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“CREPUSCULO" ETA “SIMPLE CALA”, PAPEREZKO SOINEKOEN 

NAZIOARTEKO LEHIAKETAREN PROTAGONISTAK 

 

“Crepúsculo" eta “Simple cala” diseinuak izan ziren protagonista bart, Gueñesko 

Paperezko Soinekoen Nazioarteko Lehiaketan, “jantzigintza” eta “diseinua eta 

originaltasuna” kategorietako irabazle izendatu baitzituzten, hurrenez hurren. 

 

Epaimahaiak, Javier Barroeta diseinatzailea buru zela, honako irabazle hauek hautatu 

zituen aurkeztutako 28 diseinuen artean: 

 

HELDUEN KATEGORIA: 

 Jantzigintza: 

- Lehenengo saria: “Crepúsculo”, Maite Truebarena. 

- Bigarren saria: “Vintage”, Mariví Merinorena. 

 Diseinua eta originaltasuna: 

- Lehenengo saria: “Simple cala”, Sara Barrenetxearena. 

- Bigarren saria: “Alquimia”, María Dolores Ruízena. 

 Roberto Comas saria: 

- “Baiona”, María Dolores Rellanena. 

 

HAURREN KATEGORIA: 

 Jantzigintza: 

- Lehenengo saria: “Pagasarriko artzain”, Ainhoa Sainz Mazarena. 

- Bigarren saria: “Doma”, Vanessa García Zarauzarena. 

 Diseinua eta originaltasuna: 

- Lehenengo saria: “Será un ajedrez”, Sara Barrenetxearena. 

- Bigarren saria: “Farolillo”, Amparo Almeidarena. 

 Roberto Comas saria: 

- “No sin mi chupete”, Vanessa Ruiz Regatosena. 

 

SOINEKO IRABAZLEEN DESKRIBAPENA 

HELDUEN KATEGORIA: 



 

 
GUEÑESEKO PAPEREZKO 
SOINEKOEN NAZIOARTEKO 
LEHIAKETA 
CONCURSO INTERNACIONAL 
DE VESTIDOS DE PAPEL DE 
GÜEÑES 

 

 
 

 

C /Enkarterri Nº2  -  48840 -  GÜEÑES  ( Bizkaia )   Telf . 946690877 – www.guenes.net – behargintza@enkartur.net 
 

  “CREPUSCULO” 

Maite Truebak gaueko jantzi urdina eta zilar kolorekoa aurkeztu zuen, luzera 

asimetrikoduna. Toles handiz osatutako soinekoa da, bolumena eta 

mugimendua lortzeko. Osagarri gisa, bizkarrean “V” formako eskotearekin 

irekita doan boleroa darama. Boleroaren aurrealdeak eskote biribila du, eta 

fantasia paperarekin egindako xehetasuna. Jantziarekin bat datorren burukoa, 

tonu bereko xehetasunak zapatetan eta osagarrietan. 

  “SIMPLE CALA” 

Sara Barrenetxea diseinatzaileak paper-haria elkartuta egin zuen bere modeloa. 

Horrela, ehundura sendoa eta opakua lortu du, eta landu egin du kala baten 

antza izan dezan.  Eskuz eta makinaz josita dago. Jantzi-jokoak tirante bakarra 

du, eta ilerako xehetasuna eta gerriko dotorea ditu osagarri gisa. 

  “VINTAGE” 

Marivi Merino diseinatzaileak lehiaketa honek izandako ibilaldiaren omenaldia 

egin nahi izan zuen soineko honekin. Horretarako, soineko original hau 

aurreko lehiaketetako beste soineko batzuetan aurkeztu dituen piezekin osatuta 

dago. Horiek guztiak konbinatuta, hainbat apaindura eta zenbait teknika dituen 

gona egin du. Harizko bizkarraldea duen diseinu honek zapata forratuak eta 

burukoa ditu. 

  “ALQUIMIA” 

María Dolores Ruizek sirena formako soinekoa aurkeztu zuen. Eskote 

asimetrikoa, kortse zatikatua eta kako-orratzezko bizkarraldea. Gona bi 

teknikekin landuta dago. Zati bat kako-orratzezkoa da, hiru koloreko loreekin, 

eta besteak eskuz eta makinaz jositako tirak ditu, erle-habiak izango balira 

bezala. Behealdeak kako-orratzezko errematea dauka. Horrez gain, zulo-

bordatuak dituen xal loreduna, burukoa, zapata forratuak eta eskularruak ere 

baditu. Soinekoaren izena metalak nahasteko antzinako artetik dator, eta 

soinekoaren koloreak gogorarazten ditu. 

  “BAIONA” 

Diseinu horren sortzaileak, María Dolores Rellánek, udako soineko freskoa 

egin zuen, maukarik gabekoa eta estua, krepe-paperez egina eta eskuz eta 
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makinaz josia. Gona itsasoan inspiratutako lore handiz beteta dago eta litsak 

ditu. Zapatak forratuak daude eta burukoa ere badu. 

Modeloa Baiona Lapurdiko hiriburu ederrean inspiratuta dago, hurbil dagoen 

Atlantikoaren urdin biziagatik eta aurtengo Korrikaren 18. edizioan egindako 

keinuagatik, soinekoaren gerrikoaren xehetasuna Korrikaren logotipoaren zati 

bat baita. 

 

HAURREN KATEGORIA: 

 

Epaimahaiak azpimarratu du haurren kategorian kalitate handia eta lan oso onak 

zeudela. Hori dela eta, oso zaila egin zaie sarituak hautatzea, aurkeztutako lanen 

maila oso altua izan baita. 

 

  “PAGASARRIKO ARTZAIN” 

Ainhoa Sainz Mazak hiru piezaz osatutako jantzi-jokoa aurkeztu zuen, eskuz 

eta makinaz josia. Alkandora, prakak eta mendigosala. 

Alkandorak hainbat koloretako paperezko tirak ditu, horizontalki eta bertikalki 

josita. Horrela, laukiak osatzen dira, eta egurgileen benetako alkandora lortzen 

da. Prakek, berriz, haiekin bat datozen ezarkinak dituzte. 

Mendigosalak atzealde urdina dauka eta lauburu gorriak nabarmentzen dira. 

Eskuz biribildutako eta orratzekin jositako paperezko tirekin eginda dago. 

Azken pieza hori mendira joateko erabiltzen zen ohiko jaka da, eta hortik dator 

bere izena. Jantzi-jokoak txapela, sandaliak eta makila ere baditu, noski. Hori 

guztia artzain izandakoen, une honetan direnen eta izango direnen aintzatespen 

gisa. 

  “SERA UN AJEDREZ” 

Sara Barrenetxeak hainbat paper-teknikekin sortutako soinekoa aurkeztu zuen. 

Alkandora landuta dago eta zuri-beltz ikusten diren laukiak eratzen ditu. 

Prakak, inspirazio arabiarrekoak, paper leunez eginda daude, goialdean 

erabilitako paper zurrunarekin kontrastatzeko. Lan horrek, osagarri gisa, bat 

datorren txapela dauka, ehunduta eta josita. 

  “DOMA” 
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Vanessa Garcíaren diseinua. Zaldien heziketaren jatorrian inspiratutako jantzia. 

Zaldiketa-jantziaren praka zuriek, pintzak, gerritxoa eta alboko irekiera dituzte, 

baita papar-hegala, botoi zuloak eta krepe-botoi zuriak ere. 

Alkandora zuriak parpaila-bolanteak ditu lepoan, baita bularraldean eta 

eskumuturretan ere. Bizkarraldean lotzen da, botoi-zuloekin eta krepe-botoi 

zuriekin. Hori guztia osatzeko, forratutako lebita granatea dauka, lepoarekin 

eta gurutzatutako papar-hegalarekin. Azken hori lotzeko, botoi-zuloak eta urre 

koloreko krepe-botoiak ditu. Osagarri gisa, kapela, botak eta krepe-paper 

beltzeko usta ditu. 

  “FAROLILLO” 

Amparo Almeidak bere diseinuan argiontzi japoniarraren bariazioa egin du, 

emakumearen gorputzera egokituta. Horretarako, mugimendua hartzen duten 

elementuak gaineratu ditu. 

  “NO SIN MI CHUPETE” 

Vanessa Ruízek aurkeztutako soinekoak, bere izenak adierazten duen moduan, 

modeloak berak bizi duen garaian oinarrituta dago, haurtxo izatetik haurtzarora 

igarotzeko garaian, hain zuzen. Izan ere, adin horrekin utzi behar izaten da 

zupakia. 

Hiru piezako jantzi-jokoa da. Jakatxoa, mauka ukondoraino, kakorratzez 

eginda dago. Soinekoa erliebezko paperezkoa, kanpai-formakoa, gurutze-

puntuz estanpatua eta kanesu biribila, kako-orratzezko tarteko piezekin. 

Azpiko galtzek ere kako-orratzezko errematea dute. Zapata forratuak eta 

ilerako koka daramatza. Zupakia paperez eta kartoiez eginda dago. 

 

LEHIAKETAREN OINARRIAK 

 

Aurtengo edizioko oinarriei dagokienez, aipatzekoa da edonork har zezakeela parte. 

Horretarako, parte-hartzaileek paperez soilik egindako eta eskuz ala makinaz jositako 

soinekoak aurkeztu behar zituzten. Ildo horretan, gogoan izan behar da soinekoa 

sendotzeko itsasgarririk gabeko paperezko friselina erabiltzea besterik ez dela 

baimendu. Hortaz, ezin zen ez itsasgarririk, ez graparik, ez antzekorik erabili. 
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Halaber, diseinuak ezin ziren egin edozein paper plastifikatu edo metalizatuan. 

Apaingarriak eta osgarriak paperez egin eta, nahi izanez gero, paperez bildu behar 

ziren. Diseinuak erakargarriago egiteko, paperari kolorea eta distira emateko, 

margoak eta sprayak erabili ahal ziren. 

 

Azkenik, aurkeztutako soineko guztiek berriak izan behar zuten osorik zein zati 

batean; hau da, ezin ziren erabili beste lehiaketa edo antzekoren batean lehiatutakoak. 

 

Bi kategoria izan dira: helduen kategoria eta haurren kategoria (14 urtera arte). 

Lehiaketaren egunean, epaimahaiak aintzat hartu ditu jantzigintza, eskulana, 

originaltasuna eta diseinua. 

 

SARIAK 

 

HELDUEN KATEGORIA: 

DISEINUA ETA ORIGINALTASUNA: 

- Lehenengo saria: 2.000 euro. 

- Bigarren saria: 1.000 euro. 

JANTZIGINTZA ETA ESKULANGINTZA 

- Lehenengo saria: 2.000 euro. 

- Bigarren saria: 1.000 euro. 

ROBERTO COMAS SARIA 

- 600 euroko sari bakarra. 

 

HAURREN KATEGORIA: 

DISEINUA ETA ORIGINALTASUNA: 

- Lehenengo saria: 1.000 euro. 

- Bigarren saria: 500 euro. 

JANTZIGINTZA ETA ESKULANGINTZA 

- Lehenengo saria: 1.000 euro. 

- Bigarren saria: 500 euro. 

ROBERTO COMAS SARIA 

- 300 euroko sari bakarra. 
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EPAIMAHAIKIDEAK 

 

Javier Barroeta diseinatzailea izan zen epaimahaiburu. 

 

Aurkeztutako diseinuak kalifikatzean, Javier Barroetarekin batera Juan Antonio 

Andrade Bizkaiko jostun maisuen eta artisauen Elkarteko presidentea eta Alberto 

Sinpatron diseinatzaile gaztea egon ziren. 

 

LEHIAKETAREN HISTORIA 

 

Lehiaketak gutxi gorabehera 55 urteko ibilbidea du, nahiz eta ezin den ziur jakin, ez 

baitago lehenengo edizioari buruzko data zehatzik. Nolanahi ere, lehenengo 

erreferentziak 1958. urtekoak dira. Paperezko Soinekoen Lehiaketa hau beti ospatu 

izan da Gueñeseko La Cruz jaietan, irailean. 

 

Hasieratik egon da lehiaketa joskintzari lotuta, parte-hartzaileak jostunak edo zaleak 

izan dira; izan ere, ez da inoiz onartu ez kolarik, ez graparik, ez eta jostea ez zen 

beste modurik ere. 

 

60 eta 70 urteen artean lortu zuen lehiaketak parte-hartze kopururik handiena izatea; 

baina, azken hamarkadetan krisialdi egoeran egon zen oso parte-hartzaile gutxi 

aurkezten zirelako. 

 

Nolanahi ere, 2005ean lehiaketa berpiztu egin zen. El Corte Inglesekin lankidetzan, 

aurreko edizioetan lehiatutako paperezko soinekoen erakusketa antolatu zen. Gainera, 

Roberto Comas diseinatzaile eta erakusleiho-apaintzaileak egindako hainbat soineko 

jarri ziren ikusgai. Lehiaketa egunean, Mollerussako (Lleida) Paperezko Soinekoen 

Museoko hainbat jantzi desfilatu ziren. 

 

Azkenik, “Soineko. Gueñesko Paper – Jantzien Lagunartea” osatu zen tradizioari 

eutsi berau eta sustatzeko asmoz. 
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2006an, dinamika berri horri jarraiki, “Modaren papera historian zehar” erakusketako 

paperezko hainbat jantzi ekarri ziren lehenengo aldiz. Erakusketa hori 2007. urtean 

ere egon zen ikusgai, bestelako modelo batzuk erakusteko. 2008an, berriz, 

“Balenciaga, maisulanak” izeneko erakusketa ezezaguna egon zen. Erakusketa horiek 

guztiak Roberto Comasek antolatu zituen. 2009an hildako diseinatzaile horri 

omenaldia egin nahi izan zitzaion, eta "¡Viva Las Vegas!" fantasia-bilduma aurkeztu 

zen. Era berean, beste atal batean Pombaleko Markesa bere hiru gortesauekin 

irudikatzen zuen Comasen lana ere aurkeztu zen. 

  

Berriz ere Lleidako paperezko soinekoen museoaren laguntza izateaz gain, 

Alguaireko (Lleida) eta Ampostako (Tarragona) jostunen soinekoak erakutsi ziren 

lehiaketatik kanpo. Horrela sortu zen “Paperezko moda” atala, Maria Cléren 

laguntzaz. Clék soineko bat diseinatu eta paperez soil-soilik egin zuen. 2007ko 

edizioan Mercedes de Miguel izan zen diseinatzaile gonbidatua, 2008an, Beatriz F.L. 

bilbotarra, 2009an, Ion Fiz eta 2010eko edizioan Itziar Ibargüen diseinatzaile gazteak 

harrituta utzi zituen ikusleak bere paperezko diseinuekin. 2011ko edizioan, bestalde, 

Antonio Alvaradok hartu zuen lekukoa, eta Balentziagaren omenezko diseinua egin 

zuen. 2012ko edizioan, berriz, Alicia Ruedaren esku geratu zen lana, eta edizio 

honetan Alberto Sinpatron diseinatzaile gaztearen esku. 


