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IMMIGRAZIOA

Madrilek ezarritako kupoak
milaka etorkin legez kanpo
dauzka Euskal Herrian
Sasoikako lanetarako
eta etxeko lanetarako
enpleguak baino ez dituzte
eskaini, guztira 668 lanpostu

Etorkinen egoera egunetik egunera okertzen ari dela salatu zuten atzo
hainbat taldek Irunean eta Donostian. Nafarroan, 6.000 etorkin bizi dira
lan egiteko tramiterik egin ezinean; Gipuzkoan, berriz, 1.400. Espainiako
Gobernuak Hego Euskal Herrian etorkinei lan egiteko jarritako kupoak eta
egoera legeztatzeko ezarritako trabak dira haien egoera okertzeko arrazoi
nagusiak. 668 lanpostuko kupoa ezarri diete etorkinei, sasoikako 396 eta
etxeko lanetarako 272. Arrazakeriaren Aurkako Eguna da gaur, eta hori
guztia salatuko dute egunotan hainbat taldek. 111

Atentatuen
gainetik menia
negoziatzen
segitzen dute
aldeek
Zortzi lagun hil dira
Israelen, ekintzaile
palestinar batek
egindako eraso suizidan
Ekintzaile palestinar batek aldean
zeraman bonba bat leherrarazi, eta
zortzi lagun hil ziren atzo Israelen.
Palestinar eta israeldarrek, ordea, suetena negoziatzen segitu zuten. /19

ATENTATUA ITALIAN

Brigada Gorriek
Gobernuaren
aholkulari bat
hil dute. tiroz
Italian eztabaida handia
piztu duen enpleguaren
erreformarako legean
ziharduen lanean
Brigada Gorriak taldeak, 70eko eta 80ko
hamarkadetan borrokan aritu zen talde
armatu marxistak, bere gain hartu zuen
atzo Italiako Lan Ministerioaren aholkulari Marco Biagiren hilketa. Herenegun
gauean hil zuten Biagi, tiroka, Bolognan.
Italian oposizioak eta sindikatuek gaitzetsi duten enpleguaren erreformarako legean ziharduen lanean. Biagiren hilketak
mundu politikoa aztoratu du, eta Brigada
Gorriak berriz piztu diren beldur dira. 120
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Italiako Poliziako ikertzail eak herenegun gaueko hi lketaren lekuan aztarnak bi latzen.
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Agurtzane Ormaetxea

Ugaritasuna
Egunkariek gai ugarirekin egin zituzten editorialak atzo. Siziliako
kostaldean lehorreratu tako etorkin
kurduen haritik, etorkizun hobe baten bila Europara datozen iheslarien
auzia aipatu zuen El Pais-ek, esanez, «ordenu publikoko neurriekin
edo oztopo fisiko eta burokratikoekin gelditu ezin den fenomenoaren
oso atzetik» daudela Europako agintarien gogoetak. Europari heldu
zion, baita ere, Deia-k. Hedabide
hori kezkatuta azaldu zen «eskuin
politikoa lekua hartzen» ari delako,
eta «balitekeelako» horrek «ardatz
liberala» indartzea. Deia-ren arabera, ez da komeni Haiderren, Berlusconiren edo Aznar beraren gisako
«eskuin muturreko pertsonaiek goregi hegan egitea».
Ekialde Hurbilaz mintzatu ziren
Abc eta La Vanguardia. Abc-ren
hitzetan, Dick Cheney AEBetako
lehendakariordeak «oker egin du
Jasser Arafatekin ez bilduta»; horregatik, Ekialde Hurbileko auziarekiko AEBek jarrera aldatu behar
dutela ondorioztatu zuen. La Vanguardia-ren iritziz, ordea, Cheneyk
Palestinako «bolborategia baretu
du» hara joatean. «Negoziaketen
bidez irtenbidea bilatzeko»
AEBen esku-hartzea azpimarratu
zuen, eta, horri esker, «itxaropen
izpi bat badagoela» gehitu.
Monterreyko konferentzia ere
hizpide izan zuten hainbat egunkarik. «Inozokeria da gobernuei giza
izpirituaren arabera joka dezatela
eskatzea, baina exiji dakiekegu gatazka larriak errotuta dauden pobrezia poltsak desagertzeko lan
egiteko», El Diario Vasco-k adierazi zuenez. Eta Gara-ren esanetan, «egun, garapenera bideratzen
den diruarekin gosea desagertzea,
pitzatzen ari den presa bateko horman trapuak jartzea bezalakoa
da».

ideak
Etorkinen egoera
gero eta larriagoa da

0/00,7ko laguntzak atzera

Gurera lanera etortzen diren etorkinen egoera gero eta
larriagoa da. Nafarroan dugu arazo handiena, han bizi
baitira Euskal Herrira etorri diren langile gehienak. Etorkinekin lan egiten duten taldeetako ordezkariek atzo
emandako datuen arabera, 5.000-6.000 pertsona inguru
bizi dira Nafarroan lan egiteko tramiteak egin gabe. Horrek legez kanpo bizitzera behartzen ditu, kanporaketa
arriskuarekin. Egoera hori salatu eta etorkinen eskubideen alde manifestazioa egingo da gaur Iruneko kaleetan,
eta igandean Donostian.

Nazio Batuen Erakundeak (NBE) herrialde azpi garatuei
barne produktuaren %0,7 emateko finkaturiko konpromisoan estatu gehienek atzera egin dutela eta horietatik
laguntza eskasena ematen dutenak Ameriketako Estatu
Batuak direla salatuko dute GKE gobernuz kanpoko erakundeek Monterreyn 60 gobernuburu eta estatuburu egiten ari diren garapenerako goi bileran. Ehunka manifestarik protesta egin zuten atzo zapatisten alde eta finantza
erakundeen kontra. Bestetik, GKEek salatu dute Monterreyn ehundik gora erakunde izan arren, NBEk bilera hastear zela soilik bederatzi ordezkari izango zituztela jakinarazi ziela.

Emakumeen osasuna jokoan
denean, errazegi?

Martzelino Soroaren bi obra
berreskuratu ditu Goazek

Atzo bi iturritatik emakumeen osasunari buruzko ikerketak plazaratu ziren, biak kritikoak. Batetik, Bartzelonan
Europako Bularreko Minbiziaren III. Kongresuan ikertzaile talde batek bularreko minbiziak jotako emakume
askori ez zaiela tratamendu alternatiborik eskaintzen salatu zuten, maiz bularra erauztera erraz jotzen dela. Errazegi. Bestetik, Erresuma Batuan egindako ikerketa batean gauza bera esan zuten umetokiko erauzketei buruz,
maiz beste alternatibarik ez balego bezala jotzen dela
ebakuntza horiek egitera. Biak ebakuntza larriak dira. Batek bularrik gabe lagatzen ditu emakumeak, besteak
ume tokirik gabe. Errazkeriak soberan daude bietan.

Martzelino Soroaren heriotzaren mendeurrena horretarako aitzakiatzat harturik, Donostiako idazlearen obra bi
estreinatuko ditu aurki Goaz antzerki taldeak. Urte asko
darama Goazek -197 4az geroztik- euskal antzerkigintza errotik -herritik-lantzen, eta Martzelino Soroaren
obra zaharren moldaketa berria beste pauso bat izango
da bide horretan. Beste batzuetan bezala, argi utzi du Goazek antzerki profesionalak bete ohi ez dituen hutsune
askori heltzen diola herri antzerkiak. Dituen muga eta
ezintasun ei ahal bezala aurre eginez, Hego Euskal Herrian ere herri antzerkiak bizirik jarraitzen duela erakusten ari da, beste behin, Goaz.
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egunekoa
(Nafarroako IPESeko Nazioarteko Saileko kidea)

Leihotik kanpo

Israelen lotsabideak
Oldeetatik lantzak egingo
ditut. Esaldi bibliko hori darabil Sharonek lehen ministro
hautatu zutenetik. Likud alderdi
eskuindarreko buruzagia Batasun
Nazionaleko gobernuko burua da, eta
gobemu horretan, besteak beste, sionismoko talderik estremistenak, laikoak eta erlijiosoak daude, hala nola
alderdi oportunista eta zatitu bat,
Alderdi Laborista. Gobernuburuak
erabateko gerra hasi du palestinarren
aurka , Ameriketako Estatu Batuek
lurraldean dituzten interesen ikuspegitik (adibidez, aliatu arabiarrak lasaitzea), su-etena egokiagoa izan arren.
Ez gaitezen engaina. Lurralde palestinar autonomoen inbasioa berriz gertatuko da, zigor estrategia sistematiko
eta trinko baten barruan dagoelako.
Tsahaleko Estatu Nagusiak ezin
hobeto kalkulatua du, haren ardura
baita operazio militarrak taxutzea.
Ondorio ikaragarri etatik haratago
-hildakoak eta palestinarren ekonomiaren zein azpiegituren hondamendia- , Israelen errepresalien
asmoak bat datoz Likuden segurtasun
programarekin: guztiz ezabatu Osloko bake prozesua, autonomia administratiboaren tesira itzultzeko
- Estatu izena eman arren- , non
palestinarrek barruti txikietan bizi
beharko baitute, jarraitasun geografikorik gabe , ekonomia murritz eta
Israelgoaren mendekoa izanik. Beste
maila hurbilago batean, autogobernu
palestinarraren eta haren erakundeen
bizkarrezurra ahultzea, aldian aldiari
dagokion eran eraistea eta haustea da
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helburua; hitz batean, palestinarrak
militarki garai tzea, negoziatu beharko
den eguna iristean, negoziazioa ezinbestekoa izango baita , ahalik eta
erantzun ahalmen txikiena izan dezaten. Ez da garrantzi gutxiagokoa
Armadaren harrotasuna berreskuratzeko asmoa; izan ere, nahiko hondatuta dago, askoz bitarteko gutxiago
dituzten pertsona batzuk zenbaitetan
estutasunean jartzen ari direlako
haren sendotasuna. Asmo horiei guztiei gehitu behar zaie erabaki dutela
ez gelditzea 1967tik okupatutako
lurraldeetan kokatzeko politika, areagotzea baizik, edo, gauza bera dena,
kolonia hebrearrak jartzea, sionismoaren xedea bete dezaten: berrestea
Zisjordaniako zatirik handiena juduena baino ez dela, Judea eta Samaria
han sortu zirelako.
Hala ere, orain inoiz baino argiago
ikusi da Sharonek, gobernuburutzara
eraman zuen hauteskunde programa
betetzean , aurrera eramandako
segurtasun politika eraginkortasunik
gabea eta suizida dela: borroka armatuak etengabeak dira, eta astero egiten dira israeldarren aurka hildakoak
eragiten dituzten erasoak. Indarkeria
espiral horretan aldeak daude, baina
bi alderdien ikuspegitik mendekuz
betea bezain interesatua da. Sharonen gerra-estrategiak Israelgo iritzi
publikoaren gehiengoa du alde, eskuinerantz egin baitu, eta bere segurtasun falta zein barne gatazkak oro kanpoko etsaiari leporatzen baitizkio .
Obsesio aldaezin bat balitz bezala,
israeldarrek berretsi egiten dute

endea, autobusean, lehiotik kanpora begirajoaten da usu, kanpoan zerbait galdu
balu bezala, edota bere hausnarketek autobusarekin eta autobuseko ekin zerikusirik ez
balute bezala.
Duela hiruzpalau egun, hiri barruko autobus
batean nengoela, mutil bat sartu zen. Morroia
deituko nioke (Lekeition bezala), ederra baitzen
benetan, eta niretzat, morroi hitzak, mutilak ez
dituen esanahiak dituelako. Morroi hau, polikipoliki sartu zen autobuseko pasiloan barrena,
alde banatara begira, ziur, oso ziur. Ni begira
nengokion eta halako batean begiratu egin zidan berak ere. Irribarre harrosko bat eskaini,
eta justu, nire aurreko aulkian jarri zen. Jarlekua hartu ondoren, burua atzerantz bueltatu eta
beste irribarre bat eskaini zidan. Oso ziur zegoen. Harro ere bai. Eta nik, ene baitan, barkatu
egin nion. Batez ere, hain ederra izateagatik.
Aldamenean neska bat zeukan. Honek, ez
zion begiratu aldamenean jarri zitzaionean.
Morroiak, aurpegira begiratu zion lehenengo,
eskuetara gero, eta belaunburuetara azkenik.
Autobusak geltokia utzi zuenean, morroiak aIde batera eta bestera begiratu zuen. Jende guztia leihotik kanpora begira aurkitu zuen. Neskari begiratu zion bigarrenez. Arrakastarik ez. Ingurura begiratu berriro eta deus ez. Azkenean,
deseroso itxuraz, neskari zera galdetu zion:
- Barkatu baina ez al nauzu ezagutzen?
- Ezagutu egin behar zaitut hala? - erantzun zion neskak.
Eta noski, morroiak ez zuen halakorik espero.
- Nik uste baietz - jarraitu zuen halere- .
Aktorea naiz. Egunero ateratzen naiz zure etxeko pantaila txikian.
- Ez, ez dut uste! - erantzun zion neskak
irribarre eginez.
Morroiak atzerantz begiratu zuen lekukoren
baten bila eta nire begiekin egin zuen topo. Hartakoan ni izan nintzen irribarrea eskaini ziona.
Ez zitzaion gustatu.
Leihotik kanpora begira gelditu zen, kanpoan
zerbait aurkitu nahi balu bezala.
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beharrezkoa dela estatu indartsua izatea,jazar ez ditzaten, iraganean gertatu bezala. Intifada aitzakiatzat erabiltzen da tesi kontserbadoreenak
zabaltzeko: Israelgo Estatua ekarri
zuen gerra, 1948ko independentzia
gerra, ez da amaitu. Zabaltzen ari da
hafrada egitea beharrezkoa delako iritzia, hau da, bi herrien bereizketa fisikoa, are harresiak eraikiz ere. Baina
ikuspuntu horrek hainbat kontraesan
ditu:ziur aski, harresiaz bestaldeko
lurretan palestinar Estatua onartzea
ekarriko luke, eta uko egin beharko
litzaioke Zisjordaniako zati handienari, eta, beraz, ultranazionalistek
dioten bezala, Israelgo lurraldea okupatzeari (Eretz), eta mugen zaintza
askoz garestiagoa izango litzateke;
gainera, zer egin israeldar diren palestinarrekin, hau da, Israelgo Estatuko
ia %20 herritarrekin?
Setioaren sindromera jotzeak bezala aitzindari sionistek aldezten zuten
Israel batu, berdintasunezko eta ahaltsu haren ilusioak ere ezin dituzte
ezkutatu jadanik herria osatzen duten
komunitateen arteko tentsioak eta
desberdintasunak. Gobernuak berak
Babelgo dorrea ematen du , zazpi
alderdiko koalizio hauskorra baita,
eta alderdi bakoitza protagonismoa
zein etekin klientelistak lortzeko
lehiatzen baita edozein lege proiektutan. Esaterako, erlijioso ortodoxoek
hezkuntza kontrolatu nahi dute;
Azpiegitura Ministerioak, zein eskuin
mutur nazionalistaren esku baitago,
(Hurrengo orrialdeanjarraitzen du)

seiko urrea

kornerra
Mikel Elorza

Men in blue
oan den astean ikuskizun aparta izan zuten Bartzelona aldera. Alde jakin batetik hainbat
kontu heldu zitzaizkigun: adiera zpen bitxiak, goi bileraren prestaketa
lanen berri, hiru gerra hegazkin eta
hamar mila poliziaren parte hartzearen iragarpena, agintarien bazkari
zein afari en inguruko xehetasunak
eta abar.
Beste horrenbeste heldu zitzaigun
bestaldetik ere: aurreikusitako parte
hartzaileen kopurua eta anizkoiztasuna, prestaturiko bidaiak, antolaturiko manifestazioak eta, jakina, sindikatu, alderdi politiko eta gizarte
erakundeetako ordezkarien adierazpenak. Laburbilduz,p aregabeko
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ikuskizuna eskaini ziguten, eta ez
dakit nik noraino ez ote den hori,
ikuskizun hori eskaintzea hain
zuzen ere , muntaiaren helburu
nagusia.
Nik ez dut gogoan Genoan, adibidez, zer erabaki zen. Manifestazioak
eta istiluak dira gogora datozkidanak. Eta urrun era joan barik, Europako agintariek Bartzelonan erabaki
dutenaz, gutariko zenbat oroitzen
gara gaur? Badirudi nolabaiteko sinbiosi harremana dagoela goi agintarien eta globalizazioaren aurkakoen
artean. Azken hauei , erakustoki
erraldoiak eskaintzen zaizkie . Eta
horren truke, onarpenik izan beharko ez luketen erabakiak isilean eta

eragozpenik gabe aurrera ateratzea
lortzen dute beste aldekoek. Hori ez
da gutxi eta, gainera, merke ateratzen zaie ikuskizunaren ordainsaria.
Men in black filmean, beltzez jantzitako gizonek, aparatu berezi b at
erabiltzen zuten ikusi behar ez ziren
lurretik kanpoko bizidunen irudia
ikusleen garunetik guztiz ezabatzeko . Nire ustez, antzeko zeregina
betetzen dute tankera honetako
(globalizazioaren aurkako) ekitaldiek. Bestela , goi bilera horiek
Genoa edo Bartzelona bezalako
hirietan egin beharrean, zergatik ez
dituzte egiten Europako edozein
bazterretan?
Bileraren egunetan argazki adierazgarri bat argitaratu zuten zenbait
egunkarik. Hogeita hamalau gizon
eta emakume bat -Espainiako erregina-, agertu ziren argazkian. Argia
piztu egin zitzaidan: hogeita hamalau gizonak soineko urdinez jantzita
zeuden.

Honetan ere
aurko Arrazakeriaren Aurkako Egunaren atarian Umberto Bossik esandakoak eztabaidaren beharra eta
nondik norakoak zehazteko ezin egokiagoak
dira. Alegia, milaka iheslari kurdu zeramatzan
ontzia hondoratu egin beharko litzatekeela,
hori litzatekeela egokiena. Jendea atera eta
gero, noski. Zaparrada hasi zuenean egin zuen
zuzenketa; handia bota eta gero, noski. Gainean dugun eztabaidetako bat da, hots: arazoetako bat. Giza mugimenduena, etorkinena,
iheslariena, haiek hartzen dituen gizartearena. Motz esango dut: gure artean ere Bossiren
tankerako erreakzioak ohikotzatjotzen ditut,
susmatzen ditut, guregana milaka iheslariz
betetako ontziak iristen badira. Mestizajeaz
eta multikulturalismoaz mintzo gara, baina
prest al gaude mestiza tzeko? Errezeloa dut gai
honetan ere mestizajearen alde egonen garela, baina ahal dela besteak mestiza daitezela.
kornerra@egunkaria.com
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hondo-hondotik
Urko Aierbe
(EHUko kidea)

Hizkuntz eskubideen eta
ofizialtasunaren alde kalera
oizean jaiki eta gosaldu bezain
laster kalera irten nintzen eguneroko lanari eustera. Etxe azpiko kioskoan EUSKALDUNON EGUNKARIA
(euskara hutsez dagoen bakarra) erosi
eta autobusa hartu nuen klasera abiatzeko. Autobus gidariari honela esan
nion: «Txartel bidaia bat» eta horrek
ulertu ez eta gazteleraz hitz egiteko
esan zidan. Behin eskolan, teknologiako klasea nuen, guztia erdaraz. Izan ere,
gure eskolan antza denez euskaldunak
nahikoak ez ginenez, ikasketa guztiak
erdaraz egitera behartu gintuzten. Klaseak amaitu eta autobusera berriro.
Gidaria beste bat zen, baina honek ere
euskaraz jakin ez! Arratsaldean, sendagilearenganajoan behar nuen azterketa
bat egitera eta niri dagokidanak ere ez
zekien euskaraz. Ordezko bat eskatu
nion, baina ez zegoenez, izorratu eta
erdaraz jaso behar izan nuen zerbitzu
hori. Jada nahiko nazkaturik, etxera
joatea erabaki nuen. Buzoia zabaldu eta
hiru gauza nituen jasotzeko: lehena,
lagun baten gutuna; bigarrena, erdara
hutsez zegoen merkatal zentro baten
iragarki liburuxka; eta azkena, lan bulegoko ikastaroen berri ematen zuen
gutuna. Hau ere erdara hutsez. «Hau ez
da posible» pentsatu nuen. Etxean sartu
eta besaulkian eseri nintzen. Telebista
piztu eta euskarazko telebista bakarre-
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an, futbola! Zer ikusiko nuen ba nik
erdaraz ez bazen. Egun osoan euskaraz
bizi nahi eta ezina azalean bizitu nuen,
nire herrian bigarren mailako herritarra
banintz bezalaxe.
Euskal Herriko edozein euskalduni
gerta dakioken egoera irudikatzen saiatu gara sarrera honetan. Gure herriko
edozein lurralde, herri edo eremutan
bizita ere, honelako en aurrean topatu
behar baitugu behin eta berriz euskaldunok, hizkuntz eskubideen urraketa
sistematiko baten aurrean, alegia. Izan
ere, Euskal Herriko berezko hizkuntza
bakarra euskara bada ere, egun bigarren mailan dago bere lurralde osoan.
Aipatu hizkuntz eskubideen bortxaketa
administrazio guztietan eta esparru
desberdinetan ematen da: udaletan,
osasun zerbitzuetan, justizian, lan ogasun bulegoetan, ikastetxe eta unibertsitateetan, komunikabideetan ... Jarraituko al dugu zerrenda amaigabearekin?
Egunkari honek eskaintzen digun tartea
laburra litzateke.
Egun bizi dugun egoera honen jatorri
nagusia Euskal Herria zatitzen duen
egitura juridikoa dugu. Euskararen
lurraldea zatiturik, bi estaturen legeak
dira inposatu eta indarrez ezartzen zaizkigunak, konstituzioak alegia. Lege
horien eskutik helduta doaz marko juridikoaren araberako egiturak eta legeak

Israelen lotsabideak
(Aurreko orrialdetik dator)

kokalekuak mantendu eta zabaldu nahi
ditu ... Netanyahu gobernuburu ohi
eskuindarraren figura kezkagarria azaldu da, eta, Shlomo Filber alde duela,
Judeako, Samariako eta Gazako Kokalekuen Kontseiluko burua izandakoa alegia, Sharonenak baino jarrera gogorragoak aldezten ari da. Defentsa-politikari
ematen zaion garrantzi izugarri handia
dela-eta, barne politikaren zuzendaritza
eraginkortasunik gabea da, alde batera
uzten baititu lan plan ugari, eta ez baitie
heltzen gizarte eta bizikidetasun arloetan dauden arazo guztiz ugariei, zein
ekonomia krisi gero eta handiagoak
larriagotu egiten baititu.
Alde horretatik, Sharonen gobernuaren balantzea etsigarria da: ekonomiaren garapena itzelezkoa izan arren
(BPGa 82.000 milioi dolarretik gorakoa
da, eta biztanleko errenta 15.000 dolarrekoa; 1948an, kopuru horiek, hurrenez
hurren, 1.000 milioi eta 1.500 dolar
ziren), sionismoaren jatorrizko asmo
komunitario etako bat -«adin eta gizarte maila guztientzat lanean bilatzea

zoriontasuna»- desagertu egin da globalizazioaren eta norbanakoa aberastearen mesedetan. Palestinarrekiko gatazkaren ondorioek mesfidantza eragin
dute atzerriko enpresen artean , eta
haien inbertsioak %77 jaitsi dira 2000ko
hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta.
Turismo sektoreak 1.600 milioi dolar
galdu ditu, eta aurrekontu militar eta
poliziala areagotu egin da programa
sozialen kaltean. Hazkunde indizea
%6tik -%0,5erajaitsi da, eta gizarte desberdintasunak gero eta handiagoak dira:
hamar urtean, pobrezia atalasearen
azpitik (hau da, hilabetean 250 euro
baino gutxiago dituztela) bizi diren pertsonen kopurua % 18raino jaitsi da (guztira sei milioi biztanle dira).
Israel aukeraketa larri bat egin beharrean dago: Estatu nazional etniko eta
erlijiosoa, joera autoritariokoa, edo
demokratikoa. Baina kontserbadurismoa areagotzen ari da herri osoan.
Hona bi adibide: Ariz Bitxara diputatu
arabiarrari parlamentari inmunitatea
kendu diote, eta erruztatua izateko arriskuan dago; bestalde, ahaleginak egiten
ari dira Auzitegi Gorenaren jarduna

(<< Vascuencearen Legea», «Euskararen

Legea»eta «... »). Guztiekin hizkuntz
eskubideak ez dira bermatzen eta euskara ez da inon ofiziala, Euskal Herrian
indarrean diren legediak, espainiar eta
frantziarren hizkuntz politiken menpeko baitira. Eta hau ez da inoren asmakizuna, errealitate objektibo bat baizik.
Horra hor, Hizkuntz Eskubideen Behatokiak duela aste batzuk plazaraturiko
azterketa eta egiazko datuak. Azterketa
horrek, Euskal Herrian kokaturik diren
administrazio guztiek euskaldunon hizkuntz eskubideak bortxatzen dituztela
ondorioztatu du.
Euskararen etorkizuna ez dago ziurtaturik. Beste milaka hizkuntzekin batera, euskarak, amildegiaren paretetan
bizirik dirau nola edo hala, azpian duen
hilobiaren mehatxu etengabearekin.
Honen erantzunkizun zuzena euskararen etsaiek dute , argi ikusi baitute euskara dela herri honen nortasunaren
adierazlerik nagusiena eta euskararen
normalizazio prozesua gelditzeko helburuarekin kolpe bat bestearen atzetik
bideratzen ari dira. Baina, bestalde,
egoerari ausardiaz aurre egiten ez
bazaio, gure hizkuntzaren desagerpena
begi aurrean izango dugu. Ausardiaz ari
garenean, behingoz jarrera eta ekimen
irmoak bideratzea esan nahi du. Egungo markoari eskutik helduta ibili beha-

Ganberako alderdi politikoen apeten
mende jartzeko.
Judaismoa, erlijio pertsonala izan
ondoren, hastapenetara itzultzen ari da:
erlijio nazionala, zeinek Estatua menderatu nahi baitu, eta ahalik eta gehien erabaki gizarte zatitu zein nortasun krisi
larri batean murgilduaren norabidea.
Ikuspegi erlijioso nagusia etengabe
borrokatzen ari da bere baitan (ortodoxoak eta erreformistak, zein gehiengoa
baitira Estatu Batuetako eta Europako
judaismoan), hala nola joera modernizatzaileko sionismo laikoarekin. Alderdi
erlijiosoak hainbat joeratan zatituta
daude, eta rabien zein etnien arteko
lehia bakoitzeko joera bat dago, baina
guztiek ere judaismo mesianikoa eta
nazionalismoa lotzen dituzte «herria,
fedea eta Israelgo Estatua» trilogiaren
errebindikazioan, Jainkoak herri aukeratuari emandako aginduaren aplikazio
gisa: lur promestua edukitzea, hortaz,
Zisjordaniako eta Gazako lurraldeak,
eta, tesi estremistenen arabera, haietako biztanle arabiarrak kanporatzea.
Inoiz baino indar handiagoa baitute ,
beren hauteskunde emaitzak funtsezkoak dira etorkizuneko Gobernuak osatzeko, eta mendekotasun horregatik askotan lortzen dute beren iritziak
nagusiaraztea: ezkontza eta dibortzioe-

rrean, honi eskua askatu eta euskaldunon hizkuntz eskubideak bermatzeko
beharrezkoa zaigun egitura bakarrari
heldu behar zaio. Urteetan aniztasuna
eta berdintasuna elebitasunarekin
ezkontzen direla esaten dihardutenei,
behingoz gezur hori albo batera utzi
edo bestela herritarren eskubideak zergatik ez dituzten betetzen esan beharko
diote gizarteari. Gaur jada ez da aitzakiarik!
Izan ere, euskararen etorkizunak izen
abizenak dauzka: lurralde bat, legedi bat,
ofizialtasuna. Euskararen lurraldea Euskal Herria izanik, hizkuntz eskubideak
berdin arautu behar dira eta hau normalizazio prozesua babestuko duen lege
bakar batez soilik gauza dezakegu. Euskararentzat marko juridikoa eraikitzea
zain ez egoteko moduko erronka da, hil
ala bizikoa esango genuke eta horretan
urrats txiki baina haundiak eman behar
ditugu. Euskararen ofizialtasuna ez
baita inposaketa (askok dioten bezala),
euskal herritarren hizkuntz eskubideak
bermatzeko oinarrizko gutxiengo
demokratikoa baizik.
Honela bada, euskararen berreskurapenean egunero egiten ari den lanari
eustea dagokigu. Gaur arte euskara
bizirik irautea lortu badugu, urteetako
lan, militantzia eta borrokari esker izan
da eta gauden garai hauetan, ezinbestekoa da euskararen alde egunez egun
borrokatzea. Honela, martxoaren 22
eta 23an hizkuntz eskubideak borrokatuz,
ofizialtasuna eskuratu lemapean mobilizazio egunak burutuko dira Euskal
Herrian. Lerro hauetatik euskaltzale eta
orohar euskararen alde zaudeten herritar guztiei ekimen hauetan parte hartzeko deialdi zuzena egin nahi dizuegu.
Euskararen etorkizuna guk geuk gure
indarrez ziurtatuko dugu.

tan irizpena ematen duten auzitegi erlijiosoak, larunbateko atsedena eta erakunde zein zerbitzu publikoetan elikadura
arauak
errespetatzeko
betebeharra, eskola propioak, estatuaren diru laguntzak. Erlijiorik ortodoxo enera itzultzeak zorikidetasun erlijiosoan
batasuna izatearen nostalgia islatzen du,
hala nola Eretz Israelen sorrera ideologikoki justifikatzeko beharra, eta baieztapen hori behin eta berriro egin da duela
mende batetik, egitate judua era bakarrean sendotzeko dibertsitatearen
aurrean, horretarako beste herri eta iritzi batzuk baztertu behar badira ere.
Egoerak horrela irautea oposizio
moral eta politikoki garrantzitsurik ez
izatearen ondorio da; izan ere, ez dago
eztabaida publiko eraginkorrik, ez eta
kontrol parlamentario serioa egingo
duen politikari berririk ere. Egoera ez
okertzeko, Israelgo herritarrek eta Estatuak ireki egin beharko dute, eta politika
moldea, mentalitatea, jarrerak aldatu
beharko dituzte, eta dibertsitatea zein
eskubideen berdintasuna onartu, barne
tentsio arriskutsuak gainditu nahi izatera. Eta horretarako, halaber, ezinbestekoa izango da palestinarrekin behin
betiko bake zuzena lortzea.
Erredakzioan itzulia
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OHARRA: Ahalik eta iritzi gehienek izan dezaten tokia, ez da komeni makinazko 15 lerro baino luzeago idaztea
gutun hauetan. Idatzi duenaren izena, telefonoa, helbidea eta NAren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar
izanez gero, zuzendaritzak bere esku du horretarako eskubidea. Erdaraz iristen diren gutunak ez dira argitaratuko.

zuzendariari
zuzendariari@egunkaria.com
Ikasleei iruzurrik ez,
dagokigunaren alde
borrokatu!
Aitor Perez (Arrasateko Eskolako
Gazteak-en jzenean)
Euskal Herria, azken urteotan eraso anitz jasateaz gain, bere eskubide demokratikoen
zapalkuntza etengabea pairatzen ari da. Horietako bi adibide garbi dira adierazpen askatasunaren eta ikasleriaren eskubideen ukazioa. Hor kokatu nahi genituzke Mondragon
Unibertsitatean eta bereziki Arrasateko eta
Onatiko campusean jasatera behartuta gauden erasoak. Gure jardueran beharrezkoa
zaigun informazioaren ezabaketa eta eskuragai ditugun baliabide informatiboekiko pertsekuzio etengabea gertatzen ari da fakultate
hauetan. Ezker abertzalean eta batez ere eus-
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kal ikasleriarekin eraman beharreko dinamika hankaz gora utziaz. Gure eguneroko lanaren aurka agertzen diren organoak zuzentzen
dituztenekiko salaketa gogorrena jakinarazi
nahi genuke. Bestalde, ikasleriaren eskubideen ukazioa ere salaketarako derrigorrezko
hizpide dugu. Ikasleriak urteetan bere grebarako eskubidea bermatzen zuten erakundeen
eskubideak bortxatuak izaten ari baitira.
Lotsagarria da Mondragon Unibertsitateak barne araudian agertzen duen greba normatiba. Grebarako aurkezten diren baldintzek esku-eskura uzten dizkiete zuzendaritzako arduradunei erabaki arbitrarioaketajarrera prepotenteak. Otsailaren 22rako grebarekin ikasleen %78 ados egon arren,
zuzendaritzaren erabakiaren ostean, deialdia
bertan behera uztea erabaki zuen. Bere hitzen arabera, «Segi eta Askatasuna» erakun-
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Gudarien etorbidea, z/g 20140 Andoain

deen i1egalizazioa ez zelako ikasleriari zegokion gaia. Unibertsitateko ikasleek eta euskal
ikasleek orokorrean ezin dute zuzendaritzaren hitzen edota erabaki antidemokratikoen
aurrean mutu gelditu eta are gutxiago hauek
muga bezala onartu. Honetatik haratago iristea izan behar dugu helburu eta ikasle bezala
gure unibertsitate nahiz eskoletan gure hitza
aditzera emanaz gure eskubideen defentsa
areagotu behar dugu.

AEK-koen besta
Helios Del Santo (Irrintzi Euskaltegiaren
eta horko laguntzaileen izenean)
Irrintzi Euskaltegianjaialdi bat antolatu dugu
larunbaterako. Orain 12 urte, Iruneko beste
auzoetan bezala, AEK Donibanen sortu zen

eta gaur egungo euskaltegiak berehala 7 urte
beteko ditu. Urte hauetan ehunka izan dira
egunero euskaltegi honetatik pasatu diren
ikasleak. Ikasle eta irakasle horiei zein Nafarroako gainontzeko guztiei eskainita dago
besta hau. «Kaixo, zer moduz zaude» esaten
bizi nahi duten horiei, Nafarroa eta gizarte
berezi honekin apurtuz egunero euskaltegi
batera datorren jende ero horri. Eroak baina
azkarrak, dakitelako iragana, oraina eta etorkizuna beraiena dela. Larunbatean egun osoko egitaraua prest izanen duzue eta Donibane Kirol Elkartearen atzean karpa bat muntatuko dugu. Gurekin bat egiten duten hainbat
auzokide eta lagun ahaztu gabe, egunero
Euskal Herriko edozein tokitan euskaltegi
batera hurbiltzen den ikasle horren ametsa
betetzen ari delakoan, har ezazue gonbita eta
etor zaitezte karpara.

montxo

galdeiozu ...

hirusta
Primaderako liliak

Gure etxeetako kutsadura elektromagnetikoa gutxitzeko,
hauek dira kontuan har daitezkeen gomendio batzuk: estaldura isolatzailea duen kablea eta galera-maila txikikoa gomendatzen da, hiru faseak txirikordatuak baditu hobe.
Etxeetan konexio-kutxak, kontagailua eta disjuntoreak per'Energia Gela'
tsonen
presentziatik baztertutako toki batean kokatu behar
erakusketa ibiltariaren
dira eta, ahal bada, metalezko kutxa batean. Instalakuntzak
arduraduna eta
Ingurumen hezitzailea tierra konexio ona izan behar du, atalka edo funtzioen arabera banatuta badago hobe. Etxeko kutsadura elektrikoaren kontrako babes onena behar ez ditugun instalazioaren
zatien itzalketa egokia da, bereziki gauez. Ohearen atzealdeko kableak eta atseden lekukoak ekidin. Irrati-iratzargailua ekidin. Mikrouhin labearen ateari kontrol zehatza egin.
Telebista eta ordenagilu-monitoreen atzealdeak ez luke 10gelatara begira egon behar, paretak ez baitu erradiazio elektromagnetikoa geldiaraziko.
Martxoaren 26tik aurrera Jose Mari Carrere· ipuin kontalaria
izango da Galdeiozu ataleko gonbidatua. Bidali zure galderak.

arrikan Vivaldirena jotzen ari
da Sobiet Inperio zeneko hirukotea, eta bere hartan baratu ni, urtaroaren beha. Postontzia ere ostoberritu
egin zait erostorioen publiez, eta eguna
oskarbi heldu dela adierazteko, «zeru urdina» iragarri du irratiak. Eta ederki iduritzen
zait azken 7000 urteotan goibelaren
edo hodeitsuaren sinonimoa izan denak
kontrako adiera hartzea aurten, hargatik;
eta hori ez da hedabideek popularizatu
duten mutazione bakarra: horra hor «arratsa» , adigarriz modernoturik arraso.
Arrastiri eta a(rra)tsaldearekin lehiatzen ari
da orain konkurrentzia bizian: «arratseko
4etan» horrek biziki aktuala egiten
du, egundaino aditu gabea. Eskandinabiatik kanpo beti ere. Behar bada hirukote
eslabiarrak ere baliatzen duke «arratseko
4etan», baina ez zait galdetzeko une egokia
iduritu, U daberriari batzarri egiten ari
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gatzaizkion honetan. «Los que dicen
que Navarra no es Euskalerria/que miren
los apellidos y la toponimia» idazten
zuen, akzentu eta oro, Arbeloa Victor
Manuelek, aspaldi. Apez ohi, abertzale ohi
eta ezkertiar ohi honek fonatu egin
du Aranburo aberea, eta zoriondu Alderdiko diziplina urratzeagatik. PSOE baskofiliara perbertitzen ari omen baita, eta Arbeloa Victor Manuelek konfortatu egin du
Aranburo haren gurutzadan. «Muy bien,
has hecho muy bien». Hirukote langabeak
Straussen baltseak jotzen hasi da oraitan,
eta aire urosak gogora ekarri dizkit
-Kubrick©-Madrileko polizien zafraldia
bertze polizien eskumakiletik. Iduria loriosa non ere baita. Antsuategi, Juaristi, Azurmendi;zuek dituzue promozionatu, zuek jasanen orain. Hor baluke aski deitura Arbeloa Victor Manuelek bertze poesia txar
baten idazteko.
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PSE-EE-KO IDAZKARITZA NAGUSIRAKO HAUTAGAIA

Bere alderdia eta oro har euskal politikagintza haize freskoarekin berritzeko asmoz sortu den
Euskal Sozialismo Berria ildoren aurpegia da Gemma Zabaleta. Etzi abiatuko den Kongresuan
Patxi Lopez eta Carlos Totorikarekin lehiatuko da PSE-EEren idazkari nagusi izateko.

«Elkarrizketa baliatuta lortu ahal
dugu egoera normalizatzea»
Humberto Unzueta

I

DONOSTIA

Maite duen alderdiaren idazkari
nagusi bihurtzea izango litzateke Gemma Zabaletaren oparirik
ederrena bere urtebetetze egunerako. Larunbatean, bozketa
egunean, 45 urte beteko ditu
Euskal Sozialismo Berria ildo
berritzailearen ordezkariak.
• Krisitik ateratzeko hiru
hautagai izango dira Kongresuan. Sartu baino zatituago
irteteko arriskua duzue.
Zentzuzkoa da hautagai bat baino gehiago egotea. Areago, ona
eta aberasgarria dela deritzot.
Bakoitzak ideia, jarrera eta mezu ezberdinak ordezkatzen ditugu. Aniztasunean eta aukera ezberdinen artean hautatu ahal
izatea ona izateaz gain, demokratikoa ere bada. Elkarren aurka doazen Patxi Lopezen eta
Redondotarren tren en arteko
aukeratik haratago, delegatuek
beste proposamen bat aintzat
hartu ahal izango dute.
• Oso bestelako diskurtsoak
izan arren, Redondotarren
eta zure arteko keinuak antzeman dira.
Nire jarrera politikoak eta Totorikarenak aurkakoak izan arren,
bat egiten dugu gauza baten:
biok uste dugu alderdia barrutik
berritu behar dela, alderdi irekiago bat eta gizartetik gertuago. Halaber, Totorikak eta nik
bat egiten dugu egungo nazionalismoaren alternatiba izango
den alderdi sozialista baten beharra aldarrikatzean.
• Totorikaren diskurtsoa
abertzaletasunarekiko oso
oldarkorra da.
Horretan beste ikuspegi bat dugu, uste baitugu nazionalismoarekin gutxieneko demokratiko
batzuk hitzartu eta zubi batzuk
eraiki behar ditugula.
• Eta bakegintzaren alorrean, iritzi berekoak al zarete?
Bakarrik elkarrizketa baliatuta
lortu ahal dugu egungo egoera
hobetu eta normalizatzea. Izan
ere normalizazio politikoak lagunduko digu ETA desagerra-
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«Abertzaleek
eskatzea zilegia da,
baina eurei dagokie
hori gauzatzea eta
azaltzea, ez guri»
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«Hautagaiek
pentsatzen dutena
esan behar dute,
kalkulu politikoetan
erori gabe»

"

«Kongresua
irabazteko ituna
besterik ez da, ez
dago ideietan
oinarrituta»

razten. Helburu horretan, tresna polizial eta juridikoak ez dira
nahikoa. Zenbat eta politika
gehiago orduan eta terrorismo
gutxiago, zenbat eta adostasun
gehiago, orduan eta indarkeria
gutxiago. Terrorismoaren helburua politika galgatu eta baldintzatzea da. Horregatik, ezin
dut bat egin elkarrizketa oztopatzen dutenekin.
• Elkarrizketa da konponbidea, baina guztiekin? Batasunabarne?
Elkarrizketa da daukagun tresna bakarra besteei adierazteko
egungo Konstituzioaren eta Estatutuaren aukerak eta dohainak zeintzuk diren. Niretzat esparru juridikoak biziak eta dinamika ak dira , ez dira eusteko
hormak.
• Batasuna elkarrizketatik
kanpo ala barne uzten duzu?
Batasuna legez kanpo izendatzea eraginkorra den ikusi behar
da. ETA Batasunajaio baino le-

henagotik bizi da eta Batasuna
legez kanpo utzi arren, ETAkjarraitu dezake. Zenbat eta beso
politiko gehiago, orduan eta esku armatu gutxiago eta alderantziz. Batasunak egungo esparrua hartu behar luke abiapuntutzat nahi duena aldarrikatzeko. Bide hori legez kanpo uztea
baino emankorragoa litzateke.
• Boz batzuk gal ditzakezu
etzi hori esateagatik?
Terrorismoak ez du pentsamendua galarazi behar eta bakoitzak pentsatzen duena pentsatu eta esan behar du kalkulu
politikoetan erori gabe.
• Egiguren autodeterminazioaz hitz egitearen aldeko

izateak eragin zuen Redondoren dimisioa eta PSEren
krisia. Autodeterminazio hitza ezin aipatuzkoa da?
Abertzaleen zeregina da autodeterminazio eskubidea aldarrikatzea. Ez da gure kontua, uste
baitugu ez duela laguntzen euskaldunen elkarbizitzarako. Halere zilegia da beraiek hori aldarrikatzea eta horren alde egitea,
baina hori zer den eta nola eta
zertarako egin nahi duten azaldu behar digute. Independentziarako bidea ala herri galdeketa bat egiteko aukera den azaldu
behar digute. Nik uste dut, anbiguitate baten atzean ezkutatzen
direla gaiari ez heltzeko. Bate-

tik, egungo legedia onartzen
dute , baina bestetik horrekin
hautsi eta beste norabait eraman nahi gaituzte.
• Errenteriako San Markos
jatetxean egin zen bilerara
gonbidatu al zintuzten?
Inork ez ninduen deitu hartara
joateko, beharbada handik aterako zuten ituna egiteko, San
Markoseko ituna deritzona,
egoki ez nintzela pentsatuko zutelako. Niretzat oso garrantzitsua da nor bere ideiekin koherente izatea eta agian soslai hori
ez zen gomendagarria hitzordu
hartarako. San Markoseko ituna
ideien eta proposamenen eztabaidan barik botere banaketan
dago oinarritua, ez du funts ideologiko argirik. Kongresua irabazteko ituna egin dute.
• Zure hautagaitzarekin bat
egiteko eskatu dute Lopezen
ildoko delegatu batzuek.
Hedabideen bitartez jakin izan
dut nirekin adostasunera iristea
eskatu diotela. Pozgarria da eta
egia da zenbait gauzatan bat gatozela. Ni prest nago akordioak
egiteko Kongresutik irtengo
den PSEren zuzendaritza sendoago bat lortzeko. Orain arte
ez nau ez Patxik ez inork horretarako deitu eta, gainera larunbatean hautagai izango naiz.
• Delegatuen bozketen emaitzak ikusita, zuk irabaztea
ezustekoa izango litzateke.
Egia da betiko mezuaren aurka
eta ildo ofizialaren aurka joaten
direnak oso zail izaten dutela
garaipena lortzea, baina era berean horixe da nik dudan altxorra. Berritzaileak gara, inolako
zamarik gabekoak eta kaltegarritzat jo daitekeen hori, gure alde egingo duelakoan gaude. Zapaterok ere inork espero ez zuenean irabazi zuen PSOEren 35.
kongresuan. Azken batean, delegatuen boza sekretua da, eta
gauza bat da Herriaren Etxeetan esan dutena eta beste bat
Kongresuan; behin hiru hautagaien diskurtsoak entzun ondoren, nola baliatuko duten euren
boza.
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« Kontzentrazio

gobernuak» eskatu
ditu Huertasek
udaletarako
Froilan Elespe Lasarte-Oriako zinegotzi
sozialistari omenaldia egin zioten atzo,
ETAk hil zuela urtebete zela eta
Agentziak I DONOSTIA

Datozen udal hauteskundeen
ondoren eratuko diren gobernuak «kontzentrazio demokratikokoak» izatea nahiko luke
Manuel Huertas Gipuzkoako
PS E-EEko idazkari nagusiak.
Asmo hori azaldu zuen atzo ,
duela urtebete ETAren esku
hildako Froilan Elespe LasarteOriako PS E-EEko zinegotziaren omenaldian.
Lasarte -Oriako hilerrian
izandako ekitaldian, Elesperen
alargun Tomasi Pelaz, Eusko
Jaurlaritzako Biktimen Laguntzarako zuzendari Maixabel
Lasa eta buruzagi sozialista
ugari izan ziren: Rodolfo Ares
legebiltzarkidea, Ramon Jauregi kudeaketa batzordeko presidentea, Ana Urtxuegia LasarteOriako alkatea, Miguel Buen
Errenteriakoa eta Alberto Buen
Irungoa, besteak beste.
Euskal erakundeetako gobernuetara «ekintza batasuna»
eramatearen alde azaldu zen
Huertas. «Arriskuak partekatzeko eta totalitarismoaren
kontra azaltzeko garaia iritsi da.
Terrorismoa liskar elektoral eta
politiko gisa erabiltzea eragotzi
behar da», esan zuen.
Haren aburuz, «demokrata
guztien lehenengo helburua
ETA suntsitzea izan beharko
litzateke, ez bakarrik suntsipen
politiko eta judiziala, baita poli-

MANUEL HUERTAS
(Gipuzkoako PSEko idazkari nagusia)

«Aberriaren gorazarrea
birus larria da. Horrek
armaz betetzen du
herria, eta garuna
hustu»
«ETA suntsitzen ez den
bitartean, abertzaleek
dituzten helburuak
alde batera utzi
beharko lirateke»
«Espainiako
normaltasun
demokratikoaren
salbuespen tragikoa da
Euskadi»
tikoa, soziala eta morala ere».
Suntsipen hori gertatzen ez den
artean, «abertzaleen helburuak, besteak beste autodeterminazioa, independentzia eta
subiranotasuna, alde batera
utzi beharko lirateke».
«Egin dezagun ahalegina
elkarrizketa demokratikoari
berrekiteko , horren bitartez
konfiantza politikorako espa-

rruak sortuz», azaldu zuen. Lan
hori Juan Jose Ibarretxe
EAEko lehendakariari dagokiola esan zuen PSE-EEko buruzagiak: «Euskadiren arazo handiena konpontzeko borondate
osoa jarri behar du, aberriaren
gorazarrea birus larria delako.
Horrek armaz betetzen du
herria, eta garunak hustu».

MARTXOAK 22
oiiATI:

I·.

ARRASATE:

I

EIBAR: .

Gobernuen arteko koordinazioa
J ose Maria Aznar Espainiako
Gobernuko presidentea eta PP
ere hizpide izan zituen: «Gehiago arduratzen dira sozialistak
susmopean jartzeaz, babesteaz
baino» . «Ibarretxe eta Aznarren gobernuak ez dira gai
euren artean koordinatzeko ,
herritarren segurtasuna bermatu ahal izateko. Nazkatuta
gaude. Espainia osoko normaltasun demokratikoan salbuespen tragikoa da Euskadi, eta
hori hala izatera ohitu dira» ,
gaineratu zuen Huertasek.
EAJ eta EAk Estatutua «etengabe zalantzan» jartzen dutela uste du Huertasek: «Indarkeria erabiltzen dutenekin
batera, subiranotasunaren
aldeko helburuak defenditzen
dituzte. Horrek ahultzen du sistema».

MARTXOAK 23
DONOSTIA:

PSE-EEko hiru hautagaien artean ez dagoela
«alde estrategikorik» dio Blancok
Agentziak

I

MADRIL

PSOEko Antolakuntza idazkari Jose Blancok PSE-EEko
Idazkaritza Nagusirako hautagai ak hizpide izan zituen
atzo. Hiru hautagaien artean
ez dagoela «alde estrategikorik» adierazi zuen, «aurkeztu
diren zuzenketak kontuan
hartzen badira».
Zuzenketa horiet an «nab ardurak» planteatu direla
zehaztu zuen, baina «ez estra-

tegia aldaketarik». Jose Blancok gogoratu zuenez, iraganean ere ez zen alde estrategikorik izan, eta, «beraz, PSOEren betiko borrokaz orain
jabetu n ahi duten zenb ait
konbertituren eta hala-holakoen inolako leziorik ez dugu
onartuko».
Haren aburuz, «Espainiako
gizarteak zorra du euskal sozialismoarekin. Berak sendotu zuen gehienbat herrian demokrazia, berak sufritu du

gehien askatasuna defenditzeagatik, eta berak du bere
bizkar gainean odol, izerdi eta
malko gehien, askatasuna eta
bizikidetze demokratikoa defenditzeagatik», nabarmendu
zuen PSOEko Antol akuntza
idazkariak.
Bestalde , EAEko organo
instituzionalen izendapenak
berritzeko aukerari buruz ,
PSEren Kongresua igaro arte
ez dela «inolako akordiorik»
izango jakinarazi zuen.

ZALLA:
DERIO:
LEKEm o :
ARRIGORRIASA:
LEIOA
ONDARRU:
DURANGO.
ERROMa : .
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EUSKO LEGEBILTZARRA. Autogobernuari buruzko batzorde berezian deklaratu zuen

AMURRIO

Estatutua betetzeko «behar besteko
leialtasunik eza» salatu du Mayorrek

EAJk Batasuna
eta EArekin
osatzen zuen
gobernu taldea
utzi egin du

Gernikako Estatutuaren «itun izaera» indartzea beharrezkotzat jo du PPko buruzagiak
Felix Iriarte I GASTEIZ

Jaime Mayor Oreja PPko talde
parlamentarioaren presidenteari egokitu zaio Eusko Legebiltzarreko autogobernuaren batzordean azalpenak ematea.
Egungo egoera aintzat hartuta,
hogei urteko ibilbideari erreparatu zion, eta ondorioztatu du
duela hogei urte baino egoera
«hobeagoan» dagoela EAE,
baina gauzak hobeto joan daitezen «behar besteko leialtasuna»
falta dela.
Mayorren ikuspuntutik, izan
ere, Estatutua ez betetzeko
arrazoia ez da, Jaurlaritzako alderdiek behin eta berriro salatu
dutenez, Madrilgo gobernuaren
borondaterik eza, baizik eta falta diren transferentziak lortzea
orain «konplexuagoa» dela.
«Falta dena askoz zailagoa
da, horregatik ez dugu drama
bat egin behar. Gainera, konplexuagoa da herri hau eraikitzeaz
gainera tartean Europako eraikuntza sartzen badugu», esan
zuen Mayorrek. PPko buruzagiak, gainera, uste du orain 22
urte Estatutua idatzi zutenean
egindakoari buruzko interpretazio ezberdinak egiten zituztela,
eta horiek gaur ez direla argitu.
Autonomia ETA geldiarazteko tresna modura aurkeztu
zuen Mayorrek, eta neurri batean helburua lortu delako poztu
zen. Eta aurrera egiteko bide
beretik jotzea proposatu du. Estatutua herritar guztien «bilgunea» izan zela pentsatzen du ,
eta itun izaera horri heldu zion,
adierazteko, Estatutuak balio
behar duela «itunak egiteko».

Jaurlaritzako alderdiek proposamen bat helarazi diote alderdi
sozialistari Joaquin Okifiena
abokatua EAEko Arartekoa
izan dadin. PSE-EEk EAJ, EA
eta IUren eskaera begi onez
hartu badu ere, jakinarazi du asteburu honetan izango duten
Biltzar Nagusiaren ostean hartuko dutela erabaki irmoa.
Jaurlaritzako alderdiek beste
talderen baten laguntza behar
dute Arartekoa izendatzeko.
Legebiltzarreko araudiak dio legebiltzarkideen %60 bildu be-

EAJk utzi egin du Amurrioko (Araba) gobernu
taldea. Jeltzaleek Batasunarekin eta EArekin batera gobernatzen zuten, alkatea EAkoa bada ere. Zinegotzi jeltzaleek ohar bat
sartu dute Udaleko erroldan gobemu taldea zergatik uzten duten azaltzeko.
Oharrak dio kanpoan
egonda ez dutela bat egingo Batasunarekin.
Alderdi jeltzaleak erabaki zuen Batasunarekin
ez gobernatzea, eta ezker
abertzalea gobemu taldean zegoen herrietan elkarrekin gobernatzeari utzi
diote.
Amurrion bezala, Bermeon eta Larrabetzun Batasunarekin gobernatzeari uko egin zion EAJk. Bermeon gobemu taldea utzi
zuen eta EAk Batasunaren laguntzarekin gobernatzen du orain. Larrabetzun gobemu taldetik bota egin zuen EAJk Batasuna.

IDAHO

Herria eratzea Estatutuaren
meritua delakoan dago Mayor,
eta, halaber, autodeterminazioa autonomiaren «aurkakoa»
dela uste du. Autodeterminazioa «zatikatzailea» litzateke;
eta autonomia, «integratzailea.

Mario Fernandezen iritzia
Mario Fernandez Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde ohiak
ere bere lekukotasuna eman
zuen. Fernandezek uste du Estatutua «anemiarekin» dagoela,

eta itun izaera galdu egin duela.
Estatuarekin egindako itun
modura aurkeztu zuen Estatutua eta azken urteotan izan
duen «atzerakada» salatu zuen.
«Estatuko abokatuen jostailua
izan da», deitoratu zuen.

EAE·KO ARARTEKOA. PPk sozialisten proposamena babestuko duela jakinarazi du Leopoldo Barredak
Agentziak I GASTEIZ

Erredakzioa I GASTEIZ

Kongresuaren ostean
erabakiko du PSE-EEk
Okiiienari babesa emango dion
har duela Arartekoak, hau da 45
boto, eta EAJk, EAk eta IUk 36
legebiltzarkide besterik ez dute.
Sozialistek zuzendaritza berria hautatuko dute datorren asteburuan, eta hartuko duen lehen erabakietakoa izango da
Okifiena EAEko Arartekoa
izango den. Hala balitz, sozialistek haren ondokoa izendatzeko
aukera izango lukete.

Sozialistek, bestalde, nahi
dute negoziazio berean sartzea
beste erakunde batzuetako kideen hautaketa. Legebiltzarrak
EITBko zuzendaritza, Emakundeko zuzendaritza eta EITBko
eta RTVEko Administrazio
Kontseiluko kideak hautatuko
ditu laster, eta horiek guztiak hitzartzea nahiko luke alderdi sozialistak.

Datorren astean, 27an, litekeena da Arartekoa eta beste erakundeetako ordezkariak hautatzeko plenoa egitea Legebiltzarrean. Hala ere, Leopoldo
Barreda PPko ordezkariak adierazi duenez, erabakia gaur hartuko dute bozeramaileen batzordean.
PPk, bestalde, aurreratu du
bat egingo duela PSErekin
Arartekoa aukeratzeko bozketan. Barredak jakinarazi du
PSEren laguntzari esker lortu
zutela Ascension Pastor senatari izatea eta orain «mesedea»
itzultzea dagokiela.

Idahoko
ordezkaritza bat
gonbidatzea
aztertuko du Foru
Parlamentuak
Erredakzioa IIRUNEA

Idahoko Ordezkarien
Ganberako ordezkaritza
bat Nafarroara gonbidatzea eztabaidatuko du
aurki Nafarroako Legebiltzarreko batzarrak.
Batasunak Idahoko ordezkaritza bat gonbidatzeko egin proposamena
tramitera onartu zuen Nafarroako Parlamentuko
Bozeramaileen Mahaiak,
atzo. Ganberako alderdietako inork ez zuen aurka bozkatu. Beraz, Legebiltzarreko batzarrean eztabaidatuko da ekaina
baino lehen.
Batasuneko talde parlamentarioak egin eskaeran
Idahoko Estatuak Euskal
Herriaren autodeterminazioaren alde onartu berri duen adierazpenaren
«garrantzia» azpimarratu
du.

Egunkaria
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ZUZEN EKINTZA TALDEA. Espainiako hedabideen jarrera salatu dute

«Muga informatibo asko
hautsi ditugu Bartzelonan~~
Zuzen Ekintza Taldeak gailurreko gertaeren balorazioa egin du
Nagore Rodriguez I DONOSTIA

«Dispertsioa salatzeko eta autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko» Bartzelonan izan
dira Zuzen ekintza taldeko kideak, Europako Batasuneko goi
bilera egin den egunetan.
Aldarrikapen horiek eskatzeko egindako ekintzak «oso baikorrak» izan direla esan zuten
atzo Zuzen taldeko kideek, Donostian egindako agerraldian:
«Bi ekintzetan j ende ugari elkartu da eta nazioarteko hedabide askori Euskal Herriko egoera horien berri eman diegu,
muga informatibo asko hautsi
ditugu».
Ostiralean egin zuten lehen
ekintza euskal presoak Euskal
Herrira ekartzeko eskatuz, auto
istripu bat antzeztu zuten. Larunbatean, Zuzen sound system musika kamioiak autodeterminazio eskubidea eskatu
zuen.
Mikel Arrieta euskal presoaren gurasoek hartu zuten parte
ostiraleko ekintzan. Poliziak senideak eta Zuzen taldeko lau
kide atxilotu zituen.
Espainiako hedabideek izan
duten jarrera salatu zuten atzo
Zuzeneko kideek, «frogarik
gabe hainbat gauza esan ditu
Poliziak, eta hedabide askok
egiaztatu gabe argitaratu dute».
Mikel Arrietaren gurasoek,
atxilotuta igaro dituzten 3 egunetan jaso duten tratua salatu
zuten, «ekitaldi baketsu bat egiteagatik atxilotu gaituzte, urik
gabe egon gara ia eta lurrean lo

i;.,
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Joxean Astigarraga gazteari urtebeteko espetxe
zigorra ezartzea adostu dute fiskalak eta abokatuak
Joxean Astigarraga gaztea epaitu zuten atzo Madrileko Penal
arloko Epaitegian. Prozesamendu autoan fiskalak hilketa
saioa egotzi zion, baina atzo, epaiketan, akusazioa aldatu zuen
eta, hala, desordena publikoa leporatu zion. Hortaz, Astigarragari urtebeteko espetxe zigorra ezartzea adostu zuten fiskalak
eta bere abokatuak. Zigorra bertan behera geldituko litzateke
hiru urteren buruan deliturik egingo ez balu. Gazte donostiarra 2001eko martxoaren 9an atxilotu zuen Ertzaintzak Donostian manifestazio baten ondoren ertzainekin izandako liskarretan. Sei hilabete kartzelan igaro ondoren, 2001eko urriaren
26an aske gelditu zen 3.005 euroko bermepean.

Eusko Jaurlaritzak
bulego berria irekiko du
Mexikon
Eusko Jaurlaritzak atzo
Mexikon ordezkaritza berria irekitzeko lege dekretua onartu zuen. Helburua
Mexiko eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko
«harremanak sendotzea
da». Josu Jon Imaz Jaurlaritzako bozeramailearen
esanetan, EAEk «politika
integral baten beharra du
Europan eta mundu osoan
Euskadiko irudia indartuz,
interes ekonomiko eta politikoak bermatzeko».

Segik eta Batasunak
FNren kontrako
elkarretaratzera
deitzen du gaur Angelun
Hauteskunde kanpainaren
karietara Fronte Nazionalak (FN) gaur Angelun antolatuko duen ekitaldia salatu
du Segi erakundeak «gorrotoaren alderdiak zabaltzen
dituen ideia faxistak deitoratzeko». Elkarretaratzea
17:45etan burutuko da Angelun, N 1O errepidearen
eta Agilerako errepidearen
bidegurutzean. Batasunak
atxikimendua adierazi dio
Segiren deiari.

Suitzako Poliziak Gabriela Kance, Benjamin Ramos
euskal preso ohiaren neska-laguna atxilotu du
Suitzako Poliziak Gabriela Kance alemaniarra atxilotu du Alemania eta Suitzaren arteko mugan, Espainiako Auzitegi Nazionalaren nazioarteko atxiloketa aginduari men eginez. Benjamin Ramos euskal preso ohiaren neska-laguna da Kance. Ramos kalean dago behin-behinean gaixotasun sendaezina
duelako. Ramosen estradizio prozesua eman zenean, Alemaniak ez zuen Kance estraditatu alemaniar naziotasuna zuelako.
egin behar izan dugu. Hala ere,
oso gustura gaude egin dugunarekin, hemengo arazoa kanpora
zabaltzea lortu dugulako».

Epaiketa Algecirasen
1999an Algecirasko espetxean
egindako ekintza batengatik 7

lagun epaituko dituzte gaur.
Euskal presoak Euskal Herrira
ekartzeko eta dispertsioa bukatzeko eskaera egin zuten Algecirasko espetxean. Fiskalak 10
hilabeteko kartzela zigorra eta
ustez eragindako kalte materialak ordaintzeko eskatu du.

ERREFUXIATUAK. Askatasunak euskaldunen eskubideak bermatzea eskatu du

Lau euskal errefuxiatu eta
beste bi lagun deklaratzera
deitu dituzte Uruguain
Erredakzioa

I

DONOSTIA

Josu Lariz, Pedro Gomez,
Amaia Arakistain eta Mikel Ibanez euskal errefuxiatuak, eta
hauekin batera Eduardo Santibanez Elkartasun Komiteko kidea eta 84 urteko azken honen
ama, deklaratzera deitu ditu
Uruguaiko Montevideoko Epaitegiak, atzo Askatasunak prentsa ohar baten bidez jakinarazi
zuenez.

Iragan azaroaren 13an Udalbiltzako Batzorde Eragileko
Xarlo Etxezarreta eta Loren Arkotxa atxilotu zituzten euskal
diasporarekin harremanetan
jartzeko asmoz Uruguain sartu
zirenean ustez «agiri faltsuak»
eramateagatik.
Bi lagun hauek ordu batzuen
buruan askatu arren, Josu Lariz
atxilotu egin zuten, «operazio
polizial osoa justifikatzeko»,
Askatasunak salatu duenez.

Abenduaren 21 ean lortu zuen
Larizek behin-behineko askatasuna.
Askatasunaren esanetan, deklaratzeko deialdi berri hau
«iragan azaroko atxiloketen ondotik irekitako prozedura judizialaren ondorioa da». Baina ez
dakite lekuko gisa edo inputatu
gisa deitu dituzten deklaratzera.
«Muntaia faltsuen ondorioak» ez ditzala Uruguaiko euskal
errefuxiatuak eta haien lagun
eta senideak kaltetu, eta «euskaldunen aurkako kriminalizazioarekin amaitzeko» eskatu
dio Askatasunak Uruguaiko
agintaritzari.

ZuZEN
EKINTZA TALDEA

Laguntza ekonomikorako kontu zebakia

3035 0065 76 065.1.04903.0
www.zuzen.org
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IMMIGRAZIOA. Laguntza taldeek eta Espainiako eta Nafarroako gobernuek lan batzordea osatu dute gaia aztertzeko

Etorkinen egoera
egunetik egunera
okertzen ari dela
salatu dute
Gobernu ordezkariak dio egoera ez dela txarra
Alberto Barandiaran I IRUNEA

Gure artean bizi diren etorkinen
bizi-baldintzak «egunetik egunera okertzen» ari dira, eta
haietako asko nola itzuli pentsatzen hasiak dira, nahiz eta bidaia zerekin ordaindu ez daukaten.
Nafarroan, esate baterako,
5.000-6.000 lagun bizi dira lan
egiteko tramiterik egin ezinean,
eta bertan jarraitzeko arazo
handiak dituztela.
Etorkinekin lan egiten duten
gobernuz kanpoko laguntza taldeek hamar puntuko proposamena aurkeztu zioten atzo Gobemu Ordezkaritzari egoerari
irtenbidea emateko, eta ordezkaritzaburuak agindu zuen aztertuko zituela.

Bost bat urte legeztatzea
lortzeko
Laguntza erakundeen izenean,
Vicente Blasco Caritaseko ordezkariak gogoratu zuen lan
baimenak jada ez direla tramitatzen ari, hala erabaki baitzuen
Espainiako Gobernuak joan
den urtarrilean, eta horren on-

dorioz etorkin askok bost bat
urte eman beharko dituztela ia
klandestinitatean.
Blascok esan zuenez, Nafarroan badira dagoeneko 18 bat
etorkin kanporaketa proposamenajaso dutenak, baina ez da
jakin norbait hartu eta atzerrira
bidali ote duten.
«Jendea sartzen ari da, baina
ohiko bidea itxi du Gobernuak,
eta hiru eta bost urte bitartean
itxaron beharko dute haietako
askok lanak berriro egin ahal
izateko».

Harremanak hautsita, «kaos
administratiboa» dela eta
J oan den urrian etorkin ekin lan
egiten duten taldeek harremanak hautsi zituzten Gobernu
Ordezkaritzarekin, bertan zegoen «kaos administratiboarengatik». Gero, Nafarroako
Gobernuaren bitartekaritza eskatu zuten, eta joan den hilean
bilera egin zuten Ongizate Departamentuko goi karguekin.
Horren ondorioz izan zen atzoko bilera.
Calixto Aiesa Ongizate kontseilariak adierazi zuen, bilera

DATUA

Kaosik ez dagoela diote
Txostenak. Juan Carlos Iribas Espainiako Gobernuko
ordezkariak esan zuenez,
ekainetik 11.000 txosten inguru tramitatu dira, eta bertan errotzeko egindako
5.500 eskaeretatik 800 inguru baino ez dira falta erabakitzeko. «Ez dago kaosik»,
esan zuen Iribasek.
bukatuta, Nafarroak etorkinak
behar dituela, «baina legezko
etorkinak, horiek ekartzen dutelako onura, bizikidetza eta in-

Etorkinen eskubideen aldeko manifestazioa
antolatu dute hogeita bat erakundek Donostian
Igor Mujika I DONOSTIA

Paperak eta eskubideak etorkin
guztientzat lelopean, manifestazioa egingo da igandean
Donostian. Trintxerpen hasiko
da protesta ekitaldia, 11:30ean,
eta ordu eta laurden geroago
amaituko da, Donostiako Boulebarrean.
Deialdi horrekin hogeita bat
erakundek egin dute bat: besteak beste, ELA, ESK eta EILAS
sindikatuek, eta Caritas, SOS
Arrazakeria, Hemen eta Munduan eta Medicus Mundi erakundeek.
Talde horiek guztiek bederatzi puntu dituen manifestua
kaleratu dute. Puntu horietatik
lau nabarmendu zituen SOSArrazakeria taldeko kide Agustin Unzurrunzagak, atzo
Donostian eskaini zuen pren-

tsaurrekoan. Batetik, etorkinen
kupoaren argitarapenak Hego
Euskal Herrian bizi diren etorkinei legez lan egiteko aukerarik ez diela uzten azaldu zuen.
Etxeko lanak egiteko 180 pertsonakoa da Gipuzkoako
kupoa; zerokoa Bizkaikoa;
Nafarroan sasoiko lanak egiteko ehun pertsonakoa; eta Araban etxeko lanak egiteko 91
pertsonakoa. Horrenbestez,
atzerrian bizi eta Gipuzkoa
eta Araban etxeko lanak egiteko prest diren 271 pertsonak
soilik lor dezakete bizileku eta
lan baimena Hego Euskal
Herrian.
Bestetik, «iazko araupetze
berezian eskatutako 720 lan eta
egoitza baimenen erdiak, zortzi
hilabete pasatu ondoren, oraindik erabakitzeko daude», salatu
zuen Unzurrunzagak. SOS-

Arrazakeriako kideak gaineratu
zuenez, lan eta egoitza baimenik ez dutenez, pertsona horiek
ezin dute legalez lan egin Euskal Herrian.
Gainera, Europan egiten
diren babes eskaera gehienak
lehenengo tramitean ukatzen
direla adierazi zuen.
Laugarren puntu gisa, Hego
Euskal Herrian etorkinentzako
babes politikarik ez dagoela
salatu zuen. Unzurrunzagak
jakinarazi zuenez, babes politika horiek aurrera ateratzea
«Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari dagokie, eta
gobernu horiek ez dute orain
arte horrelako politikarik indarreanjarri». Ondorioz, etxebizitzak alokatzea ezinezko egiten
zaie etorkinei, edo, kasurik onenean, ohi baino gehiago ordaindu behar izaten dute.

tegrazioa». Jose Carlos Iribas
Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzako buruak berretsi
zuen atzerritik datozenak
«aterpetzeko gogoa», eta joan
den urteko egoera konpontzen
ari zela azpimarratu zuen.
«Ordezkaritzan lan handia
egiten ari da: bertaratzeko
egindako 5.500 eskaeretatik
800 falta dira erabakitzeko, eta
ohiko bidetik zeuden 8.000
txostenetatik 5.000 erabaki
dira jada». Iribasek gogoratu
zuen, hala ere, etorkinen gaiak
Madrilen erabakitzen dituztela, eta proposamenak han aztertuko dituztela.
Hiru hilabetean behin bilduko den lan batzordean gaiaren

segimendua egingo da, eta
gogoeta bultzatu nahi dute
laguntza taldeek urrian aurkeztutako proposamenan inguruan.
Lan txostena, batez ere, administratiboa da, gobernuz
kanpoko erakundeek tramiteak arintzea nahi dutelako, eta
horretarako baliabide gehiago
eskatzen diotelako gobernu
ordezkaritzari, baina aferari lotutako beste gai batzuk ere jorratuko dituzte.
Calixto Aiesak nabarmendu
zuen «zailtasun handikoak» direla denak, eta Gobernuaren
parte-hartzea defenditu zuen,
hezkuntza, osasuna eta etxebizitza gaietan, esaterako.

Manifestazioa Irunean.
Arrazakeriaren aurkako
Egunaren harian
Erredakzioa

I

IRUNEA

Berrogeitik gora gizarte erakundek, etorkin taldek eta
sindikatuk deituta, manifestazioa izanen da bihar Irunean, Sarasate Pasealekutik
abiatuta, 20:00etan.
Manifestaziorako deia
egin duten taldeek salatu
nahi dute Atzerritarren Legea egin eta urtebete igaro
dela arrazakeria eta xenofobia presente direla gure gizartean, eta lana eta bizitzeko baimenak lortzeko oztopo eta traba administratiboak daudela.
Atzo emandako prentsaurrekoan, etorkinen inguruko
taldeek ohartarazi zuten,
esaterako , etxebizitzaren

gaiaren inguruan sortutako
polemikaz, babes ofizialeko
etxetarako zerrendetan etorkinak «ere» sartzen ari zirelako. Polemika «nahita eragindakoa» izan zela uste dute
talde horiek.
Halaber, kaleetan eta eguneroko bizitzan dauden xenofobia zantzuak salatuko
dituzte, eta baita ijitoek pairatu behar izaten dituzten
aurrejuzguak ere. «Jende
guztiarentzat eskubide guztiak eskatzen ditugu, jatorria,
kolorea, erlijioa eta kultura
gorabehera», esan zuten antolatzaileek.
Deialdia Sos-Arrazakeriak, Paperak Denontzat taldeak eta etorkin eta ijito taldeek egin dute.
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UNIBERTSITATEA. UPNk uste du NUP ere konbentzitu behar dela eta demagogia salatu du

PROSTITUZIOA

NUPeko ikasketak Tuterara eraman
behar direla uste du oposizioak

Ustez adingabeak
Donostian
prostituitzen
zituen zarauztar
bat atxilotu dute

Batasunak izan ezik, gainontzeko taldeek batzordea osatu dute lege proposamena lantzeko
Alberto Barandiaran IIRUNEA

Nafarroako Parlamentuko oposizioko talde gehienek -PSN,
IU/EB, CDN, EA-EAJ eta Batzarre- batzorde teknikoa osatuko dute Tuterara, azkenean,
unibertsitate ikasketak eramateko.
Horretarako, PSNk aurkezturiko lege proposamenaren inguruan lan egitea hitzartu zuten
alderdi guztietako ordezkariek
atzo egindako bileran, eta Parlamentura «kontsentsuzko testua» igortzen ahaleginduko
dira.
Batasuna, Parlamentuko hirugarren taldea, ez zuten gonbidatu.
Juan Jose Lizarbe PSNko
idazkari nagusiak bilera bukatuta adierazi zuenez, proposamen
horren bidez Gobernua eta
NUP «bultzatu» nahi dituzte.
«Tuteran ikasketak ez dira bakarrik Erriberarako onuragarriak, Nafarroa osoko garapenerako estrategia dira», esan
zuen Lizarbek. «Nafarroa, horrela, hobeto eta gehiago garatuko da».

Unibertsitatea, ikasketak
sortzearen aurka
Tuterara ikasketak eramatearen aurka agertu zen j oan den
astean Nafarroako Unibertsitate Publikoko gobernu batzordea, hango kideek egin ikerketaren emaitzetan oinarrituta.
Txostenak zioen Erriberara
ikasketak eramatea «kaltegarria» izango zela unibertsitatea-

JUAN JOSE LIZARBE

ALBERTO CATALAN

PSNko idazkari nagusia

UPNko bozeramailea

«Tuterako ikasketak ez
dira Erriberarako bakarrik
izango onuragarriak;
Nafarroa osoko
garapenerako baizik»

«Gaia inolako liskarrik
gabe eraman nahi dugu,
eta NUP bera ere
konbentzitzen saiatu

rentzat, eta ezingo zela kalitatea ziurtatu. Halaber, Nafarroako gainontzeko biztanleekiko
diskriminatzailea izan zitekeela
zioen gobemu batzordeak.
Parlamentuko talde guztien

iritzia, eta baita Gobernuarena
ere, Tuteran bertan ikasketa
teknikoak jartzearen aldekoa
da ordea, eta gaia Parlamentura
iristen bada, azkenean denen
oniritzia izango duela dirudi.

behar dugu»

UPNko Alberto Catalan eta
Rafael Gurrea Erriberan sortu
den unibertsitatearen aldeko
plataformako kideekin bildu ziren atzo, eta NUPekin tentsioak
saihesteko mezua helarazi zieten.
«Gaia inolako liskarrik gabe
eraman nahi dugu», adierazi
zuen Catalanek bilera bukatuta,
«eta NUP bera ere konbentzitu
behar dugu. Ezin da demagogia
erabili edo errealitatetik aparte
dauden proposamenak egin».
Miguel Sanz lehendakariak
iragarri zuen j oan den astean
gaia jorratzeko batzordea osatuko zela.

HEZKUNTZA. Irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko hamar puntuko proposamena aurkeztu du sindikatuak
Aitziber Laskibar

I

BILBO

«PPk Kalitate Legea egiteko
modua salatzen du CCOO-Irakaskuntzak, baina ez du edukina bera kritikatzen, hori egiteko
legitimitate osoa baitu». Hala
laburbildu zuen atzo Juan Luis
Fabo CCOOren Irakaskuntzako arduradunak, Espainiako
Gobernuak eginiko zirriborroari buruz sindikatuak duen iritzia.
Izan ere, irakaskuntzan, eta
beraz, gizartean horrenbesteko
eragina izango duen aldaketa
sakon bat proposatu aurretik
eragile guztien iritzia jaso eta
adostasun batera iristen saiatu
behar luke Espainiako Gober-

Kalitate Legearen zirriborroa
eragileen iritzirik jaso gabe
egin izana salatu du CCOOk
nuak, sindikatuko ordezkariek
prentsaurrekoan adierazi zutenez.
Hori dela eta, hamar puntuko
proposamena kaleratu du sindikatuak, gaiaren inguruan eztabaida bat egin dadin. Ondoren,
gogoetaren emaitzak bildu eta
kaleratuko dituela jakinarazi
zuen CCOOk.
Hezkuntzak gizarte osoari eragiten diola-eta, edozein erabaki hartu aurretik eragile guztien parte-hartzea eskatzen da,

ezer baino lehen, CCOOren
txostenean.
Bestalde, eta zirriborroak eskola porrota oinarri duenez,
«porrotari aurre hartuko dioten
neurri prebentiboak» ezartzea
proposatu du.
Eskolen autonomia ere beharrezkoa dela nabarmendu zuen
Francisco Javier Nogales CCOOren hezkuntz politikako arduradunak. Hau da, legea ikastetxe bakoitzaren beharretara
egokitu behar dela.

Administrazioak elkarbizitza
eredua bultzatu behar duela
uste du, bestalde, sindikatuak,
etorkinak edo ezinduak direnak
baztertu gabe. Izan ere, «berdintasunaren printzipioak funtsezkoa izan behar du hezkuntzan», azpimarratu zuen Nogalesek.
«Zuzendaria demokratikoki
hautatua» izatea ere funtsezkotzat du sindikatuak, nahiz eta
uste duen orain baino indar
handiagoa eman behar zaiola.
Bestalde, «Gobernuak argi
izan behar du horrelako erreforma ezin dela doan egin eta, beraz , beharrezko baliabideak
mahai gainean jarri behar ditu»,
esanzuen.

Erredakzioa I DONOSTIA

Ustez adingabeko pertsonak Donostian prostituitzen zituen zarauztarra
atxilotu zuen aurreko asteko ostegunean Ertzaintzak.
Herrizaingo Sailetik
atzo jakinarazi zutenez,
pasa den urteko abenduan hasi zen kasua ikertzen Ertzaintza, emakume batek Interneten bera
biluzik ageri ziren argazkiak ikusi zituela salatu
ostean.
Salaketa jarri zuen pertsonak Ertzaintzari adierazi zionez, 1998ko martxoan jendeari laguntzeko lan eskaintza baten
berri izan zuen prentsan.
Iragarkiaren j artzaileekin
harremanetan jarri ostean, prostituitzeko pertsonak nahi zituztela jakinarazi zioten gazteari. Horrenbestez,
hainbat
pertsonekin harreman sexualak izaten hasi zen
gaztea, tartean, lana eskaini zion gizonezko arekin. Harreman hauetariko
batzuetan, argazkiak ateratzen zizkion ustezko
proxenetak gazteari, Ertzaintzak azaldu zuenez.
Ikerketak aurrera egitean, Zarauzko bikote batek
Donostian alokatua zuen
etxebizitza batean sei bat
neska, euretariko batzuk
oso gazteak, prostituitzen
zirela ondorioztatu zuen
Ertzaintzak. Horrenbestez, bikotea jarraitzen
hasi ziren ertzainak. Azkenik, pasa den ostegunean, bikoteak Zarautzen
duen etxera eta Donostian alokatutakora sartu
ziren ertzainak.

Bideoak, eDak...
Herrizaingo Sailetik azaldu zutenez, miatutako bi
etxeetan, argazki eta diapositiba pornografikoak,
bideo Zintak, CD-Rom
disketeak eta beste hainbat material aurkitu zituen Ertzaintzak, tartean,
salaketa jarri zuen pertsonaren argazkiak.
Ondorioz, 37 urteko
AM.S. zarauztarra atxilotu zuen Ertzaintzak. Herrizaingo Sailak gaineratu
duenez, Ertzaintza, orain,
Donostiako pisuan zenbat gazte prostituitu ziren
ari da ikertzen.
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KONTSUMOA. Orain dela urtebete herritarren %46 kezkaturik zeuden, eta, gaur egun, berriz, % 15 besterik ez

•Behi eroen' krisia izan
aurretik baino okela gehiago
kontsumitzen da orain
Jaurlaritzaren arabera, «alorraren meritua» da kinka gainditu izana

Luis Karlos Garcia I GASTEIZ
DRTUR

Gaur egungo egoera behi eroen
afera gertatu aurretikoa baino
hobea dela dio Eusko Jaurlaritzaren azterketa batek. Izan ere,
behi okelaren kontsumo tasak,
krisia gertatu baino lehenagoko
indizeak parekatzea ez ezik,
gora egitea ere lortu duela dio
Nekazaritza eta Arrantza sailburu Gonzalo Saenz de Samaniegok eta Nekazaritza eta Herri Garapenerako sailburuorde
Asier Albizuk atzo Lakuan aurkeztutako inkestak.
Gasteizko gobernuko agintariek 1999. urte amaierako egoera hartu dute gidatzat: orain
dela urtebete, krisia larria zela,
kontsumo tasa ohikoa baino 20
puntu txikiagoa zen; egun, berriz, normaltasuneko indizea
baino lau puntu handiagoa da.
Lakuako arduradunak pozik
dira datuok ikusirik, behi okelaren kontsumoa «produkzioaren
ardatza» delako , beste zenbait
tokitan ez bezala, non oilasko
edo txerri haragiak garrantzia
izan ohi duen. Izan ere, Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako behi
okelaren kontsumoa Espainiako Estatukoaren bikoitza da.

Kontsumitzaileak ez dio
beldurrik behi okela jateari
Gaur egungo egoera krisiaren
aurretikoa baino hobea dela dio
beste datu batek: 1999ko irailean herritarren %25 kezkaturik
zeuden behi okela jateagatik;
tasa hori ia bi aldiz handitu zen
behi eroen eraginez; baina gaur
egun %15ekoa besterik ez da.

Aitziber Laskibar I BILBO

rdoak ezagutzea eta
dastatzen jakitea modako jakituria bihurtu
dela dirudi eta, jada, jatetxean
ateratako ardoa ona ala txarra
den esaten ez duena ezjakintzat
jotzen da, sarri. Futbolari buruzko elkarrizketa sortzen denean, norbaitek ez duela gaiari
buruz ulertzen esaten duenean
begiratzen zaion harridura aurpegi berarekin begiratzen zaio
ardoari buruzko iritzia ematen
ez duenari ere.
Egoera horri amaiera jarri
nahi dionik baldin bada, eta gainera, euskalduna izan eta Euskal Herriko kultura ezagutzeko
jakin-mina badu, harentzat beren-berengi eginiko produktua
argitaratu dela jakin beza.

A

Euskal Herriko Ardoak. Gida
praktikoa eta Hiztegia izenez,

«mahatsaren orpo tik dator» Mikel Garaizabal Pildainek argitaratutako liburua. Enologiari buruz euskaraz eginiko lehen lana
da honakoa, bai eta Euskal Herri osoko ardoak gai bakartzat

Mahatsaren orpotik dator gida
EUSKAL HERRIKO ARDOEN GIDA. Mikel Garaizabal elorriarrak Euskal Herriko
ardo ei buruzko lehen liburua kaleratu du, euskara hutsean
dituen lehena ere. Ardoari buruzko hiztegia ere badakar liburuak: 400 hitzen azalpena eman
eta gaztelera zein frantseserako
itzulpena jasotzen du. UZEIren
laguntzaz egin da hori.
Beste lau atal ditu aurretik,
halere, hiztegiarenak. Euskal
Herriko jatorri deitura guztiak
azaltzen ditu, lehenik: Getariko
Txakolina, Bizkaiko Txakolina,
Arabako Txakolina, Irulegi, Nafarroa eta Behe Errioxa, eta
Araba Errioxa. Horietako bakoitzaren kokapena erakutsi,
eta inguruaren ezaugarrien eta
egiten diren ardoen berri ematen da, besteak beste.
Mahastizaintza du gai nagusitzat bigarren atalak. Bertan ,
mahasti aren historia eta zikloak
azaltzen dira, bai eta mahastia
zaintzeko aholkuak eman ere.

%67k, bertakoa nahiago
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko kontsumitzaileen %67k
bertako haragia nahiago
dute; baina, dena den, tasa
horrek behera egin du piska
bat iazko otsaileko aren aldean. Herritarren %30ei,
berriz, bost axola zaie haragia bertakoa edo kanpokoa
izan.

Ildo horretan, aurrez prestatutako janaria da gaur egun (eta
behi eroen aferaren aurretik ere)
kontsumitzaileari kezka gehien
sortzen diona; ondoren dator
behi okela, eta gero, antzeko tasetan, oilaskoa, txerri haragia
eta arrautzak.

Espainiako Gobernuak gaizki
jokatu zuela da uste zabalduena
Inkestaren beste atal batek galdetu du gobernuek krisiaren inguruanizandakojokaereiburuz. Unerik larrienean iritzi zabalduena zen Esp ainiako
Gobernua gaizki jokatzen ari
zela, eta arazorik gogorrenak
urrun izateak ez du ekarri uste
hori hobetzea. Antzera gertatu
da Europako agintarien lana
epaitzean, baina Jaurlaritzarena, berriz, ontzat hartu zen lehen eta orain.
Saenz de Samaniego kontseilariaren irudiko, «sektorearen
beraren meritua» da krisia egoera gainditu izana.

Ardo zuri, gorri, beltz eta
apardunen elaborazioa azaltzen du, gero, Garaizabalen liburuak. Ardoak nola ondu eta
zaindu ere azaltzen du.
Dastaketari zuzentzen zaio
laugarren atala. Bertan, ardoa
behar bezala dastatzeko aretoak izan beharreko ezaugarriak,
ardo bakoitzaren tenperatura
egokia eta koparen ezaugarriak
biltzen ditu, besteak beste. Dastaketarako zentzumen guztiak
nola erabili azaltzen du, gero.
Dastaketaren froga bat ere
egin zuen Garaizabalek liburuaren aurkezpenean. Kopak fina
behar du izan eta oinetik heldu
behar zaio, ardoa berotu ez dadin. Kolorea begiratuko zaio lehenik eta sudurrera hurbilduko
da ondoren; kopari birak emango zaizkio ardoak lurrina aska
dezan, eta berriz usainduko da.
Ahora sartu, eta aho osoa
bustiko da ardoz, zapore bakoitzak bere lekua baitu mihian.
Gozo puntua atzemango zaio
lehenik, gero garratza eta mingotsa, ondoren. Freskotasuna
ere nabaritu behar zaio ardoari.
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EUSKARA

Berriozarko Udaleko lan
deialdietan ez da beti
euskara sarituko
Erredakzioa IIRUNEA

Nafarroako Administrazio
Auzitegiak legezkotzat jo du
Berriozarko
Udalaren
2001eko plantilla organikoa,
eta, horren ondorioz, euskara jakitea ez da beti kontuan
hartu behar izango merezimenduen atalean.
Herri horretako euskararen ordenantzek zehazten
dute hori, alegia, euskarazjakitea nahitaez eskatzen ez
duten lanpostuetan euskara
jakitea merezimenduen artean izatea, baina iazko plantilla organikoan udalak hiru

Aditu batek dio mende bat
beharko dela telebistan
emakumeen rola normaltzeko
Bernardette Van Dijcken ustez, «genero
estereotipoak hausteak kalitatea dakar»
Luis Karlos Garcia I GASTEIZ

Bernardette Van Dijck kazetariaren ustez, «hamar belaunaldi
edo mende bat inguru» behar
izango da emakumeak telebistan oro har duen irudia erabat
normalizatu ahal izateko. Aditu
holandarrak urte batzuk daramatza lanean genero estereotipoen aurkako borrokan, Screening Gender programa dela
medio; eta ekimen horrek kazetarien zein irakasleen esku jarritako «erreminta kutxa» erabiltzeko aholkuak eman zituen
atzo Gasteizen, Emakundek antolatutako saioan.
Van Dijcken ustea da «arrazoi profesional nahikoa» dagoela emakumearen orain arteko
irudia aldatzeko (gorputza erakutsi, mutu egon edo gizonaren
apaingarri hutsa agerrarazten
duena): «Genero estereotipoak
hausteak telebista saioen kalitatea areagotzea ekarri ohi du».

Telebista hobea egiteko giltza
Kazetari holandarrak lankide
duen Klaudia Telleganen iritziak eman zituen bideo zinta
batean. Klaudiak dokumentalak
egiten ditu, eta argi dauka «konfiantzarik eza» dela emakumeak telebistan ez mintzatzeko
arrazoi nagusia: «Saioa presta-

BERNARDETTE VAN DIJCK
(Kazetaria)

«Genero estereotipoak
hausteak telebista
saioen kalitatea
areagotzea dakar»
«Sexia izatea ez da
saltzen den bakarra.
Kalitatearekin du
zerikusia aldaketak, eta
ez moralarekin»
«Mende bat inguru edo
hamar belaunaldi
beharko dira egoera
aldatu ahal izateko»

tzen dugunok lortu behar dugu
emakumea eroso sentitzea, hitz
egin ahal izan dezan. Hala,
emakumea telebistan agertuz
gero, telebista hobea egingo da;
oraindik kontatu gabeko hamaika istorio interesgarri baititu».
Van Dijckek Telleganen mintzoa kendu eta Italiako RAI ka-

tearen adibidea jarri zuen. Azkenaldion saio serioetan eta albistegietan ere emakume sexiak agertzen ari direla esan
zuen, eta ikus-entzule kopuruak
behera egin duela gehitu,
gehienbat emakumeak saio
mota horri agur esan diolako.
«Izan ere, sexia izatea ez da
mundu honetan saltzen den bakarra» . RAIk dituen irizpideak
aldatzeko eztabaidak «kalitatearekin» duela zerikusia uste du,
eta ez «moralarekin».

motako lanpostuak sartu zituen. Eta batzuetan euskara
jakitea ez zen balioesten.
Berriozarko herritar batek
helegitea aurkeztu zuen, eta
auzitegiak erabaki du plantilla organikoa legezkoa dela.
Hemendik aurrera, beraz,
eta Administrazioan Euskaraz taldeak salatu duenez,
euskararen ordenantzek ez
dituzte lanpostuen hizkuntz
eskakizunak erabakiko.
Irufierrian, Berriozarko
Udala da zenbait lanpostutan euskaraz jakitea puntuatuko dela bermatuta daukan
bakarra.

Donostiako Plana garatzeko
borondate politikorik ez
dela salatu du Batasunak
Erredakzioa

I DONOSTIA

Donostiako Batasunak gogor salatu du udal gobernuak
euskararekin duen jarrera.
Talde abertzaleak gogora
ekarri du urte eta erdi pasa
dela udal barneko 2. euskalduntze plangintzaldia onartu
zenetik, baina gaur-gaurkoz
ez dela aurrerapausorik
eman. Ildo beretik, duela
zortzi hilabete onartutako
Euskararen ekimen estrategikoak. Donostiako Plan Orokorra garatzeko ere ezer gutxi

egin dela dio: «Altzako Plan
Estrategikoarekin hitzarmena eta web orrian gaia azal-

du». Egoera horrek, alderdi
abertzalearen ustez, «garbi
uzten du alderdi sozialistaren eta alkatearen aldetik ez
dagoela inolako borondate
politikorik euskara udalean
lan hizkuntza izan dadin
urrats praktiko eta eraginkorrak egiteko». Batasunak
«garbi du ofizialtasun ezak
galarazten diola euskarari
behar adineko lekua eta tamaina izatea». Horrexegatik,
abertzale eta euskaltzale
orori dei egin dio EHEk Hizkuntza eskubideak borrokatuz, ofizialtasuna eskuratu le-

lopean, etzi antolatu duen
manifestaziora joatera.

Gizona %68, emakumea %32
Screening Gender proiektuak
telebista kate batzuetako ia 400
ordu aztertu eta ondorio argiak
atera zituen: gizonaren presentzia %68koa zen, eta %32koa
emakumearena. Soilik pantailan hitz egin zutenenak neurtu
zituzten, eta emakumearen partaidetza herritar huts batena
edo biktimarena izan ohi zela
egiaztatu zen; soilik %28 agertzen ziren politikari gisa eta
%20 aditu moduan.
Van Dijcken arabera, «erreminta» batzuk badira egoera
horri aurre egiteko, esaterako,
Erdi eta Ipar Europako emakume politikarien tasa pantailan
agertzen dena baino handiagoa
izatea. Ikasle izandako askok,
orain, telebista kateetako kazetari bihurtuta, erremintak eskatzeko hots egiten diotela dio
irakasleak. «Ikasle nituela, nesketako %90ek zioten kontu hau
guztia txorakeria zela».

UNIBERTSITATEA

Ikerketarako diru laguntzak
onartu ditu Jaurlaritzak
Erredakzioa I GASTEIZ

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Bilerak 6,2 milioi euroko
aurrekontua onartu du ikerlariak prestatzeko beka programarako. Diru laguntzok
2002-2003 ikasturtean banatuko dituzte, eta lau programa edo ikerketa motarako
eskuratu ahal izango dira .
Horietatik lehena doktore
egin aurreko programa da,
eta 3. zikloko ikasketa programa baten barruan doktore tesia egin nahi duten tituludunak izango dira onuradunak.
Bigarrenik,
ikertzaileen hobekuntzarako

doktore egin ondoko programa dago, eta kanpoko zentro
batean ikerketa proiektuak
burutzeko bideratuko da. Hirugarren programarekin
ikerketa lana Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian garatu nahi
duten gazteei zuzenduko
zaie. Azkenik, Espainiako
aplikazio zentroentzako laguntza paraleloek osatuko
dute laugarren programa .
Horien helburua ikerketa garatzeak sortutako gastuak
orekatzea da. Beka programok Anjeles Iztueta Hezkuntza sailburuaren proposamenez onartu zituen Jaurlaritzak atzo.

Egunkaria
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HITZ BITAN

AZPIEGITURAK. Araudi berriak eskatzen duela dio

Hondarribiko aireportua
egokitzeko lanak egin behar
direla berretsi du Madrilek
Agentziak I MADRIL

Hondarribiko aireporatuan berritze lanak egin beharko direla
berretsi zuen atzo Espainiako
Gobernuko Sustapen ministro
Francisco Alvarez Cascosek.
Aldaketa horiek ezinbestekoak
direla gaineratu zuen, eta 100
bidaiaritik gora eramaten dituzten hegazkinak ezingo direla
Hondarribitik irten, aldaketak
egiten ez diren bitartean.
Cascosek esandakoaren arabera, Abiazio Zibileko Nazioarteko Erakundeak (OACI) onartutako araudi berria dago aldaketak egin behar izatearen
atzean; eta egokitzapena, gainera, araudia indarrean sartu
aurretik amaitu behar da.
Hondarribiko aireportuak
1.744 metroko pista bat du he-

gazkinak atera eta lur hartu dezaten; araudi berriarekin, luzera
hori 1.544 metrora murriztuko
da. Luzera horretako pistetan,
baina, 100 bidaiari baino gehiagoko hegazkinek ez dute distantzia nahikoa aireratzeko.
«Horrek esan nahi du egun
Madril-Donostia ibilbidea egiten duten MD88 hegazkinek
ezingo dutela jarraitu lanean.
Hori dela-eta, aireportuaren
gaineko erabakiak guztionak
dira», esan zuen Cascosek.
Sustapen ministroak Espainiako Senatuan egin zituen
adierazpen horiek, EAjko Elena Etxegoien diputatuak egindako galderari erantzunez.
Etxegoienek aireportuko ingurunea kontuan hartzea eskatu
zuen; Bidasoa ibaia eta hirigunea aipatuz, besteak beste.
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EUSKARA

EHEk kontzentrazioak egin ditu Donostian eta Irunean
Euskal Herrian Euskaraz taldeak kontzentrazio
bana egin zuen atzo iluntzean Donostian eta Irunean, «euskaldunok hainbat arlotan jasaten ditugun hizkuntz eskubideen zapalkuntza salatzeko ». Kontzentrazioa PPren egoitzaren aurrean

izan zen Donostian, pp euskararen etsaia zioen
pankarta batekin, eta Irunean Udaletxeko Plazan elkartu ziren EHEko kideak. Udaletxea guztion etsaia idatzirik zeraman pankarta zabaldu
zuten.

DROGA

Bi heroina harrapaketa egin
dituzte Hendaiako mugan
Hendaiako mugazainek bi droga
harrapaketa egin dituzte berriki
eta bietan heroina atzeman. Lehen kasua joan den astean gertatu zen eta bigarrena atzo bertan.
Droga Herbeheretatik Espainara
zihoan autobusetan atzeman
dute bi kasuetan. Droga zeramaten atxilotuek Herbeheretako nazionalitatea dute.

Ustezko bi trafikatzaile
kartzelatu dituzte Bizkaian
HEZKUNTZA

San Frantziskoko haur eta gurasoak, manifestazioan
Iruneko San Frantzisko ikastetxeko haur eta gurasoak manifestazioan joan ziren atzo Iruneko udaletxera eta Hezkuntza Departamentura, Gurasoen Elkarteak ikastetxeaz egin duen bideoa eraman eta eraikin berean gelditu nahi dutela aldarrikatzeko.
Nafarroako Gobernuak Alde Zaharreko ikastetxe publikoa bota
nahi du bertan Liburutegi Nagusia eraikitzeko, eta Udalaren
oniritzia du horretarako. Ikastetxeko Eskola Kontseiluak uste
du egoitza berria ez dela egokia.

ERASOA

Gazte bat atxilotu dute Tuteran, dantzaleku bateko
atezainari eraso egin eta mehatxatzeaz akusatuta
Nafarroako Foruzaingoak gazte bat atxilotu zuen igande goizaldean, Tuteran, herriko dantzalekuko atezain bati eraso egiteaz
eta mehatxatzeaz akusatuta. Bestalde, atxilotu nahi izan zuten
polizien kontrako atentatua, mehatxuak eta aurre egin izana ere
leporatzen diote. Gaztea, 23 urteko S.B., Tuteran bizi da, etajatorriz m aroko arra da. Foruzaintzatik adierazitakoaren arabera,
dantzalekuko zaindariek ez zioten atxilotuari sartzen utzi, eta
hark labana bat atera zuen. Atezain bat gazteari labana kentzen
saiatu zela dio Foruzaingoak, eta zauriak pairatu zituela esku
batean.

Bilbo eta Sestaoko udaltzaingoak
3.500 gramo kokaina, 6.500 gramo haxis, hamar dosi LSD, faltsututako arropak eta 23 .000
euro atzeman zizkien bilbotar
bati eta sestaotar bati pasa den
ostiral eta larunbatean, hurrenez
hurren. Epailearen aurretik pasa
ostean atxilotuak espetxeratzeko
agindua eman du epaileak.

HOMOSEXUALITATEA

Gay eta lesbianek bikoteen
legea ona dela uste dute
Eusko Legebiltzarreko gai ekonomiko eta sozialen garapenerako komisioa Eusko Jaurlaritzak
izatezko bikoteei buruz eginiko
egitasmoa ari da aztertzen. Bertan, Imanol Alvarezek hitz egin
zuen atzo Ehgam eta Gay tasuna
erakundeen izenean; bere iritziz,
Jaurlaritzak eginiko testua ona
da, sexu bereko bikoteekjasaten
dituzten bazterketak saihestu
nahi baititu administrazioak.

GAZT ETXEA

Gasteizko Gazte Asanbladak dio etxearen etorkizuna
etziko manifestazioaren menpe dela hein handi batean
Gasteizko Gazte Asanbladak «erabakigarritzat» jo du etzi arratsalderako (19:00etan, Iparralde gizarte etxetik hasita) deitutako manifestazioa. «Gaztetxearen etorkizuna jokoan dago eta
hori manifestazioaren menpe egongo da hein handi batean»,
esan zuten atzo Gazte Asanbladako kideek. Gazteek mobilizazioa iragartzeko parodiaren moduko prentsaurrekoa egin dute
Andra Mari Zuriaren plazan, non urte hasieran famatu bihurtu
zituzten ipotxak agertu baitziren. Etziko manifestazioa kanpaina oso baten «aldaketa-gunea» izango dela ziurtatu dute.

JUSTIZIA

Eibarko Justizia Jauregiaren inaugurazioarekin, Eusko
Jaurlaritzak amaitu du eraikinen berritzerako plana
Justizia alorreko agintariek atzo inauguratu zuten Eibarko (Gipuzkoa) Justizia J auregi berria. Horrekin, Eusko J aurlaritzako
Justizia Sailak amaitutzat jo du orain dela hamar urte justiziako
egoitzak berritzeko abiatutako plangintza. Eraikin berriak 4.931
metro koadroko eremua du, eta 5.508.000 euroko aurrekontua
izan du. Justizia Jauregia armen probalekua zegoen tokian egin
dute; eta Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko epaitegi bana eta
Sozialeko beste bat egongo dira bertan.

Egunkaria

EUSKAL ENPRESAK. Sare propioa hedatzeko egin ditu inbertsio
handienak Euskaltelek. Zuzeneko sarbidean 0/06ko merkatu kuota
du, telefonia mugikorrean 0/027koa eta Interneten 0/050ekoa.

Galera ekonomikoak 48 milioi
eurotik 38 milioira murriztu
zituen iaz Euskaltelek
Euskal telefonia operadorearen diru sarrerak 0/053 hazi ziren, 155 milioi euro arte
SARE PROPIOA

Euskal telefonia
operadoreak bere sare
propioa %129 hedatu
zuen iaz eta 189.000
etxetara iritsi zen
INBERTSIOA

220 milioi euro inbertitu
zituen Euskaltelek iaz,
1997az geroztik 600
milioi euro erabili ditu

Erredakzioa

I

DONOSTIA

Euskaltel telefono konpainiak
bere galerak 10 milioi euroan
murriztea lortu zuen iaz,
2000ko 48 milioi eurotik 2001eko 38 milioi eurora, Amortizazioak eta finantza gastuak igo
dira nabarmen, «sare propioa
hedatzeko egindako ahalegin
ekonomikoaren ondorioz», zuzendaritzaren hitzetan. Irabazietan sartzeko 2003 . urtea arte
itxaron beharko duela onartu
zuen iaz Euskaltelek.
Hala ere, Euskaltelen diru sarrerak bikoiztu egin ziren iragan
urtean. 155 milioi euro eskuratu
zituen Euskaltelek, 2000.ean
baino %53 gehiago. Emaitza
operatibo ari dagokionez, irabaziak izan zituen Euskaltelek iaz,
aurreneko aldiz, 793.000 euro
hainjustu. 2000. urteko emaitza
operatiboa 37 milioi euroko galera izan zen.
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KONTZEPTUA
Negozioa
Zeharkako telefonia finkoko lineak
Zuzeneko telefonia finkoko lineak
Inteneteko bezeroak
Telefono mugikorreko terminalak
Kudeatutako trafikoa (minutuak milioika)
Zeharkako telefonia finkoa
Zuzeneko telefonia finkoa
Internet
Telefonia mugikorra
Beste negozio batzuk
Guztira kudeatutako trafikoa

2000

2001

ALDEA

325,000
45,000
80,000
270,000

350,000
75,000
122,000
400,000

%8
%67
%53
%48

210
93
403
120
124
950

385
160
950
250
155
1.900

%83
%72
%136
%108
%25
%100
Iturria:Euskaltel

189.000 etxebizitzetara iritsi
zen iaz Euskaltel telefono konpainia, bere sare propioa %129
hedatuz. Euskaltelen zuzeneko
sarbide lineak, berriz, %67 hazi
ziren iragan urtean, 2000ko
45.000tikiazko 75.000ra.
Euskalteleko zuzendaritza-

ren esanetan, «sarearen hedapen horri esker azkartasuna ere
areagotu egin da Euskaltelen
zerbitzuetan» . Bideratutako
komunikazio trafikoa bikoiztu
egin zen eta 1.900 milioi minutuko kopurua iritsi zen. Sare
propio horretan egin zuen

inbertsio handiena iaz ere
Euskatelek. Orotara 220 milioi
euro inbertitu zituen iragan
urtean telefonia operadoreak,
eta 1997 an abian j arri zenetik 600 milioi euro inbertitu
ditu.
Euskal Autonomia Erkidegoko telefono sarbide finkoko
linea guztien %6ko merkatu
kuota zuen Euskaltelek
2001eko bukaeran, guztira
75.000 telefono linea zituen
sare propiora konektatuta.
Iaz EAEn telefono mugikor
gehien saldu zituen operadorea
izan zen Euskaltel. Gainera,
400.000 terminal aktibo zituen
urte bukaeran . Horri esker,
sakelako telefonoen %27ko
merkatu kuota zuen 2001. urte
amaieran. Interneteko sarbideari dagokionez, Euskalnet zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoko erabiliena da. EAEko
konexioen erdia baino gehiago
Euskalnet bidez egiten da, guztira 122.000 sarbide baitzituen
telefonia operadoreak 2001.
urte amaieran.
Enpresaren jarduera finantzatzeko 125 milioi euro jarri
zituzten iaz bazkideek, eta
beste 180 milioi kanpoko erakundeek jarri dute, besteak beste Europako Inbertsio
Bankuak.

2002ko martxoaren 21 a

LAN GATAZKA

Gurutzetako
anestesisten
greba zabalduko
da beste mediku
batzuengana
J. Aiartza

I

BILBO

Gurutzetako ospitaleko
anestesistek iragan astean hasitako grebak aste
honetan jarraitu du, gaur
arte, eta apirilaren 8an
berriz hasiko da. Ospitaleko beste hainbat medikuk grebarekin bat egiteko asmoa agertu zuten
atzo egindako biltzarrean,
sindikatuetatik jakinarazi
dutenez.
Greba honen arrazoia
anestesista gutxi egi egotea da (70, finkoak eta
behin-behinekoak barne).
Pertsonal eskasiaren ondorioz, lanordu eta guardia asko egitera behartuta
daude, askotan guardiak
bakarrik egiteko «zabor
kontratuak» egiten zaizkiela. Arazo horien konponbidea eskatzeko piztu
zen greba iragan astean.
Atzo egindako biltzarrean, kirurgia eta traumatologia sailetako hainbat medikuk bat egin zuten anestesistekin, eta
grebarekin elkartzeko asmoa agertu zuten.
Larrialdietarako gutxieneko zerbitzuak hitzartuta egon arren, ane stesisten grebak erditik behera murriztu du operazio
kopurua Gurutzetan, eta
egoera larritu liteke mediku gehiago greban hasita.

AEB

Interes tasak
gerora igotzeko
atea zabalik utzi
du Erreserba
Federalak
Agentziak

I

WASHINGTON

Amerikako Estatu Batuetako (AEB) Erreserba Federalak %1 ,75eko interes
tasei eustea erabaki zuen
herenegun, baina gerora
begira, igotzeko atea zabalik utzi du , «hazkunde
ekonomiko nabarmena»
aurreikusita.
Erreserba Federalak
uste du AEBetako hazkunde
ekonomikoa
%3,5era iritsiko dela aurten, aurreko urteetako tasen azpitik, baina inflaziorik gabeko hazkundea
ahalbidera lezakeen tasa,
azken batean.

Egunkaria
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KALITATEA. Europan sari hori jaso duen aurreneko finantza erakundea da

LAN ISTRIPUA

LABUAAEAN

25 urteko behargin
bat hil da Bergarako
saihesbidean lanean
ari zela deskarga
elektriko bat jasota

Onenak hitzarmenagatik
hasitako greba
mugagabea behargin
guztiek jarraitzen dute
Nafarro ako Ibirikun dagoen
Onena lantegiak greba mugagabea hasi zuen atzo. Lan
hitzarmenaz akordiorik lortu
ez dutenez, lantegiko 122
beharginek lanuztea abiatu
dute . Onenak paperezko
poltsak egiten ditu. Langileek urte bateko lan hitzarmena eskatu dute; soldata igoera KPI gehi bi puntukoa izate a, eta urteroko lanaldia
1.732 ordutik 1.750 ordura
jaistea. Asteburuan lan egiten denean diruz gehiago ordaintzeaz gain, bi jaiegun
izatea eskatu dute.

Euskadiko Kutxak Urrezko Qsaria aso du
Urrezko Q saria jaso zuen atzo Euskadiko Kutxak
Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren eskutik. Finantza erakunde horretako 24 ordezkariri eman
zien Ibarretxek Q sariaren intsignia, besteak beste, Euskadiko Kutxaren bazkide fundatzaileei. Europako Batasunean EFQM kalitate ereduan 500
puntutik gora jaso dituen aurreneko finantza era-

kundea izan da Euskadiko Kutxa, eta horregatik
«Euskadiko gainerako enpresen eredu» dela nabarmendu zuen Ibarretxe lehendakariak. Kalitatearen Bikaintasun saria jasotzeko Euskadiko
Kutxaren langile orok izan duten garrantzia nabarmendu zuen finantza erakundeko presidente
Juan Mari Otegik.

SIDERURGIA. Europako Batasuna babes neurriak prestatzen ari da

Altzairu inportazioen gaineko mugasariak
atzo jarri zituzten indarrean AEBek
Agentziak I WASHINGTON·BRUSELA

Nazioarteko bazkide komertzialen protestei jaramonik egin
gabe, Amerikako Estatu Batuek
(AEB) agindutakoa bete eta altzairu inportazioen gaineko
%30era arteko mugasariak ezarri ditu atzotik, bertako altzairugintzajagoteko helburuz.
Neurri horrek hiru urte iraungo du, eta eragin zuzena izango
du Brasil, Japonia, Txina, Errusia eta Europako Batasuneko
(EB) altzairu enpresetan, AEBetako merkatua eragotziz, kalte nabariak eragingo baitizkie.
Horrez gain, merkataritza gerra
baterako arriskua piztuko du.

Hasteko, erasandako lurralde
gehientsuenek Munduko Mekataritza Erakundera (MME) jo
dute protesta egitera, neurri
hori legez kontrakotzat jota.
Izan ere, merkataritza librea aldarrikatzen duen lurralde nagusia lehenengoa izan da altzairu
libreari oztopoak jartzen.
MMEren barruan EBko eta
AEBetako ordezkariekin artean
izandako bileran, europarrek
urteko 2.500 milioi euroko kalte
ordainak eskatu zizkieten amerikarrei, baina «AEBek eskaera
jaso besterik ez du egin» , adierazi dute europarrek.
Gauzak horrela, Bruselako
agintariak babes neurriak pres-

tatzen ari dira Europako altzairugintza babesteko. Neurri horien ondorio zuzena, atzerriko
altzairu inportazioa mugatzea
izango da. Babes neurri horiek
«bidezkoak eta lurralde errugabeen kalterako izan ez daitezen
ahaleginak» egingo omen ditu
Bruselak.
Hala, EBk finkatuko dituen
inportazio mugak «orokorrak»
izango dira, eta ez lurralde jakinei begira. Azken batean, helburua zera da: orain arte altzairua AEBetara saltzen zuten nazioarteko lurraldeek, eragozpenak ikusita, Europako merkatuak era handizkakoan bete ditzaten eragoztea.

BURTSA. Urtaro berriarekin, arantzadun loreak agertu dira merkatuetan

Udaberri, lore berri
JosebaB. Andueza

I

Lore berri asko loratu dira udaberriarekin batera: Greenspanek interes tasak ez mugitzea
erabaki arren, balizko interes
tasen igoeren lore gorria kasu;
Gas Naturalek (-%1,2) Enagas
ekaina amaieran loratu nahi du
burtsara eta Espainiako autopisten kudeatzaileek, lorez

baina batez ere, arantzaz beteriko maitasun istorio bitxia bizi
dute, bat-egitea eta Erosteko
Eskaintza Publikoaren (EE P)
artean. Moviles (-% 1,71) ipotxak berriz kapital gehiago loratu nahi du . Kontuak kontu ,
BBVA (-%1,84), Telefonica (%1 ,33) eta Repsol -YPFk (%1,71) 8.400 puntutik behera
kokatu zuten Ibex-35a.

DATUA

Gipuzkoa Donostia Kutxak
Zeltia (+%1,32,11,5 eurotan) botika ikerlearen %1 ,5
erosi du, akzioko 11,1 euro
ordainduz. 33 milioi euro,
guztira. Beste aurrezki kutxa
batzuekin %5 eta %8 arteko
partaidetza lortu nahi omen
dute. Minbiziaren aurkako
ikerketan dabil enpresa.

Erredakzioa I DONOSTIA

Bergarako saihesbideko lanetan beste behargin bat hil zen
atzo. Ertzaintzakjakinarazi zuenez, 25 urteko gaztea auto bat
konpontzen ari zela jasotako
deskarga elektriko baten ondorioz hil zen.
Bergarako saihesbidea eraikitzeko lanetan erabiltzen duten auto bat konpontzera joan
zen A.A.P. errenteriarra arratsaldeko 14:00ak aldera. Autoa
konpontzeko altxatu zutenean,
goi tentsioko elektrizitate kable
bat ukitu zuen ibilgailuak eta
deskarga elektriko indartsu bat
eragin. Barruan zegoen behargina bertan hil zen.
Lau hilabetean toki berean hil
den bigarren langilea da atzoko a, iragan abenduan ere antzerako lan istripu bat jazo baitzen Bergarako sahiesbidean.
Orduan ere tentsio handiko kablea ukitu ostean zendu zen behargina, deskarga elektriko baten ondorioz. 22 urte zituen
abenduan hildako J.c.J. langile
nafarrak.
Gogor salatu zuen atzoko istripua LAB sindikatuak eta eraikuntza sektoreko patronalari
egotzi zion beharginaren heriotzaren erantzukizuna. «Patronal ak ezinbestekoak ez diren
segurtasun neurriak hartzen ez
dituelako gertatzen dira horrelakoak» , azaldu zuen Juantxo
Latasa LABen eraikuntza sektoreko arduradunak. «Enpresa
buruek etekinak ateratzeko egiten dituzten ahaleginak segurtasun a bermatzeko erabiliko
balituzte, ez zen halakorik gertatuko, baina argi dago horretarako ez dutela inongo asmorik,
eta hildako gehiago egongo da
oraindik», gaineratu zuen LABeko ordezkariak.
Egoera hori salatzeko protesta ekintza bat egingo du gaur
euskal sindikatuak Bergaran
bertan.

Iparreko legatza
babesteko neurriak
luzatu egin ditu EBk
ekaina arte
Europako Batzordeak legatza babesteko iaz hartutako
neurriak luzatu egingo ditu,
atzo Bruselatikjakinarazi zenez. Nahiz eta ez zen zehaztu
noiz arte egongo diren indarrean, gutxienez ekaina arte
mantetzea espero da, orduan bilduko baitira EBko
Arrantza ministroak espezie
hori berreskuratzeko epe luzeko plan bat hitzartzeko .
Neurriokiazko ekainean hartu ziren eta alturako sektoreak gogor kritikatu zituen

Bruselak gutxieneko
eskubideak finkatu nahi
ditu ABLEetako
langileentzat
ABLEetako langileentzako
gutxieneko eskubideak bermatzeko arau proposamena
onartu zuen atzo Europako
Batzordeak. Arau horrek Europako Batasun osoan izango du eragina, eta ekarpen
nagusia zera izango da: enpres a batean sei astez lan
eginez gero, ABLEko langileak ez du diskriminaziorik
izango enpresa erabiltzaileko gainerako langileekiko.

Bilboko 2000 indizea
Diferentzia

Azken indizea

-%0,92

1.467,52

1.500

Beste indizeak

I

Aurreko indizea

1.456,15

1481,11

1.480
1.460
1.440

New York (OowJones)* 10.556.66 (-%0.74 )
Tokio (Nikkei)
11526.78 (+%2.26)
Madril (IBEX·35)
8.390.10 (-%0.96 )
Paris (CAC-40)
4603.80 (·%0.89)
Londres (FTSE 100)
5266.90 (·%0.93 )
Frankfurt (OAX)
5.364.7 (.%1.79)
Milan (Mibtel)
23.754 (·%o.m
.. Eguerdira arte

1.420

Dibisen merkatua

1.400
1.380
1.360
1.340
1.320
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Pezeta
Libera
Dolarra (AEB)
Libera Esterlina
M~rt20 100 Yen (Japonia)

Euro bat

166386
6,55
0,8814
06196
t,1572
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JOSEBA TAPIA: AGUR
INTXORTA MAITE, 1936-37
GUDAKO KANTUAK
Koldo Izagirre idazleak eta
Joseba Tapia musikariak
eginiko ikerketa sakonaren
ondorio dugu lan hau. Joseba
Tapiak maisuki berpiztu ditu
larrialdiko bertsoei dagokien
biluztasuna, herri baten
malkoak, ilusioak eta
askatasun egarri handia.

-

I

,,,,~

~

MARKOS UNTZETA:
GAUA BASAMORTUAN
Estreinako diskoa den arren,
Ingalaterran eta Bahamasko
kostaldeko lokaletan jotzen
aritu da. Kantu biribilak eta
poetikoak biltzen ditu lan
honek. Egun, Euskal Herriko
Jon Urrutia, Borja Berrueta,
Dani Merino eta Gorka
Eskoriatzarekin batera, talde
sendoa osatu du.

D

EKON: SALATZEN DUT
Plazaratu berria den
Arrasateko taldearen
hirugarren lana. Metal berria
jorratzen du, aurreko lan
arrakastatsuen moduan.
Ahots aunitz, goi mailako
sanplerrak eta, batez ere,
erritmo bizi-bizia.

D

GOR: HAMAR URTEZ
BIDEOAN
Gor diskoetxeak hamargarren
urtebetetzean kaleraturiko
lana. Euskal Herriko talde
esanguratsuen bideoak biltzen
dira: Exkixu, Julio Kageta,
Parabellum, Koma, SuTaGar,
Skalariak, Hemendik Atl, Berri
Txarrak. ..

D

- gailu
kutxa beltza

RHUNE: ILEGAL
Irungo zazpikoaren estreinako
diskoa. Rocka eta Folka
nahastuz rock ZeItara iritsi dira.
Jai giroa eta alaitasuna darie
abestiei. Zur eta lur utziko
gaituzte.

D

URTZ: AINGERU
Oso abesti eraginkorrak egin
dituzte bosgarren diskorako.
Rocka, popa eta power-a
melodia sarkorrak biribiltzeko
leloen goxotasunean.

Harpidetzaren
abantailak
EGUNKARIAren

D

100% COLLEGUES:
Frantziar estatuko musikari
ezagunen (Hakim eta
Mustapha Zebda taldeko
abeslariak, Bernardo
SandovaL) taldea,
Mediterranear erritmokoa.
Batean bildu dira taldeak
argitaraturiko bi diskoak.

D

- GAILU: KUTXA BELTZA
Ikus-entzuneko egitasmoa.
Mikel Abrego (Bap!!, Negu
Gorriak. ..) eta Luis Andrek
(e-judo) zuzendu eta
koordinatua Kolaboratzaileak:
Anari, Eneko Bap!!, Javi P3Z...

D

* Martxoaren Setik 24ra

Harpidedun berriaren datuak
Bete eta bidali iragarkia beheko helbidera

promozioetan
abantailak.

Izen-abizenak: .......................................................................................................

Harpidedunaren
txokoan aisialdirako

Tel.: ................................ Lanbidea: ...................................... Jaioteguna: .................... .

Helbidea: .............................. ... .................... ... .......... Herria: .................................... .

K/k zbk.: .......................................................................... N.A.: ........................... .

eskaintzak doan.

Goizeko 08:00ak baino
lehen iasoko duzu

EGUNKARIA.

EGUNKARIA / HARPIDETZA:
Martin Ugalde Kultur Parkea - 20140 ANDOAIN
Tel.: 943 300222/902 300223
E-mail: harpidetza@egunkaria.com
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EKIALDE HURBILEKO GATAZKA. Palestinako Aginte Nazionaleko iturriek posibletzat jo

dute Jasser Arafat presidenteak menia aldarrikatzea. Israelen zibilen aurkako erasorik
ez egitea galdegin du Arafatek, baina Hamas eta Jihadek baztertu egin dute deia.

Israelen izandako atentatuak
ez du zapuztu bi aldeek
su-etena lortzeko aukera
Tel Avivek ez du erantzun militarrik emango, AEBen bitartekaritza ez trabatzeko

eskatu zien, nazioarteko komunitatearen babesa galtzeko
arriskua zegoela ohartarazi ta.
Hamasek zein Jihad Islamikoak baztertu egin zuten erasoak
etetea.
PANeko iturriek posibletzat
jo zuten segurtasun bileraren
ostean Arafatek menia aldarrikatzea. CIAko zuzendari George Teneten plana ezartzea zen
bileraren helburua. Horretarako , PANek baldintzatzat jarri
zuen Israel bigarren intifada
piztu aurreko posizioetara itzultzea eta Palestinari ezarritako
blokeoa kentzea. Tel Avivek
nahi zuen P AN ek lehenengo
erakunde armatuen aurkako
neurriak hartzea.
Zinni bi aldeekin j arri zen
harremanetan atentatua gertatu eta gero.

Zinniren bisitaz geroztiko
ekintza hilgarriena

LEHEN 'INTIFADA'

Israelek kalte-ordainak eman behar
ditu bi biktima palestinarrengatik
Israelgo estatuak kalte-ordaina eman beharko du lehenengo
intifada-ko bi biktima palestinarrengatik -Saud eta Jamal
Beni Ouda-, atzo Tel Aviveko Auzitegi Gorenak erabaki zuenez. Biak Zisjordaniako Tamoun herriko burdin lantegi batean
zirela, Israelgo segurtasun indarrekjazarri eta tirokatu zituzten. Saud Beni Ouda tiroek eragindako zaurien ondorioz hil
zen. Gorenak beste zenbait palestinarrek arrazoi beragatik
egindako salaketak baztertu zituen atzo.
Gertaera gerra ekintza ordez polizia ekintza izan zela ondorioztatu dute epaileek. Haien arabera, Estatua ez da gerra
ekintza ororen erantzule; kasuz kasu aztertu behar da. Biktimen ordezkari izan den Israelgo Eskubide Zibilen Elkarteak
gerra ekintzen interpretazio zabala egiteko galdegin zion auzitegiari erabakia hartu aurretik.

Erredakzioa

I

DONOSTIA

Israelgo iparraldeko Umm al
Fahm herri arabiarrean atzo
autobus batean zihoazen lau
soldadu eta hiru zibil hil zituen
bonba eraso suizidak ez zuen
eragotzi Tel Aviv eta PAN
Palestinako Aginte Nazionaleko segurtasun arduradunak
Anthony Zinni Estatu Batuetako bitartekariarekin biltzea suetena lortzeko asmotan. Ariel
Sharon Israelgo lehen ministroak zein PAN eko presidente J asser Arafatek deitoratu zuten
atentatua. Lehenak Arafati
leporatu zion urratsik egin ez
izana erasoak geldiarazteko.
Baina, hala ere, ekintzari erantzun militarrik ez ematea erabaki zuen; gertuko iturrien arabe-

O~UPAZIOAAI

U~OA

Beste bi soldadu
erreserbista zigortuta
Israelgo auzitegiek bi erreserbista zigortu zituzten
atzo, lurralde okupatuetan
zerbitzatzeari uko egiteagatik. Beste zazpi daude espetxeratuta. Azken hamarkadan batera espetxeratu duten objektore kopuru handiena da. Bigarren intifada hasi
zenetik 50etik gora lagun auzipetu dituzte horregatik.

ra, Zinniren su-eten ahalegina
ez eragozteko. Arafatek palestinarrei Israelen barruan zibilen aurkako erasorik ez egiteko

Goizeko 07:05ean gertatu zen
atentatua, Tel Aviv eta Netzarim arteko ibilbidea egiten ari
zen autobus batek Haifa eta
Afula artean eztanda egitean.
Ekintzaile batek lehergailu indartsua eztandarazi zuen, eta
zazpi lagun hiltzeaz gainera, gutxienez beste 28 zauritu zituen
-gehienak israeldar arabiarrak-. Ekintzaileak ere bizia
galdu zuen. Jihad Islamikoak
aldarrikatu zuen ekintza, eta
egin zuena 24 urteko Rafak Abu
Diak kidea zela jakinarazi zuen.
Israelek azkenaldiko eraso militarretan ekintzaileak hiltzeari
emandako erantzuna zela adierazi zuen Jihadek.
J oan den ostegunetik -Zinni
Ekialde Hurbilera iritsi zenetik- heriotza gehien eragin
duen ekintza izan zen atzoko
atentatua. Horren ondoren,
Sharonen segurtasun kabinetea
bildu zen, Israelgo informazio
zerbitzu militarreko, Shin Beteko eta Mossadeko ordezkariekin. Aurretik zegoen deituta bilera, haiek urteroko txostena
aurkezteko. Arafatek gatazka
geldiarazteko interesik ez zuela
adierazi zuten zerbitzu sekretuetako buruzagiek.
Bestetik, Siriako presidente
Bashar al Assad Egiptorajoan
zen atzo, Hosni Mubarak hango
presidentearekin Saudi Arabiaren bake plana aztertzeko. Datorren astean aurkeztuko du
egitasmoa Abdula Bin Abdulaziz printzeak, Liga Arabiarraren
bileran. Javier Solana Europako Batasuneko Atzerri politikarako goi komisarioa bertan egotera gonbidatu du Libanoko
presidente Rafik Haririk.
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ITALIA. Lan ministroaren kontseilaria herenegun hil zuten, Bolognan; Poliziak ez du baieztatu BGk egin duen

Brigada Gorriek hartu dute beren gain
Marco Biagi aholkulariaren hilketa
Silvio 8erlusconik
«gizarte
elkarrizketa» berriz
abiatzeko eskatu die
eragile sozialei

Erredakzioa I DONOSTIA

Italiako Gobernuak larrialdi
egoera aldarrikatu zuen atzo,
Cataniako portura itsasontzi
batean iritsitako etorkinen
aferari aurre egiteko. Etorkinak kanpaleku batera eraman dituzte, baina kritika
gogorrak zabaldu dira haien
kontra, eta haiek kanporatzea
galdegin du Silvio Berlusconiren gobernuko kide Umberto
Bossik.
Joan den astelehenean Iraketikjalgitako ia mila kurdu
ailegatu ziren Cataniako portura, Monica kargaontzian.

SILVIO BERLUSCONI
(Italiako lehen ministroa)

«Biagiren omenez,
eskaria egin diegu
eragile sozialei
negoziazioen bidera
berehala itzultzeko»
CLAUDIO SCAJOLA
(Italiako Barne ministroa)

«Izua hedatzen,
eztabaida eta ideien
trukea itotzen eta
gizartean artesi sakona
sortzen saiatu dira»

Erredakzioa I DONOSTIA

Herenegun gauean gertatutako
Italiako Lan ministroaren aholkulari Marco Biagiren hilketaren ondoren, Italiako lehen
ministro Silvio Berlusconik
«gizarte elkarrizketari» berriz
ekiteko eskatu zuen atzo. Hala,
sindikatuei galdegin zien antolatzen ari diren greba baztertzea eta negoziazio mahaira
itzultzea. Haiek, berriz, greba
bertan behera utzi edo aurrera
segitu erabaki behar dute. Bestalde, Brigada Gorriak erakunde armatuak bere gain hartu
zuen atzo Biagiren hilketa.
Marco Biagi astearte gauean
hil zuten, Bolognan, etxerako
bidean zela. Moto batean zihoazen bi lagunek gutxienez bi
tiro egin zizkioten buruan Lan
ministroaren aholkulariari.
Biagi unean berean zendu zen.
Atzo Brigada Gorriak taldeak
-70eko hamarkadan sortua
eta 1988-1989 arte oso aktiboa- II resto del Carlino egunkariari eginiko dei batean bere
burua aldarrikatu zuen egiletzat. Poliziak, halere, ez du txintik esan errebindikazio az.
Marco Biagi moderatutzatjotzen zuten, eta azkenaldian polemika eragin zuen kontratuen
arloan malgutasuna defendatzen zuelako eta Berlusconiren
zentro-eskuineko gobernuan
Langileen Estatutuko 18. artikulua ezabatzeko asmoaren alde

eSANAK

ROMANO PRODI
(Europako Batzordeko presidentea)

«Biagik gizarteko
aldeen arteko
elkarrizketagatik
lan egin zuen
bere bizitza osoan»

agertu zelako. 18. artikuluak galarazi egiten du justifikatu gabeko arrazoi batengatik langileak
kanporatzea.
Hilketaren ondotik, Italiako
lehen ministro Silvio Berlusconik «elkarrizketa sozialari»
berriz lotzea galdatu zuen:
«Marco Biagiren omenez elkarrizketa gizona zen-, eskaera formala egin diegu eragile
sozialei negoziazioen bidera
berehala itzultzeko. Iritzi guztiak negoziazio mahaian aurkeztu behar dira. Erantzukizun
ekintza bat da».
Halere, Berlusconik argi utzi
zuen bere gobernuak Langileen
Estatutuaren erreforman aurrera segitzeko asmoa duela.

Sindikatuak eta greba
Atentatuaren karietara, Italiako
sindikatuek ez dute oraindik

erabaki Langileen Estatutuaren
erreformaren kontrako greba
orokorra antolatzeko asmoekin
segituko dutenetz. Sindikatuek
heldu den apiriIerako zuten
aurreikusia greba. Itxura batean, hiru sindikatu nagusiek
entzungor egingo diote BerIusconiren eskaerari. Dena den,
Biagiren heriotzaren kontra
protesta egiteko bi orduko
lanuztera deitzea erabaki
zuten.
UIL sindikatuko buru Luigi
Angelettiren ustetan, «greba
orokorra gure agendatik landa
geratu da orain».
Biagiren hilketak hainbat
erreakzio piztu ditu Italiako
zein atzerriko politikarien artean. Iritzi gehienak bat datoz
atentatuak oinarri politikoa
duela. Orain hiru urte Lan
ministroaren beste aholkulari

bat -Massimo D' Antona- hil
zuten , eta Brigada Gorriek
hartu zuten beren gain hilketa
hura, baina haien parte-hartzea
oso argi ez da geratu.
Italiako Barne ministro Claudio Scajolaren iritziz, hilketarekin «izua eta estutasuna hedatzen, zeinahi eztabaida baketsu
eta ideien truke librea itotzen,
elkarrizketa eta arrazoia ezabatzen eta Italiako gizartean artesi sakona sortzen saiatu dira».
Biagik iragan urteotan zentro-ezkerreko gobernuekin ere
lan egin zuen, eta Italiako lehen
ministro ohi eta egungo Europako Batzordeko presidente
Romano Prodiren lagun ona
zen. Hala, Prodik Biagi gogora
ekarri zuen atzo Bruselan:
«Bere bizitza osoan gizarteko
alde guztien arteko elkarrizketagatik lan egin zuen. Ez zuen

Larrialdi egoera aldarrikatu du Gobernuak,
Siziliara iritsitako etorkinen auziari heltzeko
Guztiak ere Siziliako uhartetik
kontinentera eraman dituzte,
hain justu Bari hiriko behinbehineko kanpaleku batera.
Bakoitzari jana eta arropa
emateaz gain, asilo eskaerak
bideratu bitartean identifikazio zenbaki bana eman diete
osasun arduradunek.

Aldeko eta kontrako jarrerak
Etorkinen aldeko zein aurkako
iritziak zabaldu dira azken
egun hauetan. Esate baterako,

inoiz ahaztu garapenak eta
gizarte justiziak, eragingarri tasunak eta elkartasunak elkarren eskutik joan behar dutela».
Italiako Gobernuak estatu hileta egingo dio Biagiri.

Tentsio politikoaz inguratuta
Italia tentsio politikoz gainezka
dagoela gertatu da Biagiren
aurkako atentatua. Zentro-eskuineko zenbait buruk sindikatuei egotzi izan diete tentsioa
areagotzea.
Polemikak polemika, zentroezkerreko buruek Gobernuari
esaktu diote Biagiren heriotza
politikoki ez erabiltzen saiatzeko. Ildo horretan, Italiako iritzi
publikoa polarizatu duen Berlusconiren zentro-eskuineko
politikaren kontra borrokatzeko eskubide osoa dutela berretsi dute.

Carlo Azeglio Ciampi presidenteak «gizatasun espiritua»
galdegin du etorkinekiko.
Gobernuko kide eta Lega
Nordeko buru Umberto Bossik, berriz, zera esan du:
«Nazkatua nago afera dela-eta
isuri ohi diren negar-malko
faltsuez». Etorkinak lehenbailehen kanporatzeko eskatu
du Bossik. Berlusconi agintean dagoenetik etorkinen
kanporaketak %30 goititu
dira.
Iturri batzuen arabera, litekeena da etorkinez betetako
itsasontzi gehiago Italiarako
bidean izatea.
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Indarkeriarekin bakearen alde
ALEMANIAKO BERDEEN KONGRESUA. Asteburuan egindako bileran jatorrizko programa
aldatu du alderdiak, eta udazkenean izango diren hauteskundeetarako prestatzen hasi da

I f!!\lm!';J;J 11't:td 1t1 r!.
«Modernizazio
ekologikoa bene-benetan
hartzen duen alderdi
bakarra gara», esan du
Trittin Ingurumen
ministroak kongresuan
sun sistemarentzako ildo nagusi zuzenak eta energia politikaren aldaketa. Ingurumenaren
kontrako trafikoaren kontzeptua ere ageri da. Euren programan merkatu ekonomia sozial
eta ekologikoa dela dio alderdiak. Juergen Trittin Ingurumen ministroak hauxe esan
zuen asteburuan: «Modernizazio ekologikoa bene-benetan
hartzen duen indar politiko bakarra gara». Haren ustez,jokaera horrekin «berdeek Errepublika aldatu dute».

Bozetarako prestatzen

Martin 8eck

I

BERLIN

lemaniako Berdeek euren oinarrizko programa errotik aldatzea
erabaki zuten asteburuan egindako alderdi egunean. Bileran
ez zen gaitzetsi, lehenengo aldiz, indarkeria baliabide politiko gisa onartzea, eta aukera
onetsi egin zen programa berrian.
Berdeek gehiengo zabalarekin onetsi zuten programa berria. Bildutako guztiek 1.000 aldaketa proposamen aztertu behar izan zituzten, eta horrekin
aldaketa historikoa ebatzi zuen
alderdiak atzerri eta segurtasun
politikaren arloetan.
Alemaniako Armada atzerrian jarduteko proposamenari
baiezkoa eman zion, eta horretarako adostasun zabala izateko eskatu zuten: legebiltzarkideen bi herenek azaldu beharko
zuten alde Bundeswehr-ko sol-

A

daduak atzerrira bidaltzeko.
Orain arte gehiengo sinplea
nahikoa da horretarako Legebiltzarrean.
Alemania NATOren barruan
ondo kokatu eta AEB Ameriketako Estatu Batuek Europan
«parte-hartze iraunkorra» izatearen alde egin zuten Berdeek.
Hala ere, orain arte bezala, helburuak «potentzial militarra desegitea» izan behar du , alderdiaren arabera. Atzerri eta segurtasun politikan proposatutako aldaketa iazko irailaren 11n
New York eta Washingtonen
izandako atentatuen ondorio gisa aurkeztu zituen Fischerrek.
«Ez da Joschka Fischer zerbait
exijitzen dizuena. Errealitate
berriak zerbait exijitzen dizue»,
adierazi zuen Atzerri ministroak.
Alderdiaren ezkerreko sektorearen ekimenez, berdeek «garrantzitsu eta beharrekotzat» jo
zuten gizarte mailan justua ez

den globalizazioaren kontrako
matxinada». Horixe izan zen
berdeetako kide ezkertiarrenek
bileran lortutako arrakasta bakarra, 1998ko hauteskundeen
ondoren alderdia gobernuan
sartu eta Jugoslaviaren kontrako gerrari baiezkoa eman ziotenetik.

'Etzi arte pentsatzen dugu'
«Gizakia gure politikaren erdierdian dago, bere duintasun eta
askatasunarekin». Hitz horiekin
hasten da berdeen programa
berria. Horrela euren politika
zorroztu nahi dute ekologian,
aldaketa sozialerako erreformetan eta emakumeen zein familiaren esparruetan.
Aurtengo hauteskundeetarako onartutako programak
Berdeak 2002. Etzi arte pentsatzen dugu leloa du , eta honako
puntu hauek jorratzen ditu:
umeentzako zerbitzu hobeak,
lan merkatuarentzako eta osa-

Alderdiak programa berria
onestea baino gehiago egin
zuen asteburuko kongresuan.
Aurten Legebiltzarrerako egingo diren hauteskundeetarako
kanpaina ere hasi du nolabait.
«Guretzat oraintxe hasi da bozetako kanpaina», adierazi zien
alderdiko hautagai nagusi Fischerrek ordezkariei. Irailaren
22an «%8 gehi X» lortu nahi
dute berdeek, horrela sozialdemokratekin egindako koalizio
gorri-berdeak segitzeko. Helburu handia da. Alderdiak iruzur
egin diela uste dute berdeetako
hautesle askok, koalizioko alderdi txikienaren estrategia
dela eta. Oraingo inkestetan
SPDk eta berdeek ez dute
gehiengo gehiagorik lortu.
Duela 22 urte politikan ezarri
zituzten aldarrikapenetatik ia ez
da bat ere geratzen. Orduan alderdien kontrakotzat jotzen
zuen bere burua taldeak. Legebiltzarretik kanpoko oposizioaren ohiko kezkei - bakea, emakumea, ingurumena- hobeto
erantzuteko politika parlamentarioak eskaintzen zituen aukerak baliatu nahi zituzten berdeek. Egun besteak bezalako alderdia dira. «Aldatu egin behar
da fidela izaten segitzeko» esanez oinarritu du Claudia Roth
alderdiko buruak garapen hori.
Berdeak Alemaniako gizarte
sistemaren kontrako alternatiba gisa jaio ziren. Bi hamarkada
pasatu eta gero, beren lekua
aurkitu dute, gizarte mota berberaren modernizatzaile bezala.

EI
Irailaren 11 tiko
errepresioa
salatu dute giza
eskubideen
erakundeek
Efe

I

BRUSELA·BARTZELONA

Giza Eskubideen Ligen
Nazioarteko Federazioak
eta Torturaren Aurkako
Mundu Erakundeak atzo
Europako Legebiltzarrean salatu zuten irailaren
11z geroztik areagotu
egin dela giza eskubideen
defendatzaileen aurkako
errepresioa, terrorismoaren kontrako borrokaren
aitzakiaz. Iaz haietako gutxienez 400ek errepresio
«larria» jasan behar izan
zuten 80 herrialdetan,
erakunde beren arabera.
Horregatik, Europako Batasunari eskatu zioten oinarrizko askatasunak babesteko mekanismo bat
sortzeko, eta NBE Nazio
Batuen Erakundean bere
ahotsa entzunarazteko,
«terrorismoaren aurkako
borrokak» askatasun horiek urra ez ditzan.
Estatu Batuek Guantanamon diren Al Kaedako
presoei emandako tratua
da azkenaldiko giza eskubideen bortxaketa larriena, Torturaren Aurkako
Mundu Erakundeko zuzendari Eric Sottasek
adierazi zuenez. Bruselari
eskatu zion Washingtoni
gogor egiteko, nazioarteko legediak errespeta ditzan. Guantanamoren
moduko egoera Israelen
ere gertatzen dela esan
zuen Sottasek.

Bartzelonan atxilotuak
apirilerako epaituak
EBren joan den asteburuko goi bileran izandako
liskarrak direla-eta atxilotutako lagunetatik %82
apirilaren 9rako epaituko
dituzte, lehen aldiz epaiketa azkarren prozedura
ezarriz, Bartzelonako
epaile dekano Joaquim
Bayok atzo jakinarazi
zuenez. 90 lagun atxilotu
zituzten segurtasun indarrek ostiral eta larunbata
artean; horietatik 18 aske
utzi zituzten.
Apiriletik aurrera sei lagun epaitzeko eguna ezarria dute auzitegiek, eta
beste hiruri oraindik ez
diete ezarri.
Goi bileraren egunetan
guardiako epaitegien beharrik ez zen izan; Joaquim Bayo epailearen
arabera, «mugak ez zirelako gainditu».
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POBREZIAREN AURKAKO BILERA. Giza laguntzarako erakundeek Washingtonek diru gutxi ematen duela salatu dute
Garapenerako
plana hitzartuko
dute gaur eta
bihar nazioarteko
agintariek

MUNDUKO DeSOAeKA

Txiroak eta
aberatsak
mahai berean

Agentziak I MONTERREY

Nazio Batuen Erakundeak proposaturiko Monterreyko Adostasuna deritzon agiria onartuko dute
bihartik aurrera nazioarteko 60 gobemu eta estatuburuk Mexikoko iparraldeko hiri horretan astelehenean hasiriko goi
bileran.
Besteak beste, Ameriketako Estatu Batuetako
presidente George W.
Bush eta Kubako presidente Fidel Castro elkartuko dituen goi bileran,
herri txiroen garapenerako finantzazioaz mintzatuko dira nazioarteko ordezkariak.
Mundializazio liberalaren aurka Monterreyn bildu diren gobernuz kanpoko erakundeak kexu dira
Nazio Batuen Erakundeak mugak ezarri dizkielako astelehenean hasi zen
batzarrean parte hartzeko. «Saioa hasteko hamar
minutu falta zirela batzarrean bederatzi eserleku
soilik izango genituela
esan ziguten, nahiz eta
hemen mundu osoko
ehunka gobernuz kanpoko erakunde gauden»,
esan zuten koordinazioaz
arduraturiko taldearen
eledunek.
Ehunka manifestarik
protesta martxa egin zuten atzo nazioarteko batzarraren egoitzaraino.
Gerrillari zapatisten aldeko leloak oihukatu eta nazioarteko diru erakundeak irudikatzen zituen hilkutxa erre zuten.

Estatu Batuen
«zekenkeria» salatu dute
Giza laguntzarako Washingtonek ematen duen
diruaren urritasuna salatuko dute nazioarteko
agintarien aurrean gobernuz kanpoko erakundeek.
Nazio Batuen Erakundeak herrialde garatuei barne produktu gordinaren
%0,7 emateko ezarririko
konpromisoan atzera
egin dute hainbat estatuk.
Azken urteotan %0,33tik
%0,22ra murriztu da laguntza. Estatu Batuak dira
laguntzarik txikiena ematen dutenak -%0,1-,
Gobernuz kanpoko erakundeek salatu dutenez.

Monterreyn bilduriko estatuak munduko herri txiroen
laguntzez eta haiekiko merkataritza harremanak zuzentzeko neurri ez mintzatuko
dira. Hona hemen arlo
horietako ezaugarri nagusiak.

GOI BILERAREN HELBURUAK.
Oinarrizko hezkuntza mundu osoan bermatzea, munduko pobrezia erdira murriztea eta 2015. urterako haurren heriotza tasa bi heren
gutxitzea.

Monterreyko
minigonak
NBE·REN BATZARRA MEXIKON. Nazio Batuen Erakundeak onartu du
Mexikoko iparraldeko hirian egiten ari den batzarrerako
aurreikusitako helburuak ez direla beteko
Edu Lartzanguren

I
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emokrazia kalean eta
ohean», aldarrikatu zuten ironiaz beteriko
manifestazioan minigonaz jantziriko Mexikoko 100 feministek, igandean, Nazio Batuen
Erakundeak munduko herri txiroen garapena bultzatzeko
Monterreyn antolaturiko goi bileraren bezperan. Gaur eta
bihar munduko agintari ugari
dira ironia urriz biltzekoak Mexikoko iparraldeko hirian, Monterreyko adostasuna deituriko
agiria bultzatzeko. NBEk bultzaturiko akordioak garapenerako laguntzak bikoiztea helburu duen arren, litekeena da ostiralean
erdiestekoa
den
adostasuna feministen gonak
baino motzagoa izatea.
«Bistan da ez ditugula beteko
garapenaren finantzaketaren
inguruan goi bilera honetarako
genituen helburuak», esan du
Kofi Annan NBEko idazkari nagusiak. Halere, botila erdi beterik ikusi nahi izan zuen Annanek, eta munduan miseria gorrian diren 1.200 milioi lagunen
egoera leuntzeko, herrialde garatuek Monterreyn 50.000 mi-

D

lioi dolarreko konpromisoa hartuko dutela baieztatu zuen.
Kanpo zorra arintzea ez zegoela
eztabaida zerrendan gaineratu
zuen.
«Herri txiro ei laguntzeko
konpromiso zehatzik ez dago ,
agiriaren hitzak oso lausoak
dira Estatu Batuen ordezkaritzak hala eskatuta», esan du Rogelio Ramirez Mexiko hiriko
ekonomistak. «Estatu Batuek
nabarmendu dutenez, Monterreyko adostasuna behin betiko
agiria da, eta ezingo da goi bileran aldatu. Jadanik itxiriko
akordioa da», gaineratu zuen.
Nazio Batuetan ordezkaritza
duten herrialde gehien etako kideek hartuko dute parte bileran;
eta, lehen aldiz, Munduko Bankuak eta Nazioarteko Diru Funtsak.
Munduko Bankuan urduritasuna nagusitu da Estatu Batuek
eta Europako Batasunak herri
txiroen tzako laguntzak finantzatzeko akordiorik lortu ez dutela eta. Laguntzarako dirutzak
aurki agortuko diren beldur, laguntzarako dirutza bikoizteko
eskatu du Munduko Bankuko
presidente James Wolfensohnek.

Etxe Zuriak laguntzak onartu
arren, Kongresuak du haiek berresteko azken hitza. Kongresukideak laguntza politikaren aurka agertu ohi dira iraganean, eta
hori dela-eta, urduri da Brusela
Estatu Batuek azkenean harturiko konpromisoak beteko ez
dituztelako an.
NBEk idatziriko Monterreyko
adostasunaren agiriak laguntzen garrantzia nabarmentzeaz
gain, munduko merkataritzaren
«garapen orekatuaren» eta herrialde pobreetan «politika osasuntsuen» alde egiten du.

«Politika osasuntsuak»
«Horrekin zera esan nahi dute:
gastu sozialak murriztu eta gure
nekazarien babesak gutxitu
nahi dituztela, eta bien bitartean, garaturiko estatuek beren
nekazariak babesteko 300 bilioi
dolar gastatzen dituzte urtero»,
esan du Maria Atilano Monterreyn diren mundializazioaren
7.000 aurkarien eledunetako
batek. Adostasunean «kopururik ez dago, ezta konpromisorik
edo egutegirik ere», kexu zen
ATT AC taldeko ordezkari
Louis Weber.
Rio de Janeiron 1992an egi-

EGUNGO GABEZIAK. Helburuok gauzatzeko 40 eta 60
bilioi dolar gehiago beharko
lirateke, Munduko Bankuaren arabera. Giza laguntzarako elkarteen aburuz, berriz, 100 bilioi dolar beharko
lirateke.
MERKATARITZAKO OZTOPOAK.
Monterreyn bilduriko Mendebaldeko estatuak merkatuak irekitzearen alde mintzatzen diren bitartean,
oztopo ugari jartzen dizkiete
garatu gabeko herrialdeetatik datozen produktuei,
batez ere, nekazaritza gaiei.
MUNDIALIZAZIOAREN AURKA·
KOEN ESKAERAK. Monterreyn
hainbat ekitaldi antolatu dituzten taldeok zera eskatzen
dute, besteak beste: Nazioarteko diru erakundeen erabakiak demokratizatzea, zorraren kontuak epaitzeko auzitegi independentea eratzea
eta herri txiroen produktuentzat munduko merkatuak irekitzea.

niko bileran barne produktu
gordinaren %0,7 garapenerako
emango zutela agindu arren,
soilik bost estatu -Holanda,
Danimarka, Norvegia, Suedia
eta Luxenburgo- heltzen dira
egun kopuru horretara. NBEren arabera 860 milioi lagunek
ez dute behar bezalako elikadurarik, eta urtero 11 milioi
haur hiltzen dira saihesteko
moduko arazoak direla eta.
Monterreyko udala, bitartean, 200 metro luze eta bi metro
garaiko horma eraikitzen ari
da, bileran parte hartzen ari diren nazioarteko agintariek La
Fundidora txabola auzoa ikusterik izan ez dezaten.

Egunkaria

2002komartxoaren 21a

HITZ BITAN
ERRESUMA BATUA

Arma nuklearrak erabiltzeko prest dago Londresko
gobernua, Defentsa ministroaren arabera
Erresuma Batuko Gobernua Iraken eta beste «estatu gaiztoen» aurka arma nuklearrak erabiltzeko prest dagoela eman
zuen aditzera atzo Geoff Hoon Defentsa ministroak. «Masa
suntsiketarako armak» erabiliz Erresuma Batuko tropen aurka eginez gero arma atomikoekin erantzungo dutela esan zien
ministroak Londresko Legebiltzarreko kideei. «Saddam Husseinek erakutsi du iraganean arma kimikoak erabiltzeko gogoa», gaineratu zuen Hoonek.

GIBRALTAR

ANGOLA

Londresek eta Madrilek
subiranotasuna
banatzeko plana
aurkeztuko dute aurki

UNITAko buruak
atxilotu dituzte,
negoziatzera
behartzeko

Hurrengo hilabeteotan
Erresuma Batuak eta Espaini ak Gibraltarren gaineko
subiranotasuna banatzeko
egitasmo a aurkeztuko die
Londresek gibraltardarrei.
Astelehenean 2S .000 herritar inguru kalera atera ziren,
Gibraltarren estatusa aldatzeko saioaren aurka. Egitasmo a aurkeztu ondoren
baliteke gibraltardarrei bozkatzeko aukera emate a,
Londresen arabera.

Gobernuaren kontra borrokan aritu den UNITA Angolaren Independentzia Osorako Batasun Nazionala gerrill ako buruzagiak negoziatzera behartzeko atxilotu dituztela adierazi zuen
atzo taldeak Erroman duen
eledun batek. Atxilotuen
artean Paulo Lukamb a
UNITAko idazkari nagusi
eta Alcides Sakala atzerri
gaietako bozeramailea
daude.

AFGANISTAN. AEBek operazioa arrakastatsutzat jo arren, istiluak ez dira eten

FRANTZIA

'Anakonda' operazioa bukatu
eta biharamunean erasoa jo
dute AI Kaedak eta talibanek

Chiracek hauteskundeak galduz gero hura epaitzeko
bidea ireki du Parisko auzitegi batek

Erredakzioa

Frantziako presidente J acques Chiracek eginiko luxuzko
hainbat bidaia herritarren diruarekin ordaindu ote ziren ikertzeko saioa bertan behera ez uztea ebatzi zuen atzo Parisko
auzitegi batek. Erabakiari jarraiki, litekeena da egun presidente izateagatik immunitatea duen Chirac galdekatzera deitzea,
datorren hilean egitekoak diren hauteskundeak galdu eta karguak ematen dizkion pribilegioak kenduz gero. Parisko alkate
zenean eginiko bidaiengatik ikertzen ari dira Chirac.

ZIMBAWE

Traizioa leporatu eta bermea jarrita askatu dute
Tsvangirai oposizioko buruzagia
Morgan Tsvangirai Zimbaweko oposizioko burua bermea ordainduta libre utzi zuten atzo, Harareko auzitegi batek traizioa
leporatuta apirilaren 30ean epaituko dutela jakinarazi ondoren. Iruzur salaketa ozenen erdian duela 10 egun eginiko hauteskundeetan irabazle atera zen Robert Mugabe presidentearen hilketa planeatu izana leporatu diote Tsvangirairi. Hauteskundeen bezperan oposizioko buruaren ordezkoa atxilotu
zuten. Oposizioak «jazarpena» salatu du.
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AEBek antolatutako Anakonda
operazioak ez du estatubatuarrek espero zuten bukaera izan.
Al Kaeda sarearen eta talibanen indarren aurka egiteko
plana bukatutzat jo eta hurrengo egunean, AEBen eta
haien aliatuen tropei eraso zieten Al Kaedako kideek eta talibanek, Pakistango mugatik
gertu.
Erasoa herenegun gauean
gertatu zen, Khost hiritik hurbil,
Baghram aireportu militarraren
inguruan, Afganistan ekialdean. Indar aliatuen bozeramaile
Bryan Hilfertyk jakinarazi zuenez, Al Kaedako kideek eta talibanek granada jaurtitzaileekin,
suzko armekin eta morteroekin
eraso zieten. Baghramgo aireportua da AEBek Afganistanen
duten operazio baserik garrantzitsuena, eta Anakonda operazioaren gune den Paktya
eskualdetik gertu dago.
«Erasoei erantzun genien,
eta erantzuten segitzen dugu
hau kontatzen dudan bitartean», adierazi zuen Hilfertyk
herenegun gauean.
Pakistanen egoitza duen Afghan Islamic Press agentziak
jakianrazi zuenez, erasotzaileek
hiru afganistandar aliatu hil eta
zortzi zauritu zituzten. Haatik,
beste iturri batzuek ez zuten
datuok baieztatzerik izan.
Bestalde, AEBetako soldadu
talde bat zauritu zen herene-

gun, haiek zihoazen MH-S3
helikopteroa gaizki lurreratu
zenean. Istripua zergatik gertatu zen argitu ez bada ere ,
AEBetako komando nagusiak
adierazi zuen ez zela inongo
eraso ren ondorio izan.

'Anakonda' operazioari
arrakastatsu iritzi diote AEBek
AEBetako Armadako iturriek
jakinarazi dutenez, Anakonda
operazioak iraun duen 17 egunetan Al Kaedako eta talibanen
indarretako SOO bat gerrillari hil
dituzte AEBek eta afganistandarren koalizioko aliatuek.
Paktya eskualdeko harpe eta
tunel sareak izan dira aliatuen
jomuga. AEBetako iturri horien
arabera, Anakonda operazioa
arrakastatsua izan da.
Gisa berean, iturriok ukatu
zuten Al Kaedako eta talibanen
inguruko gerrillari askok Pakis-

tango muga gaindituz ihes egin
zutela. AEBetako aliatu afganistandarrek, ordea, esan zuten
gerrillari batzuek Pakistanera
alde egin zutela.
Halarik ere, AEBetako iturri
militarrek aitortu zuten soldadu estatubatuarrek eta kanadarrek egindako bilaketan 2 O
gerrillari ingururen gorpuak
soilik jaso zituztela.

Afganistango errege ohia
asteartean da itzultzekoa
Afganistango erregetzatik
kendu zuten Mohamed Zahir
Shak atzo Erroman adierazi
zuen da torren asteartean
Kabulera joango dela. Hala, ia
30 urtez erbestean izan ondoren, etxera itzuli ahal izango da
Zahir Sha.
Hasieran, 87 urteko errege
ohia gaur zen iristekoa, Nouruz
edo Afganistango Urte Berria
ospatzeko, baina, azkenean,
bidaia atzeratzea erabaki zuen.
Dena den, litekeena da Zahir
Sharen itzulera egun batzuk
atzeratzea, segurtasun neurriak direla eta.

Kultura Sailak diruz
lagundutako egunkaria
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Edozein zalantzatarako

943300222
ORDUTEGIA:

09:00/13:30 -16:00/17:30
Astelehenetik ostiralera

PHIL GUY
BAND

ATHLETIC CELTA

ANTZERKIOLA
IMAGINARIOA

MIKEL
URDANGARIN

Getxoko Nazioarteko
Blues Jaialdia

San Mames (Bilbo)

Mundopo/ski:
Erreboltaren Ziaboga

Martxoaren 19an eta
20an orrialde honetan
Mikel Urdangarinen
kontzertu baten berri
eman dugu, gaizki
ulertu baten ondorioz.
Bar Puerto lanarekin ez
bada, Mikel
Urdangarinek ez du
kontzerturik emango
udazkena arte. Beraz,
martxoaren 22an ez du
kantaldirik eskainiko
Mendebaldea
Institutuan. Barkatu
eragozpenak.

Getxo antzokia
Martxoak 23 - 20:00etan

10 sarrera DOAN
Getxoko Nazioarteko Blues Jaialdiak
Phil Guy Band-en kontzertua
eskainiko du martxoaren 23an,
arratsaldeko 20:00etan, Getxo
antzokian. Bere lan berria
aurkeztuko du: Say What You Mean .
Disko hori blues eta funk doinuen
nahasketa bat da. Aukera paregabea,
beraz, blues musikako doinu
zoragarriak entzuteko. 10
Sarrera ditugu zotz egiteko.
Zozketaren emaitza,
(SAKATU ZURE
A UKERA BADA)
martxoaren 23an.

Martxoak 24 17:00etan

10 sarrera
DOAN
Adi, Athleticen jarraitzaleok!
ATHLETICek CELTAren aurka jokatuko
du martxoaren 24an, arratsaldeko
17:00etan. Partida horretarako hamar
sarrera zotz egingo ditugu
Harpidedunaren Txokoan. Beraz,
igande honetan zure taldea ikustera
joan nahi baduzu, deitu lehenbailehen
EUSKALDUNON EGUNKARIAra. Horra
hor gustuko duzun kirolaz
gozatzeko aukera paregabea.
(SAKATU ZURE
Zozketaren emaitza,
AUKERA BADA)
martxoaren 23an.

Kafe Antzokia (Bilbo)

& sarrera

DOAN
Estreinaldia euskaraz. Ander Lipusek
zuzentzen duen Antzerkiola
Imaginarioaren azken ekoizpena. Giza
oroimenean barreneko txangoa,
umorea, etsipena, alaitasuna eta
desilusioa trebeki uztarturik eta
dramatismo handiz garaturikoJon
Gerediaga eta Unai Garate dira egileak,
eta Alex Gerediagak zuzendu du
lana. 6 sarrera
ditugu zatz egiteko.
Zozketaren emaitza,
(SAKATU ZURE
AUKERA BADA)
martxoaren 23an.
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ATHLETIC. Alavesen aurka aurrerapauso handia eman arren, Europako txartela
lortzeko Liga amaiera arte asko «borrokatu» beharko dutela dio Heynckesek.
Helburua lortzeko, azken jardunaldietako jokoa hobetu behar du talde zuri-gorriak.

«Jokoa hobetu behar dugu»
Talde zuri-gorriak Europarako txartela oraindik ez duela erabat ziurtaturik uste du Jupp Heynckesek
JUPP HEYNCKES
(Athleticeko entrenatzailea)

«Las Palmasi eta
Alavesi irabazi arren, ez
dugu geure jokorik
onena egin. Hobetu
egin behar dugu»
«Defentsan hutsak egin
ditugu. Gehienak
banakako hutsak izan
dira, kontzentrazio
ezak eragindakoak»
«Guerrerok gogoa eta
freskotasuna ekarriko
ditu Liga amaieran.
Taldean oso gutxik
dituzte bere dohainak»

tsako lana egiten», gaineratu
zuen zuri-gorrien teknikariak.

Javi Gonzalez eta Guerreroren
ekarpenak

Haritz Gallastegi
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Liga amaitzeko zortzijardunaldiren faltan Europarako txartela lortzeko tarte nabarmena
lortu du Athleticek. Aldea garrantzitsua izan arren, azken
jardunaldira arte borrokan jarraitu beharko dute zuri-gorriek. «Asko berba egin da, baina oraindik ez daukagu Europa
ziurtatuta. Oraindik 24 puntu
daude jokoan, eta Liga amaitu
arte lehiatu beharko gara»,
adierazi zuen Heynckesek.
Futbolean azken emaitza da
garrantzitsuena, eta are gehiago Ligako azken txanpan. Arlo
horretan, denetarik izan du
Athleticek azken partidetan.
Hala ere, emaitza onak ziurtatzeko jokoan gora egitea ezinbestekoa dela iritzi dio alemaniarrak. «Las Palmasi eta Alavesi irabazi arren, ez dugu

geure jokorik onena egin. Hobetu egin behar dugu. Kokapena, baloiaren erabilera, erritmoa ... lantzen ari gara».
Hobetu beharreko gauzen
artean defentsako lana dago.
Erasoan maila ona eman du
orain arte Athleticek, baina
atzealdean huts handiak egin
dituzte. Jasotako gol asko kontzentrazio ezagatik izan dira.
«Talde guztiek egiten dituzte
hutsak. Geure kasuan banakako hutsak izan dira. Sarri askotan kontzentrazio ezak eragindako hutsak izan dira. Valladoliden eta Espanyolen aurka
azken minutuetan jasotako golek asko haserretu ninduten»,
esan zuen Heynckesek, «dena
dela, ez dugu ahaztu behar talde erasokorra dugula. Asko
arriskatzen dugu. Gainera, aurrean jokatzen duten zenbait
jokalari aurten hasi dira defen-

ESTRATEGIA GOLAK

Jokalarien «talentuak» du errua
Athletic Ligako talderik onena da estrategia jokaldietan.
Heynckesek sarritan landu du denboraldia hasi denetik arlo
hau, baina falta zein kornerretan sartutako gol kopuruaren
errua jaurtitzaileek duten «berezko» gaitasunean dagoela uste
du. «Taldeko zenbait jokalarik dituzten ezaugarriak aintzat
hartuta, ziur nengoen errentagarritasuna aterako geniola estrategia lanari. Asko landu dugu arlo hau. Baina sekretua Yestek, Tikok, eta Guerrerok duten berezko dohaina da. Faltak
jaurtitzen ezin da ikasi, nahiz eta hobetu daitekeen», esan zuen
Heynckesek.
Arlo horretan beste guztien gainetik norbait nabarmendu
bada, hori Tiko da. Gol bi sartu ditu, eta makina bat asistentzia
ere eman du. Tikoren gaitasuna zalantzan jarri barik, estrategia beharrean jokalari hobeak ezagutu dituela aipatu zuen teknikariak. «Lothar Matheus bikaina zen. 100 kornerretik 99 alditan berak nahi zuen lekura bidaltzen ziuen baloia. Gainera,
urtero 6 edo 7 gol sartzen zituen faltajaurtiketetan», azaldu
zuen Heynckesek. Era berean, Tikok badaukala zer hobeturik
gogoratu zuen, «taldeko jokoa landu behar du batez ere».

Joko maila ahalik eta azkarren
berreskuratu beharko dute jokalari zuri-gorriek. Izan ere, Ligako talderik indartsuenetakoa
izango dute aurrez aurre igandean San Mamesen: Celta. Victor Fernandezen taldea denboraldi ona egiten ari da. 6.ena da
sailkapenean, zuri-gorriekin
berdinduta - 48 puntu dituzte- oBeraz, Alavesen aurka bezala, hiru puntuak baino gehiago izango dute jokoan bi taldeek. «Celtak Ligako futbolik
onena egin du azken denboraldiotan. Maila handiko jokalariak ditu, eta edozein unetan
hautsi dezakete norgehiagoka», azaldu zuen Heynckesek.
Galiziarrei eta Liga amaitu
bitartean izango dituzten partidei aurre egiteko garrantzitsua
izango da Javi Gonzalez eta
Guerreroren ekarpena. «Freskotasuna eta gogoa ekarriko
dizkio Guerrerok taldeari. Dohain aldetik taldean daukagun
onenetakoa da», nabarmendu
zuen Heynckesek.
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HIlZ ETA PIlZ
MARTIN ASTUDILLO

«Denboraldi amaiera arte ez
dut uste ezer erabakiko denik.
Zortzitik edozein jaitsi liteke»

«Orain berdin dio nork
jokatzen duen eta nork ez,
irabaztea da garrantzitsuena»

(Alaves)

«Epaileaz gain, Alaveseko
jokalariok ez genuen behar
bezalako jarrera erakutsi»

OSASUNA. Gaur, 07:00etan, abiatuko dira gorritxoak Sadarretik Valentziako La Olivarantz

ALAVES

Osasuna Valentziara doa igandea arte
partida lasaiago prestatzeko asmoz

Europan sartzeko
itxaropena Liga
amaitu arte
mantendu nahi du
Maneren taldeak

Armentano, Mateo eta Yanguas izan ezik, jokalari guztiak doaz Valentziako La Oliva herrira
Asier Legarda-ereiio I IRUNEA

Jokoan izandako azken hamabost puntuetatik bi soilik lortu
dituzte Osasunako jokalariek.
Sailkapeneko h amalaugarren
tokian dira gorritxoak, eta beraz
ezin da esan egoera larriegian
daudenik nafarrak, nahiz etajaitsi era postuak puntu bakar batera izan. Dena den, Irunetik
urrundu,
eta
igandean
18:00etan Valentzian j okatu beharreko partida prestatzeko
bere jokalariekin bost eguneko
kontzentrazioa egitea erabaki
du Miguel Anjel Lotinak. Gaur
goizean abiatuko dira La Oliva
herrira - Valentziatik 92 kilometrora dago- , eta igandea bitartean bertako Oliva Nova
Golf Beach Resort hotelean
egongo dira Osasunako kideak.
Egonaldi hau onuragarria
izango dajokalarientzat Lotinaren ustez. «Jokalariak ongi
egongo dira, horren inguruan
zalantzarik ez dut, lau egun zoragarri igarotzeko moduan
izango dira,jende arruntak asko
ordaintzen du horrelako tokietan egoteko, hondartza, golfeko
zelaiak ... », erantzun zuen menakarrak ironiaz kontzentrazioa egitea komenigarria ote
den edo ez galdetutakoan. Segidan, serioago, benetako arrazoiak azaldu zituen: «Aldaketa
hauek ongi etortzen dira, Osasunak zorte handia du, bai dituen zaleekin, eta bai komunikabideekin, baina nahitaez larritasuna nabaritzen hasi da ,
behar ditugun puntuak noiz eta
non irabaziko ditugun galdezka
ari dajendea, eta pixka bat aldentzea ongi etorriko zaigu. La
Olivan bakartuta egongo gara,
gure eginbeharretan pentsatzeko nahikoa denbora izango
dugu, eta arlo taktiko an landu
beharreko zenbait gauza sakontzeaz gain, jokalari bakoitza indarberritzen ere saiatuko gara,
masaje edota saunaren bitartez.
Lan fisiko askorik ez dugu egingo, baina Valentziaren aurkako
partidara ongi iritsi behar
dugu», esan zuen menakarrak.
Miguel Anjel Lotinak onartu

MIGUEL ANJEL LOTlNA
(Osasunako entrenatzailea)

«Beharrezko puntuak
noiz eta non lortuko
ditugun galdezka ari da
jendea, eta bakartzeak
on egingo digu»
«Une txarrean gaude,
baina egoera ez da hain
larria, une honetan 14.
egotea sinatuko nuen
denboraldi hasieran»
«Ez da erraza
Valentzian irabaztea,
baina gutxienez ongi
jokatu behar du

Osasunak igandean»

rreko tokian dago Osasuna, borrokan sartuta, nahiz eta bospasei puntu gehiagorekin egoteko ezer askoren beharrik izan
ez dugun». Lotina lasai dago ,
eta badaki Valentzian irabaztea
ez dela batere erraza, baina gutxienez Osasunak azken boladako joko txarra alde batera
utzi, eta itxura ona eta sendoa
eman behar duela esan zuen.

Ostegunean, Valentzia-Inter
ikustera joango dira

zuen Osasuna une txarrean
dela, baina bere esanetan «lana
ondo eginez gero, altxatzeko
moduko egoera da». Gainera,
entrenatzaile bizkaitarraren ustez Osasuna egon beharreko to-

kian dago:«Denboraldi hasieran sinatuko nuen nik zortzi jardunaldiren faltan sailkapeneko
ham alaugarren tokian izate a
34 punturekin. Ezin dugu geure
burua engainatu, egon beha-

Bestalde, igandeko aurkariak
UEFA Kopako kanporaketa jokatu behar du ostegunean Milango Interren aurka, eta Miguel Anjel Lotina zein Angel
Martin Gonzalez bigarren entrenatzailea Mestallan izango
dira partida hau ikusten. Nahi
duten jokalari gorritxo guztiak
ere han izango dira. Lotinaren
esanetan «partida ezberdina
izango da, kanporaketa batean
irabaztera behartuta baitzaude,
baina guri ondo datorkigu, gainera, burua eta gorputza nekatuko zaizkie, agian».

Jon Rejado I GASTEIZ

Athleticen kontra galdu
ostean datorren denbo raldian Europan jokatzeko aukera nabarmen
urrundu da, baina Alaveseko jokalariek zerbaitengatik borrokatu nahi dute
denboraldi bukaera arte.
Zortzi jardunaldi gelditzen dira oraindik, hogeita lau puntu, eta orain arteko maila asko hobetu
behar den arren Maneren
jokalariek gauza zailagoak egin dituztela diote.
Horrela bada, Delfi Gelik
Gasteizko taldeak dituen
aukerak azpimarratu ditu:
«Sei puntura dugu UEFA,
eta zaila bada ere lor daitekeela deritzot», azpimarratu zuen Alaveseko hegalekoak entrenamenduaren ostea.
Aukerak gelditzen di ren arren, Delfi Gelik
orain arteko jokoa hobetu
behar dela argi ikusten
du: «Sei puntuko aldearekin bukatu ahal izateko
azken partidetako irudia
hobetu beharko dugu;
gainera goian daudenek
ez dut uste barkatuko dutenik», azpimarratu zuen
Gironako jokalariak. Gauza bera azpimarratu zuen
Martin Astudillok, aukerak gelditzen diren arren
taldeak jokoa hobetu behar duela baiteritzo: «Hurrengo partidak gure inguruan dauden taldeen
kontra jokatuko ditugu ,
eta hori aukera polita izan
daiteke aldeak laburtzen
hasteko», adierazi zuen
Martin Astudillok.

Coloccinik ez zuen
entrenamendua bukatu
Beste arlo batean, denboraldian zehar pilatutako
jardunaldien ondorioak
nabaritzen hasiak dira
hainbat jokalari; Coloccinik entrenamendua utzi
egin zuen bukatu aurretik,
gainkarga bat zela eta.
Dena den, igandean jokatzeko moduan egongo
dela dirudi.
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FUTBOLA. Final-laurdenetako zozketa bihar egingo da Nyonen

ESKUBALOIA

Portlandek beste urrats bat
eman du Liga irabazteko
IPORTLAND
IKANTABRIA

mi
mi

Portland: Hombrados, Ortigosa(7, 3p.),
mainer (4), Garralda (3), Kisselev,
Richardson (3), Juancho Perez (2)hasierako zazpikoa-; Martin (1), Urdiales
(4, 2p.), Iakimovitx (4) eta Beuchler.
Taldea: Rodriguez, Ruesga, Chechu
Fernandez (1), Peillitera (1 p.), Avila ( 2),
Renones, Arhenius -hasierako zazpikoa-;
Hernandez, bosco (2), Alonso,
Sanchagarre (3), Ben Amor (2), Rio (3,
l p.), Fernandez.
Markagailua: 1-1, 2-2, 6-3, 9-4, 13-6,
16-7 (atsedenaldia); 18-9, 19-13,21 -16,2416,26-17 eta 28-17.
Arbitroa: Fernandez eta Gonzalez. Bi
minutuko zigorra: Martin, Juancho Perez,
Delgado eta Rio.

Bayer eta Panathinaikos.
sailkatutako azken taldeak
B G AI Ko
1. Manch. U.
2. Bayern M.
3. Boavista
4. Naoned

12 6 3 3 o 13 3
12 6 3 3 O 5 2
5 6 l 2 3 l 7
2 6 O2 4 2 8

Azken jardunaldia
Boavista 0-3 Manchester U.
Bayern Munich 2-1- Naoned

BMULTZOA Pt J I B G AI Ko
1. Bartzelona
2. Liverpool
3. Erroma
4. Galatasaray

9 6 2 3
7 6 l 4
7 6 l 4
5 6 O5

7 7
4 4
6 4
5 6

Azken jardunaldia
Liverpool 2-0 Erroma
Galatasaray 0-1 Bartzelona

CMULTZOA

PtJ I B G AI Ko

1. Real Madril 166 5
2. Panathinaikos 8 6 2
3. S. Praga
662
4. Porto
46l

l O 14 6
2 l 7 8
O 4 6 10
l 4 4 7

Azken jardunaldia
Sparta Praga 2-0 Porto
Panathinaikos 2-2 Real Madril

DMULTZOA pt J I B G AI Ko
1.8ayer L.
10 6 3 l 2 II II
2. Deportivo 10 6 3 l l 7 6
7 6 2 l 3 8 8
3. Arsenal
4. Juventus

7 6 2 l 3 7 8

Azken jardunaldia
Juventus l-O Arsenal
Deportivo 1-3 B. Leverkusen

Alemaniarrek Oeportivori irabazi zioten, eta
greziarrek Real Madrilekin berdindu zuten
Erredakzioa

I

DONOSTIA

Amaitu da Txapeldunen Ligako
bigarren fasea. Atzo jokatu zen
azken jardunaldia C eta D multzoetan, eta Panathinaikosek
eta Bayer Leverkusenek lortu
zituzten final-laurdenetarako
azken bi txartelak. Ondorioz,
Real Madril eta Deportivorekin
batera, greziarrak eta alemaniarrak sailkatu dira, Porto eta Arsenalen kaltean.
C multzoan Panathinaikosek
nahikoa zuen berdinketa Real
Madrilen aurka, baina Portok
Pragan galdu zuenez, edozein
emaitzarekin sailkatuko ziren
greziarrak. Panathinaikosek eta
Real Madrilek bina berdindu zuten. Liberopoulosek aurretikjarri zuen Panathinaikos 9. minutuan , baina Morientesek berdinketaren gola sartu zuen bi
minutu geroago. Goumasek
egin zuen greziarren bigarrena,
baina Portillo aurrelari gazteak
-atzo egin zuen estreinaldia
Real Madrilekin- bina berdindu zuen 80. minutuan.
Multzoko beste partidan
Sparta Pragak Portoren aukera
guztiak zapuztu zituen 2-0 irabazita. Portugaldarrek oso maila eskasa eman zuten, eta Sionkok eta Jarosikek sartu zituzten
txekiarren golak.

D multzoan Bayer Leverkusen izan da sailkatzen bigarren
taldea. Deportivori irabazita
gainera (1-3) , multzoko buru
gisa sailkatu dira alemaniarrak.
Ballackek egin zuen aurreneko
gola lehen zatian, eta bigarren
zatiaren hasieran Schneiderrek
bigarrena. Partidak erabakita
zirudien, baina Tristanen golak
suspertu egin zituen etxekoak.
Berdinketa iritsi zitekeela zirudienean, Neuvillek hirugarrena
sartu zuen alemaniarren tzat.
Bayer Leverkusenek oso maila
ona eman zuen atzoko partidan.
Multzoko bestean, Juventusek 1-0 irabazi zion Arsenali Zalaieta uruguaitarrak sartutako
golari esker.

Zozketa bihar egingo da Nyonen
Final-laurdenetara sailkatutako
zortzi taldeak ezagututa, bihar
egingo da kanp oraketet ako
zozketa Nyonen (1 2:30), UEFAko egoitzan. Manchester United, Bartzelona, Real Madril eta
Bayer Leverkusen dira multzo
buruak; eta Bayern Munich, Liverpool, Panathinaikos eta Deportivo bigarren sailkatuak.
Multzoko buruek ezingo dute
elkarren aurka jokatu, ezta bigarren fasea multzo berean
egin duten taldeek ere.

Erredakzioa IIRUNEA

Portland San Antoniok sendo jarraitzen du bere historiako lehen Liga irabazteko
bidean. Atzo Kantabria hartu
zuen Irunean, eta nafarrek
hasieratik erabaki zuten norgehiagoka. Kantabriak lehen
h am ar minututan baino ez
zion eutsi Portlanden erritmoari. Hortik aurrera, nafarrak jaun eta jabe izan ziren,
eta bederatzi goleko aldearekin joan ziren atsedenaldira. Bigarren zatiaren hasieran, Kant abri ak aldea mu rriztu zuen, baina Portland
ez dag o op ariak egiteko
prest, eta erne egon ziren.

Distirarik gabe, baina beste
bi puntu lortu ditu Bidasoak
IBIDASOA
~I
IROQUETAS DE MAR mi
Bidasoa: Barreto, Juan Dominguez (4,
l p.), Cazal (4), Josemi Marcos(4),
Paredes (6, Julen Aginagalde (2), Enbilhasierako zazpikoa-; David Rodriguez-;
Landvai (3), Arrayo (2), Bartolome (1),
Eduardo Dominguez (6, 2p.), Gurutz, Asier
Antonio.
Roquetas de Mar: Miras, Arance (3),
E. Sanchez (3p.), De la Haza (2), Rojas(4,
2p.), Aguirre (2), Vilchez (1) -hasierako
zazpikoa-; Pogodaev, Aguilera (2), Capel
(1), Almenara (5), Lopez.
Partzialak: 2-2,6-4,9-6, 11-8, 13-11, 1613 (atsedenaldia); 20-15, 24-17, 25-17, 2718,29-20,32-23.
Arbitroak: Fernandez eta Lopez. Bi
minutuko zigorra:Juan Dominguez,
Bartolome, De la Haza eta Lendvai.

Erredakzioa

I DONOSTIA

Kantabriaren aurka kale egin
eta sailkapeneko seigarren
postua galdu ostean, atzo Bidasoak partida aproposa
zuen beste bi puntu lortu eta
Europako lehian bete-betean jarraitzeko. Roquetas de
Marrek ez zuen partida irabazteko gaitasunik erakutsi,
eta gauzak horrela, irundarrek ez zuten aparteko lanik
hartu. Khodkov eta Fredsgaard harmailetatik begira, eta
Cazal aulkian, Etxaburuk
ohikoak ez diren jokalariei
eman zien aukera -Arroyo
gazteak estreinaldia egiteko
aukera izan zuen-oBidasoa
seigarrena da berriro.

Barakaldok ezin izan zion
Ademarren erritmoari eutsi
IBARAKALDO

mJl

IADEMAR LEON

611

Barakaldo: Uriarte; Vico (1), Santos (1),
Veselinovic, Radoncic (7,1p.), De Tora (3),
Aurrekoetxea (3) -hasierako zazpikoa-;
Kovalev (1), Bueno (3) eta Roberto.
Ademar Leon: Hvdit; Krivotxlikov (1 ),
Belaustegi (9,2p.), Perez Marne (1),
Kjelling (11 ),Colon (1), Juanin (2)hasierako zazpikoa-; Torrego; Errekondo
(1), Rodriguez, Entrerrios(3), Castresana
eta Carton (2).
Partzialak: 0-3,3-4,5-7,7-8,9-11, 10-14
(atsedenaldia), 10-17, 11-19, 12-22,
15-23, 18-27 eta 19-31.
Arbitroak: Aparicio eta Jimenez. Bi
minutuko zigorra: Santos, Veselinovic
(2),Juanin, Castresana, Errekondo eta
Rodriguez.

Erredakzioa

I BILBO

Barakaldok ezin izan zuen
atzo ezer egin Ademar Leonen aurka. Riveroren jokalariak saiatu ziren lehen zatian
gaztelarren erritmoari eusten, baina ezinezkoa gertatu
zitzaien. Lehen lerroak ez
zuen atzo bere eguna izan,
eta akats ugari egin zituzten,
Leonen defentsak behartuta.
Partidako protagonista Kjelling norvegiarra izan zen, 11
gol egin baitzituen Ademarrekinjokaturiko lehen partidan. Jokalaria atzo iritsi zen
Loiuko aireportura, eta Gorostizako kantxan ezagutu
zituen taldekideak.
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TAU BASKONIA. Moskuko taldeak bere jokoa ezarri zuen partidako minutu gehienetan

Korneev
errusiarrak
irabazi du
Durangoko
Nazioartekoa

Kopa buruan. Tauk
ezin izan du
CSKAren erritmo
bizia gainditu

Josu Tornay I DONOSTIA

Joan den domekan 88 xakelari bildu ziren Durangon ohiko nazioarteko
irekia jokatzeko. Faborito
nagusia Oleg Korneev
(2568) maisu handi errusiarra zen, eta 6 garaipen
eta bi berdinketarekin (7
puntu) pronostikoa bete
zuen. Horren atzean Fran
Miguel (2306) aretxab aletarra eta Mario Gomez
(2498) santurtziarra 6,5
punturekin geratu ziren.
Desenpate sistemak Migu eli eman zion bigarren
postua, eta horrela beste
emaitza bikain bat lortu
zuen oraingo Gipuzkoako
txapeldunordeak. 6 punturekin Milev eta J anev
bulgariarrak eta Rodrigo
Sarralde gazte bizkaitarra
geratu ziren.

Azken laurdenean irabazteko aukera izan
arren, gasteiztarrek ez zuten asmatu
Jon Rejado

I

GASTEIZ

Kopako ajeak Tau Baskoniaren
jokoa guztiz baldintzatu zuen,
Gasteizko taldeak partidari aurre egin zion unean kontrako
alde handia baitzuen jada. Lehen minutuetan joko eskasa
egin zuten Ivanovicenek, erasoan zein defentsan, eta horri esker CSKAk lehen unetik hartu
zuen burua markagailuan, eta
bukaera arte bertan mantendu.
Hortaz, atzo galdu ondoren
Moskuko taldearekin berdindu
du sailkapenaren buruan, eta
Maccabi irabazten badu gaur
aipatu bien parean jarriko da.
Ivanovicek nahi ez zuen
arren, Kopako partidek eragin
zuzena izan zuten jokalariengan CSKAren kontrako partidaren hasierako minutuetan. Tentsiorik gabe eta Errusiako taldea baino ahulago agertu zen
partida hasieran, eta Tikhonenkoren jokalariek gustukoen duten saskibaloia egiteko aukera
izan zuten. Kontraerasoen bidez erraztasun izugarriarekin
saskiratu zuten, baloia saskipean eskuratzen zuten unean bi
jokalari kontraerasoan ateratzen baitziren. Tau Baskoniak
ez zuen egoera hori gelditzen
asmatu, eta CSKAk aldeak ireki
zituen erraztasunez.
Gasteizko taldeak bi laurdenetan eginiko defentsa txarra
argitzeko Tikhonenkoren taldeak saskiratutako kopurua ikustea baino ez dago. Baina defentsan nahiko makal jokatzeaz
gain, erasoan bere erritmoa

ITAU BASKONIA

Iml

eSKA MOSKU
Tau Baskonia: Chris Corchiani (5),
Andres Nocioni (2), Hugo Sconochini
(6), Fabricio Oberto (5), Dejan
Tomasevic (12) ·hasierako bostekoa·;
Elmer Bennett (14), Laurent Foirest
(13), Luis Scola (16).
eSKA: Curtis Mc Cants (16), Gordan
Giricek (25), Zakhar Pachoutine (7),
Mirsad Turckan (13), Ruben
Wolkowsky (11) ·hasierako bostekoa·;
Dimitri Domani (15), Andrei Fetisov,
Alexandre Petrenko, ,
Partzialak: 14·20; 39-47
(atsedenaldian); 58-64;73-87.
Arbitroak: Koukoulekidis, Pukl,
Janac. Kanporatuak: Scola eta
McCants.

ezartzeko indarrik gabe jardun
zuen Gasteizko taldeak, eta
Moskuko taldeak ezarritako jokoari jarraitu zion. Saskipeko
gizonak ez zituzten bilatu, bertan nasgusitasun nabaria izan
arren; horren ordez gehiegi landu gabeko kanpoko jaurtiketak
bilatu zituen, bere ohiko jokoari
uko eginda. Hortaz, CSKAk berak nahi zuen jokoa egiten zuen
bitartean, Dusko Ivanovicenak
ahal zuten moduan saiatzen ziren aldeak mantentzen.
Bigarren erdian, azken partidetan egin bezala, Gasteizko
taldeak gogotsu bilatu zuen garaipena, eta hiruko lerro tik zein
saskipetik behin eta berriz saskiratuta azken laurdenera partida irabazteko aukera handi are-

XAKEA

Donostiako nazioarteko
irekia

kin heldu zen Gasteizko taldeak, lau puntuko aldea baioo ez
baitzegoen markagailuan (6872). Une horietan, ordea, aukeraketa txarrak egin zituen Tauk
jaurtitzeko orduan, eta partidan
ez zeuden jokalariek gehiegizko
garrantzia bereganatu nahi izan
zuten, Nocionik kasu. CSKAk,

ordea, ez zuen barkatu, eta 2-15
partziala lortu zuten.
Hortaz, 68-72 markagailutik,
70-87 markagailura aldatu zen.
Une horietan ere Gasteizko taldeak ez zuen puntuen aldean
pentsatzeko astirik izan, eta
bere horretan mantendu zen,
Kopako ajea ezin ahaztuz.

Zapatuan, martxoak 23,
Donostiako nazioarteko
ireki ospetsua hasiko da.
Iazko irekian berdintasun
handia egon zen, eta azkenean Strikovic jugoslaviarrak irabazi zuen. Aurten berriro zaila da faborito bat izatea, baina Oleg
Korneev errusiarrak aukera gehien duena omen
da.
Jaan Eslon nazioarteko
maisua gogoratzeko ,
martxoaren 30ean partida bizkorreko torneo bat
antolatuko da. Jaan suedi arra zen, baina Euskal
Herrian lagun asko zuen,
eta Donostiako torneoa
jokatzea izugarri gustatzen zitzaion. Duela urte
eta erdi bihotzekoak jota
hil zen, eta prestatutako
torneoarekin antolatzai1eek hari urtero omenaldi
bat egitea gura dute.
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tzi hasiko da 2002. urteko Munduko Kopa, Milan-San Remo klasikoarekin. 13 . aldia izango da aurtengo a eta , azken urteen
antzera, 10 proba jokatuko dira
orotara. Proba bakoitzean puntu kopuru jakin bat lortuko dute
lehen sailkatuek eta erregularrenarentzat, puntu gehien lortzen dituenarentzat izango da
Munduko Kopa.
Egutegia hiru sasoitan banatuko da. Larunbatean jokatuko
da lehena eta apirilaren 29a bitarte beste lau. Guztiak udaberriko klasikoak goitizenarekin
ezagutuak. Flandriako Tourra,
Paris-Roubaix eta Lieja-Bastogne-Lieja dira ezagunenak,
proba erakargarrienak egutegian. Amstel Gold Race klasikoa da lehen erdi honetako azken proba (apirilak 29).
Bi hilabete pasatxoko atsedena hartuko du ondoren Munduko Kopak, abuztuan beste hiru
proba jokatzeko. Abuztuaren

E

OSCAR FREIRE

Karrerista
osoenen lehia
DENBORALDI HASIERA. Etzi hasiko da Munduko Kopa, Milan-San
Remo probarekin. 10 proba jokatuko dira urria bitarte. Dekker,
Zabel, Bettini eta Freire dira faboritoak, besteak beste
4an jokatuko da lehena. HewCyclassic Cup proba korrituko
da orduan Hanburgon (Alemania). Donostia-Donostia klasikoak hartuko du txanda, abuztuaren 10ean eta astebete geroago Zurichek (Suitza) hartuko
du zortzigarren proba.
Beste eten bat egingo du irailean Munduko Kopak, Espainiako Vuelta korritu bitartean.
Urteroko Munduko Txapelketa
jokatu aurretik korrituko da be-

deratzigarren proba, urriaren
6an (Paris-Tours) eta bi aste geroago azken klasikoa, ezagunenetakoa hau ere: Lombardiako
Giroa, hosto erorien klasikoa.
Lehen bost probetako emaitzek finkatzen dute normalean
Munduko Kopako bilakaera.
Sasoitsu dauden karreristek
Belgika eta Holandako probaren bat irabazi eta puntu asko
pilatzen dituzte, bigarren erdian
jardun lasaiagoa edukitzeko bi-

dean. Azken bost proba horietan ere txukun aritu behar du,
ordea, Munduko Kopa irabazi
nahi duenak, puntu asko banatzen baitira.

Dekker, Zabel, Bettini, Freire ...
hautagai zerrenda luzea
Proba bakarrean ezusterako
tartea handia izan ohi da, baina
Munduko Kopak erregulartasuna, karrerista osoena saritzen
du; ordekan, pendiz pikoetan,

26 urte ditu Oscar Freirek (Torrelavega, Espainia). Munduko
txapelduna izan da bitan (Verona 1999 eta Lisboa 2001). Munduko Kopa lortu nahi du aurten
eta osasunak laguntzen badio,
eskura duela sinetsita dago. Tirreno-Adriatikon indartsu aritu
da. Milan-San Remo irabazteko
faboritoetako bat da.
• Osasuna, bizkarreko lesio
temati bat izan da oraino zure arazo nagusia. Zertan da
lesio hori egun?
Bizkarra ondo daukat, zorionez.
Arazorik ez arlo horretan. Milan-San Remon topera egongo
naiz.
• Aurreko urteetan prestakuntza hasi eta eten beharrean izan zara sarritan. Gogorra izango da hori, ezta?
Zorte txarra eduki dut, baina
txarrean ere gora egin behar da.
Gogorra da beti arazo bera edukitzea, segidarik ez edukitzea.
Erraza da burua makurtu eta kito, bukatu da esatea. Aurrera
begiratu behar da. Hala egin
izan ez banu bizikleta aspaldi
utzi nuen.
• Entrenamendu gutxi eginda sasoi puntu ona erraz lor-

esprintean ongien moldatzen
dena; Europa erdialdeko udaberriko giro zital, busti, haizetsu
eta hotzari aurre egiten dakiena; udako bero zakarrak ere
ongi gainditzen dakiena; urte
osoan bizpahiru sasoi puntu on
lortzeko gai den txirrindularia.
Zaila da, beraz, oraino klasikoetan ondo moldatu ez den
karrerista Munduko Kopako
hautagai izatea bat -batean. Azken urteetan klasikoren bat irabazi edota Munduko Kopa lortzeko lehiatzen aritu direnak
izango dira hautagai nagusiak.
Erik Dekkerrekin hasita. Holandarrak irabazi zuen iaz Munduko Kopa, eta Tirreno-Adriatiko proba irabazi berri du. Sasoitsu dago eta bere eskualdeko
klasikoetan dotore aritzen da.
Mapei taldeko Oscar Freire eta
Paolo Bettini aurkari gogorrak
izango dira. Erik Zabelek ere
(2000. urtean irabazi zuen Munduko Kopa) emango du zeresana eta hasieran probaren bat
irabazten duenak ere ustekabea
eman dezake.

MAPEI TALDEKO TXIRRINDULARIA

«Proba bat
irabaztea eta gero
puntuak pilatzea,
erregulartasuna da
gakoa»

«Txirrindularitzan,
egun, buruko indarra
da erabakigarria»
A. U. I DONOSTIA

2002ko martxoaren21a

tzen omen duzu. Egia al da
hori?
Bai. Eten baten ostean berriro
hastean, huts-hutsetik ez naizela hasten jakitea garrantzitsua
da. Ez dut beste txirrindulari
gehienek bezainbeste entrenatzen, baina nire entrenamenduak gogorrak dira oso. Kilometro gutxiago egiten ditut,
baina kalitatezkoak. Sasoi puntu egokia azkar hartzen dut, baina horretan entrenamendu jakin horiek zerikusia dute. Nire
gorputza ohitu egin da hasi-gelditu-hasi egoerara eta sasoia
errazago hartzen dut. Ni gehiago entrenatzeagatik ez naiz indartsuago egoten.
• Etzi hasiko da Munduko
Kopa. Zein da Oscar Freireren helburua?
Munduko Kopa irabaztea. Zaila
da, karrerista batek bakarrik irabazten duelako, baina orain bi
urte bospasei proba korritu eta
zortzigarren sailkatu nintzen
sailkapen orokorrean. Klasikoak irabazteko lehian sartu gabe,
egutegi erregularra osatu nuen.
Klasiko gehiago korrituta eta
bat irabazita, nik uste aukera
handia dudala. Gakoa bat irabaztea eta besteetan puntuak
pilatzea da. Bestela, larri.

• Milan-San Remo da lehenengoa.
Erronka zaila da. Milan-San Remo dut klasiko gustukoena eta
Mapeik ere ahalegin berezia
egingo du, oraino ez baitu garaipena lortu inoiz proba horretan.
Hautagai asko daude. Zabel,
Petacchi. .. Aurtengo MilanSan Remo, dena den, ezberdina
izango da, ibilbide erdiko mendateak galbahea egingo duela-

ko. Lasterketa gogorragoa izango da eta nire ustez ez da tropel
osoko esprintik egongo. Niretzat ona eta txarra da hori. Esprintean aukera gehiago izan ditzaket, baina ihesaldi ahaleginen batek arrakasta izateko aukera gehiago du. 20-30 txirrindulariko tropeltxoa ailegatzea
litzateke onena niretzat.
• Zein izango dira Freireren
aurkariak Munduko Kopan?

Iazko garaile Erik Dekker, lehenengoa. Karrerista osoa da, klasikoetan ondo moldatzen dena,
eta esprintetan gero eta hobeto
aritzen dena. Zabel ere hautagaia da, sasoi hasiera honetan
ondoegi ez badago ere. Ez da
ustekabe handirik egongo.
• Eta Bettini taldekidea?
Biok gara taldeburuak, Munduko Kopa irabazteko hautagaiak.
Klasikoen erdiakjokatzen dira
orain hilabete pasatxoan eta horren ostean sailkapenean ondoen dagoenari lagundu beharko
dio atzerago dagoenak.
• Behin zure buruari proposatzen diozuna lortzea atsegin duzula esan zenuen. Esatetik egitera badago koska.
Hala da. Karrerista batzuk oso
onak dira fisiko aldetik, baina
ahul samarrak burutik. Buruko
indarra erabakigarria da fisikoki
parekotasun handia dagoelako
azken urteetan. Buruko indarra
da sarri garaipenetan gehien laguntzen duena. Nik beti sinetsi
dut onenak garaitzeko gai nintzela. Profesionaletan egin nuen
lehen urtean, esprinta zazpigarren postuan hasi eta zazpigarren bukatzen nuen, ez zidan
inork aurreratzen. Egun, esperientzia gehiago daukat, errespetu gehiago, talde hobea ... horrek ere asko laguntzen du.
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Milan-San Remo {etzi}: Lehen klasikoa,
Erik Zabel jaun eta jabe izan da azken
urteetan, lau garaipenekin. Poggio gainean
saiatzen dira tropeleko esprinta saihestu nahi
dutenak, baina zaintza oso zorrotza da.

Flandriako Tourra {apirilak 7}: Iraupen
proba gogorra. kilometro inguruko pendiz
piko, gogor ugari ditu, eta Gramoneko horman
erabakitzen da lasterketa. Akitze proba bat
da.

Paris-Roubaix {apirilak 14}: Iparreko
infernua goitizenarekin ezagutua, klasiko
guztietan gogorrena. Errepide estuak,
harbideak, eguraldi petrala, 260 kilometro ...
Tropeleko indartsuenen eskura bakarrik.

Lieja-Bastogne-Lieja {apirilak 21}:
Belgikako Ardenetan, eskualde menditsuan
korritzen da proba hau. LaRedoute
mendatean erabaki ohi da klasikoa. David
Etxebarria bigarren eta hirugarren izan da.

Amstel Gold Race {apirilak 29}: Aurreko
lau klasikoekin alderatuta, guztietan ibilbide
errazena du Holandako probak. Esprintean
erabaki ohi da, baina ihesaldiek ere arrakasta
izaten dute.

Hew-Cyclassic Cup {abuztuak 4}: Erik
Zabelen ezaugarrietara moldatzen den
ibilbidea da. Hanburgon korritzen da eta
aldapa txiki batzukbaditu ere, esprintean
erabakitzen da garailea.

Donostiako Klasikoa {abuztuak 10}:
Jaizkibelek esprinter petoak atzeratzen ditu,
baina Hondarribiatik Donostiara badatartea
tropela batzeko. Taldetxobatentzat proba
egokia.

Zuricheko Sari Nagusia {abuztuak 18}:
Zirkuitu bati sei itzuli ematen zaizkio.
Zirkuituanmalda piko ugari daude eta une
erabakigarrian lasterketa buruan egoteko
sasoitsuegon behar da.

Paris-Tours {urriak 6}: Proba luzea,
ibilbidea ez da gogorregia. Esprintean
erabakitzen dagaraipena, baina iazRichard
Virenque nagusitu zen, bakarrik
helmugaratuta.

Lombardiako Giroa {urriak 19}:
Munduko Kopako azkena, garailea erabakita
egoten da normalean. Silvino mendateak
galbahe handia egiten du tropelean,
esprinterrak atzeratuz.

PEDRO HORRILLO
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«Zaila da Mapeiko
bederatzikoan
sartzea, baina bi
aste hauetan gogor
saiatuko naiz»

«P aris-Roubaix
gozamena da: giroa,
harbideak... »
A. U.

I ERMUA

Pedro Horrillo (Ermua, 27 urte)
bizkaitarra Freireren taldekidea
da, baina azken honen oso bestelako asmoa du Munduko Kopan: Paris-Roubaix eta Flandriako Tourra korritzea. Mapei
taldeko klasikoetako taldean
sartzea zail du Horrillok.
• Hiru aste luze geratzen dira {apirilak 14} Paris-Roubaix korritzeko. Korrituko al
du Horrillok bere ametsetako
proba?
Udaberrian ondo egoteko asmoa nuen Flandriako Tourrean
eta Paris-Roubaixen ariko den
taldean sartzeko. Sasoitsu egonez gero, sartzeko aukerak ditut, baina alergia arazoak ditut
eta ez nago nahi nukeen bezain
sasoiko. Sizilian izan nintzen
orain aste batzuk, klima oso ezberdina da han eta horren ondorioz nago gaixo. Apirilaren
7a bitarte hobetzea espero dut.
Eta hala ez bada, ni neu izango
naiz prest ez dagoela onartzen
duen lehena. Ni bi proba horiek
korritzeko gogotsu nago oso
eta hori ere garrantzitsua da taldeko kirol zuzendariaren tzat.
• Nahi eta ezin, bai bitxia,
ezta?

Bada bitxia, bai. Konpetentzia
ona da, dena den. Karrerista
onak daude Mapein, klasikoetan trebeak direnak asko eta nik
ez dut zeresan handia talde horretan. Zailduenek, hala ere,
gustukoa dute gazteek talde horretan sartzeko grina edukitzea,
eskarmentua dutenek euren estatusa mantendu nahi dutelako.
Tafi, Zanini, Hunter, Freire, Bettini ... jende on asko dago.
• Zergatik hain gustuko klasikoak? Euskal Herrian karrerista bakarretakoa zara.
Bai, nik eta David Etxebarriak
atsegin ditugu. Nik betidanik
izan ditut gustuko klasikoak,
Paris-Roubaix (hirutan abiatu,
behin bukatu) eta Flandriako
Tourra batez ere. Kanpotik ikusi nituenean ere ikaragarri gozatunuen .
• «Egun bakarrean gauzatzen den tragedia» hitzekin
azaldu zenuen behin ParisRoubaix proba. Zergatik?
Izugarri gustatzen zaidalako ,
hango giroa ez dagoelako beste
inon. Zaila da azaltzen hitz gutxitan. Tropelean laguntasun
handia dago, baina interes pertsonala bilatzerakoan ez zaigu
axola bestearen kaltea. Baten
bat erortzen bada, «aurkari bat

gutxiago», pentsatzen da. Harbidean sartu, irten, eguraldi petrala ... gozamena da.
• Bi proba horiek korrituko
bazenitu, zein litzateke zure
asmoa?
Pertsonalki, irabaztea, baina
kontziente izan behar da bakoitzaren mailarekin. Ni Gramoneko horman onenen taldearekin
egon, taldeburuei lagundu eta
gero ondo bukatuta, konforme

nintzateke. Paris-Roubaixen lan
egiten duena aurrealdean dago,
eta lan eginagatik ihesaldiren
batean saia zaitezke.
• Beste talde batean egongo
bazina, zure ametsetako bi
proba horiek korritzeko aukera izanen zenuke, ezta?
Vitalicion Paris-Roubaix korritu
nahi zuen bakarra nintzen. Mapein aritzeko aukera zoragarria
da, zailtasunak zailtasun. Beste

talde batean aukera gehiago
izango nuke, baina Mapein klasikoetan ondoen aritzen direnak ditut taldekide, beraiengandik asko ikasi dezaket eta etorkizunean esperientzia hori onuragarria izan daiteke .
• Munduko Kopari buruz zer
diozu?
Freire indartsu dago, Bettini ere
bai. Freire erregularra da, hautagai nagusia da. Esperientzia
gutxi du klasikoetan eta hori bakarrik du aurka. Dekker, Zabel,
Vainsteins ... eta urteroko ustekabeak, Boogerd, adibidez. Milan-San Remok, Flandriako
T ourrak eta Lieja-BastogneLiejak finkatzen dute bilakaera.
Hor puntuak lortzen dituztenak
gero puntuak pilatzen saiatzera
mugatzen dira .
• Txirrindularia zara eta txirrindularitza idazle ere bai.
Poesiak, gutunak eta halakoak
betidanik idatzi ditut. El Pais
egunkariko kazetari batek elkarrizketa bat egin eta zerbait
idazteko proposamena egin zidan. Nik baiezkoa eman nien,
gustura geratu ziren eta aurrera.
Zaletasun bat da, erraztasuna
dut eta gustura aritzen naiz. Txirrindularitzaren beste ikuspuntu baten berri ematen dut, barruan nagoelako eta hori aberasgarria dela uste dut.
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ZIZTU BIZIAN

Dekkerrentzat itzulia, eta
Cipollinirentzat azken etapa

Xabier Usabiaga
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Noizko benetako
hautagai bat?

Holandarrak ez zuen inolako arazorik izan lehen postuari eusteko
asi dira elurrak urtzen, zelaiak berdetzen, zuhaitzak
loratzen eta egunak luzatzen; udaberria hemen da.
Hasi dira giharrak zailtzen, tendoiak tenkatzen, ilusioak gauzatzen, eta ziklistarik onenak gailentzen; hemen da
Munduko Kopa.
Etzi hasiko da Milanon egun bateko karrerarik onenen txapelketa, klasikomanorik onena goratuko duen lehiaketa. Hamar karrera dira orotara, baina bereziki bost nabarmendu beharrekoak: Milan-San Remo, Flandriako Tourra, Paris-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja eta Lombardiako Giroa. Horiek
bostak dira txirrindularitzako Monumentuak, garai bateko
errepide eta filosofiaz korritzen diren karrera luze neketsuak,
ziklismoak urtero eskaintzen digun desafio gutiziatsua.
Izatez, akatsik gabeak direla esango nuke, eskalatzaile, ro datzaile, esprinter, erasokor zein zuhur, ziklista orok baitu nabarmentzeko aukera, nahiz eta normalean, ezaugarri nagusi jakin
bat baino, pittin bat orotarik duena gailentzen den.
Geure ikuspuntutik ordea, nabaritzen da hutsunerik; ez dugu
hautagai sendorik, egia esan, ez dugu hautagairik ere.
Euskal txirrindularitza aintzat hartzeko modukoa dela ukaezina da, eta gure lurretatik haratago ere miretsi izan dituzte
euskal ziklisten balentriak. Hala ere, gure bertuteak gehitxo goratzeaz
batera, hutsegiteak ezkutatzen ditugulakoan nago, begiak itxi eta geuk
ikusten ez dugunez geu
ikusten ez gaituztelakoan,
alegia.
Miguel Indurainek eta
haren aurreko zein ondorengo txirrindulariek lortu dituzten itzuli handi eta
txiki, erlojupeko eta mendiko etapez harropuzten
gara, baina klasikoetaz ez
dugu deus aipatzen. Egia
esan, ez dugu ezer askorik
esateko. Salbuespenak
baino ez. Nik dakidala
Munduko Kopako proba bi baino ez dituzte irabazi euskal txirrindulariek (Miguel Indurainek Donostiako klasikoa 1990ean,
eta Fede Etxabek Ameriketako Saria 199 2an), baina klasikorik
handienetan Paul Maye baionarra baino ez da ageri. Iparraldeko txirrindulariak Paris-Roubaix irabazi zuen 1945ean, eta Paris-Tours 1941 , 1942 eta 1945ean. Ezer gutxi, euskal karreristek erdietsi dituzten sei Tour, bost Vuelta, Giro bi, eta konta
ezin ahala itzuli txiki eta bestelako lorpen ekin alderatuz.
Euskal ziklistek, egia esan, ez dute inoiz aparteko grinarik
erakutsi klasikoetarako. Ahuntzek bezala mendirajo izan dute
beti, eta inork ez du egun bateko probetarako joera handirik
izan, nahiz eta hartarako itxura eta dohain ederreko ziklistak
izan. Txomin Perurena, Miguel Mari Lasa, Jose Maria Errandonea, Javier Elorriaga, Gregorio San Miguel, Luis Pedro Santamarina eta beste hainbatek palmaresak ondo gizenduak dituzten arren, klasikoetarako alferrik galdutako ziklistak izan zirela esan daiteke.
Hutsa euren taldeena izan zela uste dut. Fagor eta Kas talde
euskaldunak izan arren, ez zuten euren nortasun propioa izan,
espainiar txirrindularitzak kutsaturik zeuzkan eta zehar begiratu gutxiesgarria baino ez zieten egiten klasikoei. Eta antzekoa
ari da gertatzen egun. Ez baita kasualitatea, David Etxebarria
salbu, klasikoei arretarik gehien eskaintzen dien bi ziklistak
(Igor Astarloa eta Pedro Horrillo) talde italiarretan ibiltzea.
Orain diotenez, ordea, Munduko txapeldun Oscar Freirek
irauliko du filosofia hori, eta espainiar txirrindularitza klasikoei begira jarriko da. Ea bada, lehen kalterako izan zena orain
onerako den, eta abagune historiko hau baliatzen duten gure
txirrindulariek euskaldunok ziklismoarekin dugun zorra kitatzeko.
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Erik Dekker Rabobankekoak
irabazi du Tirreno-Adriatiko
probaren 37. ekitaldia. Atzoko
azken etapan, ez zuen inolako
estutasunik pasatu sailkapen
nagusiko bere lehen postuari
eusteko, eta Dario Frigo italiarra ordezkatuko du probaren
palmaresean.
Bezperako etapa zen Erik
Dekkerren lehen postu horri
eraso egitekotan egokiena,
saiatu ziren zenbait, baina holandarrak ongi eutsi zien Danilo
Di Luca eta enparauen ahaleginei. Di Luca italiarrak, hiru se-

gundo baino ez zizkion jan eta
ez zen jada atzorako mugimendu handirik espero. Erabaki beharrekoak erabakita zeudelakoedo, lasai antzean hartu zuten
txirrindulariek Montenagraro
eta San Benedetto del Tronto
arteko etapa. Izan zen ihesaldi
ahaleginen bat, baina esprinterren taldeak arduratu ziren hutsean uzteaz.
San Benedetto del Trontoko
zuzengunean, Mario Cipollini
handia nagusitu zitzaien Erik
Zabel eta Saulius Ruskysi, bikain. Atzetik aurrera etorrita
lortu zuen Aqua Saponeko txirrindulariak nagusitzea, bere

Italiako proba garrantzitsuenak telebistaz
jarraitzeko arazoak izango dira Europan
UCIko presidente Hein Verbrugenek atzo onartu zuenez, Nazioarteko Txirrindularitza Elkartea
oso keztatuta dago Italiako lasterketa garrantzitsuenek telebistaz izan dezaketen jarraipen eskasarengatik. Izan ere, Italiako RAI kateak ditu
eskubideak, eta dirutza handia eskatu omen die
Europako beste kateei irudien truke. «Milan-San
Remo, Italiako Giroa edota Lonbardiako Tourra
telebistaz jarraitzeko arazoak izan daitezke Europan, RAIk lortutako esklusibitate kontratuak
egoera onartezina eragin baitu», esan zuen Verbruggenek.

Euskaltel-Euskadik Milan-San Remon
hartuko du parte larunbatean
Euskaltel-Euskadik ilusio handiz ekingo dio aurten Munduko Kopari. Larunbatean Milan-San

esprinterako dohainak fresko
mantentzen dituela agerian
utziz. Oscar Freirek berriz bi segundoko gainsaria lortu zuen,
Di Luca berdintzea lortuz.

lZAZPIGARREN
i~! I!:!.! ~ 3~ !.! :1
ETA AZKEN ETAPA
1. MarioCipollini (Sapone) 4.34.38
2. Erik Zabel (Telekom)
d. b.
3. S.Ruskys (Gerolsteiner) d. b.
NAGUSIA
1. Erik Dekker (Rabobank)
2. Danilo Di Luca (Saeco)
3. Oscar Freire(Mapei)

28.45.24
18ra
d.b.

Remoko irteera marran izango diren txirrindulariak ondokoak dira: Mikel Artetxe, Unai Etxebarria, Igor Flores, Iker Flores, Inaki Isasi, Samuel
Sanchez, Josu Silloniz eta Cesar Solaun. ParisNizan ikusi ahal izan zenez, Unai Etxebarria eta
Samuel Sanchez dira sasoi onenean daudenak.

Michele Ferrari: «ziklismo profesionala
kaltegarria da osasunarentzat»
Michele Ferrari kirol medikuaren kontrako epaiketa martxan da. Hainbat txirrindulariri dopin
produktuak emateaz dago akusaturik. Atzo bederatzi orduko saioa izan zuten, eta apirilaren 9a
arte bertan behera geldituko da epaiketa. Ferrarik atzo bere defentsan esandako en artean, txirrindularitza profesionalari buruz egindako
hausnarketa da aipagarrienetakoa: «Ziklismo
profesionala lanbide kaltegarria da osasunarentzat, baina badira produktu batzuk, hori arintzen
lagun dezaketenak».

Egunkaria

33

2002ko martxoaren 21 a

ESKU-HUSU. Eskuetako minez, ez du Antzuolako aurrelariak nahi bezala prestatzerik izan

TXOKOAN

PALA
jaitsierarekin ez kontrario arekin. Nire partida egiten badut
irabazteko aukerak ditut. Horretarako eskuak apurtu behar
badira, apurtu egingo ditut», aitortu zuen atzo Berraondok.
Izan ere, eskuak izan dira haren
arazo handiena aurtengo txapelketa prestatzeko garaian.
«Ez nabil bete-betean eskuetatik, baina ez dut aitzakia izatea
nahi. Arazoak izan ditut eta bi
aste geldirik egon behar izan
dut eskuei atsedena emateko».
Irabazleak, Zearra du zain.

Imaz eta Ruiz arazorik gabe
aritu ziren Bergaran
Asteburuanjokatuko den lehen
kanporaketa horretarako beste
pilota aukeraketa Bergaran
egin zen atzo. Arazorik gabe
egin zen hura ere. 105,5 eta
103,5 gramoko pilotak aukeratu zituen Imazek, eta 105,1 eta
104,4koak Ruizek. Bi pilotarien
hausnarketa berbera izan zen
han lehen partidaren inguruan:
denbora gutxi izan dutela prestatzeko. Binakako txapelketa
amaitu zenetik ibili da Imaz eskuin eskua osatu ezinda eta ez
du behar bezala entrenatzerik
izan. Ruizek, berriz, Binakako
Txapelketako finala jokatu eta
pare bat aste baino ez ditu izan.
Lizarrakoa, dena dela, espezialista da buruz burukoan eta
bere urtea biribildu nahi du.
Gaur egingo dira beste bi pilota aukeraketa. Amurrion
(12:00), Olaizola La eta Berna
ariko dira. Eibarko Astelenan
(16:00), Koka eta Xala. Larunbatean jokatuko dute lehenengoek eta igandean bigarrenek.

Txapeldun hasiberria
Berraondok bihar du Lehen Mailako Manomanistako estreinakoa
Enekoitz Telleria

I DONOSTIA

Bi hasiberri izango ditu aurtengo Eskuz Banakako Txapelketa
Profesionalak: Haritz Berraondo egungo 2. Mailako txapelduna, eta Ives Salaberri Xala txapeldunordea. Gutxi edo asko,
beste guztiak dira Lehen Mailako txapelketa nagusi horretan
partidaren bat jokatutakoak, bi

horiek kenduta. Berraondok,
bihar bertan jokatuko du Esainen kontra, Arrigorriagan. Xa1ak, Koka izango du kontrario ,
heldu den igandean, Eibarren.
Arrigorriagako partidarako
pilota aukeraketa atzo eguerdian egin zen. Ez zen arazorik
izan. 104,1 eta 104,3 gramoko
pilotak aukeratu zituen Berraondo k, eta 103,1 eta 103,9koak

Esainek. Antzuolakoak, 2. Mailako txapela jantzi zuelako lortu
du aurten Lehen Mailan aritzeko eskubidea, baina hasi berritan gal dezake maila aurrera
egin ezean. «Lehen partida irabazten badut, nik nirea egin dut.
Garrantzitsuena irabaztea da
heldu den urtean Lehen Mailan
jokatzen jarraitu ahal izateko.
Nik ez duk obsesionatu behar ez

NORTE MOTOR

Zerbitzu Berria
Bizkaian

TURISMOS BOLUETA, S.A.
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Bilbo-Galdakao errep., 28
48004 BILBO

Boluetako Hetroaren ondoan

Tel. : 94 473 36 48
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Binakako Pala Txapelketako
bosgarren jardunaldia jokatuko da gaur, Bilboko Deportivo frontoian. Insausti-Garma eta Urkia-Garridokjokatuko dute partida nagusia.
Lehenengo bikoteak, partida
bana galdu eta irabazi ditu
orain arte eta hirugarrena du
gaurkoa. Egoera berdinean
daude Urkia eta Garrido
kontrarioak.

ERREMONTEA

Ezkurra eta Auzmendi
txapeldunen kontra
Galarretan
Binakako Erremonte Txapelketako egungo irabazleak, Zeberio ILa eta Iriarte, elkarrekin ariko dira gaur Hernaniko Galarreta frontoian.
Maila horretako bikote bati
aurre egin ahal izateko, Ezkurra txapelduna jarri dute
Joseba Auzmendi segurararrarekin.

I M':' •• ],!, :.
GAURKO PARTIDAK
GALAR RETA. 16:00.
Zalakain-Lander / Zeberio IILa-Gaztelu.
Zeberio ILa-lriarte / Ezkurra-Auzmendi.
Altuna ILa-A. Lekunberri / liiigo-Etxabe.
Sarasua-Mendizabal/ Kalonge-Ekiza.
DEPORTIVO. 17.00.
Egibar-Leunda / Zabalza-Ibarra.
Binakako Txapelketa:
Insausti-Garma / Urkia-Garrido.
Urkijo-8eldarrain / Marin-Torre.

2000 S.L.

~l~DAEWOO

~

Insausti-Garma eta
Urkia-Garrido pala
txapelketako partidan

Murueta auzoa, z/g
48220 ABADINO

Erosk1-ren aurrean

Tel . : 94 620 09 53
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HITZ BITAN
FUTBOLA

Final-laurdenetako
itzulikoak gaur jokatuko
dira UEFA txapelketan
UEFAko final-laurdenetako
itzuliko partidak gaur jokatuko dira: Valentzia-Inter, Feyenoord-PSV,
Borussia
Dortmund-Slovan Liberec
eta Milan-Hapoel. Aurreneko hiru kanporaketetan berdinketa izan zen joaneko
partidetan, eta gaur etxean
jokatuko duten taldeak dira
aurrera egiteko hautagaiak.
Hapoelek, aldiz, 1-0 irabazi
zion Milani joanekoan, eta
italiarrek lanak izango dituzte kanporaketari buelta ematen.

Lasesarre zelai berria
2003ko urtarrilerako
izango da prest
Barakaldoko Lasesarre zelai
berria 2003ko urtarrilerako
prest izango dela jakinarazi
zuen atzo Barakaldoko Hirigintza zinegotzi Diego
Moyanok. Zelai berriak
7.960 pertsonarentzat izango du lekua, eta belar artifizialekoa izango da. Barakaldok Bigarren B Mailako r.
multzoan jokatzen du, eta
txapelketa horretako liderra
da.

BELA

Iker Martinez de Lizardui
eta Xabier Fernandezek
Bartzelona Hiria saria
irabazi dute
Iker Martinez de Lizarduik
eta Xabier Fernandezek Bartzelona Hiria bela txapelketa
irabazi dute 4ger kategorian.
Jokatutako bederatzi probetatik sei irabazi dituzte, eta,
kategoria guztiak kontuan
hartuta, ontzi onenari emandako saria ere Iker Martinez
de Lizarduik eta Xabier Fernandezek irabazi dute.

ARRAUNKETA

Euskadiko Federazioaren
aurka Santurtzik jarririko
helegitea onartu dute
Euskadiko Arraun Federazioak onartutako araudiaren
arabera, talde batek arraunlari bat fitxatzen duenean bi
urtez aritu behar du gutxienez talde horretan. Santurtzik auzitara jo zuen araudi
horren aurka, eta epaileek
arrazoia eman diete bizkaitarrei. Erabaki horrek zeresan handia emango du,
zalantzarik gabe, eta Portugaleteko eta Kaikuko
arraunlariei Santurtzirekin
fitxa egiteko aukera emango
die.

Michael Jordanek aurreratu e
Michael Jordanek osatze bidean du eskuin belauna, eta astebururako prest izango dela uste dute Washington Wizards taldeko medikuek. Hamasei partida falta dira NBAko lehen fasea amaitzeko eta
play-offetara sailkatzeko Jordan itzultzea nahitaezkoa dutela uste
du taldeko teknikariek. Jordani otsailaren 27an egin zioten ebakun-

tza, eta, hura gabe, nabarmen egin du behera Wizardsek. Denboraldia hasi zenetik 31 partida irabazi dituzte, eta 36 galdu. Ekialdeko
konferentzian 10. dira, eta 8 sartzen dira kanporaketetan. «Falta diren partidetatik 11 irabazi behar ditugu, eta Jordan gabe ezinezkoa
da hori», esan du Doug Collins-ek, Wizardsen entrenatzaileak.

MENDIA. Bi errusiar gidari dituztela, apirilean abiatuko dira Artikora

ERRUGBIA

Jon Feijoo eta Guillermo Banales iparburu
geografikora iristen ahaleginduko dira

Roff eta
Peyrelongue
hastapenetik
ariko dira Ligako
Kopako finalean

Erredakzioa I BILBO

Guillermo Banales eta Jon Feijoo mendizaleek erronka handia bota diete euren buruei.
Iparburu geografikora iristen
ahaleginduko dira apirilean,
Victor Voiarski eta Victor Serov
errusiarrak gidari dituztela. 96
urte bete dira aurten Robert Edwin Peary munduan ezin iparralderago dagoen gunera iritsi
zela. Helburua lortuz gero, Banales eta Feijoo aurreneko euskal herritarrak izango dira balentria hori lortzen.
Apirilaren 3an abiatuko dira
Bilbotik San Petesburgora
(Errusia), hango Museo Artikoan hainbat eginkizun izango
baitute espedizioari ekin aurretik. Moskutik Siberiako Hatanga hirira joko dute, eta handik
Borneoko base militarrera.
Behin Borneora iritsita, 120 kilometro egin beharko dituzte oinez iparburura iritsi artean.
Guillermo Banalesek eta Jon
Feijook atzoko aurkezpenean
jakinarazi zutenez, 11 egunen
buruan osatu nahi dute ibilbidea, eta, dena ongi bidean, apirilaren 14tik 16a bitartean iritsiko dira iparburu geografikora.
«Ibilbidea ez da zaila teknika

Koldo Alduntzin I MIARRITZE

aldetik, baina klimak asko gogortzen du zeharkaldia», azpimarratu zuten bi protagonistek.
Izan ere, zero azpitik 30 eta 40
gradu arteko tenperaturei egin
beharko diete aurre. «Hotza,
hezetasuna, haizea eta hartz
polarraren mehatxua izango dira zailtasun handienak», esan
zuen Banalesek. Voiarski eta

Serovizango dituzte gidari, baina GPS sistema ere erabiliko
dute une oro non dauden jakiteko.
Espedizioa Euskaltelek eta
Bizkaiko Foru Aldundiak babestu dute, eta azken erakunde
horrek onartutako Bizkaiko Ingurumenaren Deklarazioa utziko dute iparburuan.

Larunbatean jokatuko du
Miarritzek Ligako Kopako finala (15:00) Arroxelaren aurka, Arroxelan,
eta lapurtarrak partida
prestatzen ari dira. Atzoko entrenamendua bi
multzotan banatuta egin
zuten jokalariek. Aitzinlariak Agileran entrenatu ziren; gibelekoak, aldiz,
Polo zalditokian. Gaur
egingo dute Miarritzeko
jokalariek final atariko azken saioa.
Laurent Rodriguez entrenatzaileak Roff eta
Peyrelongue hastapenetik zelairatuko ditu, hilabete pasatxo jokatu gabe
egin ondoren. Gainerakoan, minutu gutxitan aritu
diren jokalariek ere euren
aukera izango dute; Versaillesek eta Puleotok,
esatarako. Arroxela Top
16ko taldea da. Ligan
multzo berean jardun
dute bi taldeek, eta jokatutako bi partidak Miarritzek irabazi zituen.

IKERKUNTZA. 36

Mertxe de Renobales

ANTZERKIA. 42

izan arren,
onura handiak ekar
ditzakete landare
transgenikoek»

Vaiven taldearen -Lotsa
gabe' lan arrakastatsuak
irabazi du Donostiako
II. Antzerki Saria

Gaiaren inguruko
ikerkuntza sustatzeko
premia aldarrikatu du

Tanttakaren 'Errudun jaioak' obrak
aipamen berezia j asoko du. Sari
banaketa hilaren 27 an egingo da

EHUko Farmazia fakultateko
katedraduna

~dtzalak

ARTEA. 45

Andorrako sei artista
gazteren lanak bildu
ditu Gasteizen
·Sei artista, sei
kontzeptu'·k

Amarican daude Eve Ariza,
Jordi Casamajo, Javier
Balmaseda, Maite Luque,
Emmanuelle Besnard eta
Victoria Garridoren lanak
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MERTXE DE RENOBALES EHU-KO FARMAZIA FAKULTATEKO KATEDRADUNA
«Orain arte uzta
transgenikoek ez
dute giza
osasunean inolako
kalterik eragin»
ERRONKAK

"

«Landare transgenikoek
lagun dezakete gosearen
arazoa konpontzen»
Biologia da Mertxe de Renobalesen jakintza alorra; asko daki
izaki bizidunen egituraz, bai eta egitura horiek eraldatuta egiten
diren egitura berriez ere, transgenikoez, alegia
Juanma Sarasola

I

DONOSTIA

Biokimikan eta Biologia Molekularrean katedradun da Mertxe de Renobales Scheifler.
Emakume jantzia da bere jakintza alorrean. EHUko Farmazia
Fakultateko bulegotik adeitsu
erantzun ditu EGUNKARIAren
galderak.
• Nekazaritzan bioteknologia erabiltzeak zein argi dakartza? Zein itzal?
Teknologia guztiek dituzte argiak eta itzalak, eta hau ez da
salbuespen bat. Dena den, nik

onura handiak ikusten dizkiot
teknologia honi. Esaterako, Bt
landare transgenikoei esker intsektiziden eta herbiziden erabilera murriztea lortu da, eta
hori ona da ingurumenaren tzat.
Teknologia honek ekar ditzakeen itzalen artean niretzat jabego intelektualarena da kezkarrienetakoa, landare transgenikoak behartsuenen eskuetatik
urrun egotea ekar baitezake.
Arazo hori konpontzen zaila da,
baina ez da ezinezkoa.
• Zer egin daiteke arazo horri aurre egiteko?

Nazioarteko hainbat erakundek
argi utzi dute ezinbestekoa dela
jabego intelektualaren sistema
bat diseinatzea. Sistema horren
bidez ikerkuntza sustatu behar
da eta lortzen diren produktuen
onura soziala bermatu behar da.
Era berean herrialde behartsuetan onuragarri izan daitezkeen
landareen inguruan finantzaketa publikoa sustatu behar da, eta
herrialde aberatsek herrialde
behartsuetan j ardungo duten
zientzialari eta teknikarien heziketan laguntzeko era garrantzitsua da.

«Ikerkuntza sustatu
behar da eta
lortzen diren
produktuen onura
soziala»

• Giza osasunarentzat kaltegarriak dira landare transgeniko ak?
Orain arte merkatura eraman
diren uzta transgenikoek zein
horietatik eratorritako produktuek ez dute giza osasunean
inolako kalterik eragin. Ez dago,
gainera, produktu horiek nekazaritza konbentzionalaren bidez lortutakoak baino arriskutsuagoak direla pentsatzeko
arrazoirik. Oro har, ikerketa
ugari egiten dira uzta transgenikoetan horiek merkatura heldu
aurretik. .. Dena dela, batere
arriskurik gabeko ezer ez dago
bizitza honetan. Pentsatu behar
dugu transgenikoei ezartzen
zaizkien kontrolak eta irizpide
zorrotzak egun supermerkatuetan, belar-dendetan edo botiketan salgai dauden produktu askori ezarriko balitzaizkie apalak
ia hutsik geratuko liratekeela.
• Eta ingurumen ean zein
triskantza egin dezakete landare transgenikoek? Alor horretan ikertzen jarraitzea
ezinbestekoa dela diozu ...
Bai, batetik uzta hauek ingurumenean eragin ditzaketen ondorioak aztertu behar dira. Garrantzitsua da hainbat uztaren
gertuko jarraipena egitea. Esaterako, Bt uztek berez kaltegarri
ez diren espezieengan zein eragin duten ikertu behar da, eta
uzta transgenikoen eta landare
basatien artean geneen isuria
zer nolakoa den ere bai. ..
• Bioteknologiaren bidez
munduan gosea desagertu
ahal izango dela esaten da.
Zuk zer diozu?
Gosearen arazoa oso konplexua da, zio politiko, sozio-ekonomiko eta teknikoak daude
horren atzean, eta ondorioz
erantzun integratua eman behar zaio. Zientziaren eta teknikaren ikuspegitik landare transgenikoek lagun dezakete arazoa konpontzen. Baina, beno ez
gaitezen nahas. Ez dira erabateko erremedioa izango, beste
hainbat neurri ere jarri behar dira indarrean gosearen arazoa
konpondu ahal izateko.

2002ko martxoaren 21 a

ASTRONOMIA

Asteroide bat
Lurretik gertu
igaro da eta
astronomoak ez
dira konturatu
Efe I WASHINGTON

Martxoaren 8an Lurretik
gertu asteroide bat igaro
zen- 70 metrokoa, hiri
bat desagerrarazteko modukoa-, eta astronomoak ez ziren konturatu ere
egin. Lurretik 461. 000 kilometrora igaro zela esan
dute, eta hori eguzki sistemako neurri-eskalan
«gertu» dela. Bostongo
Nazioarteko Elkarte Astronomikotik azaldu zutenez «puntu itsu» batetik
zetorren asteroidea, eta
horregatik ez zuten ikusi.
Asteroideari 2002 EM7
izena jarri diote, eta ikertzaileen aburuz geroan
itzuli egin daiteke berriro
Lurrera. Iragarri dute
itzulera urtea ere: 2093a.
Asteroidea nahiko handia
bada ere badira bera baino askoz ere handiagoak.
Kilometro bateko zabalera duenik bada. Horiek
Lurraren kontra talka eginez gero planeta guztiz
suntsituko litzatekeela
uste da.
Nolanahi ere, asteroide
batek Lurra jotzeko daukan aukera oso txikia dela
gogoratu nahi izan dute
astronomoek, milioi baten artean batekoa da.
Besterik ez.

INGURUMENA

Antartikan
hondoratutako
izotz plataforma
abisu bat dela dio
WWF erakundeak
Efe I WASHINGTON

World Wil dli fe Fund
(WWF) erakundeak aditzera eman duenez Antartikan iragan asteetan hondoratu den izotz plataforma abisu bat baino ez da,
klima aldaketaren seinale
argia. Horregatik agintariek fenomeno horri aurrea hartu behar zaiola
azaldu dute.
«Batetik Kyotoko Protokoloa berretsi behar
dute», azaldu du WWFko
ordezkari Lara Hansenek,
«eta ondoren haratago
joan behar dute. Epe motzeko liskar eta interesak
albora lagatzeko unea iritsi da».

Egunkaria
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OSASUNA. Europako Bularreko Minbiziaren III. Kongresua atzo zabaldu zen, Bartzelonan

Bularreko minbiziagatik hildakoen tasa
laurden bat murriztu da hamar urtean
Ikertzaile talde batek salatu du maiz bularrak errazegi erauzten direla eta alternatibarik eman ez
Erredakzioa

I DONOSTIA

Azken hamar urteotan bularreko minbiziak eragindako heriotzak %25 murriztu dira mundu
osoan. Hala iragarri zuen atzo
Jose Besalga doktoreak, Bartzelonan zabaldu zen Europako
Bularreko Minbiziaren III. Kongresuan. Jose Baselga Bartzelonako Vall d'Hebron Ospitaleko
Onkologia Zerbitzuko koordinatzailea da. Baselgaren arabera, bi dira jaitsieraren arrazoiak:
tratamendu farmakologiko berriak eta tumoreak antzemateko programen zabalkundea.
Bularrekoa da minbizirik zabalduena Europako emakumeen artean. Hala, 2000. urtean
364.118 kasu agertu ziren Europan. Bularreko minbiziak eragin handiagoa du Europako iparraldeko eta mendebaldeko
emakumeen artean. Baselgak
azaldu zuenez, «Europako iparraldeko eta mendebaldeko
emakumeek pubertaroa lehenago izaten dute, umeak beranduago eta gutxiago izaten dituzte, eta menopausia beranduago heltzen zaie». Mundu
osoan, berriz, milioi bat kasu
agertu ziren, horietatik 600.000
herrialde aberatsetan. 1999. urteko datuekin alderatuz gero,
%3,5eko jaitsiera esan nahi du
horrek.

Zenbaitetan bularra ez kentzea
proposatu dute
Osloko Ulleval University Ospitaleko (Norvegia) ikertzaileek
iragarri dutenez, bularreko minbizia duten emakume askori ez
zaie tratamendu alternatiborik
eskaintzen. Ikerlanean salatu
dutenez, askotan bularra zentzurik gabe kentzen zaie emakumeei. Schou Bredalek zuzendutako ikerlana atzo aurkeztu
zuten, Bartzelonako kongresuan.
Bredalen arabera, sendagileek ez dute beti mastektomiaren
eta erradioterapian oinarritutako tratamenduaren artean aukeratzeko aukerarik ematen:
«Emakumeek bularreko minbizia tratatzeko orduan bi aukera
dituztela jakiteko eskubidea
dute. Garaiz diagnostikatu tako
tumoreetan bularra kentzeak
askotan ez du zentzurik». Garaiz diagnostikatu tako tumoreetan edo bost zentimetro baino
gutxiago dituztenetan erradioterapia bidezko tratamendua
hobea dela adierazi zuen.

LABUAAeAN
INGURUMENA
BasoenEgunadagau~

eta oihanetako
aberastasunak
zenbateko galerak izan
dituen salatu nahi dute
Basoen Eguna da gaur, eta,
horren karietara, W orldwatch erakundeak mundu
zabaleko basoen erdiak galdu egin direla salatu du. Basoak desagertzea «ingurumen arazo handia» dela gogoratu du nazioarteko
erakundeak, eta batez ere
ondo zaindu behar direla
oraindik ukitzeke dauden
baso eta oihan handiak, gero
eta urriagoak baitira, baina
ezinbestekoak izadiak arnasa izan dezan.

BOTIKAK

Tentsio altuari aurre
egiten lagun dezakeen
botika bati buruz
oso ondo mintzo dira
zenbait mediku
Erresuma Batuan zenbait
mediku oso ondo mintzo
dira losartan botikari buruz.
Diotenez, hipertentsioari aurre egiteko oso mesedegarria da, eta aintzakotzat hartu behar da. Tentsio altua
osasun arazo ohikoa da, eta
eritasun ugari eragin ditzake;
besteak beste, bihotzekoa
izateko arriskua handitu egiten du.
Bredalek salatu zuenez,
«ehunka emakumeri egiten
zaie ebakuntza mundu osoan,
tumorea aurkitu bezain azkar.
Askok ez dute tratamendua aukeratzeko aukerarik, eta medikuek esaten dietena egin behar
izaten dute». Horregatik, medikuei informazio gehiago ematea iradoki zien.

Mamografien beharra
Kongresuan parte hartzen ari
diren hainbat adituk mamogra-

fien beharra azpimarratu zuten.
Espainiako Senologia Elkarteko lehendakari Rafael Salvadorren ustez, «mamografiek %30
murrizten dituzte bularreko
minbiziak eragiten dituen heriotzak». Adituen arabera, 40
urte baino gehiagoko emakumeek urtero egin beharko lukete mamografia.
Bestalde, bularreko minbiziari aurre egiteko diagnostikazio
sistema eta sendagai berriak
aztertuko dituzte kongresuan.

Sistema horien artean mikroendoskopia dago. Mikroendoskopiak bularbideetako zelulak dituzten ezohiko zeinuak
detektatzen ditu, neoplasia garatu baino lehen.
Gainera, Bartzelonan bildutako adituek Tamoxifen izeneko sendagaiaren onurak nabarmendu zituzten. Tamoxifenek
bularrean tumore bat kendu
dieten emakumeengan du eragina, tumorea berriz zabaltzeko arriskua murrizten duelako.

Gripearen kontrako
Picovir botika
atzera bota dute
AEBetan,
arriskutsua delakoan
Ameriketako Estatu Batuetako Botiken eta Elikagaien
Aholkularitzak Picovir botika ez onartzea erabaki du.
Azaldu dutenez, gripearen
kontrako botika da, baina
sintomei erasan beharrean
birusaren kontra egiten du,
eta giza osasunarentzat
arriskutsua izan daiteke.

UMETOKIAREN ERAUZKETARI BURUZKO IKERKETA
MEDIKUNTZA

Ebakuntzak gutxitzea
iradoki dute
Erresuma Batuan egindako ikerketa batean ondorioztatu dutenez, umetokia zentzurik gabe
kentzen da askotan. Hala, iragan urtean Erresuma Batuan egindako 20.000 histerektomia
saihestu zitezkeela iradoki dute. Adituen arabera, kasuen %75etan beste tratamendu batzuk erabil daitezke. Gainera, askotan umetokiarekin batera obarioak ere justifikaziorik
gabe kentzen direla ondorioztatu dute.
Sendagileek bi aukera dituzte histerektomia
saihesteko: batetik, umetokian arazoak sortzen
dituen zelulen geruza kentzea, eta, bestetik,
umetokiaren antzeko eraginak dituen hormo-

nak sartzea. Bi metodo horiek ez dute bermatzen arazoa konponduko denik, baina, ikertzaileen arabera, ebakuntzak dituen hainbat eragozpen konpontzeko aukera ematen du.
Manchesterko St Mary Ospitaleko Mike Maresh doktorearen aburuz, umetokia kentzeko
ebakuntzak arrisku ugari ditu: «Histerektomia
egiten zaien 130 emakumetikbatek arazoak
izaten ditu, eta beste ebakuntza bat egin behar
izaten da». Askotan gaixoek aukeratzen omen
dute ebakuntza: «Azken finean, haiek dira urte
askotan arazoa sufritu dutenak, eta haiek dira
umetokia kendu nahi izaten dutenak». Mareshek ebakuntza egin baino lehen dauden aukera
guztiak aztertzea proposatzen du. Gainera, erabakia medikuaren eta gaixoaren artean hartu
beharko litzatekeela uste du.

Dietako osasunari buruz
hizketan ariko dira gaur
Bilbon hortzetako
medikuak
Oietan osasun arazoak ohikoak izaten dira helduen artean: %30ek izaten dute nolabaiteko arazoren bat. Horiei buruz mintzatzeko, gaur
hortzetako mediku talde bat
elkartuko da Bizkaiko Odontologoen Elkargo Ofizialean.
Medikuek hortzetako osasuna oso garrantzitsua dela gogoratuko dute, eta gorputz
osoan ager daitezkeela hortzetako osasun txarraren seinaleak.
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farmaziak

PP, Ajuria Eneko
Ituna hausteko
prest

12. astea. 79 egun igaro dira. 286 egun falta dira

Atzo hamar urte Ajuria Eneko Ituna hausteko prest agertu zen pp alderdia, Gipuzkoako Diputazioak autobidearen
Muga alternatiba onartuz gero pauso hori emango zuela
esan zuen Jaime Mayor Orejak, EAEko PPko lehendakariak, «Muga izeneko trazaketa
berria ETAren xantaiaren emai-

esaera

mEJ
GASTEIZ. 09,00-22,0010PEZ TOMAS,
Independentzia kalea, 10, RIAROLA, Santia90 kalea, 31.
ATXAERANOIO, Adnan Aldekoa margolariaren kalea,
33" Gauez, GONZALO-BILBAO, Postas kalea, 34,
LAUDIO. Gau eta egun, AJUERTES, Kamaraka, 4,
Ar.tJRRIO, ARTZINIEGA, AIARA, URDUNA.
Gau eta egun, PEREDA, Landako kalea, 26 (Amurrio),
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datua

bestalde, Sobiet Batasun ohiko Estatu Independenteen Komunitateko estatuburuen goi bilerak ezer gutxi erabaki zuen, Gaur hamar urte, horretaz gain,
Tatarstanen erreferenduma egitekotan ziren, eta Errusiatik bereiztea erabaki zezakeen errepublika horrek, Boris Jeltsin Errusiako presidenteak esan
zuen Konstituzioaren kontrakoa zela erreferenduma,

%60
Oraindik oso arraroa da gizakiek mingaineko minbizia izatea, baina gero
eta maizago atzematen dira kasuak,
Hala, Ameriketako Estatu Batuetan
egin berri duten ikerketa baten arabera , azken hiru hamarkadetan %60
gehiago jasan dute min gaineko minbizia 40 urtetik beherako estatubatuarrek, Stimson PSchantz eta Guo-Pei
Yu medikuek egin dute ikerketa, eta
biak Manhattango New York Medical
Coliegekoak dira, 63.409 laguni hainbat eta hainbat proba egin dizkiete,
1973tik 1997ra, Lagun horiek denak
National Cancer Instituteren zerrendatik atera zituzten bi lagunek; alegia,
noizbait tumoreren bat edo minbizi
kasuren bat atzeman zieten 63.409
lagun horiei. 1985etik mingaineko
minbizi kasuak ez dira izan hainbeste
ere,

efemerideak
Juan Garmendia jaio zen
1898. urteko martxoaren 21 ean Juan Garmendia euskaltzain urgazlea jaio zen,
Lasarten, Soraluzera aldatu zen familiarekin, Han bere kasa hasi zen euskara lantzen, Gerra aurretik antzerki lan batzuk plazaratu zituen, hala nola Ixiltasun Madarikatua, Patxi Kirten", 1944an euskaltzaleen biltoki izan zen liburu denda bat zabaldu zuen Donostian,
1983. Bruno Etxenike euskaltzalea ehortzi zuten, Irunean,
1983. Lasa eta Zabalaren gorpuak azaldu ziren, Alacanten,

Nondik dator 'akademia' hitza?
Asko erabiltzen den hitza da akademia,batik bat goi eskolaren bat eta maila handiko zientzia, zinema eta literatura institutuak izendatzeko, Diotenez, Grezia klasikoko akademeiainstitututik dator, eta institutu hori Academoren omenez sortu zen -Academok eman omen zizkion Atenasi bere
lorategi publikoak-, 387, urtean,Platon filosofo handiak lorategiko zati bat
bereganatu zuen, eta leku horretan filosofiaz hitz egiteko biltzen ziren
hainbat lagun, Akademeia Institutuan,

'Mdii@, Serapio, Milla.

horoskopoa

telefonoak

Uxue Agirre

~

ARIESma~xoak21-apirilak20

~

Egun osoa erlojuari begira zaude. Zure lagunarekin zaudenean ere
bai.
TAURUS apirilak 21-maiatzak 20
Datozen egunak alaiagoak izango dira zuretzat, eta hori aprobetxatu
egin behar duzu,

Hegoaldetik Iparraldera hots egiteko: 00-335 aurrezenbakia , Iparraldetik Hegoaldera: 00-34

GEMINI maiatzak 21-ekalnak 20
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Erre~ideetako

Kostatdeko os~itatea
SAMU
Pozoitzekasuetan
Suhiltzaiteak
Suhiltzaiteak BAMen
Potizia
Baionako Su~refetura
ElektrikajJasarazoak
Erre~ideetako berri
KontseituOrokorra
Miarritzekoaire~ortua

SNCFkotrenbideak
Laborantza Ganbera
Ordua telefonoz
Meteo agina (grabatua)
Meteozerbitzuak
Baiona Taxi

59443535
t5/59633333
56,96.40,80
18
59635555
17
59590919
14/59521018
56963333
59257840
59239066
59555050
59295043
3699
59220330
59238415
59594848

1:I~a'h!!'I!il
SOS Deiak
Udaltzaingoa
Polizia Nazionala
Ordua telefonoz
Tetefono argibideak

112
092
091
093
1003

informazioa
Ertzaintza-Maute
Minoiak
Guardia Zibila
Txagorritxuko Os~italea
Santiagoko O,Orokorra

945222058
945282000
945135500
945256100
945007000
945007600
Os~itateMititarra
945136577
Poliktinika
945140900
Arana Erietxea
945282800
'Naa S Esperanza' kimika 945252500
Ase~e!o ktinika
945274655/66
Arabaktinika
945142100
Forondako aire~ortua
945163591
Gasteizko Renfe geltokia
945230202
Autobus geltokia
945258400
Radio Taxi
945273500
Etbarrituentzakotaxiak
608870144

lJBl!JIJ
Oi~utazioko suhiltzaileak
Bilbokosuhiltzaiteak
Gurutze Gorna
DYA
Ertzaintza
Larriatdiak!Osakidetzal

949422800
944233000
944222222
944319200
944441444
944007474
944006000
944007000
944006900
946006000
944869301

Basurtukoos~italea

mm
Suhiltzaileak
Gurutze Gorna
DYA

Galdakaokoerietxea
Santa Marina

945161163
945222222
945281020

Gurutzetakoos~italea

Sondikako aire~ortua

Renfe
944238633
EuskoTren
9025432tO
Bizkaia irrati taxiak
944162222
Radio Taxi
944448888
Tele Taxi
944442333
Naturgas 902-123456/900-400523
Atkoholiko Anonimoak
944150751
Hiesari aurre egiteko
Hiritar Etkartea, T-4
944221240

lm!E
DYA
Gurutze Gorna
Itsasoko Gurutze Gorria
Os~itateProbintziala

Erresidentzia
Gurutze Gorna (Donostia)
Gurutze Gorna (Irun)
Poliktinika
Debagoienekoerietxea
Zumarragako os~italea
Bidasoakoos~italea

Mendaroko os~italea
Amarakoos~italea

Ertzaintza
Guardia Zibila
Hondarribiko aire~ortua
Renfeko geltokia
EuskoTren
Taxi Autonomoak

943464622
943222222
943272222
943006000
943007000
943214600
943611203
943462200
943035300
943035000
943007700
943032800
943007400
943288888
943211100
943642240
943283599
902543210
943471717

Radio-taxi Donosti
Radio-taxi Santa Clara
Parada taxiak
Sanz Agirrezabala taxiak
Oonosti Gas
Tolosagasa
Gas Hernani
tnformaziosexuata
Donostiako suhiltzaileak
Gi~uzkoako suhiltzaiteak
Hiesari Aurrehartzeko eta
Kontrolatzeko Egitasmoa

943454535
943464646
943278825
943466757
943450200
943650782
943330928
943320444
080
088
943006464

mmlIElJ
112
948222222
948171717
088
948237000
948427500
Guardia Zibila
948221100
Eguneko Psikiatri O,
948273812/61
Nafarroako Os~italea
948422100
Bideko Ama Biriina O,
948429400
Noaingo aire~ortua
948168700
Iruneko Autobusgeltokia 948223854
Renfeko geltokia
948130202
Radio Taxi
948221212
Teletaxi
948232300

I

02 OSAGARRIA
05 ITZULKETA

Ostirala, 15

Osteguna, 14

Larunbata, 16

Igandea, 17

_fIdUh;.

OSAGARRIA:
ITZULKETA

33
02

OSAGARRIA
ITZULKETA

09
04

OSAGARRIA
ITZULKETA:

30
00

OSAGARRIA
ITZULKETA:

39 OSAGARRIA
OI ITZULKETA

ONCE _____________________ Kupoitzarra --_superkuPoia
ASTELEHENA-I B

99.175

Ezinezkoa egin ahal izaten da batzuetan, horretarako benetako gogoa
jarriz gero

Haserrea konpontzeko biderik onena ez da izaten isilik eta muturtuta
egotea,

LIBRA

rallak24-urrlak23

Azkenaldian badirudi batere lagunik gabe zabiltzala, beti hain bakarrik
zabiltza,
SCORPIUS urriak 24-azaroak 23
Oso litekeena da ezin litekeen beste hori hurrengo egunetan posible
dela sinestea,
SAGITTARIUS azaroak 24-abenduak 23

CAPRICORNUS abenduak 24 -urtarrilak 20

Asteazkena, 20

04
05

LEO uztailak 21-abuztuak 23

Egunero ezin dira gauza denak ondo egin, baina egunero gauza denak
gaizki ere ez,

08 ·10·22 05·28·31 04·05·08 04·06·07 06 ·18 ·24 11·28·29 06 ·15·28
25·32·45 36·48·49 11· 39·49 12·22·42 28·35·41 36·37·44 30 ·42·49
OSAGARRIA
ITZULKETA

Gora begira eta behera begira, batzuetan gauza batzuk ikusten dituzu,
bestetan besteak",

Zure barrua poza dariola sumatzen duzunean aprobetxatu behar duzu
gauzak egiteko.

Bonolotoa
Asteartea, 19

CANCER ekainak 21 -uztailak 20

VIRGO abuztuak 24-1railak 23

SOS Deiak/Foruzaingoa
trunekosuhiltzaiteak
DYA
Gurutze Gorria
Errepideetako informazioa

zozketak
Astetehena, 18

Garaian garaiko bizitzea ondo dago, baina aurreikuspen batzuk egitea
ere ez legoke gaizki.

ASTEARTEA·19

ASTEAZKENA-20

OSTEGUNA·14

47.978

22.921

67.238

OSTIRALA·15

IGANDEA-ll

24
08

l

50.822 r 18.971J
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020seriea

AQUARIUS urtarrilak 21-otsallak 18

BILBO. 09,00-22,00, ARENAZA, Autonomia kalea, 9,
BENEDICTO Altamira, 26, MONTES, Tiboli kalea, 31.
FERNANDEZ, Artekale, 33, EGlRAUN, Hurtado de
Amezaga, 10, LLORENTE, Pedro Egileor, 3,
MAGUREGI, Zabalburu plaza, 4, MENTXAKA, LarrakoTorre, l. MARTIN, Iturnaga kalea, 4,
Gauez,SANTISTEBAN-FONTAN, San Jose plaza,Z/9,
UNZETA, Bailen kalea, 24,
BARAKALDO. Egunez,SAIZ, Bagaza kalea, 7.
Gauez, ZEBERIO, Teixidor,4,
BASAURI. Egunez, GARDE IBANEZ, Juan XXIII., l.
Gauez LUNO FERNANDEZ, Karea9a Goikoa, 16,
BERMEO, MUNDAKA. Gau eta egun,
SARMIENTO, Mikel Deunaren enparantza z/g
(Bermeo),
DURANGALDEA. Gau eta egun, UNAMUNZAGA,
Muruetatorre, 2(Durango),
ERANDID-TXORIHERRI, Egunez, TEJIELO,Jose A,
Agirre enparantza, 8(Erandio),
GALDAKAO. Egunez, GARCIA, Senorio de Bizkaia,
39,
GERNIKA, BUSTURIA, FORUA. Gau eta egun,
DOMINGUEZ, Don Tello, 7. (Gernika),
GETXO. Egunez,JIMENEZ, lIetas, z/g, MORON,
Bidezabal kalea, 2, Gauez, FERNANDEZ, Ibaiondo, 9,
LEIOA. Egunez, COLORADO, Mendibile, l.
LEKEITID-EA. Gau eta egun, MARKU ERKIAGA,
Arranegiko Zabala, 5(Lekeitio),
MEATZALDEA. Gau eta egun, PRESA, Fuente Vieja
Etor~idea, 2(Muskiz),
MIIIGIALDEA. Gau eta e9un, BOYRA, Konkordia,
10 (Mun9ia),
ONOARROA, MARKINA, BERRIATUA. Gau eta
e9un, ROLDAN,Aranatar Sabin, 2(Ondarroa),
PORTUGALETE, SANTURTZI ETA SESTAO.
Egunez,SARRIA, Carlos VII., 13 (Portugalete),
LOIZAGA, Iparragirre, 29 (Santurtzi), GOMEZ, Gran Via,
3(Sestao), Gauez, ANGOITIA,Simon Bolivar, 9-11
(Portugalete),
URIBE.I(OSTA. Gau eta egun, PRESSER, Loiola San
Andres kalea, 50 (Sopela),
ZALLA, GUENES, BALMASEDA. Gau eta egun,
SARALEGI, Maristak, 10 (Zalla),
ZORNOTZA. Gau eta egun, ARANBURU, Txiki eta
OIaegi,3,
DONOSTIA. 09,00-22,00, IMAZ, Ber9ara kalea, 3,
ETXEBERRIA, Salaberria, 29 (Amara), ARRAZOLA,
Secundino Esnaola, 21 (Gros), DONCEL, Elose9i, 132
(Herrera), Gauez, CABIRO,Askatasun etorbidea, 14,
ANDOAIN. Egunez, GOROSPE, Rikardo Arregi,
Gauez, RODRIGUEZ, Kale Na9usia, 24, (Lasarte),
ARRASATE. Gau eta egun, RUIZ, Madalena kalea,
31.
AZKOITIA, AZPEITIA. E9unez, ETXEBESTE,
Artetxe, 6(Azpeitia), Gauez, RUIZ, Kale Nagusia, 13
(Azkoitia)
BEASAIN, ORDIZIA. Gau eta e9un, AZPILIKUETA,
Kale Nagusia, 18 (Beasai),
BERGARA. Gau eta egun, CAMACHO, Oxirondo
kalea,4,
DEBA, MUTRIKU. Gau eta egun, PORTILLO,
Astillerokalea, 2(Deba),
EIBAR, ERMUA. Gau eta e9un, LAS HERAS, Sostoa
kalea, 10 (Eibar),
ELGOIBAR, SORALUZE, MENDARO. Gau eta
e9un, YUDEGO, San Franzisko kalea, 18 (Elgoibar),
ERRENTERIA, LEZO, PASAIA. E9unez,
KEREJETA, Pablo Iglesias, 7(Errenteria), Gauez,
ARAGON GARBIZU, Nafarroa etorbidea, 77
(Errenteria),
ESKORIATZA, GATZAGA. Gau eta egun,
ITURRALDE, Miarte kalea, 18,
HERNANI, URNIETA. E9unez, CORREA, Antziola
kalea, 44 (Hernani), Gauez,RODRIGUEZ, Kale Na9usia,
24,(Lasarte),
HONDARRIBIA. Gau eta egun, ALMAJANO,
Mendeluauzoa,
IRUN. Gau eta egun, MONZON, Nafarroa Etorbidea,
21.
LASARTE·ORIA, USURBIL. Gau eta egun,
RODRIGUEZ, Kale Nagusia, 24, (Lasarte),
OIARTZUN. Gau eta e9un, IRAGORRI, Miketeleak,
ONATI. Gau eta egun, BARRENETXEA, Kalezaharra,
l.
TOLOSA. Gau eta egun,BRONTE, Korreo kalea, 20,
URRETXU, ZUMARRAGA, LEGAZPI, Gauez,
J.APAOLAZA, Lau bide, 27 (Legazpi).
VILLABONA. Gau eta egun, BRONTE, Korreo kalea,
20. (Tolosa)
ZARAUTZ, ORIO, AIA. Gau eta e9unMALDEGI,
Urdaneta kalea, 8(Zarautz),
ZUMAIA, ZESTOA, GETARIA. Gau eta egun
MUTIOZABAL, Alai poligonoa Z/9 (Zumaia),
.~t;'i;';I;J't;'
IRUNERRIA. 09,00-22,00, ZOZAYA,San Jorge
Etor~idea , z/g, ARBIZU, Erletokieta, 13, JIMENEZ,
Garcia Najera pasealekua, IRUJO, Carlos III, Etorbidea,
SAN MIGUEL, Sarriguren bidea, z/g (Markalain),
LOPEZ Zan90tzako merindadea ,59 (Berriozar),
IRIB,~S, Pedro Bidegor, z/g, COBOS, Irun etorbidea, 4
(Arre), Gauez,ARBIZU, Erletokieta, 13,JIMENEZ,
Garcia Najera pasealekua, COBOS, Irun etorbidea, 4
(Arre),

Hemen eta han ibili zara azken egunetan, eta gero lurreratzea kostatu
egin zaizu,
PISCIS otsailak 19-ma ~xoak20
Ez zaizkizu la ordenagailuak gustatzen? Menperatzen ez dituzulako
gertatzen zaizu hori.

Oharra: Frantziako legeei se9ituz, se9urtasun
neurnengatik Ipar Euskal Herriko guardiako farmazien
izenak ematea debekaturik dago, Guardiako farmazia
batera joateko herriko edo eskualdeko polizi etxera
deitu beharra dago derngorrez,
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han-hemen
triarrak, 7.580 euro ordainduta denera. Asto
arraza hori Austrian sartu
nahi du Machek, galzorian
dagoen arraza bat delako.
Internet bidez jakin zuen
animalia horren berri austriarrak. Denera 15 asto
saldu ziren San Viteroko
enkantean.

Duela berrogeita
hamar urte ezagutu
zuten elkar eta orain
ezkondu dira
Italiako bikote bat herenegun ezkondu zen, elkar
ezagutu eta 50 urtera. Annibale Labo (85 urte) eta
Bianca Castellana (79 urte) Lissone herriko elizan
ezkondu ziren (Milan).
1940an ezagutu zuten elkar. «Elkarrekin urte asko
egin ditugun arren, ezkontzeko aukerarik ez genuen
izan orain arte. Guretzat
garrantzitsua da ezkontzaren kontua, batik bat familia tradizioagatik», esan
zuen Bianca Castellanak,
ezkondu bezain pronto.

Parapsikologo bat
Guinness liburura,
mamuak
'ehizatzeagatik'
Richard Wiseman parapsikolo britainiarra Guinness Liburuan sartu dute,
«mamuen inguruko ikerketarik handiena egin
duelako». Mamuak ikusi
omen dituztenen lekukotasunakjaso dituzte Wisemanek eta haren 250 laguntzaileek. Ikerketan
parte hartu dutenetik batzuek esan dute «mamuren bat edo antzeko zerbait» ikusi zutela, baina
Wisemanek berak esan du
ez dela frogatu mamurik
badenik. Horren ondotik,
mamurik badenik ez duela
sinesten esan du.

Austriar batek
Zamorako sei asto
erosi ditu enkante
batean
Aurreko asteburuan San
Vitero herrian (Zamora,
Espainia) egin den enkante batean sei asto erosi zituen Heihrich Mache aus-

Ben Kingsley aktorea,
Erresuma Batuko
Ohorezko Zaldun
Ben Kingsley aktore britainiarra Erresuma Batuko Ohorezko Zaldun izendatu zuen herenegun Elizabeth II.a Ingalaterrako
erreginak. Kingsleyk 57
urte dauzka, eta, Gandhi
filmean eginiko lanagatik,
Oscar sari bat irabazi zuen
1983an. Aurten ere Oscar
sarietarako hautagaien artean dago, bigarren mailako aktoreen atalean,
Bugsy filmean eginiko lanagatik. «Oscar saria irabaztea baino areago iruditzen zait Ohorezko Zaldun
titulua eskuratzea», esan
zuen Kingsleyk berak.

Hongo, munduko pertsonarik zaharrena
Argazkikoa Kamato Hongo da, munduko pertsonarik zaharrena; ofizialki, 114 urte ditu. Orain arteko zaharrena, Maude Farris-Luse estatubatuarra, martxoaren 19an hil zen, 115 urte eta 56 egun zituela.

ICF

Annie Lennox, moja tibetarrekin

Izenik gabeko jendearen alde

Annie Lennox musikaria, erdian, Passang Lhamo
(ezkerrean) eta Chuye Kunsang moja tibetarrekin
ageri da argazkian, Londresen. Bi mojak espetxean
egon dira azken urteotan, Tibeten eskubideen alde
egiteagatik, eta egunotan utzi dituzte aske.

Michel Compte argazkilaria eta Geraldine Chaplin
aktorea dira argazkikoak. People and Places with No
Name (Izenik gabeko jendea eta lekuak) izeneko kanpainaren ekitaldi batean parte hartu zuten, Los Angelesen.

Ekologisten elkarteek
007 agentea 'fitxatu'
dute, basoen alde
egiteko
Espainian diharduten lau
elkarte
ekologistak
(WWWF I Adena, Ecologistas
en
Accion,
SEO/BirdLife eta Greenpeace) Pierce Brosnan aktoreafitxatu dute, basoen
aldeko kanpaina baterako. Hala, kanpaina horretarako erabiliko dituzten
karteletan James Bond
pertsonaia azalduko da,
basoen defentsa egiteko
eskatuz. Batik bat, kontsumitzaileen kontsumo ohiturak aldatze aldera antolatu dute kanpaina elkarte
ekologistek.

hilberriak

+
Joakin
Urkizu
Beitia

ljosefina Alday, ikastolako
jangelako langilearen senarra)

Atzo hil zen, 82 urte zituela

"Azken arnasa bota duzu,
baina garen bitartean
gure artean izango zara"

Une latz honetan
bat egiten dugu
familiaren saminarekin
INTXAURRONDO IKASTOLAKO
GURASO ETA LANGILEAK

Donostian, 2002ko martxoaren 21ean

ZURE FAMILIA

Juli
Egiguren
Aranguren

Haren aldeko hileta-elizkizuna gaur
izango da, 19:30ean, Azpeitiko Soreasu
parrokian.
Oharra: Gorpua, bien bitartean,
Azpeitiko tanatorioan egongo da.
Azpeitian, 2002ko martxoare1l 21em.
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ANTZERKIA. Lukas Dorronsorok zuzendu ditu hizkera donostiarraren erabilera asko zaindu duten bi antzezlanak

Soroaren uzta biltzeko garaia
Martzelino Soroaren 'Anton Kaiku' eta 'Gabon'-en aurrestreinaldiak izango dira bihar Deban, Goaz taldearen eskutik
Ainhoa Oiartzabal

I

OBRAK

DEBA

Kirioak dantzan dauzkate Debako Goaz antzerki talde amauteurreko kideek, bihar gaueko
22:30ean herriko zinema aretoan ia bi urtean eginiko lana erakutsiko baitute: Martzelino Soroaren Anton Kaiku (1878) eta
Gabon (1880) antzezlanen lehen emanaldia. «Aurrestreinaldia izango da biharkoa, maiatzean, Antzerki Astean, egingo
baitugu estreinaldi ofiziala»,
azaldu digu Joseba Eskudero
taldeko idazkariak, Goazen entsegu lokalean. Aipaturiko astea Martzelino Soroa antzerkigile donostiarrari eskaini diote,
aurten haren heriotzaren mendeurrena betetzen dela-eta.
Eurak bezala, euskalduna eta
herritarra delako aukeratu zuten iazko urtearen hasieran
Martzelino Soroaren lanen bat
taularatzea: «Saiatzen gara euskal antzerkigile klasikoen lanak
aurkezten, eta aurten Soroaren
heriotzaren mendeurrena denez, harenak aukeratu ditugu».
Soroaren obra guztiak irakurri
ondoren eta antzerki taldeari
ongi egokitzen zitzaizkiela erabaki ondoren aukeratu dituzte
Gabon eta Anton Kaiku antzerki
obrak. Aurreko urteetan Xabier
Mendigurenen lanak, Alfonso
Sastreren besteren bat-beraiek euskaraturik- edota taldeko batek idatziriko obrak aurkeztu izan dituzte.

Maitasun istorioa
eta epaiketa
xelebrea

Debarrak
hizkera donostiarrean
Obraren aukeraketatik hasi eta
aurkezterainoko lan osoa egiten dute Goaz taldeko kideek:
testua moldatu, pertsonaien paperak banatu, arropak egin, eszenografia osatu ... «Auzolanean egiten dugun lana». Prozesu
horretan eskura dituzten baliabideak zeintzuk diren oso kontuan hartzen omen dituzte:
«Esaterako, bi taldekideren bi
furgonetetan sartu behar zaigu
material guztia. Hori da talde
amateur baten muga», baina
muga baino aberastasuna da
Goazentzat amateur izatea;
«oso ongi pasatzen dugu taldean».
Entseguak ere eurak zuzentzen dituzte, eta bihar taularatuko dituzten XIX. mendearen
amaierako bi antzezlanetan zailena hizkera egin zaiela esan
digu Goazeko idazkariak: «Oso
hizkera zaharra eta donostiarra
darabil Soroak lan hauetan».
Hala, jatorrizko testua zertxo-

bait moldatu egin dutela azaldu
digu Joseba Eskuderok, «baina
joera edota espresio naturalak
gordez». Hala ere, Lukas Dorronsoro taldekideak eta obren
zuzendariak tentuz zaindu
omen du aktoreen hizkera testuko aren ahalik eta antzekoena
izatea.

Talde amateur sendoa
Egun, 20 lagun inguru biltzen
dira 1974. urtean sortu zen Debako antzerki taldean. «Lukas
Dorronsoro da hastapenetatik
dagoen kideetako bat». Beterano batzuek heldu omen diote
urteetan taldeari, eta haiek bi-

deratu dute, nolabait, jendearen joan-etorria. Duela urte
pare bat gazte talde indartsu bat
sartu zela azaldu digu Eskuderok, eta taldea asko sendotu
zen. Gazte horiek eskaini zituzten joan zen urtean 30 emanalditik gora formatu txikiko Tra-

PROZESU OSOA

Obraren aukeraketatik
hasi eta aurkezterainoko
lan osoa egin dute: testua
moldatu, arropak josi,
eszenografia egin ...

bena-espekta-kuloa ikuskizunarekin.
«Antzerkia egin nahi duen
orok dauka egiteko aukera, hori
da gure irizpidea». Halaber, antzerki obra desberdinak eskaintzea eta euskarazko obrak taularatzea da euren helburua:
«Egia esan, militantziagatik ere
bagaude, hau da, euskarazko
antzerkia egiteagatik». Deban
ez ezik Euskal Herriko herri
gehiagotan ere izan dira, «eta
beste hainbestetan izango ginateke hainbeste lagun antolatzea
errazagoa izango balitz». Eskuderok talde lanari egozten dio
Goazen arrakasta.

Hiru ordu laurden eta ordu
erdi irauten dute, hurrenez
hurren, Gabon eta Anton Kaiku antzerki obrek, guztira
ordu eta erdiko ikuskizuna
osatzen dutela.
Lehena Gabonetako giroan Donostiako Alde Zaharreko plaza batean gertatzen
da, duela mende eta laurden
inguru. Jendea kantuan ari
da, eta bi helduk, bata gizonezkoa eta bestea emakumezkoa, elkar topo egiten
dute. Batak diruaren beharrean eta besteak maitasunaren desioan, elkar hartuko
dute antzerki obra konstunbrista honetan. Andre J oxepa emakumezko protagonistaren rola jokatuko duen
Inma Soraluze aktorearentzat lehendabiziko papera
izango da.
Anton Kaiku antzezlaneko
protagonista izen bereko
morroi xelebrea da. Honek
bere nagusi artzainaren ardiak lapurtu egingo ditu.
Egindakoa zuritzen saiatuko
da, baina azkenean harrapatu eta epaitu egingo dute.
Epaiketa protagonista bezain xelebrea izango da, eskribau maltzurrak eta alkate
zuhurrak protagonismo berezia izango dutela. Gipuzkoako Goierrin, Ataundik
Zegamara bitarteko herriren
batean jazoko da gertaera
barregarria.
Bi obren emanaldien artean atsedenaldia egingo dute
aktoreek, eta opari berezi bat
zozketatuko dute ikusle guztien artean.
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urtetan 1882an Donostian Euskal-Erria aldizkaria antolatzen
hasi zen euskal antzerki onenaren sariketak. «Tamalez, ez zen
beste inor aurkeztu», dio Urkizuk.
Inazio Mujika idazle eta Martzelino Soroaren Euskal naparren joaera edo emigrazioa

'URRUTIKO INTXAURRAK' OBRAREN IRUDI BAT. Y.lraolak margoturiko irudi honetan Martzelino Soroaren

Herri
antzerkigilea
BIZITZA ETA OBRA. Umorezko eta
euskarazko herri antzerkia arrakasta handiz
taularatu zuen Martzelino Soroak.
Ainhoa Oiartzabal

I

DONOSTIA

izi-bizia, umoretsua eta
graziaz beteriko antzerkia» egiten zuen Martzelino Soroak (Donostia, 18481902), Patri Urkizuk Euskal antzertia (1984) liburuan idatzi
zuenez. Iriyarena, Anton kaiku,
Gabon ... euskarazko umorezko
antzerki ugari idatzi eta egin
zuen, askotan musikaz lagundurik. Hirira jaisten ziren nekazarien gorabeherak, Donostiako
bizitza ohiturak ... gertuko eta
garaiko antzerki ludikoa idatzi
zuen, azken finean.
Halakoxea, bizia-bizia izan
zen haren bizimodua. Donostianjaio zen, XIX. mendearen
erdialdera, eta bertan hil zen, 54
urte geroago. Besteak beste,
gimnasta, iheslaria eta antzerkigilea izan zen. Valladolideko
Unibertsitatean Zuzenbidean lizentziatu zen arren, inoiz ez
zuen jardun legegintzan; aitzitik, langintza arras diferentea
izan zuen gaztaroan. Pepe Peharekin batera, Gimnasio Municipal delakoa jarri zuen abian
Donostian. Hango oholtzan
aurkezten zituen Soroak berak
eginiko hainbat antzezlan.
1871 n istripu lazgarria izan
zuen, zirkuan gimnasia ikuskizun bat eskaintzen ari zela: bolborarekin eskuak erre zituen.

B

Bigarren Karlistaldian erbestera alde egin behar izan zuen.
Liberala zen pentsaeraz, eta
Amadeo erregeari jarritako bertsoekin agintariak haserretu zitzaizkiolako alde egin zuen Iparraldera, aurrena Getariara eta
gero Ziburura. Han zegoela, El
Trueno elkartea sortu zuen, Donostiako beste errefuxiatu batzuekin. Hainbat ikuskizun eskaini zituzten hango ikusleen
gozagarri, tartean Iriyarena
(1876) obra sonatua, donostiarren ohiturei buruzko gaztelaniazko zarzuela txikia - euskarazko hainbat pasarte ere baditu- o
Behin Donostiara itzulita, lehengo gimnasiora itzuli zen, eta
haiekin eskaini zuen berriro Iriyarena 1878an. Izugarrizko
arrakasta lortu zuen.

Euskal antzerki modernoa
Iriyarena-ren ondotik ildo bereko antzerki lanak ondo zituen
Soroak, hots, Donostiako ohitura eta xelebrekeriei buruzko
umorezko antzezlanak. Orduan, ordea, euskarazkoak izan
ziren: Anton Kaiku (l878), Gabon (1880), Au ostatuba! (1884),
Lapurrak, lapurrak(1885), Gorgonioren estuasunak edo boltsa
galdu (1888), Ezer ez etaJesta
(1899) ... Anton Kaiku frantsesezko La pharse du Maitre Pathe-

idazlea izan zen, gimnasta ...

II H:f~ [II ~ li!) I:f:11 i!:tl] ':1
Idazlea

«Umore zuria, inozentea
erabiltzen zuen Soroak.
Xelebrekeriak,
donostiarkeriak
atsegin zituen»
GOTZON EGIA
Idazlea

«Garai hartan antzerkia
denbora-pasa hutsa zen.
Halaber, komunikabideen
funtzioa betetzen zuen»
lin 1479. urteko lanaren moldaketa eta beharbada euskarazko
lehenengo itzulpena dela uste
du Patri Urkizuk. Euskaraz ez
ezik gaztelaniaz ere idatzi zuen
antzerkia: La Coneha, exeursi6n
veraniega en un bano y dos olas
(un aeto y dos eseenas) 1894ko

obra, adibidez. Azpimarratzekoa da Soroak irabazi zituela bi

(1988) liburuaren apailatzailearen iritziz, umore zuria, «inozentea» erabiltzen zuen antzerkigile donostiarrak: «Xelebrekeriak, donostiarkeriak atsegin
zituen. Hori guztia, Beterriko
euskaran kontaturik». Gertuko
antzerki horrek Donostian eta
inguruan arrakasta handia izan
zuen. Santotomasetan, adibidez, Antzoki Zaharra lepo beterik egoten zen haren emanaldietan. «Garai hartan denborapasa hutsa zen antzerkia, ez zegoen irratirik, ez telebista eta zinemarik, eta ohikoa zen jende
arrunta joatea. Halaber, komunikabideen funtzioa betetzen
zuten», gogorarazi digu Gotzon
Egia idazle donostiarrak. Horren adibidea da XIX. mende
amaierako Urnietako euskal
jaietako emanaldiez EuskalErria aldizkariak dioena: «( ... )
Barrenen arra oso onartua izan
zen bere zati guztietan zeukan
hizkera jator eta pentsamendu
goituengatik. Anton Kaiku jostaketa menditarrak ere farra eta
txaloa gogoz begiratzaileen artetik lortu zuen».
Finean, obra asko eta arrakastatsuak egin zituen, eta euskal antzerkigintza berriari ekarpen garrantzitsua egin zion.
Honela zioen Koldo Mitxelenak
Euskal antzertia liburuan ageri
denez: «Bere erritarrei, orduko
donostiarrei, parre-algara lasaia eta ajolakabea eragin nai
zien ezkero, etzuen bere egitekoan utsik egin (... ) Biotz-ixuri
xamurrez baizik ezin ikus dezakegun euskal-teatro aren jaiotza
eta Donostia zaarreko izkera
eta oiturak».

Donostiar peto-petoa
Ezinezkoa da Soroa eta Donostia bereiztea. Inazio Mujikak
Donostiako XIX. mendearen
bukaeran eta XX. mendearen
hasieran sortu zen mugimenduaren barnean kokatzen du
Soroa: «Euskal-Erria aldizkariaren inguruan hainbat lagun elkartu ziren, Manterola tartean,
euskara biziberritzen aritu zirenak». Soroak antzerkiari heldu
zion, eta Mujikaren arabera,
obra ezagunez gainera, bakarrizketa asko utzi zituen idatzirik. Gotzon Egiak, berriz, Soroak euskara irakasteko eskolak
ere eman zituela azaldu digu:
«El imposible vencido. Reciva clases de euskara. Izenburupean

iragarkiak jartzen zituen egunkarietan». Egiaren aburuz, frantses giroko Donostian bizi zen
gizon moderno eta liberala zen
Soroa, «pertsonaia kuriosoa
oso».
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ANTZERKIA. 110 emanaldi egin dituzte 2001eko urritik hona, eta gazteengana iristea lortu dute, sexuaz mintzatuz
'Ordu berdea'
estreinatuko
dute etzi NAEko
ikasleek
eskolako aretoan
E. Elizondo I IRUN EA

Donostiako II. Antzerki Saria Vaiven
taldearen 'Lotsa gabe'·k irabazi du
Ttanttakaren 'Errudun jaioak' obrak aipamen
berezia jasoko du Antzerkiaren Nazioarteko
Egunean, Donostiako Antzoki Zaharrean
Ainara Gorostitzu I DONOSTIA

Asteazkenean, hilaren 27 an,
Antzerkiaren Nazioarteko Egunean, Vaiven antzerki taldeak
Donostiako II. Antzerki saria jasoko du, Lotsa gabe lanaren «interpretazio fresko eta kalitatezkoari eta testu landuei esker».

ANA PIMENTA
A. G. I DONOSTIA

Vaiven antzerki taldeakhelburu pedagogikoarekin sorturiko
obraren arrakastaz eta sariaz
Ana Pimentak hitz egin digu,
harrituta, baina gustura.
• Sari hau 'Lotsa gabe'-k urte eta erdian izan duen arrakastaren erakuslea izan daiteke. Nolajaso duzue?
Egia esan, harrigarria izan da
guretzat, ez baikenuen espero.
Donostian aurkeztu genuenean izugarrizko arrakasta izan
genuen, segituan agortu baitziren sarrerak eta, gainera, sekula antzerkira joaten ez zirenak eraman genituen eta oso
hunkigarria izan zen. Baina
konpainia indartsu ekin lehiatu
ginen, Ttanttaka, Txalo eta La
tentacionekin. Nik uste dut

Vaiven konpainiaren Lotsa
gabe antzezlanaren ondoan,
Ttanttakaren Errudun jaioak
obrak aipamen berezia jasoko
du, bere «sendotasunagatik eta
estetika landuagatik».
Iaz Donostian antolatutako
euskarazko ikuskizunetan, bi
obra horiez gain, beste lau hau-

tagai zeuden: Txaloren Emaztea
kapelarekin nahastu zuen gizona,
Ttanttakaren Errudunjaioak, La
tentacion taldearen Komeriaka
eta Txaloren Bambulo.

Gazteek sexuarekin dituzten
harreman korapilatsuen ingurukoa da Vaivenen obra. Garbine Losadak eta Felipe Lozak
idatzi zuten; euskaratu, berriz,
Nagore Aranburuk egin du.

Aktore eta ikusle gazteak
Bost antzezleak bezala -Jon
Calvo, Dorleta Urretabizkaia,
Miren Ibarguren, Gorka Otxoa

eta Maider Yabar-, emanaldietako ikusleak ere gazteak
izan dira gehienbat.
Sariak banatzeko ekitaldia
datorren asteazkenean egingo
da, Donostiako Antzoki Zaharrean. Jose Ramon Amundarainek eginiko eskultura bat jasoko dute, esku bateko bost hatzak sartuz eutsi ahal zaion
metalezko eskultura bat. Horrez gain, 9.015 euroko saria jasoko dute, datorren urtean euskarazko obra bat estreinatzeko.
Iaz Ttanttakaren Noveccento
obra izan zen saritua.

VAIVEN ANTZERKI TALDEKO ZUZENDARIA

«'Lotsa gabe' modu zintzo
batean egin dugu; erabat
biluzik dago»
ideia, taldea, ikuskizunaren karrera, hau da, atzealdea saritu
nahi izan dela. Aktoreek, itzultzaileak eta banatzaileok izugarrizko lana egin dugu.
• Epaimahaiak obraren
freskura eta kalitatea azpimarratu ditu. Zure ustez,
zer du lan honek hainbeste
gazte erakartzeko?
Modu zintzo batean egin dugu
obra hau, erabat biluzik dago,
eta gazteentzako oso interesgarria dela uste dut, zentzuei
zuzenean hitz egiten die, bihotzera doa eta gazteek dituzten

zalantzei erantzuten die. Asko
komunikatzen duen obra da.
• Obra honetako antzezleak
eta ikusleak oso gazteak dira. Euskal antzerkiaren hobetzearen seinale ote da?
Ez nintzateke hori esatera ausartuko, antzerkia krisian baitago beti; arteen sasiko senidea dela dirudi, aurrekontu gutxien duen arte mota da, arazo
gehien bertan daude. Baina Lotsa gabe-rekin, gutxitan gertatu
den bezala, gazteak antzerkira
joan dira. Guk erronka bat balitz bezala hartu dugu, nik ilu-

sio handia bainuen gazteekin
eta bi eletan ikuskizun bat egiteko.
• Zein dira Vaiven taldearen
proiektuak?
Gure ideia gazteekin komunikatzen jarraitzea da, eta lehenik, apirilaren 25ean, Portugalgo iraultzaren egunean, A
cuestas con Murphy estreinatuko dugu Antzoki Zaharrean,
euskaraz. Komedia dramatiko
erromantikoa da eta Santiago
Sanchezek zuzenduko du.
Hurrengo proiektua Sin pelos
en la lengua izango da eta
oraindik lanean ari gara horrekin. Lotsa gabe-ren eskubideak, berriz, Katalunian erosi
dizkigute, eta katalanez egingo du Oriol Grauk zuzenduriko Regina antzerki taldeak.
Guk, berriz, Espainian hasiko
dugu itzulia.

Ordu berdea izenburuko
antzezlana estreinatuko
dute Nafarroako Antzerki
Eskolako ikasleek etzi Irunean, eskolako aretoan
bertan. 12:00etan eta
18:30ean izanen dira
emanaldiak, eta igandean
ere ordutegi berean ikusi
ahal izanen da NAEko
ikasleen lana.
Carlos C. Del Riok idatzitako lan horrek NAEk
antolatutako haurrentzako antzerki testuen lehiaketa irabazi zuen 1997.
urtean. Iazko ekitaldian
euskarazko saria eman
gabe gelditu zen eta Del
Riorena aukeratu dute
aurten antzezteko. Gaztelaniaz zen jatorrizko bertsioa eta Kike Diez de Ultzurrunek euskaratu du.
NAEko ikasleekin batera, Maiken Beitia aktoreak parte hartuko du antzezpenean. Maite izeneko emakumearen rola
beteko du. Ezkonduta
dago eta bi alaba ditu. Ramon Vidal zuzendariak
obraren mamia azaldu
zuen: «Amak, aitak bezala, etxetik kanpo lan egiten du, eta egun osoa
ematen du batetik bestera. Alabek gurasoekin
egon nahi dute, eta denbora neurtzen duten erlojuei horretarako ordu berdeak eskatzen dizkiete».
«Haurrek euren gurasoekin denbora emateko duten beharrari buruzko gogoeta proposatzen du lanak», gaineratu zuen.
Beitiarekin batera, David Goni, Susana Gutierrez, Xabi Lopez, Lur Korta eta Miren Itziar Su arezek osatzen dute obran
parte hartzen duen aktore
taldea.

Ikastetxeentzat ere bai
Larunbateko eta igandeko emanaldien ondotik,
datorren astelehen, astearte eta asteazkenean Nafarroako hainbat ikastetxetako ikasleentzat eskainiko dute Ordu berdea
obra.
Goizez izanen dira
emanaldiak, 09:30ean eta
11:30ean. Oraingoz hamabost bat ikastetxek
agertu dute obra ikusteko
asmoa.
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Gizona poetari mintzo zitzaion
BLAS DE OTEROREN POETIKA AUTOBIOGRAFIKOA. Poetari zuzenduriko kongresuko
azkenaurreko hitzaldian, Fanny Rubio irakasleak Bilboko egilearen poetika aztertu zuen

ZINEMA

David Graciaren
-Things I did to
say I do' film
laburra telebistan
botako dute bihar
Edurne Elizondo

Estibalitz Ezkerra

I

BILBO

intzotasunaren poetika
osatu zuen Oterok,
Fanny Rubio idazleak
atzo azaldu zuen bezala, benetan sentitzen zuen hori islatzen
baitzuen poemetan. Ezaugarri
horregatik, hain zuzen, bere garaiko aditu askok Miguel Unamunorekin erkatzen zuten poeta. Espainiako gaia, erlijioaren
tratamendua, euskal erreferentzien erabilera oparoa, existentziaren sentimendu tragikoa,
Nietzscheren filosofia iturria ...
Nahikoa ziren Bilboko egile
biak harremanetan jartzen zituzten gaiak.
«Eleizalde irakasleak aipatu
izan duenez, Oterok eta Unamunok bazuten hizkuntzaren
erabilera bat gainerako poetek
zeukatena baino harantzago
zihoana. Unamunok eragin
handia eduki zuen garai hartako
egile askorengan, beraz, ez da
harritzekoa Oterok ere haren
nolabaiteko antza izatea», zioen Rubiok.
Konparaketak konparaketa,
Otero ez omen zegoen aditu

Z

horiek esaten zutenarekin oso
ados. «Sarritan aipatu zuen
Unamonorekin erkatua izateaz
nekaturik zegoela». Bilbokoak
ez zuen Unamuno benetako poetatzat hartzen, eta horren adibide da Majadahondako etxean
zegoela bestearen Cancionerori buruz idatzirikoa: «hau poeta
baldin bada, ni artzapezpikua
naiz». Iritzi haiek, baina, ez zuten Oterok idazle bezala Unamunori zion mirespena lausotzerik lortu. Hain zuzen, Bilbokoak zenbait idazle eta poetei
zuzenduriko poemen artean,
bada bat bere herrikideari eskainirikoa.

Lehen pertsona dun poesia
Baina Rubioren aburuz, bazen
Otero Unamunorengandik eta
garaiko esperimentalistengandik bereiztu zuen zerbait: Bilbokoak lehen pertsonadun poesia
landu zuen. «Zu bati zuzenduriko poesia idatzi zuen, non, aldi
berean, ni-a eta zu Otero bera
ziren. Alegia, lehen pertsonan
antolaturiko diskurtso horretan
Blas de Otero herritarra Blas de
Otero poetari mintzo zitzaion».

I

IRUNEA

Pido la paz y la palabra-rekin

Idazlea eta literatur irakaslea

«Blas de Oterok ez zuen
poesian errealitatea
berriro asmatzen;
errealitatea beste modu
batera bizi nahi zuen»

etapa politikoenari ekin zion
Oterok, baina baita biografikoki
sakonenari ere. Aurreko lanetan jada ni-aren presentzia agerikoa zen, baina aipatu obratik
aurrera are nabarmenago egin
zen. Oteroren maisu tasuna bi
izate horiek - subjektu lirikoa
eta gizabanakoa- uztartzean
zegoen.
Batzuetan, baina, subjektu lirikoak benetako Otero gainditzea lortzen zuen. Biografia berregiteko gogoa islatu gura
zuen poetak, eta ez errealitatea
berriro asmatzea. «Datu biografikoak zuzentzeko moduan aipatzen zituen. Oterok ez zuen
errealitatea berriro asmatzen,
hura beste modu batera bizi
nahi zuen. Horretarako , poesiak eskaintzen zizkion baliabideekin moldatzen zen».
Egoerak berregitearen berregitez, poesia Oteroren alter egoa bilakatu zen. Alter ego kritikoa,
itxaropen guztia poesian jarrita
zeukana. Halaxe esan zuen
Oterok berak: «nire poema guztiak ematen ditut bakean dagoen gizon baten truke».

David Gracia iruindarraren Things I did to say I do
izenburuko film laburra
emango dute bihar Espainiako Telebistako La2 kateko Version espafiola
saioan. Saioko film laburren lehiaketan parte hartzeko aukeratu dute Graciaren lana.
Estatu Batuetan filmatu
zuen pelikula hori egile
iruindarrak, ingelesez, eta
han estreinatu zuten
2000. urteko irailean. Telebistan bota ondoren
jaialdietara aurkeztea da
orain egilearen asmoa.
Bere ezkontzaren egunean berandu esnatzen
den senargaia da Graciaren pelikulako protagonista. Garaiz ailegatu ahal
izateko hamaika oztopori
egin beharko dio aurre,
eta, egoera horretatik
abiatuta, film azkar eta dibertigarria osatu du David Graciak.
«Film arina nahi nuen,
erritmo bizikoa, eta, batez
ere, oso bisuala. Hitzek,
noski, garrantzia dute baina umorea, batez ere, irudiek islatzen dute. Ingelesez ez dakienak ere ulertu
ahal izanen du pelikularen mamia zein den»,
azaldu zuen egileak, atzo,
Irunean, bere filma aurkezteko egindako agerraldian.

Eskolako proiektua
abiapuntu
Things I did to say I do

Oteroren aitzakian, Bernardo Atxa aeta Jose Sarama oaurrez aurre
Goi mailako gonbidatu bik itxi zituzten atzo
Blas de Oterori buruzko jardunaldiak.
Mario Hernandez Madrilgo Unibertsitate
Autonomoko irakaslea aurkezle zela, Bernardo Atxagak eta Jose Saramagok litera-

turaren gaineko hainbat kontu aipatu zituzten. Ekitaldia Arriaga antzokian izan zen,
eta entzule ugari gerturatu ziren bertara.
Iragan astelehenetik atzo arte, Blas de
Oterori zuzenduriko kongresua hainbat adi-

turen topagune bihurtu zen. 11 hitzaldiren
bitartez Otero poetaren zenbait alderdi aztertu zituzten beste horrenbeste hizlarik.
Orain antolatzaileen hurrengo urratsa jardunaldietako aktak argitaratzea izango da.

izenburukoa David Graciaren laugarren film laburra da, baina 35 milimetrotan filmatzen duen
aurrenekoa.
Replay
(1997), Lucky Bill (1996)
eta Besame mucho (1995)
dira iruindarrak aurretik
egindako lanak.
Atzo Irunean aurkeztu
zuena Los Angelesen filmatu zuen David Graciak,
Uelako Unibertsitatean
egin baititu ikasketak. Pelikula, hain zuzen ere, eskolako proiektua izan
zen. «Gidoia aurkeztu eta
aukeratu egin zuten. Taldea osatu eta filmatzeari
ekin genion», azaldu
zuen. Hamazazpi minutuko pelikula da lan horren
emaitza. Craig Zimmerman aktorea da protagonista nagusia.
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ARTEA. Eve Ariza, Javier Balmaseda, Emmanuelle Besnard, Casamajo, Victoria Garrido eta Maite Luque dira

Andorrako sei artista gazteren lanak
protagonista Amarica aretoan

Rafael Moneori
buruzko
erakusketa
zabalduko dute
gaur Palman

Urtero printzerriak sortzaileei esleitzen dizkien lantegietan sortutako obrak bildu dituzte

Agentziak I PALMA

Ivan Santamaria I GASTEIZ

Andorrako printzerrian kulturaren ikuspegia aldatzen ari diren
hainbat gazteren lana ikusgai
dago egunotan Gasteizko
Amarica aretoan. Herrialde txiki eta menditsu bat baino gehiago badela erakutsi nahi dute ,
baduela munduan egiten diren
espresio artistikoekin harremana. Sei artista, sei kontzeptu izena
hartu du erakustaldiak, sortzaile bakoitzak izaera propioa duela azpimarratzeko.
Eve Ariza, Javier Balmaseda,
Emmanuelle Besnard, Jordi
Casamajo, Victoria Garrido eta
Maite Luque dira artistak. Guztiei Massanan dituen lantegiak
erabiltzen utzi zien Andorrako
Kultura Ministerioak urtebetez,
eta horren ondorio dira Gasteizen dauden lanak.
Josep Maria Ubach Andorrako Kultura zerbitzuburuak azaldu zuenez, «deigarria» iruditu
zaie lantegien eskaintzaren
emaitza, «66.000 biztanle dituen herri txiki batetik aurkeztu
dezakegun lanak gure neurria
handitzen duelako». Erakusketako parte-hartzaileek tailerretako hirugarren deialdian aukeratu zituzten.
Espazio eta inguru bera partekatu arren, artista bakoitzak
mezu eta teknika propioak landu ditu. Hala, bakoitzak dituen
interesak ageri dira islaturik
Amaricako espazioan. Eve Arizak, esaterako, kontsumo gizar-

IZAERAK

'Sei artista sei kontzeptu'
erakusketak sortzaile
bakoitzaren izaera
propioa adierazten du

za guztiak hezurrez osatutako
aldamio batean biltzen dituenak. «Alegoria bat da: elementu
horrek etxeak eraikitzeko laguntzen du, eta nik nahi dut gizakien pentsamenduen euskarri izatea», azaldu zuen artistak.

Hildakoak oroitzeko eskulturak

tearen aurka aldarri egiten du.
Gizakien baloreak salerosketarako besterik ez direla azaltzen
ahalegintzen da. Instalazioen
artean, plastikozko erretiluetan

salgai daudenjaioberrien ilarak,
uniformizazioaren salatari.
Javier Balmaseda kubatarrak
margoak eta testua nahasten
ditu, batasun bat bilatzeko gau-

Jordi Casamajo, Victoria Garrido eta Maite Luque beteranoak
dira. Ez da lantegietan parte
hartzeko izan duten lehenbiziko
txanda. Antzina hildakoak oroitzeko erabiltzen ziren eskulturak dira Casamajoren erreferentzia. Hala eta guztiz ere, aspaldiko prozedura eskultorikoei egungo dimentsio bat
gehitu die Andorrako gazteak.
Garridok, berriz, gizabanakoak eta hark kolektibitatean beharrezkoa duen errespetuaren
ideia irudikatzeko giza gorputzaren atal txikiak darabiltza.
«Atal txiki bakoitzak independentzia du, gauza orokor baten
parte bada ere», esan zuen.
Emmanuelle Besnardek artearen eta naturaren arteko elkar
eragin ean sakondu du.

Pradoko parkeari beste itxura bat emateko
proiektuak prestatu dituzte bost artistak
I. S. I GASTEIZ

Bost artista ezagunek Pradoko
parkeari balio kultural erantsia
emango diote, beste horrenbeste proiektuen bidez. Gasteizko Udalaren ekimena dira
esku-hartzeak, eta 340.000 euro bideratuko ditu horien kokapena finantzatzeko. Esther Ferrer, Francisco Ruiz de Infante,
Susana Solano, Claudia Wissmann eta Sergi Agilarrek udalaren gonbita onartu eta
proiektu bana aurkeztu dute.
Ariznabarra eta Batan auzuneen arteko muga naturala
osatzen du Pradoko parkeak,
eta Mendizorrotza eta Armentiara j oateko pasabidea. Aski

ezaguna da gasteiztarren artean, ugariak baitira bertan entrenatzen diren kirolariak. Halaber, umeentzako zein adin
guztientzako pertsonentzako
bilgunea da, batez ere eguraldi
samurra dagoenean.
Hain zuzen ere, izaera horri
eutsi eta ez dela ezer inposatuko adierazi zuen Rosa Olivaresek, proiektuko koordinatzaileak. Artista bakoitzaren proiektua irizpide horren arabera
gauzatu da. Esther Ferrerrek
parkean alde batera eta bestera
dauden bideetako harlauzekin
jokatzea proposatu du. «Zenbaki lehen ekin ibilbide bat egin
nahi dut, inolako erlieberik gabe. Horien gainean jolastu, ibili

edo korrika egin ahalko da» ,
azaldu zuen. Antzeko ikuspuntu bat landu du Sergi Aguilarrek. Urrunetik ezin izango dira
ikusi, baina hurbiltzean mapak
eta kontinente etako forma geografikoakmarraztuko dira lurzoruan.
Aztertu beharko den proiektu bakarra Claudia Wissmann
alemaniarrarena da. Kasu horretan, zelaietan esku hartu
nahi du artistak, eta Udalak horren legezkotasuna aztertu
nahi du. Espazio karratu batzuk
kokatu nahi ditu, parkearen azpian egon zitezkeen parkeak
irudikatzeko.
Ruiz de Infantek aurkeztu du
proposamen deigarriena. Hau-

Rafael Moneo tuterar arkitektoak
1990etik
2002ra bitartean egindako proiektu onenen erakusketa bat zabalduko
dute gaur Balear uharteetako Palma hirian, bi gunetan banatuta: Pilar eta
Miro Fundazioa eta Baleareetako Arkitektoen elkargoa. Argazkiak, zirriborroak, maketak eta planoak dira erakusketaren
osagarri nagusiak. Rafael
Moneok berak hitzaldi
bat egingo du, gaur arratsean, erakusketaren
inaugurazioarekin bat
eginez.
Pilar eta Joan Miro
Fundazioak Palman duen
egoitza Moneok 80ko hamarkadaren amaieran eta
90ekoaren hasieran diseinatua da, eta obra hori jotzen du erakusketaren komisarioak, Piedad Solansek, Moneok ondorengo
urteetan egindako lanen
jatorri eta sorburutzat.
«Fundazioak mugarri
bat ezarri zuen Moneoren
ibilbidean», adierazi zuen
atzo egindako aurkezpenean Solansek. «Trinkotasunaren ideia jasotzen
du, Moneok Los Angelesko katedraleko lanean azken muturreraino eramango duen ideia». Rafael Moneo . Fundaziotik Los
Angelesko katedra 1era da,
hain zuzen, erakusketaren izenburua. Katedral
hori, ezeren okerrik ez
dela, irailean inauguratuko da.

Bi zatitan banatua

rrentzako jolasen inguruan
egin du hausnarketa, eta ibilbide antzeko bat sortu nahi du.
Pradoko inguruan dauden
umeekin lantegiak egin nahi ditu proiektua finkatu aitzin.
Susana Solanok Linterna izeneko eskultura garatu du. Oinezkoentzako erreferentzia bisuala izango da.

Pilar eta Joan Miro Fundazioan bildutako materialak bi eraikin horien ingurukoak izango dira:
Palmako Pilar eta Joan
Miro Fundazioa eta Los
Angelesko katedrala.
Arkitektoen elkargoan,
aldiz, Moneoren beste lan
ezagun batzuen inguruko
materialak daude ikusgai:
Houstongo Arte Eder museoa, Stockholmeko Arte
Modernoko Museoa, Donostiako Kursaala, Don
Benito kultur etxea, Madrilgo Prado museoko
handitze lanak, Chivite
bodegak eta Bartzelonako Auditorio eta Zentro
Musikala.
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PENTSAMENDUA. EHUk ematen du argitara, eta iaz kaleratu zituzten lehen bi zenbakiak

LITERATURA

Gogoaren inguruko euskarazko
zientzia aldizkaria aurkeztu dute

240.000 bisitari
espero dituzte,
gaurtik aurrera,
Liburuaren
Parisko Azokan

EHUko Logika, Kognizio, Hizkuntza eta Informaziorako Institututuak sortu du 'Gogoa'
Juan Luis Zabala

I DONOSTIA

KEPA KORTA

Gogoa aldizkariaren aurreneko

'Gogoa' aldizkariko zuzendaria

bi zenbakien aurkezpena egin
zen, atzo eguerdian, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian duen campusean. EHUko
Logika, Kognizio, Hizkuntza eta
Informaziorako Institutua (ILCLI) da aldizkariaren egilea,
Kepa Korta irakaslea zuzendaria, eta EHU argitaratzailea.

«Unibertsitate arloko
diziplina arteko ikerketara
bideratutako euskarazko
aldizkaria da 'Gogoa'»
zabala gaur egungo pragmatikari

Euskal Herriko Unibertsitateko
Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko Aldizkaria du azpititulu Gogoa-k, eta

idatzi du Kepa Kortak.

atzo aurkeztutako bi zenbakiak
iazko data dute: 2001eko apirilekoa lehenak, eta 2001eko
urrikoa bigarrenak. Hirugarrena uda baino lehen izango da
plazan, ezeren okerrik ez dela.
«Unibertsitate arloko diziplina arteko ikerketara bideratutako aldizkaria da Gogoa», definitu du Kepa Korta zuzendariak.
«Euskara hutsez egina da»,
gehitu du, «eta gogoari buruzkoa; gogoa du ardatz, alderdi
eta diziplina askotatik begiratua
bada ere: filosofia, psikologia,
hizkuntzalaritza, informatika
eta adimen artifiziala, matematika, logika ... ».
«Alor horietan lanean ari diren ikerlari euskaldunak» dira,
Kortak dioenez, idazlanen egileak, «EHUn lan egiten dutenak
zein beste unibertsitate batzuetan dabiltzanak».
Hala ere, aldizkariaren lehen
atala, Itzulpena, kanpotik hartutako oinarrizko testuei eskainia
da. Willard Van Orman Quine-

Ondoren artikulu berriei zabaldutako atala dago , Artikuluak
izen generikoa duena. Aldizkari
zientifikoetan ohikoa den galbahea iragan behar dute atal
horretako artikuluek argia ikusi
baino lehen: bi adituk irakurtzen dute artikulua, eta biek
baiezkoa ematen badiote ez
dago arazorik; biek ezezkoa
emanez gero, artikulua ez da
Gogoa-n plazaratuko; baiezkoa
bakarrak ematen badio, beste
aditu bati emango zaio artikulua, eta hark erabakiko du balekoa den edo ez.
Beste hiru atal ere baditu aldizkariak: Liburuen kritikak,
Aurkezpen laburrak (liburu berriei buruzko erreseinak) eta Berriak albistegia.
Jaunba Berasategi marrazkigile eta zinemagile ezaguna da
Gogoa aldizkariaren azalaren
diseinatzailea. Harengan zein
beste laguntzaile askorengan
aurkitu duen jarrera laguntzailea eskertu du Kepa Kortak.

Bi adituren oniritzia behar
dute artikuluek

ren Enpirismoaren bi Dogma plazaratu du Gogoa-k 2001eko apirileko zenbakian, eta Alfred
Tarskiren Egiaren kontzepzio semantikoa eta semantikaren oinarriak urte bereko urrikoan.
Ondorengo atalak, Zabal-zehatz begiratuz izenekoak, iker-

keta alor bati edo gai jakin bati
buruzko «ikuspegi panorami-

koa» eskaintzea du xede. «Adituek gustura irakurtzeko modukoak izan behar dute atal horretako testuek, eta aditu ez direnen
interesa
pizteko
modukoak». Apirileko zenbakian Luis A. Perez Mirandak
Hautatzeari buruzko arrazoibidea eta bere mugak izan zituen
aztergai, eta urriko an Begiratu

Agentziak

I PARIS

Gaurtik hilaren 27ra bitartean, 1.250 argitaldariren
lanak bilduko ditu, 50.000
metro koadrotan, liburuaren Parisko 22. Azokak. 240.000 bisitari espero dituzte antolatzaileek,
eta 1.600dik gora izango
dira azokako stand-etan
egongo diren idazleak.
Italia da aurtengo ekitaldiko gonbidatu nagusia, eta herri horretako 60
egile izango dira azokan.
Marcello Fois, Erri de Luca, Claudio Magris eta
Mario Rigonmi dira Italiako ordezkaritza ofiziala
osatuko duten idazle etako batzuk.
Alabaina, hainbat idazle ezagun -Umberto
Eco, Andrea Camilleri eta
Vicenzo Consolo, besteak
beste-, ordezkaritza ofizialetik at helduko dira
Parisera, Silvio Berlusconi Italiako lehen ministroaren politikaren aurkako
protesta gisa.
Silvio Berlusconik ez
du parte hartuko gaurko
inaugurazio ekitaldian,
eta ezta Jacques Chirac
Frantziako lehen ministroak ere, Monterreyn
(Mexiko) izango baita,
NBEren hitzaldi batean
parte hartuz. Catherine
Tasca Frantziako Kultura
ministroa izango da ekitaldiko pertsonaia nagusia. Tascak adierazi zuen
ez zuela Berlusconi gaurko inaugurazio ekitaldian
izan zedin nahi.
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MUSIKA
Radioheadek uztailean Donostian emango
duen kontzerturako sarrerak salgai etzi

MUSIKA

Goeran Winbergh tenore suediarra hilda
aurkitu dute, antza bihotzekoak jota
Vienako (Austria) etxebizitza batean aurkitu zuten Goeran Winbergh-en gorpua. Bezperan Beethovenen Fidelio opera abestu zuen Saatsoper
antzokian. Gorpuaren ondoan bihotzerako sendagaiak aurkitu zituen Poliziak. Hori dela eta,
uste da bihotzekoak jota hil zela. Goeran Winbergh (Estokolmo, 1943) tenoreak Milan, Londres, Paris, Salzburgo, New York eta beste hainbat hiri tako antzoki eta jaialdietan abestu zuen.

Radiohead taldeak Donostiako Kursaaleko auditorioanjoko du uztailaren 31n, antzokietan egingo duen biraren barruan. Thom Yorke eta bere
lagunen emanaldirako sarrerak larunbatean, hilak 23, jarriko dira salgai ohiko lekuetan. Radioheadek aurten bertan grabatu nahi du datorren
urtean kaleratuko den disko berria. Hori dela eta,
baliteke Donostian eskaintzea material berriaren
lagin bat, promotorak azaldu duenez. Hau izango
da Radioheadek Donostian jotzen duen bigarren
aldia, 1997an aK Computer aurkeztu baitzuen.

MUSIKA. Europako konpositore barroko en obran espezialista da 1990ean sorturiko taldea

Erredakzioa

I DONOSTIA

Johan Sebastian Bach-en Nekaldia San Mateoren arabera

obra ezaguna Bach Collegium
Japan orkestra eta ahots seikotearen bertsioan entzun ahal
izango da gaur Donostiako Kursaaleko auditorioan, 20:00etatik aurrera. Bach Collegium Japan 1990ean sortu zuen Masaaki Suzuki zuzendari japoniarrak,
Europako konpositore barrokoen lanak - Bach bera, Haendel
eta Claudio Monteverdirenak
bereziki- garai hartako musika
tresnekin interpretatu eta japoniarrei ezagutarazteko helburuarekin. Japonian finkatuta
badago eta emanaldi gehienak
han ematen baditu ere, Europara gero eta sarriago etortzen da
eta dagoeneko hainbat jaialdi
ezagunetan jo du, Bremengo
eta Leipzigeko jaialdietan, besteakbeste.

Bachen grabazio ugari
Masaaki Suzuki zuzendariak organoa eta konposizioa ikasi
zuen Tokioko Arte Ederretako
Unibertsitatean, eta ondoren
klabea eta organoa Amsterdamgo Kontserbatorioan (Herbehereak). Sari asko irabazi ditu
Europako hainbat lehiaketa tan
eta kontzertuak eman ditu

Frantzian, Italian, Alemanian,
Suitzan edota Japonian. Bach
Collegium J apanekin, Bachen
kantatak eta klaberako lan osoak grabatu ditu.
Ahots seikote batek lagunduko du Suzukik zuzendutako orkestra, Kursaalen. Gerd Ti.irk
tenoreak Evangelistaren rolean
abestuko du, eta Ekkehard Abele baxuak Jesusen ralean. Dominique Labelle sopranoa, Robin Blaze kontratenorea, Jun
Suzuki tenorea eta Chiyuki Urano baxua izango dira beste lau
bakarlariak.
Gerd Ti.irk tenore alemaniarra aditua da antzinako musikan. Rene Jacobsekin ikasi
zuen kantu barrokoa Schola
Cantorum Basiliensis-en, eta
orain bera da bertako irakaslea.
Cantus Koln eta Gilles Binchois
abesbatzetako kidea da.
Ekkehard Abelek Leipzigeko
Bach lehiaketa irabazi zuen
1996an, eta Monteverdiren Orfeo abestu du Municheko Operan. Antzinako musikaz gain,
egile garaikideen obrak ere interpretatzen ditu (Ligeti, Stockhausen ... ).
Dominique Labelle AEBetako orkestra sinfoniko ospetsuenetan aritu da (Boston, New
York, Filadelfia ... ) eta Bernard
Haitink, Kurt Masur eta Seiji
Ozawa zuzendariekin egin du
lan. Traviata, Lucia de Lammermoor eta Don Giovanni operak
abestu ditu, besteak beste. Kurrikulum apalagoa dute Jun Suzuki eta Chiyuki Urana japoniarrek. Suzukik Mesias abestu
zuen 1999an eta Txirula miragarria eta Don Giovanni operetan
parte hartu du. Uranok Errusiako obrakjorratu ditu nagusiki.

Poesiaren Nazioarteko
Eguna ospatuko dute
gaur Liburuaren Etxean
Liburu aren Etxeak eta
Olerti Etxeak ekitaldi b at
antolatu dute gaurko Poesiaren Nazio arteko Egun a
ospatzeko. Ekitaldia Bilboko Liburuaren Etxean egingo da, 19:30ean, eta bertan
p arte h artuko dute Jose
Luis Padron poeta gipuzkoarrak eta Xoan Alonso gitarrista galiziarrak. Padronek
poemak errezitatuko ditu
euskaraz, gaztelaniaz eta
galegoz.

LITERATURA

Bach Collegium
Japan-ek Bachen
-Nekaldia' joko du
gaur Kursaalen
Ahots seikote baten
laguntza izango du
Masaaki Suzukik
zuzendutako
orkestrak

LITERATURA

Joan Agut-ek irabazi du
Joan Crexells
katalanezko nobela
saria
Joan Agut idazle eta kritikariak irabazi du, El mestre
de Tailllliburuarekin, XXXI.
Joan Crexells saria. Ateneu
Barcelones elkarteak antolatutako sarira iaz katalanez argit araturiko 70 lan
aurkeztu dira. XII-XII!.
mendeetan girotutako nobela historikoa da El mestre
de Taull, eta berau idazteko
ikerketa lan handia egin behar izan du idazleak, epaimahaiaren iritziz. Eleberria
«arteari eta mistizismo ari
buruz hausnarketa egiteko»
b aliatu zuel a azaldu zuen
Agutek.

ZINEMA

Patrick Schulmann
zuzendaria hil da, auto
istripuan
Patrick Schulmann zuzendari frantziarra atzo goizalde an hil zen, auto istripu
b atean jasandako lesio larrien ondorioz. Schulmannek arrakasta lortu zuen
1979an Et la tendresse... bordel! filmarekin, eta 1985ean
P.R. O.F. S. lanarekin. Bere
azken film a Comme une bete
izan zen, 1998an. Georges
Moustaki, Serge Reggiani
eta Jean-Michael Caradecen zenb ait kanturen egilea
ere bazen Schulmann.

ARTEA

Carmelo Bernaolak hunkiturik jaso
du Guerrero Fundazioaren saria
«Pozik eta hunkiturik» jaso zuen Carmelo Bernaola konpositore bizkaitarrak atzo Guerrero Fundazioak emandako saria (72.000 euro).
Eskerrak emateko izan ziren Bernaolak ekitaldian esandako hitz bakarrak, baina aurretik Antonio Gallego musikologoaren laudorioak
entzun zituen. Gallegok Bernaolaren hiru alderdiak azaldu zituen:
konpositorea, interpretea eta irakaslea. Ibilbide profesionalean
«bere kasa» eta askatasun osoz jarduteko Bernaolaren gaitasuna azpimarratu zuen Gallegok.

Norvegiako
Parlamentuko kultura
batzordeko kideei
harrera Donostian
Koldo Mitxelenako Per
Barclay artistaren erakusketa del a eta, Norvegiako
Legebiltzarreko Kultura batzordeko kideak bisitan dira
Donostian. Gipuzkoako Diputazio ak harrera egingo
die gaur 13:00etan eta ondoren hainb at kultur gune
bisitatuko dituzte.

Egunkaria
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aholkua

Realaren egoera aztertu du
Donostiako 'Irutxulo' aldizkariak

Bizkotxoari kakao zaporea emateko
modua

Donostiako Irutxulo aldizkarian Realaren
egoera aztertu dute. Besteak beste, Toschacken dimisioa, atzerritarrak eta entrenatzaile berria hartu dituzte hizpide. Horretaz
gain, Antxon Iturriza mendizale eta kazetaria ere elkarrizketatu dute. «Mendian zentzutasunaren muga ez da inoiz oso argia»,
adierazi du Iturrizak.

Ia etxe guztietan dago bizkotxoa egiteko
errezetaren bat. Errezeta ia guztietan irina
ezinbesteko osagaia da. Bizkotxoari txokolate zaporea eman nahi izanez gero, haurrek-edo jango dutelako, bi koilarakada irin
botatzen duten aldiro kakao koilarakada
bat bota. Egia da bizkotxoa ez dela askorik
puztuko, baina zapore ederra izango du.

Ar itaratzallea: Donostiako Komunikabideak E.M.

TOLOSA. Camping eta Selam

musika

Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

AMOROTO. Joseba Tapia. Bihar,
arratsaldeko 20:30ean, kultur etxean.
BARAKALDO. Juana la del
Revuelo, Chico Martin.
Bihar, gaueko 23:00etan,
Barakaldo antzokian.
BILBO. The Low Frequency in
Stereo, Ainara Legardon eta
Boogie Van. Gaur, arratsaldeko
20:00etan, Bilborocken.
Chronical Anger, Myst.
Bihar, arratsaldeko 20:00etan,
Bilborock aretoan.
Nebula, EI Caco eta Sisha
Pangma. Gaur, iluntzeko 22:00etan,
Azkena aretoan.
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.
Gaur, Euskalduna jauregiko
auditoriumean.
Kawa. Gaur, gaueko 22:00etan,
Kafe Antzokian.
Ars Viva Abesbatza eta Euskal
Kamerata. Gaur, arratsaldeko
20.00etan, San Bizente elizan.
Solo los Solo, EI Perro Crew.
Bihar, Azkena aretoan, gaueko
22:00etan.
DONOSTIA. Erlijio Musikaren
XII I. zikloa. Gaur, 20:00etan,
Mariaren Bihotza parrokian, Eskifaia
abesbatzaren eskutik.
Bach CoUegium Japan. Gaur,
arratsaldeko 20:00etan,
Kursaaleko auditorioan.
ELGOIBAR. Alboka. Bihar, gaueko
22: 15ean, Herriko antzokian.
GASTEIZ. Sonia Diaz Cruz. Gaur,
arratsaldeko 20:00etan,
Falerina lorategian.
Mikel Urdangarin. Bihar, goizeko
II :30ean, Mendebaldea institutuko
areto nagusian.
Adriana. Bihar, gauean,
Stendhal aretoan.
IRUN. Urtz. Martxoaren 23an,
gaueko 22:00etan, Urdanibia plazan.
IRUNEA. Ugona Ukegwo
Quartet. Gaur, arratsaldeko
19:00etan, UPNAn.
Etxarri-Aranazko abesbatza eta
Pablo Sarasate orkestra.
Gaur, bihar eta martxoaren 23an,
Gaiarre antzokian.
OIARTZUN. John Wayne Soul
Stereo eta Kulcha Links Sound
System. Bihar, gaueko 22:00etan,
Pagoa garagardotegian.
ONDARROA. Segabathor. Bihar,
00:00etan, 34 diskotekan.
SEGURA. Ansa ahizpak.
Bihar, 22:30ean, Elorripe tabernan.

astasendia'. Bihar, 20:00etan eta
martxoaren 23an, arratsaldeko
18:00etan, Zornotza aretoan.

antzerkia
ABADINO. 'Traingspotting'.

Euskararekin jolasean ariko dira
Urmeneta eta Amonarriz
Kike Amonarriz tolosarrak eta Asisko Urmeneta iruindarrak hitzaldia eskainiko dute gaur Aretxabaletako udaletxe zaharrean, 'Euskaraz dibertitzeko manerak' izenburupean. Hizlari biak euskararekin jolasean ariko
dira. Entzuleen irribarrerik ez da faltako, segur aski. Ekitaldia arratsaldeko 19:00etan da hastekoa.

Bihar, gaueko 22:00etan, gaztetxean.
BEASAIN. 'Kontenedore baten
istorioak'. Bihar, gaueko 22: 15ean,
Usurbe antzokian, Maskaradaren
eskutik.
BERMEO. 'Sobre los perjuicios
del tabaco'. Bihar, 21 :OOetan,
Nestor Basterretxea udal kultura
aretoan, Ramon Barearen eskutik.
BILBO. 'Se infiel y no mires con
quien'. Gaur, 20:30ean, Aiala
antzokian, J. Kremel eta J. Torres
konpainien eskutik.
'Menudencias'. Gaur, arratsaldeko
19:30ean, Errekalde kultur gelan,
EI Tendereteren eskutik.
'Tio Vania'. Bihar eta martxoaren
23an, arratsaldeko 20:00etan,
Arriaga antzokian. Martxoaren 24an,
arratsaldeko 19:00etan izango da.
'Menudencias'. Gaur, Errekaldeko
kultur gelan, arratsaldeko 19:30ean.
DONOSTIA. 'Rock &Clown'.
Gaur, bihar, martxoaren 23an eta
24an, arratsaldeko 20:00etan,
Antzoki Zaharrean, Yllanaren eskutik.
'Encarnacion'. Gaur, eguerdiko
12: 15ean, EHUn,
Mercedes Farriolsen eskutik.
GASTEIZ. 'EI Mesias'. Gaur,
20:30ean, Printzipal aretoan,
Abadiako antzerkiaren eskutik.
'La guerra del sofa'. Gaur,
12: 15ean, Unibertsitate Pabilioian.
GETXO. 'Yo me bajo en la
proxima, i.y usted?'. Gaur,
arratsaldeko 20:00etan, Getxo
antzokian, A. Marsillachen omenez.
bukaeran mahai-ingurua izango da,
Adolfo Marsillachen alargun
Mercedes Lezcanoren, Pep Mune
aktorearen eta Jose Monleon
kazetariaren eskutik.
'Servicio de ayuda a la mujer'.
Bihar, arratsaldeko 19:00etan, Getxo
Antzokian, Aztiak taldearen eskutik.
IRUN. 'La recordadora'. Gaur,
20:00etan, Udal liburutegian,
Ohiulari Klownen eskutik.
MIARRITZE. 'Kaio luma zikina'.
Gaur, arratsaldeko 20:00etan, Colisee
aretoan, Maskaradaren eskutik.
TAFALLA. 'Aqui no paga nadie'.
Bihar, gaueko 21 :OOetan,
Kultur Etxean, Teatro de la Pradera
taldearen eskutik.
ZORNOTZA. 'Ekidazuko

bertsolaritza
AZPEITIA. Bertso poteoa.
Martxoaren 24an, eguerdiko
13:00etan, herriko kaleetan barna.
BILBO. BBK sariketa (Finala):
Busturialdea, Ipar Uribe.
Bihar, arratsaldeko 19:00etan,
Kafe Antzokian.
Bertso-afaria: Jexus Mari Irazu
eta Jon Maia. Bihar, gaueko
21 :OOetan, Kafe Antzokian.
DONOSTIA. Bertso-afari: Jexus
Mari Irazu, Sustrai Colina.
Martxoaren 23an, Martutenen,
gai librean.
GASTEIZ. Manex Agirre eta Urko
Egana. Gaur, goizeko II :OOetan,
Aixkiriako AEKn.
OION. Juan Mari Juaristi eta
Nagore Soroa. Gaur, iluntzeko
21 :OOetan, Euskatelgian.
IBARRA. Bertso-afaria:
Manukorta eta Fredi Paia. Bihar,
gaueko 21 :OOetan, gaztetxean.
MUTILOA. Bertso-afaria:
Xebastian Lizaso, Inaki Murua,
Penagarikano, Andoni Egana.
Bihar, Lierniko Mujika jatetxean.
ZALLA. Bertso-bazkaria: Iratxe
Ibarra eta Sustrai Colina. Bihar,
arratsaldeko 14:30ean, Institutoan.
ZAMUDIO. Bertso-afaria: Igor
Elortza eta Unai Iturriaga. Bihar,
gai librean, 21 :30ean, Jana jatetxean.
ZUMARRAGA. Antton
Fernandez, Gorka Ojanguren,
Gorka Azkarate, Nerea
Elustondo, Joseba Barandiaran
eta Asier Iriondo. Martxoaren 23an,
gaueko 21 :OOetan,
Ama Lur elkartean.

dantza
MIARRITZE. Mintegiak. Gaur,
gaueko 21 :OOetan, Colisee aretoan,
Pantxika Telleriaren eskutik.

hitzaldiak
ANDOAIN. 'Campana co ntra la
Europa del capital'.
Gaur, arratsaldeko 19:30ean,
Uranga tabernan.
ARETXABALETA. 'Euskaraz
dibertitzeko manerak'. Gaur,
arratsaldeko 19:00etan, udaletxe
zaharrean, Asisko Urmeneta eta
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koktela
kio. Hiru edari horiek ondo nahastu,
eta fruta guztia edariaren gainean jarri
behar da (mandarina eta banana xerretan moztuta, eta gereziak osorik).
Gero, porto pixka bat botako diogu gainetik.
Portugalgo Porto hiriko edaria da, eta
oso-oso garrantzitsua da fruta ondo
kokatzea edalontzian. Edariaren asmatzaileek diote iluntze partean edateko
egokiagoa dela edari hau.

'Porto Cobbler', iluntzerako
Portugalgo edaria
Osagaiak: 2 el curacao zuri, 2 el
kirsch, 2 el granadina, portoa, izotz
birrindua, banana, gereziak eta
mandarina.
Edalontzia erdiraino bete behar da izotz
birrinduarekin, eta gero curacao zuria,
kirscha eta gran adina gehitu behar zaiz-

hitzaldia

Kike Amonarrizen eskutik.

AZPEITIA. 'Pasaiako
epaiketaren egoera'. Gaur,
arratsaldeko 20,30ean, Aitonena 1
aretoan.
BAIONA. 'Sur le theme du jour
et la nuit: variations'. Bihar,
Bonnat museoan, arratsaldeko
18,OOetan.
DONOSTIA. 'Hizkuntza
eskubideak'. Gaur, arratsaldeko
19,OOetan, Arrano Beltzan,
Joseba Alvarezen eskutik.
'La transformacion de los
mecanismos de integracion
social'. Bihar, Koldo Mitxelena
kulturunean, arratsaldeko 19:30ean,
Danilo Martuccelliren eskutik.
GASTEIZ. 'Xabier Landaburu:
Euskaditik Europara'
izenburuko mahai·ingurua. Gaur,
arratsaldeko 19,30ean, Ignacio
Aldekoa kultur etxean, Alex Ugalde,
Santiago de Pabloeta Antonio
Rodriguezen eskutik.
'Gazteen droga kontsumoari
nola aurre egin familian'. Gaur,
arratsaldeko 18,30ean, Mendebaldea
ikastetxeko areto nagusian.
'La diversidad sexual'.
Gaur, arratsaldeko 20,OOetan,
Hikaateneoan.
'Mujeres en EI Salvador, Las
dignas'. Gaur, 20,30ean,
Zapatari, 95. helbidea.
GERNIKA. 'Hizkuntza
esku bidea behatokia' . Gaur,
arratsaldeko 19,30ean, Kultur Etxean.
HAZPARNE. 'Gazteak eta
euskara'. Bihar, arratsaldeko
20:30ean, Elgar zentroan.
HERNANI. 'Kolonbia: borroka
iraultzaileari yankiek emaniko
erantzuna'. Gaur, Atxur tabernan,
arratsaldeko 19,30ean.
ZESTOA. 'Xiberoa garatzen'.
Gaur, arratsaldeko 20,OOetan, Kultur
Etxean, Txomin Peillenen eskutik.

ikus-entzunezkoak
BEASAIN. 'Patagonia'
diaporama. Bihar, arratsaldeko
20,OOetan, Aitzgorri elkartean.
BERMEO. 'Carretera perdida'.
Gaur, gaueko 2100etan, Nestor
Basterretxea udal kultura elkartean.
BILBO. 'EI maquinista de la
general' (Buster Keaton, 1926).
Gaur, arratsaldeko 18,OOetan, bihar,
20,OOetan, eta martxoaren 23an,

Xabier Martin

I

Xiberoa Garatzen. Gaur, Zestoako Kultur Etxean 20:00etan .

TXOMIN PEILLEN IDAZLEA
DONOSTIA

Zuberoa hizpide da egunotan
Euskal Herriko leku anitzetan,
Xiberoa Garatzen ekimenaren
ondorioz. Kanpainaren barnean, Txomin Peillen zuberotarrak bere jaioterriaz hitz egingo
du gaur Zestoako Kultur Etxean,
bertako errealitatea gerturatzeko xedez.
• Zuberoaz anitz ari daiteke.
Zein gai jorratuko dituzu
gaur? Nondik abiatuko zara?
Zuberoa herri berezia da, zalatzarik gabe, duen kokalekua
kontuan hartuta. Leku askotan
galdu diren kontuak aurki daitezke Zuberoan, eta, alde horretatik, nire herrialdea irla moduko baten gisa har daiteke. Beraz,
beharbada azalduko ditut gure
berezitasunak zein diren.
• Zuberoak, baina, izango di-

«Frantsesa erraz ari da
nagusitzen Zuberoan»

tu arazoak ...
Jakina, horietatik garrantzitsuenak euskararen egoera eta
egungo demografia dira. Egun,
14.000 biztanle inguru bizi dira
Zuberoan; apenas dagoen haurrik, eta hori kezkagarria da.
Euskararen egoera ere nahiko
beltza da. Guraso askok ez die

18,OOetan, Arte Eder museoan.
'Encadenados' (Alfred
Hitchcock, 1946). Gaur,
arratsaldeko 20,OOetan, bihar,
18,OOetan, eta martxoaren 23an,
20,OOetan, Arte Eder museoan.
GASTEIZ. Gasteizko
gaztetxeko bideoak: '2001 ko
egoera' eta 'Iratxoen etorrera'.
Gaur, arratsaldeko 20,OOetan,
Sorginak tabernan, eta gaueko
22,OOetan, Lorategi tabernan. Bihar,
Jastepi tabernan, 21 ,OOetan, eta
Txintxarri tabernan, 22,OOetan.
IRUN. 'Islandia bizikletaz'.
Gaur, arratsaldeko 19:30ean, Amaia
KZn, Gorka Obesoren eskutik.
URRETXU. 'Ma ro ko'
diaporama. Bihar, arratsaldeko
19,OOetan, Kultur Etxean, Carlos
Mediavillaren eskutik.

VILLABONA. Palestinari
buruzkodokumentala.
Gaur, 19,OOetan, Gurea zinemako
erakusgelan.

bestelakoak
BILBO. Ipuin kontaketa. Gaur,
San Frantziskokoauzoetxean,
goizeko 11 ,OOetan, Juanjo San
Sebastian mendizalearen eskutik.
DONOSTIA. Jose Mari Karrere
ipuin kontalaria. Bihar,
arratsaldeko 20,OOetan, Groseko
Skanner tabernan.
ERRENTERIA. Olerki emanaldi
irekia. Gaur, 20:30ean, Mikelazulon.
IRUNEA. 'Bitartean heldu
eskutik' poema liburuaren
irakurketa musikatua. Gaur,
arratsaldeko 20,OOetan, Zaldiko

Maldikon, Kirmen Uribe, Txomin
Uribe eta JosuAranbarriren eskutik.

erakusketak
AZPEITIA. Itsasi Kultur
Taldearen argazki erakusketa.
Martxoaren 24ra arte, Olazko
Amaren Plazatxoan.
BAIONA. Polo Garaten 'Le
pacte africain' argazki
erakusketa. Hilaren 24a arte,
Colisee aretoan.
BILBO. 'Gaur, hemen, orain'.
Apirilaren 7a arte, BilbokoArte Ederr
Museoan.
DONOSTIA. Kikis Alamoren
'Paperetan Blai'. Apirilaren 20ra
arte, Koldo Mitxelenako Ganbara
aretoan.
Eduardo Arroyoren 'Pinturak,

seme-alabei euskaraz egiten,
eta frantsesa erraz nagusitzen
ari da.
• Zein da txanponaren beste
aldea?
Arlo ekonomikoa, dudarik gabe.
Izan ere, jendeak ez du oso ikuspuntu egokirik arlo horretan.
Azken bost urteetan 15 enpresa
sortu dituzte Zuberoan: aeronautika, plastikoa ... Industria
asko indartu da. Biztanleen %37
industrian ari dira, eta langabezia ere oso txikia da (%5 ingurukoa), Frantziako batez bestekoarekin alderatuz gero.
• Nola egin behar zaie aurre
kultura, euskara eta demografia arazoei?
Egia da azken urteetan gazte askok hanka egin dutela Zuberoatik, beharbada Lapurdiko kostaldera edo , baina emigrazio
isuri hori geraturik dago azken
boladan, batez ere ekonomiaren
egoera onarengatik. Euskararena eta oro har euskal kulturarena zailagoa da konpontzen. Irtenbide bakarra ez dago. Leku
anitzetik egin behar da lana,
euskararen trasmisioa hobetu
dadin. Izan ere, haur askok egun
aitona-amonekin ikasten dute.

terrakotak eta harriak'.
Maiatzaren 30 arte, Kutxaren Kubo
aretoan.
DURANGO. Baroja Colleten
eskultura, collageak eta
grabatuak. Martxoaren 30eraino,
Beittu arte galerian. lO,OOetatik
13:30era eta 16:30etik 20,30era
egongo da zabalik.
ERRENTERIA. Bost euskal
artistaren pinturak salgai
emakume saharaurrien alde.
Mikelazulo elkartean.
GETXO. 'Emakumea lanean'
izeneko argazki erakusketa.
Hilaren 23ra arte, Algortako aretoan.
LAZKAO. '500 milioi urte
Euskal Herrian'. Martxoaren 27 a
arte, Kultur Etxean.
LEGAZPI. Javier Gonzalezen
pintura. Martxoaren 27ra arte,

Kultur Etxeko erakusketa aretoan.

VILLABONA. Palestinako
argazkiak eta materialak.
Larunbata arte, Gurea Zinemako
erakusgelan. Lanegunetan
17,OOetatik 20,OOetara, eta,
jaiegunetan 11 ,OOetatik 13:00era eta
16,OOetatik 20,OOetara zabalik.

ikastaroak
IRUNEA. IPESeko hainbat
ikastaro: 'La economia y sus
mitos', 'La cuestion nacional en
Espaiia',literatura eta
dokumentazioa, psikologia eta
hezkuntza, umeen
psikomotrizitatea eta abar. IPES
elkarteak Iruneko San Migel karrika,
8an duen egoitzan. Informazio
gehiago 943-366447 telefonoan.

Agendan iragarri ahal izateko eman zuon ekitaldien berri agenda@egunkaria.com helbide elektronikoan, 943·300255 faxean edo 943·300222 telefonoan.
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hiriburuetako filmak
ATANDO CABOS. AEB, 2002.Zuz. Lasse Hallstrbm .AkI KevinSpacey, Julianne
Moore,Judl Dench, CateBlanchett 111 min.
** Quoylek sekulako kolpea jasodu bere
bizitzan. emaztea auto istripuan hil zaio.
Ternuara joango daalabatxoarekin,zauriak
osatzeko helburuarekin. Herri egunkari ba·
tean hasiko da lanean eta emakume bat
ezagutuko du. Orduan,maitasun istorio bat
sortuko da, Gasteiz (Mikeldi, Yelmo Gor·
beia), Bilbo (Capitol), Donostia (Astoria, Bretxa,Trueba (J BA)),Irunea (Carlos III),

BLACK HAWK DERRIBADO. AEB,
2001. Zuz . Rldley Scott AkI Josh Hartnett.
Ewan McGregor, Tom Slzemore.144 min
** 1993. urtean Somaliako hiriburuan
izandako gertaera batzuk kontatzen dira
film honetan. AEBetako soldadu talde bat
misio labur bat egitera joan zen, baina 18
orduko amesgaiztobihurtu zen. 18 soldadu
estatubatuar hil eta bi helikoptero bota zi-

tuzten, eta 73 somaliar zaurituta eta mila
hilda gelditu ziren, RidleyScottek bere modura kontatu du han gertatutakoa. Gasteiz
(Yelmo Gorbeia), Bilbo (Ideales), Donostia
(Garbera, Warner), Irunea (Carlos III).

DESDE EL INFIERNO. AEB, 2002.Zuz.
Allen etaAlbert Hughes.AkI Johnny Depp,
HeatherGraham, lan Holm 121min
*** Londres, 1888, Jack tripa-urratzaileak beldurra zabaldu du Whitechapel auzo·
an, prostituta ugari hil ondoren. Scotiand
Yardeko Fred Abberline inspektoreak kasua
ikertuko du , Indarkeria eszena dezente
azaltzen dira Jack the ripper mitoaren ber·
tsi oberri honetan, Gasteiz (Guridi, Ster, Yel·
mo Gorbeia), Bilbo (Avenida, Ideales), Donos·
!ia (Bretxa, Garbera, Warner Lusomundo),
Irunea (Golem Baiona).

EL SENOR DE LOS ANILLOS. Zeelanda Berna, AEB, 2001 Zuz. Peter Jackson

aretoak
Araba

AkI Elljah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, liv Tyler.165 min
** Frodo hobbit gazteak osaba Bilboren
opari arriskutsu bat jasoko du: Eraztun Bakarra. Eraztun boteretsuhori suntsitzeko
misioa izango du Frodok, Lurralde Ertaineko biztanleak libre geldi daitezen. Gasteiz
(Florida, Mikeldi, Yelmo Gorbeia), Bilbo (Avenida, Ideales), Donostia (Bretxa, Garbera,
Warner), Irunea (Golem Baiona,Olite).

EN LA CIUDAD SIN LiMITES. Espainia-Argentlna-Frantzia, 2002.Zuz. AntoniO
Hernandez.AkI Leonardo Sbaraglia, Fernando Fernan Gomez, Geraldine Chaplin,
Ana Fernandez.120 min
*** Maxadinekogizon bat da eta gaixo
dago, Parisen, Familia osoa bildu da aitonaren inguruan, eta bat·bateanVictor semea
iritsiko da. Familiako guztiak herentziarengatik ibiliko dira kezkatuta. BainaVictorrek
agurearekin solasaldi luzeak izango ditu,

etaospitaletik ihesegiteko gogo biziz dagoen pertsonarekin egingo du topo, Gasteiz
(Guridi), Donostia (Principe), Irunea (Golem
Yamaguchi),

EN TIERRA DE NADIE. Frantzia-ItaliaBelgika-Erresuma Batua, 2001. Zuz. Danis
Tanovlc.AkI. BrankoDjurrc, Rene Bltoralac,
FlipSovagovic.
**** DanisTanovic bosniarraren bigarren filmak sari ugari jasoditu orain arte, gi·
doi onenarena Cannesen eta ikusleena 00nostian. Balkanetako gerraren inguruan
ikuspegi interesgarria eskaintzen du, Soldadu bosniar baten eta soldadu serbiar ba·
ten istorioa kontatzen du, Etsaien tropen
arteko eremuan daude, inoren lurrean. Na·
zio Batuetako sarjentu bat bi soldaduak «Iaguntzen»saiatuko da, eta komunikabideek
istorioa show bihurtuko dute, Gasteiz(Yel·
mo Gorbeia), Bilbo (Multi), Donostia (Asto·
ria),Irunea (Golem Yamaguchi),

GOSFORD PARK. AEB, Erresuma Batua,
2002. Zuz .. Robert Altman. AkI Michael
Gambon, Krl stlnScott Thomas, Magg le
Smith, Camll laRutherford. 137 min.
*** Gosford Park etxehandian ezer ez da
dirudiena.Sir William McCordlek ehizarako
asteburu bat antolatu du. Baina hilketa bat
egongo da eta susmagarri ugari izango
dira. Guztiek dute zerbait ezkutatzeko. Os·
carretarako zazpi izendapen jaso ditu, Gas·
teiz (Guridi, Mikeldi), Donostia (Principe),
Irunea (Carlos III, Golem Baiona),

MOULlN ROUGE. Frantzia, 2001. Zuz.
Baz Luhrmann.AkI NicoleKidman, Ewan
McGregor, John Leguizano.126 min.
*** Pari sko Moulin Rouge mitikoaren
urrezko garaian aritzen ziren dantzarien bizitzaagertzen du film honek. Ospea eta
amodioaren arteko zailtasunak deskribatzen ditu zuzendariak pasioarekin. Azpijo·
koa eta Parisko ezkutuko harremanak eder-

AGURAIN
Ez dago emanaldirik.

Ikuslearen eguna: Asteazkena.

Bizkaia

Juntos(JBA): 18.00- 20.15.
Italiano para principiantes: 18.00 -20.15.

FLORIDA

BILBO

En la habitacion: 12.30 -17. 00 -19.45-22.30.
Moulin Rouge: 20.30.
EI senor de tos anillos: 17.00.
Lantana: 17.00.
Piedras : 20.30.
EI hijo de la novia: 17.00-19.45 -2230.
Yo soy Sam: 17.30- 20.30.
Black hawk derribado: 17.30 -20.30.
Mulholland drive: 17.30-20.30.

AVENIDA

GURIDI

(94523 19 40) Ikuslearen eguna: Asteazkena.

Hable con elia: 17.30-20.00-22.30.
Desde el in!ierno: 17.30 -20.00 -22.30.
Rollerball: 17.30-20.00-22.30.
La ciudad sin lim~es: 17.30 -20.00 -22.30.
Mothman, la ultima profecia: 17.00 -19.452230.
Gosford park: 17.00 -19.45-22.30.
Una mente maravillosa: 17.00-19.45 -22.30.

MIKELDI MULTIPLEX

(9452672 73) Ikuslearen eguna: Asteartea.

Una mente maravillosa: 17.15-20.00 -22.45.
Monstruos, S.A.: 17.15 -20.00 -22.45.
Peter Pan: 17.15-20.00-22.45.
Hable con elia: 17.15 -20.00 -22.45.
Bones: 17.15 -20.00 -22.45.
Gosford park: 17.00 -19.45-22.30.
Amelie: 17.00 - 19.45-2230.
Sexy beast: 17.00.
EI senor de los anillos: 19.15 -22.30.
Atando cabos: 17.00 -19.45-22.30.

STER ZINEMAK
(945 18 9000) Ikuslearen eguna: Asteazkena.

Peter Pan: 18.00 -20.00 -22000.
Hable con elia: 18.10-20.30 -23.00.
Una mente maravillosa: 17.45 -20.20 -22.55.
Mothman, la uttima profecia: 17.40 -20.152250.
Monsters SA: 17.50-19.50 -21.50.
Yo soy Sam: 17.30 -20.10- 22.50.
Rollerball: 18.15-20.30-22.45 .
Ultima sospecha: 17.55 -20.20.
Desde el in!ierno: 17.40 -20.10 -22.40.

YELMO GORBEIA

(902 124 134) Ikuslearen eguna Astelehena.

Kiriku y la bruja: 16.05.
Mulholland drive: 17.50 -21 .15.
Amelie:15.25-17.40-19.55.
Moulin Rouge: 22015.
Hable con elia: 15.40 -17.55-20.20-22.45 .
Ocean's eleven: 15.25 -17.45 -20.05 -22.30.
Dano colateral:16.10 -18.20 -20.35.
En tierra de nadie: 22.55.
Desde el in!ierno:15.25 -17.45-20.10 -22.35.
Monstruos, S.A.: 16.00 -18.05 -20.15- 22.40.
Mothman, la uttima profecia:15.20 -17.4020 10 -22.35.
En la habitacion:1535 -18.15- 2t.15.
Peter Pan: 15.50 -18.00- 20.00-22000.
Rollerball: 16.00-18.10-20.20-22.30.
EI senorde los anillos: 15.30 -19.00.
Bones: 22.25.
Atando cabos: 15.45-17.55-20.00-22.25.
Ultima sospecha:15.55.
Black Hawk derribado: 18.15- 2t.15.

MONSTRUOS S.A. AEB, 200 1. Zuz.
PeteDocter Marrazki bizidunak.92 min
**** Boo neskaren abenturak kontatzen
dira marrazki bizidunetako film arrakasta-

Black hawk derribado: 16.00 -19.00-22.00.
Mulholland driver: 16.00 -19.00-22.00.
Desde el infierno: 16.20 -19.20 -22.20.
Rollerball: 16.10 -18.20-20.30 -22.40.
YosoySam: 16.15 -19.15-22.15.
Mothman, la ultima profecia: 16.30 -19.30 22.30.
En la hab~acion: 16.15-19.15 -22.15.
Peter Pan: 16.30 -18.30 -20.30 -22.30.
Hable con elia: 16.00 -18.15 -20.30
-2245.
Atandocabos: 16.30-19.30 -22.30.
Gosfordpark: 16.15-19.15-22015 .

AZUL

(94523 1940) Ikuslearen eguna: Asteazkena.

OCEAN'S ELEVEN. AEB, 2002.Zuz.
Steven Soderbergh. AkI George Clooney,
Brad Pltt,Julia Roberts, Matt Damon, Andy
Garcia. 11 2min
** DannyOcean lapur profesionalak plan
bikain bat du. LasVegasko hiru kasino·ho·
teletan lapurretan egitea Hotel horietako
bat Bellagio izenekoa da eta haren segurta·
sun kutxan 163 miloi dolar daude, Baina
bertara iristea ezinezkotzat jotzen dute
gehienek,Izarrez jositako zinta hau 1960ko
film baten remake·ada. Baiona (Bauvan),
Gasteiz(Yelmo Gorbeia), Bilbo (Mikeldi), Donostia(Warner Lusomundo), Irunea (Olite).

IHABLE CON ELLA'
HARRESI

GASTEIZ

ki ikusten dira. Gasteiz (Florida, Yelmo Gor·
beia), Bilbo (Avenida, Multi).

(9443 10310) Ikuslearen eguna Astelehena eta

asteazkena

EI bola (JBA euskaraz): 11.30.
Desde el in!ierno: 14.30· 17.00·20.00.
Amelie: 22015.
Moulin rouge: 11.30 -14.30.
Mothman, la uttima pro!ecia: 17.30 -20.002215 .
Sara: 11.30.
Sexy beast: 14.30-16.30-18.30 -20.15.
Carretera perdida: 20.00.
EI hijo de la novia: 11.30 -14.30 -17.15 -20.152230.
Hable con elia:11.30 -14.30 -17.15 -20.002215.
EI senor de los anillos: 11 .30.
Bones: 14.30 -16.30 -18.30 -20.15.
Secretos y mentiras: 22000 .

MUNGIA

TORREBILLALA
Ez dago emanaldirik.

LEIOA

CINESA ARTEA
Atando cabos: 16.00 -18.15 -20.30-22.45.
Hable con elia: 16.00 -18.15-20.30-22.45.
Mothman, la ultima profecia: 16.30 -19.1522 00.
PeterPan: 16.30-18.15-20.00-22.00.
Rollerball: 16.00-18.00-20.15-22.30.
Desde el infierno: 16.15 -19.00-22.15.
Una mente maravillosa: 16.30 -19.15-22.00.
Monstruos, S.A.: 16.00 -18.00-20.15-22.30.
Ocean's eleven: 15.50 -18.05-20.25-22.45.

CAPITOL
(9443 103 10) Ikuslearen eguna: Astelehena.

Hable con elia: 17.00 -20.00 -22.30.
Atando cabos: 17.00 -20.00 -22.30.
Una mente maravillosa: 16.45 -19.30- 22.30.
En la habitacion: 16.45 -19.30 -22.30.

IDEALES
(944310310) Ikuslearen eguna Astelehena.

Piedras: 17.00 -19.45 -22.30.
Bones: 20.00 -22.30.
Mothman, ultima pro!ecia: 17.00 -19.452230.
EI senor de los anillos: 16.30.
Mulholand drive: 16.30 -19.30 -22.30.
Rollerball: 17.00 -19.45 -22.30.
Yo soy Sam: 17.00 -19.45 -22.30.
Black hawk derribado: 16.30 -19.30 -22.30.
Desde el in!ierno: 17.00 -19.45 -22.30.

MIKELDI
(9443 10310) Ikuslearen eguna. Astelehena.

Hable con elia: 17.00 -19.45 -22.30.
Peter Pan: 17.30 -20.00 -22.30.
Monstruos, S.A.: 17.30 -20.00.
Ocean'seleven: 22.30.
Gosford park: 17.15 -20.00 -22.30.

Barne zauriak eta, sendagai
moduan, elkarrizketa
Patuak lotutako bi gizonen gorabeherak ageri dira istorio honetan: bien

LEKEITIO

IKUSGARRI
Ez dago emanaldirik.
O~IDARROA

BIDE ONERA
Ez dago emanaldirik.

PORTUGALETE

arteko adiskidetasuna, bakardadea eta elkarrizketa, bizirik irauteko

COLISEO JAVA
Ocean's eleven: 17.30 -20.00-22.15.

tresna. Guztia, Almodovar zuzendariaren umore ukituarekin eta emaku-

SANTURTZI

SERANTES

mezko pertsonaien laguntzarekin.

PeterPan: 17.15-19.45-22015.
Mothman, la ultima profecia: 17.30 -20.00.
American Beauty: 22.15.

Gasteiz (Guridi, Ster, Yelmo Gorbeia) Bilbo (Avenida, Caplto, Mikeldi) Donostia (Astoria,
Pnnci e, Warner Lusomundo) Iruiiea (Carlos III, Golem Baiona)

Gi uzkoa

MULTI
(94431 03 l O) Ikuslearen eguna: Astelehena.

En tierra de nadie: 17.30 -20.00 - 22.30.
Mulholland drive: 17.00 -19.30 -22000.
Little Senegal (JBA): 17.30 -19.45- 22.30.
Entu cama oen la nuestra: 17.30-19.452230.
Mothman, la uttima profecia:17.15 -19.452215.
MoulinRouge: 17.15-19.45-22015.
EI hijo de la novia: 17.15 -19.45 -n 15.

Mothman, ultima profecia: 16.45-19.30-22.30.
Black hawk down: 16.30.
Alando cabos: 16.45 -19.30- 22.30.
Bones: 20.00 -22.30.
Habia con elia: 16.45 -19.30-22.30.
Sexy beast: 20.00-22.30.
Desde el in!ierno: 16.45 -19.30 -22.30.

Gosford Park: 17.00 -19.45- 22.30.
Hable con elia: 17.15-20.00-22.30.
Mothman, la ultima profecia: 17.15 -20.002230.
EI senor de los anillos: 17.00.

BASAURI

NESTOR BASTERRETXEA

SOCIAL ANTZOKIA

Ez dago emanaldrik.

BARAKALDO

Juego de luna: 20.00-22.30.

MAX CENTER

BILBONDO

En la habitacion: 16.45 -19.30 -22.30.
Gosford Park: 16.30 -19.30 -22.30.
EI senor de los anillos: 16.30.
Rollerball: 17.00 -20.00 -22.30.
Mulholand drive: 16.30-19.30-2230.
Yo soy Sam: 16.30 -19.30 -2230.
Una mente maravillosa: 16.30 -19.30 -22.30.

(944310310)

En la habitacion: 16.45 -19.45 -22.30.
Black hawk derribado: 16.45-22.30.
Yo soy Sam: 20.00.
Una mente maravillosa: 17.00 -19.45 -22.30.
Rollerball: 20.15-22.30.
Desde el infierno: t7.00 -19.45-22.30.

ERMUA

ERMUA ZINEMA
Ez dago emanaldirik.

GALDAKAO

TORREZABAL
BERMEO

Ez dago emanaldirik.

GERNIKA

ELAI ALAI ARETOA
DURANGO

Ez dago emanaldirik.

ZUGAZA

GETXO

Ez dago emanaldirik.

AREETAKO GRAN CINEMA

ARRIOLA
La pianista: 20.15.

EI hijo de la novia: 17.00 -19.30 -22.15.
Monstruos, S.A.: 17.30.
En tierra de nadie: 19.45 - 15.
Hable con elia: 17.15 -20.00 -22.30.
Atando cabos: 17.15-20.00 -22.30.
Mothman, la ultima profecia: 17.00 -19.302215.
Mulholland drive: 16.45 -19.45.
Sexy beast: 17.15.
Amelie: 19.45 -22015.
EI florido pensil: 22.30.

n

BRETXA

Juana la loca: 20.00.

ELORRIO

ASTORIA

LAUREN
Monstruos, S.A.: 16.00 -18.15 -20.30.
Ocean's eleven: 22.45 .

(94341 1200) Ikuslearen eguna Astea rtea

Mothman, la ultima profecia: 17.00 -19.452230.
Rollerball: 16.00 -18.15 -20.30 -22.45.
Peter Pan: 16.00 -18.00-20.00-22000.
Monstruos, S.A.: 16.00 -18.30-20.30-22.30.
Desde el infierno: 17.00 -19.30-22.00.

Egunkaria

2002ko martxoaren 21 a

zineklubak
tsuhonetan. Neska munstroen mundu ha·
rrigarri batean barneratuko da . Baina
munstro horiek ezdira garai batekoakbeza·
lakoak, etaneskada munstroakikaratzen
dituena. Umore garratz etaironikoaageri
da hemen. Gasteiz(Mikeldi, Ster, Yelmo Gor·
beia), Bilbo (Mikeldi), Donostia(Astoria, Bretxa, Garbera, Warner Lusomundo), Irunea
(Golem Baiona,Olite).

MULHOLLAND DRIVE. AEB, 200 1.
Zuz..DavidLynch.Akt. Laura Harnng, Naornl
Wal1 s, MichaelJAnderson. 146 min
**** Los Angeleskoerrepide galdu bat
daMulholiand Drive. Emakume bat meha·
txatu egin dute eta handik gutxira auto istri·
pu bat izango du. Bizirikaterako da, baina
amnesiarekin egongo da, eta Bettyren la·
guntzajasoko du. Bettykzinemaizar bihur·
tu nahi du, baina mundu ilunetan eroriko
da. Zuzendari onenerako hautagaien arte·
an dago Lynch. Gasteiz(Florida, Yelmo Gor·

Atando cabos: 16,00- t8, t5- 20,30-22045.
Uttima sospecha: t6,00 -18,15-20,30-22045
Mulholland Drive: 16,00 -19,00- 21,15.
Bones: 16,00 -18,00- 20,00- 21,00.
El senor de los anillos: 21,00.

GARBERA
(94341 1200) Ikus le3ren eguna: Astelehena

PeterPan: 17:30 -1930- 21,15.
Mothman.la ultima profecia: 17:00-19,3021,15.
Monstruos. S,A.: 17:30 -19,30.
Uttima sospecha: 22,30.
Rollerball: 17,15-20,00 -n 15.
EI senor de los anillos: 17,30.
Blackhawkdown: 21,15.
Desde el infierno: 17: 15-20,00-22,30.
Una mente maravillosa: 17:00-19:45-22,30.

PRINCIPE
(94341 1200) Ikus learen eguna: Asteazkena

Yo soy Sam: 17:00 -19:45- n 15.
Hable con elia: 17,30-20,00-22,30.
En la habitacion: 1645 -19,30- n 15.
Gosford park: 16:45 -19,30-21,15.
Una mente maravillosa: 17:00 -19:45 -22,30.
En la ciudad sin lim~es: 17: 15-20,00-22,30.

TRUEBA
(94341 1200) Ikus learen eguna: Asteartea.

Una mente maravillosa (JBA): 17:00.
Piedras: 19:45-22,30.
Atando cabos (JBA): 17,30-20,00- 15.

n

WARNER LUSOMUNOO
(94331 9300) Ikuslearen eg una: Astelehena

Mothman la ultima profecia:17,15-19:45-21, 15.
Desde el infierno: 17:30-20,00-22,30.
Yo soy Sam: 16,30-19,15.
Black hawk derribado: 21,15.
Ocean'seleven: 1715-19,30-21,00.
Peter Pan: 17:30 -1930-21,00.
Hable con elia: 17,30-20,00-21,30.
Rollerball: 17,30-19:45-21,00.
EI senor de los anillos: 17:00.
Bones: 20,15 -22,30.
Monstruos, S.A.: 17:45-20,00- n 15.
Una mente maravillosa: 17:00 -19:45- 22,30.

beia), Bilbo (Ideales, Multi), Donostia (Asto·
ria, Bretxa), Irunea (Golem Yamaguchi),

ri. Gasteiz (Mikeldi), Bilbo (Avenida), oonos·
tia(Astoria), Irunea (PrinCipe).

PIEDRAS. Espainia, 2001. Zuz ..RaSala·
zar. AkI.: AntoniaSan Juan, AngelaMolina,
Monica Cervera, Vlcky Pena, NawjaNlmri.
* Bost emakumek oin etazapatekin dituz·
ten istorioak kontatzen dira film honetan,
baitaberaien arteko harremanak ere. Prin·
tze urdinik ez duten bost printzesa dira, bi·
garren edo hirugarren aukeraren bila. Gas·
teiz(Florida),Bilbo (Ideales), Donostia(True·
ba), Irunea (Golem Yamaguchi).

ULTIMA SOSPECHA. AEB, 2002. Zuz.

SEXY BEAST. Erresuma Batua·Espalnia.

Daniel Sackhem AkI LeelleSobleski,Dia·
ne Lane, Stell and Skarsgard106 min
* Rubyeta Rhett anai·arreba gazteakdira.
Gurasoak auto istripu batean hilko dira, eta
Kaliforniara joango dirabizitzera.Gurasoen
lagun onenen etxera joango dira, eta hasieran giro ona egongo da denen artean. Baina
hildakoek utzitako lau milioi dolarreko he·
rentziaren atzetik ibiliko diralagunak. Gas·
teiz(Ster, Yelmo Gorbeia), Donostia(Bretxa,
Garbera).

Zuz..Jonathan Glazer.AkI Ben Klngsley, ray
Winstone, lan McShane.88 min
** GaryGal Dovegaizkilea espetxetik ate·
raberri da. Espainiakokostaldeanerretira·
tuta bizi da, nahiko gustura, Baina lapur
handi bat iritsiko da, Don Logan. Etaazke·
neko kolpea ematea proposatuko dio Gary·

UNA MENTE MARAVILLOSA. AEB,
2001Zuz. Ron Howard.AkI Russell Crowe,
Forbes Nash Jr,Ed Hams,Jennifer Connell y
134 mlO
** John ForbesNash40ko hamarkadako
matematikari jakintsu bat da. Teoria iraul·
AMERICAN BEAUTY. EEBB, 1999. Zuz. Sam Mendes.AkI. Kevin Spacey, Anne·
l1e Bening, ChrisCooper 122 min
Lesterrek ongizateko gizartean izan daitekeen guztia du, lanpostu finkoa, emazte
ederra,alaba eta etxe handi bat. Baina,egun batean,begiak irekiko ditu errealitate
krudelaren aurrean. Bizitzan denbora galtzen ari da, eta inguruko pertsonaien joka·
erarekin batera gauzak aldatuko dira. Lolita bat ere ezagutuko du, eta horrek bizi·
tza aldatuko dio. Santurtzi (Serantes kutturaretoan). 22:15ean.

EIBAR

UNTZAGA
Ez dago emanaldirik.

RIALTO

Dano colateral: 19,30- n 15.
ELGOIBAR

HERRIKO ANTZOKIA
En construccion: 21,15.

EN CONSTRUCCION. Espainia, 2001Zuz. Jose Luis GuerlO
Egonarria da zinemagile sailkaezin horren bertute handienetakoa. Hiru urtez jarrai·
tu du Bartzelonako txinatar auzoa zelakoaren bihotzean altxatu duten eraikin bat
eraikitzeko prozesua. Esperientzia berrietara irekitako lan honek oso harrera ona
izan zuen Donostiako Zinemaldian. Elgoibar (Herriko Antzokian). 22.15ean I Bihar,
Gernikan (Elai-Alai aretoan). 2o:30ean.

ERRENTERIA

ON BIDE
Ez dago emanaldirik.

BITERI
Ez dago emanaldirik.
IRUN

TXINGUDI
Peter Pan: 16,00 -18,00-20,00- noO.
Mothman, la ultima profecia: 17:00-19:4521,15.
EI senor de los anillos: 18:45.
Mullholland drive: 16,00- 21,00.
Una mente maravillosa: 16:45 -19,30 -22,30.
Desde el infierno: 16,30-19,15- 21,30.
Monstruos, S.A.: 16,00 -18,30-20,30.
En la ciudad sin limites: 21,30.
Hablecon elia: 16,00 -18,15-20,30-22045.
Atando cabos: 16,00 -18,15-20,30- 22:45.
Yo soy Sam: 17:00 -19,30-21,00 .
Rollerball: 16,00 -18,15-20,30-22:45.
Gosford park: 16,30 -19,15-22,30.
LASARTE

KULTUR ETXEA
EI hada ignorante: 21,00.

ONATI

Ez dago emanaldirik.

La pianista: 20,00.

ATAUN

ORDIZIA

HERRI ANTZOKIA

HERRI ANTZOKIA

Ez dago emanaldirik.

Ez dago emanaldirik.

AZKOITIA

TOLOSA

JUEGO DE LUNA. Esp 2001Zuz. Monica Laguna. AkI. Ana Torren t, Ernesto AI·
teno, Carlos Kaniowsky, Jose Pedro CarrIOn 91 mlO
Luna poker jokalari baten alaba da, eta umetatik txoko klandestinoetan ibiltzen ohi·
tuta dago. Hogeita hamar urterekin, berak ere jokoan ateratzen du dirua. Gizonez·
koak berez nagusi diren mundu horretan goraino ailegatuko da, nahiz eta horreta·
rako oztopo askori aurre egin beharko dion. Basauri (Social Antzokian). 20:00etan
eta 22.30ean.

LA CIENAGA. Arg·Esp 2001 Zuz. Lucrecia Marte!. AkI Mercedes Moran, Gra·
cielaBorges, Martin Adjemian. 102 min
Mechak, berrogeita hamarren bat urteko emakumeak, La Mandragora etxean pa·
satzen ditu oporrak, seme·alabekin eta senarrarekin. Tali Mecharen lehengusua
da, eta berak ere lau seme-alaba eta senarra dauzka. Bi istripu gertatuko dira, eta
bi familiak elkartu egingo dira, uda triste bat elkarrekin pasatzeko. Tolosa (Leidor
aretoan). 21 :30ean.

BAZTARTXO

LEIDOR
La cienaga: 21 ,30.

AZPEITIA

USURBIL

SOREASU

LAUREN

Ez dago emanaldirik.

Kandahar: 20,00.0

Rollerball: 16,10 -18,20-20,30-22:40.
Atando cabos: 16,00 -18,15-20,30-22:45.
Mothman, la ultima profecia: 16:45-19,3022:20.
Monstruos, S.A.: 16,00 -18,05-20,10.
YosoySam: 21,15.
Hablecon elia: 16,00 -18,15-20,30-22045.
En la habitacion: 16,25-19,25- n 15.
Gosford park: 16,30 -19,30- 10.
Peter Pan: 16,30 -18,30-20,30-22,30.

BERGARA

si, Keanu Reeves, Greg Klnnear
Neska gazte bat desagertu egin da Georgia estatuko Brixton herrian. Neskaren ai·
tak, senargaiak eta poliziek ez dakite neska non dagoen edo nora joan den. Hori
dela eta, azken irtenbide gisa, Annie Wilson izeneko alargun batengana joango
dira laguntza eske. Kasuaren berri izan eta berehala, amesgaizto beldurgarriak
izango ditu Anniek. Neskaren gorpua non egon daitekeen esango die senideei eta
poliziei. Zumaia (Aita Mari zineman). 22:15ean.

Maglmel,AnnieGwdot 130mlO
Lehen ere oso film interesgarriak egin izan ditu Michael Haneken zuzendari aus·
triarrak; Benny's Video eta Funny Games, esaterako.La pianiste filmak, epaima·
haiaren sari nagusia jaso zuen Cannesen. Erika Vienako kontserbatorioko piano ira·
kaslea da, eta harentzat musika da garrantzitsuena. Erika, ordea,amarekin bizi da,
eta ama arrunt posesiboa da; gainera, fantasmak ere badabiltza inguruan ... Elorrio
(Arriola kultur aretoan) 20: 15ean I Onati (Santa Ana antzokian). 20:00etan.

Ez dago emanaldirik.

SALON NOVEOADES

PREMONICION. AEB, 2000.Zuz. Sam Raiml.Akt. CateBlanchel1, Giovanni Rlbi·

LA PIANISTA. Frantzia, 2001Zuz. Michael Haneke.Akt. lsabell eHuppert, Benolt

LATXARTEGI
Ez dago emanaldirik.

SANTA ANA

Last resorl: 21 ,00.

LAST RESORT. Erresuma Batua, 2000. Zuz. Pawel Pawlikowsky. AkI. Dina Kor·
zun, Artion Strelnlkov, Paddyo Consldine, Lindsey Honey 75 min
Tanya gazte tolesgabeak alde egingo du Moskutik, 10 urteko Artiom semea hartu·
ta, bere senargai ingelesa aurkitzeko itxaropenarekin. Baina gizona ez da agertuko
aireportuan.Tanya eta semea galduta daude, turismo zentro bakarti batean, bizirik
irauten saiatzen ari diren beste iheslari batzuen artean, agiririk, dirurik eta eskubi·
derik gabe. Hainbat sari jaso zituen film honek duela bi urte. Beasain (Usurbe an·
tzokian). 21 :ooetan.

LEGAZPI

ARRASATE

USURBE ANTZOKIA

MODELO
Ez dago emanaldirik.
ZUMAIA

AITA MARI
Premonicion: 21,15.
ZUMARRAGA

ZELAI ARIZTI
Ez dago emanaldirik.

JQUE NOCHE LA DE AQUEL DiA! Erresuma Batua, 1964.Zuz. Richard Lester.

n

DEBA

VILLABONA

ZUBELZU

GUREA

Ez dago emanaldirik.

Ez dago emanaldirik.

AkI: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Hamson.87 mlO
The Beatles talde mitikoaren film gogoratuenetakoa da, eta orain zinema aretoe·
tan ikusteko aukera izango da. Abesti ederrak daude filmean, All my loving, ean't
buy me love, She loves you, Ahard day'snight. Eta guztia Lesterrek jarritako umore bereziaz zipriztinduta. Azpenia (Soreasu aretoan). Bihar, 21 :30ean.

JUANA LA LOCA. Esp 2001Zuz. VicenteAranda.AkI PilarLopez de Ayala, Da·
niele LiOl1l,Rosana Pastor, Eloy Azonn.11 7min
Juanak nerabezaroan Flandesera joan beharko du. Errege-erregina katolikoek eta
Maximiliano enperadoreak haren eta Feliperen arteko ezkontza hitzartu dute. Ha·
sieratik maitasuna sortzen da bien artean, baina hurrengo urteetan Gaztelako erregina kargua hartu beharko du Juanak, gogoz kontra, eta geroztik Feliperen maita·
suna itzaliz doala sentitu ko du. Getxo (Areetako Gran Cineman). 20:00etan.

YO SOY SAM. AEB, 2001. Zuz. Jessle
Nelson.AkI.. Sean Penn, MichellePfeiffer,
Dianne Wiest, Laura Dern.132 min
* Adimen urritasuna duen gizon bat alaba·
ren zaintzaren gatik ari da borrokan epaite·
gietan, emakumezko abokatu baten lagun·
tzaz. Abokatuak hasieran hotz hartuko du
kasua, baina denborarekin sentimendu
handiak joango dira sortzen. Gasteiz (Flori·
da, Ster), Bilbo (Ideales), Donostia(Principe,
Warner),Irunea (Golem Yamaguchi).

Yo soy Sam: 17: 15-20,00-22,30.
En la ciudad sin limites: 17: 15- 22,30.
En tierra de nadie: 16,30 -18,30-20,30.
Piedras: 22,30.
EI hijo de la novia: 17: 15-20,00-22,30.
Amelie: 20,00.

OLITE
Monstruos, S.A.: 18,00 -20,00-22,30.
Rollerball: 17,30-20,00 -22,30.
Bones: 22,30.
Ocean's eleven: 17,30-20,00.
EI senor de los anillos : 17,30-21:30.

PRINCIPE

La urdi

HERNANI

ALAI ANTZOKIA

BEASAIN

KANDAHAR. Iran, 2001Zuz. Mohsen Makhmalbaf. AkI.: Niloufar Pazira, Hasan
Tantal.85 min
Filmeko pertsonaia nagusia Kanadan errefuxiaturik dagoen kazetari afganistandar
bat da. Lan honetan argi asko erakusten da Aiganistanen emakumeen bizimodua
nolakoa den; kazetariak, Aiganistanera itzultzeko beharra bultzatuta, bere herrial·
dera egingo baitu bidaia. Bergara (Novedades aretoan). 20:00etan I Bera (kultur
etxean).2o:30ean.

ZARAUTZ

tzaileak asmatuko ditu, bainabere karrera
gelditu egingo da eskizofreniaren erruz.Go·
bernuarentzat egiten duen lan sekretuak
sortutako tentsioak buruhauste handiak
sortuko dizkio. Gaixotasunaren erruz,
emaztearekin zuen harremana gaiztotu
egingo da.Gasteiz (Guridi, Mikeldi, Ster),Bil·
bo (Capitol), Donostia (Garbera, Principe,
Trueba (J BA), Warner Lusomundo), Irunea
(Golem Baiona, Principe),

BAIONA

L'ATALANTE

Una mente maravillosa: 15,15-20,00-22:45.
Mothman. La uttima profecia: 17:30-20,0022:30.
Sexy Beast: 17:30- 20,00-22:30.

(0559557663) Ikuslearen eguna: Astelehena.

BERA

Swing: 14:45 -18:30.
Atanarjuat: 20,15.
Mischka: 16,30.

KULTUR ETXEA
Kandahar: 20,30.

VAUBAN

ETXARRI-ARANATZ

Monstres & Cie: 14,00 -16,00 -18,00 -20,00 21,00.
Les femmes ... DU les enfats d'abord: 14,0016,30 -1915-2145.
Le frere du guerrier: 14,00-21 :45.
Monsieur Batignole: 14,00 -16,00 -18,002000-21,00.
Amen: 14,00-16,30-19,15-21:45.
Asterix et Obelix: Mission Cleopatre: 16,3019,30.
8femmes: 14,00-16,00-18:00-20,00-21,00.

UDAL ZINEMA

(0836680445) Ikuslearen eguna Astelehena.

HAZPARNE

Corazones en atlantida: 21,15.
LEITZA

HERRI-ZINEMA
Ez dago eman aldirik.
LIZARRA

LOS LLANOS
Italiano para principiantes: 17,30-20,0022:30.
Vidocq: 17,30- 20,00 -22:30.
Piedras: 17:00-20,00-22,30.

HAZPARNE
Nid de guepes: 21 ,00.

TUTERA

HENDAIA

Mothman, la ultima profecia: 18,00-20,1522:20.
Habte con elia: 18,00-20,20-22:40.
Gosford park: 19,30-21,00.
Una mente maravillosa: 19:40- n 15.
The Bones: 18,00 -20,00.
EI hijo de la novia: 21,15.
Rollerball: 18,00-20,10-21,00.
Monstruos, S.A.: 18: 10-20,00.
EI senor de los anillos: 21,00.
Desde el infierno: 18,00-20,15-21,30.
Peter Pan: 18,20-20,20-21,20.

LES VARIETES
Ez dago emanaldirik.
MIARRITZE

ROYAL
Monstres&cie: 15,00 - 20,30.
Monsieur Batignole: 15,00-20,30.
Asterix et Obelix: 15,00 -20,30.

Nafarroa
IRUNEA

CINEMAX

Nafarroa Beherea

CARLOS III
Hable con elia: 17,30-20,00 -22:45.
Peter Pan: 18,00-20,00-22:45.
Gosford Park: 17: 15- 20,00-22:45.
Atando cabos: 17:30-20,00-22:45.
Black hawk derribado: 17: 15-20,00 -22:45.

DONAPALEU

SAINT LOUIS
Laissez'passer: 20,30.

GOLEM (BAIONA)

DONIBANE GARAZI

Hable con elia: 17,30-20,00-22,30.
En la habitacion: 17: 15-20,00-22,30.
Gosford park: 17,15-20,00-22:30.
Desde el infierno: 1945-22,30.
Una mente maravillosa: 17: 15 -20,00-22,30.
Monstruos. S.A.: 16,30 -18,30-20,30.
EI senor de los anillos: 16,30-21,00.

VAUBAN
Millenium mambo: 20,30.

Zuberoa

GOLEM (YAMAGUCHI)

MAULE

Angel: 22,30.
Mulholland drive: 17:00-19:45.

MAULE BAITHA
8femmes: 21:00.
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Tenperaturak

eguraldia

EUSKAL HERRIA

V 614

Eguzkia eta hodei altuak
Aroak berdin segituko du. Goiz-goizetik, lanbroa eta behe lainoa izango dira
betiko lekuetan. Goizean, egonkortasuna areagotu egingo dela kontuan izanda,
hodeiaketa ostarteak izango ditugu, batez ere Pirinioetan; beste tokietan,
eguzkia eta hodei altuak izango dira. Haize aldakorra ibiliko da, baina
ilunabarretik aitzina aid ika mendebal-iparmendebaldeko ukitua hartuko du, batik
bat kostaldean. Tenperaturak behera egingo du pitin bat, baina, hala ere,
beroenak 15 eta 20 gradu ingurukoak izango dira.

Itsasoa

Presio altuek eta egonkortasun
atmosferikoak ez dute, oraingoz behintzat,
Euskal Herria uzteko inolako itxurarik. Izan
ere, ekialdeko haize ahula ibili arren,
lanbroa eta behe lainoa izango dira
egunsentian; dena-den, eguerdirako
ostarteak izango ditugu.

Kantauri itsasoko lehen 20
milietan, haize aldakorra ibiliko
da, eta itsaskirria eragingo du.
Tarteka, 3ko ufadekin, itsaskiko
guneak sortuko ditu. Bisibilitatea
nahiko ona izango da. Iparmendebaldeko hondoko itsasoak
bi metroko olatuak altxatuko ditu.

Egunsentiaz geroztik ohiko tokietan
lanbroa eta behe lainoa izan arren, goizean
hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira iparpartean eta mendi inguruetan;
barnealdean, ordea, urdingune ugariago
ikusteko aukera izango da; bertan, eguzkia
eta hodei altuak nagusituko dira.
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Itsasaldiak

Ilargia

Sortu 08:58

ILBETE

ILBEHERA

Gorde 21:17

Martxoak 28

Apirilak 4

o

ILBERRI

ILGORA

Apirilak 12

Martxoak 22

ITSASGORA

ITSASBEHERA

~

Ordua 02:46/ 15:01
~ Metroak
3,37/3,33

Ordua
02:46/ 15:01
Metroak
1,22/ 1,39

Isobara mapa
Isobara mapak gaur 13:00etarako agertzen duenez, Euskal
Herrian areagotu egingo da Azoreetako antizikloiaren eragina.
Presio altuek harresia rena ondo baino hobeto egingo dute, eta
Ozeano Atlantikotik gerturatzen diren fronte kateak gure
lurraldera ailegatzea eragotzi, ahuldu, uxatu eta goi latitudeetara
bildaliko dituzte. Bestalde, ez da giro izango kontinenteko beste
eremu gehienetan: izan ere, fronte kateak nora ezean ibiliko
dira, presio baxuak nagusituko dira, eta goi geruzetako aire
masen arteko bat-egiteek ere ez dute utziko giroa behar bezala
egonkortu dadin.

Europa gaur
Europako egoera atmosferikoak bere hartan segitzen
du. Iberiako Penintsulan eguzkia izango da;
Mediterraneoan eta Afrikako ipar partean, hodeiak eta
ostarteak izango dira, Islandian bezala. Gainerako
eremu guztietan, zeru estalia eta elurra ditugu, eta
tenperatura hotzagoak.

denbora-pasa

ILUMAI

Kate hitzak

Hitz gezidunak
Soldata

Lapurdiko '

Argazkiko
estatua
Ebaki
sakonak

,

,

Rutenioa

,

Landare
mota

Herrenka
dabiltzanak

PI.,
Australiak
o
u aztunak

,

,

Frantziako
ibaia

Oxigenoa ~

Naukate ~
Ipar.,
hotzeria

Tona

Frantziako ~
ibaia

50

,

Beharra

Omen

Suari
dariona

,

Bokala

Gorotza

1. Infinitua. 2. Mingaina. 3. Jesuitak. 4.
Trapua.
5.
Urretxindorra.
6.
Mediterranioa_ 7. Antropologia. 8.
Dalmazia. 9. Ozeania. 10. Atxaga.

~

Ubideak
PI., fruta
mota

AURREKO SOLUZIOAK

Iparretarra
k

71etra

61etra

Ariketa
Asperen
Elikatu
Hi5t3aifta
Irakina
Iruditu

Alaiak
Irauli
Lamiak
Nekatu

l:ra~IBalE

Alu
Ika
Non
Zor

Maiatza
Nongoak
Usaindu

31etra

51etra

Arina
Arnoa
Etzan
Ikara
Izaki
Izaro
Mauka
Tente
Ukatu
Ukitu
Uluak
Usain
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txoritxoari mokoka

Xarlo Etxezaharreta
go; bereziki Frantziakoren batek han jokatzen badu.
Igande iluntze honetan aipagai zuten Bartzelona eta Real
Madrilen arteko norgehiagoka. Irudiak ere erakutsi dituzte, bi golak, eta, horretaz gain, bi gazte «antimundialisten»
mezua pasarazten. Bestalde jakin ahal izan dugu, beste bi
gaztek ikurrina eta presoen aldeko ikurra zeramaztela
zelai erdiraateratzen saiatu zirela,eta irudiak, egon badaudela. Hortaz, hitzik ere ez; bagenekien kiroletako berriketariak besteak bezain konformistak direla, Tourreko
komentarioak lekuko besteak beste; halere, beti zimiko
bat egiten digu egiaren erdia baizik ez jakiteak.
Egiaren erdia gezur osoa baita berriketaritzan.

Futboleko mezuak
Aspalditik Stade 2 (izenak dioen bezala FR2an) dugu igandeko kirolzaleen hitzordua: asteburuko kirol emaitzak eta
irudiak zabaltzen dituena ordu eskas batez. Astez aste hitz
gehiago eta irudi gutxiago; gainera, betiko kirol «nagusiak» lantzen dituzte, esan nahi baita, telebistari publizitatearen bidez diru gehien ekartzen dioten kirolak. Besteak,
ez badira Europako edo munduko txapeldun, ezer gutxi
aipatzen dituzte; Ingalaterrako Premiere League-a, Italiako Calcio-a edo Espainiako Liga, esaterako, askoz gehia-

LABUAAeAN

LA2. Eurobest jaialdiko iragarkiak emango dituzte 'Metropolis' -en

TVE

EITBko kontrol
batzordeko hainbat
legebiltzarkidek lurreta
eta Miramon bisitatu
zuten atzo
Eusko Legebiltzarreko sei legebiltzarkidek EITBko Iurreta eta Miramongo instalazioak bisitatu zituzten atzo. Eider Mendoza, Edurne
Egana, Onintza Lasa, Pablo
Larrauri, Maria Jose Usandizaga eta Isabel Celia, EITBko arduradun Andoni Ortuzar eta Bingen Zupiriarekin
batera izan ziren bisitan.
Emisio digital erako lanak
ere ikusi zituzten, apirilaren
3an hasiko baitira emanaldi
digitalak. EITBko administrazio kontseilua, bestalde,
Gasteizen bilduko da gaur,
eta hilaren 27an aukeratuko
dituzte kontseilari berriak.

·Parlamento'-ko
zuzendaria
postutik kendu
dute sozialista
bat iraintzea gatik
Agentziak

'Esta es mi gente' saioa
500. atalera iritsiko da
apirilaren 11 n
Izaro Iraetak aurkezten duen
Esta es mi gente programak
emanaldi berezia antolatuko
du apirilaren 11rako, bere
500. atala ospatzeko. Lehendik saioko aurkezle izandako
Patricia Gaztanaga eta
Emma Garcia gogoratuko
dituzte. Eta Lagun bila berezia egingo dute, 60 gonbidatu gazterekin. Maria Lopez
saioko zuzendariak honakoa
adierazi du: «Aurkezleak aldatu baditugu ere, ikus-entzule kopurua inoiz ez da gutxitu, beraz, agerian da jendeari programa gustatzen
zaiola eta ikus-entzule leialak izatea lortu dugula».

Eztabaida programa bat
estreinatuko dute aurki
La2 katean
Josep Puigbo kazetari kataluniarrak aurkeztu eta zuzenduko du hemendik gutxira La2 kateko eztabaida saio
berria. Saioaren gidaria nor
izango den da TVEk aurreratu duen gauza bakarra.

Publizitate berritzailea
Gardentasun narratiboa da ezaugarri
nabariena Europako lan berrietan
Urtzi Urkizu I DONOSTIA

Europako publizitate sortzaileen artean gero eta garrantzi
gehiago hartzen ari da Eurobest
jaialdia, Londresen urtarrilaren
amaieran ospatzen dena. Aurten publizitate munduko pertsona garrantzitsuenak bildu
dira han euren lanak aurkezteko. Azkeneko urteetan, Cannesko nazioarteko jaialdiko aurrekari bihurtzen ari da Eurobest. Londresen saritutako
lanak ekainean Cannesera eraman ohi dituzte.
Eurobestjaialdiko 30 iragarki
berritzaileenak gaur gauean

ikusi ahal izango dira La2 kateko Metropolissaioan (O 1:45ean).
Alina Iraizozek aurkezten duen
programa monografikoa izango
da, Londresko publizitate jaialdiaren inguruan.
Antolatzaileen arabera, sortzaile europearren lan nabarmenen artean badira zenbait
ezaugarri kontuan hartzekoak.
Batetik, gardentasun narratiboa
azaltzen duten iragarkiak daude, efektu berezi gutxirekin, istorioak teknologiaren ikusgarritasunari lekua hartu diolarik.
Bestetik, errealismoa lantzen
duten sortzaileak azaltzen dira.
Alemania eta Europako iparral-

deko lanen artean kitsch estetika
asko azaltzen da, eguneroko tasuneko egoera eta umore puntu
batekin. Soinuari dagokionez,
adituek zenbait ezaugarri nabarmendu dituzte; revival estiloa abestietan, eta hizkuntzaren
erabilera txikia mugak gainditzeko . Eurobestjaialdiko irabazleen artean John Western
Bear iragarkia aipa daiteke, Osloko Leo Bumett enpresarena.

Telebista kateetan %17,19
iragarkiak dira
AEA Espainiako Publizitatearen Behatokiaren datuen arabera, kateen emisioaren %17,79
publizitate edo autopromoziozko iragarkiak dira, batez beste.
A3n %27 , T5en %25,58 ,
TVE1en %16,85, La2en %12,80
eta Canal Plusen %6,74.

I

MADRIL

RTVEko zuzendari nagusi
Javier Gonzalez Ferrarik
Parlamento saioko aurkezle Santiago Lopez Castillo bere postutik kendu
dutela azaldu zion atzo
administrazio kontseiluari. Bost urte ziren Lopez
Castillok La2eko programa zuzentzen zuela (larunbatean ,
goizeko
11 :OOetan). Otsailaren
22an, aurkezleak PSOEko
Leyre Pajin legebiltzarkidea iraindu zuen Guadalajarako Dos Mil egunkarian. Hori ikusita, PSOEk
iragarri zuen bere ordezkariak ez zirela gehiago
Parlamento programara
joango, ez behintzat zuzendaria aldatzen ez zuten bitartean. «Halako
irainak idazteko gai den
pertsona batek ezin du
telebista publikoan saio
bat zuzendu», adierazi du
Maximo Diaz Cano
bozeramaile sozialistak.
RTVEko zuzendaritzak
prentsa ohar baten bitartez adierazi du gertaerarengatik penatuta dagoela, eta Lopez Castillok Pajin sozialistari buruz esandakoak bere iritziak baino
ez direla.

Egunkaria

gaurko filmak

ETB·1

**

EI qavilan pistolero
Zuz. Edward Lidwing 85m. 1963.

18:20 ETB2

L'examen de minuit

LOS ULTlMOS GUERREROS

**

Zuz.: DanieleDubroux.100m. Fran. 1998.20:45 Arte

*T5 · 22:00

Le reveil du volcan

Zuz Tab Murphy Ak! Tom Berenger,BarbaraHershey 113m. AEB. 1995.

*

Zuz Graeme Campbell 90m. AEB. 1997.20:50 M6

Abenturazko film hau ez
da kalitatezkoa, baina
erraz ikusten da, batik bat
irudiotan biltzen dituen
izar garrantzitsu eta garestiei esker. Gidoia zuzendariak berak idatzi zuen: protagonistak mendian ezkutatuta bizi den indio txeieneen gudari taldea topatuko du, gaizkile batzuen
atzetik dabilenean

Le cercle des poetes disparus ***
Zuz PeterWelr 130m. AEB. 1989.

20:55 F3

*

Tess v sus quardaespaldas
Zuz HughWll son 91m. 1984.

21 :45 ETB2

*

Los ultimos querreros
Zuz Tab Murphy 113m. AEB. 1995.

22:00 T5

**

Anita no pierde eltren

Zuz:Ventura Pons. 1 20~ Esp. 2000 22:00 C+(e)

Un brin de meurtre

*

Zuz.:StevenShcachter. 90m. 1999. 22:20 C+(f)

*

Hantee
Zuz.:Larry Shaw 90m. AEB. 1996

22:35 M6

**

Pidele cuentas al rey

Hau bizimodua, Italiako
burgesia aberatsena!

Zuz.:Jose Antonio Quiros. 97m 1999. 23:40 TVE1

****

La dolce vita
Zuz.:Federico Fell inl IcOm. italia

00:00 Arte

PIDELE CUENTAS AL REY
** TVE1 · 23:40

Zuz.:Jose Antonio Quiros. AkI. AntoniORe·
slnes,Adnana Ozores. 97m. Esp. 1999

**

No molestes mas
Zuz.:Dino Rlsl. 94m. italia. 1990.

03:15 La 2

LA DOLCE VITA ****

**

Hasta elfinal
Zuz :F.GaryGray 116m. AEB. 1996.

Gertakari erreal batean oinarritutako drama arin eta
zuzen hau duela gutxi
eman zuten telebistan eta,
beraz, orduan ikusterik
izan ez zenutenei gomendatuko dizuet gaur. Lan
egiteko giza eskubideak
aldarrikatzen duen meatzari asturiar langabe batek sendiarekin errepidean barrena izango duen
esperientzia gogorra erakustendu.

Arte · 00:00

Zuz..Federico Felllni. Ak! Marcello Mastroianni,Anita Ekberg. 150m. Italia.

04:00 A3

•

*

**

***

****

Txarra

Eskasa

Balekoa

Ona

Blkarna

Fellini maisuaren harribitxi garrantzitsuetakoa, eskandaluzkotzat jo zuten 50eko hamarkadaren
amaieran estreinatu zenean; gogoratu 81 . urtea
arte ez zela ikusterik izan Espainian. Marcello
Mastroianni eta Anita Ekberg ahaztezinak, Anouk
Aimee eta beste aurpegi ezagunez inguratuta, zuribeltzean filmatutako irudi eder eta landuotan topatuko dituzue. Goi burgesia italiarraren bizimodu, giro eta pentsamoldeak ikuspuntu kritikoaz aztertzen dituen maisulan gomendagarri hau
grabatzerik baduzue hobe, oso luzea baita eta ordu
txar samarrean emango dute

EL GAVILAN PISTOLERO
** ETB2 ·18:20

Zuz .. Edward Ludwig . Aki Rory Calhoun,
Rod Cameron. 85m. 1963

Egunero bada westernen
bat ikusteko aukera pantaila txikian eta, gaurko
txanda Rory Calhounek
protagonizatutako zinta
eskas honi egokitu zaio .
Mendebalde Urrunean girotua dago eta eszena zuzen baina ohiko ez jositako istorio arrunt baten
kontakizun arina egiten
du. Ohiko sheriffjator eta
ausartak emakume baten
bahitzaileei aurre egingo
die. Entretenigarria da.

NO MOLESTES MAS
** La2 · 03:15

drama hunkigarri hau Peter Weirrek egindako lan
arrakastatsuetakoa da.
Antzezpenak, argazkia eta
musika nabarmengarriak
dira izen handiko eskola
garesti batera iritsi berri
den irakaslearen eta ikasleen arteko kontuak erakusten dituen zinta gozagarri honetan. Williamsek
antzezten duen irakasle
jatorrak gainerako irakasle eta zuzendarien pentsamolde atzerakoiari aurre
egingo dio.

LE CERCLE DES POETES
DlSPARUS
*** F3·20:55

Zuz. PeterWeir. Aki RobinWilliams, Robert
Sean Leonard. 130m. AEB. 1989

Robin Williamsek mutiko
talde interesgarri batez inguratuta antzezten duen

Zuz..Dino Rlsi. Aki Vlttorio Gassman, Elliot
Gould. 94m. Ita li a. 1990

TESS y SU
GUARDAESPALDAS

Film italiar bitxi eta entretenigarri hau aktore erakargarriek antzezten dute,
Gassman ospetsua tartean. Ia bi hamarkada osoz
psikiatriko batean bizi
izan den Scribani protagonista etxera itzuliko da .
Lagunek eta senitartekoek oraindik eroa dagoela
usteko dute eta ez diote jaramon handirik egingo ,
berarekin ederki moldatzen den Rosa ilobatxoak
izan ezik.

* ETB1·21 :45

Zuz..Hugh Wilson. AkI. Nicolas Cage, Shir·
ley Maclaine 91 m. 1984.

MacLainek Estatu Batuetako lehendakari ohiaren
emaztea antzezten du,
Wilsonek umorez erakusten duen abenturatxo komertzial arin honetan. Haren bizkartzaina, berriz,
Cage gaztea da. Zinta honen argumentu nagusia bi
pertsonaion harremanaren garapenean datza.

irratia
Segura Irratia

Irulegiko Irratia

Euskadi Irratia

Bilbo Hiria

Herri Irratia

Bizkaia Irratia

Gure Irratia

Xorroxin Irralia

91.8

94.4/95.2

96.0

99.8

102.5

106.6

107.5

~ AU 89.2
91.4
Euskalerria Irratia

93.6
Arrate Irratia
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95.5
Xiberoko Boza

97.00
Tas-tasIrratia

101.3
France Bleu Pays Basque

103.5
Euskadi Gaztea

107.5
Txolarre Irratia

107.7
Hala Bedi

. . ~/,'''" -O 1224 Herri Irratia

RADIO EUSKADI. PSOEko Jose Blanco elkarrizketatuko

dute gaur goizeko 09:00etan Boulevardirratsaioan. En
profundidad eztabaida atalean arrazismoa eta xenofobiaz mintzatuko dira. Gonbidatuak SOS Arrazakeriako
Diego Jauregi Batarrita, Javier de Lucas irakaslea eta
AZRAF bereber elkarteko Azdin Elkhattabi izango dira.
Viva la gente atalean Bizkaiko meatze sindikatuko sortzaile Constantino Turiel Hurgaz mintzatuko dira.

EUSKADI IRRATIA. Droga munduari begira jarriko da gaur
Lagunartean saioa (20:00etatik 21 :OOetara). Estasia eta

sintesi drogei buruzko eztabaida egongo da eta bertan
Jesus Mari Aizpurua Kimika fakultateko katedradunak,
Martin Barriusok eta Valerio Sanchez psikologoek hartuko dute parte.
XORROXIN IRRATIA. Goizeko 10: 1Oetik eguerdira hainbat

gai jorratuko dituzte Elkarrekin lanean saioan. Garbifie
Goiak Berako gazte jokoez hitz egingo du, 10:40an. Ondoren, Baztango udal haurtzaindegiaren arazoez mintzatuko da Txus Barrenetxe zinegotzia. 11 :20an, Arizkungo eskolaren egoeraz arituko dira.

07:05: Betimu.
07:30: Betizu.
Bertuteen luburuko
abenturak.
Autobus magikoa.
Yogi hartza.
Papyrus.
09:00: E-klipse@.
10:00: Bidaia txundigarriak.
10:30: Ederra eta piztia.
11 :20: Benta berri.
11 :45: Ander eta konpainia.
12:10: Esanak esan.
12:45: Bidaide.
Laba ehiztariak.
13:35: Betizu.
Shin Chan.
14:00: Gaur egun.
Albistegia.
14:40: Bertatik bertara.
15:20: Sorginen laratza.
15:50: Mundu galdua.
16:50: Bidaide.
Laba ehiztariak.
17:35: Ikusgela.
18:20: Betizu.
Gadget inspektorea.
Rocket Power.
Shin Chan.
Betimu.
20:20: Iparraldearen orena.
Iparraldeko albistegia.
20:28: Gaur Egun.
Albistegia.
21 :05: Bertatik bertara.
21 :45: Goenkale.
Telesaila.
22:35: Sorginen laratza.
23:55: Hau komeria.
00:20: Harry Enfield eta bere
lagunak.
00:50: Bakarrik edo.
03:50: Bertatik bertara.
04:20: Esanak esan.
04:50: Elkartasunaren bideak.
Costa de Marfil.
05:30: Euskal Herritik.
06:05: Herri musika sorta.
06:15: Ikusgela.

06:00: Canal 24 horas.
07:30: Telediario matinal.
Los desayunos de RTVE ..
10:15: Pobre diabla.
Telesaila,
11 :30: Saber vivir.
Manuel Torreiglesiasek
aurkeztutako saioa.
12:45: Asi son las cosas.
Telesaila.
14:00: Informativo territorial.
Albistegia.
14:30: Corazon de invierno.
Anne Igartiburuk
aurkeztutako saioa.
15:00: Telediario 1.
Albistegia.
16:00: Eguraldia,
16:05: La verdad de Laura,
Telesaila.
16:45: La fuerza del deseo,
Telesaila,
19:05: EI gladiador.
Lehiaketa.
20:00: Gente.
Sonia Ferrerek eta Pepa
Buenok aurkeztutako
magazina.
21 :00: Telediario 2.
Albistegia.
21 :40: Eguraldia.
21 :45: Futbola,
Valentzia -Inter de Millan,
23:35: Nuestro cine.
(23:40) Pidele cuentas
al rey
Zuz:Jose Antonio Quiros.
Ak!.: Antonio Resines, Adriana
Ozores, 1999,
01 :30: Telediario 3.
Albistegia.
02:00: Michael Hayes,
Telesaila.
03:00: Canal 24 horas.

ETB·2
06:50: Del pais de los vascos.
07:25: Teknopolis.
07:55: Bonanza.
Telesaila.
09:30: EI punto.
Gonbidatua:Gonzalo
Sanez de Sanmaniego.
10:00: Forum.
Gonbidatuak:Jose Luis
Zumeta.
10:40: Clasicos en serie.
La casa de la pradera.
EI amor no es como lo
pintan.
13:15: La cocina de Pedro
Subijana.
13:30: Euskadi directo. (EAEn).
13:30: Navarra directo.
(Nafarroan).
14:00: Date el bote.
14:58: Teleberri.
Albistegia.
15:45: Lo que faltaba.
18:20: Zinema.
EI gavilan pistolero
Zuz: Edward Ludwig.
Ak!.: Rory Calhoun. 1963.
20:00: Esta es mi gente.
20:58: Teleberri. Albistegia.
21 :45: Zinema.
Tessysus
guardaespaldas
Zuz.: Hugh Wilson.
Ak!.: Nicolas Cage. 1984.
23:50: Stargate.
01 :35: Medias de seda.
02:35: Esta es mi gente.
03:30: Lo que falta ba.
05:30: Forum.
05:55: Rutas de Solidaridad.
06:25: Girasol.

07:00: EI mago.
Telesaila,
07:30: Club Megatrix.
Chichoterremoto,
Tres amigos yJerry.
Campeones.
Spirou.
09:15: Albistegia.
09:30: EI primer cafe.
10:30: De buena maiiana.
Magazina.
13:25: Informativos territoriales.
Albistegia.
13:30: Nada es para siempre.
14:00: Desesperado Club Social.
La niiiera.
Los Simpson.
15:00: Antena 3 Noticias 1.
Albistegia.
16:00: Yo soy Betty, la fea.
Telesaila.
16:50: Sabor ati.
Ana Rosa Quintanak eta
Antonio Hidalgok
aurkeztutako magazina.
19:00: EI diario de Patricia,
20:00: Pasapalabra.
Lehiaketa.
21 :00: Antena 3 Noticias 2,
Albistegia.
22:00: Policias.
23:45: Queremos saber mas.
01 :45: Antena3 Noticias 3.
Albistegia.
02:15: Televenta.
04:00: Zinema.
Hasta el final
Zuz.: F. Gary Gray.
Ak!.: Jada Pinkett, Quee
Latifah, 1996,
06:15: Se ha escrito un crimen.

Egunkaria
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gaur zer
------.---------------+-------------~
06:30: Documental.
05:55: Le destin du docteur
07:30: TPH club.
Mr. Bogus.
Tweenies.
Ellocomundo de Tex
Avery.
EI show de Underdog.
08:55: Irristatze artistikoa.
Munduko txapelketa.
13:00: TPH Club.
Esquimales en el caribe.
Aventuras en pafiales.
Las tres mellizas.
Arthur.
15:15: Saber y ganar.
Lehiaketa.
15:45: Grandes documentales.
Natural world.
16:55: EI escarabajo verde.
17:45: AI habia.
18:15: Tendido Cero.
19:15: Sea Ouest: los vigilantes
del fondo del mar.
Telesaila.
20:00: Informativo territorial.
Albistegia.
20:30: Goles europeos.
21 :50: Matrimonio con hijos.
Telesaila.
22:30: La 2Noticias.
Albistegia.
22:55: Eguraldia.
23:00: La noche abierta.
Pedro Ruizek
aurkeztutako saioa.
00:45: Dias de cine.
01 :45: Metropolis.
02:15: Conciertos de Radio 3.
02:45: Cultura con fio
Bondage.
03:15: Zinema.
No molestes mas
Zuz.: Dino Risi.
AkI.: Vittorio Gassman, Elliot
Gould. 1990.
04:50: Teledeporte.

Calvet.
06:20: 30 millions d'amis.
06:45:TFl info.
06:50: TF! jeunesse.
Geleuil &Lebon.
Marcelino.
Anatole.
Franklin.
08:25: Eguraldia.
08:30: Teleshopping.
09:20: Allo quiz.
10:25: Exclusif.
11:05: Pour I'amour du risque.
11:55: Tac atavTV
12:05: Attention ala marche!
12:50: Avrai dire.
13:00: Albistegia
Eguraldia.
13:55: Les feuxde I'amour.
14:45: Telefilma.
Une jeune fille trop
parfaite
Zuz.: Craig R. Baxley.
AkI.: Melissa Joan Hart. 1996.
16:30: Exclusif.
17:05: Melrose place.
17:55: 7ala maison.
Telesaila.
18:55: Le bigdil.
20:00: Albistegia.
Eguraldia.
20:55: Femmes de loi.
22:45: Telefilma.
Au coeur de la
fournaise
Zuz.: Dusty Nelson.
AkI.: Jeff Fahey,Janet Gunn.
00:25: Les coulisses de
I'economie.
01 :10: Mode in France.
02:10: Exclusif.
02:45: Vis ma vie.
04:20: Reportages.
04:05: Musique.
05:00: Notre XX' siecle.

Valentzia eta Inter, UEFA Kopako
finalerdietan sartu nahian
Valentziak eta Milango Interrek UEFA Kopako final-laurdenetako
itzuliko partida jokatuko dute gaur gauean, Mestalla futbol zelaian.
Joaneko norgehiagokan bana berdindu zuten, Italian. Hector Cuper
entrenatzailea Valentziara itzuliko da Interrekin, baina gaurko partidan ezin zelairatuko ditu Ronaldo eta Vieri.

06:00: Les z'amours.
06:30: Telematin.
08:35: Des jours et des vies.
Foiletoia.
09:00: Amour, gloire et beaute.
Foiletoia.
09:25: C'est au programme.
11 :00: Flash info.
11 :05: Motus.
11 :40: Les Z'Amours.
12:10: CD'Audjourd'hui.
12:15: Pyramide.
13:00: Albistegia.
Eguraldia.
13:50: Patinai artistikoa.
14:55: Un cas pour deux.
Telesaila.
16:00: En quete de preuves.
Telesaila.
16:50: Des chiffres et des letres.
17:25: Oui est qui?
Lehiaketa.
18:05: Jag.
Telesaila.
19:00: On ato ut essaye.
Magazina.
19:50: Un gars, une fille.
Telesaila.
20:00: Albistegia.
Eguraldia.
21 :00: Envoye especial.
Magazina.
23:10: Campus.
Magazina.
00:45: Albistegia.
Eguraldia.
01 :10: Nikita.
Telesaila.
01 :50: Fallait ypenserL
Magazina.
03:50: 24 heures d'info.
04:05: Eguraldia.
04:10: Ohi les villes d'eau.
Dokumentala.
05:00: 20 ans aTokyo.
Dokumentala.

06:00: Euronews.
07:00: MNK.
Les Aventures des Pocket
Dragons.
Arthur.
Les Razmoket.
08:55: Un jour en France.
09:30: Wycliffe.
Telesaila.
10:25: Enquete privee.
Telesaila.
11 :10: Cosby.
11 :40: Bon appetit bien sur.
12:00: Le 12-14.
13:50: Keno.
13:55: C'est mon choix.
15:00: Telefilma.
Le pirate
Zuz.: Ken Annakin.
AkI.: France Nero, Christoher
Lee. 1978.
16:30: MNK.
17:35: Atoi I'actu!
17:50: C'est pas sorcier.
18:15: Un livre un jour.
18:20: Ouestions pour un
champion.
18:50: Le 19-20.
Eguraldia.
20:15: Tout le sport.
20:25: C'est mon choix ce soir.
20:55: Zinema.
Le cercle des poetes
disparus
Zuz.: Peter Weir.
AkI.: Robin Williams. 1989.
23:05: Les dossiers de France 3.
00:00: Soir 3. OEguraldia.
00:35: La case de I'oncle doc.
01 :25: Espace francophone.
01 :55: Ombre et lumiere.
02:20: C'est mon choix ce soir.
02:45: Soir 3.
03:10: Des racines et des ai les.
05:05: Un jaur en France.
05:45: Les Matinales.

Anjellllarramendi musikari
zarauztarrarekin solasean

06:30: Informativos T5.
Albistegia.
09:25: La mirada critica.
Montserrak Dominguezek
aurkeztuta saioa.
11 :15: Dia adia.
Mil Teresa Camposek
aurkeztutako magazina.
14:30: Informativos Telecinco.
Albistegia.
15:30: AI salir de clase.
Telesaila.
16:30: Atu lado.
Emma Garciak
aurkeztutako magazina.
19:45: Decision final.
Lehiaketa.
20:30: Informativos Telecinco.
Albistegia.
21 :30: EI informal.
Javier Capitan eta
Florentino Fernandezek
aurkeztutako saioa.
22:00: Zinema.
Los ultimos
guerreros
Zuz.: Tab Murphy.
AkUom Berenger, Barbara
Hershey. 1995.
00:35: Cronicas marcianas.
Javier Sardak
aurkeztutako saioa.
02:00: Informativos telecinco.
Albistegia.
02:30: Expediente X.
Telesaila.
03:15: Infocomerciales.
05:30: La linea de la vida.
06:00: Nocturnos.

06:00: M6 music.
07:00: Morning live.
09:15: M6 boutique.
10:05: M6 music.
10:35: Kidineige.
11 :54: Sixminutes midi.
12:05: Joyeuse pagaille.
Telesaila.
12:35: La petite maison dans la
prairie.
Telesaila.
13:35: Telefilma.
Joi, rien que toi
Zuz.: Marco Serafini.
AkI.: Florian Fitz, Carol
Campbell. 200l
15:15: Destins croises.
Telesaila.
16:05: Lois et Clark.
Telesaila.
17:00: M6 music.
17:30: Gundam wing.
Telesaila.
18:00: 7jours pour agir.
Telesaila.
18:55: The senti nel.
19:54: Sixminutes. Eguraldia.
20:05: Notre belle famille.
20:40: Camera cafe.
20:50: Zinema.
Le reveil du volcan
Zuz.: Graeme Campbell.
AkI.: Dan Cortese.
22:35: Zinema.
Hantee
Zuz.: Larry Shaw.
AkI.: Beau Bridges. 196.
00:15: Ca me revolte.
02:10: M6 music.

Xabier Euzkitzek aurkezten duen Sorginen laratza magazinean, Kaittin Allende kazetariak Anjellllarramendi musikaria elkarrizketatuko du. Zarauztarrak EI hijo de la novia film argentinarreko musika
sortu du. Bestalde, Olatz Arrieta EITBko berriemaileak Oscar sarien
inguruko azken berriak jakinaraziko ditu.

07:55:CNN+. Noticias. 08:20: NBA en accion. 08:45:Golf. Birdie. 09:10: Lo + Plus.
10:00:Zinema: La zona oscura. 11 :36:Zinema:EI caso Winslow. 13:30:Los 40 principales. 14:00: Mas deporte. 14:55:CNN+. Noticias. 15:00:De repente Susan.Telesaila. 15:30: Lo+Plus. 16:30:Zinema: Elegidos para la gloria. 19:05: EI planeta de los toros.20:00:Mas deporte. 21 :00:Seinfield. 21 :30:Las noticias del guinol. 21 :52:Las noticias del guinol. 22:00:Zinema:Anita no pierde el tren.23:30:Corto espanol. 23:36:
Zinema:el coleccionista de huesos.01 :30:Zinema:fuera de control. 03:29:Zinema:
k-91 t 04:57:Zinema:La hora del silencio.

05:25:Errugbia.07:05:Le journal de I'emploi. 07:10:Teletubbies.07:35:+Clair. 08:30:
Zinema: Magnolia. 11 :35: La semaine des guignols. 12:00: Le journal de I'emploi.
12:05: Burger quiz. 12:45: Le journal. 13:15:Les guignols de I'info. 13:30: Le grande
course. 14:00: Encore + de cinema. 14:10:Zinema:Vergingetoirx. 16:10:Surprises.
16:20:En aparte. 17:05:Telefilma: Belle Arnaqueuse. 18:40:Futurama. 19:05: Le journal. 19:25:+ de cinema. 19:40:+ de sport. 19:55:Les guignols de I'info.20:05:Burger
quiz.20:45:Zinema: Mon chien skip.22:20: Zinema:Un brinde meurtre. 23.50: Minutes en +.00:05:Yves saint Laurent. 02:50 Izotz hockeya. 04:50:Telefilma: L'experte.

Kukubiltxo konpainiaren
25. urteurrena
Kukubiltxo taldeko Marifeli Etxeandia, Javier Obregon eta Josu Camara elkarrizketatuko dituzte gaur gauean Hau komeria saioan. Kukubiltxok 25 urte bete ditu, eta, hori ospatzeko, Ekidazu.Lehoiek ez
dakite bibolina jotzen ikuskizuna prestatu du. Horretaz eta taldearen historiaz mintzatuko dira saioan. Ondoren, Miguel Munarriz zuzendari nafarra elkarrizketatuko dute.

A3-09:30

I Gonzalo Saenz de Samaniego 'EI punto .. .'
I Jose Luis Zumeta (pintorea) 'Forum'

ETB2-09:30
ETB2-10:00

05:40: Les amphis de France 5. 06:40: Anglais, methode Victor. 07:00: Eco matin.
08:00: Debout les zouzous. 08:45: Les maternelles. 10:20: Le journal de la sante.
10:40:Carte postale gourmande. ll :10:Le royaume des mers. 12:05: Midi les zouzous! 13:15: Les lumieres de music hall. 13:45: Le journal de la sante. 14:05:Algerie,
paroles detortionnaires. 15:001a terre en eruption.Dokumentala. 16:05:Planete insolite.17:05:Fenetre sur. Dokumentala. 17:35:100%question. 18:05:Cdans I'air.

19:00:Ile de re. Dokumentala. 19:45:Arte info.20:15: Et plus si affinties. 20:45:Zinema:L'examen de minuit. 22:25:Tous des indiens.00:00:Zinema: La dolcevita.

zakilixut

.,

...

endaiako mediatekak
organo
emaileentzako
erakusketa bat antolatu du,
eta apirilaren 6ra arte ikusten ahalko da. Izan ere,
hainbat pertsona heriotzaren atarian dira, bizitzen segitzeko beharrezkoa duten
organoaren beha. Haurren
kasuan bereziki, gabeziak
gizartearen kontzientzia
inarrosten du.
Erakusketak organo hartzaile diren haurren kasuak
jorratzen ditu. Gaur egun
Ipar Euskal Herrian honelako argazkia egin liteke:
hiru haur bihotz transplantearen beha daude, bat biriken zain eta bertze bik gibela, 69k giltzurrunak eta
59k begien transplanteak
goaitatzen dituzte.
«Florianen kasuak, joan
den astean Sohtitan zendu
zortzi urteko haurraren kasuak, zimikoa egin zigun
bihotzean», adierazi zuen
Beatriz Paviot erakusketaren antolatzaileak. Kasu
horretatik abiatuz, organo
emaileen kopurua hazteko
informazio kanpaina zabaldu dute. Erakusketan zortzi
hormairudi daude ikusgai.
Hormairudi bakoitzak
abantzu bi metro luze eta
90 zentrimetro zabal hartzen du. Eta hiru ataletan

H

Biziaren
esperantzan
Organo emaileentzako erakusketa bat antolatu du Hendaiako mediatekak
MUEBLES

banatzen da: gai berezi baten tratamendua, xehetasunak eta transplantea
ukan edo behar duen haur
baten lekukotasuna. Horrez gain, haurren lekukotasunak biltzen dituen bideo bat dago ikusgai.
Kanpainaren une garrantzitsuena apirilaren 5ean
iraganen da, Hendaiako
herriko etxean. Transplanteen gaian adituak diren
Bordeleko Potaux eta Saric
irakasleek beren lekukotasuna eskainiko dute. Horrez gain, antolatzaileek
Frantzia eta Espainiako legediak erkatu nahi dituzte.
«Gure xedeak argitasuna
eskaini nahi du gai honen
inguruan, jendeak goraki
erran dezala organo emailea izan nahi duen edo ez»,
nabarmendu zuen Paviotek. Erakusketaren helburua, beraz, jendea hausnartzera bultzatzea da, ez bakoitza bere aldetik, bere
ingurumen ean, familiaren
baitan baizik. «Usu familiak
erabakitzen du hildakoaren
ordez», gaineratu zuen Paviotek.
Horregatik, erakusketaren bukaeran, ikusle bakoitzari emailea izan nahi
duen edo ez zehazten duen
agiri bat eskaintzen zaio
izenpetzeko.

AUKERAKO ALTZARIAK

LA CHIl\1ENEA ....
1.000
~
metroko erakusketa, prezio harrigarriekin. Aukera zabala

tekazko, haritzezko, intxaurrondozko altzari trinkoetan. Markarik
garrantzitsuenetako koltxoiak eta somierrak~
Ehunka altzari urratu txikiekin eta baita haiek gabe ere~
Izugarrizko beherapenak larruzko tresilloetan.

LA CBIIlENEA ALTZAJRlIAK
Osinalde Industrialdea-USURBIL - Tel.: 943 370966
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lepa, irakurle! Hauxe duzu zure txokoa, inguruko deialdien berri emateko edo zeure iritziak eta kezkak plazaratzeko. Deitu 943 300 222
telefonora edo bidali mezua 943 300 255 faxera edo barkatu_ama@egunkaria.com posta elektronikora. Animatu!

Sarearen
indarra
Hautsak harrotu ditu egunotan 36 urteko andre bati ezarri
dioten sententzia. Safiya Tudu harrikatuta hiltzera kondenatu
dute, ezkonduta egon barik ume bat edukitzeagatik. Amnesty
International-ek eta beste elkarte
batzuek informazio kanpainiak eta
sinadura bilketak jarri dituzte abian.
Arrakastatsuena sarean ari da egiten
Espainiako AI, amnistiaporsafiya.org
webgunea eta posta elektroniko bidezko
ahoz ahoko uhina baliatuz.
Hegoaldeko internauten artean bereziki zabaldu da mezua. Askok hiru-lau bidetatik jaso dute deialdia, mezuak izan
duen hedapenaren seinale. Emaitza hor
dago: ia milioi erdi sinadura telematiko
bildu dituzte Alkoek. Presioak ere izan du
ondoriorik, harrikatze epaiaren inguruko
erabakia astebetez atzeratu baitu Gwadabawan-en xaria legea aplikatzen duen
epaitegiak. Astebete gehiago, beraz, internauten sinadura gehiago jasotzeko.

Lehiaketak
Santiago Onandia Ikerketa Beka/Zornotza, Udalak Euskal Literaturaren
alorrean ikerketa sustatzeko bi urteko ikerketa bekarako deialdia egin
du. Proiektuak banaka zein taldeka
aurkez dait ezke. Ezinbestekoa da
originalak eta argitaratu gabeak izatea. Euskaraz, gaztelaniaz edo frantsesez egin daitezke. Irabazlearentzat 6.010 euroko saria izango da,
eta urtebeteko epea izango du lana
amaitzeko. Interesa duenak dokumentazioak martxoaren 22a baino
lehen aurkeztuko beharko ditu. Informazio
gehiagorako :
946300002.
Dobera saria/Hernani. Dobera Euskara Elkarteak Dobera Saria antolatu du, Hernanirekin zerikusia duten

Sarearen indarra eta komunikazio boterea islatzen duen beste adibide bat izan dugu Bartzelonako
gailurraren inguruko Indymedian. Bertan, ohiko komunikabideetan agertu ez diren irudiak ikusi ahal
izan ditugu: poliziak manifestarien artean sator lanean istiluak eragiten erakusten dituen bideoa edo
euskal presoen alde eginiko ekintzetako bideoak.
Izan ere, sarea telebistaren alternatiba moduan ikusten dute
batzuek, telebista saioak ikusteko. Iragan urtean itxiarazi zuten
Kanadako iCrave TVcom; AEBetako ordaindutako telebistetako
saioak doan eskaintzen zituen, baina salaketen eta presioen aurrean etsi zuen. Orain berriz agertu da iCraveTVbiz domeinuan,
eta antzeko zerbitzua eskainiko du maiatzetik aurrera, doako
edukiak eta ordainduta ikusi ereduak tartekatuz.

SAlVEMOS ASAFIYA
"

,

GASTEIZKO GAZTETXEAREN ALDEKO
MANIFESTAZIOA
Gasteizko gaztetxearen alde azkenengo hilabeteetan sortu den
dinamikaren barnean, datorren larunbatean (hilaren 23an) manifestazioa egingo da Gasteizen. Hiriko 90 talde inguruk deitu
dute manifestaziora, eta sindikatu guztien eta alderdi politiko
gehienen babesa izango du.
Alfonso Alonso Gasteizko alkateak gaztetxea botatzeko asmoa azaldu zuenetik, gaztetxearen aldeko aldarrikapenak eta
ekimenak ugarituzjoan dira. Besteak beste, basoetako iratxoen
laguntza jaso zuten gazteek -egun batetik bestera hirian zehar
sakabanaturik agertu ziren-, eta 32 taldek Herri mugimendua
gaztetxean deitutako jardunaldiak antolatu zituzten.
Nolanahi ere, gaztetxearen egoerak larria da oraindik ere, eta
larunbatean manifestazioa egingo da Gasteizen. Arratsaldeko
19:00etan irtengo da Iparralde gizarte etxetik, eta gaztetxearen
beharra aldarrikatuko du.

gaiei buruzko ikerketa eta azterketa
sustatzeko. Ikerketa egiteko 3.000
euroko diru laguntza izango da saria . Ikerlana egiteko 6 hilabeteko
epea izango du irabazleak. Eskabideak eta agiriak aurkezteko azken eguna martxoaren 22an amaituko da.
Informazio gehiago nahi duenak dei
dezala 943332799 telefonora .

Erakusketak
Hegoafrika/Bilbo. Hegoafrikako hamabost artistaren lanak ikusgai
izango dira gaurtik aurrera Rekalde
aretoan. Erakusketa maiatzaren
12ra arte egongo da ikusgai
Belfast/Donostia. Apirilaren 19a bitartean , Belfasti buruzko argazki
erakusketa dago ikusgai Egiako KulturEtxean.

Miarritzeko Koliseoan izango da
ikusgai Maskaradaren antzezlana,
20:00etan.
'Mundopolski: errebolta ren ziaboga'/Durango eta Bilbo. Antzerkiola
Imaginarioak Mundopolski: errebol-

Antzerkia

taren ziaboga antzezlan berriaren

'Kaio luma zikina'jMiarritze. Gaur,

aurkezpena egingo du aste hone-

tan . Bihar, Durangoko San Agustin
aretoan , 22 :00etan, eskainiko du
antzezlana , eta igandean, Bilboko
Kafe Antzokian, 20:30ean.
'Kontenedore baten istorioak'/ Beasain. Maskarada taldeak bihar, ostirala, 22 :15etatik aurrera Usurbe
antzokian eskainiko du antzezlana.

Banda zabaleko konexioak hedatzen ari diren neurrian gero
eta eduki astunagoakeskaini ahal izango dira etxeko erabiltzaileontzako. Telefonicak Espainian 500.000 ADSL jarri ditu jada,
eta kablea, satelitea zein mikrouhinak ari dira modemak ordezkatzen.
Baina teknologiek ere aurrera egiten dute, eta artxibo handiak garraiatzeko konpresioa hobetzea da gakoa. Berriki, MP3
formatua ren bertsio berria osatu dute, soinu artxiboak garraiatzeko kon presio maila handiagoak eta kalitate handiagoa ahalbidetzen duena. Entervision sistema erabiliko du iCraveTVcomekoBere webgunean dioenez, Entervision sistemak bideo seinalea garraiatzeko sistema berria du, seinalea ren frame bakoitza
jpeg irudi moduan gordez, segundoko 30 irudi eskaintzen dituena. Seinalea jasotzeko ez da beharrezkoa izango programa berezirik edo nabigatzailean gehigarririk instalatzea .
Antzeko sistema erabiltzen du publizitate
formato berri batek, betiko bannerra ordezkatzeko aukera handia duena. Bideo iragarkiak
ikusiko ditugu gure pantailan Eyewonderteknologiaren bidez. Euren eyewonder.comwebgunean ikus dezakegu publizitate modu harrigarri honen adibide bat. Argi dago, sareak indarra du eta indar gehiago hartzeko
ahalmena ere bai .

Zineklubak
Laburrak! Tolosa. Arrate Fernandezen Ekintzen ispilu gardena eta Juanan Urkolaren 7 arrebatos[Purificacion, Sokatira, Oone Ostia, Parto, Inmundicias, Torpedo eta Extrafio en
el paraiso) film laburrak emango dituzte larunbatean, 20:00etan, Bonberenean.
'Underground' / Bergara. Emir Kusturicaren Underground filma emango dute igandean, 18:00etan, Bergarako gaztetxean.

Bertsolaritza
Bertso liga / Lesaka. Bertso Ligako
txapelduna zein erabakitzeko lagunarteko saioa egingo da bihar, ostirala, Lesakako Linddurrenborda sagardotegian. Inigo Olaetxeak, Bittor
Elizagoienek, Xabier Silveirak eta Estitxu Arozenak hartuko dute parte.
Nafarroako bertsolari lehiaketa/ Sara. lgandean hasiko da Saran Nafarroako bertsolari txapelketa. Lehenengo finalaurrea Omordian jokatuko da, arratsaldeko 16.o0etan, eta
bertsolari hauek hartuko dute parte: Estitxu Arozena, Sustrai Colina ,
Juan Mari Lopez, Aritz Saragueta,
In igo Ibarra eta Txomin Ezpondak.
Bertsolariak lkastolarat Bertsulariak
Ikastolarat kanpainaren bigarran
itzulia hasiko da astelehenean Ipar
Euskal Herriko zenbait herritan. Astelehenean bertan, Senpereko ikastolako areto nagusian, 15:30ean ,
Odei Barroso, Maindi Murua, Kristine Txoperena eta Txomin Urriza ariko dira bertsotan. Asteartean, berriz, 10:30ean Hendaiako ikastolako
areto nagusian Odei Barroso, Kristine Txoperena , Maddalen Arzallus

'The balde'· .. en
biga .... ena. The
balde aldizkariaren bigarren alea kalean dugu jada .
2001. urteko abenduan aurkeztu zuten bihilabetekari hau,
eta apurka-apurka ezagun egiten ari da euskal gazteen artean.
Lehenengo alean bezalaxe
otsailari eta martxoari dagokien honetan oso gai ezberdinak jorratu dituzte . Besteak
beste, Kirmen Uribek arabierazko hiru olerkari ren testuak
bildu ditu , Asier Leozek The
Chemical Brothers taldea izan
du aipagai , Koldo Almandozek
Lars Von Trier eta Inaki Font
aktorea hartu ditu hizpide ""
Argazkilaritza , informatika ,
artea , publizitatea eta beste
hainbat gai jorratu dituzte.
Oso argazki eta maketa erakargarriekin, diseinua ri testuari adina garrantzi eman dio The
balde-k. Oso ale ikusgarria da
bigarren hau ere.
The balde doan jaso daiteke
taberna , kultur etxe, arropa
denda, tatoo denda eta abarretan . Harpidetzat bidez jaso nahi
duenak, hala ere, badu horretarako aukera : 948-12.19.76.
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eta Marga Berra bertsolari gazteak
izango dira.

Hitzaldiak
Etxe sorginduak/ Durango. Etxe sorginduei buruzko hitzaldia emango
dute bihar, ostirala, Sapuetxe gaztet xeko tabernan , arratsaldeko
18:30ean.

Bestelakoak
Pasaiako sarraskia/Azpeitia. Bihar
18 urte beteko dira Komando Autonomo Antikapitalistetako lau kide
Pasaian hil zituztela , eta Azpeitian
sarraski hura salatzeko ekintzak antolatu dituzte. Gaur, 20:30ean, Pasaiako sarraskia argitu: epaiketaren gorabeherak hitzaldia emango
dute Aitonenean. Bihar, Benito Lertxundiren kontzertua izango da kiroldegian, 22:00etan, eta larunbatean, azkenik, egun osoan egingo dira
ekintzak. 12:30ean bertso poteoa;
14:30ean herri bazkaria Berdura
plazan; ondoren Elektrotuna txaranga; 22:00etan, manifestazioa; eta
23:00etan kontzertua plazako arkupetan izango dira.

Hainbatjlrunea. Fun-Tsak taldea astialdia berpizteko saioak antolatzen
hasia da. Martxoko igande guztietan, Iruneko Niza tabernan, DJak,
kantariak, ikus-entzunezkoak eta
abar izango dira , 20 :00ak eta
23:00ak bitartean.

EUSKAL HERRIKO MUSIKA ETA
SORKUNTZA ZUBEROAN
Xiru 13 jaialdia sormen giroan
egingo da asteburu honetan.
Euskal Herriko musika, antzerki eta dantza tradizionalaren hainbat ezaugarri plazaratuko dira hiru egunez, betiere
sormen lan berriak proposatu
eta etorkizuneko tradizio bat
eraikitzeko asmoz. Hala, ihauteriak, toberak, maskarada,
antzerki saioak .... egitarau
oparoa du jaialdiak, eta Maule
eta Gotainen izango da haiekin
gozatzeko aukera.

EGITARAUA

Ikastaroak

ko du, ostiraletan, 18:00etan, eta 3

Herri dantzak/Errenteria. Ereintza

euro kostako da. Sukaldaritzako ira-

Dantza Taldeak herri dantzen ikas-

kasleak Zapo Txokoko hezitzaileak

taroa antolatu du. Bertan muxikoak,

izango dira. Ikastaro hori ostegune-

fandangoa eta arin-arina , balsak,

tan izango da, 18:00etan, eta 6 eu-

pasodobleak eta abar erakutsiko di-

ro balio du. Azkenik, dantza garaiki-

ra . Izen emateko edo informazioa

deari buruzkoa larunbatetan eman-

eskatzeko telefono honetara deitu

go dute, 10:00etatik 13:00etara,

daiteke: 843-52.65.53.

eta 18 euro balioko du. Adeshoras

Gazteentzako ikastaroak/Galdakao.
Barandiaran AEK euskaltegiak, Gazte eskolak jardunaldien barruan ,
gazteentzako lau lantegi antolatu ditu, udalaren eta Urtxintxa eskolaren
laguntzarekin. Autoestimari buruzko ikastaroa asteartean hasi zen,
eta gaur eta datorren asteartean
izango dira hurrengo eskolak. Sexualitateari buruzkoa martxoaren
14, 18 eta 21 ean egingo da. Drogamenpekotasunari dagokiona apirilaren 8, 11 eta 16an egingo dute. Eta,
azkenik, euskaljolasak izeneko lantegia apirilaren 18, 23 eta 25ean
emango dute. Ikastaro guztiak arratsaldeko 18:30etik 21 :30era izango dira. Matrikulak 10 euro balio du,
eta izena emateko euskaltegira deitu behar da: 844564118 edo barandiaran@aeknet.net.
Hainbat ikastaro/Azpeitia. Zapo Txoko gazteguneak Internet, sukaldaritza eta dantza garaikideari buruzko
ikastaroak antolatu ditu 13 eta 30
urte bitarteko gazteentzat. Interneteko ikastaroa Aitor Priyak eskaini-

taldea izango da ikastaro horretako
gidaria .

Informazio

gehiago,

843157161 telefonoan , eta izen
ematea Gazte Bulegoan.

Deialdiak
AHTren kontrako manifestazioa/
Hernani-Astigarraga. AHT gelditu!
Denon esku dago lelopean, manifestazioa egingo da larunbatean HernanitikAstigarragara. lrteera arratsaldeko 17.30ean izango da Hernaniko Ezkiaga pasealekutik, eta ondoren, Astigarragan, kontzertua izango da 21 :OOetan Jauko Barik,
Morau, Lif, Tapia eta Leturia eta Ttakunpa taldeekin ..

Sagaydotegia/ Astigarraga. EHGAm
erakundeak Sagaydotegia antolatu
du hilaren 23rako, eta bertan parte
hartu edo berari buruzko informazioa jaso nahi duenak telefono honetara

deitu

843-47 26 17.

beharko

du :
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tut. Egia esan, ideia baino lehenago lokala egon zen . Inguru
horretan kultur adierazpenak
ugaritzen joan dira, eta gero eta
gehiago indartzen ari da, eta
hortik sortu zen kultur areto bat
sortzeko ideia
• Aretoak ildo jakin bati segituko dio
programatzeko orduan, edo irekia
izango da?

Niri berdin zait musika emanaldiak estilo batekoak edo
bestekoak izatea, baina baldintza bakarra bete beharko dute:
areto handiago etan jotzeko aukerarik ez izatea. Aretoaren filosofia, azken batean, hori izango
da: beste leku batzuetan jotzeko
aukera ez dutenei aukera ematea. Horretaz gain, hasiera batean, Bilbo inguruko eta Euskal
Herriko taldeek izango dute lehentasuna.
• Nabaritu duzu artisten aldetik ha·
lako areto baten beharra?

ccKremli-:- aaztea, independentea
eta gorria Izango da))
Bilbok duen kultur eskaintza zabalak baditu hutsuneak. II!!!!!!! Musika talde eta artista hasiberriek ez
dute beren proposamenak jendaurrean aurkezteko aukera handirik. ~ Horri aurre egiteko,
Manu Cordero gazteak Kremlin aretoa ireki nahi du. ~ Dena ondo badoa, udan zabalduko ditu
ateak aretoak. ~ Bitartean, Bilbo inguruko hamasei musika talde berriren abestiak jasotzen
dituen CO bat kaleratu du.
~

mikellizarralde

Aukera gutxi dituztenen kultur eta arte adierazpenak bultzatu nahian , Manu Cordero
gazte bilbotarra Kremlin kultur
aretoa sortzeko zurrun bilo an
sartuta dabil azken hilabeteotan. Oraindik ez daki noiz irekiko duen, baimenak lortzeko
oztopoak j arri baitizkiote; baina Bilboko Aste Nagusirako
Kremlinen ateak zabalik ikusi
nahiko lituzke. Kultur aretoa 2
de Mayo kalean kokatua egongo da, eta 150 bat lagunentzako ikuskizunak eskainiko ditu.
• Zer dela·eta erabaki duzu kultur
areto bat sortzea?

Oinarrian, gaur egun ez dago
Bilbon musika taldeei zuzeneanjotzeko aukera emango dien
areto profesionalik. Kanpoko
taldeekjotzen dute leku batean
edo bestean, baina bertako taldeek, maketa bat besterik ez
dutenek, berriz, ez dute inongo
aukerarik. Gaur egun Bilbon

dauden aretoek maila bateko
kontzertuak eskaintzen dituzte,
eta bertako talde hasiberriek,
inork ezagutzen ez dituztenek,
etxean gelditu behar dute.
Eta hori ez da musikaren alorrean bakarrik gertatzen. Erakusketak, antzezlanak ... dena
zaku berean sartzen da.
• Hainbat kultur adierazpen mota·
tarako aretoa izango da, beraz,
Kremlin?

Bai, ez dut gauza batera mugatu nahi, eta, musikaz gain,
erakusketak, pintura eta argazkilaritza erakusketak, hitzaldiak
eta bestelako emanaldiak ere
izango dira.
• Gaur egun Bilbo Zaharreko Argia
tabernan aritzen zara. Orain arte
izan duzu harremanik kultur mun·
duarekin?

Arte Ederretako ikasketak
egiten hasi nintzen, eta argazki-

laritzan eta diseinuan ere aritu
naiz. Horretaz gain, musika talderen batean ere jo izan dut, eta
badakit zer den hasiberri bat
izatea eta aukera gutxi izatea.
• Zu bakarrik zaude Kremlin proiek·
tuaren atzean. Ez da erraza izango
halako egitasmo bat aurrera ate·
ratzea.

Ez, ez da batere erraza. Urtebete inguru daramatzat ideia
honekin, eta arazo ugari izan di-

Bilbo Handiko taldeak CD batean
Kremlin aretoak ez ditu oraindik irekiko ateak,
baina bere lehenengo ekoizpena kalean da jada.
Bilbo eta bere inguruetako hamasei talderen
kantu bana jaso eta aretoaren izen bera duen CO
batean bildu ditu Manu Corderok. «Taldeek eta nik
elkarrekin landutako proiektu bat da. Nik bilduma
prestatu dut, eta aukera eman diet taldeei kantu
bana sartzeko; eta beraiek, bestalde, kantu bana
eman didate niri aretoaren promozioa egiteko. Nik
ezagutzera emateko laguntza ematen diet, eta
beraiek ere ni laguntzen naute».

Guztira hamasei taldek hartu dute parte CDan.
Batzuk Bilbokoak dira, eta beste batzuk
ingurukoak: Subliminal, Empty Missell, Ajo y Agua,
Shisha Pangma, Woem, Zumo Negro, D'echecs,
Kike Mora, Myst, Rockadelika, Waste, Ehiztari
Beltza, Nice Family Trip, Ximel, Pna eta E-Virus 69.
Diskoa Bilboko dendetan izango da eskura, baina
Manurekin harremanetan jartzen denak ere
izango du aukera etxean jasotzeko.
Harremanetarako
salakremlin@hotmail.com

Bai, gabeziak nabariak dira.
Nik neuk ere pasatu izan dut
hori, argazkilari afizionatua izanik ez dudalako erakusketarik
egiteko aukerarik. Eta musika
talde batean ere aritu naiz eta ez
dut jotzeko ia aukerarik izan.
Badira taberna txiki batzuk eta
beste areto batzuk, baina halako ezaugarriak izango dituen
aretorik ez dago. Eta ideiaren
berri izan duten guztiek hau aurrera ateratzeko izugarrizko gogoadute.
• Noizko egongo da Kremlin aretoa
zabalik?

Zabaltzen uzten didatenean.
Urtebete inguru daramatzat
arazo burokratikoekin, eta baimen guztiak noiz izan zain
nago. Hortik aurrera, hiruzpalau hilabete beharko nituzke .
Hori dela eta, gustatuko litzaidake udarako irekitzea, baina
ez dago nire esku. Aretoak taberna izango du , hori delako
iraunbizitzeko bide bakarra, eta
dirudienez, Udalak ez du taberna gehiagorik nahi, nahiz eta
nik eskaini behar dudana kultur
areto bat den. Hori dela eta, oztopo ugari j arri dizkidate eta borrokatzen ari naiz .
• Kremlin izenak kutsu gorria du.

Hori izango da aretoaren izaera?

Izen deigarria da, eta aretoaren ideologia nahiko ondo islatzen du. Aretoa gorritik sortzen
da, eta, ondorioz, aretoaren
itxura ere horri lotuta egongo
da. Mende hasierako Errusian
oinarrituta egongo da aretoa.
Horretaz gain, 80ko hamarkadako gaztetxeen izaera izango
du. Gaztea, independientea eta
gorria.
• Gaztetxeen izaera izango du Krem·
linek?

Gaztetxeen espiritua izango
du , baina legearen barruan
egongo da, gazt etxe ugari itxi
dituzten bezala itxi ez dezaten.
Horretaz gain, independientzia
izango du era guztietako jendeari zabaltzeko.
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Zuzendaria: Simon Wells.
Gidoia: John Logan. Aktoreak: Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy
Irons, Orlando Jones,
Mard Addy, Sienna GuilIory.

Daniel Kalparsoro zuzendari donostiarrak Kosovoko gerrara garamatza Guerreros
azken lanean. Lehendabiziko aldiz, Salto al vacio"ren zuzendariak generoko film bat egin
du. Guerreros-en, abentura eta gerrak eragiten duen izua uztartu ditu zinemagileak.
Orain arte egin duen zinema
motarekin nolabait hautsi eta zinemaren historiari estu lotuta
dagoen genero batera hurbildu
da Kalparsoro azken filman.
Izan ere, gerraren eta indarkeriaren usainaz bustita dator
Guerreros, Kosovon girotutako
istorio bortitza. Indarkeria eta
giro marjinalak bere aurreko filmen (Salto al vacio, Pasajes, A
ciegas eta Asfalto) ezaugarri nagusiak ziren, eta estilo jakin bat
erakusten zuten, iluna eta efektista. Era berean, guztietako
protagonista Najwa Nimri aktorea zen, Kalparsororen bikotea
orduan -bere azken lanean ez
da azaltzen, baina filmean parte
hartu du, Najwajean taldearena
baita musika-o
Guerreros, ordea, giro horiek
utzi eta Kosovoko gerran kokatu du zuzendari donostiarrak.
Enkarguko lan bat izanik, bere
ohiko pertsonaiak alde batera
utzi ditu Kalparsorok, eta bake
misioetan aritzen diren soldaduen bizimodua ekarri du irudietara. Hasiera batean, harrituta hartu omen zuen enkargua zinemagileak: «Generoko zinema
gustatu arren, batez ere istorio

garaikideak interesatzen baitzaizkit». Hori dela eta, Kalparsorok dioenez, Guerreros ez da
Kosovori buruzko film bat, eta
ezta gudari buruzko ikerketa soziologiko bat ere. «Oinarrian,
hamaika pertsonaiari buruzko
filma da. Balkaneetara giza laguntza ematera bidali dituzte,
eta bat-batean benetako gerra
izango dute parez pare, horretarako entrenatuak ez dauden
arren». Hain zuzen, pertsonaiek
gatazkari nola aurre egiten dioten agertzen du Guerreros-ek.
Filmak 36 orduko epe laburra
kontatzen du, eta denbora tarte
horretan «abentura film bat izatetik beldurrezko film bat izatera» igarotzen dela dio Kalparsorok: «Ez ezusteko ei edo sustoei
lotutako beldurra, baizik eta minarekin eta izuarekin lotzen duguna».
Istorioa 2000ko neguan dago
girotua, Kosovon. Urtebete pasatu da NATOk bonbardatu
zuenetik, eta lurraldea militarren kontrolpean dago. Espainiako Armadako soldaduak ere
han dira, eta une batean hainbat
herri argirik gabe utzi dituen instalazio elektrikoa konpontzera

Kosovo baino gehiago
Apoca/ypse nowestreinatu zenean Francis Ford Coppolak
esandakoa berreskuratuz -«Hau ez da Vietnami buruzko film
bat; hau Vietnam bera da»-, Guerreros Kosovoko gerrari
buruzko film bat baino gehiago dela dio Daniel Kalparsorok.
Zuzendariak zein aktoreek une gogorrak jasan behar izan
zituzten filmaketan, eta Eduardo Noriegak, sekuentzia baten
grabazioan izandako istripu baten ondorioz, begi bateko
ikusmena galdu zuen zenbait egunez. «Aktore gehienak ez daude
halako filmaketa gogorretara ohituak. Ez zegoen espezialistarik,
eta aktoreek, jauzi bat egin behar zutenean, jauzi egiten zuten»,
esan du zuzendariak. Eloy Azorinek azaldu duenez, egunero
ubelduraz beteta itzultzen ziren aktoreak hotelera. Horretaz
gain, aktoreek instrukzio militarra jaso zuten astebetez,
soldaduen roletara hobeto egokitzeko.

abiatu beharko dute. Hala, gatazka puri-purian dagoen inguru batean sartuko dira, eta,
ohartu gabe, gerraren bihotzean ikusiko dute euren burua:
«Soldaduak gazteak eta esperientzia gabeak dira, eta egoera
berri horrek barruan duten animalia aterako du», esan du Calparsorok.
Orain gutxi gure zinema aretoetara iritsi den Black hawk
down-en bezala, erraz egin beharreko ekintza bat amesgaizto
bihurtuko da Guerreros-en. Alabaina, donostiarrak ez du berea
Ridley Scotten filmarekin lotu
nahi: «Nire jarrera gerraren aurkakoa da. Ez dut gerra film tipikoa egin nahi izan, baizik eta
kasko urdin espainiarren bidaia
fisiko eta psikikoa kontatu».
Aktore gazteak

Guerreros-en Espainiako aktore
gazte ugarirekin lan egin du Salto
al vacio-ren zuzendariak. Eduardo Noriega (Abre los ojos, El espinazo del diablo) Alonso tenientea
da, «karrera egin nahi duen militarra», eta Eloy Azorin (Todo sobre mi madre), berriz, Vidal, kosovoarrei laguntza eman nahi dien
soldadu gaztea: «Idealista da,
baina egoerak deabru bihurtuko
du». Horiekin batera, Carla Perez, Ruben Otxandiano, Jordi
Vilches, Inaki Font eta Roger Casamajor azaltzen dira, beste batzuen artean, Guerreros-en.
Zuzendaria: Daniel Kalparsoro.
Gidoia: Daniel Kalparsoro eta
Juan Cavestany. Aktoreak:
Eduardo Noriega, Eloy Azorin,
Ruben Otxandiano, Carla Perez,
Inaki Font, Jordi Vilches, Sandra
Wahlbeck. Musika: Najwajean.
Generoa: Gerra drama. Jatonia: Espainia. Iraupena: 95 minutu.

~ Denboraren makina-k, H.G.Wells idazleak
orain dela mende bat
idatzitako eleberriak, zinemarako moldaketa
ugari izan ditu. Horietako azkena aste honetan bertan estreinatuko dute, eta, bitxia bada
ere, Simon Wells idazlearen birbilobakzuzendu du. Oraingo honetan, Guy Pearce (Priscilla, L.A. Confidentia0 da XIX. mendearen
amaieran denboraren makina asmatu eta denboran zehar bidaiatuko duen zientzia gizona. Dirudienez, filma ez da erabat fidela eleberriarekin, eta John Loganen gidoiak berrikuntzak gehitu dizkio
filmari. Istorioa 1899ko New Yorken hasten da, Alexander Hartdegen (Guy Pearce) zientzialariak denboraren makina asmatzen
duenean. Hartdegenen asmoa iraganera bidaiatzea da, tragedia
bat saihestu nahi baitu; baina azkenean denboran aurrera egingo
du. 2030 eta2037. urteetan gelditu ondoren, 802701erairitsiko da.

Zuzendaria: Nick Cassavetes. Gidoia: Nick Cassavetes. Aktoreak:
Denzel Washington, Robert Duvall, James Woods, Anne Heche,
RayLiotta. Iraupena: 118 minutu.

~ AEBetako medikuntza pribatuaren jokamoldeak salatzen ditu Nick Cassavetesekzuzendu duen azken filmak, John Qizenekoak. Mike 9 urteko haurrak bihotzeko transplante bat behar du, baina ospitaleek oztopoak baino ez dizkiote jarriko. Horri aurre egiteko, John Q-k (Denzel Washinton), txikiaren aitak, ospitaleko urgentzia gela bahituko du. Cassavetesek esan du kontzientzia soziala duen zinema berreskuratu nahi duela.
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Benetan ikusgania da bide ertzetik motozale talde bat igarotzen ikustea. Eta zer esanik ez autoan zoazela zure ondotik nola aurreratzen zaituzten ikustea. Moto distiratsuak, oso modelo bereziak ... Ikusganiak.
Baina ez errepidean bakarrik , motozale
taldeei xarma berezi bat igarri zaie, espiritu
berezi bat darie, elkartzen ari direla ikustea
ere ikusgania da. Oso ezaugani nabarmeneko jendea izan ohi da. J anzkera, kultur erre ferenteak, musika ... eta denaren gainetik motoa, eta motozalearen izaera. Eurek diote bizitzeko modu bat dela, bizitza ulertzeko modu bat, bizitza filosofia bat.
Talde berezi bat osatzen dutela onartzen
dute, berezitasun horri ez diote uko egiten,
baina hortik abiatuta sortu diren desitxuratzeak, topiko faltsuak eta gaizki ulertzeak
amorrarazi egiten ditu. Horregatik da, sanitan, zenbait komunikabiderekin hitz egitea
ez dutela gustuko. «Kaiolako tximinomoduan, tribu urbano moduan aurkeztu izan
gaituzte makina bat aldiz», esan du Anoetako
Cheyenne taberna, denda eta garajeko arduradunak, Emik.
Egin behar duzun erreportaiari buruzko
galdera mordoa egiten dute, informazioa nola jorratuko den jakin nahi dute. Ez dute desitxuraketa gehiagorik nahi. «Gainera, normalean motozalea ez da argazkizalea, ahal den
neurrian oharkabean igarotzea gustatzen
zaio», dio Emik. Ordea, azaldutakoarekin
ados badaude, ez dute inolako zalantzarik laguntzeko. Adeitsu portatzen dira, eta euren
izaerak gordetzen duen onena azal arazteko
gogoz jarduten dira.
«Garai honetan oso galduta dauden hainbat balore gure artean oso ondo gordetzen
dira»,jarraitu du Emik. Lagunarteko harreman oso indartsua dute euren artean: «Edonora joan eta lagun motozale bat baldin baduzu, badakizu baduzula non lo egin, norekin
garagardo bat hartu eta non jan».
Manuk eta Martinek ere bat egin dute horretan Emirekin, eta nabarmendu dute zernolako errespetua dioten elkani: «Badakizu
ondokoak zure ilusio bera duela, afizio bat
eta sentimendu bat elkarrekin duzula, eta sufritzen duzunean ere berak zuk adina sufritzen duela».
Hiru motozaleok ez dute arazorik euren
izaeraz mintzatzeko. Hirurek diote motoa
«askatasunerako» tresna dela beraientzat:
«Lanetik ateratzea edo asteburuan buelta
bat ematera ateratzea txip aldaketa bat egitea da, haize benia hartzen duzu». Baina zerk
sortzen du horrenbesteko gozamena? «Parajea ikustea, errepidean joatea ... guztia da».
Beste ezaugani batzuk ere badituzte. Motoa maite baino maiteago dute, eta hitz egitean sumatzen zaie pertxenta samarrak ere badirela: «Bai, bai, egia da, motoa ahalik eta distiratsuena izan behar da, ahalik eta ederrena,
beti pentsatzen ari zara nola hobetu dezake-

Motozaletasuna barne-barnetik datorren sentimendua da. O Bi gurpilen gainean jarri eta
errepidean askatasun osoz joatea gozamena dela diote horrela sentitzen direnek. O Eta,
gainera, ezin daiteke esan horrela pentsatzen dutenak gutxi direnik. O Motoa bizitzeko eta
pentsatzeko arrazoi nagusi dute euskal herritar askok.
tatuajeak ... «Tatuajeak, hain zuzen, oso ohikoak dira gure artean; gehienek daramatzagu».
Hippyen ondorioa
~ Motozaleek 70eko hamarkadan dute
jatorria. Garai hartan puri-purian zen hippy
mugimendua, batik bat Estatu Batuetan. Bidaiatzea askatasun seinale zen, nomada izaera zuen belaunaldi berri bat sortu zen. Hasieran oinez, baina geroago motoa bidaiatzeko tresna gisa hasi zen agertzen. Gazte hippy
horietatik baziren batzuk Jack Kerouak idazlearen On the road liburua bizilege egin zute-

Emik oraindik gogoratzen du nola 1983.
urtearen inguruan lauzpabost motozale besterik ez zen Euskal Henian: «Hortik aurrera
bakoitza bere inguruan zaletasuna zabaltzen
joan zen, guk geuk lokalak edo dendak ireki
genituen, hainbat moto modelo , aldizkariak
eta abar iristen hasi ziren eta mugimendua
sendotzen».
Gaur egun, nahiko ohikoa da motozale taldeak ikustea. Manu, Martin eta Emik diote
beste garai batzuetan mugimenduak zale
gehiago izan duela: «Moda kontua da, baina
guk nahiago dugu motoa modan ez egotea.
Hala, benetan atsegin duena ibiliko da, eta ez
modaren atzetik dabilena; gu lasaiago gaude horrela».
Gehienbat asteburuetan ibilaldiak
edo elkarretaratzeak antolatu ohi dira motozaleak biltzeko. Iragan larunbatean,
adibidez, elkarretaratze bat egin zuten hildako motozale bat omentzeko, Anoetan. Baina
motozaleei berdin zaie han-hemenka ibiltzea, hori da haien patua, eta, urruti bada ere,
mugitzen dira bilkura batetik bestera. Motoekin jolasak, moto en arteko lehiaketak, kontzertuak, bazkariak ... Euskal Herrian motozaleek bi hitzordu garrantzitsu izaten dituzte,
biak uztail aldera, bata Sestaon eta bestea
Anoetan.

Emi (Che enne denda eta tabernakoa): «Garai honetan oso alduta
zun, nola izan daitekeen hobea ... ». Eta horrenbeste zaindu ondoren inor ez dadila hurbildu: «Beti ardura osoz zaintzen ditugu motoak, merkeak ere ez baitira».
Hainbeste eskulan, hainbeste ideia izanik,
ez da harritzekoa motozaleen artean artista
mordoa izatea. «Artelanak ikusten dira»,
esan du Emik. Horregatik, motozaleen bilkura denetan daude aerografia erakustaldiak,

nak. Beat mugimendua zen hura. Hasieran
hippyekin, eta haiek itzalizjoan ziren heinean, beraiek sendotuz joan ziren. Motoaren figura nagusituz zihoan, estetika jakin bat sortzen ari zen, eta horren guztiaren garapena
izan da gerora egungo motozaleen artean
geratu dena. Sentimendu horrek Pazifikoa
zeharkatu zuen, eta Euskal Henita iristea lortu zuen 80ko hamarkadaren erdialdera.

Euskal Herriko motozaleak

L Euskal motozaleei buruz mintzatzeko
garaian hitz onak besterik ez dugu jaso.
Beste hainbat ezaugarriren artean, baina,
Emik bat nabarmendu digu: «Bitxia da, baina
ia hemen bakanik gertatzen den fenomeno
bat dugu gure artean, custom motoetan ibiltzen direnak edo abiada biziko moto etan
ibiltzen direnak ondo moldatu ohi gara Euskal Herrian, ez dago ika-mikarik, lokal bertsuetan biltzen gara ... Beste leku batzuetan
hori ez da gertatzen». Arrazoia agian guztiek
klimarekin edo errepidearekin jasan behar
dituzten arazoak izan daitezke, baina kontua
da errespetu hori badela guztien artean.
Emik berak beste ezaugani bat ere gaineratu nahi dio horri: «Herrialde batzuetan beti
dago talde polemikoagoa bat; Alemanian naziak ere badira, adibidez, baina hemen talde
guztiak oso sanoak dira, inoiz ez da arazorik
gertatzen».
Estereotipo «txepelak» uxatzeko gogoz,
motozaleek errespetu pixka bat eskatu nahi
dute errepidean, gero eta zailago ikusten baitute errepidera irtetea: «Txinindularientzateta egiten dira kanpainak, eta guk ere behar
ditugu,jendeak gero eta kontu gutxiago du gidatzeko garaian eta guretzat hori oso aniskutsua da; erresptua eskatzen dugu».
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Donostiako Trinitate plazan jo zuenetik hiru urte igaro ez direla, Van
Morrison berriro izango da Gipuzkoako hiriburuan.
Orain, ordea,
Belfasteko lehoiak Kursaal jauregian izango du hitzordua bere
jarraitzaileekin.
Bi kontzertu egingo ditu irlandarrak; lehenengoa
Fundazioko bazkideentzat eta bigarrena publiko zabalarentzat.
rrituko bere ibilbide luzean egin
dituen harribitxietako batzuk
berreskuratzen baditu. Duela
35 urte baino gehiago Them taldea sortu zuenetik, hamaika
maisulan grabatu ditu Morrisonek, eta badu non aukeratu Belfasteko lehoiak.
Caledoniaren bila

ro

c.
QJ

"c

·N
N
QJ

..,<co

.':;

<-

co

E
~

mikellizarralde

Bai kontzertu baterako bai
besterako sarrerak aspaldi
agortu ziren, eta beraz, berandu
dabilenak ez du Van Morrison
zuzenean ikusteko aukera handirik izango. Belfasteko abeslaria Donostian izango zela jakitera eman zen unetik beretik sarrerak abiada ikaragarrian
banatu ziren, eta oso denbora
laburrean denak saldu ziren.
1999ko uztailean eta Donostiako Jazzaldiaren barruan, kontzertu arrakastatsua eskaini
zuen Van Morrisonek 3.000 lagunen aurrean, eta harrezkeroztik hainbat saio egin izan
dira abeslaria Donostiara berriro ekartzeko. Saio horiek alfe-

rrikakoak izan ziren iaz baina,
aurten, aldiz, Kursaal Fundazioak lortu du kantari irlandarra
gurera ekartzea. Bitan gainera.
Larunbatean lehenik eta igandean bigarrenik. Van Morrison
Ingalaterratik iritsiko da Donostiara, Manchesterren eman
baitzuen bere azken kontzertua
joOan den asteburuan. Eta Euskal Herrian jo ondoren, Holandan, Irlandan eta Alemanian jarraituko du birak. Ondoren, uztailaren 17an, Gasteizko
jazzaldiaren barruan joko du.
Orain dela bi urte kaleratu
zuen Van Morrisonek bere azken diskoa, You win again, Linda Gail Lewisekin -J erry Lee
Lewisen arreba gaztea- elkarrekin grabatutakoa. Nolanahi

ere, maiatzaren 13an Down the
road izeneko disko berria argitaratuko du irlandarrak. Oraindik gauza gutxi jakin da lan berri horri buruz, baina Polydor
disketxeak jakitera eman duenez, hamabost grabazio berri

tsiko da dendetara, eta hortik
denbora gutxira, Polydor zigilua abeslariaren disko klasikoak
berrargitaratzen hasiko da. Hogeitahamar disko izango dira
guztira, eta zerrendan ez dira
faltako Morrisonen diskorik

Maiatzaren 13an 'Down the road' disko berria
bilduko ditu, eta besteak beste, Meet me in the

I.!..d 60ko hamarkadan bere
burua ezagutzera eman zuenetik, irudi zakar eta haserretua
landu du etengabe Van Morrisonek. Elkarrizketak ez ditu
gustuko, eta zuzeneko kontzertuetan ere ez da errazkerian
erortzearen zale. Are gehiago;
hitz gutxi -edo bat ere ezesaten ditu kantuen artean, eta
normalean, agertokitik behin
alde egin eta gero ez du itzultzeko tentaziorik izaten. Kanpoan milaka lagun kantu gehiago jotzeko oihukatzen egon
arren.
George Ivan Morrison -hori
da bere benetako izena1945eko abuztuan jaio zen Belfasten. Bere gurasoak musikariak eta Jehovaren lekukoak
ziren, eta ondorioz katoliko eta
protestanteen artean banatutako gizarte batean estraino sentitu zen hasieratik. Beharbada
horregatik, urteekin eliza
ezberdinetara hurbildu da, eta
bere disko etako batzuk mistizismoz eta espiritualtasun handiz jantziak daude. 80ko
hamarkadan zientziologiaren
elizako kide izatera iritsi zen,
baina 1986an, No guru, no method, no teacher diskoarekin agur esan zien sine skeriei.
Morrisonek, ordea, ez
du etsi nolabaiteko Caledoniaren bilaketan. Bere sustrai zeltiarrek eta horrenbeste maite
izan duen musika beltzak bat
egingo zuten lurraldearen bila
aritu da urteetan, eta pausozpauso eta diskoz-disko bere lurralde propioa eraiki du. Astral
weeks (68) , Moondance (70) ,

ar itaratuko du Van Morrisonek

indian summer, Steal my heart
away, Talk is cheap, Hey Mr. DJ
(lehenengo singlea) Whatever
happened to PJ Proby?, Georgia

-Ray Charlesen bertsioa?-,
eta Evening shadows izenburuko
kantuak izango ditu. Disko berria, esan bezala, maiatzean iri-

esanguratsuenak.
Irlandarrak beti erakutsi du
soul eta rhythm & bluesez beteriko arima, eta bere herrialdeko
folkarekiko adina miresmen
erakutsi du musika beltzarekiko. Rock zuriko eztarririk beltzena ere deitu izan dute. Donostiako jazzaldian izan zenean, adibidez, bere arimaren
alderik beltzena azaleratu zuen
Morrisonek, eta soul, blues eta
jazz kutsuko abestiak eskaini zituen. Oraingo honetan, aldiz,
musika estilo bati zuzendutako
jaialdi baten barruan ez datorrenez, suposatzen da bere aurpegi guztiak erakusteko aukera
izango duela. Down the road disko berriaren aitzakiaz igoko da
Kursaaleko agertokira, eta lan
horretako kantuak zuzenean
aurkeztuko baliatuko du kontzertua. Dena dela, atzera ere
begiratuko du, eta inor ez da ha-

Saint Dominic's preview (72), Jt's
too late to stop now (74) -inoiz

egin den zuzeneko diskorik beroenetakoa-, Veedom fleece
(74), Into the music(79), No guru,
no method, no teacher(86) , Poetic
champions compose (87), Avalon
sunset,(89) eta Days like this (95) ,

beste disko batzuen artean, horren adibide dira.
Van Morrison
Donostiako Kursaal auditorioan
.........................................
Larunbatean, 20:00etan
.........................................
!~?~.~~?~,. ~~;~.~~:?~ .................. .
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Feedbacka eta
psikodelia
Taldekideei etiketa gustatu ez arren, Nebula
stoner-rockaren ordezkari nagusietakoa da.
Los Angeleseko hirukotea 1997 an sortu zen,
Eddie Glass gitarristak eta Ruben Romano bateriajotzaileak Fu Manchu utzi eta Mark Abshire baxu jotzailearekin -hau ere lehenago Fu
Manchu taldean ibilitakoa-lanean hasi zirenean. Taldeak hasiera-hasieratik erakutsi zuen
70eko hamarkadako hard-rock pisutsuarekiko
eta psikodeliarekiko joera, eta To the center (99)
bere lehenengo diskoan agerian utzi zuen.
Charged (2001) taldearen lan berria John Agnello, Sonic Youth eta Dinosaur Jr.ekin lan egin
duen teknikariak ekoitzi du, eta une akustikoak
zein elektrizitate handikoak biltzen ditu. «Gurekin lotzen dituzten hainbat talderekin baino
gehiago identifikatzen gara Sonic Youth eta Dinosaur Jr-ekin», esan du Abshirek. Izan ere,
stoner-rock etiketatik aldendu nahi du taldeak,
eta taldekideek ez dute metalaz hitz ere egin
nahi: «Ez dugu geure burua stoner gisa ikusten.
Lehenengo garaiko punk-rockmugimenduarekin hazi ginen, Sex Pistols, Devo, The Jam,
Black Flag, Ramones eta halako taldeekin, eta
gutariko inork ez du metal arekiko interesik».

Dena dela, Charged-en taldeak erakusten
duen blues gogorrarekiko eta feedbackekiko maitasuna 70eko hamarkadarekin lotzen du ezinbestean, eta ez da
zaila Stooges, Led Zeppelin eta batez ere Blue Cheer-en eragina antzematea. «Gure ezagutza handitu
joan gara atzera begiratzen joan
garen heinean, eta Led Zeppelin,
Blue Cheer, 13 th Floor Elevators,
Alice Cooper eta beste hainbat
rock talde bikain ezagutu ditugu.
Baina inoiz ez duzue sustrai metalikorik aurkituko Nebularen musikan».
Stoner etiketari muzin egin arren,
Nebula Stoner-rock izeneko jaialdi baten barruan izango da gaur Bilbon. Estatubatuarrekin batera El Caco, Norvegiatik
datorren taldea eta Shisha Pangma bilbotarrakariko dira .• mikellizarralde
Nebula, EI Caco eta Shisha Pangma
Bilboko Azkena aretoan
............................................................

~~~!'" ?~;gR~~~~.......................................... .

aze
Anderearen itzalean

iako berotasuna
Zalantzarik gabe, Finlandiako
lurralde hotzek ematen duten
talderik beroena da The Flaming Sidebums. Behin baino
gehiagotan izan dira rock and
rollaren maitale sutsu hauek
gure artean, eta haien kontzertuetarajoan denak badaki
zer den garage, punk-rock eta
betiko rockaren erritmo etara
dantzatzea.
Taldea 1995. urtean sortu
zen, baina hasiera batean The
Barna Lama izena erabiltzen
zuen, eta 60ko hamarkadako
kantuen bertsioak baino ez zituen egiten. Berehala, ordea,
beraien abestiak egiten hasi
ziren, garage musikarekiko
eta rock & roll biziarekiko ja-

rrera nabarmena erakutsiz.
Detroiteko taldeen (MC5 eta
The Stooges bereziki), hasierako The Rolling Stonesen,
eta batez ere The Sonics bezalako garage taldeen eraginpean ekin zion taldeak abestiak egiteari, eta denbora txikian bere kontzertu indartsuak ospetsu bihurtu ziren.
Bad Afro disketxeak hainbat
EP kaleratu zien finlandiarrei
-gero
It's
time
to
testify ... brothers and sisters bildumanjaso dituzte-, eta Hellacoptersekin White trash
soul Epa partekatu zuten.
The Flaming Sidebumsen
azkenengo lana Hallelujah
Rock'n 'Rollah deitzen da, eta

taldeak grabatu duen iraupen
luzeko lehenengo diskoa da.
Rock'n'roll bizi, gitarrazale
eta beroa lantzen jarraitzen
du boskoteak eta Gasteizko
Azkenan izango dira larunbatean. Aurretik 60ko hamarkadarekin txundituta dagoen
beste talde bat ariko da: The
Surfin Lungs. Ingeles horiek
izenetik bertatik adierazten
dute surf musika dutela abiapuntu eta helmuga. Dagoeneko hogei urte daramatzate jotzen .• mikellizarralde
The Flaming Sideburns eta
he Surfin Lungs
Gasteizko Azkena aretoan
......................................

~.~~~~P.~~~~~~ .S~ ;9R~~~~............ .

Blaze Bayley, urte batzuetan Iron Maiden taldeko kidea
izan zena -Bruce Dickinson itzuli zen arte- bere talde eta
disko berriarekin itzuli berri da, eta Bergarako Jam aretoan
egingo du aurkezpena larunbatean. Silicon Messiah (2000)
taldearen lehenengo diskoan landutako heavy metal klasikoan sakondu du Blazek Tenth dimension bere lan berrian,
elementu garaikideei bizkarra eman gabe.
Iron Maideneko kide bihurtu zenean, kritika ugari jaso zituen Blaze Bayleyk, eta taldearen jarraitzaile sutsuenek ez
zuten egoki ikusi Bruce Dickinsonen ordezko gisa. Agian,
horregatik, Burdinazko Anderea utzi zuenean, Bayleyk ez
zuen erraza izan bidea, eta Blaze taldea sortu zuenean kritikak ez ziren bere oso aldekoak izan. Dena dela, denborarekin leku bat lortu du Blazek metalaren barruan, eta Tenth
dimension bere lan berriak, aldaketa sakonak ez ekarri
arren, erantzun hobea izan du.
Larunbatean taldearen sasoi ona dastatzeko aukera izango dugu, eta giroa berotzeko Dragon Lord Iruneko tal- Blaze eta Dragon Lord
dea ariko da lehendabizi.
• jon agirrezabal

10~
musika
\!!I"

1Hii;_
Egunkaria::~

2002ko MARTXOAREN 21.

diskoak
Viva Las Vegas
Viva Las Vegas .Acuarela

Manta Ray taldekoek proiektu paraleloak gauzatzeko betidanik erakutsi duten joerak -Corcobadorekin eta Diabologumekin lan egin zuten orain dela urte batzuk- beste bi
fruitu eman ditu aurten. Schwartz taldearekin disko bat partekatu zuten asturiarrek joan
den urtearen amaieran, eta handik oso gutxira, Jose Luis Rubio Garcia eta Frank Rudow
taldekideek -abeslaria lehena eta hamaika tresnaren arduradun bigarrena- Viva Las Vegas proiektua jarri zuten abian. Chris Brokaw gitarristarekin (Codein, Come) EP bat egin
ondoren, Viva Las Vegasek bere lehendabiziko diskoa kaleratu zuen urte hasieran.
Manta Rayren lanekin alderatuta, doinu lasaiagoak eta geldoagoak eskaintzen ditu Viva
las Vegasek; baina hipnotismo gaitasunik galdu gabe. Denborarekin ama taldean
galdu duen pisua berreskuratu du Rubioren ahotsak proiektu berrian, eta horrek
berotasuna eman die rock esperimentalaren edo post-rockaren barruan koka ditzakegun kantu hauei. Melodia sinple baina iradokitzaileen gainean musika tresna
ezberdinen geruzak sortu dituzte Rubiok eta Rudowk, eta beren alderik intimistena azaleratu dute. Bluesaren formak erabiltzen dituzte batzuetan (Don't run,
don't cry), sehaska kantuena besteetan (Estare de paso, Inmune a las palabras),
piano triste batekin janzten dute kanturik beldurgarriena (Yol, eta elementu gutxirekin kantu iradokitzaileak eraikitzen dituzte (Despiertate pequeno problema eta Automata liluragarriak, i Por que te escondes del amor?, Un aire trio). Pasarte batzuek (Corazon sano, Duotronic) ez dute horrenbesteko erakarpen ahalmenik, baina gutxi dira .• mikellizarralde

sentitzeko; batzuek yoruba-tranee deitzen diote nahasketa honi.
Horrez gain, oso garrantzitsuak
dira ahotsak, batez ere Javier
Pinarena, askotan yoruba hizkuntzaz kantatzen duena (Hou-

Sin Palabras
Km. o Naive • Auvidis
\!::! Gutxi gorabehera honela
gertatu zen: Lyon hiriko JeanClaude Gue disko jartzailea Habanarajoan zen orain dela sei
urte. Eta txundituta geratu zen
hango klubetan ikusitakoarekin: dantzalekuetan soinu elektronikoa zen nagusi. Beraz, kubatar moduko hip-hop estiloa
egin ordez -hor zeuden Orishas edo Proyecto F-, bide berriari ekin zion: dantzarako programaketak eta yoruba herriaren kantuak eta hizkuntza nahastu zituen. Horretarako, Habanako bi kantari, bi perkusio
jotzaile -horietako bat La Charanga Habanerakoa- eta disko
jartzaile bat aukeratu zituen Sin
Palabras taldea osatzeko. Eta
hauxe dugu taldearen lehenbiziko nazioarteko emanaldia
-disko pare bat grabatu dute
aurretik-o Pablo Milanesen estudioetan grabatu dituzte hamar kantu hauek, ondorio bitxiekin: batzuetan antzinako
kantu zaharrak entzuten ditugu,
beherala soinu modernoenak

se ofYemaya, Cuban e-Fusio n,
Eorn again, Obatala party, Habanavibes ... ); neurri txiki batean

Yaimi Lay-k lan ona egiten du
emakumezko ahotsean Salsita
kantuan. Beraz, oso lan interesgarria topatzen dugu Sin Palabras talde honetan, Kubako musikak hamaika modu onartzen
dituela egiaztatu eta gero .• joseba martin

Sarah-Jane Morris
August. Fallen angel
~ Guretzat ezezaguna den
arren, Sarah-Jane Morris abeslaria miretsia da Erresuma Batuko soul etajazz zirkuituetan.
80ko hamarkadan Communards taldeak Don 't leave me this
way disco ereserkiaren bertsioa
egin zuenean, Morrisek ahotsa
jarri zion abestiari, eta Paul Wellerrek berak ere abeslariarentzako kantuak egin ditu.

August hau Marc Ribot, New

Move on up (Curtis Mayfield),
Mercy, mercy me (Marvin Gaye),
Don 't explain (Billie Holiday) eta
Try a little tenderness-ek -bes-

Yorkeko gitarrista ospetsuarekin parez pare egindako diskoa
da. Biak 2000ko abuztuan elkartu ziren gustuko dituzten kantuakjaso eta bat-batean grabatzeko asmoz. Lehenengo hartzearen xarma gorde nahi zuten, eta hala grabatu zituzten
hamabi abesti hauek. Beste artista batzuen kantuak izanik
(Nick Cave, Leonard Cohen,
Johnny Thunders, Marvin Gaye, Billie Holiday, Curtis Mayfield, John Lennon ... ), SarahJ anek hitzak ikasi zituen aurrenik; gero, jatorrizko bertsioak
pasatu zizkion Riboti hark bere
egin zitzan, eta, azkenean, David Coulter lagunarekin grabatu
zituzten. Beraz, lehenengo aldiz
jo zituztenean atera ziren moduan erakusten dizkigu kantuak

teak beste Otis Reddingek
abestu zuen klasikoa- aukera
ezin hobea ematen diote bere
ahots sakon eta indartsua -eta
erregistro askotarikoa- erakusteko , eta Marc Ribot bera
ere, gitarrista bikain eta imajinazio handikoa izan arren, ez da
inoiz nabarmentzeko tentazioan erortzen. Soul eta jazz kantuetan gordetzen duten tonu intimoa beste abestietan ere gordetzen dute Morrisek eta Ribotek. Eta halako errepertorioarekin (Nick Cave-ren Into myarms,
Cohenen Chelsea hotel, Thundersen You ean 't put your arms
around a memory) une zoragarriak eskaintzen dituzte.

August-ek.

August-Pieee ofmy heart-en

Morris musika beltzera ohituta
dagoen abeslaria da, eta hori
nabarmena da soul etajazz estandarretara hurbiltzen denean.

reggae bertsio ezegokia salbusutondo an entzuteko diskoa da;
lasai-lasai entzuten diren horietakoa .• mikellizarralde

jarrita
-gailu-ren Kutxabeltza
izeneko lanarekin, Metak
disketxeak Pil-Pil sessions
sail berria zabalduko du
bihar. Izen horren barruan
formatu berezia duten lanak azalduko dira, hala nola egileen arteko kolaborazioak, esperimentazio lanak, bitxikeriak ... -gailu Mikel Abrego musikariak eta Luis Andre bideogileak landutako proiektuaren Kutxabeltza
(CO eta bideoa) izango da Pil-Pil Sessions irekiko duena . Mikel Abrego
eta Luis Andrez gain, Eneko Abregok, Drakek, Jomesek, Anarik, Zaloa Urainek, Trio Kempesek (Mikel
bera, Javi P3Z eta Makala), EI Corazon del Sapo eta Kuraia taldeetako
Fernandok, Galder Izagirrek (Dut,
Kuraia), Stefano Cecchik (Fermin
Muguruza Dub Manifest) eta Sandokanek (Fermin Muguruza Dub
Manifest) hartu dute parte grabazioan.

._---------------------

oroitzapenak - - - - - -.........

All mod cons
Artista: The Jam
Disketxea: Polydor
Beste lan batzuk: In the city [77),
This is the modern world [77), Se-

tting songs [79), Sound affects
[80) , The gift[82) , Oig in the new
breed[82 , zuzenean), Snap [83, bi~
duma), Oirection, reaction, creation [97, kutxa ).
~ Hauxe dugu The Jam taldearen hirugarren lana eta,
askoren ustez, hirukotearen

onena. Aurreko biak 1977an tuetan dago album honen
agertu ziren, punk eta new garrantzia: esaterako, Down in
wave estiloen une ederrenean. the tube station at midnight kan
Eta All mod eons honetan , tuan Londresko metroan geraurreko lanetan sakonduta, taturiko eraso bat kontatzen
izugarrizko heldutasuna antze- da -mutil bat neska-lagunamaten da Woking hiriko talde- ren etxera doa afaltzera- eta,
an: erritmoen bizitasuna, inda- bide batez, Tatcherren emirra eta premia geldiezinak grazioaren kontrako politika
dira, hitzen kolpeak eta kriti- salatzen da. Beharbada horrekak kaleko argazki zehatzak gatik debekatu zuten BBCn.
ditugu. Era berean, Paul Antzekoa zen «A» bomb in
Wellerren ahotsak bere bide Wardour Street gaiaren aldetik,
propioa urratzen du. Hark, 20 eta To be someone edo Mr Cleurterekin, kantu guztiak kon- ank orduan Britainia Handian
posatzen ditu -The Kinksen zegoen gizartearen adierazgaDavid Watts izan ezik-, eta rri dira. Ia 25 urte pasatu dira
egoerak burutzeko pertso- orduz geroztik, eta hitz gehienaiak sortzen ditu, Ray Davie- nak garaikideak izan daitezke.
sen modura. Balada eder pare Album klasikoa, etxean eduki
bat ere tartekatzen da (English beharrekoa.
• joseba martin
rose eta Fly), baina beste kan-
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Abisua astearte eguerdiko 14:00ak baina lehen eman ezazu, arren

............................................................................................................................
Tel.: 943 30 02 22/ Faxa: 943 30 02 55
E-pasta: barkatu_ama@ egunkaria.eam

Osteguna 21
• AITZOAIN' Barricada. Artsaia aretoan, 22:00etan.
• BILBO' Nebula, B Caco eta Shisha
Pangma. Azkena aretoan,
22:00etan. 11 / 13 eurotan. Stoner
rock jaialdia.
• Kawa. Kafe Antzokian, 22:00etan. 4
eurotan. Newroz kurdoen eguna ospatzeko jaia.
• Malu Gorostiaga. Mystic aretoan,
20:30ean.
• The Low Frecuency In 8tereo, Ainara
Legardon eta 800gie Van, Bilborock
aretoan, 20:00etan. Bilbo Hiria poprock lehiaketa. Pop-rock atala.
• DONOSTIA' Berri Txarrak. Gazteszena aretoan, 20:30ean. Gaztea sariak.
• Ricky Lopez. Altxerri tabernan,
20:00etan.
• DJ P3Z. Etxekalten.
• GASTEIZ' JavierSun. EI Refugio
aretoan, 20:30ean.
• LAUDIO' Song ofZarathustra eta
Metrophon. Orbeko etxean,
20:30ean.

• MILAN (ITALIA) • KepaJunkera.
Arriverto antzokian, 21 :OOetan.
• ZARAGOZA' Jabier Muguruza. Interferencia aretoan.

Ostirala 22
• AMOROTO • Joseba Tapia. Kultur
etxean, 20:30ean.
• ANDOAIN' Kauta, 100 Hongos,
Metrophon (Alemania) eta Song of
Zarathustra (AEBJ. Gaztetxean,
22:00etan.
• ARANDA DE DUERO • Koma.
• ARRASATE' Onddo. Jaizalen,
22:30ean.
• AZPEITIA • Benito Lertxundi. Kiroldegian, 22:00etan. 9 / 10 eurotan.
• BASAURI' JAN, Subversion X Mundo Rural, Undecimo Mandamiento
eta Punalada Trapera. Gaztetxean,
20.00etan. Iralabarriko jaien aldeko
kontzertua. 3 eurotan.
• BILBO' Solo Los Solo eta EI Perra
Crew. Azkena aretoan, 22:00etan.
10 / 12 eurotan.
• ChronicalAngereta Myst. Bilborock
aretoan, 20:00etan. Bilbo Hiria poprock lehiaketa. Metal atala.

• DONOSTIA' Javier Sun. Etxekalten,
22 :30ean. Kontzertu akustikoa. Ondoren, goizaldera arte, DJ Sun.
• 1mbert, 5000 RPM eta Maybe All
Stars. Trintxerpeko Mogambo aretoan, 20:30ean.
• Rubens 28. Bukowski tabernan,
20:00etan.
• ELORRIO • Anestesia eta Hyssopus.
Gaztetxean, 23:00etan.

Martxoak 15a. Bilbo Hiriko XIV. Pop-Rock Lehiaketa

Faboritoren bat
agerian azkenik
Lehenbiziko talde euskalduna topatu genuen: Puto Amoak
Matematiketan, hots, PAM, laburtuta. Musikalki laukote
horrek rock bizia eta indartsua egiten du, Dut, Kuraia, Ken 7
.~
edo Marrumaren arteko lurraldean kokatuz, baina erabat defi'"~ nitu gabe. Hori bai, ahotsen aldetik beherantz doa proposamera na; hiru kantari daude, baina batek kantu gehiago garatu zituen,
J:I
:ll eta batzuetan Doctor Deseoren Francisenj arrera gogorarazi zi.2. gun. Laukoteak azken atalean egin zuen parte onena, sexuari
buruzko kantu pare batekin -keinu nabannen eta guzti-, baina, dena den, geunden bezala utzi gintuzten.
Derivaren ekitaldia askoz gorabeheratsuagoa izan zen: hasi
aurreko minutuan UHF eta Amor a Traicion taldeetan ibilia den
Rafa Berrioren gitarra ez zebilen. Ondoren, gauzak ez ziren askoz hobetu: bateria jotzaileak, berria zenez, Rafaren keinuei eta
markeijarraitzen zien. Baxu jotzailea eta bigarren gitarra jotzailea, Purr taldeko partaide ohiak, beren lanean aritu ziren, besterik gabe. Eta Rafak berak disko berriko hitzak begi-bistan izan
zituen, badaezpada; dena den, zenbaitetan okertu zen. Argi
dago Lou Reed dela haren ipar orratza, baina Bilborockeko kasuan nora ezean ibili zen Deriva (gaztelaniaz txiste erraza eta
mingotsa izango litzateke).
Eta azkenean bai, talde interesgarria, biribila, bikaina, indartsua, sendoa, serioa: Gironako Rockzilla. Bost lagun daude banda honetan eta guztien lana oso orekatua da; bostak harro-harro agertzen dira, alkandora beltzekin, bandaren izena sorbaldan; Corso da kantari nagusia, eta izugarrizko eztarri sendoa
erakutsi zuen rock and roll arina eta gogorra kantatzean, besoak tatuajez beteta; ondoan bi gitarra jotzaile: bata Metallican
ibiltzeko itxuraz -solo pilo bat egin zuen, beti abiada bizian-;
besteak, Rickenbacker bat eskuetan, The J am taldetik ihesi egina ematen zuen. Baxu jotzailea ere metaleko gizona ematen
zuen, baina bandaren soinua Hellacopters, ZZ Top, Supersuckers eta antzeko taldeen parean koka genezake. Dudarik gabe,
orain arte ikusitakoen artean faborito bakarra.

• DURANGO' Tripus, Zer, Alerta, At,
6 Urte eta Enelow. Sapuetxe gaztetxean, 20:00etan.
• ELGETA • Rubens 28 eta EnsaladilIa Sound System. Gaztetxean.

• GASTEIZ' KiSap. Hell aretoan,
23:00etan. 6 euro.

• ERRENTERIA' Metrophon (Alemania) eta Song of Zarathustra (AEB).
Lobato etxean.

• HOSPITALET (BARTZELONA)' Jabier Muguruza. Barradas kultur aretoan.

• GASTEIZ • The Raming Sidebums
eta Surfin Lungs. Azkena aretoan,
21 :OOetan. 10 / 12 euro.

• LASARTE-ORIA • EI Nota dj. Zulo
aretoan, 01 :OOetan.

• IRUN' MalevolentCreation, Catastrophic, Kataklysm eta Noctiferia.
Tunk! aretoan, 23:00etan. 14/ 15'5
eurotan.

• L ELlANA (VALENTZIA) • Berri Txarrak. Kromosoma eta Loop. Kultur
etxean, 22:00etan.
• OIARTZUN' John Wayne Soul Stereo eta Kultcha Unks Sound System.
Pagoa aretoan, 22:00etan. Reggae
dance hall jaia .
• ONATI • Nikki Sudden & The Last
Bandits. Santa Ana aretoan.
• TOLOSA • Camping eta Selam. Bonberenean, 22:30ean.

larunbata 23
PAM (Bilbo), Deriva (Donostia) eta Rockzilla (Girona).

P3Z & Ohin Transmisar. Altzako Kultur etxean (Larratxon), 22:00etan. 3
euro.
• DJ Arana. Etxekalten.

• ANDOAIN' Ki Sap. Gaztetxean,
22.o0etan.
• ARRASATE' Oskorri. Amaia antzokian, 22:30ean.
• ASTIGARRAGA' Jauko Barik. Morau, ut, Tapia eta Leturia eta Ttakunpa. Frontoian, 21 :OOetan. 6 euro.
AHT-ren kontrako jaialdiaren barruan.
• AZPEITIA • Karkaba, Sin Oficio ni Beneficio eta Esclerosis. Plazako arkupetan, 23:00etan.
• BERGARA • Blaze eta Dragon Lord.
Jam aretoan, 22:00etan. 18 euro.
• Discipulos de Dionisos, Superguarres eta Supercools. Gaztetxean,
22:30ean.
• BILBO' Robin Cooper Trio eta
Bouhia. Azkena aretoan, 22:00etan.
Doan.
• DONOSTIA • Van Morrison. Kursaaleko auditorioan, 20:00etan. 9 / 18
/ 27 eta 36 eurotan.
• Audio happening ikuskizuna: Cepuntobandish, Stoppa Mafia-S/CDR, Sirope, Mak@udio set, O'kelak.TIf eta

• IRUNEA' EI Trono de Judas eta
Txugale. Gaztetxean, 21 :OOetan.
Sorginkale kolektiboak antolatuta.
• LASARTE-ORIA • Solo Los Solo. Zulo
aretoan, 23:00etan. Ondoren, Blami
eta Syr(djak).
• LAZKAO' Javier Sun. Torrano taberna n, 23:00etan.
• MUNGIA' Visce Breatha. Mugire
txokoan, 22 :30ean. lrlandako folkpopa.
• OIARTZUN' Sideral eta Imanol. Pagoa aretoan, 01 :OOetan.
• PONFERRADA (LUGO) • Koma.
Blue aretoan.
• SAN XENXO (GALIZIA) • Kepa Junkera.OO:OOean.

• ZARAUTZ' Anari. Gaztelekuan,
19:308an.

Asteazkena 27

• TOLOSA' DJAmaia. Bonberenean,
gauean. Aurretik Arrate Fernandez
eta Juanan Urkolaren film laburrak
emango dituzte.

• BILBO' Metropolis VI, Beforce, Oraconian. Bilborock aretoan,

• USURBIL' Neu eta Sutura. Akerra
gaztetxean, 22:30ean.

• DONOSTIA • DJ Okelaktiff. Etxekalten.

• VEDRA • Soziedad A1koholika eta
Sugarless. Vedra-rock jaialdian,
23:00etan.

• LASARTE-ORIA' M&M dj. Zulo aretoan, 01 :OOetan.

Igandea 24

20:00etan.

• SCHAFFHAUSEN (SUITZA) • Betagarri. Tab Tab aretoan.

Osteguna 28

• DONOSTIA • Van Morrison. Kursaaleko auditorioan, 19:00etan.
• DURANGO' Zeas. Sapuetxe gaztetxean, 20:00etan. Flamenko patxanga fusioa.

• DONOSTIA • Fire in a Uon Sound
System. Etxekalten. Dub, ragga, ro-

• GASTEIZ • Once Varas. Hala Bedi
tabernan, 20:30ean. Flamenkoa.

• MALGRAT DE MAR (BARTZELONA)
• Valhalla. Correcaminos aretoan.

• URDULlZ • Rubens 28. Txiberri tabernan.

• ZURICH (SUITZA) • Betagarri.
Abart Music Cluben.

ots ...

kutxa beltza

Kutxa beltza
mikel abrego (bap, negu gOrriak, anari ... ) eta luis andre bideo
egilearen arteko elkartana da. bilboko trafikoa kudeatzeko kamera sareaz
baliatuz egindako dokumeotalaren soinu banda zena, kantu eta bideoldip
bihurtu dute. kolaboratzaileen artean: bap!! taldeko eneko abrego,
drake eta jomes, anari, javi p3z, fernando kuraia eta beste asko

CD+ (Musika eta bideoa) Jada kalean!!

... ) 01
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• jon martin

Unai Iturriaga Zugaza-Artaza da nire izena. 1974ko ekainaren 28an jaio nintzen,
eta Durangon bizi naiz. Arte Ederrak ikasten hasi nintzen, eta amaitzekotan nago;
herririk herri nabil bertsotan.

nai Iturriagak ongi daki zer den presioaren prezioa: Euskal Herriko azken Bertsolari Txapelketa Nagusian, bere burua aurkitze aldera, Eskoziarajoan zen konfiantza galduaren bila. Iturriagarena Euskal Herriko aurpegirik
ezagunenetakoa da; eta Unairena?
Jendearen begiradak gogaitzen du
Unai Iturriaga, eta hori izan zen Eskoziara hilabete batez joateko arrazoia. Durangon bertan batu ginen elkarrizketa
hau egiteko, jende gutxi zegoen taberna
batean, Eskoziakoen ildoko taberna batean zehazkiago. Kasualitatea? Bai.

U

• Nolakoa da Unai Iturriaga ren egun bat orain
eta nolakoa zen duela pare bat urte?

Gaur egun, diziplina gutxieneko batekin nabil: goizean goiz jaikitzen naiz normalki, eta lanak egiteari ekiten diot. Gimnasiora ere joaten naiz lantzean behin, bizikletan ibiltzera. Duela bi urte, ordea,
nahiko bizimodu kaotikoa neraman:
eguerdia arte lo egiten nuen, eta oso berandu arte egoten nintzen irakurtzen edo

telebista ikusten; utzikeria erabateko baten menpe, asteburua edo osteguna iristen zen arte. Bere garaian ona da momentu kaotiko bat bizitzea, baina une batean kaosa buruko min bihurtzen da.
• Nor da Iturriaga eta nor Unai?

Iturriaga bertsolari bat da, eta Unai,
auskalo! Unai gauza asko da; Iturriagak
izan nahiko lituzkeen gauza batzuk eta
izan nahi ez lituzkeenak. Nik nire barrenean oso ondo bereizten ditut, baina ezin
da bata bestetik bereizi: Unai Unai da,
Iturriaga izan den modukoa izan delako,
eta berdin gertatzen zaio Iturriagari ere.
Jarrera zabalagoa hartzen dut bertsotara
noanean; Unai askoz eremu txikiagoko
pertsona da, lagunartekoagoa.
• Plazarik plaza ((eman behar duzuna)) eman
beharrak asko kezkatzen zaitu?

Aurreko bi urteetan asko, baina momentu honetan ez hainbeste; nik uste dut
konfiantzarekin lotuta doan zerbait dela.
Zeure buruarekin seguru bazaude, badakizu «eman behar duzuna» emango duzula, baina seguru ez bazaude, kezkatu
egiten zaitu, asko. Horrek, bertso jardunean ez ezik, eguneroko bizitzan ere baldintzatzen zaitu; azken batean, zu kantatu behar duen hori zara eta, ongi ez doakizunean edo zalantzak dauzkazunean,
beste dena ere kolokan dago.
• Zer gertatu zaio azken hilabeteotan Unairi?

Unaik azkeneko hilabeteetan Iturriagaren atzetik ibili behar izan du, eta baita
aurreko pare bat urteetan ere; Iturriaga
bere onera ekarri ezinda. Txapelketa
amaitutakoan, Unai nahiko konforme
dago Iturriagarekin, eta orain nahiko
kontentu bizi da. Zalantzen iturburua topatu nuen, eta konturatu nintzen ez zela
hainbesterako; orduan, konfiantzaz bete
nintzen. Guztiz burumakur egotetik konfiantza edukitzera igaro nintzen. Nik uste
dut bertsotan egindako lanetik etorri zela.
• Txapelketa Nagusiaren aurretik Eskoziara
bidaia bat egin zuen Unaik -Iturriaga ren bila
agian-. Zer gertatu zen han?

Ezer ez. Hori izan zen onena. Bakarrik
nengoen, ezer gabe: ez agenda, ez telefono dei, ez presio ... Eskozian ez zara inor:
Ez zara ez Unai eta ez Iturriaga; eta hori,
momentu batzuetan, goza da bat da. Ez
duzu zeregin konkreturik, eperik, ordu tegirik. .. Oso garagardo ona eta oso hiri
ederra soilik, Edinburgo. Esperientzia
ederra izan zen.
• Bertsolariak estereotipo bat behar omen du.
Nola sortzen dira estereotipoak?

Estereotipoa normalki jendeak ezartzen du. Zure ezaugarrietatik batzuk aukeratu eta horiekin geratzen denean sortzen da. Zuk ageriko eta ez hain ageriko
ezaugarri batzuk dituzu, eta jendeak aumonik a d e l va ll e /

a rg az ki press ...

~----------------------

Bertsolari bat? Andoni
Egana.
Kafea? Ebakia.
Parrandarako leku bat?
Durango.
Eta edateko? Zerbeza.
Desio bat? Euskal Herriko
gatazka politikoa konpontzea.
Damu bat? Damuak
edukitzea.
Nori egingo zenioke
elkarrizketa hau? Igor
Elortzari.
keratu egiten ditu. Estereotipo bat edukitzea zenbaitetan muga bat izan daiteke,
baina ez edukitzeak kalte egin diezazuke.
Estereotipoa momentu batean zama
bihurtzen da, eta jendeak ez du barneratuko estereotipo arekin bat ez datorren
mezua. Hor badago borroka bat -sentitu dut nigan-o Jendeak azken puntuko
kolpearekin soilik lotzen banau eta ni
bertsoa goitik behera lotzen saiatzen ari
banaiz, badago trantsizio garai bat jendeak mezua ondo barneratzen ez duena.
• Bertsokera ezberdin baten aldeko hautua
egin zenuen, baina bertsokera hori ez da beti
ulertzen, ezta?

Nik uste dut jende askok oraindik ez
nau ela serio hartzen. Estereotipo eta topikoek gidatzen duten jendea ez da konturatzen ni eta Igor ez garela Aian jaio;
niretzat naturalagoa da Dotakon esatea
Txirrita esatea baino. Jendea ez da konturatzen guk molde hauek beste jende
batek erabiltzen dituen moldeak bezain
natural erabiltzen ditugula. Guri Jon Lopategik, gure maisuak, bertsoa tresna
moduan erabiltzen irakatsi zigun, errima, doinu eta neurri batzuetan. Sistema
erakutsi zigun, eta gure kontu utzi zuen
gainerakoa. Bertsolaritzako tradizio klasikoa bertsotan hasi eta gero ezagutu
dut. Zenbaitek, ordea, bertsolaritza kodigo bakar batekin interpretatzen du. Tradizio batetik datorrenak bertsolaritza
molde batzuetakoa dela epaitzen du, eta
beste guztia bertsolaritzaren moldea
hartu eta beste eremu batzuetara eramatea dela dio. Hori absurdu bat da; gainera, bertsolaritza garatuko bada, hortik
etorriko da garapena.

.............
-------.......
..
Yurop's living globalizeixon, weah!

~~--~-- ----------------------~

Eskerrak pasatu den, batez ere bartzelonar zintzoen lasaitasunerako, baina marka da gero,
Europako estatuburu eta presidenteen goi bilerarekin batera, Bart;:a-Real Madril partida ere
tokatu behar izatea. Globalizazioa eta gol bai izazioa, denak batean. Hori bai, segurtasuna ikaragarria: egurra seguru. Behingoagatik b/au-grana baino, bakarrik b/au izan dira Bartzelonako izkina guztiak. Laburbilduz eta klasiko bat gogora
ekarriz, ((polizia asko, dibertsio gutxi)).
Jar gaitezen serio! Zer espero zuten, ba, bertaratutako gaiztagin moderno eta tximaluze horiek, e? Salatzeko tenorea iritsi da. Azkenean jakin izan dugu zein zegoen Bartzelonako istiluen
atzean. Bai, adiskideok, hedabide leial eta demo-

kratikoek horrenbeste bider errepikatutako
oihua sekula baino ozenago botatzeko ordua da:
Nahikoa da! Bastaia! Ha/aporai!

Ez al du inork EI Mundo eta La Razon espainiar
egunkarien konplizitatea salatuko? Bai,lagunok,
joan zen astean txosten itzelak, marrazki eta guzti, argitaratu zituzten euren orrialdeen orbeletan
kamuflaturik. Gogoan izanen dituzue aspaldiko
geypermanak; bada, geypernamen ildoari jarraituz, globalizazioaren aurka borrokatzeko jarraibideak ematen zizkieten manifestariei: Poliziari aurreegitekozein arropa jantzi behar den, bizkarzorroan zein elikagai isotoniko eraman behar diren,
aurpegia zerekin estali eta hamaika xehetasun
gehiago. Horixe baino ez zitzaigun falta, Anson

eta Pedro Jota kale borrokaren
bultzatzaile. Hain justu orain, Aznar jaunaren eurokanpainako
unerik gorenean.
Baina gobernadore zibilari esker, espainiar
aniztasunaren zutabe ziren bi egunkariek (honen
ondoren jadanik ez direlakoz) eta boltxebike-separatista-hippy horiek ez zuten euren helburua lortu. Bartzelonako goi bilera On Joxemariren enegarren nazioarteko arrakasta dugu . Egunkari
guztiek islatu dute, gainerako presidenteez inguratuta, bere garaiera politikoa nabarmenduz. Islatu ez dutena da Joxemarik barra-barra hitz egin
zuela katalanez, han zegoela probestuz. Eta oso
bilera baliagarria izan da, oso erabaki garrantzitsuekin. Esaterako, jubilazioaren adina atzeratu
dute, ahalik eta lan gehien egin dezagun, azken finean gure onerako baita.

e
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ALDUNDIA. Garraioa
Karmelo ikastolea
Behartsuen
Senidetxoetara
eroan guran dabilz
Santutxuko Karmelo ikas toIeak hamar urteko burrukea
daroa ikastola duina lortu
ahal izateko. Etxebizitza baten lonjetan daukie gaur
egun ikastolea, eta Bilboko
Udaleko teknikariek egin dituen azterketetan egoera
alegalean dago zala esan
dabe. Fede Arruti arkitektoak ikastola barria izan ahal
danaren planoak egin deutsiez. Behartsuen Senidetxoak eremuan egingo diran
etxeen inguruan 3.000 metro koadro hartuko leukez.

n

Metroaren 2. linea amaitu arte ez dabe
Maidagango pasagunea lurperatuko
Pasagunea lur azpitik igarotea
8,29 milioi euro izango da

Maidagango pasagunea lurperatzeko proiektua eginda dago, baina Jose Felix Basozabal
Herri Lan eta Garraio Saileko diputauak agertu ebanez, behar horreek finantzatzeko dirurik ez dauka gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiak. «Metroaren bigarren linea dala-eta, Garraio Partzuergoaren
zorrak handiak dira. Beste proiektu batek arriskuan ipiniko leuke
partzuergoaren finantzaketea», esan eban diputauak. Maidagango

obren inguruan egin daben aurrekontuaren
arabera, pasagunea lurperatzeko beharretarako 8,29 milioi euro beharko litzakez. Dirutza hori mahai ganean ipini ahal izateko
modu bakarra metroaren bigarren lineako
obrak amaitu arte egotea da, Jose Felix Basozabal Herri Lan eta Garraio Saileko diputauak Batzar Nagusietako Azpiegituren batzordearen aurrean adierazo ebanez.

n

INGURUMENA. Giza eskubideak

Sarrerako
zeharkalean
asfaltoa botaten
hasi dira
Bermeoko bihurgunea atontzen hasi ziran atzo goizean.
Mundakara bidean dagoen
gasolindegi zaharrean hasi
ziran beharrean. Bermeoko
sarrerako bideak konpontzeko beharrak BI-635 eta BI631 errepiden luzera guztian
egingo dira. Auto eta kamioi
asko igaroten da egunero
bide horretatik. Hori dala
eta, errepidearen zorua txarto egoan. Kotxeen amortiguadoreek obrak eskertuko
dituela dino e bermeotarrek.
Q

li

Industrialdeko
lur izendapen
aldaketeari
alegazinoa
t!'!?':!~;!R'm" ;lrt'ij:J'a;!f}l

Markina-Xemeingo Udalak
Kareaga industrialdean lurren izendapena aldatzeko
hartu dauen erabagiaren
aurka alegazinoa aurkeztu
dau Ekozain talde ekologisteak . Industrialdearen garapenak naturearen babesagaz
bat etorri behar dauela nabarmendu dau Karmelo
Jaiok, talde ekologistako kideak.
Q

Bilbotik Ipar Polora
Guillermo Bafiales eta Josu Feijoo mendigozale bizkaitar eta
arabarra Ipar Polora joango dira datorren hilean. Apirilaren 3an
hartuko dabe Bilbon harantzako bidea, eta Ipar Poloko puntara
ailegetan lehenengo euskaldunak izango dira. Eta han, planetaren gorengo muturrean, Maria Esther Solabarrieta ingurumen

diputauak emondako agiria ipiniko dabe, aluminiozko ontzi baten. Ingurumenaren Giza Eskubidearen ganeko idatzia da, euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez idatzita. Atzo emon eutsen Solabarrietak agiria, «isiltasuna nagusi dan lekuan, hegoalderako bidaiak hasten diran inguruan ipinteko», esan eban diputauak.
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KARMELO IKASTOLEA. Agintarien «itxikeria» salatu dabe gurasoek

DEUSTU. Jaien balantze ona egin dabe

Auzoetako jaiak asteburu
bitan egitea eskatuko dabe
bihar kalejirea eginda
Inaki Uriarte

Gaur egun 500 ikasle inguru ditu Karmelo ikastoleak.

Behartsuen Senidetxoak
eremuan gura dabe
ikastolea Karmelokoek
Guraso Alkarteak egitamuaren planoak aurkeztu ditu Udaletxean
Asier Iturriagaetxebarria I

PLATAFORMEA

Santutxuko Karmelo ikastolea
ia hamar urtean dabil burrukan
«ikastola duina» lortzeko. Gaur
egun etxebizitza baten azpian
dagozan lonjetan dago ikastolea, eta Bilboko Udaleko teknikariek egindako azterketetan
esaten da egoera «alegala»
dala. Urte honeetan guztietan
hainbat bider entzun behar izan
dabe Karmelo ikastolako ordezkariek agintarien aldetik arazoa
konponduko dala, baina berba
onak ez dira sekula egi bihurtu.
Bilboko Udaletik eta Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik Miribilla, Mina del Morro eta
Solokoetxeko institutua planteau jakez konponbide moduan.
Halandabe, Guraso Alkarteak
Behartsuen Senidetxoak izeneko eremua begiz jota izan dau
hasiera-hasieratik.
Igazko abenduan, Fede Arruti
arkitektoak ikastola barria izan
gura danaren planoak gertau zituan, eta Karmelo ikastolakoak
Bilboko Udalagaz batu ziran .
Behartsuen Senidetxoak eremuaren 3.000 metro koadro inguru hartuko leukez ikastola barriak. «Udaleko ordezkariek ez
dabe txarto ikusten proiektua»,
esan dau Guraso Alkarteak. Ganera, Surbisa erakunde publikoko arkitekto batek be esan dau

Plataformea
sortuko dabe
laster
Aste Santuko oporrean ostean, Karmelo ikastoleari laguntzeko plataforma sortzeko asmoa daukie. Karmelokoak hainbat alkartegaz
bildu dira azkenengo hileetan, eta euren arazo a zein
dan azaldu deutse. Ganera,
alkarteak ez dira Santutxukoak bakarrik izan. Besteak
beste, Atxuriko auzotarren
alkarteagaz eta Bihotzean
Alde Zaharreko auzotarren
alkarteak euren babesa agertu deutse. Santutxun ikas tolearen alde dagozan sentsibilidadeak batu gura ditue
Plataformaren bitartez.

lur horretan egin leitekela ikastola barria. Proiektuari zuzenketa batzuk egin deutsoz, baina
beti be lur eremu hori hartuta.
Behartsuen Senidetxoak eremuan 512 etxebizitza egiteko
egitamua eginda dago aspalditik, baina Karmelo ikastolako
ordezkariek dino e eurek proposatzen dabenak ez dauela era-

ginik izango etxebizitzak egiteko asmoan. «Etxebizitzen sustatzaileagaz be batu gara, eta
esan deuskue eurengaitik ez
dagoela arazorik», azaldu dau
Guraso Alkarteak. Antiguo
Berri SA enpresa sustatzaileak
baiezkoa emon eta gero, Hezkuntza Sailari jagoko lur horreek ikastola barria egiteko eskatzea.

I

Deustuko jaiak martitzenean
amaitu baziran be, Jai Batzordeak hurrengo astebururako prestatuta eukazan ekitaldietako batzuk gauzatzeko ahalegina egingo dau.
Umeen jolasak, erraldoiak
eta euskal dantza taldeen
saioa egitarauan egozan moduan itxi gura ditue, Udalaren baimena ez badaukie be.
Txosnak eta gaueko kontzertua bertan behera lotu
dira ostera.
Izan be, Udalak asteburu
batera eta, gehienez, zazpi
egunera mugatu gura ditu
auzoetako jaiak Bilbon.
Ebazpen horregaz bat ez datozela eta, bihar arratsalderako kalejira prestatu dabe
protesta moduan. Iker Uriguenek azaldu ebanez, protesta musikeagaz eta jai giroan egingo dabe.
Deustuko sanjoseak lehenengo jaiak diranez, Jai Batzordeak hainbat ahalegin
egin zituan Kultur arloko zuzendaritza eta Barrutiko arduradunen aurrean, baina

emaitza barik. Beste auzoetako jaiak be, hurrean, bide
beretik joan leitekez.
«Udalak esan euskun zarata, lapurreta eta zikinkeria
arazoak egozala, baina jai
gunetik kanpo . Eurek esan
eben jai gunea kontrolauta
egoala, eta gure beharra
sano ona zala. Orduan eskatu genduan kanpokoa kontroletako Udaltzaingoaren
laguntzea». Jai Batzordeko
partaideek dinoenez, Udaltzaingoak ez dau Deustun
errefortzurik ipini.
«Udalak ez dau arazoak
konpontzeko modurik jarri,
gura dauena da apurkaapurka Deustuko Jai Batzordea apurtzen joatea eta gero
sortzen diran arazo guztiak
guri leporatzea» , azaldu
eban Aurelio Se danok. Jai
Batzordeko kide horrek
«Udalaren itxikeriari» bota
eutson izan diran txikizio
apurren errua.
Jai Batzordeak ez dau
ulertzen zergaitik galarazo
gura dituan Udalak eguneko
ekitaldiak. Halandabe, pozik
dago aurtengo jaiekin.

ARTEA. Artelanak batzeko asmoa dauka Udalak

Agintarien «itxikeria»
Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko
Udalak Karmelo ikastoleagaz
izan dauen jarrerea dala-eta
haserre dago z gurasoak. Orain,
Anjeles Iztueta Hezkuntza sailburuagaz batu gura dabe azkenengo proiektua aurkezteko,
eta Jaurlaritzak Antiguo Berri
SA enpreseari Behartsuen Senidetxoak eremuko lur zatia
eskatu daiola exijitzeko.
Baina Hezkuntza Saileko Bizkaiko ordezkaritzeagaz egindako azken batzarretik ez eben
bape gustora urten Karmelo
ikastolakoek. «Gaizka Gabantxo Bizkaiko ordezkariagaz
egon ginan ean, Solokoetxeko
institutua aukera ona zala esan
euskun. Baina Jose Maria Uribarri Hezkuntza zinegotziak
baztertu egin eban aurretik
aukera hori. Horrelakoetan
ikusten da agintariek ez dabela
euren artean berba egiten».

Lucariniren 'Leyenda' eskulturea
ipini dabe Dana Casilda parkean
Joaquin Lucarini Makazaga artistaren Leyendo -Irakurten- eskulturea ipini eben atzo Teofilo Guiard plazako lorategian, Dona Casilda parkean. 1932. urtean egin eban Lucarinik lan hori. Neskato bat
-Lucariniren iloba- ikusten da irakurten, azpian jostailu bat daukala. Hasieran A izena ipini euts on Lucarinik eskultureari, horixe zalako neskato ak esan eban lehenengo berbea, baina gero aldatu egin
eban. Bestalde, Inaki Azkuna alkateak esan eban Bilboko Udalak artelanak batzen jarraitzeko asmoa daukala.

Egunkaria
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GARRAIOA. Getxoko beharrek metroaren bigarren linea amaitu arte itxaron beharko dabe

3

BIZKAIA

Aldundiak 10.000
bidaia zozketatu
ditu Adineko
programaren
barruan
Erredakzinoa

Maidaganen lur ganetik igaroten da metroa. Auzokoek 13 urte daroez egoerea konpontzeko eskatzen.

Maidagango pasagunea lurperatzeko
dirurik ez dagoela dino Basozabalek
Inbertsino barriek Garraio Partzuergoaren finantzaketea arriskuan ipiniko leukiela dino
liiigo Olabarri I

Bizkaiko Foru Aldundiak Batzar
Nagusietan legez besteko proposamenajaso eban Maidagango pasaguneaa lurperatzeko
beharrak egin daitezan. Proiektua eginda dago, baina Jose Felix Basozabal Herri Lan eta Garraio Saileko diputauak agertu
eban ez, behar horreek finantzatzeko dirurik ez dago gaur egun.
«Metroaren bigarren linea dalaeta Garraio Partzuergoaren zorrak handiak dira. Beste proiektu batek arriskuan ipiniko leuke
partzuergoaren finantzaketea»,
esan eban diputauak.
Maidagango obren inguruan
egin daben aurrekontuaren arabera, pasaguneaa lurperatzeko
beharretarako 8,29 milioi euro
beharko litzatekez. Dirutza hori
mahai ganean ipini ahal izateko
modu bakarra metroaren bigarren lineako obrak amaitu arte
egotea da Jose Felix basozaba1ek, Herri Lan eta Garraio saileko diputauak, Azpiegituren batzordearen aurrean adierazo
ebanez.

Garraio Partzuergoaren
finantzaketa plana aldatu behar
Maidagango beharrak hasi ahal
izateko modu bakarra Garraio
Partzuergoaren finantzaketa
plana aldatzea izango litzatekeela dino Basozabalek. Kasu ho-

BODOVALLEKO MEATEGIA

Orain arteko erabilereari eutsiko
deutsiela dino Aldundiak
Eusko Jaurlaritzak urte hasieran atara eban azterketa baten
agertzen zanez, Abantoko BodovalIeko meategia zanaren ganeko lurrak ez dira seguruegiak. Hori dala eta, horretan mugak
ipini zituen: kasu batzuetan oraingo erabilerea baino handiagorik ezingo jake emon lurrei, eta beste batzuetan, ezin izango
dira ezertarako erabili. Batasunak arazo hori dala eta CampilIoko industria gunea eta GalIartako saihesbidearen bigarren
fasea zertan geldituko diran galdetu eban. Kasu bietan jaso
eban erantzuna antzerakoa izan zan. Orain emoten jakena
baino erabilera handiagoa ez deutsiela emongo erantzun eutson Batasunekoen itaunari.

JOSE FELIX BASOZABAL

TXEMA PICO

Herri Lan eta Garraio diputaua

Batasuneko batzarkidea

«Metroko 2. linea dala eta
Garraio Partzuergoak zor
handiak ditu. Inbertsinoek
arriskuan ipiniko leukie
finantzaketea»

«Batzar Nagusietan
aurrera ataraten diran
proposamenen
finantzaketea topetea da
Aldundiaren beharra»

rretan, bozkatu beharko leukien
26 ordezkari etatik bi baino ez
dira Aldundiaren izenean dagozanak. Gainontzekoak Bilboko
Udala, Ezkerraldeko udalak eta
itsasadar baztarreko udalak dirala ganeratu eban Herri Lan
eta Garraio diputauak.

Maidagango pasaguneaa lurperatzeko dagoen egitasmoa
berez ez dala arazoa esan eban
Basozabalek; finantzatzeko
modua izango litzateke arazoa.
Gaur egun, ganera, metroaren
bigarren linea da lehentasuna
daukana.

Batasunak ez zituen ontzat
emon Jose Felix Basozabalen
berbak. Batzarkideen beharra
egin behar diranak proposatu
eta onartzea dala esan euts on
Herri Lan eta Garraio Saileko
diputauari. «Gero, hemen onartzen diran proposamenak aurrera atara ahal izateko finantzaketea topetea Aldundiaren
beharra da».
Antzerako bidetik jo eban Alderdi Popularreko batzarkideak, Jesus Isasik. Popularrek azkenenego urteetan Aldundiak
arazo horren aurrean euki
dauen jarrerea zein izan dan be
leporatu eutsien Basozabali.
«Ondo dago Maidagango pasaguneaa lurperatzea hain gatxa
ez dala jakitea. Orain dala gitxira arte ezinezkoa zala esaten
zenduen eta», bota euts on Isasik Basozabali.
Basozabalek bere alderdiaren babesajaso eban Batasunetik eta Alderdi Popularretik entzun behar izan zituenen aurrean . Ifiigo Iturratek, EAjko
batzarkideak, bere alderdia
proposamen horren kontra
egoala esan eutsen gainontzeko alderdiei.
EAjko ordezkariak fedeagaz
jokatzea erreza dala gogoratu
eragin eutsien Alderdi Popularreko batzarkideei eta benetako
aurrekontu batek dituen mugak
azaldu eutsezan.

I

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizartekintza arloak
10.000 bidaia zozketatu
zituen atzo. Bidaia horreek Adineko programearen barruan eskaintzen
dituenak dira. Zozketan
60 urtetik gorako pertsonak sartzen dira.
Adineko programeak
16 lekura joateko aukerea
emoten deutse zozketan
parte hartzen dabenei.
Eskaintza horretan merkatuko prezioak baino
merkeagoak eskaintzen
ditue.
Aurten 28.4 73 pertsonak emon dabe izena,
igaz baino %25 gehiagok.
Horreen artean baliabide
gitxi en daukien pertsonei
bidaiaren eta egonaldiaren %85 ordaintzenjake.
Benidorm, Kanariar
uharteak, Torremolinos
eta Almeria izan dira jenteak gehien eskatu dituen
lekuak. Gandia, MalIorca
eta Fiteroko bainuetxea
dira aukeratu ahal izan dituen beste leku batzuk.

BILBO

Hamahiru
prozesino egingo
ditue Aste
Santuan
uriburuan
Erredakzinoa

I

Aste Santuan hamahiru
prozesino egingo ditue
Bilboko kaleetan. Barri
hori emon eban atzo uriburuko Penitentzia Kofradien Anaitasunak.
Bilbon bederatzi kofradia dagoz gaur egun. Kofradia horreetako 4.000
lagunek hartuko dabe
parte Aste Santuan egingo diran prozesinoetan.
Prozesino horre etako batzuk oso zaharrak dira eta
balio artistiko handia daukienak. Danetara 200.000
pertsona inguruk ikusten
ditue prozesinook.
Aste Santuagaz lotutako liburu baten aurkezpena be egingo da gaur. Bilboko Aste Santua. Munduko zaharrenetako bat
liburuan 1554tik hona Jesukistoren pasinoa Bilbon
zelangoa dan agertzen da.
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GETXO. Omer Oke Inmigrazino Saileko zuzendaria Fadurako ikasleakaz batu zan atzo

LABUAAEAN

MUNGIA

Merkatarientzako
laguntzen aurkezpena
izango da Torrebirlelan
Mungiako merkatarien jarduerea sustatzeko martxan
ipini diran laguntzen barri
emongo dabe gaur Mungiako Torrebillela Kultur Etxean. Aurkezpena iluntzeko
20:30ean hasiko da. Horrezaz ganera, aurrerantzean
merkatarien informazinorako bulegoa zabalduko dabe
herrian eguenero.

SOPELA

Albiste agentziak eta
komunikazinorako
teknologia barriak

Afrikako paraje ederrak ikusi leitekez liburuan dagozan argazkietan.

Arreta handiz entzun ebezan ikasleek Omer Okeren azalpenak.

Afrikako hegoaldetik bidaia
Gonzalo Iribarnegarai getxoztarrak Bostwanera eginiko bidaiaren ganeko liburua atera dau
Veronica Mufioz

I

Hile bat Botswanan izeneko liburua kaleratu barri dau Gonzalo
Iribarnegarai getxoztarrak. Liburuon, 29 urteko gazteak igazko udan Afrikako hegoaldeko
herrialdera eginiko bidaiaren
pasadizoak kontetan dauz, bidaian ateratako 100 argazki ingurugaz lagunduta.
Oso gaztea izan arren, Gonzalo Iribarnegarai bidaia zale
amorratua da, eta mundu zabaleko txoko asko ezagutu dauz
azkenengo urteotan, bere beharrak -Gonzalo ekonomialaria
da- bidaiatzeko izten deutson
denporea aprobetxauta. Eta bidaiakaz batera, gazte honen bigarren zaletasunik handiena literaturea da.

Orain arte istorio labur asko
idatzi dauz, eta batek baino
gehiagok sariren bat jaso dau.
Dana dala, eta idatzi dauen azkenengo barria izan arren, argia
ikusi dauen lehenengo liburua
Hile bat Bostswanan izan da. Horrezaz ganera, orain hiru urte lehenengo eleberria idazteari
ekin euts on, XII. mendean girotutako Tiempos Turbulentos izeneko lan historikoa, eta hori be
gitxi barru argitaratuko dala
itxaroten dau Gonzalok.
Iribarnegaraik Afrikan bizi
izandako istorioakjasoten dauzan liburuaren aurkezpena
egingo dau bihar 20:00etan, Algortako Kultur Etxeko areto nagusian. Bidaian bizi izandako istorio bitxiakjakiteaz ganera, bidaiaren irudiak ikusteko

Hondartzetarako bideetan
sortzen diran trafiko arazoak
konpontzeko eskatu dau PPk
V. M.

I

Eguraldi ederra eukita lagun asko joan ziran Getxoko hondartzetara. Marisa Arrue Popularren bozeroaleak salatu dauenez, «trafiko arazo handiak eta
auto ilara luzeak» sortu ziran
hondartzetara eta Kirol Portura
sartzeko errepideetan». Marisa
Arruek Gobernu Taldearen
«aurreikuspenik eza» salatu
dau, «batez be urtero eguraldi

ona ailegetan danean arazo
bardina gertatzen dalako».
Trafiko arazoari aurre egiteko neurriak hartu daiazan eskatu deutso Getxoko PPk Gobernu Taldeari. «Arazoa konpontzea gatxa dala badakigu,
baina urtenbidea top etako baliobide guztiak ipini behar dirala uste dogu, eta gu beti egon
gara prest neurriok top etako
laguntzea emoteko», esan dau
Marisa Arruek.

aukerea eukiko dau publikoak,
eta ekitaldirako sarrerea doan
izango da.
Horrezaz ganera, Gonzalo
Getxoko Liburuaren Azokan
egongo da, bere liburua getxo ztar guztien aurrean barriro aurkezteko asmoz. Azokea apirilaren 20tik 23ra bitartean egingo
dabe, urtero lez Getxoko Kultur
Etxeak antolatuta.

Omer Oke Fadurako ikasleakaz
Fadura Institutuko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
laugarren mailan ikasten daben
gazteek inmigrazinoaren ganean daukiezan dudak argitzeko
aukera euki eben atzo goizean.
Izan be, galderak erantzuteko
Omer Oke Eusko Jaurlaritzako
Inmigrazino Saileko zuzen da-

riak bisitau eban Getxoko zentroa, Mundilab programearen
barruan. Fadura Institutuak
egitasmo horretan hartzen dau
parte 1998-1999 ikasturtetik,
Euskal Autonomia Erkidegoaren beste bost zentrokaz batera.
Mundilab proiektuaren helburua hezkuntza sistemearen
barruan gai batzuk aztertzea
da, besteak beste sexuen arteko bardintasuna, giza eskubideak, bakea, kulturak ... ; alegia,
balioen ganeko heziketea emon
gura deutsie gaztetxoei programa horren bidez. Atzo izandako berbaldian, Fadurako ikasleek etorkinei lagun tzeko
politiken, arrazakeriaren, eta
beste hainbat gairen ganeko
galderak egin ebezan.

Algortako Antzerki Eskoleak
Marsillach omenduko dau
gaur, antzerkiaren egunean
V. M.

I

Antzerkiaren Nazinoarteko
Eguna dala eta, Getxoko Antzerki Eskoleak omenaldia
egingo deutso gaur orain gitxi
hildako Adolfo Marsillach aktore eta zuzendari ospetsuari.
Helburu horregaz, antzerki
eskolako lehen eta hirugarren
mailetan dabilzan ikasleek Yo
me bajo en la proxima, iY usted?
titulupeko antzezlana agertuko

dabe gaur Getxo Antzokian.
Antzezlana
iluntzeko
20:00etan hasiko da, eta sarrerea hiru euroan ipini dabe.
Ikuskizuna amaitu ostean, mahaingurua egingo dabe. Mercedes Lezcano Marsillachen alargunaren, Pep Mune aktorearen
eta Jose Monleon Primeracto
aldizkariko zuzendariaren parte-hartzeagaz. Marcillachek
eginiko beharraz egingo dabe
berba gonbidatuek.

Jose Angel Castro EFE albiste agentziako zuzendari ordeak prentsako agentziek
teknologia barrietara egokitzeko emon behar dabezan
aurrepausoen ganean egingo dau berba arrastion, Sopelcom zikloaren barruan.
Berbaldia 19:30ean izango
da, Sopelako Modus Vivendi
hotelean, eta sarrerea doan
izango da.

GORLIZ

Gurasoendako
eskolearen saio barria
Gurasoendako eskolearen
saio barria izango da gaur
Gorlizko Kultur Etxean, goizeko 10: 15etik aurrera. Informazino gehiagorako: 94
677 40 05.

GETXO

Ahoko osasuna
zaintzeko aholkuak
Gorka Vallejo medikuak
ahoa zaintzeko aholkuak
emongo dauz, 18:00etatik
aurrera, Santa Eugeniako
Kultur Etxean, Gizatiar emakumeen alkarteak antolatutako berbaldian.

GETXO
Zinekluba: Juana la loea emango dabe
Areetako Gran Cineman, 20,OOetan.
Sarrerea 2,40 euroan ipini dabe.
Pelikulearen ostean, ohiturea dan lez,
foruma egingo dabe.
Kontzertua: Andres Isasi Musika
Eskolako ikasleek Aste Santuko
errezitaldia eskainiko dabe arrastion
Areetako zentroan. Kontzertua 19,OOetan
hasiko da, eta sarrerea doan izango da.
PLENTZIA
Berbaldia: Maria Jesus Azkuek
Astrologiaren historiaren ganean egingo
dau berba, Gofii Portal Kultur Etxean,
iluntzeko 19:30etik aurrera. Ekitaldirako
sarrerea doan izango da.

Egunkaria
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BERMEO. Beharrek irauten daben bitartean, arrail bereziak egokituko dabez

GERNIKA·LUMO

Odol emoileen
kopuruak gora
egin dau
aurten be
I.A· I

Bermeoko sarrerako errepidea txarto dagoelako egingo dabez atontze lanak.

Sarrerako zeharkalean asfaltoa
botateko beharrak hasi ziran atzo
Bihurgune guztian zebra-bideak eta argiak ipinteko asmoa daukie udal agintariek
Iratxe Astuy I
Atzo goizean hasi ziran Bermeoko bihurgunea atontzeko
obrak. Beharginak, Mundakako
bidean dagoen gasolindegi
zaharraren parean hasi ziran
beharrean, eta ikusi izan danagatik, momentuz erritmo ona
daroe.
Bermeoko sarrerako bihurguneko konpontze lanak, BI635 eta BI -631 errepideen luzera guztian egingo dira. Uriaren
erditik igaroten dan kilometro
biko errepide hori, Txibitxiaga,
Santamane, Prantsizko Deuna,
Ispizuatar Teodoro eta Zubiaur
tar Kepa kaleak osotzen dabe.
Auto ak ez eze, kamioi trafiko
itzela izaten da egunero zeharbide horretan. Hori dala eta,
errepidearen zorua kotxeagaz
ibilteko egoerea txarrean egon
da aspalditik. «Errepide hau
konpontzen dabenean, batez
be autoen amortiguadoreak
eskertuko deuskue», azaldu
dau, umoreagaz, Bermeoko
zeharkaletik egunero kotxeagaz pasau behar dan bermeotar
batek.
Obren lehenengo fasean edo,
zeharkale guztia asfaltauko
dabe. «Hasteko, amore emonda dagozan lur zatiak altxauko

dira , eta behar dan moduan
atondu ostean, asfaltoa botako
da», agertu dau Eugenio Alboniga Bermeoko udaltzainen
buruak.
Esan beharra dago, Bizkaiko
Foru Aldundiak ordainduko
dabezala errepidea asfaltetako
behar diran 180.000 euroak (30
milioi pezeta). Obrak amaitu
ezkero, orain arte Aldundiaren
ardurapean egon dan errepide
hori, Bermeoko Udalaren ardurapean egongo litzateke.

Autoagaz ibiltzeko arrail
bakarra
Uriko sarrerako bihurgunean
argitasun faltea be badagoela
ikusirik, obrak egiten diran
bitartean argi posteak ipinteko
be aprobetxauko dabe. «Txibitxiaga kalean, esate baterako,
argitasun arazoak euki izan
doguz beti. Errepidearen alde
horretatik hasi gara argiak ipinten eta, obrak aurrera egin
ahala, zeharkale guztian joango
gara argi posteak ipinten», argitu dau Jose Antonio Apraizek,
Bermeoko Udaleko Zerbitzu
Saileko arduradunak. Argiak
ipinteak 180.000 euroko kostua
eukiko dau. Obra zibila deritxona, Bermeoko Udalaren ardurapean geratu da. Beste alde

EGOERA TXARREAN

«Gure autoen
amortiguadoreek igarri ko
dabe bidea asfaltetea»,
esan dau errepidearen
erabiltzaile batek
ZEBRA·BIDEAK

Txitxibitxaga eta
Zubiaurtar Kepa
kaleetan hiruna
altxautako zebra-bide
ipiniko dabez
batetik, Bizkaiko Foru Aldundiak argiak ordainduko dauz.
Bermeoko zeharkalea konpontzen diharduen bitartean,
trafiko arazoei konponbidea
emoteko neurriak hartuko dira.
Bidea apurtu behar izango
dan ez, errepidearen arrailen
bat zarratu beharrean ikusiko
dira beharginak. Autoei bidea
emoteko, behin behineko
semaforoakaz edo beharginek
eurak maneiatuko dabezan
eskuzko seinaleak erabiliko
dira. «Kontuan izan behar da,

fresadorea eta kamioi handi bat
aldi batera ibiliko dirala beharrean. Argi dago eurentzako
bakarrik arrail oso bat beharko
dala», dino Eugenio Albonigak.
Horrezaz ganera, Bermeoko
Udaltzaingoan aurreratu dabenez, beharginak Artza aurrealdea asfaltetan hasten diranean,
trafikoa beste kale batzuetatik
desbideratu beharko da. Hori
gertatuko dan momenturako,
Udalak pazientzia eukitea eskatu deutse herritarrei.
Landabaso Poligonoan dagoen gasolindegiraino ailegetan
dan bihurguneko zorua asfaltau
ostean, zebra-bide altxauak ipiniko dauz Udalak errepide guztiaren luzeran banatuta. Guztira , horrelako sei zebra-bide
ipiniko dabez; hiru Txibitxiaga
kalean zehar, eta beste hiru
Zubiaurtar Kepa kalean.
«Tramu luzeetan ipiniko doguz,
autoek abiadura gehien hartzen
daben lekuetan , hain zuzen
be», azpimarratu dau Albonigak.
Hiru edo lau aste barru obrak
amaitzeko itxaropena dagoela
esan dabe Udalekoek. Baina
halan eta guzti be, eta holakoetan normala izaten dan
moduan, ezustekoak sortu leitekez.

Gernikako Odolkideak
Alkarteak emondako datuen arabera, igaz 1.200
pertsonek emon eben
odola uriko Mutuan .
2000. urteko kanpainearen datuakaz konparatuta, ez da alde handiegirik
emon. Izan be, 40 bat lagun gehiago baino ez dira
izan odola emon dabenak.
Aitatutako odol emoileen kopurua azkenengo hiru urteetako bardina da.
Halandabe, Odolkideak
alkarteko buruaren berbetan, «kopuru hori gainditzeko gai garaIa pentsetan dogu. Odola emoteak
daukan garrantziaren ganeko gero eta informazino gehiago emoten gabilz, eta unidadeak be, aurreko urteetan baino
gehiago zabaltzea lortu
dogu. Gure asmoa 1.500
odol emoile izatea da».
Aitatzekoa da , barriz,
Gernikako fabriketan
odola emoterakoan izan
dan gorakadea. Izan be,
109tik 120 odolemoile
izatera igaro ziran igaz
Gernika-Lumon. Beste
alde batetik, kontuan euki
behar da, baita, Ean igazko udan egin zan odola
emoteko txandara, 35 bat
lagun joan zirala. Barrutialde Institutuan, ostera,
4 gazte baino ez ziran animau.
Odol emoileen adin
zatiketea egin ezkero ,
emoileen %25 ,39, 18 eta
30 urte bitarteko gazteak
dirala ikusi da. Atal
horren barruan , erdia
baino apur bat gehiago
emakumezkoak dira.
Odol emoileen %63 ,90 ,
31 eta 45 urte bitarteko
nagusiak dira eta %31,19,
46 eta 65 urte bitarteko
herritarrak.
Gernika-Lumoko odolemoileen ordezkaritzan,
eskualdeko 20 herrietako
emoileei eskaintzen deutsiee zerbitzua. Batzuk 25
urte baino gehiago daroez odola emoten. Gernikan ipin ten diran unidadeak Geltoki plazan
(Mutuan) eta inguruko
lantegietan egoten dira.
Odola emoteko hiru baldintza bete behar dira: 18
urte beteta izatea, 50 kilotik gora euki tea eta osasunez ondo egotea.
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LABUAAeAN

ONDARROA

Garapen orekatuaren alde
Ekozainek alegazinoa aurkeztu deutso industrialdean egindako lur izendapen aldaketeari
Lore Bengoetxea

I

Markina-Xemeingo Ekozain
talde ekologisteak alegazinoa
aurkeztu dau Udalak Kareaga
industrialdean lurren izendapena aldatzeko hartutako erabagiaren kontra. Ekozainekoen
berbetan, «industrialdearen garapena nature aren babesagaz
bat etorri behar da».
Kareaga industrialdearen garapenaren bigarren fasea egin
ahal izateko, hariztia egoan lekuko lurrak industrialak izatera
pasau dira. Erabagiagaz gorajo
dau Ekozainek, alegazinoak
aurkezteko zabaldu dan hilabeteko epearen barruan, Karmelo
Jaio taldekideak esan dauenez.
«Industrialdea garatzeko derrigorrezkoa da naturea babestea», adierazo dau Jaiok. Dinoanez, naturea zaintzen daben
arauak egon badagoz. «Administrazinoak bete egin beharko
leukez, eta danon irudi izan,
baina Udala ez da gai izan bateragarritasun hori topetako».
Gernika-Markina iraganbidearen ganean Aldundiak egindako txostenagaz bat datoz. Helburu honeekjasoten ditu: espezien ustiapen jarraikia eta
ekosistemea bermatzea, eta lehengora bihurtu eta hobetzea;
ekosistema naturalen eta paisajearen bariedadea eta ezaugarriak zaindu eta babestea; eta
landaretzea zaintzea, batez be
basoak eta erreka baztarrak.
Hariztia babestuta egoalajasoten dauen txostena eskatu
deutsie Aldundiari. «Urre garai
SLri zigorra ipiniko deutsiela
erantzun deuskue, baina hariztia babesteko neurriak hartuko

dituenik ez dau esaten», argitu
dau.

Proposamenak
Kareagako hariztia zelan gelditu zan ikusita, proposamen
batzuk egin ditue, «industria
garapena eta nature aren zaintzea bateragarri izan daiezan».
Batetik, hariztia egoan lekuko
landalur kalifikazinoa lehengo
moduan mantentzea eskatu
dabe, hau da, baserri lurrak izaten jarraitu daiala; bestetik,
basoa berreskuratzea, eta
horrek eragindako gastuak
Urregarai SLren kontura izatea;

eta, hirugarren, Udalak espazio
hori erostea eta promotoreei
futbol zelaian eregiteko eskubideak emotea.
«Planteamendua logikoa da,
inguruaren ezaugarriekin bat
datorrena, oraindino gehiago
kontuan hartuta Kareagako
kirol guneak behin-behineko
izaerea daukana», dino Jaiok.
Ekozainekoaren ustez, «leku
horretan, gaur egun, anarkia
hutsa dago lurraren antolakuntzeari jagokonez. Toki berean
kiroletarako, baserri jardueretarako eta industriarako diran
lurrak batzen dira».

Alegazinoa sartuta, futbol
zelaiarentzat kokapen barria
bilatzeko prozesua bizkortu
egin nahi dabe , «bestela be
markinarrek leku aproposagoa
emotea eskatzen dabe eta.
Berrantolaketa egokia egin
ezkero, herrira ekarriko litzateke», adierazo dau ekologisteak.
Aldaketa honeek eta Kareagan
garatu nahi dan industrialdea
bat datoz bere ustez. «Ganera,
hariztia berreskuratzeak inguru
horretan astialdiagaz lotuta
egin nahi daben gunea edertzea
ekarriko leuke», nabarmendu
dau Karmelo Jaiok.

Ume,gazte
eta famili hezkuntzako
esku-hartze egitaraua
aztertuko dabe
Gaurko Udalbatzarrean,
Lea-Artibaiko Amankomunazgoak aurkeztu dauen
ume, gazte eta famili hezkuntzazko esku-hartze egitaraua aztertuko dabe. Beste
alde batetik, mozinoak eukiko ditue esku artean. Beste
gauza batzuen artean, Euskal Herritarrok taldeak presoen aldeko baraualdia eta
itxialdia egitea proposatuko
dau Udaletxean, astebururako.
Gaurko
batzarra
19:30ean izango da.

ElB Andra Mari elizan
egongo da
Aste Santuan
Euskal telebistako kamarak
Andra Mari eliza nagusian
izango dira Aste Santuan. Jakinarazo daben ez, eguen eta
bariku santuko meza nagusietako irudiak hartuko ditue, eta baita Pazko domeka
eguerdiko mezea be. Elizkizunetan, elizako koroak eta
Antiguako Ama abesbatzak
kantauko dabe.

ETXEBARRIA

'Zuberoa garatzen'
proiektuaren
aurkezpena egingo dabe
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Ekozainek Kareaga eta inguruak «ondo» berrantolatzeko proposamenak egin ditu .

Bihar berbaldia izango da
Etxebarrin, Udalbiltzak Zuberoa garatzen izenagaz bultzatzen daben proiektua aurkezteko. Bertan, Udalbiltzako ordezkari bat egongo da,
asmoen ganean etxebarri tarrek euki ahal dituen zalantzak argitzeko. Ekitaldia
Udaletxeko batzar gelan
izango da, 21:00etatikaurrera. Antolatzailea Zuberoa
Garatzen topagunea da.

LEKEITIO

LEKEITIO. Ondarroak be hartuko dau parte

Resurreccion Maria de Azkue
ikastoleak antolatuko dau
2003ko Ibilaldia
L.B.

I

Lekeition egingo da 2003ko
Ibilaldia. Holan erabagi eben
joan dan astean Bizkaiko Ikastolen Alkarteko Artezkaritzearen batzarrean. Beharra on darrutarrekin batera egingo dabe.
Ikastolen aldeko ekitaldia
1983an ospatu zan lehenengoz
Lekeition. Handik hamar urtera, Ondarroako Zubi Zahar

ikastoleak hartu eban ardurea,
ikastetxearen 25. urteurrenaren
barruan, eta lekeitiarrak izan zituan laguntzen.
Datorren urtean Lekeition
izango dan ekitaldian be alkarregaz egingo dabe beharra herri bietako ikastolek. Gurasoak
eta irakasleak laster hasiko dira
2003ko ekitaldiaren inguruan
ekimenak prestatzen. «Behar
asko dago egiteko», dinoe.

MARKINA-XEMEIN
BERRIATU
Berzikletako ontziak: Udaletxean
zamarrak eta plastikoak bereizteko ontzi
bereziak banatzen dihardue.
EH NA eskatzeko aukerea: Euskal
Herriko Nortasun Agiria egin nahi dabenek
apirilaren 15era orduko egin behar dabe
eskaerea. Argazki bi eta bankuko kontu
zenbakia eroan behar dira. Beste gauza
guztiak Udaletxean bertan egingo
deutsiez.

LEKEITIO
Behargintza: Lekeitioko Udalak
administraria behar dau Behargintza
bulegoan beharra egiteko. Gitxienez,
Lanbide Heziketako bigarren mailea
eukitea eskatzen dabe. Izena apirilaren
8rako emon behar da.

Mendi urteerea: Ipurbeltz taldeak
Aralarrera mendi urteerea eta bazkaria
antolatu dauz hilaren 24rako.lzena Rosi
jatetxean emon behar da.

ONDARROA
Eskolarteko olinpiadak: Lea-Artibaiko
Amankomunazgoak antolatuta,
eskolarteko XIII. olinpiadak izango dira
gaurtik aurrera Ondarroan. Gaur, OBH 1
eta OBH 2ko ikasleek alkar ezagutu eta
hainbat kirol egingo ditue.
Tanborradea: Bagilaren 23rako euskal
selekzinoaren aldeko tanborradea antolatu
dabe. Izena ikastetxeetan emon behar da,
hilaren 15a baino lehen. Entsaiuak 19an
izango dira.
Astilleruko aparkalekua: Izena
emoteko epea hilaren 15era arte egongo
da zabalik.

Kepa Junkeraren
emonaldirako sarrerak
saltzen jarri ditue
Lekeitioko Udalak hile honetarako antolatu dauen ekimenen barruan, Kepa Junkeraren kontzertua dago. Artisteak Maren diskoaren
aurkezpena egingo dau hilaren 30ean Santi Brouard kiroldegian, 22 :00etan. Bertan, lekeitiarrak eta Aste
Santuan hara joandako bisitariak batuko dira. Sarrerak
leku honeetan erosi leitekez:
Udaletxean, Aralde liburu
dendan eta Ioar, Guzurmendi eta Tia Fran tabernetan.
Aurretik erosi ezkero, zortzi
euro ordaindu behar dira, eta
bertan, hamar.

Egunkaria
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DURANGALDEA. «Boterean dagozan eredu kontsumitzaileak garatzen dihardue», dinoe
Aitziber Basauri I

Durangalderako eskualde eredu «orekatuagoa» garatu gura
dau Batasunak. «Erreferente lez
pertsonak hartuko dauzan eskualde eredu bat; eta ez interes
ekonomikoetan oinarritua». Bide horretatik, Durangaldeko
herri eta udaletxeetan, «eztabaidarako espazioak» zabaltzea
daukie helburu. Horixe azaldu
dabe Jabier Arbeok eta Sabin
Barajuenek, hurrenez-hurren,
Durangoko eta Berrizko Batasuneko bozeroaleek.
Arbeoren berbetan, «oso arduratuta gagoz Durangaldean
- eta Euskal Herrian be bainagusitzen diharduen ereduaz.
Durangaldean boterea daukien
eredu kontsumitzailea garatzen
dihardue, abiadura handiko
erritmoan oinarritua». AHT,
Boroako Zentral Termikoa,
azalera handiko saltokiak eta
Oizko parke eolikoa aitatu dabez, besteak beste.

Eskualderako eredu
«orekatuagoa» gura dauela
adierazo dau Batasunak
«Eztabaidarako espazioak» zabaldu gura dauz herri guztietan

Jabier Arbeo eta Sabin Barajuen Batasuneko zinegotziak Durangon eta Berrizen, hurrenez hurren.

«Arau Subsidiarioak dira herrieredua garatzeko tresnea»
Herri txikien garapena bultzatzeari be preminazkoa deritxo
Batasunak, «orekea» lortzeko; «
alkarlana eta alkartasuna sustatuz, zerbitzuak deszentralizatu
behar dira». Era berean, herrietan garatu gura dan eredua diseinetako « bitartekari minimoak» jarri behar dirala uste dau.
«Arauotan marketan da zein
eredu garatu. Trafiko arazoa garrantzitsua da herrietan, adibidez; hori konpontzeko tresnea

dira Arau Subsidiarioak». Gizaki
guztien «oinarrizko eskubidea»
izan behar da etxebitzea lortzea
Batasunaren ustez. «Arlo horretan konpromisoak hartu behar
dira; eta Udalek interbentzino
zuzena egin behar dabe. Hau
da, lurrak eskuratu politika zehatzak garatzeko, eta etxe sozialak, babesekoak edo alokatuak eskaintzeko».
Enpleguari jagokonez, beharraren eta aberastasunaren banaketea oinarrizkoa da Batasunaren ustean; eta garrantzitsua
deritxo eskualderako garapen

agentzia eratzeari, «merkatu
tendentziak eta dagozan preminak aztertzeko». Barajuenek dinoanez, «behin-behineko kontratuak %36koa dira eskualdean-gehienak ABLEakaz egindakoak-; langabetu asko dagoz, eta lan-baldintzak oso
txarrak dira». 35 orduko lan-astea egitea eta ordu extrak ezabatzea lortu behar dala dinoe.
«Ganera, arlo publikoan argi geratu behar da ezin dirala ABLEak erabili». Proposamenok
praktikara eroateko, laster hainbat ekitaldi egingo dabez.

IURRETA. 'Bakixao', 'Arriandi' eta 'Oromiflo' dira proposatutako izen barriak

Kofradiak izentetako Hizkuntz
Politika Sailordetik egindako
proposamenak ez dabez onartu
A.B· I

Iurretako auzoen ganeko izendapeneijagokonez, Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailordetzak egindako proposamena ez
dau onartu Iurretako Udalak.
Orain arteko izena mantenduko
dabe Iurretako kofradiek.
Hizkuntz Politika Sailordetzak Fauste, San Marco eta Santa Mafia kofradien izendapenei
jagokonez aurkeztu dauz aldaketak Udalean. Bakixa eta Faus-

ERMUA

Berbaldiagaz agurtuko
dabez gaur Justizia
Globalaren ganeko II.
Jardunaldiak
Justizia Globalaren ganeko
II. Jardunaldiak gaur amaituko dabez. Komite Intemazionalistak eratutako jardunaldiok berbaldi bategaz agurtuko dabez. Berton izango da
hizlari lez lfiaki Uribarri ekonomilaria - ESK sindikatuko zuzendaritzako kide be
bada bera-o Udalliburutegian izango da, 19: OOetan.

EHEk enkarteladea eratu
dau «euskaldunen
eskubideak errespetau»
daiezan

Hainbat behar esparru
Batasunaren ustean, «posible
da beste Durangalde bat»; bide
horretatik hainbat arlotan egin
behar dala behar dinoe. «Ezin
deutsagu lehentasuna makroproeiktuei emon, eta herritarren bizitza 2. planu batera alboratu. Ingurumena babestu behar da», dino Arbeok. «Ikuspuntu ekonomikotik potentzial
handia izan ez arren, nekazaritzea, abeltzaintzea ... mimatu
behar doguz. Halan, oreka ekonomikoa, kulturala eta ekologikoa lortuko doguz eta. Horrek
lotura estua dauka, ganera, herritarren bizi-kalidadeagaz eta
osasun kolektiboagaz». Era berean, saltoki handiei aurre egiteko era bat dala nabarmendu
dau. Gai horri lotuta, Durangaldeko hiltegia mantentzearen
«garrantzia» azaldu dau.

LABUAAEAN

te auzoak hartzen dituan 'Fauste' kofradia 'Bakixao' izentetea
gomendatu dau.

'Arriandi' eta 'Oromiiio'
proposatu dabez
Artatza, Oromifio eta San Marco auzoak osotzen daben kofradiari 'Oromifio' deitzea be proposatu dabe, 'San Marco' kofradia deitu beharrean. Azkenik,
Arriandi, Gaztafiatza eta Santa
Mafia auzoek osotutako 'Santa
Mafia' kofradia izentetako 'Oro-

ABADINO

mifio ' erabiltea proposatu dau
Hizkuntz Politika Sailordetzak.
Halandabe, Udalak ez dauz
proposamenok onartu. Beraz,
orain arteko izenagaz jarraituko dabe kofradi horreek; hau
da, 'Fauste' , San Marco' eta
'Santa Mafia'. Iurretako ganerako kofradien izendapenari
jagokonez, Jaurlaritzako Hizkuntz Politika Sailordetzak
egindako proposamena bat
dator Udalak berak onartutakoagaz.
Beste alde batetik, Julio Martinezek hartu barri dau alderdi
sozialistearen ordezkari tzea
Iurretako Udalean. Berak, Aitor
Lamasek lagatako kargua hartuko dau.

AHT Gelditu! Alkarlana
koordinakundearen batzarra:
Abadiiioko gaztetxean egingo dabe batzar
edegia AHT Gelditu! Alkarlana
koordinakundeko kideek, gaur, 19:30ean.

ZORNOTZA
Mahai ingurua: Emakumea eta
gizartean parte hartzea mahai ingurua
eratu dau gaurko Emakumea Sustatzeko
Zentroak. Ekitaldia 20:00etan hasiko da,
eta Emakundeko lehendakari Txaro
Arteagak eta Bagabiltza·ko kide Rosa
Martinek hartuko dabe parte.

Ermuko Euskal Herria Euskaraz-ek enkarteladea eratu
dau zapaturako, marti ak 23 ,
«euskaldunen eskubideak
errespetau» daiezan. Hizkuntz eskubideak borrokatuz,
ofizialtasuna eskuratu leloagaz deitutako enkarteladeagaz «Ermuko euskaltzaleak
suspertzea» dauka helburu
EHEk. Era berean, « Euskal
Herrian eta Ermuan egon diran euskeraren aurkako erasoak salatzea be bai», azaldu
dabenez. Martiaren 23rako
EHEk eratutako Mobilizazino Egunaren barruan egingo
dabe aldarria. Ermuko plazan izango da hitzordua
18:30ean.

ABADINO

'Trainspotting' lana
taularatuko dau Juanlu
Escuderok Gaztetxean
Trainspotting antzezlana taularatuko dau bihar Juanlu Escuderok, Abadifioko Gaztetxean. Ikuskizuna gaueko
22: 15ean hasiko da.

Arteagak Bartolome Ertzilla musika
eskolan. Ekitaldia 16:00etan hasiko da;
eta horregaz amaituko dabez Martiaren
8aren inguruan Emakumea Sustatzeko
Zentroak eratutako ekitaldiak.
Erakusketea: Aitor Drtizen Gure
bazterrak erakusketea ikusi leiteke Arte
eta Historia Museoan. Durango eta
Durangaldeko baztarretan gauez atarako
21 argazkik osotzen dabe erakusketea.

ELORRIO
Zinekluba: Michael Haneke-k
zuzendutako La pianista filma eskainiko
dabe gaur Arriola Kultur Gunean. Pelikulea
20:15ean emongo dabe.

ERMUA
DURANGO
Berbaldia: XXI. mendeko emakumearen
lorpenak eta erronkak berbaldia eskainiko
dau gaur Emakundeko lehendakari Txaro

Zinekluba: A. Paris·ek eta D. Fejerman·
ek zuzendutakoA mi madre le gustan las
mujeres filma eskainiko dabe gaur Ermua
Zineman 22: 15ean.
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Herri •baten
paslnoa
BALMASEDA. Datorren eguen eta
barikurako dana dago gertu Balmasedan
pasino biziduna egiteko

Izaskun Basterretxea

I

almasedako hainbat bizilagun Aste Santuko
pasino bizidunari begira
dagoz, datozan eguen eta barikuari. Euskal Herriko ezagunenetakoa da , eta inguruko eta
kanpoko herrietatik be jente
asko joaten da hori ikusten.
Balmasedako 500en bat lagu-

B

nek, Kolitza abesbatzagaz batera, hartzen dabe parte antzerkian, Via Crucis alkarteak gertauta. Jose Ramon Zarra zuzendari artistikoaren arabera,
aurten ez da nobedade berezirik egongo. «Izan be, gatxa da
gauza gehiago egitea, hobetzea», nabarmendu eban.
Entsaietan aspaldi, orain dala
laupabost hilabete hasi baziran

be, Eguen Santuan hasten da
pasinoa, Azken Afariagaz eta
Baratzeko Otoitzagaz. Mojen
etxean egiten dabe hori, eta
ikusteko, sarrerea erosi behar
da. Bariku Santu goizean, ostera, Kurutziltzaketea egiten dabe, eta mojen etxean hasten da
hori be. Lehenengo, Judas urketzen da, gero Pilatoren aurrean,
epaiketea egiten deutsie Jesusi,
eta hortik aurrera, Balmasedako kaleetan eta Golgota mendian egiten dabe antzezpena,
milaka pertsonen aurrean. Jesus, kurutzea lepoan daroala,
hainbat bider jausiko da bidean,
eta mendira ailegautakoan, kurutzeanjosiko dabe. Pasinotik
aparte, hainbat prozesino be
egiten ditue eguen eta barikuan.
Antzezpen dramatiko hau antxinako ohiturea da Balmasedan, baina ezin leiteke zehatz
esan noizkoa dan. Dana dala,
historialari batzuen arabera, jatorria 1480. urtekoa da, eta
gero, urterik-urte gauzak gehitu
egin deutsiez, osotuagoa izan
daiten.

Pasinoko argazkiekin, liburua
Pasinoan egin dituen argazkiekin liburua kaleratu dabe ViaCrucis alkarteak, Udalak eta
Bizkaiko Aldundiak. 1910etik
gaur egunera arte egindako 500
argazki inguru agertzen dira liburuan, eta edozein liburu dendatan erosi leiteke 30 euroan.
Balmaseda. Su pasio n vivien te.
Patrimonio de la humanidad da
izenburua.

IVAN GUTIERREZ

INTERPRETAZINOA

JESUS

«Eguen gauekoa da gatxena, gehiago
errezitau behar da, barrutik sentiduta»
I.B· I
Ivan Gutierrez izango da aurten Jesus Balmasedako pasinoan. Orain dala hainbat urte
emon eban horretarako izena,
eta Via-Crucis Balmasedako
alkarteak igaz esan eutson
aurten berak egiteko. «Balmasedakoa izanda, ilusino handia
egiten deust», esan deutso Gutierrezek Bizkaia-ri. Lau bat hilabete daroaz entsaietan, eta
pasinoko zatirik gatxena, bere
eretxiz, eguen gaueko interpretazinoa da.
Maria Ama Birjina, ostera,
Sara Portela izango da aurten,
Judas, Oscar Balenciaga, Cirineo, Marin Gutierrez -Ivanen aita-, eta Pilato, Jose Ignacio Galiot.

• Jesus gorpuztu behar zenduala esan eutsuenean, zer
sentidu zenduan?
Balmasedakoa izanda, batez
be ilusino handia emon eustan, baina horrek esan gura
dauena aintzat hartuta, ardurea be bai.
• Noiz esan eutsuen?
Orain dala urtebete baino
gehiago. Jesus izan baino urtebete arinago, apostoluen taldean urten behar dozu, ohitzen joateko. Hori dala eta,
igazko Aste Santuan banekian
aurten Jesus izango nintzana.
• Igaz zein apostolu izan zinan?
San Andres.
• Aurtengo pasinorako noiz
hasi zarie entsaioak egiten?
Zemendian hasi nintzan ni, as-

teburuetan, Jose Ramon Zarraga zuzendari artistikoagaz.
Hasieran, gidoia hartu eta altuan irakurten neban. Eta
abendu aldera, apostoluak be
hasi ziran neugaz entsaietan,
norbera be ohitzen joateko, inguruanjentea eukiten ohitzen
joateko.
• Zein da zuretzat zatirik
gatxena?
Batzuek esaten deuste barikukoa izango dala gatxena: kurutzea lepoan eroan beharra, kaleetan zehar, sufrimentua ...
Baina niretzat, eguen gauekoa
da gatxena, azken afaria eta
ostekoa. Horrek emoten deust
ardurarik handiena. Izan be,
barikuan baino askoz gehiago
errezitau behar da eguenean,
eta hori barrutik sentiduta era-

kutsi edo agertu behar dajentearen aurrean. Ez da testua
beste barik esan behar, barrutik sentiduta baino.
• Fisikoki prestaketa berezirik egin dozu barikuko kurutziltzaketeari begira?
Ez berezirik. Kiroldegirajoaten naz, baina aukeratu baino
lehenago be bai. Baina,jakina!
Ez neuke gura kurutzeak pisu
larregirik eukitea!
• Ule luzea eta bizarra itxi
behar izan dozu Jesus izateko ...
Hori da txarrena. Bizarra tira,
luzaroago euki tea be ez deust
ardura. Baina ule luzeak bai,
horrek traba handia egiten
deust, nik beti ulea labur-labur
eroan izan dot -eta, hamabost
bat egunero ebagiten izan dot;
eta orain, ule luze honek traba
handia egiten deust. Dana dala, orain, tira, nahiko luzea
daukadan ez, kop eta bat egin

"

«Testua ez da
beste barik
esan behar,
sentiduta
baino»

ULE LUZEA

"

«Ahal badot,
barikuan
bertan
ebagiko dot
ulea»

neike, eta holan ez da hain gogaikarria be.
• Noiz hasi zinan ulea luze
izten?
Orain dala urtebete, gitxi gorabehera. Igazko Aste Santuan
edo.
• Aste Santu ostean, ebagi
egingo dozu?
Bai, bai, eta ahal badot, barikuan bertan.

