Toque de queda", de Iñaki N M e :. El cine de las nacionalidades debe defender su persorialldad y reflejar la realidad social.

El Valle de Aosta, ai Nori e de Italia, limita con Francia y Suiza.
Tiene cien mil habitah !es aue, en su mayoria, vive del turismo
que acude atraido pof ios ilpes. Desde que seformd la unidad de
ttaUafue iricluida en efld\y 'htiy cbnstituye una regidn que, como
el Friuli, el Tirol, Sicilid y Cerdeña, posee un Estatuto especial.
Si legal y oficialmente ei francis e italiano, el Valle de Aosta se
estd italianizando, ya que administralivamenle depende de Italia.
Tanto la administracidn p 'iblica, como los medios de informacion
y la misma Iglesid 'desarrollan un papel italianizante. Los
italianos juegan la baza diI la tilevisidn y la educacion y el hecho
de que el turismo pe mite mantener una economia saneada:

(Foto F.GIN)

hay parte de la poblacibn que acepta la italianizacion. Ante ellos
estdn los que se inciinan al lado frdnces, que se oponen a las vias
de italianizacion. Hay, porfin, una tercera alternativa politica.
minoritaria aun, la harpetana, que no aceptan la dctual situacion
politico-administrativa. Para ellos el Valle de Aosta es tan solo
unaparte de un piieblo mds grande, que tiene idioma-francoprovenzal y que, ademds del Valle, comprende partes de la
provincia de Torino, de Francia y de Suiza. Krudwig hajugado
un pdpel importante en ia concienciacibn harpetana. En este
valle se ha desarrollado la Semana de Cine de las Minorias
Etnicas.

Vall d'Aosta: Zinema eta telebistari
buruz mintegia
Herri ezeztatuen baieztapena
Aostako bailara Italiaren
Ipar-Mendebalean kokatzen
da, Frantzia eta Suitza mugakide ditucla. Hegoaldean Torinoko Probintzia dago.

Ivrea-tik gora bailara luze
bat abiatzen da, Mont Blancen oinetaraino iristen dena
Bailara nagusi honi, ezker-eskubi, beste bailara txikiagoak
luzatzen zaizkio, hainbat beso
bezala. Eskualdearen hiriburua
Aosta da, Alpetako mendigailur nagusiaren oinetan.
100.000 biztanle inguru ditu
eskualdeak. Gehienbat turismotik bizi da jendea.

Administrazio politikoz, Italiako Estatuaren batasuna egin
zenetiik, Italiaren lurraldetan
egon da. Gaurregun Italiako
eskualde berezietakoa da: hau
da, Tyrol-ekin, Friul-ekin, Sicilia-rekin eta Sardiniarekin batera, Estatutu berezia dutenen
artekoa da Vall d'Acosta ere.
Legez eta ofizialki frantsesa
eta italianoa, biak dira parekoak. Baina administrazioz
Italiaren menpean dagoelako
eta, Italianoa gainditzen ari da
erabat, herri nagusietan batez
ere. Italianizazioaren politika
daramate administrazio publikoak, komunikabide sozialek
eta Elizak berak.
Hala ere, hiru joera politiko
nagusi burrukatzen dira, gutxiengo etniko eta hizkuntzazkoari dagokienez. Italiako administrazioak italianoaren alde
jokatzen du, bere ahalbide
guztiekin: bereziki telebistaren
eta hezkuntzaren bitartez. Italiaren administrazio pean, Val
d'Acosta nahiko ondo bizi da,
ekonomiaren aldetik; Estatuak
turismoa promozionatzen duelako
eta
bere
kutxetatik
lagunbezala.
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rrukatzen dira bigarren joera
hau defendatzen dutenak.

Hirugarren joera, politika
mailan oraindik indar handirik
gabea, harpetanistena da. Hau
da, Val d'Acostaren oraingo
egoera politiko-administratiboa, erabat ukatzen dute: ez
dute onartzen Italiaren eskualde bezala, beroen autonomia eta guzti ere. Izan ere,
harpetanistentzat, Val d'Aosta
herri handiago baten parte bat
besterik, ez da: hizkuntzaz,
franco-probentzala du Herri
honek, eta lurraldez, berriz,
Frantziako, Suizako eta Torino
probintziako parteak ere biltzen ditu. Val d'Aostaz gainera. Krudwig-ek eragin handia izan du, Harpetaniari
buruz jaebteko mugimendu
horretan. Harpetarieraren
lehen gramatika 1976an atera
da.
Gutxiengo etniko eta
nazionalen zinema-astea
Gutxiengo etniko eta nazionalen aldeko mugimendua da
CIEMEN. Europako bestehainbat nazio eta gutxiengo etnikotan bezala, Val d'Aostan ere badu bere taldea
CIEMENek.
Urtean zehar bere ekintzarik
nagusiena Nazio eta Gutxiengo horietako zine-topaketak antolatzea aukeratu du,
hain zuzen ere. Iaz antolatu zituen lehen aldiz, eta aurten bigarren aldiz.
St.' Vicent herrian ospatu
dira aurtengo topaketak. Herri
txiki-polita da St. Vincent.
Baina bere txikian eta pblitean, Vall d'Aosta eskualdeaprestigio-ekintza
gusiena
kguruenik,
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ehundik
ematen
hotel
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du aurtengo zinema-topaketak
bertan. Europako hainbat
Herri "ezeztatuk" aurkeztu zituen bere filmak: Catalunyak-,
Galiziak, Occitaniak, Korsikak, Britaniak, Friul-ek, Vall
d'Aostak berak, etab.rek.
Euskal Herria lehen aldiz
agenu da berc fijmckin, cia
parte berezia izan du. Hiru
" k o r t o m e t r a i a " eman dira:
"Ikastolak" "Gernika" (Olearena) eta "Gernika" (Agirrerena). Oso gogoz ikusi ziren
eta inleres berezia sortu zuten,
beren balio zinematografikoaz
gainera, beren gaiarengatik.
Egia esan. euskal presentzia
inprobisatuegia izan zeh aurten; eta hurrengo urtetan koalifikatuagoa izango dela uste
d u t Horretarako lanean hasiak
dira, dagoeneko, euskal zinegileak.
Idazkaritza berria
Aurtengo astealdia zinematopaketa izan da, bai; baina
neurri batetaraino bakarrik,
Eta, antolatzaileek hala nahi
zutelako, filmaerakusketak
baino garrantzi handiagoa izan
zuen zinegileen arteko minte*
giak. Izan ere, lehengo urteko
esperientzia baliagarriaren ondoren, Vall d'Aostako antolatzaileek geroko urteetako jarraipenareh oinarriak argitu
:ta finkatu nahi zituzten aur-

tengo astealdianHerri ezeztatuetako hainbat
zinegilek hartu zuen parte. Zoritxarrez Euskal Herrikorik ez
zen jartean; baina, nahiz eta
zinegile ez izan eta zinemaren
alorrean ere bereziki ez ibili,
St. Vicent-en izan ziren bi euskaldunek beren" parte nabarmena izan zuten, eta hango
asmo eta erabakien berri hemengo zinegileei jakin eraztea
beren egitekotzat hartu zuten.
- Aurtengo "Topaketa-minteg i a r e n " .fruiturik nagusiena
Idazkaritza iraunkor bat sortzea izan da. Orain arte Vall
d'Aostako lagunek beren aldetik-CIEMENen babesean-eraman baldin badute, ekintzaren
antolatzearen ardura, hemendik aurrera Idazkaritza berri
honen esku geldituko da.
N a z i o a r t e k o a i z a n g o da
Idazkaritza: hau da, Herri eta
Nazio eta Gutxiengo "ezeztatuetako" ordezkariek osatuko
dute; eta irekia izango da.
Hala ere, • bere zentrua, Vall
d'Aostan izango du. Eta hemendik aurrera ere, oraingoz
behintzat, Eskualdeko G o b e r n u a u t o n o m o a r e n ,'esku
egongo da Idazkaritzaren eta
urteroko Astealdiaren finantzaketa.
Hiru egiteko nagusi ditu
IdazkariLzak: a) Gutxiengo eta
Herri "ezeztatuetan". zinemaIJWH ..;r.

ren eta Telebistaren alorretan.
aurrera eramaten diren ekinaldien berri elkarri ematea: b)
ahal den eta behar den neurrian, elkarri laguntza teknikoa
eskaintzen; c) urteroko zinema-topaketak antolatzea eta
eratzea.

Idazkaritza hau, lege eta instituzio mailan: CIEMENen
barruan kontatuko da.
Zein da gutxiengo etniko eta
nazienalen zinema? Hauxe zen
etengabe aidean zegocn galdera eta argitu beharreko arazoa. Azkenik erabakitzera iritsi
ziren partehartzaileak.
Hiru
baldintza bete behar ditu zinemak, gutxiengo etniko-nazionalen
zinema-produkziotzat
hartuko baldin bada eta Vall
d'Aostako urteroko zinema-topaketetan parte hartuko baldin
badu:
a) Nazionalitate edo gut x i e n g o , etnikoaren beraren
hizkuntza erabiliko da zineman
b) Naziortalitatearen edo gutxiengo etnikoaren noriasuna
baieztatzera eta horren alde
burrukatzera jo behar du zinemak.
c) Baliabide teknikoek eta
ekonomikoek ematen duten
neurrian zinemak kalitate eta
koherentzi neurri eta maila
batzu beharrezkoak ditu.
Paulo AGIRREBALTZATEGI
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