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Bilboko Arte Ederren Museoak, hiri bereko Euskal Museoarekin lankidetzan, Valentín eta Ramón de 
Zubiaurrerekin zerikusia duten argazkien eta filmen funts garrantzitsu bat bildu du. Materialak fami-
liarenak ziren, eta agerian uzten dute bi pintore ospetsu hauek, haien bizitzako aldi jakin batzuetan, 

fotografian eta zineman jardun zutela. Berrehun mila argazki-ale baino gehiago –kristalezko xafla negatiboak 
eta kopia positiboak, koadernatuta edo aske– eta hogeita zazpi film gorde dira. Gehienak, pintoreek berek 
egin zituzten, baina beste argazkilari batzuek egindako irudi batzuk ere badira –estudioko erretratuak edo 
haien bizitza artistikoko erreportajeak, gehienbat–, eta, gainera, hamaika film komertzial. Bestalde, artxi-
boan, «zirkulatutako» posta-txartel ugari daude, zubiaurretarrek bidalitakoak edo jasotakoak, XX. mende 
hasieran irudi fotografikoak izan zuen beste erabilera sozial garrantzitsu batekin familia honek izan zuen 
harremanaren lekuko1. 

Kontuan izan behar dugu normalean familiako artxiboak aski heterogeneoak izaten direla, eta, beraz, honen 
gisako azterketa batek hartu behar duen lehen lana da praktika fotografiko eta zinematografiko zehatz horren 
norabide desberdinak identifikatzea: zein auzitan jardun zuten bi anaiek lanean eta zein asmorekin ekoitzi 
zuten. Horretarako, funtsa bera aztertzeaz gain, aintzat izan behar dira jarduera fotografikoarekin zerikusia 
duten idatzizko aipamen guztiak, artxiboa interpretatzeko eta ulertzeko egin dezaketen ekarpenarengatik: 
anaien idazkiak, beste egile batzuenak edo egunkarietan eta aldizkarietan inprimatutako informazioa. Bi 
pintoreak gorrak ziren, eta horrek esanahi bereziz hornitzen ditu albumetan sartutako argazki gehienen on-
doan dauden testuak. Galdera pizten digu, praktika horrek ez ote zuen nolabait zerikusia izango pintoreek 
sozializatzeko prozesuetan zituzten komunikazio-aukerekin. 

1 Hemen ez dugu sakon aztertuko posta-txartelaren gertaera, ez eta ,balio kulturalak transmititzeko bide gisa, inprimatutako irudiak hartu zuen 
garrantzia ere. Salbuespen gutxi batzuk kenduta, irudi horiek ez zituzten zubiaurretarrek egin, eta ez daude bilduma bat egiteko asmoz eginak; 
hortaz, jasota duten testuen informazioa aztertzera mugatuko gara.

Ohar argigarria
Zubiaurretarrek ez zituzten beren ikus-entzunezko artxiboko lanak sinatu eta ez zieten data-
rik jarri, baina jakina da erakusketa honetan bildutako fotografia guztiak Ramón eta Valen-
tínek egin zituztela 1898 eta 1910 artean; dena dela, ez dago modurik material zehatzaren 
egilea zein den ezartzeko. Albumetatik datozen gehienak 1902 aurretik egindako argazkiak 
dira, bidaia-albumetakoak izan ezik; horiek hamarkada horren ondorengo urteetakoak dira. 
Filmak 1929tik eta 1930era bitartean datatuta daude.

Letra etzanez dauden izenburuak zubiaurretarrek albumetan, argazkien ondoan, egin zituz-
ten eskuizkribuak dira; kako zuzenen artean daudenak, berriz, erakusketaren komisarioak 
egindako argazkien deskribapenak dira.
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[Zubiaurre familia, Madrilen zeukaten etxean]
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Azterketa honek azalpen koherentea eman nahi du irudien eta filmen funtsaz, eta osagai tekniko, bisual eta 
testualen arabera egindako egituraketaz, sorburu izan zen testuinguruaren azterketa abiaburutzat hartuta. 
Interesgarria da gutuneria, garai hartan ohikoak ziren kultura-azturekin, eta, batez ere, ahalegina egitea 
jakiteko nola antolatzen eta arautzen zen haien taldeko praktika, taldearekin gehiago edo gutxiago des-
berdintzen ote ziren aztertuta. Hori dena, planteamendu teoriko zehatz bat erabiliz, arreta berezia emanda 
Zubiaurre familiaren klase edo maila sozialari, ingurune horretan ekintza fotografikoari emango zizkioten 
zentzuei, praktikak oinarrian zuen balio-sistemari, eta ekoizten zituzten materialei ematen zieten erabile-
rari. Era berean, garrantzizkoa da irudi horiek «errebelatzen» duten gehiegizko informazioa, argazkilariek 
berek beren argazkien eta filmen bidez «adierazten» dutenetik harantz joz2, garai, toki, klase sozial eta talde 
artistiko baten sinbologian parte hartzen duten neurrian. Bestalde, beharrezkoa da egiletzaren kontzeptua 
berrikustea, irudi gehienen egile materiala identifikatzeko dagoen zailtasuna kontuan hartuta, argazkiak ez 
baitaude sinatuta. Fotografiaren, zinemaren eta pinturaren arteko harremanak dira azterketa honen beste 
epigrafe garrantzitsu bat. Harreman estua aurkitzen dugu ekoizpen fotografikoaren eta zinematografikoaren 
artean, oso nabaria gaietan, bat egiten baitute, eta fikzioak egiteko bi baliabideez egindako erabileran, gaz-
taroko argazkietan ageri zen joera, argazki horietako batzuek, nolabait, izaera aurrezinematografikoa baitute. 
Bestetik, bi diziplina horiek lotura ugari dituzte haien lan piktorikoarekin. 

Hala, bada, dugun aztergaia garrantzitsua izan daiteke fotografiaren historiari begira, lagungarria baita ge-
nerikoki fotografia amateur deitu izan denaren profila aberasteko. Denbora luzez, historiografiak gehiegi 
orokortu du, Espainiako argazkilari zaleak aztertzean, ia automatikoki jarri baititu harremanetan eredu es-
tetikoaren edo artistikoaren garrantziarekin. Era berean, orain dela gutxiko ikerketa batzuetan, argazkilari 
amateurraren beste profil bat definitu da: proiektu zientifikoetan eta dokumentaletan jarduten duenarena3. 
Hortaz, argazkilari amateurren mundua orain arte azaltzean, bi isuri zeudela batera esan izan da: artistikoa 
eta dokumentala. Alabaina, argazkilari amateur asko bi kategoria horietatik kanpo geratzen dira, eta haien 
lana ez da behar adina arretaz aztertu orain arte. Fotografiaren «demokratizazioa» azterketa askoren arabera 
amateurismo fotografikoaren emaitza izan zen, horrek zabaldu baitzuen bidea kamera familiako espazioan 
sar zedin. Fotografia pribatuaren gorakada lagungarria izan zen etxeko espazioari antzerti-forma emate-
ko, dibertsioa, astialdia eta nagitasuna nabarmenduta4; horrek garrantzi handia du hemen jorratuko dugun 
jarduera fotografikoa eta zinematografikoa azaltzeko; izan ere, pintore hauen lanak fotografiaren erabilera 
sozialen esparruan hartzen du benetako balioa, kultura bisual komuna eraikitzeko prozesu kolektiboan, eta 
bere legeztatze artistikoaren edo dokumentalaren logiketatik kanpo.

2 Pierre Bourdieu. Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Bartzelona: Gustavo Gili, 2003.
3 Christian Joschke. Les yeux de la nation: photographie amateur et société dans l’Allemagne de Guillaume II, 1888-1914. Dijon: les Presses du 

réel, 2013.
4 Ibid.
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Zubiaurretarrak, fotografia eta zinema 
Zubiaurretarrek Madrilen zuten ohiko bizilekua, baina udan denboraldi luzeak ematen zituzten Garain (Biz-
kaia). Burgesiakoak ziren, eta, XIX. mendearen azken laurdenerako, talde sozial honek fotografia sartua 
zuen bere ohitura sozialen artean, praktika eta kontsumoko objektu gisa ere bai, eta, garrantzizkoena dena, 
parte hartzen zuen erreferentzia partekatuz elikatutako kultura bisualean. Hortaz, Valentín eta Ramónen 
familia-ingurunean ohikoak izan ziren produktu fotografikoak: estudioko erretratuak, carte de visite bildumak 
senideen erretratuekin eta pertsonaia ospetsuekin, hirien ikuspegiak, monumentuenak, eszena komikoak, 
bisore estereoskopikoak edota posta-txartelak. Fotografiaren erabilera hori ohiko praktika izan zen garai 
hartan, Espainiako hiri handietako familia burges askotan. Eta, hain zuzen, talde sozial horrek -aristokra-
ziako kide batzuekin batera- eratu zuen Espainiako argazkilari amateurren lehen belaunaldi handia, XIX. 
mendearen azken urteetan eta XX.aren hasieran. Prozesu horretan garrantzi handia izan zuen industria eta 
merkataritza fotografikoaren presioak, aukera handiak ikusten baitzituzten negozioaren hazkunderako klase 
sozial horietako kideen maila ekonomikoan5. 

Zubiaurre anaiak fotografiarako zaletasunarekin hasi zirenean, hiriburuko amateurrek nabarmen egin zuten 
gora, eta mugimendu horren une gorena 1899. urtea izan zen, orduan sortu baitzen Madrilgo Elkarte Foto-
grafikoa6. Zalantzarik gabe, Valentín eta Ramónek berezko praktika kulturalak zituzten bi esparru osagarriren 
eragina hartu zuten arlo honetan: familiakoa eta beren hezkuntza-ingurunekoa. Etxean ikasitakoaz gain -eta 
hori, duda barik, Madrilgo familia burgesen barruan fotografia barneratzeko moduaren erakusgarri ona zen-, 
prestakuntza artistikoa hartzean7, harremanetan jarri ahal izan ziren fotografiako zaleen talde hasi berriekin. 
Bestalde, ikasketa piktorikoetako beren kideen artean ere argazkilari amateurrak izan ziren, eta Madrilgo 
XIX. mende amaierako giro artistiko batzuetan praktika fotografikoak oso harrera ona izan zuen. Joera horren 

5 Ricardo González. «José Regueira, panoramista» in José Regueira: panorámicas de Madrid, 1919-1930. [Erakusketako kat., Segovia, La 
Alhóndigako Erakusketa Aretoa; Zarautz (Gipuzkoa), Photomuseum; Guadalajara, Guadalajarako Museoa]. Madril: Fundación Mapfre; 
Alconbendas: Tf. Editores, 2010, 9.-38. or.

6 Kalkuluen arabera, 1900. urtearen inguruan, Madrilen mila argazkilari amateur inguru zeuden, eta, Bartzelonan, hiru milatik gora. Publio 
López Mondéjar. Las fuentes de la memoria II: fotografía y sociedad en España, 1900-1939. [Erakusketako kat.]. Madril: Kulturako Ministerioa, 
Erakusketetako Zentro Nazionala; Bartzelona: Lunwerg Editores, 1992.

7 Ramón eta Valentín de Zubiaurre 1893. urtearen inguruan sartu ziren Arte eta Lanbide Eskola Zentralean, eta 1896an, berriz, Pintura, Eskultura 
eta Grabatuko San Fernando Eskola Berezian. Rebecca Guerra. Ramón de Zubiaurre y Aguirrezabal: vida y obra (1882-1969). Leioa (Bizkaia): 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 2012 [argitaratu gabeko doktorego-tesia].

[Zubiaurre familia lagunekin,  
Madrilgo lorategi batean]
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adibide argia dugu Alejandro Ferrant, Pintura, Eskultura eta Grabatuko San Fernando Eskola Bereziko irakas-
lea eta pintore entzutetsua, Madrilgo Elkarte Fotografikoak 1901ean antolatu zuen lehen lehiaketa handian 
-zeinean bi anaiek aurkeztu baitzituzten lanak- epai-mahaiko kide izandakoa8.

Gaztaroko oso denboraldi zehatz batean jardun zuten fotografian, 1898. urte inguruan hasi –orduan Valentí-
nek 9 urte zituen, eta Ramónek 16– eta 1910. urte inguruan amaitutako aldian. Zalantzarik gabe, lehenbiziko 
lau urteak izan ziren emankorrenak. Badira artxiboan 1910. urtearen ondoko argazkiak, baina itxuraz ez zi-
tuzten haiek egin. Kopia positiboak dira, albumetan bilduta, funtsean negatiborik ez dutenak; edo, bestela, 
beste profesional batzuek egindako erreportajeak. Itxura guztien arabera, XX. mendeko lehen hamarkadaren 
bukaeran, haien ibilbide piktorikoa abiada hartzeaz batera, behera egin zuen fotografiarekiko zuten inte-
resak; eta ia hogei urte igaro arte -1928. urte inguruan-, ez zioten berriz heldu beren bizitza irudikatzeko 
ohiturari, bigarren aldi horretan zinema-kamera baten bidez.

Lau multzo tematiko handi bereiz daitezke Valentín eta Ramónen ekoizpen fotografikoan, beste hainbat 
interes eta motibazioren emaitza direnak, jakina, eta, gainera, haien garaiko praktika sozial eta kultural 
desberdinetan sartzen direnak. Nolanahi ere, ezinbestez aurreratu behar dugu azterketa honetan ez dugula 
zubiaurretarren lana ikertu nahi fotografiez eta filmez egin zuten erabilera pribatuen ikuspegitik, baina gai 
hori zehatzago landuko dugu aurrerago. Hona hemen lau multzoak: erretratu indibidualak edo taldekoak, bi-
daietako fotografiak, fikzioak edo «kapritxoak», eta Euskal Herrian egindako irudiak. Bizkaiko eta Gipuzkoako 
probintzietan egindako lana bereizi nahi izan dugu, geografia zehatz honek esanahi sakona izan zuelako bi 
anaien jardun osoan, hala fotografikoan, nola zinematografikoan eta piktorikoan, eta, gainera, funts hone-
tako materialen zatirik interesgarriena delako, zalantzarik gabe. Alabaina, azterlan honen oinarrian dagoen 
logika dela-eta, gai honek ez du soilik Euskal Herriko lurralde fisikoa lantzen; bi probintzia horietan egin zuten 
guztia hartzen du barnean ordea, eta, hartara, aurreko gainerako kategorietan aipatutako gaietako asko ere 
barruan sartuta daude: erretratuak, ibilaldiak eta, jakina, fikzioak.

8 La fotografía: revista mensual ilustrada, I. urtea, 4. zk., 1902ko urtarrilaren 1a, 120.-130. or.

[Ramón eta Valentín, lagun margolariekin,  
Madrilen zuten etxean]
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Erretratuak
Lehen irudi-multzo handian, senideen, lagunen eta ikaskideen erretratuak daude. Jakina denez, asmakuntza-
ren hasierako aplikazio guztien artean, erretratua izan zen ekonomikoki bideragarria zen industria fotogra-
fikoari bide eman zion formatua. Era berean, oinarrizkoa izan zen fotografiak oroimen familiarra eraikitzeko 
prozesuetan izan zuen zeregin gailena har zezan. XX. mendearen hasieran kabinete fotografikoak ugaritzen 
hasi ziren Espainiako hiri guztietan, eta urte horietan estudioko erretratua nabarmen orokortu zen gizartean. 
XIX. mendean estatus sozial eta ekonomikoaren ikur gisa sendotu ondoren, eta, aurrerago, klase sozialean 
gora igotzeko nahiaren erakusgarri gisa, kabinete fotografikoetan egiten zen erritualak hainbat elementu 
erabiltzen zuen estatus hori sinbolizatzeko, hala nola janzkera, dekoratua –areto burgesaren erreplika modu-
ra– eta hezkuntzaren balioa eta fintasuna nabarmentzen zituzten zenbait ezaugarri, esaterako, liburuak edo 
kulturako jarduerekin lotura zuten bestelako objektuak. Argazkilari amateurrek egindako erretratuek ez zuten 
ahaleginik egiten estudioko erretratuekin lehiatzeko9; berez, burgesek kabineteetan erretratatzen jarraitzen 
zuten. Alabaina, funtsean, amateurren praktikak zalantzan jartzen zuen profesionalen nagusitasuna. Konpai-
nia fotografiko handiek sustatzen zuten erraztasun teknikoaz baliatuta, fotografia esanahi berezia hartzen ari 
zen, horretan sekula aritu gabea zen jendearentzat10. Nagusi ziren egitura fotografikoei eraso jotzeko, institu-
zio berriak sortu ziren, «historiaren etxeko bertsioa» proposatzen zutenak, «bat-bateko argazkia», «berezko-
tasuna» eta antzeko kontzeptuak bultzatzen eta fotografiaren alde dibertigarriak nabarmentzen zituztenak11. 
Hortaz, erretratua izan zen fotografia amateurraren aplikazio nagusia haren hastapenetan, eta bi zale hauek 
ere bazuten joera orokor bat eratu zen era horretan.

9 Familia honek, beste hainbat zalek bezala, Madrilgo kabineterik ospetsuenetan (Debas, Franzen, Alviach, Amador, Vandel edo Biedma-n) 
hartutako makina bat erretratu gorde zituen bere fotografien ondoan. 

10 Kamal A. Munir; Nelson Phillips. «El nacimiento del movimiento Kodak» in Pedro Vicente (zuz.). Álbum de familia: (re)presentación, (re)creación 
e (in)materialidad de las fotografías familiares. Huesca: Huescako Diputazioa; Madril, La Oficina, 2013, 33.-40. or.

11 Ibid.

[Ramón eta Valentín, Madrilgo estudioan]
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12 Rebecca Guerra, op. cit.

Artxiboko atal honetako multzorik ugariena familiari eskainitakoa da. Etxean, hiritik, landa-gunean edo txan-
goan, kamera jardueren erregistrora egokitzen da astialdietan, beti, atze-oihal gisa, familiaren instituzioa eta 
haren oroimena iraunarazteko asmoa izanda. Beste erretratu-multzo ugari eta interesgarri bat da bi anaien 
bizitza artistikoari eskainitakoa, gehienbat prestakuntza-prozesuko zenbait aldi eta pintore gisa izan zituzten 
hastapenak jasotzen dituena. San Fernandoko adiskide-talde dibertigarriak, Alejandro Ferrant Akademian12, 
edo Roy Culver Carpenter eskultore amerikarrarekin partekatu zuten estudioan, haien ikasle-inguruneko 
erregistro interesgarria dira, eta funtsezko lekukotasuna ere bai haien jarduera artistikoaren hastapenaz. 
Kontuan izanik Valentín eta Ramónen jarduera fotografikoa familiaren bizitzako gertaerarik nabarmenen 
kronika bat izan zela gehienbat, bidezkoa da gai hori, nolabait, gailena izatea haien argazkietan eta filmetan. 
Auzi gutxik izan zuten garrantzi gehiago, familia honen altzoan, Ramón eta Valentínen ibilbide piktorikoak 
baino. Familiako kide guztiak erabakitasunez inplikatu ziren proiektuan, ziurrena bi anaien gorreriak pintore 
izateko sorrarazten zizkien zailtasunak gainditzeko beharrak bultzatuta.

Oso deigarria da Zubiaurre familia agertzea argazki gehienetan; ikusiko dugunez, hori etengabe azaltzen 
da bi anaien lan fotografiko eta zinematografiko osoan. Sarritan, gainera, argazkiaren hartzailea barruan 
ere agertzen da; hori oso nabaria da erretratu batzuetan, hala familiakoetan nola ingurune artistikoko ho-
rietan. Argazkilaria bera irudian agertzeko aukera teknikoki bideragarria zen XIX. mendearen amaieratik, 

[Valentín, Alejandro Ferranten estudioko beste ikasle batzuekin]

[Valentín eta Ramón, Roy Culver Carpenterrekin, Parisen zuten estudioan]
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udare batez kameraren obturadorea askatzen zuen kliskagailu pneumatiko bati esker eta eszenan kokatu 
ondoren argazkilariak estutzen zuen gomazko hodi bati esker. Arazo bakarra zen hodi fina ere fotografian 
jasota geratzen zela. Alabaina, berezitasun teknikoa edo elementu bitxi bat irudiaren barruan agertzea ez 
da praktika hau interesgarri bilakatzen duena, baizik eta gertaera fotografikora hurbiltzeko zantzua izatea, 
erregistratzeko prozesuaren barruan kokatuta egotearena. Ia haien lan osoak, hala fotografiak hola zinemak, 
haien munduaren ikuspegia eskaintzen du, haien presentziaren bidez azaltzen den lurralde batena. Era horre-
tan, argazkilariaren tradiziozko estatutua urratzen da, erregistratzen duen errealitatearen «honako aldean» 
geratu ohi baita, errealitatearen partea izateko bide emango lioken lerroa gurutzatu gabe. Alabaina, hori 
nahiko logikoa da, kontuan hartzen badugu, azken batean, hemen ikusgai ditugun lan gehienak familiaren 
autorrepresentazioko ariketa bat besterik ez direla.

[Vallet de Montano, Bilbo. Zubiaurre anai-arreben erretratua]
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Bidaiak
Bigarren gaia bi anaiek beste senide batzuekin batera Europatik eta Espainiatik egin zituzten bidaiak dira. 
XX. mendearen hasieran, bidaiatzea murriztutako jarduera bat zen, goi klaseetara mugatua, hau da, foto-
grafiarekiko interesa zuen talde sozial berberetara zedarritua. Denboraren poderioz, ohitura zabalduz joan 
zen, gaur egun dugun turismo jendetsura iritsi arte. Bestetik, bidaiaren eta fotografiaren arteko harremana 
asmakari fotografikoa sortu zen une berean hasi zen, eta baliabide grafikoak errealitatearen «benetako» 
irudikapenak, bidaiaren erregistro hutsezinak sortzeko zuen gaitasunean oinarritzen zen. Horrela, fotografiak 
oroimen grafikoaren rola hartu zuen, egunerokotasunaren kronikarena, bisitatutako tokien egunkari bisuale-
na13. Kamera fotografikoari esker, bidaia irudizko entitate moderno gisa hartu ahal izan zen; hor, bidaiariaren 
begirada ez da batere pasiboa, autobiografiaz balitzen baitu ibilitako espazioa14. Beraz, bidaietako argazkiak 
eraikuntza hutsak izan dira hasieratik, esperientzia indibidual batetik abiatuta onarpen kolektiboa eta espe-
rientzia partekatua eskatzen dituztenak; eta bidaia-albuma tresna ezin hobea izan da esperientzia horretako 
urratsak antolatzeko15.

Horri dagokionez, gure argazkilariak XX. mende hasierako beste burges eta aristokrata batzuen antzekoak 
izan ziren, kamerarekin ibili baitziren Europatik bidaiatzen. Bidaiari lotutako ekoizpen fotografiko gehiena 
-Bizkaitik eta Gipuzkoatik egindakoa alde batera utzita, hori beste atal batean ikusiko baitugu- gaztaroan 
Europatik egindako joan-etorriak dira. 1905ean, Madrilen ikasketak bukatu ondoren, bi anaiak Parisera joan 
ziren, amarekin batera, prestakuntza artistikoarekin jarraitzeko. 1906. urteko udan, familiako bost kideak 
Italiatik eta Suitzatik bidaiatu ziren. Bidaia horren ondoren, aita eta arreba Madrilera itzuli ziren, eta Ramó-
nek, Valentínek eta amak beste ibilaldi bati ekin zioten Belgika, Holanda, Ingalaterra, Alemania, Austria eta 
Hungariatik16. Bidaia laburrak ziren, eta gehienbat bisitatuko hirietako ondare artistikoaz eta monumentalaz 
arduratzen ziren XIX. mendeko bidaiarien eredua betetzen zuten. Zubiaurretarrei dagokienez, bokazio artisti-
koak bultzatuta Europako pinakoteka nagusiak ere bisitatu zituzten. Joan-etorri horien emaitza fotografikoa, 
lehen aurreratu dugunez, kronika bat da, ibilitako lekuen egunkari grafikoaren itxura duena, eta, normalean, 
familiako kideren bat dago sartuta. Esperientzia horren oroimen grafikoak oroitzapena ziurtatzen du, eta 
«hau da» esaldiari «ni han izan nintzen» gaineratzen dio.

Beharbada 1924an zinema amateurreko lehen kamera ateratzeak ekarri zuen berritasuna izan zen bi anaien 
interesa berritu zuena, beren astialdi eta aisialdiko jardueren kronika prestatzeko. 1929an, Sevillan Erakus-
keta Iberoamerikarra eta Bartzelonan Nazioarteko Erakusketa zirela, bi hirietan izandako egonaldien erre-
portaje zinematografiko zabalak egin zituzten. Ramónek eta Valentínek bidaiariaren ikuspegitik filmatutako 
beste toki batzuen artean, Ávila, Segovia, Zamora, Toro eta Candeleda hirietara familiarekin egindako ibi-
laldiak, erakusketa bat jartzeko Danimarkara egindako bidaia, eta gorren biltzar batean izandako egonaldia 
ditugu. Zinema amateurraren –gainera, zinema mutua zela kontuan izanda– hasieran, baliabide horren eta 
fotografiaren arteko desberdintasun nagusia «mugimenduan zegoen irudia» zen, hitz hori erabili baitzen 
Espainian izan ziren lehen esperientzia zinematografikoei izendatzeko. Ikusten dugunez, film horietan no-

13 Carmelo Vega. Lógicas turísticas de la fotografía. Madril: Cátedra, 2011.
14 Carmelo Vega. «Ficciones fotográficas del álbum de viaje» in Pedro Vicente (zuz.). op. cit., 41.-50. or.
15 Ibid.
16 Rebecca Guerra, op. cit. Bidaia horien ondorioz prestatutako argazki-albumetako orri batzuetan eskuz idatzirik agertzen da 1907ko data. Ez 

dakigu nork egin zituen oharrok, ez eta datuak zenbateko fidagarritasuna duen ere, hemen aipatutako tesiak ikertzen duenari begira.
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labaiteko «begi-xalotasuna»17 agertzen da berriz, gaztaroko argazkietan agertzen zen bera. Zinema-kamera 
erabiltzen hastean, XIX. mende amaierako lehenengo esperientzia fotografikoak berreskuratu izan balute 
bezala. Alabaina, funtsean, bidaia-filmen eskema Europatik egindako joan-etorrien albumenen antzekoa da: 
bisitatutakoaren kronika, jakina, haiek barnean hartuta. Desberdintasunik handiena mugimendua da, baina, 
horrez gain, bidaia kontakizunaren parte ere bada, eta, horretarako, garraiobidea agertzen da, edo ikuspuntu 
tradizionala aldatzen da, airetik edo mugitzen ari den auto batetik hartzeak eginez.

17 Joaquín T. Cánovas Belchi; Juan Bautista Sanz. «La mirada inocente: reflexiones sobre el cine de aficionados y el cine amateur desde Murcia» 
in José Antonio Ruiz Rojo (koord.). Encuentro de historiadores en torno al cine aficionado. Guadalajara: Guadalajarako Fotografia eta Irudi 
Historikoaren Zentroa, 2004, 19.-26. or.

[Valentín, Ramón eta ama, Italian barrena egindako bidaia batean].  
Italiako bidaiako albumekoa, 1906
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Fikzioak
Valentín eta Ramón de Zubiaurreren argazkien artean, multzo bat «fikzio» edo «kapritxo fotografikotzat» har de-
zakegu. RAEren hiztegian emandako definizioaren arabera hartzen dugu fikzio terminoa, hau da, antzeratutako 
edo asmatutako gauza, irudimenaren emaitza. Era berean, literaturako, zinematografiako edo bestelako lanek 
egiten duten errealitatearen simulazioa ere bada, hartzaileari irudimenezko mundu bat aurkezten badiote. 
Bestetik, kapritxo hitza haiek ere erabiltzen zuten, pinturaren mundutik hartuta. RAEren hiztegiaren arabera, 
asmamenak edo fantasiak arauak hautsiz egindako artelana da. Irudien multzo hau ez da oso ugaria, argazki-
laritzarekiko zaletasuna piztu zitzaienean egin zuten –1898. eta 1901. urteen artean–, eta, zalantzarik gabe, 
harremana du garai hartako hainbat praktika artistikorekin. Bestalde, haien bizitzan barrena garatuko zuten 
nola halako joera bat ere iragartzen dute, haien ekoizpenaren atalik bereziena eratzen duten lanek osatua. He-
men sumatzen dugu desberdintasunik handiena dagokien taldeko praktikekiko. Kontuan izan behar da 1898an 
Valentínek eta Ramónek 19 eta 16 urte zituztela, hurrenez hurren, eta prestakuntza-prozesu betean zeudela, 
oso une ireki batean, haien interes artistikoei dagokienez. Hortaz, joera askoren eragina hartzen zuten, hala 
pinturan nola fotografian. Izan ere, bi diziplina horien arteko nahasketan du sorburua haien lan fotografikoaren 
zati interesgarri honek. Alde batetik, San Fernandon edo Ferrant akademian jasotako prestakuntza piktorikoari 
esker, harremanetan zeuden Arte Ederren erakusketa nazionalekin. XX. mendearen bigarren erdialdetik au-
rrera, gehienbat Madrilen antolatu ziren, bi urtean behin, lehiaketa-egiturako erakusketa horiek. Espainiako 
artearen erakusketa ofizial nagusia ziren, bizirik zeuden artistek hartzen zuten parte, eta saritutako lanek zabal-
kunde handia izaten zuten, La Ilustración Española y Americana-ko orrialdeetan argitara ematen baitzituzen. 
Bi anaiak hainbat aldiz lehiatu ziren erakusketa horretan, eta, jakina, ondo ezagutzen zuten erakusgai zegoena 
eta saritzen zena. Errepertorio piktoriko horrek Ramóni eta Valentíni ematen zien informazioaz gain, dagokigun 
auzia hobeto argitzen duena da generoko eta garrantzirik gabeko gaien pintura honek salonismoarekin bat 
egiten zuen mugimendu fotografiko amateurrean izan zuen eragina 18. Izan ere, esan dezakegu argazki-elkar-
teetan egiten zen fotografiak, gehienbat lehiaketetara aurkezten zenak, Espainiako pintura akademikoaren 
eragin sakona zuela19, Europako fotografiaren nolabaiteko eragina izan arren. Madrilgo giro amateurrean landu 
ziren genero fotografiko batzuetan, argi eta garbi sartzen dira atal honetan aztergai ditugun fikzioak. Interes-
garriena da, gure pintoreek bezala, praktika fotografiko oso horrek modu desberdinetan konpondu nahi zuela 
irudi finkoen bidez istorioak kontatzeko beharra. Hortaz, XIX. mendearen azken hamarkadan, Madrilgo amateur 
askok joera hori hartu zuten; kostunbrismo piktorikoaren eragina zuen, eta Antonio Cánovas del Castilloren 
(«Kaulak») lan batzuetan gorenera iritsi zen20. Hain zuzen, argazkilari horrek eman zuen jauzia zaleen zirkulu 
mugatu batetik ikuslego zabalera iristeko, Doloras izenekoei buruzko eta postal gisa inprimatutako hamazazpi 
argazkien bildumarekin 21. Sail horrek eta 1902an editatutako «Los Baños del Sardinero» izeneko hamar pos-
talen beste sail batek argi azaltzen zuten irudi fotografikoaren erabilera istorio bat kontatzeko. Bi kasuetan, 
argazkilaria sailaz baliatzen da argudioa garatzeko. Mugimendu honen barruan, zubiaurretarren fikzioekin ze-

18 «Salonismo» esaten zaio elkarte fotografikoek izaera formalistako ikuspegiei jarraiki eta areto fotografikoetan saria eskuratzeko helburu 
hutsarekin egiten zuten fotografiari.

19 Manuela Alonso Laza. La fotografía artística en la prensa ilustrada (España, 1886-1905) [baliabide elektronikoa]. Madril: UAM Ediciones, 2005 
[doktorego-tesia].

20 Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo izen bereko politikari kontserbadorearen iloba zen, eta, argazkilaria izateaz gain, politikaria eta abokatua 
izan zen. Erreferentea izan zen arlo amateurrean, hala Madrilen nola Espainiako beste toki askotan. Madrilgo Real Sociedad Fotográfica-ren 
organoa zen La Fotografía aldizkaria zuzendu zuen lehen aldian (1901-1914), eta posta-txartelean editatu zituen argazkiek ordura arte sekula 
ezagutu gabeko arrakasta izan zuten.

21 Ramón de Campoamor idazlea hil ondoren –1901eko otsailean–, Blanco y Negro aldizkariak lehiaketa fotografiko bat antolatu zuen, gai bakarra 
emanda: Doloras de Campoamor-etako baten irudi fotografikoa. Kaulak-ek bost sari irabazi zituen lehiaketa horretan. 1905ean, P. Dujardin etxe 
frantsesak ¡Quién supiera escribir!, dolora argitaratu zuen, Antonio Cánovasen argazkiz irudiztatuta, eta sakongrabatuan Cánovasek lehiaketara 
aurkeztutako hamazazpi irudiak jaso zituzten. Argitalpenak izugarrizko arrakasta izan zuen.
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rikusia duten fotografia bakarreko proposamenak aurkitzen ditugu, esate baterako, koadro biziak (tableaux 
vivants)22; Kaulak ere nabarmendu egin zen hauekin. Praktika honen bi adibide on dira Gonzalo Bilbaoren La 
esclava eta Jean-Léon Gérôme-ren Pollice Verso lanez Valentínek eta Ramónek egin zituzten birsorkuntzak. 
«Fantasia fotografikoak» izenekoak ere antzeko praktika bat ziren 23, talde amateur batzuek ibilaldi fotogra-
fikoetan egindakoak.

Era horretan, XIX. mendearen azken laurdenean eta XX. mendeko lehen hamarkadan ohikoak izan ziren ba-
liabide fotografikoaren zenbait erabilera ditugu aurrean, eta baliagarri zaizkigu bi anaien testuingurua zehaz-
teko, eta ondo ikusteko Ramón eta Valentínen fikzioek argi eta garbi bat egiten zutela garai hartako praktika 
fotografiko batzuekin. Haien fotografien artean, oraintxe ikusi ditugun adierazpide horien guztien ezaugarriak 
aurkituko ditugu: istorio bat lantzen duten hainbat irudiz osatutako sailak, fikzio bat eraiki nahi duten irudi 
bereziak, pinturak era satirikoan edo umorez irudikatzen dituzten koadro biziak, irudian agertzen diren per-
tsonen tamainari dagokionez efektu paradoxikoak lortu nahi dituzten collageak, eta esposizio anizkunaren 
bidez efektu harrigarriak sortu nahi dituztenak. Horri guztia bi pintore hauek fotografia eta zinemarekin izan 
zuten harreman osoan izandako joera baten adierazgarri baizik ez da: istorioak kontatzeko zaletasunarena. 
Joera hori aberastu egiten da Valentínek alde karikaturesko eta umoristikorako duen zaletasunarekin24, ar-
gazki gehienetan nabari denez.

Hemen fikzio moduan multzokatutako irudi gehienak Garain edo inguruetan eginak dira, udako egonaldietan. 
Zalantzarik gabe, Zubiaurre anaiek, zaletasun fotografikoan hasi berriak, aire zabaleko benetako estudio bat 
aurkitu zuten Garain, beren sorkuntzari eta esperimentazioari bide emateko. Kontuan izan behar da, familiak 
herrian zuen kokapen sozialari esker, bertakoen konplizitatea eta laguntza zituztela eskura, eta, gainera, 

22 Manuela Alonso Laza, op. cit. «Koadro bizien -kopia biziak ere deitutakoen- antzezpena gai nagusitzat hartuta ikuskizunak antolatzeko 
ohiturak XIX. mendean jo zuen goiena. Antzezpenak kalean, antzokian edota aristokraziaren jai-giroan edo esparru pribatuan izaten ziren, eta 
ikuslegoa herritarrak edo aristokrazia arlokoak izan zitekeen. Koadroaren motibo edo gai nagusia era askotakoa izaten zen, hala inspirazio 
literarioa, nola piktorikoa, musikala, erlijiozkoa edo historikoa gehienbat».

23 Ibid. «Santa María del Villar-eko markesak deskribatzen zuenez, La Pedriza-ra egindako txango baten xedea izan zen valkiria mozorroa 
jantzitako modeloen erretratua egitea (...), eta, Aranjuezeko lorategietara egindako ibilaldi batzuetan, eszena goieskoak irudikatu nahi izan 
zituzten». 

24 Rebecca Guerra, op. cit.

Gonzalo Bilbao
La esclava, 1904
Museo Revoltella, Trieste
[Cuadro vivo. La esclava, de Gonzalo Bilbao]

Gonzalo Bilbao
Esklaboa, 1904
Revoltella museoa, Trieste

[Koadro bizia. Esklaboa, Gonzalo Bilbaorena]
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hainbat bazter erabil zitzaketen eszenak garatzeko. Hortaz, han aktoreak eta agertokia zituzten. Horri da-
gokionez, hartze fotografikoaren logistika aintzat hartuta, bi anaien gorreria zela-eta, agian, beste senide 
batzuen laguntza behar izango zuten prozesuan Figuranteei jarraibideak eman behar zitzaizkien, eszenetan 
izango zituzten papera eta jarrera azaltzeko, eta Ramón eta Valentínek Garaiko baserritarrei gauzak zehatz 
esateko zein gaitasun gutxi zuten ikusita, beharbada entzule ziren senideek –zeinu-hizkuntzaz hitz egiten 
zekiten eta anaiek zer nahi zuten igartzeko gai ziren horiek– hartuko zuten azalpen horiek emateko lana. 
Badakigu zailtasun hori zegoela, Lozoyako markesaren lekukotasunari esker, handik urte gutxira Valentínekin 
batera Segoviako lurretatik egindako ibilaldien berri eman baitzuen.

«Zailtasun bat zegoen: modelo gisa erabili behar zituen nekazariekin harremanetan jartzea. Valentín ederki molda-

tzen zen Madrilgo bere estudioko solaskideekin: Juan Ramón Jiménez, Azorín, Carmen Baroja, Juan de la Encina-

rekin. Baina ez zuen nekazarien hizkera ulertzen, ezta haiek bera ere. Artean ia nerabea nintzela –1910. urtearen 

inguruan–, [Chesteko] kondearekin nuen anaiarteko adiskidetasunari esker, ondo ulertzen nuen gor-mutuen hiz-

kuntza, eta haien takigrafia digital bizkorra ere bai. Hortaz, interpretatzaile ezin hobea nintzen, nire lurra ere aurrez 

sakon ezagutzen nuen, eta urguilu handiz bete nuen lana.»25

Valentínek eta Ramónek era askotako baliabide narratiboak erabili zituzten fikzioaren esparru horretan. Au-
rrerago aukera izango dugu fotografien ondoko testuak zenbateko garrantzia zuen ikusteko, istorio hauetako 
batzuk eraiki ahal izateko, maiz kontakizunaren benetako euskarria baitzen. Alde batetik, irakaspena duten 
istorio batzuk ditugu, gainera anaiak eta haien adiskideak protagonistak direla. Hainbat fotografia-sailen 
bidez eraikitzen dira: Lorezain azkarra hiru irudik osatzen dute, eta deskribatzen dute nola lorezainak engai-
natzen dituen erasotzaileak, iruzur eginez; Lapurrei iruzurra sei fotografiak eratzen dute, eta kontatzen dute 
landetan meriendatzen daudenei eraso egiten dieten lapurrek hartzen duten eskarmentua. Haien parte-har-
tzeaz, eta irudi batekin edo birekin, ukitu komiko edo umoristikoko istorio batzuk egin zituzten: Bihurrikeriak 
itsasertzean, Sekulako borroka eta Ehiztari nahasia (istorio mutua). Bestetik, fikzioen multzo zabal bat egi-
teko, herriko jendearengana jotzen dute. Irudi horien beste multzo garrantzitsu bat landa-giroko eguneroko 
jarduerek eratzen dute. Nolabait esan liteke bizitzaren ziklo osoa irudikatzen dutela: jaiotza eta zahartzaroa, 

25 Dibujos de Valentín de Zubiaurre por el Marqués de Lozoya. Madril: Ibérico Europa, [1975], 2. or. («Maestros contemporáneos del dibujo y la 
pintura» bilduma; 41). Kontuan izan behar da, bestalde, Garaiko fotografiak markesak hemen kontatutakoa gertatu baino gutxienez 10 urte 
lehenago egin zituztela, eta, ziurrena, garai hartan komunikatzeko zuten gaitasuna Segoviako denboraldian baino are txikiagoa izango zela.

[Koadro bizia. Pollice verso, Jean-Léon Gérômerena] Jean-Léon Gérôme
Pollice verso, 1872
Phoenix Art Museum



16

sarritan kontrajarrita (Lehenengo hortza eta azken hagina, Iruten beilatzea, Baserriko neskatxaren burukoa), 
haurtzaroa jolasen eta bihurrikerien bidez (Ikasle zigortua, Ez da joango odolik ibaira, Ezinezko zuzenketa, 
Modelo bihurria, Nor naiz?), gorteiatzea eta ezkongai-aldia (Erantzun zaila, Maitea gorteatzen, Ezkongaien 
agurra, Jeloskor bat edo Senar-emazte berrien amodioak eta alderantziz), seme-alabek herritik alde egitea, 
absentzia eta itzulera (Agur, ama maitea; Seme soldaduaren itzulera, Semearen gutuna), adinekoak (Aito-
naren ipuina, Laguntza gozoa, Ilobaren gutuna), motibo alegoriko batzuk (Kontzientziaren harra, Damua, 
Gose denari jaten eman) edo, azkenik, heriotza (Requiestcant in pace, Umezurtz txikiak). Azken batean, serie 
fotografiko honek, arte ederren aretoetako ikonografia piktorikoan oso ugariak diren baliabideak eta moti-
boak erabiliz, bat egiten du lehen ikusitako amateurraren praktikekin, eta fikzio bat eraikitzen du, harmonia 
perfektuan dagoen landa-munduaz.

Fikziorako joera hori gailurrera iritsi zen 1928. urtearen inguruan, kamera zinematografikoa erabili zutenean. 
Hala, ondo egiaztatzen da bi anaiek istorioak kontatzeko zuten joera eta nola zuten hasieratik nolabaiteko 
«asmo zinematografiko» bat, oraintxe aipatutako XX. mendearen hasierako fotografia askotan ageri dena. 
Nolabait esan liteke, atal honetan ikusitako Garain egindako argazki askotan, aurrezinematografikoa den 
zerbait dagoela, gero, handik urte askotara, zinemako kameraren bidez berriz errepikatuko dena. Alabaina, 
auzi hori aurrerago landuko dugu, argazkien eta filmen arteko harremanei eskainitako kapituluan, eta hor ere 
Valentínek eta Ramónek Euskal Herrian egindako zinema ere izango dugu aztergai.

El primer diente y la última muela 
[Lehen hortza eta azken hagina]

Un jardinero ingenioso  
[Lorezain azkarra]

Un cazador equivocado (historieta 
muda) [Ehiztari nahasia (istorio mutua)]
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[Argazki collagea]
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Euskal Herria
Zalantzarik gabe, familia honek lotura estua zuen bere jaioterriarekin. Valentín Mª de Zubiaurre Garain jaio 
zen eta Paz Aguirrezabal, berriz, Bergaran, elkarrengandik oso urrutiratuta ez zeuden bi herritan. Ramón 
eta Pilar ere Garain jaio ziren, eta familiak, Madrilen bizi arren, beti izan zuen lotura handia «familiaren 
sorburua» deituko dugunarekin. Ez dugu ahaztu behar aitaren zein amaren aurreko hainbat belaunaldi eus-
kaldunak zirela, eta hiru seme-alabek denboraldi luzeak eman zituztela Garain txikitatik. Hortaz, haientzat 
bizi izandako lurralde bat zen, antzinako jatorriaren tokia ere bai, familiako imajinarioan komunitate bateko 
kide izateko zentzua sartzen zuena26.

Ramónek eta Valentínek Euskal Herrian garatutako praktika fotografikoa hobeto ulertzeko, fokua hedatu, 
eta gogora ekarri behar dugu berriz kultura burgeseko ezaugarri batzuek familiaren jardueretan izan zuten 
garrantzia. Estamentu burgesak formulatzen ari ziren «kultura komunaren» nozioak zentzu zehatz bat hartu 
zuen XIX. mendearen azken laurdenean, eta, ondorioz, gero eta zaletasun gehiago agertu zuten lurraldeaz 
jakiteko, erudizio historikoa, geografikoa eta monumentala agertzeko, eta etnografiarekiko interesa ere azal-
tzen hasi zen. Bestetik, kontuan izan behar dugu XX. mendearen amaierako Espainiako gizarteko estamentu 
batzuetan Irakaskuntzako Instituzio Askearen ideiek izan zuten eragin sakona. Hala sorrerako filosofian nola 
praktika pedagogikoan, instituzio horrek ibilaldiak egitea babesten zuen errealitateaz eta norberaren histo-
riaz jabetzeko bide abantailatsu gisa, eta lehen mailako lanabes modura komunitateko bereizgarri nagusiak 
identifikatzeko, eta, aldi berean, gure identitate kolektiboaren gakoak agerian uzteko27. Ibilaldi batzuen xe-
dea zen Espainiako naturarekin eta ondare historiko-artistikoarekin zuzenean harremanetan jartzea, eta, 
praktika horretarako, Irakaskuntzako Instituzio Askeak berrikuntza nabarmenak zituen, besteak beste, ka-
mera fotografikoak txangozalearen ezinbesteko lanabes gisa zuen garrantzia. Paisaia ondare gisa hartzeko, 
instituzionalistek bereizi egin zuten natura, batetik, eta alderdi historikoak eta artistikoak, bestetik, hau da, 
paisaiaren osagai naturalak eta kulturalak bereizten zituzten28. Hala, bada, haientzat lurraldea dokumenta-
tzea identitateko elementu batzuk erakusteko modu bat zen, hiru multzo handitan zabaldutako irudikapen 
sinboliko baten bidez: ondare historiko-artistikoa –kultura letra larriz–, paisaia eta herri-kultura.

Funtsean, horiek izan ziren, atzealdeko hondo gisa, familia honek Euskal Herrian egindako jarduerak egitura-
tu zituzten oinarriak. Alabaina, txangozale modura zuten praktikak eta geografia, ondare eta etnografiarekiko 
interesak zerikusia zuten Irakaskuntzako Instituzio Askeko pentsamendu-joerak proposatzen zituen proiektu 
zientifikoekin eta dokumentalekin. Ramón eta Valentínen argazkiak hurbilpen subjektiboago baten emaitza 
ziren, batzuetan Erromantizismoko postulatu jakin batzuk hartzen zituzten, halako orientabide erretoriko eta 
sentimental batez, eta ondorioz pintoreskorako joera argiaz.

Hartara, Euskal Herriko alde hau, Ramón eta Valentín de Zubiaurrerentzat, lurralde fotografiko bat zen, eta, 
denboraren poderioz, dimentsio bikoitzez fotografiatutako espazio bilakatuko zen. Alde batetik, espazio fami-
liar bat eta memoriaren espazioa, eta, bestetik, geografia zehatz bat, ohitura jakin batzuk dituzten pertsonen 

26 Kide izateko zentzu hori ez zen jarrera nazionalista batean gauzatu, baina, fotografien artean dauden ale batzuk euskal identitatearen sinboloek 
pizten zieten interesaren erakusgarri dira. Nazionalismoaz, oro har, hau kontsultatu ahal da: Benedict Anderson. Comunidades imaginadas: 
reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Mexiko Hiria: Kultura Economikoko Funtsa, 1993.

27 José María Giner; José Ontañón. «Notas de excursiones» in Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madril, LVI. urtea, 861. zk., 1932, 29.-
30. or.

28 Nicolás Ortega Cantero. «La visión del paisaje de Francisco Giner de los Ríos» in Boletín de la Biblioteca del Ateneo, Madril, IV. urtea, 13. zk., 
2003, 21.-30. or.
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bizilekua den paisaia bat –hala naturala nola kulturala–. Lurralde familiar horren garrantzia oso nabaria 
da haien hastapenetan, hala fotografian nola pinturan, eta haien bizitza osoan barrena garrantzia izaten 
jarraituko du. Artearen munduan egin zituzten lehen urratsei erreparatuz gero, bi anaiek joera nabaria zuten 
euskal gai eta motiboekiko; hori oso agerikoa da hiriburuan egindako erakusketetan eta lehiaketetan izan 
zituzten lehenbiziko parte-hartzeetan29.

Euskal Herriko ekoizpen fotografikoari dagokionez, fikzioak eta senideen erretratu batzuk alde batera utzita, 
txangoak izan ziren haien praktika osoa egituratu zuen motorra eta elementua. Fotografia jarduera baten 
kronika eta memoria gisa agertzen da berriz, baina, aldi berean, ohartzen gara anaiek lurralde honekin du-
ten lotura afektiboaz. Maite den errealitatearekiko hurbilpen enpatiko horrek paisaia desberdin bat eratzen 
du, eta bestelako esanahiak gaineratzen dizkio paisaiari. Hortaz, Ramón eta Valentínek Bizkaitik eta Gi-
puzkoatik egindako txangoen bidez jaso zuten espazio familiar horri buruzko jakintza. Garai zuten etxeko 
lorategia Durango aldeko gailurreria izugarrira zabaldutako benetako balkoi bat da. Handik den inguruko 
mendien ikuspegiak ez du inor hotz uzten, eta, zalantzarik gabe, anai gazteek izan zuten lehen txangoetako 
baten abiaburua izan zen, egunero ikusten zituzten mendiak igotzeko: Oiz, Untzillatx, Anboto eta Santa Luzia 
haitza. Urrunago zeuden tokietara ere antolatzen zituzten txangoak, esate baterako, Donostiara eta Hon-

29 La Ilustración Española y Americana -k 1899an antolatutako argazki-lehiaketan, Valentínek «Oiz» izenpean multzokatu zituen bere argazkiak, 
eta Madrilgo Argazki Elkarteak 1901ean antolatutako lehiaketara, berriz, bi anaiak aurkeztu zituzten lanak, «Amboto» eta «Udala» izenak 
hartuta. Hiru izen horiek Garaiko etxetik ikusten zituzten hiru mendirenak dira. Argazkien edukiak ere zerikusia zuen Bizkaiko herri horrekin eta 
haren ingurumariekin. XX. mende hasierako lehiaketa piktorikoetara, Ramón eta Valentínek Euskal Herriko ingurune horretako motiboak baizik 
ez zuten bidaltzen.

Arancibia [Arantzibia]
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darribira, eta, batez ere, Garaiko baso eta zelaietatik ibiltzen ziren hara eta hona. Zubiaurretarrek Durango 
ondoko herri txiki horretan zuten egoitza, eta hortik abiatuta bidaia ugari egiten zituzten. Denboraldiak ere 
ematen zituzten Ondarroan eta Mundakan, eta herri horiek, itsas ondoko atsedenlekuak izatez gain, opera-
zio-base gisakoak izan ziren, itsasora, itsasadarrera edo inguruko itsasaldeko herrietara txangoak egiteko. 
Argazkietan, itsasontzietan agertzen dira, bi herri horietako itsas adarretatik, Ogoño lurmuturrean eta Izaro 
uhartean. Errepidetik eta oinez Durango aldeko herri eta bazter askotatik, interesa agertzen zuten erlijio-on-
dareagatik eta herri-eraikinengatik –dorretxe, baserri eta errotengatik–, edota ikuspegiak hartzen zituzten 
landa-guneak eta natura-inguruneak islatzeko. Era berean, ikusten zituzten herrietako jaietan jartzen zuten 
arreta, hala erlijio-ospakizunetan nola zibiletan. Nola edo hala familiari dagokion lurralde horren jakintzan 
osotasuna eskuratzeko nolabaiteko nahi bat dago; eta lurraldea ez da azaltzen hiriaren alternatiba gisa, bai-
zik eta topografia paralelo moduko zerbaiten gisa, orainalditik eta iraganetik erauzitako eta kontenplaziora 
eta nostalgiara bideratutako espazio-objektu gisa jarrita30. Haien lanaren barruan bitxikeria bat izan arren, 
ezinbestez adierazi behar da bidaia bat edo beste egin zutela modernitatearen aldea dei dezakegun lekura: 
Bizkaiko industrialdeko Portugaletera eta Labe Garaietara. 

Haien lan fotografikoan Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldeei eman zieten garrantzia -kualitatiboa eta kuan-
titatiboa- ikusita, esan dezakegu euskal izaera, berez, unitate tematiko bat dela, eta, logikoa denez, beren 
artxiboan ikusi ditugun gainerako motiboetatik elikatzen dela. Lurralde honetan erretratuak egin, fikzioak 
eraiki eta, jakina, bidaiak eta txangoak dokumentatu zituzten. Ondo kontuan izan behar da paisaia, azken 
batean, zera besterik ez dela: toki hori onartzen, zatikatzen eta izendatzen duen subjektibotasun batek esku 
hartutako natura-espazio bat, eta, prozesu horretan, bestelako esanahiak eransten dizkiola31. Zubiaurre-
tarrek lurralde hori paisaia bilakatzen dute, egiten duten jardueraren bidez, eta darabilten tratamenduan 
batzuetan atzealde moduko zerbait da, eta, beste batzuetan, berriz, gai nagusia. Irudi horietako asko konpo-
satzerakoan, fotografiaren hastapenetako baliabide bat erabili ohi da, hain zuzen, motiboaren testuingurua; 
horrela eraikina, monumentua edo herria paisaia pintoresko bilakatzen da, gaia monumentu eta paisaia gisa 
bateratzen duen erregistro batean32. Batzuetan, inguruko mendiak monumentu gisa daude jasota erretratue-

30 Paola Cortés-Rocca. El tiempo de la máquina: retratos, paisajes y otras imágenes de la nación. Buenos Aires: Colihue, 2011.
31 Ibid.

Vista de Portugalete y Las Arenas y el puente Vizcaya
[Portugalete eta Areetako eta Bizkaia zubiaren ikuspegia]

Caserío de Mañaria [Mañariko baserria]
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tan. Izan ere, zubiaurretarren argazkietan ez dugu programa dokumentalek proposatzen zuten ezer aurkituko: 
fotografia deskriptiboak eta sistematikoak, errealitatearen kopia bilakatzeko asmoz eginak, aurrez aurreko 
eta motibora doitutako hartze zehatz batez eginak. Proiektu zientifiko horiek inplizituki zuten mundu sozial 
berari eta lurraldea okupatzeko moduei buruzko «jakintzaren» proposamenaren aurrez aurre, Valentínek eta 
Ramónek mundu bati buruzko begirada estetikoa proposatzen dute, haiek ere mundu horren parte bat direla. 
Eta irudietan agertzen direnean egituratzen dira ikusitakoaren eta bizi izandakoaren kontakizuna eta kronika; 
batzuetan, espazio naturalak, jolas eta dibertsiorako agertokitzat hartzera ere heltzen dira.

Atal hau amaitzeko, aditzera eman behar da familia honen ekoizpen fotografiko gehiena fotografiaren erabi-
lera pribatuen ikuspegitik baizik ezin dela ulertu. «Pribatu» terminoarekin, nola edo hala irudi horien irakur-
keta mugatzen ari gara, eta beste esparru batzuetatik egin litezkeen interpretazioak bazterrean uzten -hala 
nola, esparru artistiko edo dokumentaletik egindakoak-, eta jendaurrean erakusteko egin zirelako ideia ere 
bai33. Zentzu zabal batean, fotografia esparru pribatuan bat-batean sartu zenean, horrek oroimenaren eta 
ahanzturaren kudeaketa materiala egiteko gaitasuna ekarri zuen, iraganaren aztarna gordetzeko zuen nagu-
sitasuna gailendu zen34. Eta horixe da, zalantzarik gabe, irudien bilduma honek duen lehen zeregina: fami-
liaren bizitzako une batzuen kontakizuna egitea, familiak bere buruaz eta bere batasunaz duen sentimendua 
indartzeko35. Alabaina, egia ere bada, ez dela egunero begi aurrean izaten duguna argazkian jasotzen, eta, 
beren talde sozialean orokortutako joerarekin bat eginez, zubiaurretarrak gehiago aritzen ziren fotografian 

32 Jean-François Chevrier. «La fotografía en la cultura del paisaje» in La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación. 
Bartzelona: Gustavo Gili, 2007, 49.-50. or.; Charles Nègre: photographe, 1820-1880. [Erakusketako kat., Arlés, Musée Réattu; Paris, Musée 
du Luxembourg]. Paris: Réunion des musées nationaux arg, 1980. Azken argitalpen honetan, Françoise Heilbrun-ek Nègre-ren 1854ko testu 
bat aipatzen du, 1852an lan egiteko izan zituen oinarriak jasotzen dituena, Misión Heliográfica-ren adibideari jarraiki, eta, dioenez, fotografia 
horietako batzuetan xehetasuna baztertzen zuen, monumentua -inguruan zuen xarma poetikoaz blaituta- benetako izaeraz hornituko zuen efektu 
baten alde eginez.

33 Interpretazio honetan, salbuespen bat egin behar da, anaia gazteek 1899. eta 1901. urteen artean lehiaketetara bidali zituzten fotografia 
batzuei dagokienez. Gehienbat fikzioak eta paisaiak aurkeztu zituzten, eta horiek ere familia-albumetako parte ziren. 

34 Christian Joschke, op. cit.
35 Pierre Bourdieu, op. cit.

Rentería – Ondarroa [Errenteria - Ondarroa]. 
«Photographien» albumekoa, c. 1901  
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oporretan eta turismoa egiten zebiltzala, hau da, haien unerik garrantzitsuenetako batzuetan. Familiaren 
memoria eraikitzeko eta gordetzeko aipatu ditugun material guztien erabilera, bestalde, talde osoaren eta, 
bereziki, bi anaien harreman sozialetara zabaltzen da. Sarritan transmititzen zaie lagunei eta ikaskideei 
ikusi eta bizi izandakoa, eta erabilera horren barruan, irudien zereginak are garrantzi gehiago hartzen du, bi 
pertsona gor beren zirkulutik ateratzeko eta entzuleen mundura sartzeko izan zitzaketen zailtasunak aintzat 
hartuta.

Argazkien albuma
Argazki horiek antolatzeko eta haien erabilera familiar zein soziala errazteko orduan Zubiaurretarrek erabili 
zuten sistema albuma izan zen. Baieztatu egin daiteke argazkien albuma bere zatien batura baino askoz 
gehiago dela eta bere egiturak osotasuna eratzen duela ataletan oinarrituta. Irudien elkarketak zentzua 
ematen dio, eta, modu berean, aurkezpena sekuentziala denez eta irudiak euren artean egituratzen direnez, 
kontakizuna inplizitua edo esplizitua izan behar da, antolatutako ikusizko ibilbidea, alegia36. Alde horretatik, 
irizpide onez nabarmendu da albumen osaketaren jatorrira hurbildu beharra dagoela irudien sekuentzian, el-
karketan edo argazkien arteko espazio-denborazko harremanetan dagoen diskurtsoa agerian jartzeko37. Has-
teko, onartu egin behar da argazkien albuma nolabaiteko argazkilaritza profesionalaren euskarri bereizgarria 
izan zela XIX. mendeko bigarren zatian. Koroari eta Estatuko beste instituzio batzuei oparitzen zitzaizkien 
hainbat eta hainbat argazki-bilduma luxuzko album handietan koadernatzen ziren. Hemen, ordea, zaletuek 
eurek egiten zuten argazki-albumari buruz hitz egingo dugu. Erabilera pribatukoa zen, eta hemeretzigarren 
mendeko albumak ez bezalako ezaugarriak zituen. Oro har, amateurren album horiek intimitate familiarrean 
ateratako argazki autobiografikoak zituzten osagai, egunerokotasunaren soiltasuna helburu duten eta aisial-
di-uneetan atera diren eszena lasaien bitartez. Hasteko, guretzat oso interesgarria da argazkien albumaren 
ezaugarri nagusietako bi azpimarratzea: lehenengo eta behin, oroimenaren gordailu eta familia-pasarteen 
artxibo moduan daukan eginkizuna; eta, bigarrenez, esperientzia horiek erakusteko gailu moduan daukana38. 
Beraz, ez da familiaren argazkiak batera, antolatuta eta babestuta edukitzeko modua bakarrik39. Irudien bil-
duma kontakizuna eratzeko ere erabiltzen da. Carmelo Vegak azaltzen duenez, horrelako album askotan argi 
eta garbi ikusten da argazkilari amateurra bere esperientziaren kronikari bihurtu zela eta, funtsean, beste 
batzuen antzekoa bazen ere, banakakotasunaren ezaugarri bereizgarria aldarrikatzen zuela: hona hemen nire 
bizitza40.

36 Ricardo González; Alberto Martín. «La imagen de la Universidad en el siglo XIX: representación y autorrepresentación fotográfica» in Loci et 
imagines = Imágenes y lugares: 800 años de patrimonio de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Salamancako Unibertsitateko Edizioak, 
2013, 231-267. or.

37 Claire Bustarret. «L’album photographique comme livre du monde : une aventure éditoriale» in L’album photographique : histoire et conservation 
d’un objet : journées d’etudes du Groupe photographie de la Section française de l’Institut international de conservation, Muséum national 
d’histoire naturelle, Paris, 26-27 novembre 1998, Champs-sur-Marne : SFIIC, 2002.

38 Carmelo Vega. «Ficciones fotográficas del álbum de viaje», aip. lana. Autoreak ondo baino hobeto proposatzen du argazkien albumaren 
eginkizun bikoitz hori. Bestetik, Langfordek erabilera soziala hobeto ulertzen laguntzen digu, albuma bera entziklopedia barik elkargunea dela 
kontuan hartu beharra dagoela dioenean, hau da, aurrera egiteko, atzera egiteko eta buelta emateko aukera eskaintzen duen eta etengabe 
eraldatzen den espazioa, betiere, bildumagileak zehaztutako narrazioaren barruan. Martha Langford. «Contar el álbum» in Pedro Vicente 
(zuzen.). Aip. lana, 63-81. or.

39 «La utilidad de un álbum», Kodak aldizkaria, Madril, 10. zenb., 1918, [8. or.]. «Bere probak album batean biltzea da fotografiako zaletu bati 
eman ahal zaion aholku onena. Oso-oso etsigarria da tiraderetan eta liburuetako orrien artean dauden positiba ugariak ikustea (...). «Kodak 
albuma familiaren liburua da, eta etxe guztietan gorde beharra dago». Iragarki hori 1918koa bada ere, XIX. mendearen amaieratik, argazkilari 
amateurrentzako industriak eta merkataritzak argazkien albumen erabilera sustatzen zuten argazkiak gordetzeko eta antolatzeko formatu ezin 
hobe moduan.

40 Carmelo Vega. «Ficciones fotográficas del álbum de viaje», aip. lana.
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Zubiaurretarrek horrelako zenbait tresna egin zituzten euren bizitzan, lehen esan bezala, Europan zehar egin 
zituzten bidaietakoak, besteak beste. Dena dela, hemen, guretzat, 1899tik 1901era Euskadin garatu zuten 
jardueraren inguruan egin zituztenak dira benetan interesgarriak41. Ale horietan, hain zuzen ere, are modu 
nabariagoan agertzen dira argazkilaritza amateurra bideratu zuen kultura burgesaren ezaugarri horiek: za-
letuen argazkilaritza egituratzen duen ardaztzat hartutako txangoa eta ondarearen inguruko interesa, bere 
zentzu zabalenean. Lau albumotan, Ramónek eta Valentínek familiaren argazki-lurraldea zehaztu zuten, nor-
tasunaren zein maitasunaren loturak ageri-agerikoak ziren eta, haien bidez, nolabaiteko errealitate alterna-
tiboa zen kontakizuna eratu zuten, euren bizitzaren inguruko benetako fikzioa, alegia. Argazkiak atera ziren 
datetatik hurbil egindako lau bilduma dira (haietako bi 1900ekoa eta 1901ekoa dira), eta, inolako zalantzarik 
gabe, bat datoz azaldu berri dugun eredu generikoarekin. Album horiek testu itxitzat jotzen dituen M. Lang-
fordek egindako proposamenaren arabera42 aitortu behar dugu euren historiak azaltzeko darabilten gailu 
nemotekniko horren jatorrizko eginkizuna. Antza denez, album horietako bi egitean, hasiera-hasieratik na-
barmentzen da irudiak erakusteko gailu moduan duten eginkizuna: berariaz egindako koadernaketa landua-
goa. Beste bi aleak egitean, ordea, argazkilaritzako saltegietan eginda saldutakoak erabili eta inportazio-he-
rrialdeen izenburu generikoak jarri zizkieten («Photographie», kasu batean; edo «Photographien», bestean), 
eta, bertan, argazkiak itsatsi besterik ez zegoen. Faktura landuagoko bi albumen izenburua «Bizkaiko eta 
Gipuzkoako ikusmirak» da, eta ezaugarri horrek islatu egin lezake familia-ingurune hertsitik harago erabil-

41 Era berean, beste bi album ere badaude fondoan, eta Zubiaurretarrek Euskadin egindako udako egonaldiak biltzen dira bertan (Espainiako 
beste hiri gatzuetara egindako bisitaldiak ere agertzen dira bertan), haien faktura, 1928 edo 1929 ingurukoa, hemen hizpide ditugun albumen 
oste-ostekoa den arren. Gaztetako lau albumen egitura, originaltasuna eta testuak ez dituzten bildumak dira. Tamaina txikiko argazkiak dituzte 
osagai, fondoan ez dago haien negatiborik eta datu horrek kolokan jartzen du haien autoretza. Hain zuzen ere, bat datoz garaiko familia 
burgesek garatu ohi zuten ohiko fotografia-jardunarekin, eta urte horietako filmetan ere ikusten ditugun lekuak zein gertaerak erregistratzen 
dira bertan.

42 Martha Langford. Aip. lana.

Una vocación dudosa [Zalantzazko bokazioa]
«Photographie» albumekoa, c. 1901
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tzeko asmoa zutela. Asmo hori argudiatzeko orduan, oso garrantzitsua da Zubiaurretarrek «ikusmirak» hitza 
erabili izana bi ale horien izenburuan, batez ere zaletu batek familiaren jardueren kronikari buruz egindako 
irudien gordailua izendatzeko. Hitz hori oso ohikoa zen XIX. mendean herrilanei eta monumentu-ondareari 
buruz egindako argazki-albumetan, familiak berak album horietarako aurreikusten zuen eginkizunaren edo 
erabileraren adierazgarri (eszenifikazio sozialerako tresna moduan43), edizio komertzial edo profesionalen 
berezko izenburua zerabilela kontuan hartuta. Zentzu horretan bertan, interpretatu egin behar da bi album 
horiei hasiera eta amaiera ematen dieten argazkietan nortasunaren inguruko elementuak aipatu izana: Biz-
kaiari, Gernikako arbolari edo probintziako armarriari egindako agurrak. Dena dela, erabilera hori pribatua da 
oraindik, familiako adiskideen edo anaien kideen beste zirkulu batzuetara zabaldu arren. Berriro ere, badirudi 
horrek, neurriren batean, Ramónen eta Valentínen gorreriarekin eduki dezakeela zerikusia, baita entzuleen 
zirkuluetara iristeko abagunearekin ere, haien harreman sozial eta profesionalak zabalagoak izan zitezen. 
Izan ere, gaztetan, bi anaiek argazkilaritza erabili zuten adiskideekin zeukaten tratuan, euren albumak era-
kusteko eta, horrez gain, Euskadiko udako egonaldietan haientzako argazkiak ere ateratzeko: «...ahaztu gabe 
ekarri (...) orain dela bi urte bi adiskiderentzat egin nituen Bermeoko argazkiak.» edo «Ez ahaztu Anbotoko 
argazkiak egin behar dituzula Ercillarentzat». Izan ere, badirudi Garai inguruko leku batzuetan ez zietela beti 
harrera ona egin, bi anaien arteko gutunetan ere antzematen den bezala: «Igandean, Durangora joan nintzen, 
joan-etorria baino ez, eta maitasun handiz hartu ninduten bertan, aurreko urteetan baino hobeto»44. Hartara, 
argazki-kamerarekin zuten trebeziak urtez urte udan helmuga zuten euskal testuinguru sozialean integratzen 
laguntzen zien, seguruenik.

Bereizgarritasun formal hori alde batera itxita, Euskadiri eskainitako lau albumei esker, badugu kontakizu-
nak egituratzen dituzten eredu eratzaile zein tematiko zehatza eta antolakuntza-printzipioa nolakoak diren 
ikusterik: ikusizko nolabaiteko ibilbidea. Guzti-guztietan, hasiera eta amaiera azpimarratzeko asmoa dutela 
esan behar dugu, eta, horretarako, bidaiaren logika erabiltzen dute, hau da, lurraldea agurtzen dute iristen 
direnean, eta agur esaten diote, alde egitean. Hasieran, beraz, honelako irudiak agertzen dira: Gora Biz-
kaia, Gernikako arbola, Euskadiren askatasunaren sinboloa edo Nekazari-familia bat. Agur esatean, ordea, 
are esplizituagoak dira: Agur, agur, Durango maitea, Agur edo Bizkaia agurtzera deitzen zaizu. Albumetako 
bat metaforikoagoa da zentzu horretan, lore-zelaia agertzen delako hasieran nahiz amaieran. Guzti-guztie-

43 Ibid.
44  Valentínek 1902ko uztailean Mundakatik bidalitako bi postal.

«Photographie» albumaren azala, c. 1901
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tan, lurraldeari buruzko bloke bat edo batzuk daude, eta adierazpide naturalak, kulturalak edo pertsonalak 
agertzen dira bertan. Beste batean, fikzioak edo gutiziak azaltzen dira, eta hirugarrenak familia bera dauka 
helburu. Oro har, hasieran, paisaiaren eta nekazaritzako lanak egiten ari diren biztanleen zenbait irudi daude 
ikusgai, eta, hortik aurrera, fikzioak tartekatzen dira txangoekin eta familiaren erretratuekin, hainbat eratako 
formulazioetan. Ardatz nagusia txangozaleak dira, lurraldean bertan ikusten ditugu lasai-lasai eta paisaiari 
eskaintzen dioten begirada ere irudikatzen da bertan. Lekualdaketa horiek bidaiariek egindako ibilbidea-
ren arabera dokumentatzen dira sarritan. Hartara, testuinguru horretan bereiztu eta balioetsi egiten den 
Euskadiko egonaldien familia-oroimenaren zenbait kontakizun antolatzen dira, eta, aldi berean, elementu 
sinbolikoekin nahiz fikzioaren arloan garatutako lanarekin nahasten dira.

Zubiaurre anaiek bereizgabe erabiltzen zituzten euren argazki-kamera desberdinak, eta ezin da inolaz ere 
jakin bietatik nork egiten zuen argazki bakoitza. Hori dela eta, baterako autoretzaren ikuspegitik aztertu 
behar ditugu haien argazkiak. Albumen bildumari dagokionez, ordea, autoretza hori are kolektiboagoa da, 
amak ere parte hartu zuelako zeregin horretan. Autoretza anizkoitza nahikoa ohikoa izan zen familia-albu-
men testuinguru orokorrean, zenbait azterlanetan adierazi dutenez45. Zubiaurretarren lau albumetan, hainbat 

¡Viva Vizcaya! [Gora Bizkaia!]

45  Martha Langford. Aip. lana.
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testu idatzi daude, eta guzti-guztiak Paz Aguirrezabal andrearenak dira. Albumaren muntaketa antolatzeko 
erabilitako zenbakiak eta argazkien izenburuak nahiz argazki-oinak berak idatzi zituen eskuz46. Beraz, albu-
mak interpretatzeko orduan, hasieran dirudien baino faktore nabariagoa denez, xehetasun handiagoz aztertu 
behar dugu. Argazkiaren izaera polisemikoa da gakoa, hau da, ezin konta ahala esanahi edukitzeko duen 
gaitasuna. Gehienetan, gainera, irudiaren polisemia hori testu idatziarekiko alborakuntzaren kontrolpean 
dago47. Argazki-irudiaren estatutu berezitik abiatzen da dena, eta, semiologo askoren esanetan, koderik 
gabeko mezua da48, errealitatearen analogo mekanikoa, alegia. Hala ere, argazkilaritzaren arloan, badaude 
kodea duten mezuak, eta haietako bat argazkiarekin batera doan idatzia da. Semiologiak «konnotaziotzat» 
hartutakoa da, hau da, prozesu horretan, irudiak kodetzen dira, eta bigarren mezua eransten zaio argazkiaren 
berezko mezuari berari49. Horrela, irudiaren inguruko esangura berri-berria sortzen –asmatzen– du testuak. 
Horren ondorioz, familia horretako kideek albumotan idatzi zuten guztia funtsezkoa da irudien esanahia argi-
tzeko orduan. Mezu ikonikoari dagokionez, linguistikoak ia-ia beti erantzuten dio, era zuzenagoan edo ez hain 
zuzenean, «zer da hau?» galderari. Bere formulazio primarioenean, beraz, eszenako elementuak zehazten 
laguntzen du. Valentínek eta Ramónek Euskadiri eskaini zizkioten lau albumak argazkiak idazkeraren bidez 
kodetzeko prozesu horrek lortu ditzakeen graduazioen adibidez beteta daude. Maila oinarrizkoena testua 
izendatzeko eginkizunean ezartzen da, eta, askotan, zehaztapenerako gidaria ere bada. Irudian azaltzen den 
motiboa aitortzen duten argazki-oin guztiak dira: «Garaiko basoa», «Mañariko baserria», «Ondarroako zubia», 
«Abadiñoko paisaiak», «Etxaburu dorrea», «Garaiko prozesioa», «Durangoko azoka», «Gariaren zamalanak» 
edo «Lekeitioko ikusmira». Izendatzeko eta zehazteko eginkizunetik harago doazen beste testu batzuk apur 
bat korapilotsuagoak dira, eta, egia esan, interpretaziorako gidari dira gehienbat. Atal horretan, irudi ba-

46  Denok dakigunez, gorrek zailtasunak dituzte idazmena behar bezala egituratzeko orduan. Familia-album hauetako irudietako testuak amak 
idatzi izana justifikatuta egon liteke euskarri horiek familiaren, oro har, eta, batez ere, Ramónen zein Valentínen harreman sozialetan zeukaten 
erabileragatik. Inolako zalantzarik gabe, oso gailu erabilgarria zen, bi anaiak entzuleen zirkuluetara iristeko orduan. 

47 Victor Burgin. «Art, common sense and Photography» in Jessica Evans; Stuart Hall (ed.). Visual culture: the reader. London; Thousand Oaks, CA: 
SAGE Publications in association with the Open University, 1999, 41-50. or.

48 Roland Barthes. Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces. Bartzelona: Paidós, 1986.
49  bid. 

Se le invita á V. á saludar á Vizcaya
[Bizkaia agurtzera dei egiten zaizu]
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kar batez egindako fikzio edo gutizia gehienak daude erakusgai. Hemen, batzuetan, irudian bertan dauden 
konnotazioak handiagotzen ditu testuak, eta, beste batzuetan, erabat berria den esanahia asmatzen du. 
Testu idatziak eskaintzen duen gakoa barik, ezinezkoa izango litzateke irudia bera haiek proposatzen duten 
zentzuan interpretatzea: «Ilobaren gutuna», «Aitonaren ipuina», «Argi-efektua», «Lehorreko arrainak», «Agur, 
ama maitea», «Artea eta lana», «Gernikako arbola, Euskadiren askatasunaren sinboloa», «Senar-emazte 
berrien amodioak eta alderantziz», «Erantzun zaila», «Sekulako borroka»... Azkenik, testuaren eta irudiaren 
arteko harreman konplexuenaren adibideak ere badaude ikusgai. Bertan, hain zuzen ere, elkarketa osagarria 
ezartzen denez, historiaren ekintzak badu aurrera egiterik, eta testu-mezuetan adierazten ditu argazkian 
ez dauden zentzuak, haiek barik proposatutako kontakizuna ulertzea ezinezkoa izango litzatekeela kontuan 
hartuta. Horrelako fikzio batzuk irudi bakar baten bidez eratzen badira ere, hirugarren atal honetako historia 
gehienak zenbait argazkiren bitartez antolatzen dira: Lorezain azakarra edo Lapurrei iruzurra argazkietan, 
esaterako, argazki bakoitzarekin doan testuak irudi horretarako esanahia asmatzen duenez, historiak be-
rak aurrera egiten du hurrengoraino. Beste kasu batzuetan, testua bera da irudiari zentzua ematen dion 
narrazioaren pisua daramana: «Meza-mutila korrika irten da amari ardoa eske, apaiza aldarean dagoelako 
zain», «Aita, anaiatxoa mendian galdu da» edo «Zer egingo ote didan amak pitxerra apurtzeagatik». Azkenik, 
nolabaiteko karga alegorikoa dutenak ere badaude; esate baterako, «Damua» edo «Kontzientziaren harra».

Edonola ere, etena egin behar dugu hemen, argazkilari hauek albumetan jartzeko ez ziren hainbat eta hain-
bat argazki positibatu zituztela adierazteko. Artxibo honetan, familiak bere bizitzan erabilitako berrehun eta 
berrogeita hamarretik gora kopia positibo gorde dira, eta haietako gutxi bat datoz lau bildumetan sartu zi-
renekin. Inolako zalantzarik gabe, paper-kopia egitean, nolabait baieztatzen da aukeratutakoa garrantzitsua 
dela familiaren oroimen grafikoa eratzeko orduan. Hori dela eta, pentsatu egin behar dugu solteko irudi ho-
rien bidez egituratzen den nolabaiteko diskurtsoa dagoela, nahiz eta kontakizun horrek alde nabariak eduki 
albumetan azaltzen denarekin. Egia esan, solteko argazkiak nahiz koadernatutakoak familiaren ibilaldien eta 
intimitatearen erregistroa dira, eta familiaren beraren oroimena eratzen du azkenean. Dena dela, albumak 
osatzen dituztenek Euskadiko gaztetako egonaldien epealdi zehatzera mugatutako eta itxitako kontakizuna 
eratzen badute ere, solteko irudien kronologia askoz zabalagoa da bi anaien gaztarotik helduarora doalako. 
Bertan, gainera, haien ohiko eremu geografiko ludiko eta profesional guztiak ere agertzen dira. Beraz, pa-
sarteen bidez egindako kronika dira, eta, bertan, albumetan agertzen diren bidaiaren logika eta fikzioak edo 
nortasunaren inguruko aipamenak galtzen dira.

Hemen aztergai dugun argazkilaritza-lana ulertzean album hauek zeinen garrantzitsuak diren laburbiltzeko, 
esan egin behar dugu edukiontzi horiek, artxiboa, besteak beste, eurek haien argazkiak irakurtzeko zuzenean 
egindako proposamen esanguratsuena direla. Familiak berak egin ditu, eta argazki guztien zati bat darabil 
zenbait kontakizun itxi eratzeko, Euskadiri buruzkoak oso bereizgarriak direla kontuan hartuta. Hori lortzeko, 
irudiak eurak modu kontzientean antolatzen dira, eta, horretarako, argazkiak itsasteko erabilitako kartoi 
meheetan jartzen dira zenbakiak, sekuentzia bera ezartzeko eta, horrela, ikusizko ibilbidea zein kontakizun 
esplizitua proposatzeko. Euskarri horien bitartez, familia horren bizitzaren kronika egiten da, eta, aldi berean, 
oroimenerako eremu eta kideko lurraldea ere zehazten da. Gainera, hori egituratzeko erabilitako narrazio-e-
reduak euskal lurraldearen zati bat alboratzen du (faktore natural, kultural eta pertsonaletan irudikatutakoa) 
fikzioekin eta familiaren beraren agerpenarekin zein jarduerekin.
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Zinearen eta argazkilaritzaren arteko lotura
Ikusi berri ditugun albumak egin zirenetik mende-laurden bat baino gehiago igaro ostean, Ramónek eta Va-
lentínek zine-zaletasunari ekin zioten, eta, horretarako, Pathé Baby kamera erosi zuten. Zinegintza amateu-
rra teknika horren hasieratik bertatik zegoen arren, Europan bertan ez zen benetan hedatu, harik eta Pathé 
Frères enpresa frantsesak 1922tik 1946ra arte50 merkaturatutako makina hori merkatura iritsi zen arte. 1928. 
urtean-edo, Zubiaurretarrek euren bizitzaren erregistro grafikoaren inguruko zaletasunari ekin zioten berriro, 
baina, orduan, mugimendu-irudien bitartez. Nolanahi ere, oso deigarria da, urteak igaro arren, familia-albu-
metan jarritako gai eta motibo berberak agertzea haien filmetan, nahiz eta zinegintzako lengoaiaren berezko 
baldintzatzaile tekniko eta narratiboen eraginpean egon. Ezin dugu ahaztu argazki-fikzioen atala ikusi dugu-
nean aipatu dugula irudi horietan zinegintzaren aurretiko izaera antzematen dela, irudi finkoaren bidez une 
horretan zine-kameraren bitartez egindakoa lortzeko nolabaiteko asmoa, alegia: historiak azaltzea. Nolanahi 
ere, denborak aurrera egin du, eta hori argi eta garbi adierazten da filmetan, bertan azaltzen den bizimodua 
49 eta 46 urteko anaiei dagokiena delako, hau da, gaztetako argazki-albumetan baino hogeita hamar urte 
gehiago dituzte. Biak nolabaiteko ospedun margolariak dira, beste ohitura batzuk dituzte aisialdian eta beste 
adiskide batzuk ere badauzkate, baina antzinako gai berberak dituzte gogoko eta orduan bezala azaltzen di-
tuzte familiaren agerpenaren bitartez. Dena dela, agerpen hori aldatu egin da, aita hil egin delako eta, Pilar 
arreba ezkontzean, Juan de la Encina ezizenaz ezagututako Ricardo Gutiérrez Abascal senarra agertu delako, 
baita Leopoldo semea ere; edo Ramónen Isolina Gallego emaztea ere bai.

Film hauen mamia, berriro ere azken helburua familiaren jardueren kronika egitea dela kontuan hartuta, 
haien argazki-lanetan ikusitako berbera izango da ezinbestean. Berriro ikusten dugunez, Espainian eta atze-
rrian egin zituzten txango eta bidaien erregistroa da ia-ia Euskaditik kanpo egin zuten bakarra. Berriro ere, 
lurralde hori izango da bidaietatik aparte zine-kameraz landu zituzten gai gehienen eszenatokia. Edonola 
ere, gaztetan zeukaten sukar txangozalea apurka-apurka baretu zenez, Euskadin zituzten bi bizileku nagusien 
inguruko gaiak filmatu zituzten: Garai eta Ondarroa. Gaztetan igotzen zituzten mendiak urrunetik erregistra-
tzen hasi ziren, eta familia-lurralde hori zedarritzen zuen eta etxeko lorategitik ezinbestean miresten zuten 
paisaia menditsua ziren ordurako. Batetik, euskal lurraldean egin zituzten filmen osaketa tematikoa fami-
lia-eszenen eta argazkien artxiboan ikusi ditugun lekuetarako joan-etorrien erakusgarri dira, eta umetatik 
udaro errepikatzen ziren ohituren lekukotasunak ere eskaintzen dizkigute. Era berean, Garaiko lurraldearen, 
Durangaldearen eta Ondarroaren erregistroari ere eusten diote, eta ikuspegi natural, kultural nahiz pertso-
naletik irudikatzen dute. Gainera, zer esanik ez, familiaren eta tokiko zenbait bizilagunen partaidetza duten 
fikzioak ere badaude.

Argazki-albumetan gertatzen zen bezala, filmen aurretik testuak agertzen dira, eta irudiak zer motibori edo 
lekuri eskaintzen zaizkien adierazten dute. Fikzioetan, argudioak aurrera egiteko erabiltzen da idazkera. Film 
askoren izenburuan, albumetan ere ikusten dugunez, nortasun-ñabardurak azaltzen dira: Bizkaiko ateak, Biz-
kaiko lurra, Gernikako arbola edo Euskal lurrari. Beste batzuetan, leku zehatzak agertzen dira, ordea: Garaiko 
eszenak, Ondarroako itsasadarra edo Garai, bertako baserriak eta soroak. Azkenik, beste batzuk gertaera 
zehatz baten adierazgarri dira: Euskal erromeria alaia, Hileta, Pilota-partida, Jai erlijiosoa, Ezpata-dantza-

50 José Antonio Ruiz Rojo. «El cine Pathé Baby en Guadalajara» in José Antonio Ruiz Rojo (koord.). Encuentro de historiadores en torno al cine 
aficionado. Guadalajara: Guadalajarako Fotografia eta Irudi Historikoaren Zentroa, 2004, 69-80. or. 1924tik hogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdera arte –Kodaken 8 mm-ko formatua ezartzen hasi zen arte–, Pathé Baby kamera familia-euskarri nagusia izan zen Europan. Plastiko 
suhargaitza zen zelulosazko diazetatodun pelikulak zerabiltzan, eta aurreko euskarriek, zelulosa-nitratoak, adibidez, zeuzkaten autoerrekuntza-
arazoak konpondu zituen.
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riak edo Aurreskua. Jakina, film horiek guztiak, albumetan gertatzen den bezala, familia-agerpenez beteta 
daude, eta, era berean, Garain duten bizilekuari buruzko film berezia ere egin zuten: Zubiaurre etxea eta 
lorategia. Horrelako lan askoren hasieran, Valentín, Ramón eta Pilar neba-arrebak edo ama bera ere azaltzen 
dira, eta nolabaiteko sarrera egiten dute zeinu-hizkuntzan edo hitzezko keinudunean51, ondoren zer ikusiko 
den iragartzen duten izenburu idatziak baino lehen. Benetan azpimarragarria da, albumetan nahiz filmetan, 
eskura dituzten elementu guztiak erabili nahi izatea, haien argazkiek eta filmek ahalik eta esangura zehatze-
na eduki dezaten. Albumetan idatzitako testuek, aurreko atalean ikusi dugunez, eta filmetako hizdun edo zei-
nudun sarrerek eta izenburuek bi sorkuntza-lan grafiko hauen ustezko irakurketak zedarritzea eta mugatzea 
dute helburu. Film gehienetan, gainera, albumetakoaren antzeko eredu eratzaile eta tematikoa berregiten da 
erabat, eta, bertan, familiaren eszenak alboratzen dira landa-inguruneko paisaiarekin, bizimoduarekin zein 
ohitura tradizionalekin, txangoekin eta jai-gertaerekin.

51 Euren filmetan, ikus-entzuleengana zuzentzen direnean, Ramónek eta Valentínek zeinu-hizkuntza erabiltzen dute batzuetan. Beste 
batzuetan, ordea, hitz egiten dute, eta keinuak egiten dituzte. Arrebak eta amak hitz eginez baino ez dute zeregin hori garatzen. Zubiaurre 
anaiek adierazpen-maila handia lortu zuten euren bizitzan, eta zeinu-hizkuntza zein ahozkoa erabiltzen zituzten. Lozoyako markesak bere 
oroitzapenetan azaltzen du Valentín bera arazorik gabe hitz egiteko gai zela espainieraz nahiz frantsesez. Dena dela, baieztapen hori 
testuinguruan jartzeko, gorrek ahotsaren kalitateari eta ulermen fonetikoari begira dituzten mugak hartu behar dira kontuan. Juan de Contreras 
eta López de Ayala, Lozoyako markesa. Memorias (1893-1923). Isabel de Ceballos-Escalera (ed). Segovia: Torreón de la Marquesa, 1992.

Filmetako fotogramak:
[Goldaketan] / [Aitonaren ipuina] /  
[Valentín eta emakumea hesian]
[Gernikako arbola] / [Prozesioa Garain] / 
[Merkatua]  
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Dena dela, zineak eta argazkilaritzak partekatzen duten gai handia fikzioena da, eta oso maila sofistikatura 
iristen da zinegintzaren arloan. Berriro ere, iraganarekiko lotura antzematen da: artxiboan dagoen fikziozko 
film originalenak, Aitonaren ipuina filmak, gaztetako serieko argazkietako batek bezalako izena eta hasiera-
ko eszena ditu. Hartara, ume batzuei ipuina kontatzen dien aitonaren irudia erabiltzen da historiaren hasiera 
moduan, eta, bertan, familiako zenbait kidek funtsezko zeregina dute. Film horren argudioa Polínen bahi-
ketan dago oinarrituta. Ume koskor hori Pilarren semeak, Leopoldo Gutiérrez de Zubiaurrek, interpretatzen 
zuen, eta atso batek bahitu zuen eskean jartzeko. Benetakoarekin –Pilar ama, Paz amona eta Valentín osa-
ba– bat datorren mutikoaren familia atsekabetuta dago umea bahitu dutelako, harik eta Valentínek, ausaz, 
loba non dagoen dakien arte eta amarekin, Pilar arrebarekin, erreskatatzera doan arte. Atsoak bere ekintza 
gaitzesgarria izan dela aitortzen du, eta hil baino lehen eskatzen du barkamena. Orduan, bost urteko flash-
backaren bidez azaltzen da umearen zaintzaileak zer unetan uzten duen bere zeregina eta bahitzen duten mu-
tikoa. Familiarentzat tristezia zena zoriontasun bihurtzen da, eta guztiek Sorospeneko Andre Mariari ematen 
dizkiote eskerrak. Ramón eta Valentín beste film bateko protagonistak dira, eta bertako material grafikoak 
Garaiko ingurunean filmatzen zituzten hartualdi guztien nolabaiteko nahastea da: Alai dator, abestu egiten 
du eta ... du buruan, Era misteriotsuan dator, hitz egiten du eta ... du buruan. Konposizio horretan, bizitzaren 
ikuspegi baikorra erkatzen da beste ezkor batekin, euskal lurraldearen eta bertako bizilagunen bidez. Va-
lentínek eskaintzen duen begirada atsegina honako honexetan dago oinarrituta: zelaiak, mendiak, loreak, 
animaliak, itsas paisaiak, adiskide alai bezain onak, neska politak, pilota-jokoa, itsas ondoko kirolak, dantza 
tradizionalak edo erromeria alaiak. Horren aldean, Ramónek paisaia malenkoniatsuak, «mistikoak», hilerri 
bakartiak, bakardadea eta heriotza ditu gustukoago, eta hori guztiori tonu ilunetan edo argi-kontrakoen bidez 
dago filmatuta. Borroka hori, ordea, bizitzaren ikuspegi baikorraren alde ebazten da, bi baserritar gazteren 
maitasunari esker: «bizitza bakarrik da maitasuna, begira...», dio Valentínek. Pertsonaia iluna, Ramón, ordea, 
negarrez dago emakume baserritar batek kontsolatzen duen bitartean. Filmaren amaieran ere, ikuspegi ga-
railearen irudiak errepikatzen dira. Angelusa52 fikziozko beste film labur bat da, eta, bertan, apaiza familiaren 
etxera doa. Amak eta zenbait baserritarrek Deikundearen oroimenezko kanpai-hotsa entzun bitartean otoitz 
egiteko tradizio katolikoa antzezten dute.

Aurreko guztia kontuan hartuta, badago esaterik Zubiaurretarren zinearen eta argazkilaritzaren arteko lotura 
estua dagoela, eta, batez ere, bi sorkuntza-lanen jarraitasun tematiko, geografiko eta kontzeptualean antze-
maten da. Albumen antolakuntzan nagusi zen narrazio-eredua haien film askotan ere errepikatzen da. Erabat 
ulertzeko modukoa da zineak eta argazkilaritzak partekatzen dituzten elementuen ondorioz, hau da, euskal 
lurraldearekiko loturaren, familiaren bizitzaren erregistroaren edo fikzioak eratzeko interesaren ondorioz, 
filmen eta argazkien arteko lotura hori sortzea azkenean, igarotako denboratik harago. Bi baliabideek, hain 
zuzen ere, familiak esparru pribatuan, familian bertan nahiz inguru sozial hurbilenean, kokatutako kasuan 
kasuko sorkuntza-lanei emandako erabilera ere partekatzen dute.

52 Antza denez, XIII. mendean-edo, Angelusa ezarri zenez, ilunabarrean, «Aingeruak Mariari hitz egin zion» antifona abestu edo errezitatu egin 
behar zen kanpai-hotsak entzun bitartean. Ohitura hori ezin konta ahala aldiz irudikatu da artearen historian.
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Amateurra
Bi anaiok argazkilari moduan sailkatzeko orduan, amateurrak direla esatea kategoria generikoegia da, eta ez 
du haien argazkilaritza-jarduna izandakoaren ezaugarri bereziak zehazteko eta zedarritzeko aukerarik ema-
ten. Zentzu zabalean, esan egin daiteke argazkilaritzako amateurismoak arlo ekonomikoan eskuzabala den 
eta aisialdian garatzen den arduraldia daukala ezaugarri bereizgarri. Bi faktore horiei esker, hobetzeko edo 
entretenitzeko asmoz goi-jardueraren garapenean euren aisialdian kirola edo artea lantzen zutenak iristen 
ziren arlo horretara. Hori dela eta, zenbait profil kontuan hartzen dira termino horretan, eta hori ulertzeko mo-
duko ondorioa da bertako kideen interes desberdinen arabera: arte-argazkilariak, zientzialariak, etnografoak 
edo argazkilaritza aisialdi edo denbora-pasa moduan zerabilten diletanteak53. Beraz, nolako amateurrak izan 
ziren Zubiaurretarrak? Ramón eta Valentín argazkilaritza entretenimendu moduan erabili zutenen profilean 
sartu genitzake, baina talde horretan ere ez ziren ohiko zaletuak izan, prestakuntza piktorikoa edukitzean 
ikusizko kultura zabala zeukatelako, hau da, haien garaiko amateurren batezbestekoak baino gaitasun han-
diagoa zutelako errealitateari begiratzeko eta irudiak sortzeko orduan54. La Fotografía aldizkariko kronikari 
batek bide horretatik jo zuen, 1901ean Ramónek –19 urte zituela– Madrilgo Fotografia Elkarteko lehiaketara 
aurkeztu zituen lanen iruzkina egin zuenean:

«Irudia eta Konposizioa atalean, Ramón de Zubiaurre jaunak urrezko domina irabazi du. Zaletu goren honek 
bere sorkuntza-lana laudagarria dela egiaztatu du arrunkeriarik ez aurkeztean, eta, aitzitik, ondo pentsatu-
tako eta sortutako koadrotxoak aurkeztean. Honako osagai hauek dituen eszena ezin erakargarriagoa eta 
deigarriagoa da: begiak estaltzen dizkioten neskatilekin jolasean ari den emakume zahar bat, sehaskan lotan 
dagoen mutikoaren loa zaintzen duen beste emakume zahar bat (onena, nire gusturako), umeei ipuinak kon-
tatzen dizkien gizon zahar bat eta fardela sorbaldan agurtu egiten duen eta «Agur, ama!...» dioen mutikoaren 
agurra. Gaia ondo pentsatuta dagoen arren, modeloek ere behar bezala sentituko balute, argazki hau era-
kusketako ONENA izango litzateke (...). Semea agurtzen duen amarentzat, ordea, askoz garrantzitsuagoa da 
atean etzatea hunkitzea baino, eta mutila erretratatzen ari da. Dena dela, Zubiaurre jaunak zorion zintzoenak 
merezi ditu eszena hori irudikatzeagatik. Oso argazkilari ona eta artista da»55.

53 Espainiako argazkilari zaletuen estatus soziala azkar-azkar bilakatu zen XX. mendearen hasieran, eta argazkilari profesionalak aurka 
zeuden, nolabait esatearren, ez zutelako begi onez ikusten zaletuak eurek esklusibotasunez garatzen zuten teknikara iristea. Hain zuzen ere, 
profesionaletatik aldentzean, fotografia-jardun amateurrak ospea lortu zuen. Nahiz eta babes aristokratikoa jaso, amateurrak benetan burgesa 
zen kulturan mugitu ziren.

54  Ramónen eta Valentínen argazkien negatibo eta kopien kalitate teknikoa ere kide zaletu askorena baino handiagoa da. Dena dela, baliteke 
Zubiaurretarrek plaka negatibo horiek laborategi profesionaletan prozesatzea eta kopiak ere bertan positibatzea. Edonola ere, esan egin 
behar da teknikaren aurrerakuntzaren ondorioz ia-ia prestakuntzarik ez zuten hainbat lagunek ekin ziotela fotografiari, neurri handi batean, 
tradizioaren arabera fotografia-lanbidekoak izandako berezko prozedura kimikoak erraztu zirelako (negatiboak errebelatzea, ukipen bidez 
paperean kopiatzea, handiagotzea...). Hori dela eta, hainbat argazkilari berri agertu ziren, eta askatasun handia izan zuten ordura arte 
ezezaguna zen kamera erabiltzeko orduan. Ekipamenduak gero eta txikiagoak eta erabilerrazagoak ziren, pelikula bera erabiltzeko prest erosten 
zen, objektiboetako argitasuna handitu zen eta, esposizioak gero eta laburragoak zirenez, bazegoen edonon eta edozein inguruabarretan 
argazkiak ateratzerik. Amateurren argazki-ekipamendua eroso-eroso eraman zitekeenez, edozein argi-baldintzatan atera zitezkeen argazkiak. 
Pathé Baby zine-kamera ere erraz-erraz erabiltzen zen, eta pelikulak saltegietan errebelatu eta positibatu egiten ziren.

55  La fotografía: revista mensual ilustrada, I. urtea, 5. zenb., 1902ko otsailaren 1a, 131. or.
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Bestetik, elkartegintzarekin duten harremana ere bada lagungarria profil amateur hori marrazteko orduan. 
Oso kontuan hartu beharra dago XX. mendearen hasieran zaletuen jarduna fotografiako elkarteen eta txan-
gozaleen zentroen inguruan antolatzen zela56. Hori dela eta, horrelako erakundeetako kidea izatea Espai-
niako zaletuen ezaugarri bereizgarria izan zen, eta, aldi berean, zenbait giltzarri ere eskaintzen ditu haien 
lanak interpretatzeko orduan. Horretan ere, bi anaiak ezohikoak izan ziren, ez dugulako inolako nabaritasunik 
aurkitu Madrilgo amateurren euren bizitza sozialean parte hartzen zutela adierazten duenik, ezta horrelako 
erakundeetako kideen artean hain arruntak ziren fotografia-txangoetan ere57. Elkarteen mundu horrekin zeu-
katen harremana ez zen zenbait argazki-lehiaketatako partaidetzatik askoz harago joan, antza. Beraz, haien 
fotografia-jarduna esparru pribatura mugatzen da gehienbat, ikusi ahal izan dugunez. Nolanahi ere, azken 
baieztapen horretan nolabaiteko kontraesana izan daitekeena aztertu behar da hemen: haien lana ikuspegi 
pribatutik azaltzea, fotografiaren erabilera sozialen barruan, eta argazki-lehiaketa horietan parte hartzea. 

56  Fotografiako berariazko erakundeak ez ezik, Madrilgo Fotografia Elkartea, esaterako, beste batzuk ere, Centre Excursionista de Catalunya edo 
Espainiako Txangoen Elkartea, esaterako, fotografiako benetako elkarteak ziren, eta milaka argazkilari amateurren kezkak bideratzen zituzten 
txangoen eta beste jarduera batzuen bitartez. Zentro horietako kideek faktore teknikoei eta begiradaren hezkuntzari buruzko prestakuntza 
jasotzen zuten. 

57 Madrilgo Fotografia Elkarteko kidetzari edo fotografiako teknikaren inguruko prestakuntzari dagokionez, ez dugu informazio argirik. Manuela 
Alonsok bere doktoretza-tesian baieztatzen duenez, bi anaiak Madrilgo fotografia-erakunde horretako kideak ziren, baina ikerketa honek ez du 
baieztapen hori bermatzen duen daturik aurkitu (Manuela Alonso Laza, aip. lana). Zaletuen fotografia-mundutxo horrekin erkatutako harreman 
bakarra La Ilustración Española y Americana aldizkariak 1899an antolatutako argazki-lehiaketan eta Madrilgo Fotografia Elkarteak 1901ean 
egindako lehenengo lehiaketan eduki zuten partaidetza izan zen. Lehiaketa horietako lehenengora, sei paisaia eta itsas paisaia aurkeztu zituen 
Valentínek, baita irudidun eta talde komikodun bederatzi paisaia eta Garaiko prozesio bat ere, eta aipamen berezia lortu zuen lan guztiengatik. 
1901ekora, ordea, bi anaiek argazkiak aurkeztu zituzten. Ramónek Irudia eta Konposizioa ataleko urrezko domina irabazi zuen; eta Valentínek, 
Paisaiak eta Itsas Paisaiak ataleko aipamena. Ikus La Ilustración Española y Americana, XLIII. urtea, 48. zenb., 1899ko abenduaren 30a; La 
fotografía: revista mensual ilustrada, I. urtea, 1902ko urtarrilaren 1a, 120.-130. or.

¡Quieto! ! [Geldi!] Photographie albumekoa, c. 1901
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Gai hori behar besteko perspektibaz ikusteko, oso kontuan hartu beharra dago esparru pribatutik egindako 
irakurketak erabateko koherentzia eskaintzen duela Valéntín eta Ramón de Zubiaurreren argazki-lan guztiak 
azaltzeko orduan. Haien irudiek zeukaten irrika estetikotik harago, azkenean haien argazki-lanak egiteko 
orduan erakutsitako asmoa eta lan guztiei emandako erabilera dira haien argazkiak esparru publikoan edo 
pribatuan kokatzea garrantzitsua den ala ez zehazten dutenak. Izan ere, fikzioen eta paisaien artxiboaren zati 
txiki bat baino ez da anaiek bi lehiaketa horietara bidaltzen dutena, eta ez da haien argazkiak jendaurrean 
zabaltzeko beste ekimenik ezagutzen. Beraz, ez dirudi argazkiak helburu horretarako egin zirenik, badirudie-
lako egin ostean hartutako erabakia izan ahal izan zela, nabarmentasun artistiko eta soziala irabazi gurean. 
Agian, gainera, Alejandro Ferranten akademiaren ingurukoek ere eman ahal izan zieten horretarako adorea, 
anaien argazkiak jaso zituzten lehiaketetako bateko epaimahaian zegoela kontuan hartuta. Oso gogoan edu-
ki behar dugu nabarmentasun soziala bilatzeko interes hori ez zela fotografiara mugatzen, 1899tik bi anaiek 
euren margolanak ere aurkezten zituztelako Madrilen egiten ziren hainbat erakusketatara. Artxiboan dagoen 
postal batean, Valentínek Mundakatik eskatzen dio Ramón anaiari argazkien albumak ekarri ditzala, bertan 
guztiek ikusi nahi dituztelako saritutako argazkiak58. Hau da, albumen kontakizuna eratuta dago une horretan, 
eta ezin dugu ahaztu Zubiaurretarrek orrialde horietan egiten dutela euren benetako argazki-adierazpena. 

Valentínek eta Ramónek lau argazki-kamera erabili zituzten, gutxienez, euren bizitza osoan. Azterlan honetan 
hizpide izan ditugun lan gehienak haietako biren bitartez eginda daude: 13 x 18 cm-ko plakak zerabiltzan 
egurrezko eta hauspodun bidaia-kamera bat eta eskuko beste bat, bat-batekoa. Azken hori larruz estalitako 
kutxan gordetzen zen, eta 9 x 12 cm-ko kristalezko plakak zerabiltzan. Biak tripodearen gainean muntatzen 
ziren, hartualdiaren argitasuna ziurtatzeko. Euren koadroak berregiteko, 18 x 24 cm-ko eta hauspodun beste 
kamera bat erabili zuten, berregindako lan fotomekanikoetarako edo lan artistikoaren dokumentaziorako 
negatiboen tamaina handienaren bila. Azkenik, gutxitan bada ere, 4,5 x 10,7 cm-ko negatiboen bidez lan 
egiten zuen kamera estereoskopikoa ere erabili zuten59. Zineko film guztiak Pathé Baby kameraz filmatu ziren, 
eta 9,5 cm-ko zelulosazko diazetatodun eta erdiguneko zulaketadun pelikula zerabilen. Gorde diren jatorriz-
ko argazki guzti-guztiak ukipen bidez kopiatu ziren; eta, gehienetan –Euskadiko lau albumetan–, zuzenean 
belzteko teknikaren bitartez. 1906ko bidaiei buruzko albumen kopia gehienak errebelatu kimikoaren bidez 
eginda daude60. Gelatinazko edo kolodioizko hiru geruzadun paperak erabiltzen dira kasu guztietan. Bertan 
agertzen diren zenbait daturen argitan, zineko filmak Madrilgo Peligros kaleko 14an eta 16an kokatutako 
Pathé Baby SAEko agentzian errebelatu, positibatu eta muntatu egin ziren, antza. Fotografiari dagokionez, 
ez dakigu Ramónek eta Valentínek euren argazki-laborategia eduki zuten eta, horren ondorioz, plaka nega-
tiboak errebelatu eta kopiak positibatzen zituzten edo, bestela, laborategi profesionaletara jo zuten zeregin 
horiek egiteko. Edonola ere, esan egin beharra dago XX. mendearen hasieran amateur askok zeregin horiek 
bideratzen zituztela establezimendu espezializatuetara. 

58 1902an Valentínek anaiari Mundakatik bidali zion posta-txartela.
59 Madrilgo Espoz y Mina kaleko 17an kokatutako Carlos Salvi etxeak 1899an egindako katalogoan, material horiek guztiak daude ikusgai, artxibo 

honetako hainbat iruditan agertzen den 9 x 12 cm-ko kameraren zorroa ere bai. Saltegi horrek zeresan handia izan zuen lehenengo talde 
amateurraren sorreran. 1898. urtean, hogeita bost bat zaletu elkartu ziren Salvi fotografia-saltegien inguruan. Urtebete geroago, Arte Ederren 
Elkarteak bazkidetzat hartu zituen, fotografia artistikoan ziharduen taldea eratzeko. 1899ko abenduaren 24an, tutoretzarako hitzarmena sinatu 
zen, eta, urteen joan-etorrian, Madrilgo Fotografia Elkartea izan zen.

60 Zuzenean belzteko kolodioizko eta gelatinazko argazki-paperak (Printing-out Paper) era industrialean ekoitzi ziren 1880ko hamarkadatik aurrera, 
eta 1905ean-edo egin zuten gainbehera. Izen hori zilarrean inprimatzeko prozesu guztietarako erabiltzen zen, eta, bertan, eguzki-argiaren 
ekintzaz bakarrik eratzen zen irudia, errebelatu gabe. Gelatina zuri-beltzean errebelatzeko argazki-papera (Developing-out Paper) erabiliena 
izan zen 1905. urtetik aurrera. Prozesu horretan, irudia bera errebelatzailearen ekintza kimikoaren ondorioz agertzen denez, askoz sentikorragoa 
da argiaren aurrean. Askoz egokiagoa zen argazkiak goritasun-argiz edo gas-argiz handiagotzeko prozesurako. Luis Pavao. Conservación de 
colecciones de fotografía. Andaluzia: Andaluziako Ondare Historikokoaren Institutua, Andaluziako Fotografia Zentroa, 2001.
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Zubiaurretarren garaikideak Bizkaian
Ikusi dugun bezala, Valentínek eta Ramónek fotografiarekin lotutako jarduera bizi-bizia garatu zuten Eus-
kadin, eta, haien harreman sozialen zirkuluan, beste zaletu batzuk ere egon ziren, inolako zalantzarik gabe. 
Udako egonaldietan, Bizkaiko edo Gipuzkoako beste amateur batzuekin harremanetan egon ziren arren, ho-
rrek ez du adierazi nahi kameraz garatutako kasuan kasuko jardunean inolako lankidetzarik edo jarduerarik 
zegoenik eta haiekin batera fotografiako txangoetan parte hartuko zutenik ere61. Amateurrei eskainitako 
atalean ikusi dugun bezala, Zubiaurretarrek ez zuten haien fotografiarekin zerikusia zeukaten gaietan elkar-
tzeko joera handirik izan.

Hala ere, haien ezagunetatik harago, XX. mendearen hasieran, Zubiaurretarren garaikideak ziren argazkilari 
amateur batzuk egon ziren Bizkaian, eta benetan merezi du hemen aipatzea, zaletuen fotografiako beste 
proposamen batzuekin erkatu ahal izateko. Haien artean, hiru argazkilari nabarmentzen dira: Eulalia Abai-
tua, Enrique Areilza eta Felipe Manterola. Hasteko, lehenengo biak Zubiaurretarren talde sozial berekoak, 
burgesiakoak, zirela esan behar dugu. Manterola, ordea, landa-inguruneko saltegia zuzentzen zuen familia 
batekoa zen. Espazioari eta denborari begira, hiru amateur horien fotografia-jardunak Ramónen eta Valentí-
nen jarduerarekin bat egin zuen. Ez dago egiaztatuta euren artean inolako harremanik egon zenik, eta, izan 
ere, haien fotografia-jardunak oso desberdinak izan zirela ikusiko dugu.

Eulalia Abaituak62 kultura burgesak fotografiaren arloan zituen zenbait ohitura partekatzen zituen Ramóne-
kin eta Valentínekin; esate baterako, kamera bera erabiltzea Europan, Magreben zein Palestinan bizitako 
bidaia-esperientzia erregistratzeko edo bere familiaren oroimen grafikoa biltzeko argazki-albumak egitea. 
XIX. mendeko azken urteetatik, Eulaliak fotografiako jarduera bizi-bizia ere garatu zuen Bizkaiko probintzian, 
baina, batez ere, Bilboko hirian eta inguruko udalerrietan; esate baterako, Sestao, Portugalete, Santurtzi edo 
Areetan eta, batik bat, garai hartan udalerri independentea eta bizilekua zen Begoñako elizatea. Bizkaiko 
landa-mundua ere izan zen bere lanen helburu, eta, bertan, Arratiako bailarako erregistro zabala nabarmen-
tzen da. Abaituak formatu amateur nagusia erabili zuen, estereoskopikoa, eta, bere lanen zati pertsonalago 
horretan, bere lanak Ramónek eta Valentínek garai berean Bizkaiko lurraldean bertan egiten zituztenak ez 
bezalakoak ziren erabat. Zubiaurretarrek munduaren inguruko begirada estetikoa proiektatzen zuten, eta, 
bertan, familiako kideak agertzen ziren. Eulalia Abaitua, ordea, apurka-apurka barruratu zen mundu soziala-
ren «jakitatearen» bila. Izan ere, lan pertsonal horren zati bat erregistro etnografikotik hurbil zegoen, nahitaez 
gorde beharreko ondare-elementutzat hartutako tradizioaren kontzeptuarekin lotutako tipoen zein ohituren 
tratamenduaren bidez. Batez ere, etnografiak landa-ingurunean kokatu du errealitate hori, herrietako nahiz 
herrixketako biztanleak –adinekoak, batez ere– ondare tradizionalaren eramaileak omen direlako, ahulduta 
edo apurtuta dagoen tradizioaren kate horren «azken maila», beharbada63. Eulalia Abaituak, ordea, Bilboko 
hirian bertan, inguruko udalerrietan edo Begoñako erromesen artean desagertzeko arriskuan zegoenaren 

61 Zubiaurretarrek nolabaiteko adiskidetasuna eduki zuten Ricardo Bastida arkitekto bilbotar ospetsuarekin, eta bera be fotografiako zaletua zen. 
Bi familiek Ondarroan ematen zuten uda, eta, Bastidaren irudien fondoan, Ramón, Valentín eta Pilar agertzen direneko argazki batzuk gordetzen 
dira. 

62 Hemen argazkilari honi buruz erabili dugun informazio gehiena honako argitalpen hauetatik dator: Eulalia Abaitua Allende Salazar: gure aurreko 
andrak = mujeres vascas de ayer. [Erak. kat.]. Bilbo: Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira = Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco, 1991; Eulalia Abaitua Allende Salazar: senitartea = la familia. [Erak. kat.]. Bilbo: Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira = Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 1995; Eulalia Abaitua Allende Salazar: lehenagokoen begiratuak = miradas del pasado. [Erak. kat.]. 
Bilbo: Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira = Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 1998; Maite Jiménez Ochoa de Alda. 
La fotógrafa Eulalia Abaitua, 1853-1943. Bilbo: BBK, 2010.

63 Luis Díaz Viana. Los guardianes de la tradición: ensayos sobre la «invención» de la cultura popular. Oiartzun (Gipuzkoa): Sendoa, 1999. 
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erregistroaren bila ere bazebilen. Zubiaurretarren edo Areilzaren aldean, argazkilari honek ez zuen tokiko 
biztanleak kontuan hartzen zituen paisaiaren ikuspegitik lan egiten, batez ere jendea helburu nagusi zuen 
ikuspegi itxiagoa zerabilelako. Landa-munduari buruz egin zituen lanetan, ez ditu hainbeste azaltzen lurral-
dea bera edo bertako erkidegoen bizimoduak, gurago duelako biztanle horien erretratuak egin. Oso ugariak 
dira euren baserrietako atean jarritako familia nekazariak, baita emakumeek, gizonek eta umeek osatutako 
taldeak ere, bikoteen edo gizabanakoen, hilanderen edo laiarien erretratuak. Sarritan, testuingurutik isola-
tzen ditu erabat, oihal beltzezko atzealde inprobisatuen bidez. Arratiako bailaran egindako lanetan, tokiko 
tipoak ditu helburu nagusi, eta, lantzean behin, argazkiak ateratzen dizkie inguruko ohiko jantziak soinean. 
Era berean, gizonen ile-mozketa bereizgarria ere dokumentatzen du: labur, aurretik; eta, luze, atzetik. Horrez 
gain, tokiko zenbait biztanleren ezaugarri fisikoen inguruko nolabaiteko interesa ere antzematen da. Abai-
tuak aurkezpen tipologikoetan oinarritutako tipoen eta ohituren XIX. mendeko tratamendua bera gainditzen 
du, bere irudietan bertan kasu zehatzen azalpena proposatzeko, ikuspegi dokumental argiko erregistroetan, 
hain zuzen ere.  

Enrique Areilzak eta Zubiaurretarrek bazuten antzekotasunik: txangozaletasuna. Dena dela, bere kasuan, 
jarduera hori bat zetorren Irakaskuntzarik Gabeko Erakundearen tradizioarekin, eta 98ko Belaunaldian zituen 
kide askok partekatzen zuten, gainera. Miguel de Unamuno, Telesforo Aranzadi, Ricardo Baroja, Darío de 
Regoyos, Ignacio Zuloaga edo Ricardo eta Leopoldo Gutiérrez Abascal txangoetako kide izan zituen, bes-
teak beste64. Interesgarria da Pilar de Zubiaurreren senarra, Ricardo Gutiérrez Abascal, Areilza doktorearen 
txango-kidea izatea, nahiz eta ezin dugun baieztatu inguruabar horren ondorioz Ramónek eta Valentínek ere 
ezagutzen zutenik. Bilboko mediku entzutetsu hau ikasia zen, eta, fotografia oso gustuko zuenez, Giner de los 
Ríosen eskolak eta instituzionalistek zehaztutako ikusmuga intelektualean zegoen kokatuta. Ikusi ahal izan 
dugunez, landa-ingurunera egindako txangoak funtsezko tresna ziren haientzat, herrialdea bera zein bertako 
historia ezagutzeko eta, horrez gain, nortasun nazionalaren muina bera ere ezagutzeko65. Pentsamendu-ko-
rronte horren babespean, XX. mendeko lehenengo bi hamarkadetan Espainian egiten ziren txangoek espe-
rientzia pertsonala bilatzen zuten paisaiaren adierazpideetan, eta garrantzi handia ematen zioten argazki-
kamerari, errealitatearen azalpen objektibo eta sistematikoan oinarritutako dokumentazio-mota sustatzean. 
Eulalia Abaituak bezala, Areilza doktoreak formatu estereoskopikoa erabili zuen, eta, bere argazkietan, 
honako hauxe erregistratu zuen, batez ere: geografia fisikoa, udalerriak, monumentu-ondarea, jendea eta 
txangoetan bisitatutako lekuetako beste elementu nabari batzuk. Bere hamabost argazkik Miguel de Una-
munok 1905eko urtarrilean Arribes de Duerori buruz idatzitako eta Hojas Selectas aldizkarian argitaratutako 
artikulua ilustratu zuten66. Era berean, Areilzarenak ere badira Silosera egindako bisitaldi bateko argazkiak. 
Berriro ere, Unamunorekin eta beste txangozale batzuekin joan zen bertara67. Ikusten denez, alde handia 
dago Areilzaren argazkien eta Zubiaurre anaiek egin zituztenen artean, guzti-guztiak amateurrak baziren ere 
eta argazki-kameraren erabilera txangozaletasunarekin lotzen bazuten ere. Hain zuzen ere, kamera bera zen-
bait ikuspegitatik erabiltzeagatik gertatzen da hori. Areilzak bidaiaren, bisitatutako lekuen kronika egiteko 

64  Manuel Vitoria Ortiz. Vida y obra del doctor Areilza. Bilbo: Euskal Entziklopedia Handia, 1975, 258. or.
65 José María Giner; José Ontañón. «Notas de excursiones» in Irakaskuntzarik Gabeko Instituzioko aldizkaria, Madril, LVI. urtea, 861. zenb., 1932, 

29-30. or.
66 Miguel Ángel Jaramillo Guerreira. «Las fotografías de Unamuno» in Miguel de Unamuno y la fotografía: ¡imaginar lo que se ve! [Erak. kat., 

Salamanca, «Patio de Escuelas» eta «Cielo de Salamanca» erakusketa-gela]. Salamanca: Salamancako Unibertsitateko Edizioak, 2012, 306-
327. or. Lan honetan adierazten denez, Areilzaren hamabost argazki erabili ziren Unamunok 1902ko maiatzean Portugalgo marratik egin zuten 
txangoari buruz idatzi zuen testua ilustratzeko. Hementxe argitaratu zen erreportajea: Hojas selectas: revista para todos, Bartzelona, IV. urtea, 
1905eko urtarrila, 19.-31. or. 

67 Miguel Ángel Jaramillo Guerreira, aip. lana.
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darabil, eta, horretarako, lurralde horretako osagai fisikoak eta kulturalak erregistratzen ditu. Ramónek eta 
Valentínek, ordea, txangoan bizitako esperientzia pertsonal eta familiarraren lekukotasun eta kontakizun 
moduan darabilte. Esparru formalean, Areilzak ikuspegi zabaletik egiten ditu bere argazkiak, eta, are gehia-
go, motiboetatik ere zerbait urruntzen dela esan daiteke. Edonola ere, horrek ez du adierazi nahi bere lanen 
asmo dokumentala kolokan jartzen denik. Berriro ere, argazkilariaren konpromisoaren izaera mistoa dugu 
aurrez aurre, eta, ikuspuntu dokumental argia duten lanetan ere, nolabaiteko irrika pintoreskoa agertzen da.

Bizkaiko zaletu horietatik guztietatik, agian, Felipe Manterola da saiakera honetan amateurraren inguruan 
aipatu ditugun parametroetara gutxien egokitzen dena, eta ez bakarrik burgesiakoa ez izateagatik, fotogra-
fiako kategoria horretan txertatuta egoteagatik ere bai. Talde oso horretatik, kamera jarduera profesionale-
tarako erabili zuen bakarra izan zen, eta, horretan, seguruenik, zeresan handia izan zuen bere gizarte-mailak, 
beretzat fotografia diru-sarreren lantzean behingo iturria baino izan ez zela dirudien arren. Erretratu-galeria 
jarri zuen bere etxean, eta estudioko argazkilari lan egiten zuen. Zeanuriko gertaerei buruzko erreportaje 
grafikoak egin zituen Donostiako Novedades aldizkarirako, altzarien argazkiak egin zituen katalogoetarako, 
bere argazkien zenbait postal-bilduma argitaratu zituen eta bere irudi batzuk euskal folkloreari zein tradizioei 
buruzko argitalpenak ilustratzeko erabili zituzten68. Egia esan, edonola ere, fotografia ez zen bere lanbide 
bakarra izan, eta bere argazki-lanen zati bat –interesgarriena, agian– amateurtzat hartu genitzakeen pos-
tulatuetatik garatzen da. Zubiaurretarrek bezala, berez profesionalentzat ziren kameren bidez lan egin zuen. 
Abaituaren edo Areilzaren aldean, ez zuen formatu estereoskopikoa erabili, eta, Ramónek zein Valentínek 
bezala ere, epe labur batez jardun zuen zinegintzan, 1928an-edo69. Arratiako bailarako argazki-lurraldea 
partekatu zuen Eulalia Abaituarekin. Bertan, bere jaioterria eta bizilekua den Zeanuri dago kokatuta, eta 
bere argazki gehienak egin zituen han. Halabeharrez, Abaituak ere udalerri horretan bertan egin zituen lan-
da-munduari buruzko argazki gehienak. Hain zuzen ere, bateratasun geografiko horri esker, badugu erkatzerik 
bi argazkilariek leku berean egin zuten hain lan desberdina. Abaituak euskal kulturaren zein tradizioaren 
ezaugarriak bilatzen zituen bertan, eta Bizkaiko landa-inguruneko alde horretan bizi ziren tipoak ziren horren 
erakusgarri. Manterolak, ordea, ingurune horretan bertan proiektatzen zuen karga estetiko handiko begirada, 
eta Zubiaurre anaien argazki askorekin bat datorren nolabaiteko asmo artistikoaren adierazgarri dira bere 
irudiak. Haiekin ere, bere irudien maila tekniko bikaina partekatzen du, baita argazki bakoitza osatzen duten 
elementuak antolatzeko gaitasun paregabea ere. Zeanuri Manterolaren lan gehienak egituratzen dituen ar-
datza da. Zubiaurretarrak, Abaitua edo Areilza Euskadiko edo Espainiako geografiako zenbait lekutara joaten 
ziren euren erregistroak egitera. Manterolak, ordea, gune bakar batean, bere herrian, gertatzen den guztia 
erregistratzen du ia-ia, eta, horrela, Bizkaiko landa-munduari buruzko erregistro baliotsua sortzen du. Bizitza 
sozial eta erlijiosoa, prozesioen, erromerien, dantzaldien, jaien eta beste ekitaldi batzuen bidez; baserriak, 
baserritarrak eta soroko zereginak; udatiarrek herrian zeukaten agerpena eta tokiko biztanleekiko erkapena; 
eta, batez ere, erretratuak, hainbat formatutan eta konfiguraziotan. Aire zabaleko lekuak Manterolaren esze-
natoki gustukoena izan ziren, erretratu pertsonalenak egiteko orduan eta soroko zereginei buruzko irudi ba-
tzuk ateratzeko orduan, inolako zalantzarik gabe bere lanaren ezaugarri bereizgarrienak direla kontuan har-
tuta. Argazkiotan, autoreak zelanbait sortzen ditu eszenak, eta bertan parte hartzen duten tokiko biztanleak 

68 Josu Bilbao Fullaondo. Felipe Manterola: baserri giroko gizarteko argazkilaria = fotógrafo en una sociedad rural. Bilbo: Bilbao Bizkaia Kutxa 
Fundazioa, 2003.

69 Manterolaren lana eta figura interpretatzeko erabilitako informazio gehiena hemendikxe dator: Josu Bilbao Fullaondo, aip. lana.
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prozesuaren jakitun paratzen dira. Landa-ingurunea irudikatzen duenean, ez da egon badagoen errealitatera 
mugatzen, irudiak antolatu eta kontrolatu egiten dituelako. Gainera, taldeko erretratu batzuen hartualdia ere 
errepikatzen du, eta, horretarako, pertsonen jarrera aldatzen du edo baserritar janzten ditu zenbait ume edo 
heldu. Bere artxiboan dauden irudi batzuetan, Arratiako bailarako landa-mundua eszenaratzen dela esan 
liteke. Nahiz eta bere lan askotan euskal kultura tradizionaleko hainbat elementu irudikatzen dituen, bere 
ikuspegia oso urrun dago asmo dokumentaletik eta Bizkaiko beste amateur batzuetan ikusi dugun erregistro 
etnografikotik70.

 Ikusi dugunez, fotografiako bost zaletu horien proposamenak desberdinak ziren, nahiz eta lurralde berean 
eta garai berean sortu. Beraz, berriro ere, XX. mendearen hasieran amateurren fotografia-jarduna osatzen 
zuten profil desberdinak ekarri behar ditugu gogora. Era berean, mahai gainean ere jartzen da fotografia 
bera hainbat xedetarako erabili dela, kategoria beraren barruan ere bai. Izan ere, aitortu egin behar da 
argazki-dokumentazioa neutrala ez dela eta fotografiaren agintaritza ez datorrela hainbeste kameratik berta-
tik, kamera darabilten instantzietatik baino, produktuak ematen zaizkien erabilera berezien barruan bakarrik 
irakurri eta adierazi daitezkeela kontuan hartuta71. Eulalia Abaituaren eta Enrique Areilzaren argazkiak modu 
generikoan izendatutako fotografia dokumentalaren barruan sartu daitezke. Are gehiago, kategoria horren 
barruan, Eulaliaren lanen zati bat ere barruratzen da erregistro etnografikorantz. Beste zentzu batean, Felipe 
Manterolaren argazkiek asmo estetiko handiagoa dute, eta eszenografia nahiz irudien osagai diren zenbait 
elementu kontrolatzen dituzte nolabait. Ramónek eta Valentínek, ordea, fotografiako erabilera sozialtzat har-
tu duguna zeharkatzen dute euren lanen bidez. Fikzioen eskutik, gainera, profil bereizgarria dute, eta, hori 
guztiori azaltzeko, sortu zituzten irudien erabilera pribatura jo beharra dago.

70 Lluís Calvo i Calvo. El «Arxiu d’Etnografia y Folklore de Catalunya» y la antropología catalana. Bartzelona: Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseilua, 
1991. Arxiu d’Etnografia y Folklore de Catalunyak 1922an argitaratutako Manual per a recerques d’etnografia de Catalunya eskuliburuan 
azaltzen zenez, «argazki etnografikoak errealitatearen kopia zehatza izan behar direnez, ez da inoiz talde artistikorik egingo edo ez da eszena 
bera prestatuko...». 

71 John Tagg. El peso de la representación: ensayos sobre fotografías e historias. Bartzelona: Gustavo Gili, 2005, 85. or.
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Fotografiaren eta zinearen lotura haien pinturarekin 
Hasiera-hasieratik, argitu egin behar da fotografia ez zela Ramón eta Valentín de Zubiaurreren prozesu pik-
torikoaren parte izan. Gai hori zuzenean jorratzen duen Lozoyako markesaren lekukotasuna dugu, hain zuzen 
ere, Valentínen lan segoviarren laguntzaile moduan bizi izan zuen esperientzia kontuan hartuta:

«San Lorenzoko aldirian, Sepulvedako zein Pedrazako hiribilduetan, lautadako edo mendizerrako herrixketan eman-

dako egun ahaztezinak. Valentín aho bete hortz zihoan ibilbide osoan. Dena eraman nahi zuen bere oharren koa-

dernoan, gizakiak nahiz paisaiak. (...) Inoiz ez zuen fotografia erabili. Bere marrazkiek, ezin azkarragoek –inoiz ez 

zuen bost minutu baino gehiago eman bakoitzean–, zehaztasun «superfotografikoa» zeukaten»72.

Izen bereko argazki baten hitzez hitzeko aipamena den margolan bakar bat dauka Valentínek: Iruten beila-
tzea. Bi anaien gainerako margolanek, ondoren ikusiko dugunez, haien argazkietan eta filmetan ikusi dugun 
unibertso tematikoa partekatzen dute, baina ezin da inolako lotura zuzenik –funtzionalik– ezarri horien eta 
haien lan artistikoaren artean73. Hori baieztatzeko, kameraren erabileraren uko esplizitua hartu behar dugu 
kontuan, aipatu berri dugun bezala, baita bi anaiek euren lan artistikoa egituratzeko duten modua ere. Berri-
ro ere, Lozoyako markesak esandakoari erreparatuko diogu:

«... bere estudioan margotzen zuen modelo bizidunekin edo natura hilekin, baina, giroa eta paisaia irudikatzeko 

orduan, oroitzapenetara eta oharretara jotzen zuen. Nik neuk ez dut inoiz Gaztelan ikusi bere astoa kanpoko aldean 

jartzen, paisaiaren ezaugarri bat zuzenean margotzeko»74.

Hau da, euren margolanetako giroak eta paisaia-atzealdeak eratzeko –euskal gaidun lan askoren edukiari 
berari begira ere bai–, aurretiaz hartutako oharrak edo euren oroitzapenak erabiltzen zituzten. Prozesu pik-
torikoan bertan oroitzapena erabiltzean, argazkietan islatutakoa lotzen da lan artistikoarekin, eta hori oso 
lagungarria da argazki zein film hauetako gaiek eta beste elementu askok haien margolanekin duten lotura 
azaltzeko orduan. Ezin da ahaztu fotografia zeinen garrantzitsua den norberaren oroimena eratzeko orduan, 
eta gai horrek are garrantzi handiagoa hartzen du hemen, familia horrek bildutako albumei buruz lehen 
esan duguna kontuan hartuta. Gogoratu dezagun gailu horiek betetzen zuten eginkizun nagusia oroimena 
gordailatzea eta familiaren pasarteak artxibatzea zela, eta, Ramónen zein Valentínen lau euskal albumetan, 
nortasun eta maitasun arloko ageriko loturadun familia-lurraldea zehazteko erabiltzen ziren. Ez da halabeha-
rra bi anaien lan artistiko gehienak, haien argazkiak eta filmak bezala, euskal gaien inguruan egituratzea.

Beraz, Ramónen eta Valentínen margolanetan aurkitzen dugunaren zati handi bat ezagutzen ditugun ma-
terialak dira. Errealitate hori, gainera, haien argazki eta filmetan ikusi dugu, den-dena haurtzarotik eratu-
tako familia-iruditeriaren, bizitza osoan behin eta berriro bisitatutako lurraldearen inguruan apurka-apurka 
sortutako oroimen grafikoaren parte delako75. Bateratasunak geografia fisikoan hasten dira, eta, ikusten 

72 Dibujos de Valentín de Zubiaurre por el Marqués de Lozoya. Madril: Ibérico Europa, [1975], 2. or. («Marrazketako eta Pinturako Maisu 
Garaikideak» bilduma; 41).

73 Baieztapen horri dagokionez, zehaztu egin beharra dago Valentínek eta Ramónek argazki-kamera erabili zutela euren koadroak berregiteko, 
koadro horiek amaituta zeudenean. Argazki-fondo honetan, haien margolanen hainbat kopia daude, eta badirudi eurek egin zituztela. 
Jardun horrek, ordea, ez du inolaz ere kontrajartzen Zubiaurretarrek euren margolanak sortzeko prozesuan fotografia erabili ez zutela dioen 
baieztapena.

74 Dibujos de Valentín de Zubiaurre por el Marqués de Lozoya. Madril: Ibérico Europa, [1975], 2. or. («Marrazketako eta Pinturako Maisu 
Garaikideak» bilduma; 41). Edonola ere, bildumako argazki batzuetan, aire zabalean, Garaiko zelaietan edo Mañariko elizaren aurrean, 
margotzen ari den Valentín gazte-gaztea dago ikusgai, baina ez dirudi horrek Juan Contrerasek hemen baieztatzen duena kontrajartzen duenik. 
Hain zuzen ere, kameraren aurrean margolaritzan hasi berri dela adierazteko egiten dituen eszenifikazioak dira, artea eta lana erkatzen dituzten 
fikzioak dira (margolari bat baserritarren alboan), margolariaren eta bere modeloen arteko zenbait egoera dira –batzuetan, komikoak– edo, 
pilatuta, nola margotzen duen begiratzen duten tokiko bizilagunak dira.
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dugunez, bi anaiek margolanak margotu zituzten: Valentínen Mendiko paisaia edo Ramonén Garaiko ikus-
pegia. Bertan, hain zuzen ere, Garaiko etxeko lorategitik ikusten den Durangaldeko gailur-lerro zoragarria 
irudikatzen dute. Valentínen beste olio-pintura batek, Bizkaiko atea izenekoak, bere film batekin partekatzen 
du izena, eta, modu berean, fotografian, zinegintzan edo pinturan egin zituen lanetan hain agerpen han-
dia daukan ingurune menditsua azaltzen da bertan. Mendi horien guztien artean, Udalaitz nabarmentzen 
da, eta bi margolarien lanetako hainbat erretratutako eta nekazari-eszenatako paisaia-atzealdea da. Ga-
rai ingurua, bertako baserriak, nekazaritzako lanak, erromeriak eta herriko jaiak, prozesioak, dantzaldiak, 
zantzolariak, ezpata-dantzariak, pilota-jokoa, hilanderak edo karta-jokalariak ere badira pinturak gaztaroko 
argazkiekin eta helduaroko filmekin partekatzen dituen beste gai batzuk. Era berean, itsas munduarekin, 
euskal kostaldeko paisaiarekin, estropadekin eta, batez ere, Ondarroarekin lotutako guztia ere bai: portuko 
jarduera, arrantzaleak edo udalerriko zubi historikoa, hau da, hainbat margolanetako motiboa eta zenbait 
erretratutako atzealdea. Zer esanik ez, hemen ikusi ditugun film eta argazkietan hain zeresan handia dau-
kan familia-mundua. Izan ere, honako hauexen bidez agertzen da margolan askotan: Garaiko familia-etxea 
eta lorategia edo aitaren, amaren, arrebaren edo Leopoldo lobaren erretratuak. Margolanen eta argazkien 
arteko lotura tematiko argi-argi hori Madrilgo mundutxo artistikoan lehen aldiz agertu zenekoa da. 1899an, 
Ramónek hiru margolan aurkeztu zituen Arte Ederren Erakusketa Nazionalean: Garaiko ilunabarra, Mañariko 
paisaia eta Garaiko paisaia; eta, 1901ekoan, Durangoko paisaia, Garaiko paisaia, Bermeoko Ogoño lurmu-
turra, Mañariko baserria, Mundakako itsasadarra eta Mañariko mendi-zati bat. Bestetik, Valentínek honako 
hauxe aurkeztu zuen erakusketa horretan bertan: Mañariko paisaia, Durangoko paisaia, Labe Garaiak, Iruten 
beilatzea, Matxitxako lurmuturra, Bizkaiko baserri bat, Bermeoko itsas paisaia, Mosketaria, Valentín Mª de 

75 Gerra Zibilaren ondorioz, Ramón eta Pilar luzaroan egon ziren Espainiatik kanpo. Biak Hego Amerikara joan ziren, eta, 1951ra arte, ez ziren 
Garaiko familia-etxera itzuli.

[Valentín de Zubiaurreren koadroak, anaiek fotografiatuak]
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Zubiaurre aita jaunaren erretratua, Paz Aguirrezabal ama andrearen erretratua eta Bizkaiko paisaiaren azter-
ketak. Bi anaiek margotu eta pintura-lehiaketetara aurkezten dutenaren eta familiak garai berean bildutako 
albumetarako aukeratzen zituzten argazkien arteko paralelismoa harrigarria da benetan. Antzekotasun hori 
txangoetako lurraldea, fikzio batzuk eta familiaren erretratuak nahasten dituen sekuentzian ere antzematen 
da, familia-lurraldeari buruzko argazki-albumetan ikusi dugunaren antzera.

Zubiaurretarrek mundu itxi eta autorreferentziala sortu zuten euren irudien bidez, apurka-apurka eratu zen 
bizitza osoan erabili zituzten adierazpideen bitartez eta, azkenean, haien lan artistiko gehienak elikatu zituen 
unibertso tematikoa zehaztu zen. Agerikoa denez, beste geografia batzuk ere irudikatu zituzten euren lane-
tan: Segovia, Salamanca edo Flandes, baina horrek guztiak Euskadin bertan lortzen du erabateko koheren-
tzia. Fotografiako eta zinegintzako lan horiek haien lan artistikoaren jatorria eta garapena hobeto ulertzen 
laguntzen digute. Izan ere, argazkiek zein filmek berezko balioa dute, hemen zabal-zabal argudiatu dugun 
bezala, eta, horrez gain, balio handiko materiala ere badira, Ramónen eta Valentínen margolanetara hurbil-
tzeko orduan. Haien argazkiei eta filmei esker, badugu haien bizitzaren eta lanen arteko harremana hobeto 
ezagutzerik, lotura hori Euskadiri garrantzi berezia eman zioten irudien eta familia-oroimenaren eraketaren 
bidez egituratzen dela kontuan hartuta.

[Leopoldo Gutiérrez de Zubiaurreren erretratua,  
Valentín de Zubiaurrerena, anaiek fotografiatua]
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Laburbilketa
Valentín eta Ramón de Zubiaurrek fotografian eta zinegintzan utzi diguten fondoak zentzuzko azalpena dau-
ka, fotografiaren erabilera sozialen ikuspegitik aztertzen denean, fotografia esparru pribatuan sartu zenean 
sorrarazi zuen fenomeno sozial eta kulturalari buruzko interpretazio sendoa eskaintzen duen ikuspegi histo-
riografikotik, alegia. Prozesu hori amateurismoaren eskutik etorri zen, eta funtsezkoa ere izan zen batez ere 
aisialdiko eta astialdiko jardueren inguruan egituratzen zen familia-bizimoduaren kronikak agertzeko orduan. 
Bi margolari ospetsuon jardun amateurrak ez dauka azalpen egokirik, beste ikuspegi tradizional batzuetatik 
aztertzen bada; artistikoa edo dokumentala, esaterako. Aitzitik, erabat zentzuzkoa da familia honek bere 
argazkiei eta filmei emandako erabilera pribatuetatik irakurtzen bada. Bizkaiko amateur garaikide batzuek, 
ordea, zeharo desberdina zena egiten zuten urte haietan, eta haien argazki-lanak zaletuen fotografiako ikus-
pegi dokumental edo artistikoaren zenbait erregistrotan lerrokatzen ziren.

Argazki-lan horien guztien artean, oso kontuan hartu beharra dago familiak XX. mendearen hasieran bildu 
zituen album batzuetan aurkitzen dugula argazkilari horien asmoen adierazpena, haien benetako argazki-dis-
kurtsoa, alegia. Euskadiko egonaldiei buruzko gaztetako lau albumek familiaren eta oroimenaren lurraldea 
eratzen dute, haien jardueren kronika eta oroitzapen diren kontakizunen bidez, eta, aldi berean, nolabaiteko 
fikzioa ere eratzen dute haien bizitzaren inguruan. Kontakizun horietan, gainera, garrantzi handiagoa ema-
ten zaie familiaren sorlekuari eta bertan eratzen diren fikzioei. Izan ere, Zubiaurre anaiek gazte-gaztetatik 
erakutsi zuten kontakizunak argazki finkoaren bidez eratzeko zaletasun nabaria zutela. Horrez gain, zinegin-
tzaren aurretiko nolabaiteko irrika ere bazutenez, arlo horretako adierazpen-aukerak biderkatu egiten ziren 
argazkilarion amak albumetako argazki-oinetan idatzi zituen testuen laguntzaz. Mende-laurden bat geroago, 
Ramónek eta Valentínek familiaren bizitzaren erregistroari ekin zioten berriro, zine-kamera amateurraren 
bidez. Hartara, gaztetan historiak azaltzeko zuten irrika hura bete zen; eta, une hartan, mugimendu-irudien 
bitartez, hain zuzen ere. Dena dela, benetan harrigarria da hainbat urte igaro ondoren gaztetan argazkietan 
irudikatu zuten ia-ia berbera filmatu izana. Bi sorkuntza-lanen artean, jarraitasun tematiko, geografiko eta 
kontzeptual argia ere badago. 

Beraz, haien argazkiek eta filmek eratzen duten oroimen grafikoaren bidez, bi anaiek irudiak egituratu zi-
tuzten, eta, haiei esker, badago bi bitarteko horiek haien margolanekin lotzerik. Izan ere, bizitza osoan Zu-
biaurretarrentzat gizarte, kultura eta paisaia arloan ohikoa zen errealitate beretik elikatzen da guztia, eta 
Valentínen eta Ramónen lan artistiko gehienen elikagaia den unibertso tematikoa ere eratu zen azkenean.
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