
SU ARTIFIZIALAK MUNDUAN ZEHAR. MEXIKO

Mexikarrak ez badira ere su artifizialen asmatzaileak, ukaezina da haien garrantzia eta inpaktua 
munduko merkatu piroteknikoan, kontuan hartuta su artifizialek presentzia handia dutela ber-
tan ere. Mexikarrek ospakizun handi guztietan — publikoak edo pribatuak — erabiltzen dituzte su 
artifizialak.

Su artifizialek garai kolonialean egin zuten sarraldia herrialde horretan. Mexikok XIX. mendean 
lortu zuen independentzia, eta harrezkero izugarrizko harrera izan zuen pirotekniak. Piroteknia, 
gehienetan ospakizun erlijiosoetan erabiltzen bada ere, Mexikoko Independentziaren urteurrena 
izaten da, zalantzarik gabe, su artifizialak modu nabarmen batean erabiltzen diren abagunea.

Gaur egun, su artifizialen bigarren ekoizle handiena Latinoamerika da, eta Brasilen ondoren biga-
rren lekuan kokatzen da Mexiko, herrialde horretan pirotekniak duen berealdiko garrantziaren 
erakusgarri.

Tultepec da pirotekniaren munduan sarraldia egin zuen Mexikoko aurreneko hiria. Gaur egun, su 
artifizialen hiri nagusitzat dute, bere ibilbide historikoagatik ez ezik, produkzio handiena duen 
hiria izateagatik ere; herrialde osoko produkzioaren % 80 biltzen da bertan.

Elaborazio handia eskatzen duten su artifizialak sortzeagatik nabarmentzen da Mexiko, askota-
rikoak eta oso konplexuak baitira bertan lantzen dituzten efektu piroteknikoak. Zerura jaurtitzen 
diren su artifizialez gain, herrialde horretan ohikoa da beste elementu pirotekniko batzuk ikus-
tea, gazteluak edo zezen txikia, adibidez.

Gazteluak zurezko egiturak izan ohi dira, bengalez estaliak. Zezen txikia, berriz, gure zezen suz-
koaren antzekoa da. Tamaina desberdinetako egiturak dira, zezen formakoak, eta pertsonek 
eramateko diseinatuak. Normalean, zezen txikia mugitzen duen pertsona bertatik pasatzen dire-
nen atzetik ibiltzen da korrika. Hala ere, elementu landuena piromusikalak izaten jarraitzen du: 
musikarekin sinkronizatuta jaurtitzen diren su artifizialez osatutako multzoa.

Urte askotan, eta gaur egun ere, eskuz egiten ziren eta egiten dira su artifizialak; familia bakoi-
tzak bere teknika berezia du piroteknia sortzeko, eta isilean gordetzen du, gainerako familiak 
teknika horren jabe egin ez daitezen. Dena den, praktika horiek batere seguruak ez direnez eta 
arriskutsuak izan daitezkeenez, orain fabrikak sortzen hasi dira su artifizialak askoz ere modu 
seguruago batean ekoizteko.
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10\ PIROTECNIA VALECEA (Araba)
Pirotecnia Valecea Berentavillan (Araba) dagoen 
euskal familia enpresa da. 1876an sortutako 
enpresa hau, belaunaldiz belaunaldi igaro da 
familiako senideen artean. Bere kalitate kroma-
tikoak, baita bere koreografia piromusikalak ere, 
enpresaren ikuskizunik handienak dira. Bere arti-
kuluen eskaerek, egunero Europa erdia gurutza-
tzen dute Alemaniarantz, Belgikarantz, Italiarantz, 
Frantziarantz eta Portugalerantz. Pirotecnia 
Valeceak hainbat lehiaketatan — Monakoko 
Piromusikalen Nazioarteko Lehiaketa, Iruñeko 
Nazioarteko Lehiaketa, Triesteko Nazioarteko 
Jaialdia, Coimbrako Piromusikalen Nazioarteko 
Lehiaketa etab. — sari ugari irabazi dituzte. 
Donostian brontzezko maskorra irabazi zuten 
2010. urtean. www.pirotecniavalecea.com

11\ CIELS EN FÊTE (Frantzia)
Motibazio handiko taldea da, teknika tradizionalak 
eta modernoak elkartzen dituena, segurtasunaz 
kezkatu eta ingurumena zainduz. Bere sorkuntzen 
originaltasunari, eta enpresaren filosofia eus-
ten duen taldearen gaitasunari esker, edertasun 
eta kalitate handiko ikuskizunak osatzen dituzte. 
30 urteko esperientziak babestuta, enpresako 
zuzendari den Bruno Duvergerrek eta bere kola-
boratzaileek lan handia egin dute bai Frantzian, 
bai atzerrian (Italia, Espainia, Malta, Alemania, 
Kanada, Arabiar Emirerri Batuak…). Parte-hartze 
eta garaipen ugari eskuratu dituzte nazioarteko 
lehiaketetan (Cannesen, Chantillyn, Montrealen…). 
Talde honek, France art et feux izenpean parte 
hartu zuen Donostiako lehiaketan 2008. urtean. 
www.cielsenfete.fr

12\ SCARSELLA FIREWORKS (Italia)
Scarsella enpresa 1969. urtean sortu zuen 
Giuseppe Scarsellak bere lagun eta bazkide 
Francazzirekin batera Ciociaran (Altari). Urteetan 
zehar erakutsitako grinari, irmotasunari, sor-
menari eta profesionaltasunari esker, ezaguna 
egin da enpresa goi mailako kalitatezko su arti-
fizialen diseinuan, exekuzioan eta produkzioan. 
Konplexutasun maila guztietako ikuskizun nazio-
nalen eta nazioartekoen plangintza eta exeku-
zio zainduan espezializatua, sari ugari jaso ditu. 
Aurten, Donostian, lehen aldiz hartuko du parte 
Scarsellak. www.scarsellafireworks.com

13\ PIROTECNIA VULCANO (Madril)
Laurogeigarren hamarkadan, Madrilen jaio zen 
Vulcano enpresa, José Luis Giménez Privado 
da bere sortzailea. Egun, Madrilgo Villarejo de 
Salvanes-en dago kokatua. Egunez egun aritu 
da aukerak zabaltzen, eta, azkenean garrantziz-
ko leku bat lortu du sail honetan, bai Madrilen 
bai Espainian zehar. Pirotecnia Vulcano, S. L. 
ikuskizun tradizionaletan, piromusikaletan, 
nahiz sekuentzialetan dago espezializatua, baita 
Multimedia Ikuskizunetan ere. Etxe honek egin-
dako ibilbide luzeak eta jasotako sarien zerrenda 
jarioak — 36 parte hartze lehiaketetan, 18 lehen 
postu, 8 bigarren postu eta 2 hirugarren postu — 
bermatzen dute bere ikuskizunen kalitatea. 2014. 
urtean 3. postua lortu zuen Donostian.
www.pirotecniavulcano.com

14\ PIROTECNIA GIRONINA (Valentzia)
1950. uretan, Sabadellen heman zen industria 
eta demografiaren goraldiarekin batera sortuta-
ko enpresa da. Francisco Cunillera eta Raimunda 
Albertí senar-emazteak zuzentzen dute negozioa 
bere sorreratik. 2012az geroztik, ikuskizun piro-
teknikoen jaurtiketen egitura osoa zabaltzean 
eta hobetzean oinarritu da beren ahalegin guz-
tia. Lortu dituen azken sarien artean nabarmen-
tzekoak dira: Lehen Saria San Mateoko Jaietako 
Su Artifizialen Nazioarteko XI. Lehiaketan, 
Publikoaren Lehen Saria Bilboko Erakusketa 
Gazteluan eta Nazioarteko “Bilboko Hiria”, 2014ko 
Aste Nagusian. www.gironina.com

15\  IP INNOVATIVE PYROTECHNIK 
(Alemania)

1994an Joachim Berner-ek eta Ulrich Frick-ek 
IP Innovative enpresa sortu zuten Ehningenen, 
Stuttgart inguruan. Hasieratik, bere helburu nagu-
sia, produktu bereziak eta berriak sortzea izan 
da. IPk birak egin ditu AC/DC, The Rolling Stones 
eta Tina Turnerrekin, besteren artean. Datu anek-
dotiko gisa, IP da munduko enpresa pirotekniko 
bakarra helikoptero bat gehitzen bere koreografia 
piroteknikoetan. Donostiako Aste Nagusian biga-
rren saria lortu zuten 2002an.
IPren filosofia sinplea da: onenetik onena!
www.innovativepyrotechnik.com

16\  HERMANOS CABALLER 
PIROTÉCNICOS (Castelló)

2001. urtean José eta Jorge Caballer anaiek sor-
tutako enpresa, Almenara udalerrian (Castellón) 
kokatuta dago. Hermanos Caballerren jatorria 
ezartzeko 1881. urteraino atzera egin beharra 
dago, urte hartan Vicente Caballer Calatayudek 
(Jose eta Jorgeren birraitona) Pirotecnia Caballer 
enpresa sortu baitzuen. Duela 17 urte hasi ziren 
eta egunetik egunera joan dira aukerak zabaltzen 
eta pirotekniaren sektorearen barruan garran-
tzizko leku bat lortzen. Valentziako Erkidegoko 
piroteknia-enpresarik modernoenetako bat dugu. 
Donostian lortu dituzten sarien artean, 2009an 
Zilarrezko Maskorra eta Epaimahi Popularraren 
saria lortu zuten. Aldiz, 2017an Urrezko Maskorra 
eta 2018an Urrezko Maskorra eta Epaimahi 
Popularraren saria lortu zuten.
www.hnos-caballer.es

17\  IKUSKIZUN PIROMUSIKALA – 
PIROTECNIA RICASA (Valentzia)

DISEINUGILEA: Ricardo Caballer Cardo
MUSIKA AUKERAKETA: Donostia Musika
Pirotecnia Ricardo Caballer, S. A. (Ricasa) 
Espainiako enpresa bat da, Ricardo Caballer 
Estellések eta Ricardo Caballer Cardoren eskutik 
kudeatuta, sortzailearen bilobak eta birbilobak, 
hurrenez hurren. Sortzaileak inspiratutako sena 
eta filosofia mantentzen jarraitzen du: grinaz lan 
egitea, suekin zentzumenak liluratzen dituzten 
soinuen eta distiren alaitasuna eta gozamena 
transmititzeko. Donostiako Aste Nagusian hainbat 
aldiz hartu dute parte, gehienetan, ikuskizun piro-
musikalak eskeiniz. 2013. urtean, Donostiako hiru 
sariak jaso zituzten: Urrezko Maskorra, Euskaltel 
Gazteriaren Saria eta Epaimahi Popularraren Saria. 
www.ricardocaballer.com

SEGURTASUN NEURRIAK
Segurtasuna bermatu ahal izateko, bete itzazu hurrengo arauak:

 Material piroteknikoa kokatzen den aldea itxita egongo da aste osoan. Bertan sar-
tzea debekatua dago baimenduta ez dagoen edonorentzat. Errespetatu segurta-
sun arduradunak emandako irizpideak eta ez gainditu hesiekin edo zintarekin itxita 
dagoen eremua.

 Gauero, 22:15etik aurrera, jendeari irtenarazi egingo zaio jaurtitze inguruneetatik, eta 
bertara sartzea debekatua egongo da. Eremu horretako bizilagunek gaueko 22:30ak 
baino lehenago etxeratu beharko dute.

 Aparkalekuetako erabiltzaileek 22:00ak baino lehenago utzi beharko dituzte ibilgai-
luak, eta ezingo dituzte atera 23:30ak baino lehenago.

 Inguruan dauden etxebizitza eta lokalen leiho eta balkoiak ixtea eta elementu erreko-
rrak kentzea (arropa, toldoak, hamakak…) gomendatzen da.

 Su artifizialak jaurtitzean, maiz erortzen dira errauts hondakinak. Begietan sartuz 
gero, ur askorekin garbitzea komeni da, eta ez igurztea.

 Jakinarazten dugu su artifizialen jaurtiketa ezingo dela ikusi jaurtiketa-zonaren ingu-
ruko eraikinetako terraza, balkoi edo leihoetatik.

 Lagun gaitzazu eta aparka ezazu zure ibilgailua segurtasun eremutik kanpo, elemen-
turen bat erori dakioke eta.

 Gauero, ikuskizuna amaitutakoan, udal zerbitzuek itxitako inguruneak miatuko dituz-
te, hondakin piroteknikoen bila, 10 minutuz Jendea sartu ondoren, material susmaga-
rririk aurkitzen baduzu, ez ukitu, ez bultza hankarekin, eztanda egin dezake eta. Ez 
eskutan erabili, aldendu eta jendeari arriskuaren berri eman. Segituan bilatutakoaren 
berri eman gertueneko segurtasun arduradunei edo agintariari.

 Adin txikiko haur baten arduraduna bazara: haurra galduko balitzaizu jakinarazi 
iezaiozu udaltzain bati. Behin eta berriro debekatu iezaiozu haurrari material pirotek-
nikorik ukitzen, kalte ondorio larriak sor ditzake eta.

 Ikuskizuna bitartean, gaixotu (lipoti-
miak, zorabioak eta abar) edo zauriren 
bat izan ezkero, segurtasun ardura-
dun batengana edo inguruan aurkitzen 
diren osasun langileengana hurbildu 
zaitez.

 Itsasoan: suak ikusteko badiara irteten 
diren ontzi patroiek dagokion aginta-
rien instrukzioak bete beharko dituzte 
zehatz-mehatz.


