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Ez aurrera,
ez atzera
Tolosaldea Buseko gidariak greban daude, enpresa ituna negoziatzeko helburuarekin b Enpresako
ordezkariek ez dute bilera bakar bat ere egin nahi izan b Foru aldundiaren esku hartzea eskatu dute 2-3
b
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Urtarrilaren 27tik greba egiten ari dira Tolosaldea Buseko lineako zerbitzuko gidariak. Beste
eskualdeetako lineako autobusetako gidariek bezala, hitzarmen propioa negoziatu nahi dute
enpresarekin, baina salatu dute enpresako ordezkariak ez direla negoziatzera eseri ere egin.

Gurpil gaineko gatazka luzea
Eider Goenaga Lizaso

i urte eta erdi
enpresari hitzarmen propioa negoziatzeko eskatzen,
eta bilera bat ere
ez dugu izan oraindik, ez dira eseri ere egin». Azalpen horrekin
hasi dute elkarrizketa Alvaro Atorrasagasti, David Avila eta Mikel
Etxekonanea Tolosaldea Buseko
gidariek. Linea zerbitzuko gidariak greban daude urtarrilaren
27tik, eta ez dute ikusten konponbiderako zirrikitu handirik. «Baina jarraituko dugu, orain ez dugu
atzera egingo».
Tolosaldea Busek eskualdeko
linea zerbitzuaren emakida ustiatzen du, eta hiru garraio enpresa
dira bazkide nagusiak: Aizpurua
autobusak, Ekialdebus eta Garaiar. Gipuzkoako Foru Aldundiak ia bi milioi euro ordaintzen
ditu urtero zerbitzu horren truke.
2014ko abenduan sinatu zen azken kontratua, zazpi urterako,
hiru urtez luzatzeko aukerarekin.
Tolosaldeko 28 herrietarako
zerbitzua eskaintzen du Tolosaldea Busek; zortzi linea dira guztira, eta urteko 365 egunetan daude
autobusak. Beste autobus edo
tren zerbitzurik ez duten herri
txikietan eragin handia izaten ari
da greba. %30ekoak dira zerbitzu
minimoak.
2014ko abenduan hasi zen langileen eta enpresaren arteko gatazka, linea gehiago jartzearekin
eta maiztasuna handitzearekin
batera. «Gauekoa eta jaiegunetakoa ere orduan jarri ziren. Lehen,
Urte Berri egunean-eta, ez zen
izaten autobusik; igandeetan ere,
ia ez...», dio Atorrasagastik. Sei
gidari izatetik hamaseira igaro ziren, eta ordutegietan eta lan baldintzetan aldaketak izan ziren;
gidariek diotenez, nabarmen
okertu ziren baldintzak. «Eta trukean apenas ordaintzen diguten», azaldu du Etxekonaneak.
1.300 eurokoa da gidari baten
oinarrizko soldata, eta, baldintzak aldatu arren, hor ez zen aldaketarik izan. «Enpresarentzat,
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lan egunak dira urteko 365 egunak, berdin du Eguberri edo Urte
Berri eguna izan. Erdi Aroan gaudela dirudi. Hori bai, igande eta
jaiegunetan ordaindu egiten digute lan egiteagatik: hiru euro
eguneko!», salatu du Atorrasagastik. Gaueko txandagatik hamar euro azpitik ordaintzen dietela dio.
1.800 lan ordu dituzte urtean,
eta, berez, 236 lan egun egin behar
dituzte. «Asteburu libreak, berriz, urtean sei bakarrik ditugu».
Gipuzkoako hitzarmenak jasotzen duen ordu kopurua da, baina
beste linea zerbitzu batzuetan, ordu kopuru berarekin, egun gutxiago egiten dituztela azaldu dute langileek. «Hamar egun gutxiago», dio Atorrasagastik.
Etxekonaneak azaldu du zergatia: «Oso lanaldi motzak izaten
dira egun batzuetan; igande batzuetan, adibidez, bi ordu egiten
ditugu lan». Beraz, urteko kopuruari apenas eragiten dion, baina
jai egun hori galdu egiten dute.
«Gaueko txanda egiten dugune-

«Erdi Aroa dirudi. Hori
bai, ordaindu egiten
digute jaiegunetan
lan egiteagatik:
hiru euro eguneko!»
Alvaro Atorrasagasti
Tolosaldea Buseko gidaria

an, berriz, 22:30ean amaitzen dugu arratsaldekoa, eta ordubete
gelditzen da gauekoa hasi bitartean. Beno, bada, ordu hori ez da lan
ordu gisa hartzen; lanaldia zatitzen digute, eta goizeko 04:00ak
arte lanean aritu arren, ez gara
iristen zortzi ordura».
Autobusak garbitu ere beraiek
egiten dituztela azaldu du Avilak.
«Lehen, pertsona batek egiten
zuen lan hori, baina bota egin zuten, eta orain guk garbitzen ditugu autobusak, gure atseden tartean. Larriena da enpresak 46.000
euro kobratzen dizkiola foru aldundiari lan hori egiteagatik».
Besteak beste, lan hori ordaintzea
eskatzen diote enpresari.

Hitzarmen propioa

«Guk garbitzen ditugu
autobusak; larriena da
enpresak aldundiari
46.000 euro kobratzen
dizkiola horren truke»
David Avila
Tolosaldea Buseko gidaria

Enpresarekin hitzarmen propioa
sinatzea dute helburu langileek.
«Urtarril hasieran hiru eguneko
grebara deitu genuen, pentsatuz
ez genuela egin beharko, pentsatuz foru aldundiak esku hartuko
zuela eta lortuko genuela enpresa
gurekin esertzea», azaldu du

Etxekonaneak. Egin egin zuten
greba. «Hiru astekoa antolatu genuen gero, urtarrilaren 27tik
inauteriak pasatu arte. Baina ezer
ez. Grega mugagabean gaude ordutik». Langileek diotenez, abokatuaren bidez heldu zaie enpresaren erantzun bakarra: «Aspertuko ginela esan ziguten».
Gipuzkoako sektoreko hitzarmenaren baldintzak aplikatzen
dizkiete Tolosaldea Buseko gidariei; baina enpresa itun propioak
dituzte foru aldundiaren emakida duten beste enpresa guztietan
—Tolosaldea Bus eta Goierrialdea
Autobusak kenduta—.
Zerbitzu bera eskaini arren, denak LurraldeBus izan arren eta
Gipuzkoako hitzarmen beraren
menpe egon arren, aldea oso handia dela azaldu dute. «Eta larriena
da gure enpresaren jabeak direla,
gurekin eseri nahi ez duten horiek
berberak direla, beste eskualde
batzuetan lan itun propioak sinatu dituztenak». Donostia eta Andoain arteko autobusak kudeatzen ditu Garaiarrek; eta Ekialde-

Hiribuseko
gatazka,
konpontzear
R Tolosako Hiribuseko langileak greban daude —Tolosaldea Busek kudeatzen
du hori ere—, baina auzi
hori laster konpontzea espero du Olatz Peon Tolosako alkateak. Emakida amaitu egin da, eta Tolosaldea
Bus ez da aurkeztu lehiaketa publikora. «Urtebeteko
esleipen bat da, tarteko esleipen bat, emakida luzeago bat eman baino lehen.
Enpresa bakarra aurkeztu
da eta berak eraman du»,
azaldu du Peonek. «Nik uste
dut ekainean martxan
egongo dela berriro Hiribusa». Langileekin izandako
arazoak saihestea helburu,
pleguetan hainbat baldintza sartu dituztela azaldu du
alkateak, eta agindu du
udala gainean egongo dela
baldintzak bete daitezen.
Tolosaldea Buseko grebari buruz, kezka agertu du.
«Kezka, batez ere, herritarrei eragiten dien kalteagatik. Horregatik saiatu naiz
nire esku dagoen guztia
egiten, nahiz eta hor Tolosako Udalak ez duen eskumenik». Langileekin behin
baino gehiagotan egon
dela, haiek esandakoa jaso
duela eta informazioa Marisol Garmendia diputatuari
helarazi diola azaldu du Peonek. Enpresa eta langileak
akordio batera iristea desio
duela dio, eta horretarako
eseri egin behar direla.

busek Irun, Hondarribia eta Oiartzualdea Donostiarekin lotzen dituzten autobusak. «Garaiarrek
duela gutxi sinatu du lan ituna, eta
Ekialdebusen, sinatzekotan dira.
Bitartean, gurekin eseri ere ez dira
egiten», kexatu da Atorrasagasti.
Enpresa horietan langileek urtean 6.000-7.000 euro gehiago jasotzen dituztela azaldu dute.
«Beste eskualde batzuetan aldea
askoz ere handiagoa da, badira ia
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2.000 euro kobratzen dutenak.
Guk ez dugu hainbeste nahi, erdibide batekin nahiko».
Hitzarmen propioa sinatu ezean, Gipuzkoako hitzarmenean
dute itxaropena jarrita Tolosaldea
Buseko langileek. LABek eta ELAk
oinarrizko soldata igotzea eta lan
orduak jaistea eskatu dute.
2006koa da egungo hitzarmena,
2014an luzatu egin zuten, eta aurtengo udan derrigorrean sinatu
behar dute berri bat. Horretarako,
herenegun zuten patronalaren
eta langileen arteko bilera, baina
enpresariak ez ziren agertu.
«Abokatua bidali dute, baina
2015-2017 urteetako atzerapenak
negoziatzera bakarrik. Eta horretan ere ez dago adostasunik».

Foru aldundiari deia
Greban lau hilabete egiteko atarian, langileek behin eta berriro
egin diote deia Gipuzkoako Foru
Aldundiari eta Marisol Garmendia diputatuari. «Aldundiaren
emekida den neurrian, arreta jarri
beharko lieke langileek dituzten
baldintzei; bestela, gure prekarietatea finantzatzen ari dira diru
publikoarekin. Eta ez hori bakarrik, enpresa egiten ari den hainbat irregulartasun ere salatu ditugu, eta hori ere kontrolatu beharko litzateke, gipuzkoar guztion
dirua baita. Baina, oraingoz, ez
dute ezer egin». Salatutako irregulartasunen artean dago, adibidez, esklusiboki linea zerbitzua
eskaini behar lukeen autobus bat
eskaripeko zerbitzuak egiteko
erabiltzen dela, eta diru bat ordaindu zuela foru aldundiak LurraldeBuseko koloreekin margotzeko, eta margotu gabe dagoela.
Astelehenean, 2.000 sinadura
baino gehiago aurkeztu zituzten
foru aldundian, eta momentu horretan, aurretik abisatu gabe, harrera egin zien aldundiko ordezkari batek. Langileek eskertzen
dute harrera egitea, baina bileran
jaso zuten erantzunarekin ez daude oso gustura. Ez zuten ikusi auzian eragiteko borondaterik.

Astekoa b 3

Tolosaldea Busek eskaintzen dituen zortzi lineetako bat da Berastegi eta
Tolosa artekoa. Grebak gehien kaltetutakoen artean daude, beste garraio
zerbitzurik ez baitago ibilbide horretan. Kexu dira, eta irtenbidea nahi dute.

«68 urte eta auto-stopean
ibili behar izatea ere...»
E. Goenaga Lizaso Berastegi

D

ozena erdi bat emakume
daude zain Santa Klarako
autobus
geltokian.
14:35ean etorriko da Berastegirako autobusa, eta ez dago besterik
20:30 arte. Tolosa eta Berastegi artean hamahiru joan-etorri egiten
ditu autobusak astegunetan; grebaren ondorioz, lau baino ez. Erabiltzaileak kexatu egiten dira, haserre daude eta konponbidea nahi
dute. «Gutxienez eser daitezela
eta saia daitezela konpontzen»,
dio Axun Nazabalek.
10:00etako autobusean jaisten
da, normalki, Tolosara. «Orain
07:20an hartu behar dut autobusa, 15:00ak arte ez baitago gehiago. Baina, zer egingo dut ordu horretan Tolosan?». Maiz joan behar izaten du, medikutara, masajistarengana, dentistarengana...
«Eta alabei umeekin laguntzera
ere bai. Altzon bizi da bat, eta Itsasondon, bestea. Lehen ondo moldatzen nintzen; orain, ezinezkoa
da». Autoz jaisten duten herrikideak baditu, baina inor ez duenean... «Gaur auto-stopean jaitsi
naiz. 68 urte eta auto-stopean ibili
behar izatea ere... Lotsagarria».
Maiz deitu du Nazabalek Tolosaldea Bus enpresara, kexatzera,
eta Gipuzkoako Foru Aldundira
ere bai. Baina erantzunik ez horietan: ulertzen dutela kexa, baina ez
dagoela beraien esku, pasatuko
diotela kexa dagokionari. Haren
ustez, erabiltzaileek sufritzen dutena ez zaie interesatzen agintariei, «bestela, egingo zuten zer-

Tolosa-Berastegi lineako autobusa, herenegun. HITZA

bait». «Hau oso luze doa. Besteen
baldintzak berdintzea baino ez
dute eskatzen gidariek, baina eseri ere ez omen dira egin».

Jende asko, jaitsi ere ez
Lanerako behar du autobusa Eustakia Lizartzak. 58 urte ditu eta
adineko emakume bat zaintzen
du Tolosan; senarrak jaisten du
Berastegitik. «07:20koan jaisten
nintzen hasieran, baina ordubete
egin behar izaten nuen kalean».
Itzuleran ere arazoak ditu. «Korrika ibili behar izaten dut, baina
batzuetan ez naiz iristen, eta
auto-stopean igotzen naiz halakoetan». Lizartzak goizez egiten
du lan, baina Tolosara enkargutara jaisteko ohitura ere bazuen.
«Orain jada ez. Eta okerrena da
lehen Tolosara egunero joaten
zen adineko jende asko dagoela
Berastegin; orain ezin dute herritik atera».

Gazteak ere badaude autobusean, ikastetxetik etxera bueltan
doazenak. 17-18 urte inguru dituzte, eta eskola ordutegia betetzeko arazorik ez dute, horretarako moldatu baitituzte gutxieneko
zerbitzuak. Eskolaz kanpoko jardueretarako, ordea, bai. Julen Garaiburuk pilotan jokatzen du, eta
astean hirutan du entrenamendua. «Lehen nire kabuz mugitzen
nintzen, baina orain gurasoek
etorri behar dute bila. Beste gauza
batzuetara ere jaisten ginen Tolosara, baina orain ez gara jaisten».
Naitze Garaiburu dago aldamenean eserita, eta hark partikularrera
joateko erabiltzen zuen autobusa.
«Eta parrandarako ere bai; baina
orain gaueko autobusik ez dago.
Amari edo ahizpari eskatzen diet,
edo taxian». Gazteak zain daudela diote, ea zer gertatzen den.
«Deitzekotan ere egon ginen, baina zeozertarako balioko al du?».
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«Plaza taldeek euskaldundu
zuten erdalduna zen plaza»
Jon Urdangarin b Musikaria eta euskara irakaslea
Drindots taldeak ekin dio jada aurtengo plazako dantzaldien egutegiari. 37. urtea du, eta Jon Urdangarin
kantari eta sortzailea du lokailu. Euskal Herriko plaza talde ospetsuenetakoa izan zen 1990eko urteetan.
Aimar Maiz Lazkao

Plazarik plaza, Jon Urdangarin
Arrietak (Lazkao, 1965) 37 urte
daramatza Drindots musika taldearekin festak alaitzen. Sorterrian hasi ohi dute sasoia, San
Prudentzio jaietan, eta aurten ere
ez dute hutsik egin. Duela bi hamarkadatik plaza kopurua asko
jaitsi arren, gustura segitzen du
gaueko lanean. Maizpide euskaltegian online irakasle da, egunez.

Lazkaon hasi duzue urteko ibilia.
Zer martxa duzue aurtengo?
Guretzat, Lazkaoko festetakoa
izaten da lehen suziria. 1990eko
hamarkadan, emanaldi gehiago
eskaintzen genuenean, ia-ia urte
osoa pasatzen genuen batera eta
bestera; bi edo hiru larunbat izaten genituen libre. Urtebetean 119
saio egin genituen behin. Orain,
abuztuan eta irailean jotzen
dugu, batez ere; urtean 35 bat
saio.

Zenbat urte ditu Drindotsek?
1981ean hasi ginen jotzen, Realak
liga lehenengoz irabazi zuen egunean [1981eko apirilaren 26an].
San Prudentzio jaietan, Lazkaoko
kontzejupean jo genuen lehen aldiz. Arrano Beltza ginen orduan,
ez Drindots, baina talde bera izan
da guretzat. Harrezkero, urtero jo
izan dugu Lazkaon. Urduritasun
pixka bat ere izaten dut nik emanaldi horretan; 37. aldia izan dugu
aurten.

Gogoan duzu lehenengo saioa?
Taldeko kideak zein ginen, bai:
Alberto Pelaez zena, bateria jotzailea; Aitor Agirrezabala Triku,
urte askoan Drindotseko teklista
izandakoa eta nire lagun handia;
Josune Albisu, baxu jotzailea; eta
ni neu, gitarra eta ahotsa. Emakumea ere izan dugu taldean.
Nola elkartu zineten?
Nik gaztetatik izan dut zaletasuna. Beasaingo Lizeoan, jaitxo batean kantatu nuen. Pelaez etorri

zen megafonia jartzera, eta hark
esan zidan inor ezagutzen ote
nuen musika jotzeko, helduekin
nazkatu zela eta gazteekin jo nahi
zuela. Elizako taldean ibilitako lagunak ezagutzen nituela esan
nion, eta hala hasi ginen.
Elizako taldean?
Elizatik sortutako taldea da gurea!
[barrez] Umetan jotzen genuen
han. Jaxinto Fernandez Setien
apaiza zegoen orduan [gerora
Hiazinto Fernandorena]. Udale-
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kuak, ikastola eta gauza ugari jarri
zituen martxan. Lagunak ziren
nire gurasoak eta Jaxinto, eta ni
ere bai. Umeentzat egiten zuen
meza bat, eta han jotzen genuen.
Han ezagutu nuen Triku, eta Josune bizilaguna nuen. Oso pertsona modernoa zen Jaxinto; desberdinak ziren orduko mezak, eta
euskal kantuak abesten genituen:
«Kapitalismoak dakarren, katei
ta zapalketa...». 16 bat urte nituen
Pelaezek galdera egin zidanean,
baina haiekin gogoratu nintzen.
Noiz arte iraun zuen Arrano Beltza taldeak?
Lau-bost urte egingo genituen Pelaezekin. Josunek ere nahiko azkar utzi zuen taldea, eta Iñigo
Apaolaza beasaindarra sartu zen
gero. Izena aldatzea pentsatu genuen: Arrano Beltza, izen polita
bai, baina oso komertziala ere ez
zela iruditu zitzaigun. Gu plaza
talde izan ginen hasieratik; plaza
taldeak ziren musika jotzen hasten ziren talde guztiak.
Zer giro zegoen inguruan?
Burbuil eta Kea zeuden Beasainen; eta Ataunen, Belarra. Nire
ustez, lan handia egin dute plaza

MOTZEAN

taldeek, gure aurrekoek batez ere.
Erdalduna zen leku bat, plaza,
euskalduntzea lortu zuten. Ikuspegi moderno batekin, gainera.
Ordura arte, orkestrek erdaraz jotzen zituzten pasodobleak, txatxatxak eta horrelakoak. Minxoriak, Koska, Bires, Akelarre, Egan,
Jaiak eta horiek hasi ziren euskaraz jotzen. Hemengo eta atzerriko
musika, baina modernoa. Indar
handia zuten orduan. Hori egiten
genuen talde gehienok; burutik ez
zitzaigun pasatzen besterik egitea.
Plaza talde gisa definitu duzu
Drindots, baina Euskal Herri
osoan izan du sona.
Natural sortu zen. Nafarroan jotzen hasi ginen hasieratik, ez dakit zergatik, eta han zabaldu ginen gehien; urte askoan ibili gara
inguru haietan.
Diskogintzara ere jo zenuten.
Lau disko atera ditu Drindotsek.
Asmo hori izan genuen urte batzuetan, baina laster konturatu
ginen gaitasun handirik ez genuela sortzeko. Geroztik, gai zen jende asko izan dugu taldean. Puripurian zeudenez, diskoak grabatzen zituzten plaza taldeek ere.
Saldu egiten ziren, gainera. Gure
soinu teknikari Jokin Garmendiak IZ estudioan egiten zuen lan,
eta askotan joaten ginen hara, libre zegoenean. Lau disko grabatu
genituen, baina beti esaten dugu
besteren bat atera behar dugula.
40. urteurrenerako, agian?
Ez dakit. Baina zertxobait prestatu behar izaten da disko bat grabatzeko, eta denbora behar. Plaza
talde gisa ondo funtzionatzen genuela konturatu ginen, eta hura
egin behar genuela erabaki genuen: jendea dantzan jarri. Hori
garbi izan dugu, eta horretan ibili
izan gara beti.
Berpizten ari al da plaza giroa?
Asko aldatu da. Musika munduan
sartu nintzenean, tabernetan ez
zen izaten musikarik. Jartzen hasi
zirenean, hustu egin ziren plazak,
jendea tabernetara joan zelako.
Kaleko edanaren edo botilatzarraren fenomenoa hasi zenean,
toki batzuetan atzera bete egin ziren dantzaldiak. Beste mundu bat
ere badago orain: umeena, afalaurre hori. Lehen, inork ez zuen jo
nahi izaten hor, baina ordutegi
erosoa da, eta esker onekoena ere
bai. Izan dira orain baino garai
txarragoak.
Ez daukazu lehengo garaien
oroiminik?
Ez. Egia esan, oso ondo pasatu izan
dugu, baina orain ere ondo pasatzen dut. Desberdin, baina ondo.
Drindots zaharrak deitzen diot
guk arrakasta izan genuen urteetako taldeari. Lau eta teknikaria
izatetik, boskotea izatera pasatu

Erositako lehen diskoa?
Errobiren lehenengoa.
Azkena? Leszek Mozdzer piano jotzailearena.
Zuzeneko lehen musika oroitzapena? Lazkaoko jaietako
plaza talderen bat, eta Ormaiztegiko Zubipe frontoiko jaialdietakoak.
Zer entzuten duzu autoan?
Irratia. Noizean behin, musika;
baina oso lasaia.
Zer gailu duzu entzuteko?
Gurasoek erosi zidaten dorrea,
eta Interneterako aplikazioak.
Musika tresna bat? Gitarra.
Lehen, saxoa ere bai; orain,
gero eta gehiago, pianoa.
Euskal Herriko plaza bat?
Asko dira. Urtero entzuten gaituztenak Lazkao, Etxarri Aranatz, Zarautz eta Eultz.
Festa onenak? Lagun onak
ondoan dituzun edozein lekutakoak.
Urrutien non jo duzu? Necochean, Argentinan, 2011ko
Euskal Astean.
Azkena irakurritako liburua?
Uxue Alberdiren Jenisjoplin.
Gogoko hitz bat? Harremana.
Irakasle bat? Erramun Amundarain, kantaria orain.
Azkena jaso duzun lorea? Ez
utzi herrietako plazak alaitzeari.
Maizpiden ez balitz, non? Inguruko euskaltegiren batean.
Hedabideak ere gustuko ditut.
Zer mezu bidaliko zenioke
euskara ikasi nahi duenari?
Zatoz, aberastu egingo zaitu.
Eta ikasi nahi ez duenari?
Zatoz, birritan aberastuko zaitu.

ginen: Xabi Auzmendi gitarra jotzailea —kantatu ere egiten zuen—,
Igor Oiarbide baxu jotzailea, Miguel Angel Caballero bateria, Triku eta ni. Hiru disko grabatu genituen orduan; gure garairik onena
izan zen. Oso ondo pasatzen genuen, ondo moldatzen ginelako.
Ordu asko ziren elkarrekin. Baina
ordukoaren minik ez dut.
Gaur egungo Drindotsek musika kalitate handia du, izan ere.
Zaila da musikalki konparatzea.
Inoiz baino jende prestatuagoa
dugu taldean. Autodidakta izan
naiz ni, baina musika irakasleak
dira oraingo beste lau taldekideak: Joxean Flores bateria, Beñat
Barandiaran gitarra, Jon Arruti
baxu jotzailea eta Fredi Pelaez teklista. Akordeak, partiturak...
idatz ditzakete, eta jotzeko maila
oso ona dute. Instrumentuei dagokienez, orain daukagu inoizko
maila onena. Lehen, hobeak ginen ahotsetan eta kantatzen, bi
taldekidek abesten genuelako,
besteak beste.
Urte askoan jarraitzeko moduan
zarete, hortaz?
35 urterekin erretiratzeko asmoa
neukan hasieran. Gero konturatu
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kin jarraitzeko. Atzerriko ikasleak
dira gainerakoak, Hego Amerikakoak. 2004an hasi ginen.
Eta eroso sentitzen zara urrutiko
irakas-ereduan?
Beti izan dut zalantza musikari
edo irakasle, zer naizen gehiago.
Bi gauzak gustatzen zaizkit asko,
eta biek eskatzen dute jendearekin harremanetan egotea. Aspergarria izango da 30 urtez irakasle
gisa beti gauza bera egitea. Horretarako oso leku ona da Maizpide;
asko aldatzen dira ikasleak, eta lan
mota asko daude egiteko.
Zer moduzkoa izan zen
«Beti izan dut zalantza
zuzendari garaia?
musikari edo irakasle,
Beste lan bat da hori [bazer naizen gehiago. Bi gauzak
rrez]. Gauza asko ikasten
gustatzen zaizkit asko»
dira, baina lanbide gogo«Batzuk korrika egitera joango rra da. Gurasoek lan asko
diren bezala, berbena batean
egin zuten euskalginjotzea da nire maratoia.
tzan; ama Maizpideko
Estresa kentzeko balio dit»
sukaldari izandakoa da,
eta txikitatik ezagutzen
«Hauek zer egiten dute he- nuen mundu hori. Oso proiektu
men?». Izugarrizko maila dauka- garrantzitsua da niretzat, eta poza
te. Baina, era berean, oso ondo pa- ematen du zuzendari izateak, hasatzen dugu, eta «kristorenak lako harrotasun bat. Garai zailak
tokatu zitzaizkigun, baina pengaituk» esaten dute haiek ere.
tsatzen dut beti direla garai zailak
Ez da bizimodu nekagarria?
Azkenerako nahikoak dira ditu- euskalgintzaren munduan.
gun saioak; beste gauza batzuk Lantokian jendea euskaldunegiteko aukera ere badugu, eta bi- tzen, eta plazara joandakoan ere
zitzeko ere bai. Oso gauza fisikoa euskara zabaldu nahian.
eta nekagarria da musika jotzera Gu Troiako zaldia bezala joaten
joatea, jota egoten naiz hurrengo gara plazara: pixkanaka euskara
egunean, baina estresa kentzeko sartuz. Euskaraz, gaztelaniaz eta
balio dit. Korrika egitera joango Goierriko ingeles-ez dugu erredira beste batzuk, eta niretzat ber- pertorioa [barrez]. Kosta egiten
bena batean jotzea da maratoia. zait agertokian erdaraz egitea,
Abeslari maratoilaria naiz, gaine- baina toki batzuetan eskatu egira: hiru orduz, hiru egunean segi- ten digute arratsaldean erdaraz
dan abesteko dohaina dut; eta, abesteko. Abesti asko ez ditugu
ondoegi kantatu gabe, ia edozein gaztelaniaz; estrategikoki banatzen ditugu, zerbait egiten dugula
abesti kanta dezaket.
Bada, egunez daukazun lana ez emateko. Zaila da batzuetan. Nada isilik egoteko aproposena; farroan askotan gertatu izan zaigu
euskara irakasle zara Maizpide orkestrak egunero erdaraz jarri,
egun batean talde euskalduna
euskaltegian.
Bai. Normalean ez dut oso altu eraman zinegotziren batek eskahitz egiten. Alde horretatik, zortea tu duelako, eta dantzan ari diren
eduki dut azken urteotan: online gehienak erdaldunak izatea. Fesegin dut lan, eta zuzendari ere ta giroan daude, edanda... Behin
atxilotu ere egin gintuzten ia-ia.
izan naiz beste urte batzuetan.
Internet bidez irakasle. Nolatan? Atxilotu?
Hiru ikas-eredu dauzkagu eus- Lizarran. Punk talde bat ari zen jokaltegian. Aurrez aurrekoa da bat, tzen gure soinu taldearekin, udaeta sei ordu izaten dira egunean; lak antolatuta. Tabernari bat etonoski, hori da euskara ikasteko rri zen udaltzainarekin, eta musimodurik onena eta eraginkorre- ka jaisteko esan zigun, terraza huna, ikaslea euskararen munduan tsik zeukalako kexaka. Ez zegoela
murgiltzen delako. Ordukakoa da altu, eta ezetz esan genion. Bultzabeste bat, astean zortzi-hamar or- tu eta lurrera bota ninduen taberdu sartuta. Eta online sistema da nariak, udaltzainak borra atera
zuen, eta eskuetatik kendu zion
hirugarrena.
Zer motatako ikasleek jotzen soinu teknikariak, instintuz.
Atxilotu egin zuen, eta taldekidedute Internetera?
Baditugu Euskal Herriko ikasle- ak parrandan, bitartean.
ak: Maizpiden izan zirenak, gus- Nola bukatu zen?
tura geratu zirenak, eta etxera Libre utzi zuten gero. Ikastolakoitzulitakoan gurekin jarraitu nahi ak ere etorri zitzaizkien kontu esizan dutenak. Bide ona da horie- ke. Berbena jo genuen gero.

nintzen beharbada gaizki egina
zela kalkulua, eta, 35 urtez musika jotakoan, hor jarri nuen muga.
Hori ere pasatu dut. Orduan...
2035 arte?
Ez, asko izango da hori. Oso gustura gaude orain. Urtero, urrian
edo azaroan elkartu, eta afari bat
eginez aztertzen dugu hurrengo
urtean zer egin. «Jarraitu egin beharko diagu, ezta?», esaten dugu.
Beste talde batzuetan ere jotzen
dute taldekide batzuek, eta askotan pentsatzen dut neure artean:
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Seinale bat,
sasi artean botata
anbo hitza entzute
hutsarekin, lerdea darigula ipintzen gara
etxean. Ez da Arnagako aperitifara gonbidatu gintuztenik (ETA luntx epiko batekin
bukatu zela irakurri dut), karta
berdearen garaitik datorren kontua baino. Mokoak ginela, hilean
behin Seat Transarekin BAB2tik
pasatu ezean ez genien su-etenik
eskaini ohi gurasoei. Caprice des
Dieux, saltxitxoia, koka-kola...
Iraultza zerga instantean kobratzen genien, hain xarmantak iruditzen zitzaizkigun soro horietako batean mantatxoa botata.
Aurkikuntzaren egunean, hormatxo baten atzean egin genuen
mokadua. Koka-kolarekin abu-

K

satzeagatik maskuria arintzera
urrundu zelarik aurkitu zuen
Olagarrok, sasi artean botata.
Hurrengo herrian sartzera zoazela iragartzen duten bide-seinale
horietako bat zen, azpiko zutoinik gabe. Marko gorria zuen xaflak, eta euskal tipografiarekin letra larri orlegez idatzitako bost letrako izena: K A N B O.
Harrapakina Seat Transean sartu,
eta sekula inork txango batetik
ekarri duen oroigarri bikainenarekin bueltatu ginen etxera.
Erdoil arrastoak garbituta, atariko mahai borobilaren atzeko
horman paratu zuen amak seinalea, parrilaren alboan. Automatikoki, izenik ez zuen gure txoko
kutuna bataiatuta geratu zen ho-

R
IRITZIA
Danel Agirre
rrela. «Igandean Tere eta Jabi datoz Kanbora», «Bazkarian oilasko hegoak sobratu zaizkigu, Kanbon egingo ditugu gauean entsaladarekin, animatzen?» edo
«Euskal Jaian kuadrillarekin gosaltzeko Kanbo libre al dago?»
bezalakoek gure eskailerako solasaldiak betetzen dituzte harrezkeroztik.
Ongietorri eta agurrekin
lotzen dut nik Kanbo. Kontatu
nizun aita oso metodikoa dela
bere errekiekin, eta etxera itzuli
baino pare bat aste lehenago
jakinarazten dizkit bere proposamenak: «Iristen zarenean zuk
ekarritako saltxitxak egingo
ditut Kanbon, eta joaten zarenean txuletak, zer iruditzen?».

Irudia b Donostia

Egonaldia taxuzkoa izateko,
egun gutxiko bisita izanda ere,
etorrerako eta despedidako
Kanbo oparo bana behar ditu.
Urte osoa atzerrian ikasten
eman ondoren, Barajaseraino
bila joan zitzaizkidan gurasoak
behin. Ni jaso, eta dagoeneko
Seat Transa ez zen autoarekin
denborarik galdu gabe Kanbora
bueltatzea zen plana. Tere, Jabi
eta beste guztiak izango nituen
han zain. Txiki samarrak ditut
gurasoak, baina terminaleko atetik irteterakoan ez begiztatzeak
harritu egin ninduen. Maleten
orgari bultzaka metro batzuk
egin, eta banku batean eserita topatu nituen biak, besarkatuta,
malkotan. Negarrak agurretarako gorde ohi ditugu normalean
(behin segurtasun kontrolak pasatu arte itxaroten dut nik, amak
ez daki) eta euforiko behar zuten
teorian. Banekien zerbait oker
zebilela. Aparkatzen ari zirela,
ETAk bere adiskide mina tiroz

garbitu zuela entzun berri zuten
irratian. Kanboko parrilak doluan eman zuen boladatxo bat,
itzalduta.
Atariko trafiko seinalea bi kale
ezberdinetatik ikusten da, Zarautzen paseoan doan edonork egin
dezake topo berarekin. Kanbo
betirako ETArekin erlazionatuko
dela jakin zenetik, txantxa besterik ez dugu. «Madrilgo turistaren
batek etxean santutegia dugula
pentsatuko du, laster gara Audientzia Nazionalean!» eta «Herritik hartu genuena herrira itzuli
beharko dugu akaso» bezalakoak dira orain eskailerako solasaldiak betetzen dituztenak. Oroigarria benetan ezkutatzerik ez
zaigu okurritu ere egin halere.
Demokrata txartelak banatzen
dituzten tertuliakide horietako
baten esaldia dirudi datorren honek, baina egia osoa da, espazioaz
eta denboraz ari bagara behintzat: Kanbora ETA baino askoz
lehenago iritsi ginen gu.

Erreforma fiskalak lehen pausoa
eman du Gipuzkoako Batzar Nagusietan
DONOSTIA b EAJ, PSE-EE eta PPren aldeko botoekin, erreforma fiskalak lehen pausoa eman du Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Aurrera
eginez gero, errentaren gaineko zergari eragingo dio gehien aldaketa
horrek. EH Bilduk eta Ahal Dugu-k aurkako botoa eman zuten. Ezusterik ezean, ekainaren 6an onartuko dute aldaketa behin betiko.

«Hondakinen auzian ez dago
inolako gatazkarik Bizkaiko
aldundiarekin; umiltasunez
jokatu behar da norberak
azpiegiturarik ez daukanean»
Jose Ignacio Asensio
Gipuzkoako Ingurumen diputatua

48
FAGOR ETXETRESNEN PORROTEAN DIRUA GALDU ZUTEN
BAZKIDEEK ESKATUTAKO KALTEORDAINA, MILIOI EUROTAN
Astelehenean hasi zen Fagor Etxetresnen porrotean dirua galdu zuten
957 bazkide ohik Mondragonen aurka jarritako salaketaren epaiketa,
Bergaran. 48 milioi euroko kalteordaina eskatzen dute kaltetuek, eta
Arrasateko taldearen errugabetasun tesia indartu zuen lehen egunak.

Realak eta Athleticek lehen aldiz
Anoetan jokatuko dute derbia, etzi

«Tratu arduragabea» salatu dute
«Gure eskubideak urratu, eta zabarkeriaz tratatu gaituzte». Mugimendu feministako hamar emakumek prentsaurrekoa eskaini zuten astelehenean Donostian, Bidean Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapeko zentroko
hainbat emakumek jasan duten «tratu arduragabea» salatzeko —irudian, prentsaurrekoa—. Indarkeria matxistaren biktimak artatzeko zentroa da Bidean, eta, salaketaren arabera, 2014tik 2018ra tratu desegokia jasan dute
bertan egon diren hainbat emakumek eta haien seme-alabek. Espedientea ireki du aldundiak. A. CANELLADA / FOKU

DONOSTIA b Espainiako Kopa jokatzea dauka jokoan Realak, eta ligako hirugarren postua Athleticek. Asteburu honetan jokatuko dituzte
Espainiako Ligako azken jardunaldiko partidak, eta lehen aldiz Anoetan neurtuko dituzte indarrak bi euskal taldeek, etzi, 16:00etan.
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bertan: udaletxe aurrean. Batzordeak batzarra egiteko eskatu zion
Udalari, proposamena egin eta
nola gauzatu nahi zuten azaltzeko. Udalak, ordea, ez zien egunik
zehazten, eta, egoera aztertuta,
udalbatzarra «bahitzea» erabaki
zuten. Ateak itxi zituzten udalbatzak iraun zuen bitartean, eta bi
aldeen artean bilera eguna jarri
arte handik inor ez ateratzea zen
asmoa.
Orduak pasatu arren, ordea,
zinegotziak ez ziren larritu, harik
eta emakume feministek gaua
pasatzeko lo zakuak atera zituzten arte. «Ertzainei deitu zieten
orduan», azaldu du Mendiaratzek. Gas negar eragilea eta borra
kolpeak; kaosa nagusitu zen
Arrasateko Udalean. «Izugarria
izan zen hura: gasaren eraginez
negarrez ateratzen ari zirenak,
bultzakadak, aulkiak hegan...».
ARRASATEKO AMA

Arrasateko bost gunetan barrena egindako ibilbide feminista. POTTOGORRI EMAKUME FEMINISTEN ASANBLADA

Emakume feministen asanbladak ibilaldi bat antolatu du Arrasateko bost gunetan
zehar. Historiak ahaztutako emakumeen istorioak ordezkatzen dituzte bertan.

Historiaren hutsune moreak
Beñat Alberdi Arrasate

istoria garaileek edo
boterea daukatenek
idazten omen dute.
Zapalduen edo garaituen bertsioa oro har ez da izaten
liburuak idazteko arrazoia.
Horren adibide da historiako pertsona esanguratsuen artean emakumeek daukaten presentzia
eskasa. Dena den, historia irauli
nahi izan dute Arrasateko Emakumeen Asanbladako kide izandakoek eta egun Pottogorri emakume feministen asanblada
osatzen dutenek. Arrasateko ibilbide feminista antolatu dute
horretarako. Herriko bost gune
aukeratu dituzte ibilaldirako, eta
lekuetako bakoitza Arrasateren
historian emakumeek izan duten
garrantziaren erakusle da.
«Askotan huts egiten dugu
belaunaldien arteko informazio
transmisioan», nabarmendu du
Julia Monge ibilbidearen sustatzaileak. «Askotan pentsatzen

H

dugu zerotik hasten dugula
borroka. Aurrekoak zeintzuk
izan diren kontatzeko balio izango digu ibilaldiak».
HEZKUNTZA IRAULTZAILEAK
AHAZTUTAKO IZENA

Erdigunerako sarreretako bat da
ibilbidearen lehenengo gunea:
Portaloia. Antzinako arkua mantentzen du oraindik, baina hark
baino garrantzi handiagoa dauka
aldamenean dagoen plakak;
Teresa Garcia maistra eta Felix
Arano maisua gogoratzen ditu,
eta Mongek berak plaka hori zein
garrantzitsua den azaldu du.
Arrasateko hezkuntzan izugarrizko eragina izan zuten biek
XIX. mende amaieratik 1936ko
estatu kolpera arte. Baina historiak berriz ere bazterrean utzi
zuen emakumea.
Garai hartan, Garcia Altsasun
zebilen irakasle lanetan, baina
Pedro Biterik Arrasaten eskola
bat zabaldu zuela jakin zuen. Are
gehiago, garai hartarako hezkun-

tza iraultzailea erabiltzen zutela
ikusi zuen: «Bereizi egin zituzten
eliza eta hezkuntza», azaldu du
Mongek. Horrez gain, bestelako
balioak erantsi zizkieten eskolari.
«Askatasuna eta errespetua
landu zituzten», azaldu du sustatzaileak. «Ahotsa eman zieten
ikasleei, hainbat eta hainbat arazotan zuzeneko demokrazia eginez». Biteri eskolak garrantzi
handia dauka Arrasateren historian, baina Garciak orain artean
ez du lortu merezi zuen tokirik.
«Eskola oso presente egon da
beti, bai, baina Felix Aranorekin
lotuta».
GARBITOKIEN
BESTE IKUSPEGI BAT

Arbolapeta dute bigarren geltokia. Rosa Urzelaik hartu du hitza:
«Arrasatek zeuzkan hainbat garbitokietako bat dago hemen».
Hainbat zeuden herrian, baina
egun galduta daude gehienak.
Bota egin zituzten, edo mantenurik gabe utzi. «Toki horiek ahaz-

tu edo hondatu izanak erakusten
du zenbateko garrantzia eman
izan zaion emakumeek egindako
lanari». Hala ere, Urzelaik bestelako ikuspuntu bat eman die garbiketa lanei: «Ez ziren lanerako
tokiak bakarrik; garbitoki publiko hauek informazioa eta jakintza transmititzeko toki garrantzitsuak ziren». Emakumeak
elkarrekin egoteko gune bilakatu
ziren. «Eta inguru hauetan egin
zituzten Arrasateko lehenengo
jardunaldi feministak».
UDALA BAHITU ZUTENEKOA

80ko hamarkadan, hainbat
herritan zabaldu zituzten Osasun
eta Familia Plangintza zentroak.
Emakumeentzako zerbitzua zen,
ginekologia arloko minbiziak
aurretiaz antzemateko, besteak
beste. Garai hartako emakumeen
asanbladak zentro bat sortzeko
plana jarri zuen martxan, baina
ez zen gauzatu espero bezala. Esther Mendiaratzek eman du
horren berri, gertaeren tokian

Union Cerrajera enpresak zeresan handia izan du Arrasateko
historian, eta Arrasateko «ama»
izan dela ere esan ohi da. 1906an
ireki zituen ateak, eta etengabe
hazi zen. 1930ean, 282 emakume
zeuden langileen zerrendan.
1976an, itxi egin zuten enpresa,
baina oraindik zutik dago orduko
fabrikaren pabiloi bat. Bertan
egin dute laugarren geldialdia.
Enpresak zeukan eraginari buruz
baino gehiago, emakumeei
emandako tratuari buruz hitz
egin dute bertan.
«Bigarren Errepublika garaiko
krisietan, 70 emakume bota
zituzten kalera», azaldu du Mongek. «Betiko historia da, gainera:
emakumezkoek kapital jaunari
komeni zaionean egingo dute
lan. Beharrik ez daukanean, kalera». 1948an, gainera, Union
Cerrajerak igerilekua eta kirol
azpiegiturak eraiki zituen; hori
bai, gizonezkoentzat bakarrik.
MUGIMENDU FEMINISTAREN
AURREKARIAK

Emakumeen Asanblada borroka
feministan murgilduta ibili zen
1976tik 2002ra, eta taldeko kide
izan zirenek orduko esperientzia
transmititzeko aprobetxatu dute
aukera. Horregatik bukatu dute
ibilbidea Emakumeen Asanbladaren lokala izan zen tokian.
Amatasuna, abortua eta halako
gaiak lantzen zituzten asanblada
sortu berritan. Sexualitatea ez da
amatasuna, hori zen garai hartako lelorik garrantzitsuena. «Gaur
egun, oso barneratuta daukagu
hori», azaldu du Arrate Landa
asanbladako kide ohiak. «Baina,
gure garaian, borrokatu egin
beharra zegoen hori lortzeko».
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Joan den otsailetik, ‘Baietz Hernanik!’ egitasmoan
murgilduta dabiltza Hernanin, herrian euskararen erabilera
bultzatzeko helburuarekin. Bakoitzak bere neurriko
erronkari helduta, 408 erronkalari lortu dituzte jada,
eta urte amaierarako areagotu egin nahi dute kopurua.

Esatetik egitera,
jarrera aldatuta
Unai Zubeldia Hernani

ditzetik aritzera pasatzea;
«euskaraz bizi
nahi dut» esatetik, euskaraz
bizitzera igarotzea; beldurraren eta lotsaren
pareta hori kolpez kolpe eraistea.
Joan den otsailaren 3an, Baietz
Hernanik! erronkari heldu zioten
Hernanin, eta «emaitza politak»
lortu dituzte lehen hiru hilabeteak igarota. Euskal hiztunak, hitz
egiteko gai direnak baina gaztelerara jotzen dutenak, euskaraz hitzen bat edo beste soilik esateko
gai direnak... Kolore guztietako

A

herritarrak bildu, bakoitzari
erronka jakin bat zehazteko eskatu, eta «kalean euskarari eustea»
da helburua. Hizkuntza ohiturak
aldatzen hasteko lehen pausoa
izan nahiko luke erronkak.
2016ko abenduaren 3ko Euskararen Egunaren harira hasi zen
gorpuzten gaur egun gauzatzen
ari diren ekimena. Indar Proba
izena jarri zioten duela urte eta erdiko dinamika hari. «Elkarteei
bideratu genien eskaintza», hasi
du azalpena Joxe Artola Euskara
Ari Du kultur elkarteko talde eragileko kideak. «Eta, sei asteko
erronkan, euskaraz bizitzeko edo
euskaraz gehiago hitz egiteko
ahalegina egin zuen elkarte ba-

koitzak». Elkarteen artean txanda aldaketa egin zuten astero.
«Nahiz eta batzuek gehiago luzatu zuten erronkaren iraupena»,
zehaztu du Leire Otxotorena
Baietz Hernanik! ekimenaren dinamizatzaileak. «Mugimendu
polita sortu zen erronka harekin,
eta pozik gelditu zen jendea».
Hazia landatuta, eta Hernanin Eli Pagola, Joxe Artola, Leire Otxotorena
«betidanik» euskararen inguru- eta Juan Rodriguez, Baietz Hernanik!
ko mugimendua «nahiko apala» ekimenaren ordezkariak, Hernanin.
izan dela barneratuta, kanpaina JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
zehatzetatik harago joan beharra
zeukatela ondorioztatu zuten ekimenaren bultzatzaileek. «Iraun- rrian, eta etorkizun hurbilean zer
korragoa edo epe luzeagokoa egin zezaketen aztertzen hasi ziizango zen zerbait egin nahi ge- ren iaz. «Udalari aurkeztu genion
nuen». Hernaniren errealitateari buruan geneukan proiektua, eta
argazkia atera dio Otxotorenak: aho batez onartu zuten udalba«Herritarren %80k ulertzen dute tzarrean». 70.000 euro inguruko
euskaraz, %57 dira euskaraz hitz aurrekontua dauka ekimenak,
egiteko gai, eta %30ek hitz egiten eta diruz laguntzen du udalak.
Indar Proba-tik erronkara jaudute, nahiz eta etxean are baxuagoa den kopuru hori». Argazki zia eginda, erronkalari bila hasi zihori buruan zutela, lanean jarrai- ren berehala, hilabetero ehun
tzeko taldetxo bat sortu zuten he- aurkitzeko helburuarekin. Gaur-

gaurkoz, 408 erronkalarik bat
egin dute Baietz Hernanik! egitasmoarekin. Horietako bi dira Eli
Pagola bertsolaria eta Juan Rodriguez Laburu Hernani Errugbi
Klubeko presidentea. Pagolaren
kasuan, bertso eskolatik iritsi zitzaion proposamena. «Beti euskaraz bizi izan gara gu, eta euskaraz ez dakitelako edo oso baldar
hitz egiten dutelako egingo didate
niri gazteleraz, egitekotan». Bes-
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tea eta erabiltzea bi gauza zirela
azaldu zidaten, eta konpromisoren bat hartu beharra neukala
ikusi nuen». Hernani Errugbi
Klubeko presidenteak hiru urte
daramatza euskaltegian. «Eta ostiraletan daukat erronka nik. Biloba egun horretan etortzen da
etxera, eta harekin, lagunekin eta
guztiekin euskaraz hitz egiten
saiatzen naiz ostiraletan».

‘‘

Hernaniarren %80k
ulertzen dute euskaraz,
Erabileraren garrantzia
%57 dira euskaraz hitz
Erronka zehatz horretatik harago, egiteko gai, %30ek hitz
ordea, erabileraren inguruko egiten dute euskaraz»

tela ezin eta, Hernanin euskararen aldeko jarrera irmoa daukaten herritar batzuk identifikatu
zituzten erronkalari bihurtu eta
egitasmoa sendotzen hasteko.
«Euskaraz bizi naiz ni», azaldu
du Pagolak. «Euskaraz aritzen
naiz egun guztian; euskaraz lan
egiten dut, euskaraz ikasi dut, lagun artean euskaraz hitz egiten
dut...». Horregatik begiratu zuen
ingurura erronka zehazteko. «Bi-

zilagun batzuek ez dute asko hitz
egiten euskaraz, eta nire ekarpentxoa hortik egin nezakeela ikusi
nuen».
Bretainian jaioa da Rodriguez,
baina 50 urte daramatza Euskal
Herrian. «Tristea da nik euskaraz
ez hitz egitea, baina horixe da
errealitatea». Euskaraz aritzen
dira Rodriguezen bi alabak eta biloba. «Eta horrekin kupoa beteta
neukala uste nuen, baina ez. Jaki-

hausnarketa ere egin du Rodriguezek: «Milaka urte dauzka euskarak, eta urte askoan etxean hitz
egin izan da. Nire ustez, gerora,
agian, gehiegi akademizatu izan
da, eta ahaztu egin dugu oinarrizko baldintza: erabiltzea». Urte askoan euskararen munduan sartzeko «beldur pixka bat» eduki
duela aitortu du Rodriguezek. «A,
B, D ereduak; EGA; AEK eta euskaltegiak; euskaraz ez badakizu
ezin duzu lan egin batean edo bestean... Beldur pixka bat sortu izan
dit horrek guztiak, baina orain bat
egiten dut euskara kalera ateratzeko erronkarekin».
Badaki hogei urtez Errusian edo
Txinan bizi izan balitz errusiera
edo txinera hitz egingo zuela.
«Ziur, gainera. Errua nirea da, beraz. Bai. Baina baita inguruarena
ere, nire ustez euskara gehiegi bideratu delako eskoletara. Mezu
argia bidaliko nuke nik: euskara
ez da presioa; ez lotsatu, eta erabili
ahal duzun guztietan, egin ahalegina».
Norbanakoak berera eraman
du eta eramango du Hernanin
martxan daukaten erronka. «Baina, funtsean, sinplea da helburua:
gazteleraz ditugun harremanak

Leire Otxotorena
‘Baietz Hernanik!’-eko dinamizatzailea

«Bizilagun batzuek
ez dute asko hitz egiten
euskaraz, eta nire
ekarpentxoa hortik egin
nezakeela ikusi nuen»
Eli Pagola
‘Baietz Hernanik!’-eko erronkalaria

«Nire ustez, gehiegi
akademizatu izan da
euskara, eta ahaztu
egin dugu oinarrizko
baldintza: erabiltzea»
Juan Rodriguez
‘Baietz Hernanik!’-eko erronkalaria

baina euskaraz egin daitezkeenak
detektatzea eta ahalegina egitea».
Bide horretan, Otxotorenak aholku bat ematen die beti erronkalariei: «Egiteko modukoak diren
erronkak aukeratzea, ondoren
denboran mantendu ahal izateko.
Dena den, askok bikotekidearekin euskaraz aritzea erabaki dute
erronka gisa, eta, nire ustez, horixe da pausorik zailenetakoa».
Aholku eta jarraipen batzorde
baten gisakoa ere badaukate
Baietz Hernanik!ekimenean parte hartzea erabaki duten erronkalariak zer moduz moldatzen ari
diren ikusteko. «Zortzi-hamar
lagun elkartzen gara elkar ezagutu eta animatzeko. Terapia deitzen diogu guk». Ia urtebeteko
ekimenaren tentsioa mantentzeko, hainbat hitzaldi antolatu dituzte azken asteotan, eta bakarrizketak, kantu giroko jardunaldiak, poesia errezitalak, kale irakurraldiak eta beste hainbat ekimen ere antolatu dituzte.
Artolak argi utzi du helburua ez
dela parekoaren jarrera aldatzea.
«Ohiturak aldatzea baizik». Eta
saiatzea bestelakorik ez dago bide
hori egiteko.
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rra da Muguruza bera ere, eta testuliburuak aztertzearen zergatia
azaldu du: «Gainerako jendeak
garen bezalakoak ikusten al gaitu
baserritarrok? Gure artean hitz
eginez, ezetz ohartu ginen. Niri
gertatu zait, baserrira bizitzera
joan, eta lagun batek esatea: ‘Jo,
Lorea, zu gu baino urte pila bat
gehiago biziko zara!’. Ez dakit
nondik aterako zuen ondorio
hori, baina ohartzen zara estereotipoekin epaitzen gaituztela».

‘‘
Eskolak badu lan bat
egiteko, baina mezu hau
eta gomendio hauek
gizarte osoari
helaraztekoak dira»
Pedro Berriotxoa
Antropologoa eta irakaslea

«Jendeak garen
bezalakoak ikusten
al gaitu baserritarrok?
Gure artean hitz eginez,
ezetz ohartu ginen»
Lorea Muguruza
EHNEko komunikazio arduraduna

Pedro Berriotxoa antropologo eta irakasleak aztertu du
zer irudi ematen duten LHko eta DBHko testuliburuek
baserriaz eta baserritarrez. Hainbat gomendio ere bildu
ditu, estereotipoak eta mezu okerrak gainditzeko.

Merezitako
tokian jartzeko
Kezkatuta daude testuliburuek baserriaz ematen duten irudiagatik. GOTZON ARANBURU / FOKU

Eider Goenaga Lizaso

aserria ia ikusezina
da; ia ez da agertzen
liburuetan. Baserria zaharra da, eta,
are okerragoa, zaharren gauza da. Baserria bukolikoa da: natura, animaliak, lasaitasuna... Oso gauza arina. Baserria tradizionala da, tradizioari
lotuta dago, eta horrek kalte egiten dio baserriari. Emakumea ia
ikusezina da; agertzen denean,
sukaldean dago. Baserria autarkikoa da, etxerako bakarrik ekoizten du». Pedro Berriotxoak hitz
horiekin laburtu ditu Lehen Hezkuntzako testuliburuak aztertuta
atera dituen ondorioak.
Berriotxoak gertutik eta txikitatik ezagutu du baserriaren

B

mundua, haren familiako hainbat belaunaldi bizi izan baitziren
baratzea zaintzetik. Horrez gain,
nekazaritzan ingeniaria, historialaria eta antropologoa da. «Bai,
hori guztia banaiz, baina, gauza
guztien gainetik, irakaslea naiz»,
zehaztu du. Donostiako Usandizaga institutuan aritzen da. Beraz,
Lorea Muguruza EHNEko komunikazio arduradunaren aburuz,
«pertsona ezin egokiagoa» da
testuliburuek baserriaz eta baserritarrez esaten dutena aztertzeko. Horregatik egin zioten enkargu hori Gipuzkoako Foru Aldunditik.
Gipuzkoako hezkuntza zentroetan Lehen Hezkuntzan (LH) eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) erabiltzen dituzten liburuak aztertu ditu Berriotxoak,

eta zortzi argitaletxe arakatu ditu
horretarako: Santillana-Zubia,
Anaya-Haritza, Ibaizabal, Erein,
Elkar-Ikastolen Elkartea, EdebeGiltza, SM eta Vicens Vives.
Foru aldundiak 2016an lehen
sektoreko eragileekin egindako
parte hartze prozesutik etorri zen
azterketa hori egiteko beharra.
Lehentasunezko hiru erronka
identifikatu zituzten: lehen sektorearen errentagarritasuna areagotzen saiatzeko beharra; nekazari sektorearen inguruan dauden egiturak zaharkituta gelditu
direnez, berritu eta egokitzeko
beharra; eta, azkenik, gizarteari
lehen sektorearen garrantzia eta
balioak azaltzeko beharra.
Hirugarren horri dagokio Berriotxoak Muguruzaren laguntzaz eginiko azterketa. Baserrita-

Estereotipoak hausteko modu
bat hezkuntzan hastea zela pentsatu zuten, eta testuliburuei heldu zieten. Berriotxoak, halere,
argi du karga guztia ezin zaiola
hezkuntzari utzi. «Nik gomendioak jaso ditut lan honetan, proposamenak. Ondo dakit eskola
gainezka dagoela, eta eskolaren
bizkar uzten dela dena: indarkeria, zirkulazio arauak, generoa...
Dena eskolarentzat. Eskolak
badu lan bat, baina mezu hau eta
gomendio hauek gizarte osoari
helaraztekoak dira; gizartearen
isla den heinean, eskolari ere
bai».
Ildo horretan, lana ez da amaitu
azterketarekin. Argitaletxeetara
joatea da helburua, liburuetan
agertzen diren edukiak haiekin
aztertzea eta gomendioak helaraztea. Lan bera egin nahi dute
hezkuntza zentroekin ere.
Lehen Hezkuntzakoak bezala,
DBHko liburuak ere aztertu ditu
Berriotxoak, eta emaitza ez da askoz hobea: «Baserria gauza ahistoriko bat bezala agertzen da; baserria sortu zen bezala dago, ez du
bilakaerarik izan, ez dauka historiarik; beste gauza guztiek dute
historia, baina baserriak ez». Irudiekin ere badu kezka. «Marrazkietan-eta, karikaturan erortzen
gara, edo argazki zaharrak jartzen
dira. Komeniko litzateke argazki
zaharrak zein berri eta modernoak jartzea; ikusi behar da baserria
moderniza daitekeela, eta modernoa dela askotan».

AHOLKUAK
Lanaren amaieran, ondorengo gomendioak zehazten ditu Berriotxoak argitaletxe eta ikastetxeentzat:
Subjektu historikoa
«Euskal baserria subjektu historikoa da, ez esentzia bat, eta, hori
dela-eta, gizartearen eta ekonomiaren aldaketen eta denboraren
igarotzearen menpe egon da azken bost mendeetan».
Ustiapen ekonomikoa
«Euskal baserria identitate eta kultura aldakorra dituen erakundea
da: nekazaritza, abeltzaintza eta
basogintza biltzen dituen ustiapen
ekonomikoa da. Zerbitzuetara
heda daiteke, gainera».
Ez da fosil bat
«Bizitza duen subjektua da baserria, eta hala behar du izan etorkizunean. Ez da fosil bat, eta umeentzat eta gazteentzat erakargarri
izan daiteke, beste jarduera batzuekin alderatuz abantailak dituelako».
Sektore estrategikoa
«Ekonomiaren oinarrizko printzipioa betetzen du baserriak: jateko
eta edateko ematen du. Sektore
estrategikoa da, eta ezin da mito
gisa lurperatu».
Baserriaren irudia
«Paisaia eta kanpoaldea lehenesten dute baserriaren inguruko irudiek. Agian, bere lanean, bere barnealdean, bere etorkizunean eta
bere aurrerapen teknologikoetan
oinarritu behar lirateke. Ziurrenik,
marrazkietatik urrundu beharko
ginateke, hori eskematikoa delako, eta argazkietan oinarritu».
Baserritarra prestigiatu
«Bertute askoko pertsonak dira
baserritarrak, mota askotako lanak
egiten dituztelako. Bada garaia eskubide guztiak dituzten hiritar gisa
kontsideratzeko. Utz ditzagun alde
batera hiriko eliteetatik zetozen
eta datozen esku hartzeak».
Emakume baserritarra
«Testuetan garrantzi gutxi ematen
zaio emakume baserritarrari. Baserriko elementu nonahikoena
izan da, eta hala jarraitzen du izaten. Bere lana azpimarratzeko ordua da».
Tradizioaren karga
«Eztabaida ireki beharko litzateke
tradizioak baserrian duen gehiegizko pisuari buruz. Karga honek
zehaztu gabe uzten ditu bere identitatea eta etorkizuna. Hausnarketa sakon bat eskatzen du».
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puntista, egun seniorretan lehiatzen den bakarra. Gipuzkoako Lehen Mailara igo da aurten, baina
azken hilabeteotan bereziki haurrengan jarri du arreta: «Gaztetxoei lagundu behar zaie orain,
eta horretan ari naiz, eurekin gauza txikiak zuzentzen».
Mikel Egiguren eta Amboage
izan ziren Hondarribiko Pilota Eskolako zesta-puntako lehen irakasleak. Egigurenek utzi egin behar izan du, ordea, eta Jose Ramon
Agirre beteranoak hartu du haren
lekua. «Luxua da bera ondoan
izatea. Pazientzia amaiezina dauka, haurrena da bere pasioa, eta
izugarria da haurrek nola errespetatzen duten ikustea», eskertu
dio Amboagek. 14 urte artekoekin
aritzen da Agirre, Amboagek hartzen ditu hurrengoak, eta Ageda
arduratzen da 15-16 urtekoez.

Familia bat bezalakoa

Zesta-puntako Gipuzkoako Herriarteko Txapelketan debuta egingo du, bihar, Hondarribiak; etorkizuna lantzen ari dira klubean. ASIER PEREZ-KARKAMO

Hondarribiak lehen aldiz parte hartuko du zesta-puntako Herriarteko Txapelketan.
2007an eraiki zuten frontoia eta duela sei urte hasi ziren bertan haurrekin lanean.

Beste bat zestaren maparako
Asier Perez-Karkamo
Hondarribia

uela hamar urtera
arte Hondarribian
ez zegoen frontoi
luzerik. 2007an
inauguratu zuten
Jostaldi, eta handik lau urtera sortu zuten zesta-puntako eskola.
Ordutik, herrian ikaragarri hazi
da zaletasuna. Egun, 40 bat haur
ari dira entrenatzen klubean, eta
mugarria jarriko dute bihar, Gipuzkoako Herriarteko Txapelketan debuta egingo baitute. Donostia, Mutriku eta Zumaiaren aurka
ariko dira. Edozein modalitatetan
Hondarribia Herriartekoan lehiatzen den lehen aldia izango da.
Antton Ageda izan zen Hondarribiko lehen puntista: «Zesta
jaialdi bat antolatu zuten frontoia
inauguratzeko. Hura ikustera joan eta ‘nik honetan jokatu nahi
dut’ esan nuen. 14 urte nituen eta
bakarrik entrenatzen nintzen, teniseko pilotarekin eta plastikozko
zestarekin». Duela sei urte eta er-

D

di hasi ziren pilota eskola barruan
zesta-puntako atala lantzen, Yoni
Amboagek ardura hori hartu zuenean: «Mikel Egiguren puntista
profesionalak irakatsi zidan jokatzen eta biak hasi ginen irakasle
bezala». Hasieran, haurren bila
joan behar izan zutela kontatu du:
«Mikelek eta biok argi genuen
ikastetxeetara joan behar genuela, eta eskolekin jardunaldiak antolatzen hasi ginen, Lehen Hezkuntzako haurrentzat erakustaldi tailerrak egin genituen».
Julen Basterrak 10 urte zituen
ikaskideekin frontoira joan zenean: «Asko gustatu zitzaidan, eta
eskolan izena eman nahi nuela
esan nien gurasoei». Normalean
baino lau urte geroago hasi zen jokatzen, baina azkar ikasi du, eta
kadete mailako Euskal Herriko finala jokatu du aurten, Ander Porturekin batera. Haiekin batera,
beste lau hondarribiarrek eman
dute izena Gipuzkoako Herriartekoan, kadete mailan; 10-11 urterekin hasi ziren guztiak. «Asko
sufritu zuten hasieran —azaldu du

dute txikienek, eta, ondo bidean,
are hobeak izango dira».
Hondarribiarrak azkenak izan
dira zesta-puntaren mapan agertzen, baina, dagoeneko, Gipuzkoako bigarren harrobirik handiena
da eurena, Mutrikuren
atzetik: «Ligan, alebinetan, hamabi pilotari izan
ditugu, beste edozein esZesta jaialdi bat antolatu zuten kolak baino gehiago»,
frontoia inauguratzeko. Hura
gehitu du arduradunak.
ikustera joan eta ‘nik honetan
Urte gutxi barru, maila
jokatu nahi dut’ esan nuen»
guztietan aritzeko modua izango dute, egun seAntton Ageda
Hondarribiko pilotaria
niorretan daukaten ahulezia gaindituz. Izan ere,
«Udaran munduko pilotari
Amboagek eta Agedak
onenek jokatzen dute hemen,
bikotea osatuko dute
eta erreferente bilakatu gara
bihar, eta ahalegin hanjaialdi profesionalen artean»
dia egin beharko du leheYoni Amboage
nengoak, duela urte baHondarribiko Pilota Eskolako zestako arduraduna
tzuk utzi ziolako jokatzetuan izan behar da eurek ez zutela ari: «Gutxi jokatuko dut. Kadete
ispilurik hara begiratzeko. Atze- asko ditugunez, baten batek gazte
tik datozenek badaukate ispilu mailan joka dezake, eta gazteetahori, haien partidak ikustera etor- ko batek nire lekua hartu. Baina
tzen dira, eta sekulako ilusioa du- lehen partida nik jokatuko dut».
te. Eurek bezalakoak izan nahi Ageda izan zen herriko lehen
Amboagek—, baina sufriarazi zieten horien kontra irabazteko gai
dira orain». Entrenatzaileak gaineratu duenez, txikienen eredu
bilakatu dira kadeteak: «Ez dakit
noraino iritsiko diren, baina kon-

‘‘

Gasteiz, Markina, Mutriku, Zumaia, Donostia... tradizio handiko frontoiak dira guztiak. Hondarribikoak ibilbide motza du
oraindik, baina erreferente bilakatu dela uste du Amboagek:
«Udaran munduko pilotari onenek jokatzen dute hemen, eta
erreferente bihurtu gara zestapuntako jaialdi profesionalen artean. Horrek sostengua ematen
dio eskolari, eta haurrentzat oso
garrantzitsua da, gainera, ikusiz
ikasten delako».
Ez dakite zergatia azaltzen, baina badakite eskola desberdina
dela eurena. «Beste eskolen artean sona daukagu, familia baten
modukoak garelako», azaldu du
Amboagek: «Hiru anai-arreba
Gasteiztik etortzen dira astero.
Partida batera etorri ziren, giroa
gustatu egin zitzaien, eta, hangoa
utzita, gure eskolan izena eman
zuten». Ondo pentsatzeko eskatu zien Amboagek, gertuago eskola gehiago ere bazeudela azalduta. «Baina ezetz, Hondarribian
entrenatu nahi zutela erantzun
zidaten». Agedaren iritziz, une
gozoan daude: «Garrantzitsua da
sarearen barrualdekoa, baina are
garrantzitsuagoa da kanpokoa.
Horregatik, politena ez da Herriartekoa jokatzea, garen bezalakoak izatea baizik».
Ezerezetik, zesta-puntaren
mapan agertzera pasatu da Hondarribia hamarkada bakarrean.
Atzera begira jarrita, hunkitu
egin da zesta-puntako arduraduna: «Bi amets nituen hasi nintzenean: haurrak herrian zesta hartuta ikustea —eta hori jada lortu
dugu—, eta Herriartekoa jokatzea». Bihar beteko dute bigarren
amets hori, 16:00etatik aurrera,
Jostaldi pilotalekuan.
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Aurten Geoparkearen barnealdean egingo
dute Geolodia egitasmoaren Gipuzkoako
irtenaldia. «Betaurreko geologikoak» jantzi,
eta «karsten munduan» murgilduko dira.

Karstetan,
geologiari so
Ane Olaizola Zumaia

ona handia dute Zumaia, Deba eta Mutrikuko udalerriek
osatzen duten Euskal Kostaldeko Geoparkeko flyschek, fosilek eta
itsaslabarrek, baina Geoparkearen barnealdearen historia eta geologia ez dira hain ezagunak; bai,
ordea, kostaldea bezain garrantzitsuak eta interesgarriak. «Geologian gehiago jakin ohi dugu
duela ehun milioi urte gertatu zenaz, azken milioi bat urtekoaz
baino», azaldu du Asier Hilario
geologoak eta Geoparkeko zuzendari zientifikoak. «Hain zuzen, azken milioi urtean sortu da
egun daukagun paisaia, eta horren zantzu argiak daude Geoparkearen barnealdean». Hilarioren
hitzetan, zantzu horiek azaleratzeko tartea izango dute bihar,
«azalpen ulergarri eta sinpleekin». Izan ere, Geolodia egitasmoaren barruan, Gipuzkoako
aurtengo ekintzak Geoparkearen
barnealdeari jarriko dio arreta, eta
karsten munduan murgilduko
dira ibiltariak.
2005ean Teruelen (Espainia)
hasitako egitasmoa da Geolodia,
eta, ordutik, maiatza iristearekin
batera hitzordu berezia izaten dute geologoek zein geologia zaleek.
Gipuzkoan, 2011tik ari dira egiten
ekimena, eta, bihar irtenaldi gidatuak egingo dituzte han-hemen-

S

ka, Begiratu zer zapaltzen duzun
lelopean. Aurten Euskal Kostaldeko Geoparkeak hartu du Gipuzkoako irtenaldi gidatua antolatzeko ardura, eta, Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean, Karst. Koralezko mendiak eta
bailara ezkutuak lau ordu iraungo duen ibilaldi gidatua egingo
dute Geoparkean barrena, Hilarioren eta Arantza Aranburu
EHUko irakaslearen azalpenek
lagunduta.
Geoparkeko paisaiaren bilakaera geologikoa eta Behe Kretazeoko koralezko arrezifeak ezagutuko dituzte irtenaldian parte hartuko duten 50 lagunek —osatuta
dago taldea—. Debako Itziar auzoudalean elkartu, eta Arbil mendian egingo dute lehenengo geldialdia. «Hango behatokia oso
eremu egokia da Geoparkearen
bilakaera osoa jakiteko». Hilarioren arabera, duela milioi bat eta bi
milioi urte artean sortu zen egungo paisaia, eta hura nola eratu zen
azalduko dute Lasturgo menditik.
«Itsasoan, koralezko arrezifeak
sortu ziren sakonera txikia zegoen eremuetan, eta arrezife horietan eratu ziren Geoparkearen
barnealdean dauden kareharriak.
Itsasotik atera eta higatuz joan ziren arrokak, gaur egungo forma
hartzeraino». Geologoaren hitzetan, Geoparkean «oso ondo» dago idatzita haren paisaiaren bilakaera, eta hori ulertzeko gakoak
emango dituzte: «Itsasotik azale-

Geoparkeak joan den abenduan egindako irtenaldietako bat. GEOPARKEA

ratu zen kareharria karst bihurtu
zelako ditugu halako sakonuneak
eta horrenbeste kobazulo bailara
honetan».
Lastur auzoa ere ezagutuko dute, «bailara naturala baino gehiago, sakonune bat» delako. Bailara
zeharkatzeaz gain, hango harrobia bisitatuko dute ibiltariek, eta
bertako harria ikusiko dute Hector Fano geologoaren eskutik.
Izan ere, berezia bezain ikusgarria
da harrobi hori, koralezko arrezifeetan sortutako kareharria ustiatzen baitute bertan. «Koralezko
arrezifeetan sortutakoa izanik,
oso polita da hango harria. Koralak daude harrobi osoan, eta koralezko arrezife batean egotea bezalakoa da». Gainontzeko harrobi
ia guztiak ez bezala, arroka edergarriak ustiatzen dituzte Lasturren.

‘‘
Informazio asko
daukagu alde guztietan,
eta interesa pizten da
zerbaitek harritzen
zaituenean»
«Koralak daude
Lasturgo harrobian,
eta koralezko arrezife
batean egotea
bezala da»
Asier Hilario
Geologoa

Bisitariek «betaurreko geologikoak» janzten dituzte irtenaldietan, aurrean dituzten paisaiak
bestelako begiradarekin ikusteko. Hilarioren ustez, «ezjakintasun handia» dago geologiak konta ditzakeen istorioen inguruan,
baina, ondo komunikatuz gero,
«edozein harritzeko moduko gaitasuna» dauka. Hain zuzen, ahalmen hori preziatzen du jendeak
gehien. «Informazio asko daukagu alde guztietan, eta interesa pizten da zerbaitek harritzen zaituenean. Gainera, paisaiaren irakurketa eginda, atzean sekulako historia duela ohartzen zara».

Ogibidearen «harrotasuna»
Gune geologikoak ezagutaraztea
eta geologoen lanari balioa ematea, hori izan da egitasmoaren hasierako helburua. Hego Euskal
Herritik, pixkanaka, Espainiako
estatuko probintzietara zabaldu
da egitasmoa, eta bestelako maila
hartu du; egun, 50.000 lagunek
hartzen dute parte irtenaldietan,
eta 500 geologo aritzen dira gidari
lanetan. «Ogibide baten harrotasuna islatzen du Geolodiak», dio
Hilariok. Haren arabera, Gipuzkoan «harrera bikaina» izaten
dute irtenaldiek, eta horren adierazgarri da urtero bete egiten direla toki guztiak. Geologoaren hitzetan, parte hartzen dutenak
«oso gustura» geratzen dira jasotakoarekin. «Helburuak betetzen
ari gara».
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Itsasoa eta itsasontzi tradizionalak izango dira, ordea, jaialdiaren bi oinarriak, eta, horren harira, badian egongo diren ontziak
bisitatzeko aukera ere izango da.
Dagoeneko agortu dira L’Hermioneontzia bisitatzeko salgai jarritako onlinesarrera guztiak. Dena den, maiatzaren 18tik 21era
barkuan bertan sarrerak erosteko
aukera egongo da; 30 jarriko dituzte salgai ordu erdiro. Kaskelot
eta Le Biche ontziak ere badian
egongo dira, eta horiek ere bisitatu ahal izango dira. «Ikusgarria
izango da badia ontzi tradizionalez beteta ikustea», aitortu du
Agotek, eta eskertu egin du bertako zein kanpoko itsasontziek Pasaian egoteko izan duten prestutasuna. «Pasaiak itsas giroan
erreferentzialtasuna lortu duela
esan nahi du horrek». Euskal jatorrikoak izango dira 116 ontzietatik ia erdiak.

Portugaldik, itsasontzian
Alfredo Retortillo, Izaskun Gomez, Denis Itxaso eta Xabier Agote, Pasaiako Itsas Festibalaren aurkezpenean. MAIALEN ANDRES / FOKU

Maiatzaren 17tik 21era, Pasaiako Itsas Festibala egingo dute Pasaiako badian,
lehen aldiz; itsasoko tradizioari keinuka, kultur eskaintza zabala daukate prest.

Itsas ondarearen lehorreratzea
Unai Zubeldia

azioarteko itsas topaketa
handi
bat». Horixe izango da I. Pasaiako
Itsas Festibala.
Musika, gastronomia eta erakusketak uztartuta, maiatzaren 17tik
21era itsaso zabalean murgilduko
da badia. L’Hermione Lafayette
markesak AEBen Independentzia
Gerran laguntzeko erabili zuen
Frantziako fragataren erreplika
porturatuta hasiko da jaialdia, ostegunean, 18:00etan, eta guztira
116 ontzi tradizional elkartuko dira badian. «Itsas historia handia
duen herria da Pasaia, eta historia
hori azaleratzeko eta partekatzeko aukera emango digu jaialdiak.
Europako itsas kulturaren mapan
ere kokatuko gaitu», adierazi du
Xabier Agote Albaola Itsas Kultur
Faktoriako presidenteak.
Itsasoratzea eta lehorreratzea,
bi errealitate horiei helduta, bitan
banatuko dute jaialdia. Ontzi tradizionalen gunea izango da uretakoa, badiakoa, eta kultur eskaintza lantzeko gunea bestea, lehorrekoa. Pasai San Pedro, Pasai Donibane eta Trintxerpe, hiru gune

N

nagusi horiek izango dituzte lehorrean. Galizia izango da aurtengo
gonbidatu berezia —jaialdia bi urtez behin antolatzeko asmoa daukate—, eta Trintxerpen kokatuko
dute galiziarren gune nagusia.
Besteren artean, Galiziako kulturaren erakusketa, Pasaia Bistak
argazki galeria, Bor Bor emakumeen arteko topaketa, musika

biharamunean, 12:30ean, Gudarien plazan. Pasai Donibanen,
Anne Etxegoien eta Maika Makovskiren txanda izango da maiatzaren 18an, Bizkaia plazan
(21:00); Maider Zabalegi ariko da
hilaren 19an, leku berean (22:00);
eta Oso Fan maiatzaren 20an,
17:00etan, Santiago plazan. Pasai
San Pedroko guneari dagokionez,
Kiko Venenok eskainiko
du kontzertua maiatzaren 17an, 21:00etan,
kaian, eta Juan Mari BelItsas historia handia du
tran hirukoteak hilaren
Pasaiak, eta historia hori
20an, 12:00etan, leku beazaleratzeko eta partekatzeko rean.
aukera emango digu jaialdiak»
Musika emanaldietatik haragoko ekitaldia
Xabier Agote
Albaola Itsas Kultur Faktoriako presidentea
izango da, ordea, Pasaiako Itsas Festibala. Bost
tresnen tailerra, musika errezital- egunetarako eskaintza zabala
dia eta gaiteroen desfilea izango daukate prest. Pasai Donibaneko
dituzte bertan. Horrez gain, Gali- guneari dagokionez, bisita gidaziako Letren Eguna ere ospatuko tuak, mahai inguruak, kongredute igandean.
sua, artisautza eta bertako proMusikazaleentzat, berriz, Juan duktuen azoka, itsas parrilla jana,
Valls (12:30) —Gudarien plazan—, kantujira, txistularien diana, esku
Iñigo Serrulla, Morcheeba eta Ru- pilota erakustaldiak, trikitixa,
ral Zombiesen (21:00) emanaldiak bertsolariak eta abesbatzen emaizango dira Trintxerpen, maiatza- naldiak izango dituzte, besteak
ren 19an —Hospitalilloan azken beste. Pasai San Pedron, berriz,
horiek—, eta Sara Mansillarena antzeztutako bisita gidatuak, era-

‘‘

kusketak, sagardo festa, itsasargira ibilaldia, hitzaldiak, txistularien alardea, jantzi tradizionalen
desfilea, abesbatzen emanaldiak,
eta haurrentzako tailerrak dauzkate prest. www.pasaiafestival.com webgunean ikus daiteke
bost egunetarako egitarau osoa.

Erakundeen, elkarteen, boluntarioen, herritarren... elkarlana goraipatu du Agotek, eta eskerrak
eman dizkie guztiei. «Euren historiaz eta ondareaz harro egon
daitezke pasaitarrak. Guztion artean, itsas kulturaren mapan dagokion lekura eramaten ari gara
herri hau». Jende oldea espero
dute bost egunetan, eta Pasaiara
autoz ez joateko eskatu dute antolatzaileek; itxita egongo dira sarrerak. Autobusa edo trena erabiltzeko aholkua eman dute.
Denak ez dira autobusez edo
trenez joango, ordea, L’Hermione
ontzian bertan porturatuko delako euskal espedizio bat. Herenegun ontziratu ziren, Portimaon,
Portugalen, eta itsasoz egiten ari
dira Euskal Herrira arteko bidea.
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MUSIKA

Beasain b Jaiak

AIA Mirari, Aintzane eta Lutxurdio.

DONOSTIA Red Baraat.

PASAIA Falta.

b Astelehenean, 20:30ean,

b Bihar, 19:00etan, San Pedroko

Dabadaban.

udal aretoan.

b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

DONOSTIA Vundabar.

PASAIA Muskulo eta Anakrusa.

ANDOAIN Pendejo eta Trini Fox.

b Asteazkenean, 20:30ean,

b Bihar, 20:00etan, Ziriza etxean.

b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

Dabadaban.

ANTZUOLA Seitan eta Klak!son.

DONOSTIA Black Gamba.

b Gaur, 19:00etan, gaztetxean.

b Ostegunean, 19:00etan,

PASAIA Kiko Veneno.
b Ostegunean, 21:00etan, Albaolan.

San Martin azokan.

SORALUZE La Furia, Kokein

b Ostegunean, 22:00etan,

DONOSTIA Manolo Garcia.

eta Deus Ez.
b Bihar, 22:30ean, Klik Egunean.

gaztetxean.

b Ostegunean, 20:00etan,

ARRASATE Rukula.

Kursaalean.

TOLOSA Revolta Permanent

EIBAR Kalakan & Khamir: Mugak.

eta Yao.
b Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

AZKOITIA Plum Green

eta Serpiente.
b Gaur, 22:30ean, Matadeixen.
AZKOITIA Sicut Pratum eta Hodei.
b Bihar, 18:30ean, Santa Kutzen.

AZPEITIA Vendetta eta Zesura.
b Bihar, 23:00etan, Sanagustinen.

Loinatz jaietan murgilduta

b Bihar, 20:30ean, Koliseoan.

Atzo ireki zituzten Beasaingo Loinatz jaietako txosnak, eta gaur
18:00etan hasiko dira festak ofizialki —irudian, danborrada, iaz—. Emanaldi ugari izango da hurrengo bi asteetan; urrutira joan gabe, Hell Beer
Boys, Azken Sustraiak, Aurrez Aurre, Las Tuerkas eta DJ Mintx ariko dira
gaur, txosnetan, eta Puro Relajo eta Hell Ryders Bideluze plazan. G. HITZA

b Igandean, 12:30ean, Herriko

AZPEITIA M. Ward.

URRETXU Eyharts, Telmo Trenor
ELGOIBAR Udal Musika Banda.

eta Frances Be.
b Bihar, 19:00etan, Gaztelekun.

Antzokian.
ZARAUTZ Slow Times.
ESKORIATZA Iker Lauroba eta

b Bihar, 19:30ean, Santa Marinan.

Leire Berasaluze.
b Bihar, 18:00etan, Inkernun.

ZARAUTZ Son Candela.

b Ostegunean, 21:30ean,

DONOSTIA Frank.

DONOSTIA Gatillazo eta Puraposse.

ESKORIATZA Guda Dantza

b Bihar, 20:00etan, Lege Zaharren
enparantzan.

b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.

b Bihar, 20:00etan, Dokan.

eta DJ Parrucho.
b Bihar, 22:00etan, Inkernun.

ZARAUTZ Txinpirin eta

Azken Sustraiak, Aurrez Aurre,
Las Tuerkas eta DJ Mintx.
b Gaur, 23:00etan, txosnetan.

DONOSTIA Sumision City Blues.

DONOSTIA Txiringo, Triku Harri,

b Gaur, 20:00etan, Covent

GAZTELU La Jodedera.

Zarautz Txiki abesbatzak.
b Igandean, 12:00etan, Iñurritzan.

BEASAIN Puro Relajo

DONOSTIA Baron Rojo.

A la Vuelta de la Esquina, El Negro
La Plax, Peye Honey, DJ Demakras.
b Bihar, 20:00etan, Bidebietako
Txanpontxo jaietan.

eta Hell Ryders.
b Gaur, 23:00etan, Bideluze plazan.

b Gaur, 20:30ean, Dokan.

Sanagustinen.
BEASAIN Hell Beer Boys,

Gardenen.

DONOSTIA Bigott eta Chalet Rosa.

b Bihar, 19:00etan, elizpean.

ZUMAIA Arenna, Bide Bakarra,
HONDARRIBIA 2zio eta

DONOSTIA Screamers & Sinners,

Acto Messie.
b Gaur, 22:00etan, Psilocybenean.
HONDARRIBIA Sergio Esteban.

Rodeo eta Blowing Soul.
b Bihar, 20:00etan, Amaiako plazan.

ANTZERKIA

BEASAIN Nuevo Catecismo Cato-

b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

Lie Detectors, Idolos del Extrarradio.
b Bihar, 22:30ean, Mogambon.

lico, Novus Ordo, Repercusion eta
Mammut & The Palmeras Stuck.
b Bihar, 22:30ean, txosnetan.

DONOSTIA Doctor Deseo.

DONOSTIA DJ Jotatxo.

b Gaur eta bihar, 22:00etan,

b Bihar, 23:00etan, Bidebietako

Intxaurrondoko kultur etxean.

Txanpontxo jaietan.

IRUN Kaotiko, Korkones eta

DONOSTIA Gealman.

DONOSTIA Cora Novoa

Malos Tiempos Bastardos.
b Gaur, 20:00etan, Tunk aretoan.

b Gaur, 22:00etan, Bidebietako

Txanpontxo jaietan.

eta Ope Loeb.
b Bihar, 23:45ean, Dabadaban.

IRUN Haize boskotea: Javier

DONOSTIA Pangea, Atxurra

DONOSTIA The Inductions

eta The Northagirres.
b Igandean, 19:00etan,
Le Bukowskin.

txosnetan.

Sound Band eta Obduccion
de la Amenaza.
b Gaur, 00:00etan, Bidebietako
Txanpontxo jaietan.

DONOSTIA Patxi Saiz.

b Ostegunean, 09:30ean eta

BEASAIN Txaloka: Bualá.

DONOSTIA Ismael Serrano.

DONOSTIA Quinteto Grazioso.

b Astelehenean, 19:30ean,

11:00etan, Amaian.

b Asteartean, 18:00etan, Erauskinen.

b Gaur, 20:00etan, Kursaalean.

b Bihar, 11:00etan, EOSen egoitzan.

Larrotxene kultur etxean.
LEGAZPI Garikoitz Mendizabal

BERGARA La Enana Naranja:

eta Ana Belen Garcia.
b Igandean, 19:00etan, parrokian.

Kontukantari 2. Mendian ibiltari.
b Igandean, 12:00etan, Semirarixoan.

LEGORRETA DJ Bull.

DONOSTIA Laurentzi Prod:

BEASAIN Munch eta Su Ta Gar.
b Bihar, 23:00etan, Bideluze plazan.

BEASAIN Lisker.
b Astelehenean, 19:00etan eta

23:00etan, Bideluze plazan.
BEASAIN Guri 5 eta DJ Bull.
b Astelehenean, 20:00etan,

b Ostegunean, 19:00etan,

ARETXABALETA Apropox:

kultur etxean.

Mugarrixak.
b Bihar, 22:00etan, Zaraian.

Arruabarrena, Lorea Gurrutxaga,
Eneko Iriarte, Nagore Larrion eta
Ane Ruiz.
b Igandean, 19:00etan, Amaian.

ARRASATE Leo Bassi: El último

bufón.
b Igandean, 19:30ean, Amaian.
AZPEITIA Axut: Zazpi senideko.
b Gaur, 22:00etan, Soreasun.

BEASAIN Trapu Zaharra: Etsita.
b Igandean, 18:00etan, Erauskinen.

IRUN Ametsa Txiki abesbatza.

b Gaur, 01:00ean, Azintzio jaietan.

Santxoren anaia.
b Gaur eta bihar, 20:00etan,

OIARTZUN Konbenio del Metal,

Antzoki Zaharrean.

Indomables eta Ready Aim Fire.
b Bihar, 22:00etan, Pagoan.

DONOSTIA Irrien Lagunak:

OÑATI Txua, D-skarga eta Deliriun.

b Bihar, 17:30ean, Bidebietan.

Zatoz jolastera.
b Gaur, 22:30ean, Kasablankako

jaietan.

DONOSTIA AET: Lisistrata

OÑATI Oier, Miren eta Agur.

b Astelehenean, 19:30ean,

b Bihar, 22:30ean, Murgiako jaietan.

Gazteszenan.

eta Desahogos.
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DONOSTIA AET: Ilargian.

TOLOSA Dantzaz & Blac Box

b Asteazkenean euskaraz,

Theatre: Harri, orri, ar.
b Gaur, 20:30ean, Leidorren.

eta ostegunean gazteleraz,
19:30ean, Gazteszenan.

BERTSOLARITZA
EIBAR Teatro de Malta eta

Teatro del Paramo: Alberti,
un mar de versos.
b Astelehenean, 15:00etan,
Hezkuntza Esparruan.

ALTZAGA Altzagarateko errome-

EIBAR Lekim: Enperadorearen

ASTEASU Bertso afaria:

jantzia.

Sebastian Lizaso, Unai Mendizabal
eta Haritz Mujika.
b Bihar iluntzean, Sarasola
sagardotegian.

b Ostegunean, 15:00etan,

Hezkuntza Esparruan.

ria: Andoni Egaña eta Aitor Sarriegi.
b Igandean, eguerditik aurrera,
Altzagarate jatetxean eta plazan.

ERRENTERIA Alaitasuna:

La llamada.

ASTIGARRAGA Andoni Egaña

b Bihar, 17:30ean, Niessen aretoan.

eta Sebastian Lizaso.
b Asteartean, egun osoan,
plaza librean.

LEZO Marie de Jongh: Izar.
b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

BEASAIN Amets Arzallus, Unai
TOLOSA Teatro Lejo: Hands Up.
b Bihar, 18:30ean eta 20:00etan,

Topic zentroan.

Agirre, Iñaki Apalategi eta Iker
Zubeldia.
b Asteartean, 13:00etan eta
19:30ean, Biodeluze plazan.

URNIETA Xake: Lur.
b Astelehenean, 11:30ean, Saroben.

DONOSTIA Bertso bazkaria:

ZALDIBIA Iragana, lahar eta

Sustrai Colina eta Aitor Mendiluze.
b Bihar eguerdian, Eltzegor
elkartean.

larrosa, Segurako herri antzerkia.
b Gaur, 22:30ean, antzokian.

DONOSTIA Kantujira Amaia Agirre
ZUMAIA Hecho en Casa: Izpiliku

sasi gibelean gordeturik, Cyranok
lixibaren usain ona zuen.
b Gaur, 19:00etan, Aita Marin.

eta Nerea Elustondorekin.
b Bihar, 12:00etan, Loiola auzoan,
Hontza elkartetik abiatuta.

nos manda hacer teatro?.
b Gaur, 20:00etan, Zelai Ariztin.

Beñat Lizaso eta Aitor Mendiluze.
b Asteartean, Guadalupe zelaian.

La inmigración de origen extranjero en el País Vasco y Arrasate.
Mitos y realidades.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Kulturaten.
AZKOITIA M. C. Basterretxea:

Euskal Herria, kultura matrilineala.
b Gaur, 19:00etan, Elkargunean.
AZKOITIA Marian Esnaola eta

Nerea Kortajarenarena: Guk gure
pentsioak.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Elkargunean.
AZPEITIA Jone Etxeberria:

Emakumeak eta militantzia.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Sanagustinen.
DONOSTIA Goldatu Taldea:

40. urteurreneko jaia.
b Bihar, 12:30etik aurrera, plazan.

DONOSTIA Pedro Etxeberria Goñi:

b Gaur, 18:00etan, Sebero Altube
plazan.

OIARTZUN Oiartzun ibaiaren

Itsasoko San Bartolome elizako
erretaula.
b Asteartean, 19:00etan,
Koldo Mitxelena Kulturunean.

Poetika.
b Ostegunean, 19:30ean,
Koldo Mitxelena kulturunean.
LEGAZPI Ikastolak 50 urte.
b Asteazkenean, 18:30ean,

LEGAZPI Gu ere bertsotan

URRETXU Marc Badal:

eskoletako programako
kurtso amaierako jaialdia.
b Asteartean, 17:00etatik aurrera,
Latxartegi aretoan.

Landatutako bioaniztasuna
eta bertako hazien garrantzia.
b Ostegunean, 19:00etan,
Aizpurunea kultur etxean.

b Gaur, 19:00etan,

OIARTZUN Bertso afaria:

ZARAUTZ Ainhoa Intxaurrandieta

Nestor Basterretxea plazan.

Unai Agirre eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 21:00etan, Aldeguna
elkartean.

eta Igor Meltxor: Angula ustelak.
b Astelehenean, 19:00etan,
Putzuzulo gaztetxean.

b Bihar, 20:00etan,

OÑATI Bertso afaria:

ZUMAIA Aitziber Gorrotxategi:

Viktoria Eugenia antzokian.

Sustrai Colina erta Aitor Mendiluze.
b Bihar iluntzean, Baserritarren
elkartean.

Aizarnako lignitoa eta Ibañarrietako tupa ‘iraulika’-ren ekoizpenean.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Oxford aretoan.

Latxartegi aretoan.

ANDOAIN Kukai: Oskara.

BEASAIN Alurr taldea: Irradak.
b Ostegunean, 19:30ean, Usurben.

DONOSTIA Amaia Elizaran: Block.

DONOSTIA Mathilde Monnier

& La Ribot: Gustavia.

ERRENTERIA Beti Prest: mutxikoak.
b Igandean, 12:00etan, plazan.

USURBIL Bertso bazkaria:
IRUN Eraiki taldea.

Ane Labaka eta Sebastian Lizaso.

b Bihar, 19:00etan, Amaia zentroan.

b Igandean, 14:00etan, frontoian.

LEGAZPI Haurren Euskal Herriko

ZARAUTZ Bertso afaria:

b Asteazkenean, 21:30ean,

Neskatxena Txapelketa.
b Bihar, 17:00etan, azokan.

Iñaki Apalategi eta Iker Zubeldia.
b Gaur iluntzean, Jakoba tabernan.

Matadeixen.

OÑATI Oñatz taldea.

ZUMARRAGA Bertso afaria:

b Igandean, 13:00etan,

Aitor Sarriegi eta German Urteaga.
b Gaur iluntzean, Eitzako jaietan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
AZKOITIA Allegro Non Troppo.

ZUMARRAGA Amor, vida de mi

Kasablankako jaietan.

Maiatzeko bigarren igandearekin, Atxorrotx kultur elkartearen eguna ospatuko dute Eskoriatzan. Puzgarriak, txistularien kalejira, taloak eta sagardoa, bazkideen argazkia, paella jana, Iker Lauroba eta Leire Berasaluzeren kantaldi akustikoa, buruhandiak eta Guda Dantza dantza taldearen
DJ Parruchoren emanaldiak izango dira. Irudian, iazko bazkaria. ATXORROTX

ARRASATE Saharawi festa.

Ane Labaka eta Maialen Lujanbio.
b Bihar, 22:00etan, kultur etxean.

b Gaur, 21:30ean, Basteron.

Egun osoko gozatua

Trantsizioa Euskal Herrian eta
espainiar estatuan mahai ingurua.
b Astelehenean eta asteazkenean,
19:00etan, Koldo Mitxelena
kulturunean.

LASARTE-ORIA Andoni Egaña,

DANTZA

Eskoriatza b Atxorrotx kultur elkartearen eguna

ARRASATE Gorka Moreno:

DONOSTIA Tere Irastortza:
HONDARRIBIA San Isidro eguna:

ZUMARRAGA Arco Iris: ¿Y quién

HITZALDIAK

vida operaren emanaldia.
b Ostegunean, 20:15ean,
Zelai Arizti aretoan.

BESTELAKOAK

ESKORIATZA Genero identitateak:

Izateko eta esateko era literatur
topaketa: Miren Amuriza, Uxue
Alberdi, Arantxa Urretabizkaia,
Txaro Gallego...
b Asteazkenean, 09:15etik
14:00etara, Zaldibar antzokian.

LIZARTZA Txirrita elkartearen

garbiketa, Ekofishen barruan.
b Igandean, 10:30ean, Iturriozko
soroan.
ZIZURKIL Euskalkien Eguna:

irakurketa jarraitua euskalkietan
eta zazpi lurraldeetako postuak.
b Gaur, 11:00etatik aurrera, plazan.
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Itzea Urkizu Arsuaga

Aldizkari batean irakurritako elkarrizketa batek bultzatu zuen
Maitane Ormazabal Larzabal (Lasarte-Oria, 1979) ordura arteko
lana uztera, eta betidanik gustuko
izandakoa ogibide du orain: antolatzaile profesionala da. Ohitura
aldaketetatik abiatuta, hainbat
egoera kudeatzeko laguntza eskaintzen die bere bezeroei, Txukuntzen zerbitzuaren bitartez
(www.txukuntzen.com). «Ordena onuragarria da denontzat».
Zer txukuntzen laguntzen diozu
jendeari?
Lau zerbitzu orokor dauzka Txukuntzen-ek. Batetik, bulegoak
txukuntzen eta ordenaren eta antolaketaren inguruko irizpideak
irakasten aritzen naiz. Bestetik,
etxe aldaketetarako laguntza ere
eskaintzen dut, momentu oso bereziak izaten baitira, estres handikoak. Kasu horietan, prozesu osoaz edo prozesuaren zati batez ardura naiteke. Ordena orokorrarena litzateke hirugarren zutabea:
logelak, egongelak, sukaldeak,
komunak, trastelekuak... Ohiturak hartzea da garrantzitsuena.
Eta, azkenik, herentzia egoerak
ere kudeatzen ditut.
Herentziak? Nola?
Jendeak etxebizitzak jaso ohi ditu
oinordetzan, inguruko norbait hil
delako edo, adibidez, adinekoen
zentro batera joan delako. Etxe
horiek hustu egin behar izaten dira berrerabili ahal izateko eta alokairuan edo salgai jarri ahal izateko, baina ez da kontu erraza izaten. Bertan dagoen guztia hartu,
antolatu, inbentario bat egin, senideen artean banatu, eta, azkenik,
egoki kudeatu behar da baztertu
beharreko guztia. Ingurumenaren zaintza da nire proiektuaren
balioetako bat, eta, beraz, ez dit
balio objektu horiek guztiak edonola kudeatzeak.
Zein zerbitzuk du eskaera handiena?
Denetik egin dut oraingoz, baina
etxe aldaketek harrera ona izatea
espero dut. Nahi izanez gero, ia

ELKARRIZKETA

ITZEA URKIZU / TOLOSALDEKO ATARIA

«Bizi zikloak
egon daitezke
armairu baten
barruan»
Maitane Ormazabal b Antolatzailea
Txukuntzen egitasmoaren bidez, Ormazabalek
espazioak antolatzen laguntzen dio jendeari.
Antolatzaile profesionala da, baina gatazka
konpontzailetzat ere badu bere burua, ordena
eta elkarbizitza eskutik doazela uste baitu.

gauza guztiez kezkatzen naiz ni;
tragikomedikoak dira etxe aldaketak. Herentziekin ere gatazka
handia izaten da. Dolu prozesu
batean, askotan, jendeak ez du
psikologoaren laguntzarik izaten,
baina nire lana lagungarria suerta
dakieke, hildako pertsona horren
gauzak norbere bizitzatik atera
behar izaten dituztelako. Batzuek
laguntza handia behar izaten dute
horretarako. Egia esan, Euskal
Herrian nahiko itxiak gara norbere etxea edo armairua kanpoko
norbaiti irekitzeko, eta normala
ere bada: bizi zikloak egon daitezke armairu baten barruan.
Zein irizpide erabiltzen dituzu
txukuntzen edo antolatzen irakasteko?
Oso-oso desberdina da kasu bakoitza. Espazio bat antolatzera joaten naizenean, nahiz eta nik nire
irizpide propioak izan, ezin ditut
erabat inposatu. Horregatik, hasteko, elkarrizketa moduko bat
egiten diet pertsona horiei, eta beren ohitura, arazo eta abarrak
kontatzen dizkidate eurek. Baina,
horrez guztiaz gain, gauza asko
ikusten ditut nik: puntu kritikoak.
Plangintza bat egin, eta nire irizpideak eta beren errutina uztartzen
saiatzen naiz, ohitura onak sustatzeko.
Espazioak antolatzeak ba al du
eraginik egunerokoan?
Konturatzen ez bagara ere, espazioen antolakuntzak eta ordenak
zerikusi handia dute norbere psikologiarekin. Espazio txukun batean lan egiteak edo bizitzeak eragin zuzena dauka norbere osasunean. Horrek ez du esan nahi, noski, guztiak modu perfektuan egon
behar duenik eta gure denbora
guztia eskematikoki ordenatuta
eduki behar dugunik.
Ba al da espazio guztietarako
balio duen gakorik?
Gatazkak konpontzea da antolatzea, eta jendearen artekoak izaten dira espazioetako gatazkak.
Pertsona bat bakarrik bizi denean,
erlatiboak izaten dira arazoak, eta
espazio hori bere irizpideen arabera ordenatzen saiatzen gara.

Elkarbizitza, beraz, oso garrantzitsua da antolaketan.
Bai. Izan ere, zuri ordena iruditzen
zaizuna, zure bikotekideari, beharbada, ez zaio irudituko, edo alderantziz, eta sekulako gatazkak
sortzen dira hor. Nik uste dut gainontzekoek errespetatu egin behar dituztela norbere espazioak
—etxean, bulegoan...—. Hori bai,
denen artean jarritakoak eta
errespetatutakoak izan behar dute denen espazioetako irizpideek.
Ingurumena da zure balioetako
bat, eta, bide horretan, zenbait
tailer eskaintzen dituzu, armairua antolatzeari begira. Tolosako Zuzeu bigarren eskuko dendan aritu zinen joan den astean,
eta ekainean berriz ariko zara.
Bai. Sare sozialetan jarraitzen
nuen Zuzeu, eta Lidia Hernandez
jabearekin harremanetan jarri
nintzen Txukuntzen-ekin hasi
nintzenean, bere denda eredua eta
nire proposamena oso bateragarriak direlako. Gustuko dut koherentzia, eta, beraz, benetan ingurumena zaindu nahi dugula pentsatzen badugu, argi dago zerbait
egin behar dugula egungo kontsumo ohiturak aldatzeko.
Berrerabiltzeaz ari zara hizketan. Oso materialista al da gizartea, oro har?
Bai. Gizarte hiperkontsumista batean bizi gara, eta lotura materialak sortzera garamatza horrek. Lotura material horiek beste hutsune emozional batzuen adierazle
direla nabarmentzen dut tailerretan. Hori jakiteko ez da psikologoa
izan behar, zentzuzko kontu bat
da.
Zure ustez, zein harrera du antolatzaile profesionalaren figurak?
Kontu hau guztia askori nahiko
esnoba iruditzen zaiola uste dut,
baina denontzat da onuragarria
antolaketa eta ordena. Askok perfekzionismoari lotzen diote jarduera hau, antolatzaileok oso karratuak bagina bezala. Baina ez da
nire kasua. Bezeroak arazoa planteatzen digu, eta laguntzeko gaude gu.

