

Ironia ere zine postmodernoan oso erabilia den errekurtsoa da, Ocho apellidos vascos 

pelikulan behin eta berriz erabilia dena. Pelikularen ardatz den umore etnikoari 

erreferentzia egiten dioten txisteek ironiaz beteriko mezuak helarazteko erabili dira eta 

pertsonaien arteko elkarrizketak sarkastikoak eta garratzak izaten dira. Gainera, 

elkarrizketetan erabilitako ironia hau ikusleari barrea eragiteko erabiltzen da, baina era 

berean, ikuslearen konplizitatea bilatzen du honek filmean egindako txisteak eta hitz-

jolasak ulertzeko gaitasuna baloratzeko. Bestela esanda, gidoilariak espresuki tartekatzen 

ditu ironiaz eta sarkasmoz jositako elkarrizketa eta txisteak, horrela, ikusleak joko honen 

parte sentitzeko.  

 

4.2.4. Irudiaren eta musikaren garrantzia  

Zine postmodernoan irudiek berebiziko garrantzia izaten dute, hori dela eta, zuzendariek 

irudi bisual txundigarriekin jolasten dute, irudien estetika asko zainduz. 

Postmodernitateko zuzendariek ikusleak harritzea eta hauek ikusten ari direnarekin 
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gozatzea bilatzen dute. Irudiarekin lotuta, azken urteotan musikak zinean duen 

protagonismoa nabaria da. Horregatik, zine-zuzendari askok musikaren baliabidea 

erabiltzen dute, irudiaren errekurtsoa bezala, ikusleak pelikulan murgildu daitezen. 

Pelikulako momentu esanguratsuenetan musikaren bolumena nabarmen igotzen da 

eszenako elementurik garrantzitsuena bilakatuz, ikusten ari garen irudia indartzeko.  

Pelikulan zehar hiruzpalau aldiz erabiltzen den abestiarekin hasi eta amaitzen da pelikula, 

eta honetan txalaparta eta kriskitinaren nahastea aurkitzen dugu. Bi musika tresna hauek 

Espainiako iparralde eta hegoaldeko nazioekin lotzen dira (txalaparta iparraldearekin eta 

kriskitina hegoaldearekin) eta pelikularen ardatz diren bi nazionalitateak aurkezteko 

erabiltzen dira. Are gehiago, abesti berdina Rafa eta Amaia kotxean hizketan doazenean 

(28’38’’), Amaia Rafak hegoaldera bueltatzeko hartu duen autobusa gelditzen saiatzen 

denean (44’10’’) eta Amaia herri guztitik zehar eztei-jantzia soinean Rafaren atzetik 

korrika dabilenean (1h11’) errepikatzen da. Azken honetan, abestiaren erritmoa azkartu 

egiten da, eta honek bizitasun eta zirrara handiagoa ematen dio irudiari. Abesti honen 

erritmoa mantsotzen duten eszenak ere badaude, esaterako, Koldok Antxon elkarrekin 

afaldu ondoren bere etxera eramaten duenean (37’).  

Musikak irudiari indarra emateko erabiltzen den beste momentu esanguratsu bat, Rafak 

hegoaldetik iparraldera egiten duen autobus bidaia da. Bidaia musika abenturero batekin 

hasten da baina Euskal Herrira heldu bezain pronto musika hori beldurgarri bilakatzen 

da. Irudian Euskal Herrian ohikoa den ekaitzak Rafari ongietorria egiten dio eta honen 

izu aurpegiari indarra emateko musika hau erabiltzen da (11’39’’). Musika garrantzitsua 

den beste momentuetako bat, sei urte luze igaro ondoren Koldo eta bere alaba Amaiaren 

elkartzea da. Elkarrizketaren atzetik entzuten den musika emotiboak ez du bien artean 

dagoen aldea txikitzen (24’11’’) baina pelikularen amaieran, musika emotibo hori 

errepikatzen da bi pertsonaia hauen artean zegoen alde hori desagertuz eta eszena elkarren 

artean ematen diren besarkada batekin bukatuz (1h28’). Beste era bateko musika triste eta 

nostalgikoa ere presente dago Amaia eta Antxonen arteko ezkontza bertan behera uzten 

denean (1h23’) edo Amaiak ezkontzako jantzia sutara botatzen duenean (1h26’). 

 

4.2.5. Identitatearen galera 

Postmodernismoaren beste ezaugarrietako bat identitatearen galera dugu. Pertsonaien 

nortasunak funtsik gabekoak eta aldakorrak dira. Identitatea diskurtso postmodernoan 
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zalantzan jartzen da, gizon-emakumeek nortasunik ez dutela edo hainbat nortasun 

dituztela planteatuz. Modernitatean subjektu bakoitza bakarra eta desberdina zen, ondo 

sortutako eta definitutako nortasunarekin. Postmodernitatean, ordea, subjektua bere 

horretan desagertu egiten da eta subjekturik ez badago, hau da, subjektua definitu ezin 

bada, ez dago identitaterik.  

Ocho apellidos vascos pelikulako pertsonaietan arreta jarriz, hauetariko batzuk izaera 

hauskorra edo aldakorrak dituztela ikusi daiteke, baina hauek subjektu bezala definitu 

daitezkeela esan genezake. Pelikularen protagonistekin hasteko, muturreko nortasun 

finkatuak dituztela ikusi daiteke: Amaiari bere betiko mutil-lagunak utzi egin dio, eta 

jada, zuen izaera gogorrari, zakartasun puntu bat gehitzen zaio. Bere ezkon aurretiko 

agurra egitea onartzen duenez, zeharo gorroto duen andaluziarrez inguratuta ospatu behar 

du. Bestetik, Rafak neska ederrei barrea eragiteko trikimailu guztiak taula gainera 

eramaten ditu, andaluziarrek duten grazia guztia erabiliz.  

Puntu honetan hasten da pelikula, eta bi pertsonaiak ezagutzen diren lehenengo 

momentutik bestearen nazionalitateak suposatzen duen guztia gorrotatzen dute, hala nola, 

Amaiak andaluziarrak siesta egiteko eta festarik-festa joateko bizi  diren alferrak direla 

esaten du (4’51’’). Protagonistak ez dira aldez aurretik ezagutzen baina bestearen 

nazionalitatearekin lotu daitekeen nortasuna ez dute batere gustuko. Azkenean, 

nazionalitate bakoitzari esleitzen zaizkion topiko eta estereotipoak alde batera uzten dira 

eta protagonistek elkar ezagutzeko aukera dute. Prozesu honetan gizonezko 

protagonistaren identitatea aldatu egiten dela esan daiteke, Amaiak Rafa euskaldunez 

janzten duenean (29’25). Jantzien trukatze honek arropa aldaketa soil bat baino gehiago 

suposatzen du; Rafak Amaiarengatik bere identitateari uko egiten diola adierazteko modu 

bat da. Bere mutil-laguna zeneko plantak egin behar ditu Rafak, euskaldun baten janzkera, 

ohitura, hitz egiteko modua, etab. imitatuz. Kasu honetan, Rafak bere identitatea alde 

batera utzi du, berena ez den beste identitate baten azalean jarduteko. Hala ere, azkenean, 

Antxonek euskaldun baten plantak egin dituen Sevillako mutil bat dela ezagutzera ematen 

denean, bere betiko identitatea berreskuratzen du. 

 

4.3. Estereotipo nazionalak: Ocho apellidos vascos  

Ocho apellidos vascos (2014) pelikula estereotipo nazionaletan oinarritzen da, 

andaluziarren eta euskaldunen estereotipo ohikoenetan, hain zuzen ere. Lehenago egin 
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izan dira iparraldeko eta hegoaldeko estereotipoetan oinarritu eta hauez hornitu diren 

pelikulak ere. Bienvenidos al norte (2008) pelikula frantsesak iparralde eta hegoaldearen 

arteko erlazioak eta bertako biztanleen estereotipoak satirizatzen ditu eta pelikula honetan 

egiten diren hainbat txiste Ocho apellidos vascos filmean presente daude. Txiste hauen 

artean hegoaldekoek iparraldekoei dien errefusa, iparraldekoek alkoholarekiko duten 

zaletasuna edo mugan iragartzen diren desberdintasun klimatologiko hiperbolikoak dira, 

besteak beste (Colbert (argitaratu gabea): 5). 

Bi pelikula hauetan jarraitzen den formula mendebaldeko pentsamendu kultural eta 

geografikoaren kontzeptualizazioaren baitan dauden binomioetan oinarritzen da. 

Barrearen eragile nagusi bezala lan egiten duten binomioek hiri- eta landa-eremuak edota 

iparraldea eta hegoaldea lirateke. Hiria kosmopolita bezala agertzen da eta eremu 

landatarra itxia eta atzeratua bezala; hegoaldea kultura eta klima atsegina duen tokitzat 

hartzen da, non lan gutxi egiten duen baina barregarria den jendea bizi den eta iparraldea 

jende zakar eta klima gogordun baina baloratzen dakienarentzat edertasun eta xarma 

handikoa den tokitzat jotzen da (Colbert (argitaratu gabea):5). 

Iparraldearen eta hegoaldearen artean dagoen kontrakotasunak jatorriko nazio edo 

herrialdeei ezaugarri jakin batzuk esleitzen dizkio. Iparraldearen eta hegoaldearen artean 

egiten den edozein alderaketak iparraldeko taldea hegoaldekoa baino izaera hotzago 

batekin erlazionatuko du, bigarren honen izaera epelagoa izanik. Iparralde hotzak eta 

hegoalde epelak jarraitzen duten patroi estrukturala bertoko biztanleen izaerari ezaugarri 

jakin batzuk egokitzen dizkie. Hau horrela izanik, iparraldeko taldekoei zerebrala, 

indibidualista, gogorragoa, ez hain atsegina, baina arduraduna eta konfiantza bezalako 

ezaugarriak ematen zaizkien heinean, hegoaldeko taldeko biztanleei muturreko 

ezaugarriak esleitzen zaizkie: sentsualak, kolektibistak, dotoreagoak eta atseginagoak, 

baina era berean, sinesgarritasun eta erantzukizun gutxiagorekin. Gainera, demokrazia, 

berdintasuna, irudimen falta eta jarrera geldi eta introspektiboak iparraldearen ondasunak 

diren bezala, hegoaldekoenak aristokrazia, hierarkia, grazia eta bapatekotasun irekia dira. 

Iparralde eta hegoaldearen arteko oposizio hau Europako edozein alderaketetan presente 

dago, bai eta alderaketa hauek herrialde edo estatuen artean ere. Hori dela eta, edozein 

herrialde, eskualde edo nazioren iparralde eta hegoaldeak ondoan ipini eta alderatu 

daitezke, hauek mutur-muturreko ezaugarrietan oinarritzen direlarik (Lie 2012: 67-68).  



Gradu Amaierako Lana. Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola.                                                                    22 
 

Jarraian ikusgai dagoen taulan andaluziarrei eta euskaldunei esleitzen zaizkien 

adjektiboak erantsiko dira, honetan Espainiako iparralde eta hegoaldeko herrialdeekin 

erabilienak eta errepikatuenak diren adjektiboak zerrendatuz (Sangrador 1996: 144): 

 

1. Taula. Andaluziarren eta euskaldunen estereotipoak.  

 

Ocho apellidos vascos pelikulan agertzen diren bi nazionalitateei, andaluziarrei eta 

euskaldunei, egokitzen zaizkien ezaugarriak mutur-muturrekoak direla argi ondorioztatu 

daiteke. Nazionalitate andaluziarra zein euskalduna errepresentatzeko, filmeko 

protagonistak erabili dira, hauen izaera, janzkera, ahoskera, ohiturak, etab. nazionalitate 

hauetako bakoitzari esleitzen zaizkien estereotipoetara mugatuz. Pelikularen gidoilariak, 

Emilio Martínez-Lázarok, pelikulako pertsonaien arazo eta erronka nagusia ohituren 

karikaturen eta esajerazioen grazia galdu gabe humanitatez eta identitatez publikoarekiko 

hurbilak eta errealak diren pertsonaiak lortzea dela dio. 

Gizonezko protagonista andaluziarra da eta hegoaldeko tokiekin erlazionatzen diren 

adjektiboen zerrendan bezala, hitz-jariorako gaitasuna eta neskatan erraz egiten duen 

mutil alaia bezala aurkezten da. Gainera, graziaz beteriko mutil erlijioso, futbolzale eta 

maitabera bezala definitzen da. Bestetik, emakumezko protagonistak honen ezaugarri 

antagonikoak agertzen ditu: umore txarreko eta izaera zakar eta hotzeko pertsonaia 

bezala, hain zuzen ere. Hasiera-hasieratik andaluziarrekiko eta hauek erabiltzen duten 

gominarekiko errefusa agertzen du pelikularen momentu desberdinetan, hauek jende 

Andaluziarrak Euskaldunak 

Alaiak Herrizaleak 

Irekiak Independentistak 

Zintzoak Zintzoak 

Xelebreak Separatistak 

Parrandazaleak Langileak 

Adeitsuak Indartsuak 

Herrizaleak Basatiak 

Ahoberoak Zakarrak 

Berritsuak Itxiak 

Abegitsuak Estremistak 
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ezjakin eta alfer bezala definituz (4’51’’). Ildo honetatik, Amaiaren izaera oldarkorrak eta 

edertasun liluragarriak iparraldearen alegoria izango liratekeen heinean, Rafa 

iparraldekoak maitemintzeko gaitasuna duen hegoaldeko bertsio maskulino eta sentsuala 

izango litzateke. Muturreko bi pertsonaiei egokitzen zaizkien ezaugarriak, beraz, 

nazionalitate jakin bati esleitzen zaizkion estereotipoen isla ditugu. 

Koldok, Amaiaren aitak, sei urte daramatza bere alaba ikusi gabe, itsasoan lan eta lan 

arrantzale bezala. Euskaldunekin lotzen den izaera langile, zintzo, itxi eta basatia 

pertsonaia honetan aurkezten da, eta iparraldekoek alkoholarekiko duten zaletasuna ere 

islatu nahi izan da pertsonaia honekin (bizpahiru aldiz). Sei urte luze igaro ondoren bere 

alabarekiko sentitzen duen guztia azaleratzeko zailtasunak agertzen ditu pelikulako 

azkeneko momentuetara arte (1h38’). Iparraldeko taldekoak izaera gogor eta ez hain 

atseginak bezala kontsideratuak dira baina konfiantza bezalako ezaugarriak aitortzen 

zaizkie. Pertsonaia bera antzezten duen Karra Elejaldek Ocho apellidos vascos 

pelikularen Making of-ean bere pertsonaia herrialde hotzetako izaerarekin lotzen du, 

bertako jendea isilagoa baina era berean, fidelagoa izanik eta berdinen arteko erlazioetan 

azalkeria gutxiago dagoela azpimarratuz.  

Horrekin batera, Espainiako iparralde eta hegoaldea definitzerako orduan pertsonaien 

janzkera asko zaindu dela esan daiteke, izan ere, bi nazio hauen artean dagoen aldea jada 

erabat desberdina izanik, pertsonaien arropetan ere argi ikusten da. Rafa gomina, 

Osborneko zezena josita daraman polo, lepotik zintzilikatutako jertse, gerriko eta 

zapatekin janzten da, eta Amaia, berriz, buruan zapi, kopeta-ile labur eta koloredun 

metxekin, lepoko, larruzko eskumuturreko, belarritako, piercing, kamiseta zabal, kirol-

jertse eta larruzko zorroarekin. Are gehiago, iparraldeko emakumezkoen janzkera 

deskribatu ez ezik, gizonezkoen janzkera ere zehazten da pelikulan Amaiak Rafa bertoko 

arropekin: palestino, txaleko, marradun kamiseta, txandal, piercing, rasta, gerriko poltsa 

eta mendiko botekin janzten duenean. Rafa eta Antxon antzezten dituen Dani Robirak 

pelikularen Making of-ean iparraldeko taldeari esleitzen zaion janzkera mota honi 

“abertxandal” deritzo, kalera zein lo egitera joateko baliagarria den modeloa. Gainera, 

euskaldunei herrizaleak, independentistak eta separatistak bezalako ezaugarriak 

egokitzen zaizkie, eta horiek nazionalista baten omenez egiten den manifestazioarekin 

(51’08’’) lotu daiteke, besteak beste. 
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5. Ondorioak 

Ikerketa honetan, Ocho apellidos vascos pelikula analizatu ostean, zine postmodernoari 

eta estereotipo nazionalei buruzko honako ondorioak atera dira: 

Batetik, pelikula postmodernitatearen baitan kokatzen da Anxo Abuinek zine 

postmodernoarekin batera zerrendatzen dituen hainbat ezaugarri betetzen dituelako: 

genero desberdinen nahasketa (komedia erromantikoa), kultura popularraren 

(euskaldunen eta andaluziarren) agerpena, helburuko gabeko elkarrizketak eta ironia 

(pelikulako pertsonaia askoren elkarrizketarako eta umore ironikorako gaitasuna), 

irudiaren eta musikaren garrantzia (bi baliabide hauen arteko lotura pelikulako momentu 

esanguratsuenetan) eta identitatearen galera (gizonezko protagonistak bere identitateari 

uko egin eta berea ez den nortasun bat hartzen duenean). 

Bestetik, pelikulak ezberdintasun etnikoak daudela onartzen du, euskaldunen eta 

andaluziarren artekoak zehazki. Horrez gain, bi nazionalitate horien arteko estereotipoak 

indartzen ditu. Baina, aldi berean, hainbeste estereotipo erabiltzen ditu ze, non begi 

bistakoa den pelikularen sakoneko helburua zera dela, publikoari euskaldunen eta 

andaluziarren estereotipoei buruzko hausnarketa bultzatzea. Ezberdintasun horiek 

guztiak gainditzeko amodio erromantikoa da pelikulak erabiltzen duen erreminta, 

amodioak betidanik euskaldunen eta andaluziarren artean existitu izan den ustezko 

desberdintasuna gainditzea lortuz. 

 

6. Esku- hartze didaktikoa  

Ikerketan ateratako ondorioak ikusita, estereotipo nazionalak Lehen Hezkuntzako 

ikasgelara nola hurbildu eta landu daitezkeen proposatuko da. Atal honetan planteatzen 

den esku- hartze didaktikoaren eskeman, Ocho apellidos vascos pelikula aukeratu da, 

euskaldunen eta andaluziarren estereotipo nazionalak jorratzen hasteko material gisa. 

Puntu honetan esan beharra dago, euskaldunak eta andaluziarrak ez ezik, gainerako 

nazioei esleitzen zaizkien estereotipo eta topikoak ikasgelan landu beharko liratekeela.  

Ildo horretatik, jorratu beharko genituzke, hain zuzen, Lehen Hezkuntzako geletan 

nazionalitateen desberdintasunak, hau da, hezkuntzan eta gizartean euskaldunen eta 

andaluziarren arteko mugak gainditu beharko genituzke, hezkuntza gizartea aldatzeko 

ezinbesteko tresna dela kontuan hartuta. Ikuspegi horrek erlatibismo kulturalarekin dauka 

zerikusia. Horrek esan nahi du norbere kulturaz gain beste kultura batzuk ere badaudela 
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eta hauek ez direla norbere kultura baino hobeak. Gure kulturaz gain, beste batzuk 

errespetatzen eta maitatzen ikasi behar dutela zabaldu behar da ikasgelan zein gizartean. 

Gai hau Lehen Hezkuntzako 3. ziklora bideratuta egon daiteke. Izan ere, adin honetako 

umeak estereotipo nazionalekin kontaktuan daude, eta kapazak izan daitezke (gaiaren 

zailtasun maila kontutan hartuta) hauetaz ohartu eta hausnartzeko. 

Gaiari hasiera emateko, eta ikasleak honetan murgil daitezen, pelikularen zati batzuk 

erabiliko dira aurretik irakasleak hautatu dituenak, euskaldunen eta andaluziarren 

estereotipoak islatzen dituztenak alegia. Ikasleekin zati horiek ikusi ostean, lanaren 

garapenean euskaldunei eta andaluziarrei esleitutako ezaugarriak (22. orrialdeko taulako 

ezaugarri hauek pelikula zatietan islatuko dira) idatziko ditu arbelean irakasleak, eta 

ezaugarriok euskaldunenak edo andaluziarrenak ote diren erabakiko du ikasle bakoitzak. 

Ludikoago egiteko ahaleginean, diana bi erabiliko dira, bata “euskaldunak” deituko dena, 

eta bestea “andaluziarrak” deitua, eta ikasle bakoitzak dardoa bertara bota beharko du. 

Esate baterako, irakasleak zera galdetuko die ikasleei: nortzuk dira alaiagoak, 

euskaldunak ala andaluziarrak?. Behin denek jaurtitakoan, emaitzak alderatuko dira, 

aukera biak eztabaidatuz. Horrek esan nahi du, gehienek andaluziarrak euskaldunak baino 

berritsuagoak direla adierazi badute, irakasleak euskaldunak berritsuak ote ez garen 

ihardetsi beharko die, estereotipoekin apurtzeko helburuarekin.  

Gaia borobiltzeko, horma-irudia egin daiteke, eta arestian azaldutako jardueran azaleratu 

diren ondorioak esaldi batzuetan laburbildu daitezke. Adibidez, euskaldunok fama izan 

ez arren, berbalapikoak gara, gelan badira berritsu batzuk. Bukatutakoan, ikastetxeko 

pasilloan jendeak ikusteko agerian utziko da. 
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