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hogei familia gehiago behar dituzte Oporrak Bakean programako iazko datuak berdintzeko 2-3
b

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko apirilaren 13a

2 b Astekoa

Udan Tolosaldean egon ziren Saharako umeei agur egiteko festa, 2016ko abuztuan. IÑIGO OTAEGI / TOLOSALDEKO ATARIA

Saharako umeak hartzeko familien kopurua etengabe ari da jaisten, eta aurten arazoak dituzte
iazko kopurua berdintzeko. 105 ume etorri ziren iaz Gipuzkoara, eta martxoaren amaieran hogei
familia falta ziren iazkora heltzeko. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan bi hegazkin betetzea da helburua.

Elkartasunaren sokari tiraka
Eider Goenaga Lizaso

uri ez zaigu ia
ezer kostatzen,
eta haientzat
hain da garrantzitsua». Ainhoa Gabirondoren hitzak dira. Iaz lehen aldiz
hartu zuten etxean Saharako ume
bat. Mouludek 10 urte zituen iaz,
eta aurten berriro igaroko du uda
Anoetan. «Etxeko guztiak uda
heltzeko desiratzen gaude; Moulud etortzen denerako planak egiten ari gara aspalditik». Dioenez,
esperientzia edonori gomendatzeko modukoa da, zalantzarik
gabe. Gabirondok sentitzen du
eman baino gehiago jaso zutela
Moulud etxean hartuta.
Horrelako familia gehiago behar dira, ordea, Oporrak Bakean
egitasmoak aurten bere buruari
jarri dion erronka betetzeko. Duela bi hilabete eta erdi jarri zuten
martxan Saharako haurren harrera familiak bilatzeko kanpaina. «Martxoaren 31n amaitzen
zen, berez, izena emateko epea;

G

baina ez gara iritsi guk nahi genuen kopuruetara, eta horregatik
luzatu dugu kanpaina beste hamabost egun», azaldu du Eli Eizagirre Oporrak Bakean programako Gipuzkoako koordinatzaileak.
Ez dute askoz gehiago luzatzeko
aukerarik. Hogei familia berri beharko lituzkete iazko kopurura
heltzeko, eta euren aurreikuspenak betetzeko, berriz, 50 inguru.
Familiak bilatzea «gero eta
gehiago» kostatzen zaiela azaldu
du, eta urrun daude duela hamar
urteko datuak. «Pentsa: duela
hamar bat urte, Espainiako Estatura 10.000 ume etortzen ziren
Saharatik uda pasatzera. Orain,
justu-justu iristen gara 4.000ra».
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, garai bateko kopuruak ahaztuta, bi
hegazkin betetzea dute xede:300
ume gutxi gorabehera.
Harrera familien kopurua jaisteak ondorio latzak ditu Saharako
umeentzat, eta hori azpimarratu
nahi du Eizagirrek. «Izan ere,
duela hamar urte, haurrak 7 urte
ingururekin etortzen ziren uda
pasatzera, eta 12 urte arte etortzen

SAHARAKO UMEAK
Gipuzkoako familiek jaso duten Saharako
ume kopurua, urtez urte.
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(*) Martxoaren 31 arte zuten harrera familien
kopurua; izena emateko epea luzatu dute beste
hogei familia lortzeko.
ITURRIA: OPORRAK BAKEAN

ziren, urtero-urtero. Horrek esan
nahi du sei uda pasatzen zituztela
basamortuko baldintza gordinetatik aldenduta». Harrera fami-

liak murriztearekin batera, Fronte Polisarioak lehentasunak jarri
behar izan zituen egitasmoan
parte hartuko zuten umeen artean. «12 urte betetzen dituzten urteko uda izaten da azkena; eta 12
urteko guztiak ateratzen saiatzen
dira. Gero, harrera familia kopuruaren arabera, adin hori jaitsiz
joaten da». Iaz, adibidez, 12 urteko ume asko zeudenez, 11 urteko
guztiek ezin izan zuten etorri; eta
han gelditu ziren urrian, azaroan
eta abenduan urteak betetzen zituztenak. «Aurten etorriko dira,
baina bi uda baino ezingo dituzte
egin kanpalekuetatik at».
Aurten, helburua da 2006an eta
2007an jaiotako guztiak etortzea,
eta Fronte Polisarioak «ahalegin
berezia» eskatu die 2008ko guztiak etor daitezen.

Kopuruak ezin berdindu
Baina Eizagirrek zehaztu du
urrun daudela iazko familia kopurua berdintzetik. 88 familia dituzte jada, eta 105 ume etorri ziren
iaz. «Kontua da 12 urteko ume asko zeudela iaz, eta horiek denak

programatik kanpo gelditu direnean, horiek hartzen zituzten familiak ere kanpoan gelditu direla.
Normalki, familia horiek ez dute
segidan errepikatzen, eta familia
berri askoren beharrean utzi gaitu
horrek». Eizagirrek azaldu duenez, garai batean harrera familia
izandakoen ateak jotzen ari dira.
«Batzuk animatzen dira, baina
kosta egiten da, eta beste batzuen
kasuan erantzunaren zain gaude».
Eizagirrek azaldu du jende askok agertzen duela interesa Saharako umeak hartzeko, baina kosta
egiten zaiela pausoa ematea. «Batzuetan, familiak pentsatua du
atzerrian oporrak egitea, eta, ume
hauek ezin dutenez Espainiako
Estatutik atera, oporrei ematen
diete lehentasuna». Gurasoak
oporretan ez daudenean umeekin
zer egin: horixe izaten da kezka
gehienetan. «Zalantzan dagoen
guztiari guri deitzeko eskatuko
nioke; informazioa jasotzeko, denen artean beti topatzen baita irtenbide bat borondatea benetakoa bada».

Eskualde
guztietan behar
dituzte familia
berriak
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Oporrak Bakean programako arduradunen arabera, Gipuzkoako
eskualde guztietan dago
beharra saharar umeentzat
harrera familiak lortzeko.
Hainbat eskualdetan helburuak finkatuta dituzte, baina
bakarrean ere ez da iritsi aurreikusitako kopurura. Urola Kostan hamabost familia
lortu nahi zituzten, eta lau
bakarrik daude; Zumarraga,
Legazpi eta Urretxun hamar
familia lortzeko helburua jarri zuten, eta hiru lortu dituzte; Donostian 23 lortu dituzte aurreikusitako 30etatik;
Oiartzunen bi falta zaizkie
bederatziko helburua lortzeko; beste bina Hernanin
eta Lasarte-Orian, bakoitzean bost familiara iristeko;
Irun eta Hondarribian lau familia behar dira; eta Tolosaldean bakarra falta zaie.
Goierrin ez zuten helbururik
jarri, baina bi familia soilik
lortu dituzte; ez dago familia berririk Andoainen, Bergaran, Arrasaten, Eskoriatzan, Zumaian, Azpeitian,
Usurbilen eta Urnietan.

Olga Leibar, buruan zapiarekin, iazko abenduan Saharako errefuxiatuen kanpalekuetara eginiko bidaian. HITZA

«Hango egoera ikustea
pizgarri izan daiteke ume
bat etxean hartzeko»
Olga Leibar b Oiartzungo El Watan taldeko kidea

«Duela hamar urte,
Espainiako Estatura
10.000 ume etortzen
ziren; orain, justu
iristen dira 4.000ra»
Eli Eizagirre
Oporrak Bakean

«Garrantzitsuena umeak basamortutik ateratzea da», dio irmoki Eizagirrek. «55-60 gradu egiten ditu han, eta haientzat izugarria da bi hilabetez handik ateratzea. Gainera, asko anemiarekin
eta hemengo pediatrek eta medikuek berehala artatzen dituzten
arazo txikiekin etortzen dira; arazoak ez dira larriak: tapoiak belarrietan, betaurrekoen beharra...
Baina haientzat berebiziko garrantzia izan dezake etxera arazo
horiek konponduta itzultzeak».
Gabirondok dio ez dela ezer
kostatzen etxeko mahaian «plater bat gehiago» jartzea. «Ekonomikoki ia ez da sumatzen, eta
umearentzat oso garrantzitsua
da. Eta ez nuke aipatu gabe utzi
nahi umeak harrera familiari eskaintzen diona, Mouludek asko
irakatsi baitigu guri ere».

Leibar zazpi bider izan da Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan, eta
horrek eraman zuen etxean hango umeak hartzera. «Goian zerua eta
behean hondarra, besterik ez dute. Behar oso oinarrizkoak dituzte».
E. Goenaga Lizaso

Oiartzungo El Watan elkarteko
kide da Olga Leibar (Oiartzun,
1954), eta hamabost urtean zazpi
aldiz egon da Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan. 2005ean
hartu zuten etxean lehenengoz
Saharako ume bat, eta ia urtero
errepikatu dute. Errefuxiatuen
kanpalekuetara bidaiatzea gomendatzen die harrera familia
izateko pausoaz zalantza dutenei
—eta gainerakoei ere bai—.
Nolako oroitzapena duzu errefuxiatuen kanpalekuetara egindako lehen bidaiatik?
2003an joan nintzen, udalak antolatutako bidaia batean. Lehen
kontaktua beti da gogorra. Nahiz
eta askotan kontatu eta argazkiak
ikusi, hara iristean konturatzen
zara egia dela, ez daukatela deus
ere: goian zerua eta behean hondarra, besterik ez. Behar oso oinarrizkoak dituzte, eta hori da han
ikusten duzuna: behar gorria. Denak dira pobreak edo pobreagoak; jatekoa ere justu-justu dute.

Azken bisita abenduan egin zenuen. Asko aldatu da egoera?
Aldatu da, bai. Gizon gutxiago dago. Emakumeak bertan gelditzen
dira, umeekin, eta gizonek alde
egiten dute; batzuk eremu liberatuetara joan dira, eta beste asko
munduan barrena dabiltza, basamortu latzetik ihesi, beste zerbait
bilatzeko itxaropenez. Horrek are
gogorragoa egiten du emakumeen bizimodua: seme-alabak, aitona-amonak... Dena dago haien
kargu. Elikagaiak lortzeko ere gero eta arazo gehiago dago, eta anemia dezente dago, gutxi jaten dutelako, eta beti gauza bera.
Eta animo aldetik?
Zu han zaudenean ez dizute esango zein gaizki dauden. Noizbehinka esaten dute «honek ezin du
horrela jarraitu, eta gerran hasi
beharko dugu». Eta segidan esaten dizute: «Bai, baina gerra zerekin? Noren aurka?». Ez daukate
gerra egiteko ezer, eta, gainera,
basamortuan noren kontra egin
behar dute gerra: hondarraren
kontra? Halako etsipen puntu bat

antzematen da kanpalekuetan.
Eta nire iritzia baino ez da, baina,
zerbait lortzekotan, mugimendua Sahara okupatutik etorriko
dela uste dut.
Sahararrak nola dauden jakiteak eraman zintuen zu udan hango umeak etxean hartzera, ezta?
Bai, ordutik ume pila bat etorri da
gure etxera. 2005ean etorri zen lehenengoa. Aurrez etorritako neska bat zen, baina urte hartan ez
zioten familiarik topatu. Mariamek bazekien jada hizkuntza, esperientzia ere bazuen, eta guretzat oso esperientzia ona izan zen,
zoragarria. Mariamen ondoren,
tarte batean kenduta, beti hartu
izan dugu norbait: Manaha, Metu,
Dabal, Salma, Sadaf, Mohamed...
Familia ugaria dugu guk han.
Zer eragiten dizue zuei ume bat
ekartzeak?
Gizona eta ni bakarrik bizi gara,
alaba heldua da jada, eta 15 urteko
biloba dugu. Beraz, urte osoan bakarrik egoten gara, eta udan etortzen dira umeak. Askotan bi ume
ekarri izan ditugu; gu bakarrik

gaudenez, bi ume egoteak elkarrekin jolasteko eta hitz egiteko
aukera ematen die, eta oso ondo
atera izan zaigu normalean. Batzuetan liskar txikiak sortzen dira,
edozein familiatan bezala, eta beti
ez dira pozik egoten; zama horrekin etortzen dira, eta bakoitzak
bere izaera dauka... Baina hori kudeatu behar da. Polita da.
Bi ume hartuko dituzue udan?
Bai, iaz etorritako mutikoa etorriko da, eta beste neska bat ere bai.
Oiartzungo El Watan elkarteko
kide gara, eta gu aritzen gara lanean inguruan familia berriak topatzeko. Beti saiatzen gara aurrez
etorri den umea berriro familia
berarekin egon dadin, baina beti
ez da posible. Aurten, adibidez, familia bat topatzeko premia bizia
dugu. Iaz hemen izandako 12 urteko neska bati ezin familia topatu
gabiltza, eta garrantzitsua da, azken urtea baita beretzat. Oso neska jatorra da, eta gustatuko litzaiguke norbait animatzea.
Gero eta zailtasun gehiago duzue harrera familiak topatzeko?
Larri gabiltza, oso larri. Eta etsipena ez dizut esango, baina tristura
ematen du. Jende asko hurbiltzen
zaigu, eta esaten digute beraiei ere
gustatuko litzaiekeela ume bat
hartzea; baina gero, benetan pausoa eman behar denean, atzera
egiten du jendeak. «Ezin dut»,
esaten dizute; eta batzuek ezin
dute, baina askotan beldurra da,
halako beldur bat ematen duelako ardura hori hartzeak. Nik zalantzan dagoen guztia animatuko
nuke probatzera; berdin dio familia bat izatea, bi lagun izatea, edo
pertsona bakar bat izatea.
Elkartasuna gutxitu dela sumatzen duzue?
Ez nuke hori esango. Izan ere, tarte handia dago elkartasuna izatetik ume bat etxean hartzera, eta
jendeari kosta egiten zaio hori
gainditzea. Uste dut saharar herriarekin elkartasuna egon badagoela, baina hor ikusi egin behar
da bakoitzak nola lantzen duen
elkartasun sentimendu hori.
Kanpalekuak ezagutu ondoren
erabaki zenuen zuk ume bat hartzea. Hara joatea gomendatuko
zenioke pausoa ematen ausartzen ez denari?
Bai, han ikusten baituzu zein egoera gordinean bizi diren, eta batez
ere umeentzat zein gogorra den.
Hara joaten zaren arte ezin duzu
imajinatu zer den ezer gabe bizitzea, eta esperientzia horrek markatu egiten zaitu. Edozeini gomendatuko nioke hara bidaiatzea, gero umeak hartzeko asmoa
izan edo ez. Baina egia da: zalantza
izanez gero, pizgarri bat izan daiteke hangoa ikustea.
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«Afizioagatik
ibiltzen gara»
Joxe Anjel Sarasola
Herri kirol esataria
Festetan saltsan ibiltzetik harri-jasotzen
ikastera pasatu zen. Hamar urteko
ibilbidearen ondoren, herri kirolei
loturik jarraitzen du asteasuarrak; esatari
eta antolatzaile lanetan ibiltzen da egun.
Asier Imaz Asteasu

Herri kiroletatik bizi ez den arren,
herri kirolak barru-barrutik bizi
ditu Joxe Anjel Sarasolak (Asteasu, 1964). Harri-jasotzaile gisa
ibilbidea eginda, atzeko lanera
igaro zen gero, mikrofonoari helduta. Pasioz bizi du egunerokoa.
Azkenaldian batean eta bestean
zabiltza herri kirol jaialdietako
esatari lanetan, Arria V.aren eta
Vicenteren arteko apustuan azkenekoz.
Ahal den ondoen egiten saiatzen
gara. Apustuetan, ordea, hizketarako kontu gutxi izaten da. Aurkezpen indartsu bat hasieran, jendea eurekin dagoela erakusteko,
eta laguntza eman duten etxeen
aipamen bat erdialdean. Bi aizkolariei animoak eman, bukatutakoan denborak esan...
Hala aritu zinen igandean Tolosan; apustua jokoan zenean ez
zenuen eman erreferentziarik.
Apustuetan ez da gustukoa izaten
abantailaz hitz egitea. Nahastu
egin daitezke. Horregatik, ez dut
aipatzen bati edo besteari zenbat
egur falta zaizkion. Txapelketa
batean bai, lan erdiak egin dituen
edo ez esaten dut orduan, baina
apustuetan ez. Aurrez esaten diet,
gainera, eta, normala den bezala,
hala egitea nahi izaten dute.
Musikarik ere ez duzu jartzen...
Ez. Apustuetan isilik! Bertako
momentuak, bertako aizkorakadak, momentuko arnasaldiak,
jendearen animoak eta oihuak...
Bitxikeriaren bat gertatuko zitzaizun esatari ibilbidean, ezta?
Beti izaten da deskuiduren bat
edo, baina erraz pasatzen dira gureak; epaileenak okerragoak izaten dira. Gogoan dut behin, blokeatuta, zer esaten ari nintzen

ahaztuta geratu nintzela. Aurkezpen bat zen, eta nire lagun bat
gurpil aulkian ikusi nuen ikusleen artean. Zuri-zuri eginda geratu
nintzen.
Istripua izan eta zuk jakin ez?
Ezbehar bat izan zuen, hanka
puskatu edo. Baina plazara joan
egin nahi zuen nolabait, eta aulki
bat jarri zioten. Izugarrizko inpresioa egin zidan, eta ez zitzaidan
ezer ateratzen. Jende guztia, berriz, niri begira...
Kirolariei adarra jo zalea ere bazara mikrofonoa eskuetan hartuta.
Ez dakit esatari lanak ondo egiten
ditudan edo ez. Neronek ateratako ondorioak eta kontuak dira.
Gure aurretik ere izan dira aurkezleak; Ziriako zen bat, Ermuko
bat ere bai, oso modu berezian aritzen zena... Ikusiz eta ikasiz joan
gara gu.
Egur Sport enpresako kidea ere
gustura ibiltzen da lan horretan.
Luis Mari Bengoa da. Bakoitza
geure eran ibiltzen gara. Nire kasuan, serio ibiltzen naiz txapelketetan eta apustuetan, gauza serioagoa delako. Baina festetan edo
antzeko jaialdietan kontuan hartu behar izaten da jendea festan
dabilela, eta giro onean dagoela
bazkaldu eta gero. Adar jotze edo
broma bat edo beste egiteko modua izaten da horrelakoetan.
Kontatu beharrekoa da Donato
Larretxearen eta Arria V.aren arteko apustuaren amaieran gertatu zitzaizuna ere...
Nahiko apustu pikekoa zen. Jende asko itsutu zen aizkolariekin.
Oso apustu estua izan zen; biak
parean ibili ziren azken unera arte. Irabaztera etorri ziren biak.
Nafarra eta gipuzkoarra; horrek
ere eragina izango zuen, ezta?
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Bai, bai. Tentsioa zegoen; hasieratik nabarmen geratu zen hori.
Apustu batzuek besteek baino indar handiagoa izaten dute, eta aizkolari batzuek badaukate berezitasun hori: tentsioa eramaten dute plazara. Larretxea da bat, eta
Olasagasti bestea. Apustu horretan egurrak jartzeko momentutik
nabari zen tentsioa.
Hori ona da, ezta?
Batzuentzat izango da ona. Olasagastik, adibidez, Rekondo, Irazu,
Otaegi, Arria V.a... denei irabazi
die, eta denetan jarri du tentsioa.
Ikusleek eta zaleek gogotik eskertzen dute tentsioa, erabat
sartzen direlako apustuan.
Hori da. Ikusleak estimatu egiten
du hori, eta jende gehiago etortzen da horrelakoetan. Arria V.a
ere modu horretakoa dela esango
nuke. Larretxearen aurkako
apustua bukatzean ez zen amaitu
tentsioa, eta bertso batzuk bota
nahi zituela esan zidan Larretxearen aldeko gipuzkoar batek. Nik
bukatua nuen lana, eta musika jarrita neukan. Mikrofonoa pasatu
nion, eta orduan bota zuen Arria
V.aren aurkako bertsoa.
Lehertzear izan zen giroa, ezta?
Oso gauza itsusia egin zuen nire
ustez. Errespetua behar izaten da
apustuak bukatu ondoren, eta
hala gertatu zen aizkolarien artean. Baina beti tokatzen da xelebreren bat tartean. Ez dira gogoan
hartzeko kontuak.
Esatari lanetan bakarrik ez, herri
kirol jaialdiak antolatzen ere ibiltzen zara. Asteasun, Tolosan...
Tartean ibiltzen garenez, errazagoa zaigu erakustaldiak antolatzea. Guk jakiten dugu kirolariak
zein mailatan dabiltzan, eta berdintasuna bilatu beharra izaten
da erakustaldia polita izan dadin.
Donostia 2016ko Europako Kultur Hiriburua. Lokazti ederra.
Herri kirolekin zerbait egin nahi
zutela esanez deitu zidaten. Mundu mailako ekitaldia zen, eta erakusleiho edo aukera gisa hartu
nuen. Frantzian, Espainian, Katalunian nahiz beste edozein lekutan ez dagoen zerbait daukagula
erakutsi nahi genuen. Aizkolariak, harri-jasotzaileak, harri-zulatzaileak... ideia asko genuen,
baina erakutsi nahi genituen gauzak apartatzen hasi ziren pixkanaka. Berandu zen atzera egiteko,
eta atera zena atera zen azkenean.
Eskatutakoa bete genuen guk.
Ezer itxurazkorik ez zen izan, beraz...
Paripe bat izan zen. Edozeinek
balio zuen edozein herri kiroletarako.
Esperientzia bat gehiago.
Esperientzia bezala polita izan
zen. Tratua ona izan zen, eta ondo
ASIER IMAZ

egiten saiatu ziren, baina ez zen
izan guk uste genuena, ezta gutxiago ere. Dirurik ez zuten jaso
etorri ziren herri kirolariek, eta
ehun baino gehiago azaldu ziren,
deitu nien guztiak. Argi gelditu
zen gure borondatea.
1964an Asteasun sortua zara zu.
Tolosan jaio nintzen, baina hurrengo egunean etxera joango
nintzen, Asteasura. Lehengoan
batek hori esan zidan, kartzelara
eramaten banaute «de Tolosa»
jarriko dutela egunkarietan.
Asteasuarra zara, hala ere.
Peto-petoa. Bertan bizi izan naiz
beti, eta asteasuarrok, gainera,
harrotasun puntu hori badugula
uste dut; nongoak garen esatekoak gara joaten garen leku guztietan. Lagunek, ospetsu bihurtu direnean, sekula ez dute ukatu Asteasukoak direla; Bernardo
Atxagak, adibidez.

‘‘
Apustuetan isilik!
Aizkorakadak,
arnasaldiak, jendearen
animoak eta oihuak...
entzun behar dira»
«Kosta egiten zait
Joxe Irazuri Bernardo
Atxaga deitzea;
Asteasukook bakarrik
deitzen diogu Joxe»
«Harri-jasotzen hamar
urtez ibiliko nintzela
esan nuen eta hala egin
nuen; 1990etik 2000.
urtera arte aritu nintzen»
«Orain badirela esaten
da, baina lan gehiago
egin beharra dago
emakumea herri kirol
munduan ibiltzeko»
Joxe Irazu zuentzat.
Kosta egiten zait Bernardo Atxaga
deitzea. Behin, Donostian, bost
bat lagunekin zihoan bera, eta
ondotik pasatutakoan «Aupa
Joxe, zer moduz habil?», esan
nion. Segidan jiratu zen. «Asteasukoek bakarrik deitzen didate
Joxe, eta herrikoren bat zela pentsatu dut», esan zidan.
Sona lortu duen beste bat ere
baduzue herrian...
Lehengoan ere Asteasuko kontuei buruz galdezka hasi zitzaizkion telebistan, eta malkoa ez
zuen urruti izan. Aitarekin udaletxe aurrean nola egon ziren eta
horrelakoak esaten hasi zitzaizkion Julen Lopetegiri. «Eso tocarlo con mucho cuidado, eso es
Asteasu», esan zien berak emozioz beterik [Horri buruz kontuz

aritu, Asteasu da eta]. Oso lagun
mina dut.
Idazleak, futbolariak... Baina Asteasuk, batez ere, herri kirolekin
du lotura.
Jokin Alkizalete bakarrik geratzen zaigu orain, baina oparoa
izan zen nire aurreko belaunaldia. Sei-zortzi harri-jasotzaile genituen, eta baita segalariak ere.
Segalarietako bat, gainera, izan
den handienetakoa.
[Juan Jose] Irazusta izan zen handiena. Urte askoan izan zen txapeldun, nagusitasun handiarekin. Mutil txikia izan arren, nola
egiten zuen segan! Benetako segalaria zen, peto-petoa. Korrika
ere ibili zen, baina ikaragarria zen
segan; aurkaririk gabe geratu zen.
Zu 1990ean hasi zinen harri-jasotzen. Berandu, ezta?
Oso berandu, 26-27 urterekin.
Herriko festetan ibiltzen nintzen
harriekin, baina Iñaki Gorostidi
adunarrarengana joan nintzen
gero ikastera. 125 kiloko harria jasoz hasi nintzen. Pare bat saio
ikusiak nituen aurretik, Amezketan horietako bat, eta hor piztu zitzaidan harra.
Albizuri Harriari begira?
Nire aita zenarekin joan nintzen
Amezketara. Aitak han lanean ari
zirenei nolako meritua ematen
zien entzun ondoren, prestatuz
gero nik ere jasoko nukeela esan
nion. Gogoan dut nolako begirada bota zidan.
Zer esan zizun?
«Hasi beharko duk parranda gutxiago egiten». Handik gutxira,
Goenatxo I.ari omenaldia egin
zioten Azpeitian, eta ikustera joan
ginen. 200 kiloko harriarekin aritu ziren, eta Joseba Ostolazak,
adibidez, 16 urterekin jaso zuen.
Goenatxo anaiak, Saralegi, Perurena, Gibitegi... Han ziren denak.
Urrezko urteak ziren haiek.
Oparoenetakoak. 200 kilokoa jasotzeko gai nintzela pentsatu
nuen orduan ere, eta han animatu nintzen. Festetan saltsan ibiltzetik ikastera pasatu nintzen, astean bi edo hiru egunetan entrenatuz. 1994an jaso nuen 200
kilokoa, Asteasun, eta 1996an, Albizuri Harria jaso nuen Amezketan.
Aitak ikusi al zuen?
Ez. Bi hilabete lehenago hil zitzaidan. Pena handia izan zen.
Garai hartan izango ziren bidaiak eta abenturak, ezta?
Bidaiena izan da harri-jasotzeak
eman didan gauzarik politena.
Australian hilabete osoa nola pasatu genuen; Marseillan, Munduko Gizonik Indartsuenak txapelketako zortzi egun zoragarriak...
Eta Arria V.arekin egindako bi
eguneko bidaia hura ere bai...

Iñaki Aierbe ataundarra ere gurekin zen. Huelvara [Espainia] joan
ginen, Santio Egunean. Fiestas
Colombinas deitzen zieten han,
eta izugarrizko beroa egiten zuen.
Gauez izaten zen festa. Aste bukaerarako joan ginen, baina zortzi
egun pasatu genituen azkenean.
Haiek aizkoran eta ni harriarekin
erakustaldiak eskainiz aritu ginen, gauero-gauero. 150 kilokoa
esku bakarrarekin jasotzen nuen,
eta munduko marka ondu nuela
ematen zuen. Oso ondo hartu gintuzten. Hura astea bota genuena!
Noiz bukatu zen zure harri-jasotzaile ibilbidea?
2000. urtean. Hamar urtez ariko
nintzela esan nuen, eta hala egin
nuen. Lesio asko izaten nuen azkenaldian, eta ez nengoen jarraitzeko moduan. Horrelakoak gertatzen zaizkigu berandu hasitakoei. Goiz hasi zirenek irauten dute hemen: Ostolaza, Perurena,
Izeta, Goenatxo...
Zuk badaukazu umetan hastea
komeni dela dioen teoria bat.
Zenbat urtera arte aritzen dira futbolean edo txirrindularitzan? Eta
zenbat ebakuntza izaten dituzte
bidean? Herri kiroletan, 50 urterekin harria jasotzen ikusi dugu
Iñaki Perurena; Goenatxo ere bai;
Izeta; Ostolaza gazteagoa da, baina hura ere hor dabil... Eta zer
esan aizkoran. Olasagasti, Larretxea, Mindegia, Arrospide... Ikustekoa da nola dauden. Polemika
sortu zen Aimar Irigoien umetan
harriarekin ikusi zutenean, baina
argi gelditu da fisikoki ez duela
izan inongo kalterik. Besteek baino gehiago ez, behintzat. Umetan
hasitakoek irauten dute gehien.
Zure garaitik gaur egunera,
emakumeen rola aldatuko zen
gehien herri kiroletan, ezta?
Lehen ere baziren. Hor ibiltzen
zen, adibidez, Kristina Saralegi.
Azpeitiko beste bat ere bazen
Idoia Etxeberriaren aurretik; Mari
Jose Sardon eta beste bakan batzuk ere bai. Trontzan ere baziren
emakumeak, ingudearekin ere
bai, sokatiran... Segan beranduxeago hasi ziren, eta Almitzak lan
handia egin du hor. Aizkoran
orain lortu dute maila bat, baina
ezina dago. Ez dira azaltzen guk
nahiko genukeen bezala. Segan
saiatu ziren, baina txapelketak
ezin antolatuz dabiltza, Alatzne
Etxaburua ia bakarrik geratu delako. Irati Astondoak jarraitu
zion, baina ez dago segidarik.
Dagoena baino gehiago saltzen
da, beraz?
Orain badirela esaten du jendeak,
baina engainatzea da hori. Lan
gehiago egin beharra dagoela uste
dut emakumea herri kirol munduan ibiltzeko.
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Dotoreziaren
pinakulu bat
tzerrira bizitzera irten nintzen lehenbiziko aldian, ikurrina
eta Benitoren CD bat
sartu nituen maletan. Trapua
nondik atera zen ez nago oso ziur,
gurasoen etxetik ez behintzat.
Alokairuko nire logelako oheburukoaren gainean ipini nuen. Eta
begiratu eta zeharo barregarri
sentitzen nintzenez, agudo ezkutatu ere bai. Diskoa, berriz, anaiari ostu nion. Hogei urte daramatzat neure buruari zer demontretarako behar nuen galdetzen: Benitori cortapedos deitzen genion
ordurako, ez zitzaidan batere
gustatzen. Baina hori baino garrantzitsuagoa, ez nuen inola ere
gustatzerik nahi.

A

Buelta hartan izan zen: euskal
giroko gazte moduan identifika
nintzaketen bereizgarri kanonikoak baztertzen joan nintzen
korrika eta presaka. Ordura arte,
aizkora formako patillak hazten
lagatakoa nintzen, modan modu
guztiz ulergaitzean ipini zen
beheko ezpainaren azpialdeko
ile-mataza hura ere bai. Kokozko belarritakoak laguntzarik
gabe ixten asmatzen zuen bakarretakoa nintzen, zurezko txotx
zorrotz haiekin. Guztiak zokoratu nituen. Arauzko Trango polar
gorria aitari oparitu nion, eta
Getariara oinez joateko janzten
zuen oraindik Getariara oinez
joaten zenean (mugitu alferrontzi!).

R
IRITZIA
Danel Agirre
Harrezkeroztik, tribuaren piuren bilakaera guztiak distantziatik bizi izan ditut. Erbeste borondatezkoak eragindako tarte fisikoa izan da batzuetan, erbeste
estetikoak eragindako tarte pertsonala beti. Trekkingeko oinetakoak anatema dira niretzat, berdin zait diskretu askoak ere saltzen dituztenarekin tematzen
bazara ere. Nonahi dauden eta
zabor poltsen plastikoarekin estalitakoak diruditen lumazko
jaka horietakoren batekin adiskideren bat ikusten dudan bakoitzean ezin dut errukia sentitzea
saihestu (nahi duzun arinak
izango dira, baina joder!). Ileapaintzailetzat eslovakiar sinpatiko bat dut. Badaezpada.

Irudia b Andoain

Nire maniak konplexuz jositako koitadu baten adierazgarri
dira, bere nortasunarekin zer
egin sekula jakin ez duen kaskarinaren setak. Ezinikusi horiek
guztiak aztertu eta neutralizatzea
tokatzen zait, ordea, orain, fase
berri bati ekiteko. Izan ere, euskal
txapela janzten hasi nahi nuke,
Belartzan Decathlona zabaldu
baino mende batzuk lehenagotik
tribuaren identifikatzaile gorena

Euskal txapela
zinez da —izan
daiteke behintzat—
dotoreziaren
pinakulu unibertsal
bat. Nazioarteko
pasareletatik ez da
sekula desagertu,
esaterako

dena. Baina ez naiz inola ere prest
sentitzen, bideratu beharreko
kaka-nahasteren bat badagoelako oraindik nire baitan. Badakit
Berlinen atrebituko naizela, adibidez, eta badakit Zarautzen ez
naizela atrebituko. Zergatia igarriko banu, neure burua behingoz ezagutu ahalko nuke.
Euskal txapela zinez da —izan
daiteke behintzat— dotoreziaren
pinakulu unibertsal bat. Nazioarteko pasareletatik ez da sekula
desagertu, esaterako. Eta baskoa
zarela esandakoan, solaskide
atzerritar askori okurritzen zaien
erreferentzia bakarra ere bada.
Badira gutxienez bi belaunaldi,
ordea, inongo beharrik gabe zeharo baztertu zela gurean —munduan ibiltzearen esaldi ezin nekosoago hori hedatzearekin batera izango zen, hor nonbait—. Nire
obsesioen kasuan gertatu bezala,
zergatia igarri ahalko bagenu,
geure burua askoz hobeto ezagutuko genukeelakoan nago.

Espetxealdia osorik beteta, etxean da
Sara Majarenas preso donostiarra
DONOSTIA b Astelehenean gelditu zen aske Sara Majarenas donostiarra, espetxe zigorra osorik beteta. Hamahiru urte eta bi hilabete egin
ditu preso, eta indarkeria matxistaren biktima izan zen iazko urtarrilean, asteburuko baimenetako batean bi urteko haurra hiltzen saiatu
zelako bere alaba Izarren aita. Ongietorria egin zioten astelehenean.

«Nire umetako ametsa ez zen
futbolaria izatea, Realeko
jokalaria izatea baizik; Atotxara
ez joatea, hori izaten zen
gurasoen zigorrik handiena»
Xabi Prieto
Realeko kapitaina

%10,6
HONDARRIBIKO AIREPORTUKO BIDAIARIEN HAZKUNDEA
Joan den martxoan 22.826 bidaiari igaro ziren Hondarribiko aireportutik,
iaz garai berean baino %3,5 gehiago. AENA Espainiako Aireportuak eta
Aireko Nabigazioa enpresak jakinarazi duenez, urtea hasi zenetik 64.117
bidaiarik aukeratu dute aireportu hori, iaz baino %10,6 gehiagok.

Bost urteko haur bat larri zauritu da
Kutxa Ekogunean zuhaitz bat erorita
DONOSTIA b Istripu larria izan zen asteazkenean Kutxa Ekogunean,

Alerta gorriaren ondoren, barealdia
Aste guztiko euriteen eraginez, gainezka egin dute ibaietako askok, eta asteazken iluntzean alerta gorria ere
izan zen Oria eta Urumea ibaietan. Giroa hobetu ahala, baretuz joan da ibaien larrialdi maila ere, eta beherako
joerari eutsiko diote asteburuan ere —irudian, Oria ibaia, atzo, Andoainen—. Iragarpenen jakitun, urtegiak
urez hustu zituzten aste hasieran, baina ia erabat beteta daude denak. Atzo, berriz, luizia izan zen Itsasondon,
eta zortzi kilometro pasatxoko auto ilarak eragin zituen N-1 errepidean, Donostiarako noranzkoan. G. RUBIO / FOKU

Donostian. Hernaniko Langile ikastolako bost urteko haurrak etxoletako batean zeuden 09:30 aldera, eta hamabost metro inguruko
zuhaitz bat etxolaren gainera erori zen bat-batean, ustez euriteek eraginda. Haurra larri eraman zuten Donostia ospitalera.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko apirilaren 13a

Gaiak b 7

1975eko azaroaren 20ra iritsiko
dira, Francoren heriotzaren egunera. «Elgetarentzat nahiko tristea da antzezlana», nabarmendu
du Intxorta 1937 Kultur Elkarteko
kideak. «Eta bukaera on bat
eman nahi genion». Guztia ospatzeko, irakasleak dantzara gonbidatuko ditu bere ikasleak. «Euskal Herriko toki askotan ospatu
zuten horrela. Xanpainik ez zuten
zabaldu, baina dantza egin zuten,
behintzat».

Antzezlana, apirilaren 22an

Intxortako Gatazkaren antzezpena Intxortako Erresistentziaren Egunean, Elgetan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Intxortako frontea oroituz, Elgetan urteak daramatzate errepublikanoen eta faxisten
arteko guda antzezten. Frankistek herria nola konkista zuten azalduko dute aurten.

Herriko azken guda dantza
Beñat Alberdi Elgeta

a Gipuzkoa osoa hartuta
daukate faxistek. 1936ko
iraila da. Herrialdeak Bizkaiarekin daukan mugara
mugitu da frontea; mugitu, eta, era berean, gelditu. Errepublikanoek erresistentzia prestatu dute kontrolpean dauzkaten
guneetan; tartean, Intxortan.
Zazpi hilabete iraun zuen Elgeta
ondoko fronteak, eta frankistek
atzera egin behar izan zuten
behin baino gehiagotan. Horregatik bilakatu zen Intxorta erresistentziaren ikur; are gehiago,
urteak igarota, gudarien borroka
gogoratzeko frontea antzeztea
erabaki zutenetik.
Aurten, dena den, aldatu egin
dute antzezpenak oroitzen duen
data: 1936tik 1937ra egingo dute
salto, apirilaren 24ra, frontea
erori eta Elgeta hartu zuten egunera. «Antzezteko ez da politena,
baina gertatu egin zen», azaldu
du Nerea Villak, Intxorta 1937

I

Kultur Elkarteko kideak. Hura
dabil antzezpena prestatzeko
koordinazio lanetan. «Noizbait
antzeztu beharra geneukan Elgeta nola erori zen».
Hiru ekitalditan banatu dute
antzezlana, eta ekitaldi bakoitzak
momentu historiko bat ordezkatuko du. Lehendabizikoan, fronteak eta herriak hartuko dute
protagonismoa; are garrantzitsuagoa izango da, ordea, Elgeta
nola ebakuatu zuten. Historia
ahalik eta zuzenen erreproduzitzea lortu dute urteetan eskuratutako dokumentazio eta testigantzen bitartez. Zehaztasunik
txikienak ere zaindu dituzte, bertaratzen direnek guztia gertatu
zen gisan ezagut dezaten: «Garai
hartan ez zegoen idirik herrian,
eta gurdiak gudariek atera zituzten herritik, eskuz. Guk ere eskuz
aterako ditugu», azaldu du
Villak.
Faxistak herrira nola sartu
ziren: hori antzeztuko dute bigarren ekitaldian. Falangistak, kar-

listak zein tropa marokoarrak
nondik sartu ziren ere zainduko
dute, historiari jarraikiz. Hala ere,
zati honetan aurkarien gehiegikeriek eta bortxaketek izango
dute protagonismoa. Ez dute

duenez, testigantzen bitartez jaso
zuten horren berri.
Herriaren gainbeheran pertsonaiek eurek ere izango dute zeresana. Izan ere, mimoz zaindu dute
pertsona historikoen presentzia.
Bertan izango dira Camilo Alonso Vega eta Rafael
Garcia Valiño, zeresan
handia izan zuten bi militar frankista. Alonsok,
Antzezteko ez da politena,
Francoren lagun minak,
baina gertatu zen zerbait da.
Espainiako gradu militar
Noizbait antzeztu beharra
geneukan Elgeta nola erori zen» gorena lortu zuen, Francok berak eta beste kide
batek soilik eskuratuta«Franco hil zenean, xanpainik
koa. Valiñok konkistatu
ez zuten zabaldu Euskal
zuen hurrengo frontea,
Herriko txokoetan, baina
eta rol garrantzitsua izan
dantza egin zuten, behintzat»
zuen Bilboko setioan.
Nerea Villa
Intxorta 1937 Kultur Elkarteko kidea
Biek izan zuten garrantzia Elgetaren gainbeheantzeztuko zehazki gertatu zen ran; are handiagoa erori osteko
bezala, tokia bera ez delako ber- egoeran. Biak ekarriko dituzte gobera izango. Horrek ez du esan gora, historia oroitzeaz gain ikasnahi, ordea, egia ez denik. Elgeta- teko balio izan dezan.
ko bi baserritan gertatutakoak
Denboran beste salto bat eginplazaratuko dituzte. Villak argitu go dute hirugarren ekitaldian.

‘‘

Jadanik ekin diete entseguei.
Bihar bertan egingo dute hurrengoa. Gutxi gorabehera, 80 pertsonak parte hartuko dute antzezlanean, eta apirilaren 22an antzeztuko dute Elgetaren gainbehera,
12:45ean, Elgetako kaleetan.
Goiena Debagoieneko komunikabideak grabatuko ditu ekitaldiak, eta erabilera propioa emango diete irudiei, baina Intxorta
1937 Kultur Elkartearen esku ere
utziko dituzte.
Aurten, Intxortatik herrira eramango dute antzezpena. Dena
den, apirilaren 22an frontearen
gunerako ekitaldi bat ere prestatu dute. Hildako 230 gudariei
omenaldia egingo diete 11:30ean.
Guztiak ez dira Intxortan hildakoak. Inguruan hil zirenak ere
gogoratuko dituzte, hala nola
Eibarren eta Elorrion hilak.
Artxiboko lana osatu dute, eta
230eko zerrenda egin dute, izenabizenekin. Zenbat urterekin hil
ziren ere zehaztu dute. Herriko
egoera gogoratzeko, ospitale bat
ere prestatuko dute, eta bertan
jarriko dituzte 230 gudarien
datuak.
Omenaldiaren ostean, manifestazioa egingo dute Intxortatik
Elgetara, Frankismoaren inpunitateari tolerantziarik ez lelopean.
Hain zuzen ere, manifestazioaren
ostean hasiko da antzezlana. Egitaraua ez da mugatuko egun
bakarrera, ordea, jada martxan
dago eta. Mairu Antzerki Tailerrak Txoriak eta zauriak antzezlana eskainiko du bihar, Espaloia
antzokian. Datorren astean,
berriz, Gerra Debagoienean eta
Elgetan hitzaldia, Voces de papel
dokumentala, eta Komikiz komiki, lubakiz lubaki komiki kontakizuna izango dira.
Elgeta gerra geraian bisita
gidatua antolatu dute apirilaren
21erako. «Elgetan gelditzen diren
gerra aztarnak erakutsiko ditugu
bertan», azaldu du Villak. «Ez
dira asko gelditzen, gehienak
desagerrarazi egin zituztelako.
Baina Elgeta nolakoa zen eta
fronte ostean nola gelditu zen
erakusten saiatzen gara».

8 b Gaiak

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko apirilaren 13a

Autonomia pertsonala hobetzen laguntzeko, hogei orduko
doako prestakuntza ikastaroa egingo dute Getarian. Erabilera
errazeko sistema informatikoak baliatzen ikastea da erronka,
etxeko familia ekonomia zehatzago kontrolatu ahal izateko.

Beldurraren horma
eraisten laguntzeko
Unai Zubeldia

aperak batean eta
bestean, nahasian;
postontzia lepo beteta; etxeko gastuen
kontuak egunean
jartzeko zailtasunak... Euskarri
baliagarri asko dago eskura gaur
egun, baina adineko pertsona askok nekez ematen dute teknologia berrietara pausoa. Lagun estimatua baino gehiago, ikusi ere
egin nahi ez duten ezezaguna izaten da askotan ordenagailua, eta
bide horretan galtzen da laguntza
praktikoa. Kontu asko euren kabuz egin ezinik, ingurukoei laguntza eskatzea izaten da ezinbesteko pausoa, eta, ezinbestean,
autonomia galera esan nahi du
horrek.

P

Errealitate horren jakitun, Cebanc Lanbide Heziketako Zentroaren bidez autonomia pertsonala
hobetzeko prestakuntza saioa
prestatu du Getariako Udalak:
Etxeko ekonomiaren autogestioa baliabide informatikoen bidez. Apirilaren 24an, 26an eta
30ean, eta maiatzaren 3an, 8an,
10ean, 15ean eta 17an izango dira
klaseak, 17:30etik 20:00etara, hogei ordu denera. Datorren astelehenera arte zabalik egongo da izena emateko epea —doakoa da
ikastaroa—, eta hamabost laguneko taldea osatuko dute gehienez.
55 urtetik gorakoei —erretiroa
hartuta daudenak eta pentsiodunak— eta 30 urtetik gorako prestakuntza gutxi dutenei eskainitakoa da ikastaroa. «Horiek izango
dute lehentasuna, baina edonork

eman dezake izena», zehaztu du
Juan Luis Azkarate Cebanceko
ordezkariak. «Horiei guztiei teknologia berrietara eta informazioaren gizarte berrira egokitzen
lagundu nahi diegu». Orain artean Donostian egin izan dituzte
gisa horretako ikastaro gehienak.
«Baina herri txikietara ere gerturatu nahi dugu, euren errealitate- Bi emakume, ordenagailuaren aurrean,
aren berri bertatik bertara jaso- Tolosan, Helduen Hezkuntza
tzeko».
Iraunkorreko ikastetxean.
Informatika arloan helduenek JOSU ARTUTXA / TOLOSALDEKO ATARIA
«zailtasunak edo hutsuneak» dituztela nabarmendu du Amaia
Telletxeak, ikastaroa eskainiko zailena «ordenagailua benetan
duen irakasleak, eta bere amona- zer den ulertzea» dela azaldu du
ren adibidea jarri du helduenen Telletxeak. «Ordenagailua artxierrealitateaz jabetzeko: «Hark borako tresna egokia dela ikusbankuko kartillan gordetzen ditu tea, hori kostatzen zaie gehien;
paper guztiak, eta han apunta- mentalitatea aldatzea». Azkaratzen ditu uraren, argiaren eta gai- tek gaineratu duenez, askorennerako gauza guztien datuak». tzat «mamu baten gisakoa» da
Harentzat sistema hori «baliaga- ordenagailua. «Blokeatuta eta
rria» dela azpimarratu du irakas- beldurtuta gelditzen dira asko,
leak. «Baina eskuz egindakoa da, eta sentsazio horri ihes egiten
eta dauzkagun euskarriak balia- saiatuko gara».
tzen erakutsi nahi diegu hala nahi
duten guztiei, datuak sartu, alda- Praktikaren garrantzia
tu eta behar duten guztia egin Arlo teorikoa bakarrik ez, praktikoa ere landuko dute ikastaroan,
ahal izateko».
Bide horretan, «ordenagailuari eta eguneroko gauza asko ikasiko
beldurra galtzea» da eman beha- dituzte bertaratzen direnek:
rreko lehen pausoa. «Oso oina- CDak grabatzen, filmak ikusten,
rrizko ikastaroa izango da; orde- argazkiak eskaneatzen, errenta
nagailua piztu, artxiboak non eta aitorpena ordenagailu bidez eginola gorde...». Orain arteko espe- ten, online bankua erabiltzen,
rientziatik tiraka, adinekoentzat auzo elkarteetako kontuak kude-

atzen, Excell artxiboak behar bezala erabiltzen, grafikoak egiten...
«Ordenagailuarekin lehenengo
kontaktua egitea da kontua, eta
egunerokoan zertarako balio
duen erakustea». Telletxeak
azaldu duenez, lauzpabost gauza
ikasita «konfiantza handia» hartzen dute ikastaroan parte hartzen dutenek. «Ordu gutxi dira,
eta ez dira ateratzen izugarrizko
jakintza mailarekin, baina pauso
handia da beldurra uxatzea eta
etxera joandakoan gauzak probatzen hastea».
Gaur egun herritar askok eta
askok kreditu txartelen bidez egiten dituzte erosketarik gehienak,
eta, Telletxearen ustez, kasuankasuan, arrisku txiki bat badauka
horrek. «Norberak bere buruari
jartzen dizkion mugen araberakoa izaten da hori, baina lagunga-
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rria izan daiteke une oro zenbat
diru daukazun begiratzea eta barneratzea. Hori ere landuko dugu
ikastaroan». Esku dirutan nabaritu egiten da dirua gutxituz-gutxituz doala, baina txartelarekin
oreka galtzeko arriskua egoten
da, Azkarateren hitzetan.

‘‘
Ordenagailua zer den
ulertzea, artxibo
lanerako tresna egokia
dela ikustea kostatzen
zaie gehien adinekoei»
Amaia Telletxea
Ikastaroaren irakaslea

«Askorentzat mamu
baten gisakoa da
ordenagailua, eta
sentsazio horri ihes
egiten saiatuko gara»
Juan Luis Azkarate
Cebanceko ordezkaria

Apirilaren 24an elkar ezagutzeko baliatuko dute ikastaroaren lehenengo eguna. «Badakiten hori
eta ikasi nahi dutena zer den
identifikatzen saiatuko naiz lehen egunean. Horren arabera

egokituko ditugu klaseak, gaiak
aurretik erabat lotuta eduki
gabe». Telletxeak argi dauka,
ikasteaz gain, adineko pertsonek
euren artean «harremanak egiteko» ere baliatzen dituztela horrelako ikastaroak. «Eta ez da komeni izaten klasean zurrunegi jokatzea. Ikastaro erraz eta erosoa
eskaintzen saiatzen gara beti, eta
hala egingo dugu orain ere».
Zalantzan dagoenari «animatzeko» eskatu dio Telletxeak.
«Aurreko saioetan oso gustura
amaitu zuen jendeak. Bakoitzaren mailara egokituko dugu ikastaroa, eta ez da izango ez zaila eta
ezta gogorra ere. Gustura egoteko
tokia izango da». Azken batean,
konfiantzaren atea alderik alde
zabaltzea da erronka nagusia.
«Behin beldur horiek uxatuta,
autonomia irabazten da, eta, autonomia horrekin, konfiantza.
Ikastaroari esker, orain arte
seme-alabei edo bilobei galdezka
ibiltzen zenak bere kabuz egin
ahal izango ditu hainbat eta hainbat eragiketa edo kontu». Eta,
Azkaratek ondorioztatu duenez,
norberaren autoestimurako «oso
garrantzitsua» da autonomia
hori.
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nik hizkuntzei dagokienez». Euskal Herrian, gaurkoz, makal dago
esperantoa; indar handirik ez
daukaten hiru elkarte daude.
Aranaren esanetan, heldutasun falta horren isla da egun ingelesak, lehen frantsesak eta aurretik gaztelaniak inposatzeko boterea izatea. «Ez dute hizkuntza
soilik inposatzen, kultura jakin
bat ere bai». AEBetako edo Britainia Handiko kulturak aipatu ditu
idazleak. «Baina non dago Portugalgoa? Esperantoarekin, kultura
bakar batetik edan beharrean,
munduko kultura guztietatik
edaten da».

Idealismoa bakarrik ez

Aitor Aranak esperantora itzuli ditu hiztegia, ikasliburuak eta euskarazko hainbat literatur ale. MIRIAM LUKI

Aitor Aranak esperantoari buruzko gezur eta egiei buruzko hitzaldi bat eman du
Legazpin. Idazlea da, eta esperantista. Euskal Herrian informazioa falta dela uste du.

Hizkuntza guztien laguna
Miriam Luki Legazpi

izkuntzen mapa
geopolitikoa irudikatzeko ariketa
eginez gero, nabarmen geratuko
litzateke nazioartean gailentzen
den zenbait hizkuntzaren hedadura. Horiek gailendu ahala, galtzaile aterako lirateke beste hizkuntza batzuk, eta gero eta toki
urriagoa izango lukete mapa geopolitiko horretan, galtzeraino ere
bai batzuetan. Ludwik Lejzer Zamenhofek (Polonia, 1859-1917)
hizkuntzen mendekotasun hori
saihesteko sortu zuen esperantoa.
Hizkuntza neutral gisa asmatu
zuen. «Geurea inposatu ez, eta alderantziz ere gerta ez zedin»,
azaldu du Aitor Arana esperantistak (Legazpi, 1963).
Aranak 19 urte ingururekin
izan zuen esperantoaren berri.
Hizkuntza neutrala zela jakin
zuen, baita nazioarteko komunikazio arazoak konponduko lituz-

H

keen hizkuntza zela ere. «Lagun
batek kontatu zidan hori guztia,
eta hizkuntza ideala zela pentsatu
nuen, oso jatorri gizatiarra zuena.
Egia esan, Dantek eta Voltairek
ere aurretik egina zeukaten nazioarteko hizkuntza bati buruzko
gogoeta», gaineratu du. Esperantoaren dohainez jabetuta, urte
gutxiren buruan ikasi zuen.
Artikulu baten bidez nolako
hizkuntza den jakin zuenean, esperantoak erabat harrapatu zuen.
Europako hizkuntza indoeuropar
hedatuenak hartu, eta haietan
ohikoenak ziren hitzekin osatu
zuen hiztegia Zamenhofek —mediku oftalmologoa zen—. Euria,
adibidez, pluvo da. Substantibo
guzti-guztiak o bokalarekin
amaitzen dira, eta aditza izateko o
hori i bihurtu baino ez da egin behar. Euria ari, beraz, pluvi esaten
da esperantoz. Aranak azaldu
duenez, ohiko hizkuntzekin alderatuta, «azkar ikasteko» asmatuta dago esperantoa. Ñabardura
bat egin du, dena dela: «Hizkun-

tza sortua da esperantoa, baina ez
da artifiziala».
Zamenhofek ohiko hizkuntzetan oinarritu zuen esperantoa.
Irregulartasunak kentzen saiatu
zen, eta logikaz zein erraztasunez

Legazpiarrak ikasi zuen; gaztelaniazko ikasmaterialarekin ikasi
ere. «1980ko eta 1990eko hamarkadetan zabaldu zen gurean. Ordura arte gaztelaniatik ikasi beharra zegoen, oso material gutxi zegoelako euskaraz». Euskaltzalea da Arana, eta
esperantoa euskararen
bidez ikasteko tresnak
Ohiko hizkuntzekin alderatuta, sortzeari ekin zion bereazkar ikasteko asmatuta dago hala; berak sortua da leesperantoa. Hizkuntza sortua
hen hiztegia.
da, baina ez da artifiziala»
Azpimarratu du esperantoak ez diola inolako
«Esperantoa hizkuntza guztien kalterik egiten euskarari.
laguna da; maila berean jartzen «Guztiok dakigu espaiditu denak. Arazoa da
nolak eta frantsesak zenez dagoela heldutasunik»
bateraino kaltetu duten
euskara. Gurean, hala
Aitor Arana
Idazlea eta esperantoan aditua
ere, ingelesa ikasten dugu. Aitzitik, ingelesak ez
bete zuen. Aranak berak 1990ean al die kalte berbera egiten beste
aurrenekoz argitaratu zuen Espe- hizkuntza batzuei?». Aranak azrantoa ikasgai liburuan dioenez, pimarratu du esperantoa «hiz«seriotasunez ekinez gero», hi- kuntza guztien laguna» dela.
ruzpalau hilabetean ongi hitz egin «Maila berean jartzen ditu denak.
daiteke.
Arazoa da ez dagoela heldutasu-

‘‘

Aranak azpimarratu du egun
«nazioarteko hizkuntza» deitu
ohi zaiola ingelesari. «Baina gezurra da hori. Nazioarteko hizkuntzak daude», baieztatu du,
pluralari indarra emanez. «Jaioterriaren arabera, munduko hizkuntza bat edo beste dela irudituko zaio bakoitzari. Egipton jaioz
gero, arabiera; Euskal Herrian, ingelesa; Hego Amerikan, espainola; Afrikan, swahilia eta hausa...
Gauzak ez dira esaten diguten bezain sinpleak». Nazioarteko hizkuntza horien guztien artean esperantoa ere badagoela erantsi du
idazleak. «Modu minoritarioan?
Bai, baina erabiltzen dugu».
Ez dakite zenbat diren, baina
esperantoak loraldia izan du Internet sarearekin. «Gazte jende
asko ari da ikasten». Etorkizunaz
galdetuta, Aranak argi dauka:
«Orain arte bezala jarraituko du;
porrot egiteko aukerarik ere ez du
eduki. Esperantistok badakigu
oso ondo funtzionatuko lukeela
gobernu ahaltsuak inplikatuko
balira, eta nahikoa litzateke hiruk
jator jokatuko balute. Hori egiten
ez den bitartean, idealista batzuen
esku egongo da esperantoa».
Idealismoa ekintza bihurtu du,
hala ere. «Eusko Jaurlaritza zergatik ez da aritzen esperantoz beste herri txiki batzuekin? Katalunia, Lituania, Tanzania, Grezia...
Euskararen antzeko egoeran daude hango hizkuntzak, handiagoen mende. Zergatik ez egin halakorik?». Aranak berak erantzun
dio galderari: «Euskal Herrian
Udalbiltzak euskararekin egin du
hori. Euskarari arnasbide garrantzitsua eman zion udalen arteko
harremanak euskaraz izango zirela erabaki zuenean. Normalizazio bidean lagundu zuen».
Arana sinetsita dago esperantoak lagun diezaiokeela euskarari. «Gaztelaniaren, frantsesaren
eta ingelesaren presioa kenduko
lioke. Nahi izanez gero, egin daiteke».
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zen partidak ere». Zilarrezko LEB
ligara jaitsiko dira denboraldia
azken bi postuetan amaitzen duten bi taldeak, eta oso estu dago
sailkapena: Bartzelona dago azken postuan, hamar garaipenekin, eta bost talde berdinduta
daude haren aurretik, 11 garaipenekin; Sammic ISB da horietako
bat.

Gutxienez bat irabazi behar

Iraurgiko jokalariak, joan den igandean, Levitec Huescaren aurkako partidan. IRAURGI SASKIBALOI TALDEA

Aurreko denboraldian maila bikaina emanda, Espainiako
Urrezko LEB ligara egin zuen jauzi Sammic Iraurgik. Klub
txikia izanagatik, maila horretan lehiatzeko gai dela erakutsi
du, eta azken hiru lehiak giltzarri izango dira mailari eusteko.

Urrezko LEB liga:
zaila bai, ezinezkoa ez
Ane Olaizola

ammic Iraurgi saskibaloi taldeak Espainiako Zilarrezko
LEB ligatik Urrezko
LEB ligara egin zuen
jauzi aurreko denboraldiaren
amaieran. Azkoitiko eta Azpeitiko gizonezkoen talde nagusia
«denboraldi zaila» izaten ari da,
maila handiko aurkarien kontra
jokatzen ari delako. Alde horretatik, ligak talde bakoitza «merezitako lekuan» jartzen duela azaldu

S

du Lolo Encinas entrenatzaileak.
Egun, 16. postuan da Sammic ISB,
eta bere horretan eusten dio bigarren denboraldiz jarraian Urrezko
LEB ligan jarraitzeko itxaropenari. Jokalariengan ilusioa piztu du
joan den asteburuan Levitec
Huescari irabazi izanak.
Partida gogorra izan zen igandean Azkoitian jokatutakoa; gogotik sufritu zuten jokalariek.
Puntu gutxikoak izan ziren lehen
bi laurdenak —25-28 iritsi ziren
atsedenaldira—, baina gipuzkoarrak askoz txukunago aritu ziren

aldageletatik bueltan. «Erreakzionatu egin genuen, eta, hasieran partida galdua genuela uste
bagenuen ere, borrokan jarraitu
genuen amaierara arte». Partida
64-64 amaitu ondoren, Sammic
ISBk luzapenean hartu zuen
mendean Huesca (76-73).
Encinasek aitortu du «tentsio
eta urduritasun handikoa» izan
zela igandeko partida, eta azken
hiru partidak ere halakoak izango
direla uste du, jakin badakielako
asko dagoela jokoan. «Aurrekoa
bezala, giltzarri izango dira dato-

Sailkapena aztertuta, oraindik
goizegi da kalkuluak egiteko. Izan
ere, norberaren emaitzek ez ezik,
aurkarienek ere asko baldintza
dezakete egoera. Encinasen arabera, liga amaitzeko gelditzen diren hiru partidetatik «gutxienez
bat» irabazi beharko dute Urrezko LEB ligan jarraitzeko. Urrutira
joan gabe, gipuzkoarrak Lugon
ariko dira gaur, Breogan liderraren aurka. «Partida zaila» espero
du entrenatzaileak, Galiziako taldea ACB ligara igoko delako irabaziz gero. «Finala izango da bi
taldeontzat, eta ikaragarria litzateke irabaztea».
Hurrengo astean Clavijoren
aurka etxean jokatuko duten
neurketa izan daiteke mailari
eusteko gakoa; 11 garaipenekin
berdinduta daude bi taldeak.
«Oso garrantzitsua izango da
partida hori, etxean eroso ari garelako jokatzen. Berezia izango
da, etxean irabaziz amaitu nahi
baitugu denboraldia». Azken
norgehiagoka, berriz, Araberri
Gasteizko taldearen aurka jokatuko dute, hilaren 27an, eta kalkulu dantza handia izango da ordurako.
Orain artean, gogorra bezain
gorabeheratsua izan da denboraldia. «Abenduan eta urtarrilean
une zailak bizi izan genituen, eta
partida batzuetan ez dugu izan
borrokatzeko aukera askorik».
Taldeari dagokionez, Kenny Kaminski estatubatuarrak taldea
utzi zuen joan den hilean, eta min
hartuta dauzkate beste hainbat
jokalari. «Azken bi partidak irabazi egin ditugu, baina fisikoki zigortu egin gaituzte». Jokalari
guztiak ez daude prest gaurko
partidari aurre egiteko, baina
«ahalik eta jokalari gehien» berreskuratzen saiatuko dira azken
bi finalei aurre egiteko. Psikologikoki, behintzat, egoera onean
dago taldea.
Encinasek aitortu du denboraldia 16. postuan amaitzen badute
liga irabazi izan balute bezala ospatuko dutela. Izan ere, Urrezko
LEB ligako gainontzeko kluben
aldean txikia da Iraurgi. «Gurea
da aurrekonturik txikiena. Pentsa, denboraldi hasieran, bi jokalarik euren lanarekin uztartzen

SAILKAPENAK
ESPAINIAKO URREZKO LEB LIGA
32. JARDUNALDIA
Gaur
Ordua
Breogan-Iraurgi
20:45
33. JARDUNALDIA
Apirilak 20
Ordua
Iraurgi-Clavijo
21:00
34. JARDUNALDIA
Apirilak 27
Ordua
Araberri-Iraurgi
21:00

J I G
A
K
a 1. Breogan 31 25 6 2.681 2.315
10. Ourense 31 13 18 2.340 2.356
11. Caceres
31 13 18 2.347 2.468
12. Araberri
31 13 18 2.567 2.614
13. Lleida
31 11 20 2.306 2.393
14. Palma
31 11 20 2.269 2.388
15. Clavijo
31 11 20 2.293 2.436
16. Iraurgi
31 11 20 2.164 2.375
b 17. Huesca 31 11 20 2.187 2.334
b 18. Bartzelo. 31 10 21 2.327 2.504
a ACB ligara b Zilarrezko LEB ligara

zuten saskibaloia». Halako talde
gutxi dago Urrezko LEB ligan, eta,
alde horretatik, kluba «berezia»
dela azpimarratu du Encinasek.
«Hiriburuetako eta ACB ligan
lehiatu izan diren taldeen aurka
jokatu dugu denboraldi honetan.
Askotan pentsatzen dut ez garela
ohartzen kluba zer egiten ari
den». Entrenatzailearen hitze-

‘‘
Oso zaila da
hemen lehiatzea, eta
klubarentzat historikoa
litzateke Urrezko
LEB ligan mantentzea»
Lolo Encinas
Sammic Iraurgiko entrenatzailea

tan, Iraurgiren gisako talde batentzat «oso zaila» da maila horretan lehiatzea. «Eta klubarentzat historikoa izango litzateke
mailari eustea. Azken urteotan
halako talde txikietako bakar batek ere ez du lortu Urrezko LEB ligara iritsi ondoren bigarren denboraldia ere bertan jokatzerik.
Gutxitan gertatu da hori».
Hurrengo denboraldian Urrezko LEB ligan jarraitu edo ez, ikusteko dago etorkizunean zer gertatuko den, baina entrenatzailea
«gustura» dago bizitzen ari denarekin. «Polita izan da klub
handien kantxetan jokatzea, eta
balioa eman behar zaio egin dugunari». Denboraldi hasieran ez
zegoen argi zer-nolako maila
emango zuten. «Baina besteekin
borrokatzeko gai garela erakutsi
dugu; errespetua irabazi dugu
partidaz partida». Taldekideak
elkartuta eta zaleen babesarekin,
mailari eusteko gai izango direla
sinetsita dago klubeko kidea.
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Maialen Oiartzabal, Oiartzunen, elurretan entrenamendua egin ondoren. ERIK GARTZIA

Maialen Oiartzabal oiartzuarrak senior mailako Espainiako
Eski Akrobatikoko Txapelketa irabazi du bigarrenez, bigarren
aldiz parte hartuta. Junior mailako eskiatzailea da oraindik,
eta bere ibilbidean lortutakoei eta etorkizunari buruz aritu da.

Oinak elurretan
dituen txapelduna
Erik Gartzia Egaña Oiartzun

stelehena da, eta
Andorratik iritsi
berria da Maialen
Oiartzabal (Oiartzun, 1999). Girora egokitzen ari dela azaldu du, eta
eguraldi kontuetan, behintzat,
erraza izango du. Eski akrobatikoan aritzen da Oiartzabal.
Snowboardarekin edo eskiekin

A

ibil daiteke eski akrobatikoan, eta
akrobaziak egin behar izaten dira
barandetan eta jauzietan; mahaien antzeko guneetan ere ibiltzen dira irristan. Neguko kirola
izaki, oraintsu bukatu da denboraldia, eta modu bikainean bukatu du oiartzuarrak: Espainiako
Txapelketa irabazi du, maila nagusian, oraindik juniorra den
arren. Bigarren aldiz parte hartu
du txapelketa horretan, eta urrez-

ko dominarekin itzuli da bi kasuetan.
Oiartzuarra ia nahi gabe hasi
zen eski akrobatikoan. Gurasoekin betidanik joan izan da eskiatzera. «Asteburu batean, Frantziako eski estazio batean, talde
batekin elkartu nintzen. Mendian
barrena eskiatzen genuen larunbatetan, eta estazioko parkean
ibiltzen ginen igandeetan. Hortxe
hasi nintzen». Eski estazioek an-

tolatutako txapelketetan hasi zen
lehiatzen, eta, probatzera eta jolastera joaten zen arren, irabazi
egiten zuen askotan. Aurreko
denboraldian, berriz, Andorrara
joan zen, bertan antolatu zuten
txapelketa ofizial batera, bere
maila zein zen neurtze aldera.
«Ongi ibili nintzen, eta jende pila
bat ezagutu nuen, gainera; Espainiako Txapelketan parte hartzera
animatu ninduten ni ikusten aritu
ziren batzuek, maila ona emango
nuela uste zutelako».
Zerekin topo egingo zuen jakin
gabe, Sierra Nevadara abiatu ziren
segidan. Veni, vidi, vici. Podiumeko koskarik altuenean amaitu
zuen lehia. Estreinako denboraldia atzean utzita, serioago entrenatzeari ekin zion. «Hankan lesioa izan nuen 2016ko udan, eta
eskiaren munduan jarraitu nahi
nuen edo ez erabaki behar izan
nuen momentu hartan». Jarraitu
egin nahi zuen berak. «Eta gogor
entrenatzen hasi nintzen berehala. Belauna indartzeko ariketak
egiten hasi nintzen, prestatzaile
fisiko batekin». Garai batean bezala Frantziara joan beharrean,
Andorrara joaten hasi dira orain.
«Eta oso leku ona da hobekuntza
lortzeko; maila guztietarako eskaintza dago han». Astebururo
Andorraraino joatea ezinezkoa
denez, Oiartzabalek eta senideek
denbora tarte luzeak hartzen dituzte entrenatzera joateko; Gabonetako oporrak, zubiak...
Txapelketetan modu ofizialean
parte hartu ahal izateko, talde baten ordezkari gisa joan behar izaten du Oiartzabalek. Iaz, Lucas
Egibar snowboardcrosseko kirolariaren aitak sortutako taldeak
hartu zuen babespean, eta talde
propioa sortu dute aurten: Oiarmendi. Izenak aditzera ematen
duen bezala, etxean sortutako taldea da. Ez daukate babeslerik, eta
gurasoek laguntzen diete bai
Maialeni eta baita anaia Pauli ere.
«Honetan hasiberriak gara gu,
eta oraindik ez daukagu deus. Datorren urtera begira, ea Andorra
inguruan zerbait egiten dugun,
baina oraindik gauza asko dauzkagu hitz egiteko».
Entrenamenduetan ez ezik,
lehiaketetan ere jauzia egin du
oiartzuarrak: aurten lehen aldiz
aritu da Europako lehiaketetan.
Puntuak pilatuta, Eslovenian jokatu zen Europa mailako txapelketa batean parte hartu ahal izan
zuen. Etorkizunerako baliagarriak izango dira, gainera, puntu
horiek: «Balio berbera dute puntu horiek guztiek. Hau da, Europako lehiaketetan parte hartzeko
lortu ditudan puntu horiek munduko txapelketetan edo Neguko

Olinpiar Jokoetan parte hartzeko
ere balio dute». Hori bai, kexu
agertu da txapelketetan, oraindik
ere, arrakala dagoelako mutilek
eta neskek jasotzen dituzten sarien artean.

‘‘
Hankan lesioa izan nuen
2016ko udan, eta jarraitu
edo ez erabaki behar izan
nuen; gogor entrenatzen
hasi nintzen berehala»
«Hasiberria naiz, eta,
Europan lehiatu naizen
arren, asko entrenatu
eta ikasi beharra
daukat oraindik»
Maialen Oiartzabal
Eski akrobatikoko eskiatzailea

2022an Pekinen jokatuko dituzte Neguko Olinpiar Jokoak.
Urruti ikusten du data hori, eta ez
daki hara iristeko gai izango den,
baina badaki zer egingo duen:
«Hasiberria naiz, eta, nahiz eta
Europa mailan lehiatu naizen, asko dut ikasteko; entrenamendu
asko behar ditut. Sona handia
daukate Neguko Olinpiar Jokoek,
eta ametsa da kirolari askorentzat». Datorren abendura arte ez
dago lehiarik, eta udan Alpeetara
joango da entrenatzera, elur abstinentziari aurre egiteko.

Anaia ere, maila onean
Hori bai, Alpeetara joan aurretik,
Oiartzunen bertan entrenatzen
jarraituko du Oiartzabalek, beste
kirol batzuei helduta, sasoiari
eusteko. Prestatzaile fisiko bat eta
dietista bat ere badauzka, eta, kirolaz gain, badu beste zereginik:
psikologia ikasketak. Autokarabana ikasgela bihurtuta dauka azkenaldian. Eusko Jaurlaritzaren
laguntza ere jasotzen du ikasketei
aurre egin ahal izateko.
Anaia eta taldekidea du Paul.
12 urte ditu hark, eta Espainiako
Txapelketan brontzea lortu berri
du haur mailan, kimua izan arren.
Oiartzungo Kirol Sariaren ekitaldian aitortu zuenez, bera baino
hobea izango den itxura dauka:
«Ezberdinak gara. Berezkoa dauka berak, eta gauza bat lortzeko
gehiago saiatu behar izaten dut
nik. Elurretan, berriz, trikimailu
gehiago egiten dut nik, baina gorputza oso ongi kontrolatzen du
berak». Gurasoentzat esker oneko hitzak ditu Oiartzabalek: «Izugarri eskertzen diet gure alde egiten ari diren guztia. Dena ematen
ari dira anaiak eta biok gure ametsa bete ahal izateko. Bidea egiten
ari gara».
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ten, neska-mutikoak ere urteak
betetzen ari direlako, eta berriek
ere ezagutu nahi dituztelako. Ondorioz, lantegiarekin hasiko gara
berriz ere».

Elkarlana oinarri hartuta

Hainbat gaztetxo, Arantzan-Zu? arkitektura lantegian, basilikaren maketa egiten. JUANAN RUIZ / FOKU

‘Arantzan-Zu?’ arkitektura lantegia egingo dute bihar eta apirilaren 28an
Arantzazun, haurrei bertako basilikaren eraikuntza hobeto ulertzen laguntzeko.

Artista txikiak ereiteko lekua
Unai Zubeldia

rantzazuko basilika XX. mendeko
monumentu artistiko garrantzitsuenetakoa da».
Baina pena bat dauka Juan Biainek, Arantzazu Gaur fundazioko
kudeaketa arduradunak: «Gipuzkoarrok ez garela konturatzen horretaz, eta ezezagun samarra dela askorentzat. Bertan eduki
arren, herritar askok ez dute ezagutzen oraindik, baina atzerriko
gero eta jende gehiago etortzen da
gurera». Horren jakitun, Arantzazu Gaur fundazioak eta Jorge
Oteiza Fundazio-Museoak Arantzan-Zu? arkitektura lantegia antolatu dute elkarlanean, etxeko
txikienen bidez eraikuntzaren
errealitatea hobeto barneratzen
laguntzeko. 6 eta 11 urte arteko
haurrentzat da lantegi eskaintza,
«nahiz eta aukera badagoen zaharxeagoren batek ere izena emateko».
Bihar egingo dute lehenengo
lantegia, Oñatin, Arantzazun bertan, 10:30etik 13:30era, eta apirilaren 28an izango da bigarrena,
ordu berean. Oraindik ere irekita

A

dago izena emateko epea —hogei
lagunentzat dago lekua gehienez—; info@arantzazugandiaga.com helbidera mezua bidali
behar da horretarako, edo 943 71
65 75 edo 662 18 13 53 telefono
zenbakietara deitu; haur bakoitzak hiru euro ordaindu beharko
ditu lantegian parte hartzeko. Donostiako Maushaus estudioak
emango du ikastaroa. «Eta gura-

te ordura arte ikusi gabeko hainbat gauza».
2011n Altzuzako Jorge Oteiza
Fundazio-Museoan eskaini zuten
tailerra, Nafarroan, eta, Arantzazu Gaur fundazioaren ekimenez,
2013an Arantzazura eraman zuten eskaintza, Maushausekin elkarlanean. «Izen handiko artistek parte hartu zuten basilikaren
eraikuntzan, eta abstrakzioari
edo arte modernoari lekua egin zioten, berezko
ezaugarriak errespetatuz, noski». Aberastasun
horren jakitun, artista
Artista handi batzuek parte
hartu zuten basilika eraikitzen; bakoitzaren lantegi berelekua egin zioten abstrakzioari ziak egin izan dituzte azken urteotan.
edo arte modernoari»
Francisco Javier Saenz
Juan Biain
Arantzazu Gaur fundazioko kudeaketa arduraduna de Oiza eta Luis Laorga
arkitektoek, eta Jorge
sorik ez da izango hiru ordu horie- Oteiza, Eduardo Txillida, Nestor
tan», zehaztu du Biainek. «Gura- Basterretxea, Lucio Muñoz, Xasoek 10:30ean utzi beharko dituz- vier Alvarez de Eulate eta Xabier
te haurrak Gandiaga topagunean, Egaña artistek elkarlanean egin
eta amaieran sartu ahal izango di- zuten Arantzazuko basilika. «Eta
ra lantegian, haurrek eurek konta gaztetxoei lan hori guztia ezagudiezaieten lantegian zer egin du- taraztea da gure helburua», zeten». Biainek onartu duenez, haztu du Juan Biainek, Arantzazu
«oso polita» izaten da momentu Gaur fundazioko kideak.
hori. «Azken finean gurasoek seAlvarez de Eulateri buruzko
me-alaben bidez ikusten baitituz- Eulate, Argi Handi bat! lantegia

‘‘

egin zuten 2014an; Basterretxeari
buruzko Fabulous Basterretxea
2015ean; Muñoz oinarri hartuta,
Lucio Bikaina! lantegia 2016an;
eta Txillidaren Burdinezko Eguzkia tailerra iaz, Txillidari buruz.
«Ziklo horri berriz ekiteko momentu ona dela iruditu zaigu aur-

10:30ean elkartu, eta proiekzio
batekin egingo diete harrera haurrei, «testuingurura egokitzeko». Basilikara bisita egingo dute
jarraian, oinez. «Maushaus estudioko arduradunek hainbat azalpen emango dizkiete, artea eta arkitektura kontuan hartuta basilikak dauzkan ezaugarri esanguratsuenak azalduz». Jarraian, Gandiaga topagunean hamaiketakoa
egingo dute, eta lan praktikoari
ekingo diote gero. «Hiru multzotan banatuko ditugu haurrak: arkitekto lanetan ariko dira batzuk,
eta maketa osatzen lagunduko
dute; eskultoreak izango dira beste batzuk, eta Oteizaren apostoluak, ateak eta gainerakoak egingo dituzte; eta pintoreen multzoa
izango da hirugarrena». Muñoz
eta Basterretxearen lana gauzatuko dute, batik bat.
Hiru multzotan lanean aritu
arren, haurrak berehala ohartuko dira elkarrengana bildu beharra izango dutela proiektuaren
osotasunari aurre egiteko.
«11:30etik 13:30era buru-belarri
lanean ariko dira haurrak, eta bateratu egin beharko dituzte diziplina horiek guztiak». Goiz osoko
plana eginda, lantegiak artista
txikien sorleku izan nahiko luke.
Nagusiekin ere egiten dituzte bisitak Arantzazun. «Baina batzuetan ez dugu lortzen hainbesteko
arrakastarik; umeek beste begirada bat daukate ». Bi lantegiekin, pasio hori ereiten saiatuko
dira Arantzazun.
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MUSIKA

ARETXABALETA Trokolo Teatro:

Ikaztegieta b Gazte Eguna

Chef Chof.

AIA Bide Batez taldea.

b Igandean, 12:00etan, Zaraian.

b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

ARRASATE Anita Maravillas &
ANDOAIN Moonshine Wagon

Portal 71: Jon Braun.
b Bihar, 17:00etan, Amaia antzokian.

eta 13 Bats.
b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

ARRASATE Pamela Palenciano:
ARRASATE Koban.

gaztetxean.

No solo duelen los golpes.
b Ostegunean, 19:00etan,
Kulturaten.

AZKOITIA Deus Ez eta Hartz.

BEASAIN Metrokoadroka eta

b Ostegunean, 22:00etan,

Pez Limbo: Miss Karaoke.

b Gaur, 22:30ean, Zurt tabernan.

b Gaur, 20:15ean, Usurbe antzokian.

AZKOITIA Glaukoma eta
BERGARA Udal Musika Eskola:

Pablo Hasel.
b Bihar, 22:30ean, plazan.

Erlauntzaren sekretua.
b Igandean, 17:30ean eta

AZPEITIA Tremenda Jauria

eta Skakeitan.
b Gaur, 23:00etan, Sanagustinen.
AZPEITIA Amets Sorasu, Alain

Sorazu, Ignacio Araquistain eta
Itziar Beitia: ganbera musika.
b Ostegunean, 19:30ean,
Sanagustinen.

Sentimenduari atea alderik alde irekita

19:00etan, Seminarixoan.

Gazte Eguna bakarrik ez, gazte sentitzen direnen eguna izango da biharkoa Ikaztegietan. 23:30ean, kontzertuak izango dira plazan —TPR, Estarlus eta Katez taldeekin gozatu ahal izango da—, baina egun osoko egitaraua daukate prest. Besteak beste, Plaza: konkistatu beharreko zera hori gaiaren inguruan galde-erantzunean
ariko dira Onintza Enbeita eta Kattalin Miner, 11:00etan; herri bazkaria ere izango da, 14:30ean; eta baita arratsaldeko poteoa ere, 17:00etan. Irudian, iazko kuadrillen eguneko bazkaria. ASIER IMAZ / TOLOSALDEKO ATARIA

b Gaur eta bihar, 20:00etan,

DONOSTIA Txalo: Heroiak.

Antzoki Zaharrean.
DONOSTIA Tomaxen Abenturak.
b Bihar, 17:00etan, Aiete kultur

etxean.

DONOSTIA Delorean.

DONOSTIA Rukula.

IRUN The Belates eta Amor Tajados.

TOLOSA Skarra Mucci & Dub

DONOSTIA Markeliñe: Hareazko

b Gaur, 20:00etan, Lugaritzen.

b Igandean, 19:00etan, Bukowskin.

b Bihar, 21:30ean, Tunk aretoan.

Atom Band, Selektah Stepi eta
Little Martin Selektah.
b Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

b Bihar, 17:30ean, Ernest Lluch

kultur zentroan.

URRETXU The Braves eta

DONOSTIA Erre Produkzioak:

LASARTE-ORIA Septeto Ludwing

Oskar Benas Instro Combo.
b Bihar, 13:00etan, Gernikako
Arbola plazan.

Play Out, muriendo de éxito.
b Bihar, 20:00etan, eta igandean,
19:30ean, Lugaritz kultur etxean.

URRETXU The Jungle Fevers,

EIBAR Zanguango: Esto no me lo

esperaba.
b Gaur, 20:30ean, Koliseoan.

b Bihar, 19:00etan, Espaloian.

DONOSTIA Muerdo.

DONOSTIA Pablo Lopez.

IRUN David & Carlos Apellaniz.

b Gaur, 20:00etan, Dokan.

b Igandean, 20:00etan, Kursaalean.

b Asteartean, 19:00etan, Amaia

DONOSTIA Koban eta Broken

DONOSTIA Euskadiko Orkestra

Brothers Brass Band.
b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

Sinfonikoa, Simone Lamsmarekin.
b Astelehenean, 20:00etan,
Kursaalean.

DONOSTIA Chill Addicts

eta Shut Up Twist Again.
b Gaur, 21:30ean, Mogambon.

DONOSTIA Whitney Rose.
b Asteartean, 20:00etan,

LEGAZPI In Tempore abesbatza,

Convent Gardenen.

Ekko Ensenble taldearekin.
b Bihar, 20:00etan, parrokian.

Zurich: Berliozen Sinfonia fantastikoa.
b Asteartean, 20:00etan, Kursaalean.

LEGORRETA Hiri Galduak eta Libe.

ZARAUTZ Iker Piris.

b Gaur, 22:30ean, Herri Antzokian.

b Bihar, 22:30ean, Marina Txikin.

DONOSTIA Gastropote: Sonakay.

MUTRIKU Udal Musika Banda.

ZARAUTZ Managaitz, Arrotzak

b Gaur, 20:30ean, antzokian.

b Ostegunean, 19:00etan,

b Bihar, 13:00etan, Atxukalen.

eta Silent Era.
b Igandean, 20:00etan, Putzuzulon.

ELGOIBAR Tomaxen Abenturak.

DONOSTIA Tonhalle Orchester

DONOSTIA Meinstein eta Krait.

ELGOIBAR Txalo: Ergela.

Martin Santos plazan.
MUTRIKU Ukkeme abesbatza.

b Bihar, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIA The Stems.

b Bihar, 20:00etan, komentuan.

DONOSTIA Rosana.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Bihar, 20:00etan, Viktoria Eugenia

Tabakaleran.

OIARTZUN Kasomai, Kaskezur,

DONOSTIA Lucia Carames.

antzokian.
DONOSTIA Don Inorrez.

b Ostegunean, 20:30ean,

b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

Dabadaban.

DONOSTIA Yakolev 42,

ELGOIBAR Udal Musika Banda.

Against You eta Azken Sustraiak.
b Bihar, 22:00etan, Mogambon.

b Igandean, 12:30ean, antzokian.

ESKORIATZA Rafa Rueda.
DONOSTIA Akimbo, Kaxueira

ELGETA Mairu Antzerki Tailerra:

Txoriak eta zauriak.

DONOSTIA Kometa.
b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

kultur etxean.

Libe, Mice, The Kleejoss Band
eta Señor No.
b Bihar, 20:00etatik aurrera,
Gernikako Arbola plazan.

DONOSTIA Apalatxe eta

Kike Tormenta.
b Gaur, 22:00etan, Guardetxean.

Vans.
b Gaur, 19:30ean, Brigiden
komentuan.

ipuinak.

b Igandean, 16:30ean, antzokian.

ZUMAIA Bertsio gaua.
b Gaur, 22:30ean, txosnetan.

ERRENTERIA Fritsch Company:

Voltaia eta Rodeo.
b Bihar, 22:00etan, Pagoan.

ZUMAIA Pako & Urko: diskofesta.
b Bihar, 22:00etan, Torreberrin.

Romeos y Julietas. El amor no dura
para siempre.
b Igandean, 19:00etan, Niessenen.

OÑATI Arkada Social eta Txua.

ZUMAIA Xiberoots, Anita Parker

ESKORIATZA Txalo: Ergelak.

b Gaur, 22:30ean, Gaztelekuan.

eta Gora Etorri.
b Bihar, 22:30ean, txosnetan.

b Igandean, 19:00etan, Zaldibar

b Igandean, 13:00etan, Antixena

ZUMAIA Oharkabe.

HERNANI Dejabu: Linbo planeta.

gaztetxean.

b Igandean, 23:00etan, Kofradian.

b Bihar, 12:00etan, Biterin.

IRUN Logela Multimedia: Drag-E,

antzokian.

OÑATI Mara.

b Gaur, 21:00etan, Inkernun.

OÑATI The Daltonics.

ZUMARRAGA Vvltures eta Falta.

b Igandean, 12:00etan,

GETARIA Udal Musika Banda.

b Igandean, 19:30ean, Pako

b Gaur, 22:30ean, Gaztelekuan.

Tabakaleran.

b Igandean, 12:30ean, elizan.

tabernan.

DONOSTIA Jordan Rudess.

IKAZTEGIETA Gazte Eguna:

TOLOSA Jexuxmai Lopetegi &

b Igandean, 19:00etan,

TPR, Estarlus eta Katez.
b Bihar, 23:30ean, plazan.

Noizbehinka Banda: Itzal zaunka.
b Gaur, 20:30ean, Topic zentroan.

eta Revolution Brothers.

uraren bila.
b Bihar, 17:00etan, Amaia zentroan.

ANTZERKIA

Viktoria Eugenia antzokian.

LASARTE-ORIA Sasibil Lirika:
ANDOAIN Hika: Txarriboda.
b Gaur, 21:30ean, Basteron.

La rosa del azafrán zarzuela.
b Bihar, 19:30ean, kultur etxean.
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LEZO Xalto Ta Xuplente: Pupurri

LAZKAO Lazkao Txiki hil zela

HERNANI Juan Martin Elexpuru:

pupurri.
b Gaur, 17:30ean, Gezalan.

25 urte. Bertso afaria, Jon Maia
eta Unai Iturriagarekin.
b Gaur, 20:30ean, Lazkaomendi
auzoko Lartxai elkartean.

Euskararen arrastoak Sardinian.
b Asteazkenean, 19:00etan, Biterin.

LEZO Tizina Teatro: La zanja.
b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

LAZKAO Lazkao Txiki Gogoan:
OÑATI Dejabu: Linbo planeta.
b Igandean, 17:00etan, Santa Anan.

bertsoak, musika eta dantza.
b Igandean, 12:00etan, Lazkao
Txiki zelaian.

URNIETA Les Figuretes: La caja

mágica.
b Igandean, 19:00etan, Saroben.
URRETXU Anita Marvillas & Portal

71: Jon Braun.
b Igandean, 17:00etan, Labeagan.

USURBIL Maitena Illarramendi:

Ordizia b BECeko finalisten bertso saioa

LAZKAO Marian Bidegain, Andoni

Egaña eta Garbiñe Mendizabal:
Euskararen indarra eta balioa.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Maizpiden.
ORDIZIA Alvaro Aragon:

ORDIZIA Bertsolari Txapelketa

Nagusiko finalisten bertso saioa:
Unai Agirre, Amets Arzallus,
Sustrai Colina, Igor Elortza, Beñat
Gaztelumendi, Maialen Lujanbio,
Aitor Mendiluze eta Aitor Sarriegi.
b Igandean, 19:00etan, Majori
kiroldegian.

Enirio-Aralar Batasuna.
b Gaur, 19:00etan, Barrena kultur
etxean.
TOLOSA Maialen Lujanbio:

Bidaia burubideetan barrena.
b Asteazkenean, 19:30ean, Topic
zentroan.

Gatz Basatia txotxongilo lana.
b Igandean, 17:00etan, Sutegin.

VILLABONA-AMASA Javier Liñera:

Barro rojo.
b Igandean, 19:30ean, Gurean.

SORALUZE Plazatik Gaztetxera:

Ane Beloki, Jokin Bergara, Asier
Galarza, Koldo Gezuraga, Garazi
Navarro eta Ander Zulaika.
b Gaur, 22:30ean, gaztetxean.

URRETXU Nerea Jacinto: Kideen
arteko adiskidetasuna.
b Ostegunean, 18:30ean,
Aizpuruenea kultur etxean.
ZUMARRAGA Xabi Odriozola:

DANTZA
AZPEITIA Axular: Agorrila.
b Bihar, 19:00etan, Soreasun.

USURBIL Udarregi Ikastolak

50 urte. Bertso bazkaria: Andoni
Egaña eta Maialen Lujanbio.
b Bihar, 14:30ean, Udarregi
ikastolako jangelan.

Maskulinitate berriak gaurko
gizartean.
b Gaur, 18:30ean, Zelai Ariztin.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERGARA Ertza: La teta de Janet.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

ZERAIN Bertso afaria:

ANOETA Pasaiako Badia doku-

ERRENTERIA Dantza tailerra

Amets Arzallus eta Iker Zubeldia.
b Gaur iluntzean, Oiharte
sagardotegian.

mentala, eta solasaldia egileekin.
b Gaur, 18:00etan, gaztetxean.

Proyecto Larrua konpainiarekin.
b Asteazkenean, 10:00etatik
19:00etara, Dantzagunean.

Elurtearen ondorengoa
Urtea hastearekin batera, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finaleko zortzikoa elkartu ohi da Ordiziako Majori kiroldegian, baina aurten
bertan behera utzi behar izan zuten, elurteak eraginda. Apirilean sartuta,
etzi egingo dute saioa, 19:00etan, Majorin bertan. Unai Agirre, Amets Arzallus, Sustrai Colina, Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Aitor Sarriegi ariko dira kantuan. ARITZ LOIOLA / FOKU

INFORMAZIO SAIOAK
APIRILAK 18 | EKAINAK 14

BERGARA Ama, nora goaz?.

HITZALDIAK

b Asteazkenean, 20:00etan,

Zabalotegin.
HERNANI Ttarlak 25 urte dantzan.

DONOSTIA Xabier Alberdi Lonbide

b Gaur, 22:00etan, kiroldegian.

eta Alex Larrode: Balearen inguruko
liskarrak.
b Igandean, 11:30ean,
Untzi Museoan.

TOLOSA Oriako barandilla balleta.
b Igandean, 12:00etan, Zerkausian.

BERTSOLARITZA
ALEGIA Petresku etzi ez etsi.
b Gaur, 16:15ean, Elizpe zinean.

DONOSTIA Alicia Sornosa:

360 grados: Una mujer, una moto
y el mundo.
b Astelehenean, 20:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

DEBA Plazatik Gaztetxera:

Irati Alcantarilla, Iker Apraiz,
Haizea Arana, Oihana Arana,
Oier Etxeberria eta Aitor Zubikarai.
b Bihar, 22:30ean, Itziarko
gaztetxean.

DONOSTIA Iñaki Pagola eta

DONOSTIA Ane Labaka eta

DONOSTIA Alvaro Neil: El sentido

Beatriz Egizabal: Erradikalak gara.
b Gaur, 20:00etan, El Nidon.

de la vida (13 años de vuelta al
mundo en bici).
b Asteazkenean, 20:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

EIBAR Bertso-afari feminista:

Miren Amuriza, Nerea Ibarzabal
eta Maialen Lujanbio.
b Gaur, 21:00etan, Kultu tabernan.
HERNANI Bota Bertsoa! lehiaketa.

Garbiñe Izagirre: Tandem bizikletan
Estatu Batuak zeharkatuz.
b Asteartean, 20:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIA Hazi ekologikoaren

artisau ekoizpeneko esperientziak.
b Ostegunean, 18:30ean,
Kristinaenean.

b Gaur, 19:00etan, Biterin.

BESTELAKOAK
ANTZUOLA Ahotik Bihotzera

2018-2019 IKASTURTEA

ipuin maratoia.
b Igandean, 13:00etatik 14:30era
ipuin eta bertso poteoa, eta
19:30ean emanaldia, Torresoroan.

UNIBERT
TS
SITA
SITA
AT
TE
MASTERRAK

DONOSTIA Xabier Mendiguren

& Morau: Zu entzuteko gaude,
solasaldi musikatua.
b Ostegunean, 19:30ean,
Ernest Lluch kultur etxean.
HERNANI Hainbat belaunalditako

feministen arteko transmisioa.
b Bihar, 12:30ean, Biterin eta
Plaza Berrian.

Kalitatezko enplegu bat izzatek
e o
espezializazio profesionalaren
e bila
zabiltza?
Eredu dualari eskerr, enpresettan proiektu
errealak gauzatu ahal izango dit
d uzu,
u
etorkizuneko sektore estrateg
gikoet
o an
murgiltzeko aukera izanik.

MUTRIKU Saturrarango dunak

garbitzeko auzolana, Eguzkik
antolatuta.
b Bihar, 17:00etan, Saturrarango
egurrezko zubian.

Ingeniaritzak
Enpresen Kudeaketa
Hezkuntza

ORDIZIA Udaberri Fest.
b Bihar, 17:00etatik aurrera,

Gastronomia Zientziak

Oiangun.
DONOSTIA Jon Galdos:

HERNANI Berrialagunen bazkaria:

Miren Amuriza eta Andoni Egaña.
b Igandean, 14:00etan, Oialume Zar
sagardotegian.

Appalachian Trail, una experiencia
de vida.
b Ostegunean, 20:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

URRETXU XIII. Lore eta Landare

Azoka.
b Igandean, 10:00etatik 14:00etara,
Gernikako Arbola plazan.

www.mondragon.ed
du/unibertsitatemasterrak
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Donostiako Quiron ospitaleko Ginekologia eta Obstetriziako zerbitzuburua eta SEISEGO Espainiako
Ginekologia eta Obstetrizia Elkarteko Antzutasun eta Ernalezintasun Saileko presidentea da Koldo
Carbonero (Granada, Espainia,
1957). Bera da, halaber, hilaren
16an eta 17an Donostian egingo
diren Erizaintzan Ugalketa Lagundua Eguneratzeko Gipuzkoako I. Jardunaldien koordinatzailea, eta hizlarietako bat ere bai.
Ugalketa lagunduak urte gutxian
aldaketa itzela izan duela azaldu
du.
Zergatik eta zein helbururekin
antolatu dituzue erizainentzako
jardunaldiok?
Antolatzen diren ikastaro, kongresu eta jardunaldiak arlo horretako espezialistentzat izaten dira
beti. Iaz, baina, hainbat jarduera
antolatu genituen ugalketa lagunduan aritzen ez diren ginekologoentzat. Ginekologo horiek
dira lehen arreta eskaintzen dutenak, aholkua ematen dutenak,
eta ezinbestekoa da ginekologo
hori benetan egin daitekeenaren
jakitun izatea.
Aurten erizainei eskainiko diezue prestakuntza. Zergatik?
Batetik, erizainen egitekoa oso
garrantzitsua delako ugalketa lagundurako unitateetan, zuzenean parte hartzen dutelako prozesu osoan. Bestetik, lehen arretako
zentroetan pazienteak askotan
konfiantza handiagoa izaten duelako erizainarekin, ginekologoarekin baino; erizainari egiten dizkiote ginekologoari egiten ausartzen ez diren galdera asko. Beraz,
erizain eta emaginentzat dira jardunaldiak.
Zein da jardunaldien helburua?
Ugalketa lagunduari buruzko
kontzeptu orokorrak errepasatuko ditugu, azken urteetako aurrerapenen informazioa eman, eta,
azkenik, hemen eskaintzen diren
teknikei buruzko prestakuntza
eskainiko zaie. Finean, erizainak
egunean jartzea da xedea.
Ugalketa lagundua aldatu den
bezala, pazientearen profila ere
aldatu da, ezta?
Hasiera batean, bikote antzuak
edo zailtasunak zituzten bikoteak
izaten ziren, baina hori asko aldatu da. Bikote antzuak badira, noski; eta gero eta gehiago dira, umeak izateko adina asko atzeratu delako. Baina emakume bikoteak
ere asko dira; baita bikotekiderik
gabe ama izan nahi dutenak ere.
Zeintzuk dira arlo honetan izandako aurrerapen nagusiak?

ELKARRIZKETA

JON URBE / FOKU

«Duela 30 urte zientzia
fikzioa zirudiena
egin dezakegu orain»
Koldo Carbonero b Quironeko Ginekologiako zerbitzuburua
Carboneroren arabera, ugalketa lagunduan, espezialistek ez ezik,
zeresan handia dute osasun etxeetako ginekologoekin aritzen diren
erizainek. Jardunaldiak antolatu dituzte haientzat hurrengo asterako.
Berrikuntza izugarriak izan dira
1978an lehen probeta umea jaio
zenetik; pentsaezinak ziren lorpenak egin dira. 1990eko hamarkadan, injekzio intrazitoplasmatikoa [ICSI] asmatu zen, eta kalitate oso baxuko semena dagoenean
espermatozoideak banan-banan
obuluan sartzea ahalbidetu zuen.
Gero, espermatozoiderik gabeko
eiakulazioa zuten gizonei espermatozoideak barrabiletatik ateratzea lortu zen, eta pauso handia
izan zen. Hamarkada amaieran,
ezarpenaren aurreko diagnostiko
genetikoak aukera eman zigun
gaixotasun genetiko heredagarririk ez duten enbrioiak hautatzeko. Pauso itzela eman da genetikari esker.
Amatasun adina asko atzeratu
da. Eragin handia du zuen jardunean?
Gurean 39 urtekoa da emakumeen batez besteko adina. Adin horretan, batetik, zailagoa da haurdun gelditzea; baina, bestetik,

obulu hori zahartuta dago, eta enbrioia lortzen denean alterazio
kromosomatikoak izateko aukera handiagoa da. Genetika aurrerapenak oso garrantzitsuak dira
horretan ere. Ezarpenaren aurreko diagnostiko genetikoaren bidez, Downen sindromea eta antzeko alterazio kromosomikoak

«Hemen, normalki,
txarra izaten da bizipen
emozionala; horregatik,
oinarri-oinarrizkoa da
arlo psikologikoa»
ekidin ditzakegu. Semenaren
garbiketa ere egiten dugu, hiesa
edo hepatitisa duten gizonen espermatozoideak gaitzetik libre
uzteko. Izugarria da aurrerapena;
duela 30 urte zientzia fikzioa zirudiena egin dezakegu orain.
Aurrerapen horiei erreparatuta,
zein da egoera Gipuzkoan?
Oso ona; Gipuzkoan ditugun baliabideak punta-puntakoak dira,

bai publikoan, bai pribatuan. Sare
publikoan, adibidez, ez da diagnostiko genetikoa egiten, baina
gainerakoan oso zerbitzu ona eskaintzen du. Horrez gain, Osakidetzak 40 urtetik gorako emakumeei ez die tratamendurik egiten,
eta sare pribatura jotzen dute horiek. Berrikuntza guztiak eskaintzen dituen zentro bat baino
gehiago dago sare pribatuan.
Zein dira ernalezintasunaren
arrazoi nagusiak?
Bi dira arrazoi biologiko nagusiak. Batetik, gero eta ohikoagoa
den arazo bat, semenaren kalitate
eskasa; bestetik, amaren eta, ondorioz, obuluen adina. Emakumearen adina dute obuluek, eta
horrek eragin zuzena du ugalkortasunean. Horregatik, gero eta
gehiago aholkatzen dugu obuluen bitrifikazioa, 25 urterekin
obulua gordetzen duenak 40-45
urterekin ere 25 urteko baten
haurdunaldia izango duelako.
Teknika berria da, 2010ekoa, eta

emakume askok jada berandu
denean izaten du horren berri,
umearen bila hasi denean eta
haurdun geratzerik lortzen ez
duenean. Garrantzitsua da emaginek eta erizainek teknika horien berri jakitea, emakumeari
behar den garaian aholkatzeko.
Arlo psikologikoa da landuko
duzuen beste gaietako bat...
Oinarri-oinarrizkoa da. Hemen,
normalki, txarra izaten da bizipen emozionala, jende guztiak ez
duelako lortzen helburua. Lehen
ahaleginean haurdun gelditu denak ez du laguntzarik beharko,
baina galdeiozu tratamenduan
bost urte daramatzanari. Bestetik, hona heltzen diren askok
denbora daramate haurdun gelditu nahian, eta ez dute lortu, edo
abortuak izan dituzte tartean.
Emozionalki ukituta heltzen dira,
eta horrek ere baldintzatzen du
haurdun gelditzeko aukera. Guk
aholkatzen duguna da unitate
hauetan psikologoek ere parte
hartzea; gurean psikologo talde
berezi bat dugu unitatean.
Legearen mugak argi daude, eta
muga etikoak?
Ugalketa lagunduari buruzko legea oso argia da; muga etikoena
beste gauza bat da. Oso irekia da
guk dugun legea, eta debekatzen
duen bakarra da giza klonazioa,
umearen sexua aukeratzea eta
haurdunaldi subrogatua.
Adin mugarik ez du jartzen?
Ez. Adin muga guk jarri dugu,
medikuok. Espainian dauden
zentro gehienek, irizpide etikoak
kontuan hartuta, adin muga bat
zehaztu genuen. Emakumea 50
urtetik gorakoa bada, ez da tratamendurik egiten. Dena den, badaude muga hori jartzen ez duten
zentroak, eta noizean behin agertzen dira ama izatea lortu duten
60 edo 65 urteko andreak. Legeak
ez du debekatzen, baina, nire ustez, akats etiko izugarria da.
Haurdunaldi subrogatuari buruzko eztabaida pil-pilean dago.
Debekatuta dago; legeak argi eta
garbi dio ama dela erditzen dena.
Emakumeen kasuan oso gutxi
dira halakorik beharko luketenak; eskaera sortu da bi gizonek
osatutako bikoteek umea izan
nahi horretatik. Legea aldatuta
ere, etikoki oso eztabaida konplexua da. Bestalde, hemen ezin da
ordaindu donazioengatik, eta,
noski, haurdunaldi subrogatua
egiten duten herrialde guztietan
ordaindu egiten da. Zenbat emakume egongo litzateke prest
haurdun gelditzeko tratamendu
bat, haurdunaldia bera eta erditzea pasatzeko ezer jaso gabe?

