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ibiltzeko

Gipuzkoako errepideetan 67 txirrindulari zauritu dira aurten; horietako hamar, larri b Ertzaintzak
zortzi gidariri jarri die salaketa aurreratzeko metro eta erdiko distantzia ez errespetatzeagatik 2-3
b
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Oriako Txirrindulari Eskolak joan den igandean Jose Carrasco eta Nere Agirreri egindako omenaldia; haien semeak taldeak korritzen du. JON URBE / FOKU

Txirrindularien segurtasunaren gaia berriro ere mahai gainean jarri du Leonen auto batek
harrapatuta hildako Villabonako senar-emazteen kasuak. Bide heziketa ezinbesteko jo dute
Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioak, Oriako Txirrindulari Eskolak eta Trafiko Zuzendaritzak.

Ahulenentzako babes eske
Eider Goenaga Lizaso Donostia

ISTRIPUAK
2013

eondik (Espainia)
heldu zen joan den
astean albiste lazgarria; alkohol
tasa bost aldiz biderkatzen zuen
auto gidari batek Villabonako txirrindulari familia bat harrapatu
zuen, eta Jose Carrasco eta Nerea
Agirre gurasoak momentuan hil
zituen, 12 urteko semea umezurtz
utzita. Gertatutakoak berriro jarri
du mahai gainean txirrindularien
segurtasunaren gaia.
Gipuzkoako errepideetan,
2013tik bi txirrindulari hil dira istripuz, baina zaurituak askoz
gehiago dira. Eusko Jaurlaritzako
Trafiko Zuzendaritzak emandako
datuen arabera, aurten jada hamar zauritu larri izan dira, eta 57
zauritu arin. Iaz, urte osoan, 30
zauritu larri izan ziren, eta 112
zauritu arin. Urtez urteko konparazioan, goranzko joera bat ikus-
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Hildakoak
Larri zaurituak
Arin zaurituak
Guztira

1
15
64
80

2014

2015

2016

2017

2018

0
1
0
0
0
27
27
21
30
10
108
111
94
112
57
135
139
115
142
67
(*) Aurtengo datuak uztailaren 3ra artekoak dira. Iturria: Trafiko Zuzendaritza

ten da zauritu kopuruan.«Datuak erabat adierazgarri izan daitezen, kontuan izan behar da bizikletaren erabilerak azken urteotan izandako gorakada», argitu
du Trafiko Zuzendaritzak.
Horrez gain, txirrindulariak
aurreratzerakoan utzi behar den
metro eta erdiko tartea ez errespetatzeagatik, Ertzaintzak aurten, Gipuzkoan, zortzi auto gidariri jarri die salaketa. 2016an, hamazazpi salaketa jarri zituzten,
eta 2017an, berriz, 11. 2015-2020
epealdirako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako
eta Iraunkorrerako Plan Estrategikoan jasotzen ditu Trafiko Zuzendaritzak txirrindularien babe-

serako neurriak. Baita helburuak
ere: 2020rako, Araba, Bizkai eta
Gipuzkoan hildakoen kopurua
gehienez batekoa izatea eta larri
zauritutakoak gehienez 25 izatea
du jomuga. Azken hildakoa Bizkaian izan zen, 2016an, eta ordutik ez da gehiago izan; baina zauritu larrien kopurua jomugatik
urrun dago oraindik: iaz, 50 izan
ziren larri zaurituak, eta 269 arin
zauritutakoak.

Errepidean, beldurra
Istripuan hildako bikotea ondo
ezagutzen zuen Aitor Aierzak,
Oriako Txirrindulari Eskolako lehendakariak. Haien semeak hiru
urte daramatza taldean, eta aitak

askotan laguntzen zien umeen
entrenamenduetan eta lasterketetan. Aierzak bizitza osoa darama bizikletarekin errepidean;
umetan Oriako taldean korritu
zuen, hogeitik gora urte zuzendari gisa aritu zen, eta azken lau urteetan lehendakari karguan dago.
Gertatutakoa «sekulako kolpea»
izan dela esan du, eta aitortu du
errepidera irteten direnean «beldurra» sentitzen dutela.
9 urte egiten dituzten urtean sar
daitezke umeak taldean, eta 11 urterekin hasten dira lehiatzen. Neguan apenas ateratzen diren errepidera, baina martxoan, behin ordu aldaketa egin ondoren, errepidera irteten hasten dira. «Kadete-

ak [15-16 urte] eta gazteak [17-18
urte] askotan bakarrik ateratzen
dira. Astean behin, entrenamendu bateratua egiten dugu, auto
bat atzean jarrita; baina, adin horietan, ia egunero entrenatu behar dute, eta gero beren kontura
ibiltzen dira, oso zaila baita denon
ordutegiak bateratzea egunero elkarrekin aritzeko». Bi seme ditu
Aierzak; batek utzia du jada bizikleta, baina besteak jarraitzen du.
«Irteten direnetik itzultzen diren
arte, etxean urduri egoten gara,
beldurrez. Eta guk, Tolosa inguruan, bizikletan ibiltzeko bide
nahiko onak ditugu; beste txirrindulari eskola batzuek are bide
okerragoetan ibili behar dute».
Txikiagoekin bi entrenamendu
saio egiten dituzte astean, eta beti
joaten dira atzean auto bat dutela.
«Autoari argiak jartzen dizkiogu,
arriskuaz ohartarazteko. Baina,
gainera, bi heldu, askotan gurasoak, haiekin joaten dira bizikletan, bat atzean eta bestea aurrean,
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Zigor Kodearen
aldaketa, ez
aurrera ez atzera

nola ibili behar duten erakusteko.
Asko tematzen gara horrekin: ilaran joateko, banaka ibili behar
dutela, errepidean eskuinetik ibili
behar dutela...».
Oriako Txirrindulari Eskolan
zerbaiti garrantzia ematen badiote segurtasunari eta arauen errespetuari ematen diotela nabarmendu du. «Guk babesle bat
daukagu, eta ez guk eta ez gure
babesleak ez diegu umeei emaitzarik eskatzen, eskatzen diegun
bakarra da errepidean txukun
ibiltzeko, arauak betetzeko. Lan
handia egiten dugu horretan».
Aierzak argi du normalki gidarien jokabideak eragiten dituela
istripuak. «Nik urte asko daramatzat honetan, eta asko hobetu
dugu txirrindulariak errespetatzeari dagokionez; baina, oraindik, ez da nahikoa. Auto gidari
batzuek ez dute pazientziarik, ez
gaituzte behar bezala aurreratzen». Dena den, txirrindulariek
ere ardura badutela nabarmendu
du. «Ni asko haserretzen naiz, eta
maiz gertatzen zait, umeei semaforo gorrian gelditu behar dutela
esan, eta aldamenetik profesionalak direla uste duten zikloturistak pasatzen direnean, semaforoa
errespetatu gabe. Zer ikasiko dute
umeek? Zikloturistek, eta helduok oro har, eredu izan behar
dugu».

R

Errepidean txirrindulari bat hiltzea zuhurtziagabekeriazko giza hilketa gisa tipifikatzen du Espainiako Zigor Kodearen
142. artikuluak. Zuhurtziagabekeria larria bada, urtebete eta lau urte arteko espetxe zigorra jaso dezake
auto gidariak, eta gidabaimena gal dezake urtebetetik sei urterako epean.
Zuhurtziagabekeria larria ez
bada, ez dago espetxe zigorrik; hiru eta hemezortzi hilabete arteko isuna jaso dezake gidariak, eta epe berean gidabaimena
erretiratzeko aukera jasotzen du Zigor Kodeak.
Ahots ugarik eskatzen
dute Zigor Kodea aldatzea
—zigorrak gogortzea zein
tipifikazioa aldatzea—. Senarra bizikleta istripuan galdu zuen emakume batek
200.000 sinadura baino
gehiago bildu zituen helburu horrekin, eta Espainiako
Kongresuan tramitazioa
hasi ere egin zuten. Alderdien arteko adostasunik ez
zen izan, ordea, eta Kongresutik Senatura eta Senatutik Kongresurako buelta
egin ostean, ez aurrera eta
ez atzera dago.

Kolpe bikoitza
kloturista federatu daude; bestetik, haur eta kimuen mailetan 260
neska-mutil aritu ziren lehiatzen
iaz, aurreko urtean baino 60
gehiago; eta, azkenik, hemeretzi
txirrindularitza eskola daude lurraldean. «Baina Gipuzkoa ez da oasi bat, eta
oraindik badaude distantziak errespetatzen ez
dituzten gidariak; hor
Askotan, zuloz beteta
gabezia bat badago, eta
egoten dira bide bazterrak,
jarraitu behar da horreeta horregatik irteten dira
tan lanean». Bide hezitxirrindulariak errepidera»
ketari garrantzi handia
Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioa
ematen dio federazioak,
etorkizuneko gidariek
«Asko hobetu dugu, baina ez
nahikoa. Auto gidari batzuek ez errespetuz jokatzeko giltzarria delako.
dute pazientziarik, ez gaituzte
Errepideetako bide
behar bezala aurreratzen»
bazterren ingurukoa da
Aitor Aierza
federazioaren eskaera
Oriako Txirrindulari Eskolako lehendakaria
nagusietako bat, eta estripua «muturreko egoera» gisa kaera hori Gipuzkoako Foru Aldefinitu du federazioak, gidaria dundiarekin biltzen diren aldiro
alkoholaren eraginpean ari zela- egiten dutela argitu dute. «Ezinko gidatzen. «Hala ere, egia da gi- bestekoa da bide bazterrak txudarien aldetik, oraindik, errespe- kun mantentzea. Batetik, gutxietuzkoak ez diren jarrerak ikusten neko zabalera bat izatea, eta, besjarraitzen dugula».
tetik, egoera onean egotea;
Gipuzkoan bizikletan ibiltzeko askotan, bide bazterrak zuloz betradizio handia dagoela-eta zen- teta egoten dira, eta horregatik irbait datu jarri ditu federazioak teten dira txirrindulariak baztehorren adibide. Batetik, 3.400 zi- rretik errepidera».
Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioak adierazi duenez, gertatutakoa «kolpe bikoitza» izan da.
«Batetik, zikloturismoa kolpatzen duelako, eta, bestetik, umeen kirola kolpatzen duelako». Is-
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Bizikletaren Behatokiaren arabera, 2004tik %150 hazi da bizikletaren erabilera Donostian. JON URBE / FOKU

Erabilerak gora egin ahala,
istripuek ere bai
Kalapie elkarteak eskatu du hirian orduko 30 kilometroko muga jartzea
b Donostian, egunean 20.000tik gora joan-etorri egiten dira bizikletan
E. Goenaga Lizaso

Bizikleta garraiobide gisa erabiltzen dutenen kopurua nabarmen
ari da hazten azken urteetan. Herri eta hirietan eskolara, lanera
edo erosketak egitera joateko bizikleta erabiltzen dutenen kopurua hazten joan den neurrian,
baina, istripuek ere gora egin
dute. Ekuazioa sinplea da: erabiltzaile gehiago, bizikletan istripua
izateko probabilitate handiagoa.
Donostian, Bizikletaren Behatokiak urtero egiten du gaiari buruzko txostena, eta adierazgarriak dira datuak: 2004tik 2017ra
%150 hazi da bizikletaren erabilera hiriburuan.
Apirila eta urria bitartean egiten dute kontaketa, eta 2004tik
egindako azterketa guztietan eutsi izan zaio goranzko joerari, pare
bat urte kenduta. Dena den, beherantz egin zuen urteetan ere txikiagoa izan zen jaitsiera ondorengo igoera baino. Bizikletaren Behatokia orain ari da 2017ko txostenean azken taxuketak egiten,
baina erabilera datua aurreratu
dute, eta jakinarazi du egunean,
batez beste, 20.754 joan-etorri
egin zirela. Aurreko urtean baino
%1 gehiago.
Baina, erabiltzaileen kopuruak
gora egin duen moduan, istripuen kopurua ere handiagoa da.

2017ko txosteneko daturik ezean,
2016koan ikus daiteke 2013tik
2016rako bilakaera. Bizikletak
tartean zirela gertatutako istripuak 92 izan ziren 2013an; 125
2014an; 137 2015ean; eta, azkenik,
145 2016an. Duela bi urte gertatutako istripu horietan, bederatzi
zauritu larri izan ziren: bost txirrindulari, bi oinezko eta bi motor
gidari. Zauritu arinak, berriz, 151
izan ziren, eta horietako 133 bizikleta gidariak izan ziren.

Bizikleta garraiobide
Kalapie hiriko txirrindularien elkarteak 30 urte beteko ditu
2019an; Donostian bizikleta garraiobide gisa oso jende gutxik
erabiltzen zuenean sortu zen.
«Orain, batzuei gustatu edo ez,
mugikortasun sistemaren parte
da bizikleta, eta administrazioek
hori buruan izan beharko lukete
beti euren planifikazioan. Ahalegin serio bat egin behar dute bai
errepideak bai bidegorriak diseinatzeko garaian, eta bizikletak
kontuan hartu», adierazi du Higinio Otazu Kalapie elkarteko kideak.
Bizikleta erabiltzaile gehiago
dauden neurrian, istripu gehiago
izatea normala dela deritzo Otazuk, baina argi du helburua istripuak murriztea eta txirrindularien segurtasuna bermatzea dela.

Hartu beharreko neurrien artean,
bidegorri sarea txirrindularien
beharretara egokitzea aipatu du.
«Donostian hainbat puntu daude, non istripu pila bat gertatzen
diren. Adibidez, istripu asko izan
dira autobus geltoki berriaren
gainetik igarotzen den zatian».
Bestalde, bidegorrian abiadura
mugatuta dagoenez eta zenbaitetan beste erabiltzaile batzuk ere
bidegorritik joaten direnez, Otazuk argi du bidegorria ez dela erabilgarria txirrindulari guztientzat: «Txirrindulariok errepidetik joan beharko genuke, gure
espazioa ere bada hori, baina segurtasunik ez dago. Garrantzitsua litzateke hiri guztian orduko
30 kilometroko gehienezko abiadura ezartzea. Gune batzuetan
aspaldi jarri zuten muga hori, baina ez da nahikoa, eta prozesua
oso poliki doa, erabakitasuna falta da. Eta argi dago abiadura
muga jaisteak, istripu kopurua
gutxitzeaz gain, txirrindulariaren
bizitza salba dezakeela».
Horrez gain, Otazuk uste du
ezinbestekoa dela Espainiako Zigor Kodearen 142. artikulua aldatzea. «Lanean ari gara errepidea
soilik beraiena dela uste duten
auto gidarien inpunitatea amai
dadin; gaur egun, oso zigor arina
du txirrindulari bat harrapatzeak».
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«Aktorea eszenan
dagoenetik,
haren gorputza
errealitate bat da»
Iraitz Lizarraga b Aktorea
Lizarraga arte eszenikoen inguruan aritzen da lanean: antzerkian
aktore gisa, eta zirkuan trapezio gainera igota. Gorputzaren
eta espazioaren arteko harremana interesatzen zaio; zirkua,
dantza eta interpretazioa nahasten dituen lengoaiaren bila dabil.
Jon Miranda Zizurkil

Umetan, ekilibrista izatearekin
egiten zuen amets Iraitz Lizarragak (Zizurkil, 1979). Astronauta
izango zela erabaki zuen geroago;
eta gaur egun bietatik zerbait baduela aitortu du. «Etengabe galaxia ezezagunak ikertzen ari den
akrobata eroa naiz».
Nondik datorkizu antzerkirako
zaletasuna?
Pedro Mari Otaño eskolan eduki
nuen lehen kontaktua antzerkiarekin. Gustua hartu nion, eta
geroago taldetxo bat sortu
genuen herrian antolatu zuten
tailer baten ondotik. Gero, hainbat antzerki tailerretan eman
nuen izena Gasteizen Historia
ikasketak egin nituen bitartean.
Ikasketak bukatuta, Donostiako
Arte Eszenikoen Tailerrean izena
ematea erabaki nuen, zerbait
serioagoa egiteko asmoz. Pikor
konpainian lana lortu nuen gero,
eta berehala telebistan hasi nintzen lanean, Triki traka trikitron
saioan. Institut del Teatrera jo
nuen ondoren, Bartzelonara,
doktoretza egitera.
Gorputz adierazpena izan da,
hain zuzen, zure arretagunea.
Bai. Doktoretzaren ondoren, horren inguruko tesia egin nuen
Bartzelonan: Análisis comparativo de la gramática corporal de
Étienne Decroux y Rudolf Laban.
Bi autoreak, hurrenez hurren,
mimoaren eta dantza garaikidearen sortzaileak izan ziren, eta bi
lengoaia adierazgarri horiek aztertu nituen elkarrekin alderatzeko. Antzerki antropologia hartu
nuen marko gisa, non munduko

errealitate bat dela , eta, aldi berean, darabilen erreminta nagusia.
Oso erakargarria egiten zait gorputzaren plastikotasuna.
Nola definituko zenuke zeure
burua, aktore edo akrobata?
Aktore moduan, akrobazia pixka
bat dakien aktore moduan. Aktore ibilbideari ekin ondoren, akrobazia osagarri gisa etorri zen, dezente geroago. Ikastaroak egin
beharreko sukar horretan, Sebastopol eskolan Maider Yabarrek
eman zuen ikastaro batean eman
nuen izena, eta lotu egin ninduen.
Uda hartan, opor luze batzuk egin
nituen Argentinan, eta hiru hilabetez formakuntza jaso nuen trapezioan. Bartzelonara itzulita,
Rogelio Rivel eskolan segitu
nuen, trapezioan gehienbat,
nahiz eta sokekin ere
probatu nuen. Aktore lanaren osagarri gisa hasi
nintzen akrobaziekin;
gorputza martxan eduAktore lanaren osagarri gisa
kitzeko modu ona irudihasi nintzen akrobaziekin;
tzen zitzaidan, eta orain,
gorputza martxan edukitzeko
modu on bat iruditu zitzaidan» Asvinenean, aukera dudan guztietan entrena«Uste dut trebetasun eta
tzen dut. Aire akrobaziailusio handiarekin egindako
tzat hartzen diren dizipliikuskizunak eskaintzen
na guztiak landu daitezditugula Gure Zirkuan»
ke Adunan daukagun laborategian: oihalak,
Gainerakoan, ba al duzu joerarik trapezioa, uztarriak, sokak, kable
ariketa fisikoa egiteko?
gainekoak, lurreko akrobaziak,
Bai. Korrika egin, igeri, bizikletan eskujokoak... oso esparru zabala
ibili, eskalatu, mendia... Denetik da. Niri soka eta trapezioa gustaegitea gustatzen zait; oso aktiboa tzen zaizkit gehien.
naiz. Ondorioz, arreta handiagoa Euskaldunak oso zurrunak gareematen dit gorputzetik abiatzen la esaten dute askotan. Ados al
den antzerkiak testutik abiatzen zaude?
denak baino. Uste dut aktorea es- Nahiko ados, bai. Horretara jarriz
zenan dagoenetik haren gorputza gero; badakigu mugitzen, jakina
hainbat antzerki tradizio hartzen
diren kontuan eta komunean dituzten elementuak alderatzen diren. Beraz, oreka, gorputzaren geometrizazioa eta beste hainbat
elementu aztertu nituen bi autore
horiek landutako proposamenetan.
Aldi berean, gorputz adierazpena lantzeko beste hainbat ikastaro ere egin zenituen Bartzelonan, ezta?
Bai, garaitsu horretan mimo garaikidea ikasi nuen Moveo eskolan, eta Rogelio Rivel eskolan ere
aritu nintzen. Iruditzen zait gauza
hauek ez direla ondo ulertzen
praktikara eraman gabe eta norberaren gorputzetik pasatu gabe.
Ariketak nire barrura eramateak
lagundu egiten dit iritzia sortzen.

‘‘

baietz. Baina zurrunak izateko jarrera izan dugu tradizioz; euskal
dantzak ikusi besterik ez dago.
Europa osoko joera dela esan daiteke, oso lineala, burutik datorrena. Dantza afrikarrak, adibidez,
erraiei lotuagoak dira, tripari eta
lurrari lotuagoak. Hemen, asko
jota, burua eta bularra mugitzen
ditugu, eta horrek zurruntasun
sentsazioa dakar berekin. Gaitasuna badugu, baina landu beharra dago.
Zirkuari buruzko azterketa ere
egina duzu, genero ikuspegitik.
Bai, Festak, genero-harremanak
eta feminismoaMiren Guilló Arakistainek koordinatutako liburuan genero ikuspegitik kapitulu
bat eskaini nion zirkuaren eta
gorputzaren azterketari. Errealitate hori emakume naizen heinean bizi izan dut; askorik obsesionatu gabe, baina gai hori beti eduki izan dut presente; lan publikoa
egiten dugun emakumeok badugu horrelakoak planteatzeko ardura. Berdintasunaren bidean
oraindik ere badugu lana egiteko.

Orain, trapezista gisa ari zara lanean Gure Zirkuan, eta hasi berria duzue bira. Nolako egitasmoa da?
Poztekoa. Hemen, Euskal
Herrian, zirkuak ez du izan tradizio handirik; orain arte ez, behintzat. Gaur egun, jende dezente
dabil mundu horretan murgilduta, eta egin berri dugu Euskal
Herriko Zirku Federazioa sortzeko lehen bilera. Aspalditik ezagutzen dut Iker Galartza. Haren alabak trapezioa ikasi nahi zuela
esan zidan, eta ea klaseak emango nizkion. Orduan eman zidan
bere asmoen berri. Ni konturatzerako, karpa erosia zeukan, eta
Tolosako zezen plazan muntatuta. Hasieran ez nengoen oso konbentzituta, baina niretzat oso erakargarria da herri txikietara
joatea eta inolako asmo berezirik
gabe gertuko eta etxeko zirku bat
egitea. Uste dut trebetasun eta
ilusio handiarekin egindako
ikuskizunak ematen ditugula
Gure Zirkuan; kalitate handikoak, gainera.
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MOTZEAN
Aktore bat? Jack Nicholson.
Pailazo bat? Charlie Rivel.
Akrobata bat? Ez dut eredu
zehatzik, baina Laverie Valle
Charmion izeneko trapezista
aipatuko nuke. Emakume gisa
lan handia egin zuen zirkuaren
munduan.
Antzerki lan bat? Duela gutxi, The great tamer ikusi nuen
Madrilen, Dimitris Papaioannourena, eta zirrara eragin zidan.
Antzoki bat? Edozein herriko
plaza.
Film bat? Alejandro Gonzalez
Iñarrituren 21 gramos (2003).
Dantza estilo bat? Balleta.
Telebista edo zinea? Nahiago dut zinea.
Zirku bat? Gure Zirkua, noski
(barrez).

JON MIRANDA

Urduritasunik izaten al duzu
oholtzara igo aurretik?
Urteen poderioz asko ikasi dut
eromen momentu horietan lasai
egoten. Lasaia naiz berez. Beti komeni izaten da nerbio pixka bat,
baino gaizki pasatu gabe. Akrobaziekin urduriago jartzen naiz, oso
teknikoa eta zenbaitetan arriskutsua ere badelako. Arreta gehiago
eskatzen du horrek. Zorionez,
inoiz ez dut izan erorikorik, baina
lesioak bai.
Akrobatek zenbateraino behartzen duzue gorputza?
Maiz izaten ditugu lesioak entrenamendua azkar egiteagatik edo
luze aritzeagatik. Mina beti izaten
dugu presente. Naturalak ez
diren gauzak egiten ditugu, aitortzen dut, baina uste dut gauza
asko adierazten direla gorputza
mugaraino eramanda, behartuta.
Sanoa den horretatik pixka bat
harago joaten gara. Egun guztia
horretarako edukiko bagenu,
ondo berotu, luzaketak ondo egin
eta ondo prestatzeko, gorputza ez
genuke hainbeste behartuko.

Baina denbora behar izaten da
horretarako, eta, askotan, guk
lan bat baino gehiago egin behar
izaten dugu aldi berean. Korrika
eta presaka ibiltzen gara batetik
bestera.
Askotariko lanak egin izan dituzu antzerkian, telebistan eta
ipuin kontalari gisa. Zer baldintzatan zaudete aktoreok?
Oso txikia da Euskal Herria, eta
aktore batzuek, daukaten talentuagatik edo garai egokian azaldu
direlako, lortu dute tokitxo bat
euskal eszenaren munduan. Baina beste asko ere, hain ezagunak
izan gabe, antzerkitik bizi dira,
eta oso langileak dira. Aktore horien egunerokoa iraupen lasterketa baten modukoa da; oso
konstanteak eta saiatuak dira.
Talde amateur batzuek izugarrizko kalitatea daukate, eta nik meritu izugarria aitortzen diet horiei,
beste lanekin tartekatu behar izaten baitute antzerki jarduna. Ez
da erraza. Etsi gabe saiatu beharra
dago, eta denetik egin behar izaten da ofizio honetan. Nik ipuin

Oholtzaren beste aldea ezagutzea ere tokatu zaizu; besteak
beste, Zizurkilen egin diren bi
herri antzerkietan. Zer moduzko
esperientzia izan da?
Kosta egiten zait eszenatik kanpo
egotea; nahiago dut goian egon,
baina, egia esan, oso gustura aritu
naiz gero, eta Zizurkili
asko eskertzen diot
aukera hori eman izana.
Herriaren 400. urteurrena gogoratzeko herri
Naturalak ez diren gauzak
antzerkia egin genuen
egiten ditugu, baina gauza
asko adierazten dira gorputza aurrena, eta Erdi Aroan
girotutako azoka iaz.
mugaraino eramanda»
Aberasgarria izan da
«Talde amateur batzuek
hainbesteko taldea
izugarrizko kalitatea daukate, mugiaraztea eta koordieta nik meritu izugarria
natzea. Aurretik pentsaaitortzen diet horiei»
tzen nuen ez nintzela gai
izango, baina, alderanHaurrekin aritzen naiz gehien- tziz, plazera izan da. Mugarria
bat, baina helduentzako talderen izan da niretzat; opari bat. Aktobat sortzea gustatuko litzaidake. reez gain, herri oso bat mugitu da
Kosta egiten da, ordea. Gaur herri antzerkietan; atrezzoa egiegun, garapen psikomotoreko teko, jantziak prestatzeko...
klaseak ere ematen ditut EHUn, Zizurkil herri antzerkizalea dela
Irakasle Eskolan, Gasteizen.
iruditzen al zaizu?

kontalari gisa lan handia egin dut
haurrentzat, adibidez.
Irakasle lana ere egokitu izan
zaizu behin baino gehiagotan...
Toki askotan eman izan ditut antzerki klaseak. Azken aldian, antzerki klaseak eman ditut Zizurkilen, eta zirku eskolak Ataunen.

‘‘

Ez nuke esango hainbesterako
denik, baina harrituta geratu naiz
antzerki proposamenak izan diren bakoitzean herriak zeinen
ondo erantzun duen. Antzerkia
egiteko eta ikusteko gogoz dago
jendea. Kontua ez da eskaintza
falta; formularekin asmatzea da
zaila, gaur egun bestelakoak baitira jendearen ohiturak eta interesak.
Kosta egiten zaigu dinamika
horietatik ateratzea, gehienetan
alferkeriagatik. Gero, ordea, probatutakoan, jendeari ikaragarri
gustatzen zaio antzerkia.
Gizartean, oro har, baloratzen al
dira arte eszenikoak?
Falta da oraindik. Arte eszenikoak ikasten dituen pertsona bat ez
dute baloratuko ingeniari bat
adina. Tamalez, kultura aisialdiko ekintzatzat hartzen da. Aitzitik, gure egunerokoan dago, eta,
pertsona gisa, herri gisa, gure
nortasuna eraikitzen laguntzen
du. Ez da denbora-pasa soila. Beti
esaten dut pribilegioa dela Asvinenea bezalako arte eszenikoen
laborategi bat horren gertu egotea. Nahi dudanean joan naiteke,
nik nahi dudana egiteko espazio
bat da, toki paregabea da entrenatzeko eta ekintzak antolatzeko... Difusioa falta zaio, akaso,
baina indartzen ari da pixkanaka,
eta horrek poza ematen dit.
Arte eszenikoen munduan zer
asmo dituzu etorkizunerako?
Gure Zirkuarekin bira abiatu
dugu orain. Ortzmuga taldearekin ere banabil lanean, kale
antzerki batean, eta Txalo taldean
ere ari naiz umeentzako beste
saio batekin. Lanez lepo datorkit
uda. Aurrera begira, gustatuko
litzaidake nik lantzen ditudan
arlo horiek guztiak bilduko lituzkeen ikuskizun bat martxan jartzea. Lengoaia baten bila ari naiz,
eta, berandu baino lehen, emanaldi batean gorpuztuko da hori
guztia.
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Zelofan urdina
ipini artean
ere superbotereak
erabiltzen dituen
bakoitzean, flipatu
egiten dut aitarekin.
Jatetxe japoniar batean irrigarri
laga nahi izan genuen aurrekoan. Sushiarekin estreinaldia
zuen, eta mokaduak ehizatzerakoan lantze gorena exekutatzera
doan toreatzailea zirudien. Esku
bakoitzarekin txotx bana banderillaren moduan eutsi, eta heldu
beharrean alboetatik zulatu
zituen. Gure txantxa sinplistak
kiroltasun osoz onartu, eta kafearen zain geundela, Mega katean
prime timean programatzeko
moduko ikuskizunarekin txunditu gintuen aitak. Txotxak eta
kandelak paratzeko ontzitxoak

B

hartu, eta Anoetako estalki
berriaren zertxak (hitz kutuna
dut asteotan, sinpatikoa da gero)
muntatu zituen mahaian, miniaturan. Lau piezak elkarrekin
lotzeko airean gauzatu beharreko operazioak ere simulatu
zituen, modu zehatz eta didaktikoan. Bukatu zuenean, zutitu
eta bibaka hastea beste erremediorik ez zitzaidan geratu.
Ilarei alergia badie ere, Realeko bazkide egitearekin tentatuta
ibili da aita, Jokin Aperribairi
irakurritako adierazpen triunfalistak direla eta. Lurraldean
gehien saltzen den egunkarian
topatu zituen. Bi elkarrizketa
eskaini ohi dizkio urtero komunikabide horri Realeko presiden-

R
IRITZIA
Danel Agirre
teak. Bat udako fitxaketen bueltan, eta bestea neguan, izan
Gabonetan edo izan Espainiako
selekzioak jokatzen duelako
ligako jardunaldirik ez dagoen
astebururen batean.
Konkurrentziari kargu hartzea
bekatu mortala da, baina jaus
nadin narraskerian: lurraldean
gehien saltzen den egunkariko
erredaktoreen galderek, nire
gusturako, De Pedroren erdiraketa perfektu haien antz handiagoa dute, informazio benetan
pisuzkoa eskuratzen saiatzen ari
den norbaiten jakin-minarena
baino. BERRIArekin berbarik gabe
lau urte daramatza Aperribaik.
Kluba ataka larrian zebilenean
Gipuzkoa euskararekin bat

Irudia b Donostia

zioen leloarekin kamiseta itsustearen truke aldundiarekin 1,2
milioi euroko tratua itxi zuen
agintari berbera da.
Gure moduan, legealdi oso bat
ez, baina pare bat urte zeramatzan Noticias de Gipuzkoa-k ere
Realeko presidenteari hitzordua
eskatzen. Komunikabideen artean egindako bereizkeria nabaria
sare sozialetan salatu, eta berarekin eser dadin lortu berri du Mikel Rekalde berripaper horretako
kazetariak. De Pedroren erdiraketekin ohituta, Luis Perezenen
moduko pase bihurriagoren bat
gobernatzen saiatzea tokatu zaio
behingoagatik Aperribairi. Anoetako obra publiko erraldoiaren finantzatzaile eta onuradun nagusi
moduan, bertan ari diren beharginen lan baldintzei buruz itaundu zuen Rekaldek. Errematea estadiotik kanpora bidali, eta taldekideei, delegatuari eta masajistari
bota zion errua presidenteak,
aurrelari portugaldar horren mo-

duan: «Guk ez dugu obra esleitu.
Udalak Moyua eta Altuna y Uriari
enkargatu zion, eta ez dugu batere harremanik langileekin. Udalak obra egiaztatzen du, eta zenbat ordaindu behar dugun esaten
digu. Realak protestak erakarri
ditu, futbola den modukoa delako».
Eraikuntzako hitzarmen
berria sinatu dute patronalak eta
sindikatuek Gipuzkoan. Datorren urtean Anoeta zelofan urdinez (Txindokiko puntatik ere
ikusiko den traza guztia du)
estaltzea amaitu artean, lan baldintza oinarrizkoenak behingoz
betetzeari atea zabaldu zaio
horrela. Donostiako Udalaren,
Moyua eta Altuna y Uriaren eta
Realaren —bai, Aperribai— konplizitatea beharko da, baina ez
gaitezen ziniko ipin, batzuetan
izaten dira horrelako gertakari
bitxiak. Urrutira joan gabe, Luis
Perezek hiru gol sartu zizkion
behin Logroñesi, lau minutuan.

Kote Cabezudo argazkilaria espetxean
mantentzea erabaki du epaileak
DONOSTIA b Hamasei emakumek egindako salaketak tarteko, maiatzaren 4an sartu zuten espetxean Kote Cabezudo argazkilaria, eta han
mantentzea erabaki du Donostiako Probintzia Auzitegiko epaileak,
defentsaren helegitea atzera botata. Besteak beste, eraso egitea eta baimenik gabe argazki erotikoak zabaltzea leporatu diote Cabezudori.

«Kontua ez da Espainiako
armada Donostiatik edo
Gipuzkoatik ateratzea,
hirigintza kontuak tarteko
lekuz aldatzea baizik»
Odon Elorza
PSE-EEko diputatua Espainiako Kongresuan

31.361
LANGABE KOPURUA, EKAINEAN
Jaisten jarraitzen du langabeziak. Ekainean, 31.361 langabe zenbatu zituzten Gipuzkoan, aurreko hilabetean baino 990 gutxiago —%3,06koa
da jaitsiera— eta urtebete lehenago baino 3.157 gutxiago —%9,15ekoa
da jaitsiera—. Gizarte Segurantzako afiliazioek iaztik %2 egin dute gora.

Poloniako Solaris ekoizlea erosita,
autobus elektrikoaren alde egin du CAFek
BEASAIN b Ekoizpen sarea zabaltzen jarraitzen du Beasaingo CAF en-

Easo ingurua eraberritzeko akordioa
Donostiako Udalak eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanerako akordioa sinatu zuten asteartean. Donostialdeko metroaren proiektua gauzatuta, 21.000 metro koadro irabaziko dituzte Amaran, Easo inguruan, eta etxebizitzak,
komertzioak eta gune berdeak izango dira bertan etorkizunean. Udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Trenbide
Sareak batzorde bat osatuko dute gune berria nola kudeatu erabakitzeko. Irudian, Eneko Goia Donostiako alkatea eta Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura sailburua. J. CARLOS RUIZ / FOKU

presak, Poloniako Solaris autobus ekoizlea erosi duela jakinarazi baitu
—300 milioi euro ordainduta—; autobus elektrikoen sareari ere heldu
dio, beraz. Bestalde, Ingalaterran abiadura handiko trenbiderako trenak egiteko 3.000 milioi euroko kontratu baten lehian ere sartu da.

%

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.
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zenketak ere antolatzen dituzte
sokamuturraz gain; hau da, hil arte toreatzen dute zezena.

Tradizioaren gaiari tiraka

Izkingile bat, jauzi ikusgarria egiten, Arrasateko zezen plazan. GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA

Debagoiena ere astindu du sokamuturraren gaiak, Arrasateko eta Elgetako jaietan.
Bi eredu daude aurrez aurre: jaietan zezenak behar direla diotenak eta kontrakoak.

Zezenen aurrean, hankaz gora
Beñat Alberdi Arrasate

ipuzkoan, Azpeitia, Tolosa eta Donostia dira jaietan
zezenen errealitatea erdigunean jartzen duten hiri nagusiak, baina
beste hainbat lekutan ere izaten
dira gorabeherak. Arrasate eta Elgeta dira horren adibide nabarmenak. Arrasaten, sanjoanetan, sokamuturraren aurkako protestek
presentzia izan zuten zezen plazaren kanpoaldean. Elgetako Udalak, berriz, zezenak ez ditu sartu
jaien egitarauan, eta zezenen aldekoek pankarta jarri dute herriko
plazan. Protesta artean, berea defendatzen ari da alde bakoitza.
Baina kasu guztiak ezin dira jarri maila berean. Arrasaten,
Uluak talde antiespezistak antolatu ditu protestak, sokamuturraren eta entzierroen presentziaren
aurka. Ekintza horiek animaliengan daukaten eraginaz informatzea izan dute helburu. «Askotan,
informazioa falta izaten du jendeak», azaldu du Maitane Uribe
Uluak-eko kideak. «Askok uste
izaten dute animalia horiek ez dutela gehiegikeriarik jasaten». Iaz
sortu zuten taldea, eta, aurten, bigarrenez izan dute presentzia
sanjoanetan. Zezenak kendu egin
nahi dituzte jaietatik.

G

Uluak animalien askapenaren aldeko taldeak Arrasaten egindako protesta. GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA

Elgetari dagokionez, ez dituzte
kendu jaietatik, baina bai aurtengo egitarautik; hots, helburu gisa
ez dute izan sokamuturra egitarauan sartzea, eta ez dute jaso horretarako proposamen zehatzik.
«Pedagogia lana egin dugu azken
urteotan», nabarmendu du Iraitz
Lazkano Elgetako alkateak. Hauteskunde programan animalien
sufrimendurik gabeko festak
egingo zituztela zin eginda iritsi
ziren udalera. Urtez urte, gero eta
egun gutxiagotan antolatu dute
sokamuturra; beste aukera batzuk eskaini dituzte trukean, eta,
jendearen parte hartzea ikusita,
zezenen gaia ez dute izan lehenta-

‘‘
Askotan, informazioa
falta izaten du jendeak;
askok uste izaten dute
animaliek ez dutela
gehiegikeriarik jasaten»
Maitane Uribe
Uluak-eko kidea

«Jende askok dauzka
animaliak etxean. Ondo
zaintzen al dituzte?
Eta kalera aterata ere
ez al dute sufritzen?»
Javier Beobide
Azpeitiko Zezenzale Batzordeko kidea

sunen artean. Protesta gisa, pankarta bat jarri dute herritar batzuek: «Sokamuturraren alde,
zezenak kalera!».
Zezen plaza jartzen dute Arrasaten, eta entzierroa egiten dute
kaleetan barrena. Nabarmena da
zezenak oso ohikoak direla hainbat herritako jaietan, baina Arrasaten baino are ohikoagoa da, adibidez, Azpeitian. Kasu horretan,
herriak barneratuta dauka festen
parte direla zezenak: «Daukan
babesa ikusita, ez dut uste inor ausartuko litzatekeenik kentzera»,
azaldu du Javier Beobide Azpeitiko Zezenzale Batzordeko kideak.
Urola Kostako herri horretan ze-

Hiru errealitate ezberdin dira
Arrasate, Elgeta eta Azpeitikoa,
baina antzeko gauzak defendatzen edo arbuiatzen dituzte hiru
kasuetan. Tradizioa da lehenengoa. «Zezenketena Espainiako
kulturarekin lotzen da askotan,
baina Nafarroan dauka jatorria»,
adierazi du Beobidek. «Euskal
kulturan oso sustraituta daukagu
jaietan zezenak egotea». Itsaso
Alberdi Uluak-eko kideak ez du
zalantzan jarri ohitura hori sustraituta egotea, baina tradizio
asko denborarekin aldatu direla
nabarmendu du, egungo gizartearekin talka egiten dutelako. Antzeko iritzia dauka Elgetako alkateak: «Niri tradizio zaharrak
mantentzea baino gehiago gustatzen zait berriak sortzea. Etengabe aldatzen ari da gizartea».
Animalien sufrimendua da hiru aldeek azaleratutako bigarren
errealitatea. «Jendeak hilketa zuzenarekin lotzen du sufrimendua», azaldu du Uribek. «Frogatuta dago ia zezenketetan adina
sufritzen dutela beste ekintzetan». Erakusmahaia jarri zuten
sanjoanetan, eta eskuorriak ere
banatu zituzten. «Jende askok
esan digu errealitateaz jabetuta
aldatu egin dutela euren iritzia».
Bestelakoa da Azpeitiko Zezenzale Batzordeko kidearen iritzia.
Sufrimenduaren gaia kasu batzuetan bakarrik aplikatzen dela
uste du: «Jende askok dauzka
animaliak etxean. Ondo zaintzen
al dituzte? Egunero ateratzen al
dituzte kalera? Eta kalera aterata
ere ez al dute sufritzen?».
Elgetan, eztabaida ez da mugatu zezenetara. Animalien sufrimendurik gabeko jaiak helburu,
muga jarri zieten asto lasterketei
ere. Ez zituzten debekatu, baina
arautu zuten astoa ezingo zela jo.
Pertsona bakarrak eman zuen
izena, eta bertan behera utzi zituzten asto lasterketak. «Esaten
ziguten jo gabe ezin zela lasterketarik egin», azaldu du Lazkanok.
Zezenen ordez beste ekintzaren
bat antolatu beharko luketen edo
ez ere eztabaidatu dute. Izan ere,
Elgetan alternatiben arrakastari
esker eman zuten pausoa. «Animaliek sufritu gabe gustuko jaiak
presta daitezkeela frogatu dugu»,
adierazi du alkateak. Beobideri
egokia iruditzen zaio ordu berean
beste ekintza batzuk antolatzea,
baina beste tokiren batean, hori
bai. «Errespetu kontua da. Batzuek zezenketak ikusi nahi badituzte, bermatu egin behar zaie».
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Uztailaren 10ean, asteartean hasiko da Antiguako Pilota Txapelketa, Donostian,
eta, abuztuaren 26ra arte, afizionatu mailako hemeretzi jaialdi izango dituzte
auzoan. Txapelketak 70 urte beteta eta antolatzaile taldeko kide gehienek
urteetan aurrera eginda, auzoko gazteenen errelebo eske ari dira antolatzaileak.

Tako berrien beharrean
Unai Zubeldia Donostia

z dauka Bilboko
Bizkaia pilotalekuaren handitasunik, eta ez da
Donostiako Atano
III.a, Tolosako Beotibar edo Eibarko Astelena ere.
Profesionaletara jauzia egin, eta
puntako pilotariak ez dira ibiltzen
Donostiako pilotaleku horretan
pilotari eman eta eman, egurrean. Baina, urtero, ikuskizun ederra izaten da Antiguako Pilota
Txapelketan, 28 metro pasatxoko

E

pilotalekuan. Datorren asteartean hasiko da aurtengo lehia, eta
uztailaren 10ean (19:00), eta
abuztuaren 26an jokatuko dituzte finalak, gizonezkoetan zein
emakumezkoetan.
70. urtea izango du aurten Antiguako Txapelketak, eta, berritasun gisa, lehen aldiz, binaka ariko
dira emakumezkoak —iaz izan
zuten estreinakoa, buruz buru—.
Abuztuaren 21ean eta 22an jokatuko dituzte bi finalerdiak: Olatz
Arrizabalaga eta Alba Martinez,
Maite eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka lehenengoan;

‘‘
Azpimarratzekoa da
parte hartuko duten
pilotarien maila.
Oso pilotari politak
etorriko dira aurten»
«1893an hasi ziren
auzoan pilotaleku eske.
Antiguatarren artean
oso iltzatuta dago
pilotarekiko zaletasuna»
Joxemari Otermin
Antiguako Txapelketaren antolatzailea

eta Miren Larrarte eta Miriam
Arrillaga, Patri Espinar eta Leire
Garairen aurka bigarrenean. Bi
bikote irabazleek jokatuko dute
finala. Gizonezkoen kasuan,
abuztuaren 3an jokatuko dituzte
lehen ligaxkako azken partidak,
eta finalerdietako sistemari helduko diote gero, abuztuaren 7an
eta 8an, 16an eta 17an eta 21ean
eta 22an. «Oso esperientzia polita
izan zen iazkoa», hasi du azalpena Joxe Mari Otermin Antiguako
Txapelketako antolatzaile taldeko kideak. «Eta beste jauzi bat
egitea erabaki dugu aurten, pro-

mesa mailako pilotariak nagusiekin uztartu, eta buruz buruko
lehia zena binakako bihurtuta».
Pilotaren soinuari garrantzia
emanda, material mistoarekin
ariko dira emakumezkoak.
Iaz bezala, hemeretzi jaialdi
izango ditu aurtengo txapelketak
ere. «Eta azpimarratzekoa da
parte hartuko duten pilotarien
maila», zehaztu du Oterminek.
«Oso pilotari politak etorriko dira
aurten: Eneko Labaka, Iñigo Bikuña, Ioritz Egiguren, Beñat Garmendia, Peru Labaka...». Afizionatu mailako pilotari ezagun asko
izango dira Antiguan, baina baita
ezezagunagoak direnak ere.
«Alde horretatik, badakit jendeak ilusio handia daukala, adibidez, Oliden oriotarra ikusteko,
eta lehian izango da Elola bidaniarra ere. Pilotari ezagunen eta
ezezagunen arteko oreka horri
esker izango da erakargarria aurtengo txapelketa». 40 pilotari
daude izena emanda: gizonezkoen kasuan, nagusietan, hamasei,
eta promesa mailan, beste hainbeste; eta emakumezkoetan, nagusi mailan, zortzi. «Eskuetako
arazoak, zaintiratuak, giharretako arazoak eta gainerakoak tarteko, ordea, 50etik gora izango dira
azkenerako, eta kontu serioak
dira horiek».
Historian atzera eginda eta urtez urteko datuak pilatuta, Oterminek jakinarazi duenez, 1943tik
4.200 pilotari inguru igaro dira jada Antiguako Txapelketatik. Beste hainbat gauzarekin gertatzen
den bezala, «afari giroan» gorpuztutako txapelketa da Antiguakoa. «Kontuan eduki behar da
gerraostean sortutako txapelketa
dela hau. Badaude 1941ean hasi
zela dioten dokumentuak, baina
1943an ekin zioten bideari ofizialki, Elizaren anparoan». Garai
hartan, Gipuzkoan, «Luistarren
txapelketak» jokatzen zituztela
azaldu du Oterminek. «Eta horien guztien aitzindari modukoa
izan zen Antiguakoa. 19441945ean hasi ziren Usurbilen,
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Azpeitia txapeldun
Herriartekoan,
zazpigarren aldiz

de pilotazalea egon izan da urte
batzuetan: Txutxin Balda, Fermin
Eraunzetamurgil... Afariekin-eta,
pilotariak asko mimatu izan dituzte, gainera, eta horrek guztiak
igurtzi berezia eman izan dio txapelketari».

R

Ez dago Azpeitia geldituko duenik. 2015etik txapeldun bakarra izan du Gipuzkoako Herriarteko Txapelketak
esku huska. Joan den larunbatean jokatu zuten finala Azpeitiak eta Ataunek, Donostiako
Atano III.a pilotalekuan, eta
ataundarrek amore eman behar
izan zuten lehen bi partidetan.
Ondoren, nagusi mailan, 14-22
irabazi zuten Zubizarretak eta
Arratibelek, ataundarrek.

Izar askoren plaza

2

Hernanin, Igeldon...; 1947an
Amezketan... Horregatik, Antiguan legoke gerraondoko afizionatu mailako pilotaren abiapuntua».

1 Ikusleak. Txapelketa hasi eta
bukatu, harmailak lepo beteta
egoten dira gehienetan.
2 2016ko txapelketa. Finalistak,
orain bi urte, txapelekin eta garaikurrekin.
3 Migel Gallastegi. Eibarko pilotaria, Antiguako pilotalekuan, adiadi, materiala aztertzen.

Antiguatarren ekarpena
Urtez urte egitura indartuta, antiguatarrek txapelketa euren sentitzen dutela uste du Oterminek.
«Eta hori da aurrera egin izanaren sekretuetako bat. Asko laguntzen dute egunerokoan, badakitelako udako hemeretzi pilota jaialdi horiena dela Antiguaren
ezaugarri berezienetako bat».
Oterminek gaineratu du auzoan
«betidanik» egon izan dela pilotarako afizio handia. «Ez da kanpotik ekarritako zerbait. Pentsa,
1893an hasi ziren auzorako pilotaleku eske, eta 1905ean izan zuten, lehenengoz, frontis bat. Antiguatarren artean oso iltzatuta
dago pilotarekiko zaletasuna».
Udan pilota jaialdi asko izaten
da batean eta bestean. «Eta txapelketa honek jakin izan du aste-
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ARGAZKIAK: ANTIGUAKO PILOTA
TXAPELKETA

3

buruetako betealdi horiek saihesten, lehiakortasun horri iskin egiten». Oterminek azpimarratu du
asteburuetan «betidanik» egon
izan dela pilota eskaintza zabala.
«Eta txapelketa hau horregatik
jokatzen da astegunetan. Finalak
bakarrik jokatzen dira asteburuetan». Arrakastarako sekretu bila
hasita, auzotar askok «gogotik»
lan egin dutela gaineratu du antolatzaile taldeko kideak. «Oso jen-

Hasiera-hasieratik, puntako pilotari askoren pilotaleku kutuna
izan da Antiguakoa. «Hemendik
pasatutakoak dira Miguel Soroa,
Hilario Azkarate, Joxean Tolosa,
Iker Irribarria, Mikel Urrutikoetxea, Aimar Olaizola, Abel Barriola, Jokin Altuna... Uste dut Oinatz
Bengoetxea dela azken urteotako
txapeldunen artean Antiguan jokatu ez duen bakarra. Horregatik,
pilotazaleak badaki, oro har, ikuskizun polita izango duela pilotalekuan». Urte askoan etorkizuneko izarren erakusleiho izan da
Antiguako Txapelketa, eta horrek
ere laguntzen du pilotalekua zalez
betetzen.
70 urteko ibilia osatuta, Oterminen hitzetan etorkizunerako
erronka argia dauka txapelketak:
«Antolakuntza taldean belaunaldi aldaketa bermatzea. Ezinbestekoa da gazteak inguratzea, gainerakoan bukatu egingo delako
orain arte egin dugun bide oparo
hau». Auzoak ondo erantzuten
duela onartu du antolatzaile taldeko kideak. «Pilotariak ere badaude, erakundeek eta enpresa
pribatu batzuek oraindik ere estimatzen dute pilota, eta handik eta
hemendik osatzen dugu aurrekontua. Baina ezinbestekoa da
gazteek lekukoa hartzea, urteetan
aurrera goazelako gehienok».
Arazoa «serioa» dela azpimarratu du. «Tako berriak behar ditugu
70. tantotik aurrera egiteko».
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Amuaitz Lertxundi eta Edgar de Pedro, ‘Lucretia’ belaontzian. Pasai Donibanen daukate porturatuta ontzia; han pasatu dituzte azken bederatzi hilabeteak. I. SAIZ

Pasaitarrak ez izan arren, bertan zaharberritu dute ia 100 urteko ‘Lucretia’ Frantziako
belaontzi ikusgarria. Ostarte elkartea sortzea erabaki dute ontzia berritzearekin batera.

Historia gainean nabigatzen
Imanol Saiz Pasaia

arai bateko ontziek miresmena
sortu dute, azkenaldian, herritar
askorengan. Pasaiako bizilagunek hala baieztatu
zuten joan den maiatzeko Itsas
Festibal arrakastatsuan, eta Albaola Faktoriak aspaldi erakutsi
zuen ehunka urteko piezak zaharberritzeko, berreskuratzeko
eta horien erreplikak sortzeko
ohiturak gero eta jarraitzaile
gehiago dituela. Ohitura horri
eustea erabaki dute Edgar de Pedro eta Amuaitz Lertxundi donostiarrek. Albaolan ikasitakoa
baliatuz, euren azken lana porturatu dute Pasaian: 1927. urteko
Lucretia belaontzia.
Garai bateko egurrezko ontziak
berritzen hastea otu zitzaien bi lagunei, eta, hala, portutik nabigatzen ikusi zuten «ontzi ikusgarri» baten zaharberritze prozesuari ekin ziotela kontatu dute.

G

Biek azaldu dutenez, Frantziako
herritar batek du ontziaren jabetza, baina orain herritarren eskuetan utzi dute Ostarte elkarte
sortu berriko kideek. «Ontzi zaharrak berreskuratzeaz gain, herritarrei ontzian nabigatzeko esperientzia berezi hori bizitzeko
aukera ematea, hori eskaini nahi
dugu», dio De Pedrok. «Azken finean, aspalditik itsasoari bizkar
emanez bizi da gizakia, eta euskaldunok itsasoarekin dugun
nortasun eta harreman hori berreskuratu nahi dugu», gehitu du
Lertxundik. Helburu horiek lortzeko bidean erabaki dute Ostarte
elkartea sortzea.
Elkarteko kideek kontatu dutenez, biek ala biek txikitatik izan
dute lotura estua itsasoarekin;
Pasaiako badiarekin, bereziki.
Euren etxea balira bezala sentitzen dituzte portua eta lau barrutiak: «Gure portua da Pasaiakoa,
gure etxea». Egoera aldatzen ari
den arren egurrezko ontzi zaharrak desagertuz joan direla kon-

tatu dute Ostarteko kideek. Alboratuta egon dira, baina joera hori
aldatzen ari dela argitu dute.
«Euskal Herriko biribilguneetan
amaitu dute egurrezko ontzi as-

berreskuratzeko kulturari; kontzientzia hori berpiztu nahi dute.
Ostarteko kideek diotenez, Lucretia ontzia egoera kaskarrean
zegoen jaso zutenean, eta izugarrizko lana egin behar
izan dute garai bateko
itxura berbera lortzeko.
Biek onartu dutenez,
«gogorra» izan da proItsasoari bizkar emanez
zesua. Orotara, bederatzi
bizi da gizakia; euskaldunok
hilabete pasatu dituzte
itsasoarekin dugun harreman
Pasai Donibaneko porhori berreskuratu nahi dugu»
tuan. Kosta ahala kosta,
Amuaitz Lertxundi
Ostarte elkarteko kidea
batez ere neguan aritu
dira lanean. Ontzia ohi«Ontziak berreskuratzeaz gain, ko tailerrean berritu benabigatzeko esperientzia
harrean, itsasoan bertan
hori bizi ahal izateko aukera
berritu dute, euren kaeman nahi diegu herritarrei»
buz, inolako laguntzarik
Edgar de Pedro
gabe. «Toldo bat jarri geOstarte elkarteko kidea
nuen, zamarra jantzi eta
kok», dio, barrez, De Pedrok. Bai- lanean hasi ginen», azaldu du,
na, txantxak alde batera utzita, umoreko, Lertxundik. Hilabete
ontzi horiei bigarren bizitza ema- luzez bizi izandako esperientzia
teko prest daude bi lagunak; eu- hartatik hartu dute elkartearen
ren jardunarekin, garai bateko izena, ostarte bila ibili baitira ladistira atera nahi diote barkuak nean behar bezala jarduteko.

‘‘

Lan gogor horrek bere fruituak
eman ditu, eta zer-nolakoak, gainera. Orain dela 90 urtekoa dirudi Lucretia-k, orduko ontzi berbera. Uretan primeran joaten dela
esaten dute; are gehiago, ontzi
modernoak baino askoz azkarrago nabigatzen du ontzi klasikoak.
Ikusgarria da kanpotik zein barrutik; film batetik ateratakoa dirudi. 1927ko ketch (belaontzi)
moduko pieza da, G. De Vries
Lentsch ontziolak diseinatua.
Amsterdamen du jatorria, eta hemezortzi metroko luzera eta 189
metro koadroko azalera dauka.
Ostarte elkarteko kideek nabarmendu dutenez, zuntzezko barkuek baino gutxiago kutsatzen
du ontzi horrek.
Lertxundiren hitzetan, «zaila»
da Lucretianabigatzean sentitzen
dena hitz batean deskribatzea.
«Itsas ondarean zehar nabigatzeko aukera ematen du ontziak;
plazer hutsa da». Oso pozik geratu dira emaitzarekin, eta, ahal duten guztietan, garbitzen edo konpontzen aritzen dira; eta, nola ez,
nabigatzen. «Historia zati handi
baten gainean nabigatzeko aukera ematen du, azken finean. Asko
transmititzen du ontziak; ez da
ontzi normal bat», gehitu du De
Pedrok.

«Etxean» zaharberritua
Pasaiako Itsas Festibalean estreinatu zuten belaontzia. Ordurako
espresuki berritu zuten Lucretia,
eta, harrezkeroztik, oihartzuna
«izugarria» izan dela onartu
dute. Dozenaka dei jaso zituzten
festibala amaitu eta berehala; herritar askok azaldu dute interesa
barkua ikusteko edo bertara igotzeko.
Nabigazio formakuntza eman
nahi dute lehenik, ikastaro gisa,
interesa daukaten gertukoek ontzi zahar baten gainean nola ibili
ikas dezaten. Gaztetxoek, helduek... denek izango dute aukera
ia ehun urtez, eta ontzi baten gainean, atzera bidaia egiteko. Bazkide egiteko aukera eman nahi
dute, gainera, eta, kasu horretan,
urte guztian izango da aukera
barkuan ibiltzeko. Iritsi da uda,
eta egun erdiko edo aste osoko ibilaldiak eskaintzen hasi dira, dagoeneko, baita ilunabar erromantiko bat pasatzeko aukera ere.
Lehenengo proiektua amaitu
berri duten arren, hurrengo ontzian pentsatzen ari dira jada. Barku mordoa fitxatu dituztela aitortu dute biek, eta egunero gai hori
izaten dutela buruan bueltaka.
Orain, ostartesailing@gmail.com
helbidera idatz dezakete Lucretia
belaontzia ikusi edo bertan nabigatzeko interesa dutenek.
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Bihar estreinatuko dute ‘A lurpean’, Kalerkiren 25. urteurrena ospatzeko sortu duten
ekoizpena. Zarauzko aktoreak ariko dira, Amancay Gaztañagaren zuzendaritzapean.

Kaleko sortzaileen omenez

tegi parkean barrena egingo du bidaia. «Ordu eta erdiz protagonistaren atzetik ibiliko dira ikusleak.
Horregatik mugatu dugu ikusle
kopurua 190 lagunera, ezin delako
mugitu multzo handiagoa batetik
bestera. Gure nahia da ikusten dutenek, behintzat, ondo ikustea»,
azaldu du Azkuek.

Ikusmin handia
Aitziber Arzallus Zarautz

urten, 25 urte bete
ditu Kalerki Nazioarteko Kale
Antzerki Topaketak, eta kale antzerkian diharduten sortzaileak
omenduko dituen obra bat estreinatuz ospatuko dute urtemuga
Zarautzen. Nola, bestela? Lewis
Carrollen Alicia obraren moldaketa da A lurpean, eta Zarauzko
sei aktorek antzeztuko dute,
Amancay Gaztañagaren zuzendaritzapean. Bi emanaldi egingo dituzte —bihar lehena, etzi bigarrena—, eta, antzezlanaren ezaugarriengatik, 190 lagunera mugatu
dute emanaldi bakoitzerako ikusle kopurua. Ikusmina piztu du, eta
airean amaitu dira sarrerak. Ikusteko gogoz geratu denak, agian,
aurrerago izan lezake aukerarik;
oraingoz, ordea, ez daukate beste
emanaldirik aurreikusita.
Gaztañagak eta haren taldeak
hilabete daramate bihar estreinatuko duten antzezlana entseatzen, baina aurretik «lan handia
eta konplexua» egin dutela azaldu du zuzendariak. Zestoarrak iaz
jaso zuen Olatz Azkue Zarauzko
Udaleko kultura teknikariaren
deia. «Zarauzko Alproja elkartea
hasi zen Kalerki jaialdia antolatzen, eta, hogei urte igaro eta gero,
duela bost urte, udalari pasatu
zion lekukoa», kontatu du Azkuek. «Urteurrena dela eta, gauza
bereziren bat egin nahi genuen.
Aukerak aztertu genituen, eta
ikusi genuen guretzat interesgarriena zela herriko profesionalekin zerbait muntatzea. Herriko
antzerki taldeetako kideei galdetu
genien ea prest zeuden ekoizpen
bat egiteko, eta baiezkoa jaso genuen». Ideia hari forma emango
zion zuzendari bat behar zutela
eta, Gaztañagari deitzea erabaki
zuten, «bere profesionaltasunagatik».
Gaztañagak «ezustean» hartu
zuen Azkueren deia. «Eta opari
bat bezala ere bai, Zarautzen nolako artista eta sortzaile harrobia
dagoen ikusita, banekielako zerbait handia aterako zela». Hasieratik esan zioten asko gustatzen
zitzaiela Alicia. «Hori seguru zekiten, baina gehiago ez; beraz,

A

hortik abiatuta mundu bat sortu
behar izan dugu. Lan konplexua
izan da, Carrellen testu hori ez delako batere erraza, are gutxiago
antzerkian egiteko. Erronka izan
da». Bere ibilbidean jaso duen lehen enkargua izan da, gainera.
«Orain arte, neuk nahi nuelako
kontatu dut kontatu dudan guztia; obra bat hartu eta moldatu
izan dut, baina neuk nahi nuena.
Izugarrizko oparia izan da hau,
Carrollena egundoko obra delako
eta aukera eman digulako nahi
genuena kontatzeko: sortzaileek
gaur egun duten egoera zein larria
den. Antzezlana omenaldi gisakoa
da 25 urte hauetan kale antzerkian ibili diren sortzaile guztientzat».

Berezitasun ugari
Casting-a egin zuten aurrena,
Gaztañagaren esanetan «jende
asko» zegoelako parte hartzeko
prest, baina aurrekontuak ez zuelako uzten lantaldea oso handia
izaten. Sei aktore aukeratu zituzten, herritarrak guztiak: Ainhoa
Alberdi, Ander Iruretagoiena,
Beñat Aristi, Iraia Elias, Koldo

Antzezlanak berezitasun ugari
dituela adierazi dute Gaztañagak
eta Azkuek. Kalerkirako propio
prestatu duten ekoizpena izanik,
kalean egin beharreko antzezlana
behar zuen izan. «Eta kalean egin
behar horrek badauzka
gauza ederrak, baina baita oztopo handiak ere»,
dio zuzendariak. «Kodea
erabat aldatzen da, eta
Obra ibiltaria da: parrokiaren
baldintzatzen gaituzten
ondoko parkean, ikusleak
faktoreak ere bai. Adibiprotagonistaren atzetik
dez, eguraldi ona egiteko
ibiliko dira ordu eta erdiz»
errezatzen ari gara orain;
Olatz Azkue
Zarauzko Udaleko kultura teknikaria
areto batean ez genukeen
izango kezka hori».
«Sortzaileen egoera larriaz
Obra ibiltaria dela, hori
hitz egiten du obrak, eta
da A lurpean-en beste be25 urteotan kale antzerkian ibili rezitasunetako bat. «A da
direnei eginiko omenaldia da» obrako protagonista, eta
Amancay Gaztañaga
duda bat dauka. Bere bi‘A lurpean’ antzezlanaren zuzendaria
zitzan gauza batzuk egin
duan egin zituzten inprobisatze nahiko lituzke, baina ez dauka
saioak, eta, ondoren, testua idaz- adorerik, eta bere ametsak lortzeteari ekin zion Gaztañagak. «Ho- ko lagungarri zaizkion izaki barretan jardun nintzen martxora tzuk topatuko ditu egingo duen
bitartean, eta aktoreei testua ba- bidaia horretan. Bukaeran, publinatu nien gero; etxean ikasi dute koak erabakiko du A-k zer egingo
testua, eta ekainean hasi gara en- duen», aurreratu du Gaztañagak.
tseatzeko elkartzen».
A-k parrokiaren ondoko ArrosaArakistain eta Patxi Santamaria.
«Nik, ordurako, gutxi gorabehera
banekien zein agerraldi kontatu
nahi nituen. Lortu behar genuena
zen haiek gustatzen zitzaigun testuinguruan kokatzea». Aben-

‘‘

A lurpean antzezlanaren entseguetako batean hartutako irudia, Zarauzko parrokiaren ondoko parkean. UROLA KOSTAKO HITZA

Astelehen goizean jarri zituzten
eskuragarri sarrerak; arratsalderako bukatu ziren larunbatekoak,
eta astearte eguerdirako igandekoak. «Oso berri pozgarria izan
da, nahiz eta presio pixka bat
gehitu digun», adierazi du Gaztañagak. Pena bakarra du: bi emanaldi besterik ez daukatela prestatuta. «Obra bat estreinatzean,
egokitze moduko bat izaten dira
lehenengo lau emanaldiak, segurtasun pixka bat hartzeko eta publikoak gauza bakoitzari nola
erantzuten dion ikusteko. Oso talde polita sortu dugu, eta pena litzateke bidaia hau bi emanaldirekin bukatzea».
Aktoreen eta zuzendariaren lanaz gain, jantziez, argiez eta beste
hamaika xehetasunez arduratu
diren profesionalen lana ere bai
baitago atzean. Joel Crespok egin
du argien diseinua; Nere Izetak
jantziena; Leire Ruizek kartelarena; eta antzezlanean hiru rol txiki
jokatuko dituzte Alproja taldeko
hiru kidek. Zarauztarrak dira guzti-guztiak. Azkuek aurreratu du
aztertuko dutela beste emanaldirik egin daitekeen edo ez.
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Txanbela otxoteak musika jaialdi ospetsu
batean parte hartu du Ohio estatuko
hiriburuan, AEBetan. Euskal folkloreko
herri abestiak kantatu dituzte, Juanjo
Mena jaialdiaren zuzendariak gonbidatuta.

Zortziko airea
Cincinnatira
Aimar Maiz

atorriz, otxoteen musika sagardotegi eta taberna girokoa da. Abesti
herrikoiak aireratzen
ditu zortzi kantarik osaturiko taldean. Euskal Herriko
mugak gainditu, eta Cincinnatiko
(Ohio, AEB) May Festivalen izan
da berriki Txanbela otxotea. Airos
itzuli dira munduko musika jaialdirik entzutetsuenetako batean
jardunda.
Beren-beregi Cincinnatirako
sortu zuten Txanbela, lehengo urtearen bukaeran. Juanjo Mena orkestra zuzendari gasteiztarra
izendatu dute May Festivalen zuzendari, hiru urterako. «Berezitasun batzuk sartu nahi zituen,
eta lotura horri esker izan gara
han», azaldu du Txanbelako kide
Xabier Barriola tenoreak.

J

Olaizola eta Luis Arratibel (baxuak). Vega izan da zuzendaria.
Añorgan (Donostia) eman zuten estreinako kontzertua, maiatzaren 6an; beste saio bat egin zuten Lekunberrin (Nafarroa), eta
Cincinnatin burutu dute proiektua.

Cincinnatiko May Festivalen areto nagusian ez ezik, hiriko beste leku askotan ere abestu du Txanbela otxoteak. X. BARRIOLA

Ereduak esportatuz

Euskal folkloreko musika eramateaz gain, musika jaialdietako esperientzia batzuk ere erakutsi dituzte Cincinnatin. Menaren eskutik, mesias parte-hartzailea aplikatu dute, batetik; tokian tokiko
abeslariak jarri dituzte koru nagusiari lagunduz, aldamenean.
Horrek sonoritate handia erantsi
die kontzertuei. «60 laguneko
korua agertokian, eta alboetan
beste 200 kantari. Oso polita izaten da aldi batean denak batera
sartzea, eta asko gustatu zaie».
Bestetik, Donostiako
Musika Hamabostaldian
horren ohikoa den plaza
ugaritasuna eta jaialdiaren mugikortasuna ere
Tinbrea falta zitzaien hango
landu dituzte. «Zahakoruetako gizonen ahotsei.
rren bi egoitzatan egon
Guk sobra ere bagenuen,
gara, horietako batean
eta horrek harritu egin ditu»
bertako koruarekin tartekatuz. Fountain Squa«Hogei ahots batera
re plaza nagusian ere arimenderatzea errazagoa da
tu ginen, hiriaren erdian;
bi menderatzea baino. Hori da
ordubeteko saioa eman
otxotearen zailtasuna»
genuen. Baita beste pare
Xabier Barriola
Abeslaria
bat azokatan ere. Egunero abestu genuen, saio
Maiatzaren 19tik 28ra izan dira motzetan», dio Barriolak.
Ohioko hiriburuan. 1873an hasi
Txanbelak jaialdiaren zuzenziren, eta bi urtean behin egiten daritzaren aurrean ere kantatu
dute Cincinnatin musika eta kan- du. Bi kontzertu zuzendu zituen
tu jaialdia. Menak Donostiako Or- Menak, eta emanaldiaren aurrefeoiko Josean Vegari eskatu zion ko harrera garaia girotzen aritu
otxotea osatzeko. Lau gipuzkoar, dira bi kasuetan. «Ikaragarria da
hiru nafar eta arabar bat elkartu Mena zuzentzen ikustea. Oso ona
eta zuzendu ditu: Bautista Agirre da, eta dantza egiten zuen zuzeneta Eduardo Zubikoa (lehen teno- tzeko garaian. Kantatzen ere oso
reak), Xabier Barriola eta Fernan- ona da». Erresuma Batuko BBC
do Idiakez (bigarren tenoreak), komunikazio taldeko musika orPablo Azpeitia eta Miguel Angel kestraren zuzendaria ere bada,
Segarra (baritonoak), eta Inaxio kargu hori aurki utziko duen

‘‘

Euskal tradizioko arropak erabili dituzte: hiru baserritar jantzi mota, eta baita traje beltza ere. XABIER BARRIOLA

arren. Txanbelakoek ikusi ahal
izan dute«bide onetik» ekin diola
Cincinnatiko lanari.
Harrituta itzuli dira AEBetan
musika babesteko daukaten moduarekin. «Euskal Herrian enpresek jartzen dute dirua babesle
gisa; han, berriz, pertsonek. Musika egitarauarekin batera azaltzen
dira, gainera, izen guztiak, ekarpenaren arabera sailkatuta:
10.000 dolarrera arte nortzuek
eman duten, 20.000ra artekoak,
100.000ra artekoak...».

Ahotsaren koloreak, lilura
Txanbelak harrituta utzi ditu Cincinnatiko herritarrak kantuaren
mailarekin. «Gizonezkoen ahotsaren kolorea» izan da bereizgarria batik bat. «Ia-ia Donostiako
Orfeoiaren parekoak ziren hango
koruak. Emakumeek oso ondo

abesten zuten, baina gizonei tinbrea falta zitzaien. Gu tinbrez sobera joan gara. Alde horretatik,
jendea harrituta geratu da gurekin», gaineratu du Barriolak.
Otxotearen kantaera oso zaila
dela azpimarratu du. «Ez da erraza. Gezurra badirudi ere, hiru pertsonaren arteko ahots konjuntzioa errazagoa da bi pertsonaren
artekoa baino. Oso zaila izaten da
bi ahots batzea eta biek bat egitea.
Hirurekin asko aldatzen da kontua, eta, orfeoian, errazagoa da
hogei tenore batera menderatzea
bi bakarrik menderatzea baino».
Cincinnatira joan aurretik, hilero entsegu bat egiteko elkartu
ziren Txanbelako kideak, eta,
handik bueltan, hiruzpalau emanaldi gehiago egiteko aukera sortu zaie orain. Konpromiso horiek
beteko dituzte laster. «Jarraitze-

kotan, errepertorioa aldatu beharko litzateke, eta koruaren kalitatearen inguruan hitz egin. Oso
arrunta eta ezaguna da otxoteen
kantu zerrenda».
Izan ere, paradoxa dirudien
arren, kantuek berez duten erraztasunak areagotzen du otxotearen kalitatea gehitzeko zailtasuna. «Gauza bereziren bat» egiteko, musikaltasunean irabazi beharra dagoela dio Barriolak.
«Gauzak goxoago abestea da
gehigarria».
Etorkizuna etorkizun, Cincinnatiko esperientzia aberatsa izan
dela aitortu du Txanbelako kideak. «Oso jende jatorra elkartu gara, eta polita izan da egonaldia.
Zortzi egun egin ditugu han, eta,
oso emanaldi motzak izan ditugunez, turismoa egiteko aukera
ere izan dugu».
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MITOALDIA 2018
Gaur hasi eta hilaren 14ra arte,
hainbat ekitaldi izango dira
Ataunen:
Gaur
19:00. Errementari filma eta
Paul Urkijorekin solasaldia,
Herri Antzokian.
Bihar
10:00. Ataunen ibilaldia mitologia
guneetan barrena, Jon Aizpuruaren eskutik.
Etzi
11:00-12:30. Ipuin kontaketa:
Euskal Herriko mito eta ipuin zaharrak, Marimundukorekin, Barandiaran museoan.
Uztailaren 9tik 12ra
Mitologia tailer bereziak udalekuentzat, Barandiaran museoan.
Uztailak 11
Mitoaldian parte hartuko duten herritarretako batzuk, herenegun, Donostian egindako aurkezpenean. JON URBE / FOKU

Euskal mitologiarekin lotura daukaten hainbat jarduera antolatu dituzte
aurten ere Ataunen. Gaur hasi eta datorren asteburura arte iraungo du Mitoaldiak.

Iraganaren eta orainaren zubi
Xabier Regil Agirre Ataun

urten 37 urte beteko dira Ataunen
lehenengoz Jentilen Etorrera antzeztu zutenetik.
Bi urtez behin antzezten hasi ziren
ikuskizun horri hainbat jarduera
eta ekintza batu zaizkio azken urteotan, eta iaz aste berean antolatu zituzten mitologiarekin loturiko jarduera horietako asko, Mitoaldian. Jendearen erantzun ona
ikusita, aurten formatua errepikatzea erabaki dute. Herenegun
Donostian aurkezpena eginda,
gaur hasiko da jaialdia, Paul Urkijoren Errementari filmaren emanaldiarekin. Zuzendariak berak
egingo du hitzaurrea, Ataungo
herri antzokian.
Hain zuzen, Patxi Errementaria
izango da aurtengo berrikuntza
nabarmenena, eta pertsonaia mitologiko horrek pisu berezia izango du Mitoaldian. «Aipatzekoa da
Joxemiel Barandiaranek Ataunen
dokumentatuta daukala Patxi
Errementariaren istorioa; jentilen
etorreran ere agertu zen duela 2223 urte», azaldu du Jentilbaratza

A

elkarteko zuzendaritzako kide
Tomas Erauskinek.
Iaz, jentilen etorrera izan zen
Mitoaldiako ekintza nagusia; euskal mitologian eta esaera zaharretan oinarrituta dago ekitaldi hori,
eta desfile bat eta antzezlana egi-

‘‘
Ataungo elezahar eta
mitoak berreskuratzen
eta antzezten ditugu
Mitoaldian, denak
Ataungo euskaran»
«Egitaraua herritar
guztientzat pentsatua
dago, eta familia ugari
etortzen da,
ume eta guzti»
Tomas Erauskin
Jentilbaratza elkarteko
zuzendaritzako kidea

ten dituzte bertan. Aurten, berriz,
Gau Ibilaldi Mitologikoaren inguruan antolatu dute jaialdia, eta
horrekin amaituko da Mitoaldia.
San Gregorio eta San Martin artean egingo dute ibilaldi hori, eta

hainbat izaki eta pertsonaia mitologiko agertuko dira; herritarrek
antzeztu ere egingo dute ibilbideko hainbat eremutan. Aurreko
urteko ibilaldi mitologikoan bildu
zen jendetza ikusita, neurriak
hartu eta ikusle kopurua mugatzea erabaki dute aurten, eta taldeak bi txandatan banatuko dituzte.
Jarduerarik jendetsuena Gau
Ibilaldi Mitologikoa izan arren,
Erauskinek azaldu du gainontzeko ekintzak ere egokiak direla herritar ororentzat: «Egitaraua herritar guztientzat pentsatua dago,
eta familia ugari etortzen da, ume
eta guzti».
Narratzaileek euskara batuan
hitz egiten duten arren, antzezpenetan eta ipuin kontaketetan
Ataungo euskara erabiltzen dute.
«Ataungo elezahar eta mitoak
berreskuratzen eta antzezten ditugu, denak Ataungo euskaran.
Bi erronka ditugu: batetik, Joxemiel Barandiaranek, Juan Arinek
eta Joxe Arratibelek bildutako
mitoak ezagutaraztea, eta, bestetik, ezagutarazteko lan hori bertako euskaran egitea». Erauskinen hitzetan, Mitoaldiaren gisa-

koak tresna egokiak dira gazteenei euskal kultura eta ohiturak
transmititzeko, eta aipatzekoa da
Jentilbaratza elkarteak eta Joxemiel Barandiaran museoak urte
osoan hainbat ekitaldi antolatzen
dituztela Mitoaldiaz gain. Baran-

19:00. Hitzaldia: Euskal mitologia
egituratua, J. I. Hartsuagaren eskutik, Barandiaran museoan.
Uztailak 14
20:00. Gau ibilaldi mitologikoa.

diaran museora deituta, oraindik
eskuragarri daude Mitoaldiako
ekitaldietarako sarrerak —doakoak dira—, eta, asteartera arte,
Ataungo ohiko salmenta lekuetan egongo dira Gau Ibilaldi Mitologikorako sarrerak; webguneko
sarrerak agortuta daude jada.
Dena den, datorren asteazkenean
webgunean eskuragarri jarriko
dituzte jendeak itzuli dituen sarrerak edo herrian hartu gabe gelditu diren txartelak.
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URRETXU Sakatu elektrotxaranga.

Zumaia b Flysch organo jaialdia

b Gaur, 00:30ean, Geltokietan.

AIZARNAZABAL Izer eta Alabier.
URRETXU Matraka elektrotxaranga.

b Bihar, 23:00etan, Saiatzen.

b Bihar, 18:00etan, Geltokietan.

AIZARNAZABAL Ansorregi eta

Larrañaga.
b Igandean, 19:00etan, Saiatzen.

URRETXU Fits, Makulu Ken, Laket.

AIZARNAZABAL Laja II.a eta

URRETXU Benta Zaharreko

Narbaiza.
b Asteartean, 22:30ean, Saiatzen.

Mutiko Alaiak.
b Igandean, 19:30ean, Geltokietan.

ARAMA Juan Ortiz Tokyo Trio

USURBIL Joseba Irazoki.

eta Gianni Gagliardi.
b Bihar, 19:00etan, parkean.

b Ostegunean, 22:00etan, Laboa

ARETXABALETA Mikel DJ.

ZARAUTZ La Dinamo: Music on
Cycles.
b Bihar, 21:00etan eta 23:00etan,
Villa Mundatik abiatuta.

b Bihar, 22:30ean, Geltokietan.

plazan.

b Igandean, 18:00etan, Komentuko

lorategian.
ARRASATE Hutsun: Txalaparta

hutsa.
b Bihar, 20:00etan, plazan.

AZKOITIA Zabale eta Larrañaga.

Organo melodiak kostaldean
Joan den igandean hasi zen Flysch organo jaialdia, Debako Andra Mari elizan, zine musikatuarekin, eta gaur
izango da bigarren emanaldia, Zumaiako San Pedro elizan, 20:30etik aurrera, Esteban Landart organo jotzailearen eskutik —irudian—. Guztira, bost kontzertu eskainiko dituzte organo zikloan: Mutrikun, uztailaren 14an
(20:00); Getarian, uztailaren 22an (20:00); eta Deban, uztailaren 29an (20:00). JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

ZARAUTZ Voces del Ebro.
b Igandean, 19:30ean, Musika

plazan.
ZARAUTZ The Truth eta Rules.

b Igandean, 13:30ean eta 19:30ean,

b Asteartean, 21:00etan, Putzuzulon.

Urrategiko festetan.
DONOSTIA Chez Damier

HONDARRIBIA Dr. Maha’s Miracle

PASAIA Tarantella orkestra.

eta Orphidal.
b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

Tonic.
b Gaur, 20:00etan, kirol portuan.

b Gaur, 21:00etan eta 01:00ean,

ZUMAIA ZZ Jazz Band.

b Bihar, 21:00etan, Sanagustinen.

Gure Zumardian.

b Gaur, 21:30ean, Laranjadi plazan.

AZPEITIA Mice eta Pelax.

DONOSTIA Gure Kabia abesba-

HONDARRIBIA Txanber Music.

PASAIA Karlos eta Sagarz DJ.

ZUMAIA Esteban Landart.

b Igandean, 22:00etan, Loiolako

tza.
b Igandean, 12:30ean, Añorgako
elizan.

b Gaur, 22:00etan, Gipuzkoa plazan.

b Gaur eta bihar, 23:00etan, Azokan.

b Gaur, 20:30ean, San Pedro elizan.

HONDARRIBIA Los Blues Morning

PASAIA Pattor 14 DJ.

ZUMAIA The Nowhere Plan.

Singers.
b Bihar, 20:00etan, kirol portuan.

b Gaur, 23:30ean, Hamarretxetan.

b Bihar, 20:00etan, Amaiako plazan.

PASAIA Gealma.

ZUMAIA Iratzar.

b Bihar, 12:30ean, Azokan.

b Bihar, 22:00etan, Narrondon.

PASAIA Voces Riberas.

ZUMAIA Idiakaitz txistulari taldea.

b Bihar, 13:00etan, Axular plazan.

b Asteartean, 10:30ean,

AZPEITIA The Posies.

zelaian.
BEASAIN The Song.
b Gaur, 20:00etan, Plazapen.

DONOSTIA AKA Dubmingo DNST.
b Igandean, 13:00etatik 22:00etara,

BEASAIN Starblues.

Guardetxean.

b Ostegunean, 22:30ean, Zubimuzu

plazan.
BERGARA Shirley Davis & The

Silverbacks.
b Gaur, 22:00etan, Espoloian.
DEBA Josu Salegi.

b Bihar, 01:00ean, Q Hondarribian.

DONOSTIA Fleet Foxes.
b Asteartean, 20:00etan,

HONDARRIBIA Frikun eta Eraul.

Kursaalean.

b Igandean, 12:00ean,

Kasino Zaharreko parkean.
DONOSTIA Dropkick.
HONDARRIBIA Bluesaldia:

Dabadaban.

Noa Voll Damn & The Hell Drinkers,
J.T. Lauritsen & The Buckshot
Hunters eta Canned Heat.
b Ostegunean, 21:30ean, Bentan.

DONOSTIA Mariaren Bihotza
b Gaur, 20:30ean, Dabadaban.

ZUMARRAGA DJ Jesus.

plazan.

b Gaur, 19:30ean, Herri Antzokian.

MUTRIKU Akordeoi taldea eta

PASAIA Hardwave eta

ARETXABALETA Trapu Zaharra:

Madalen eta Madalen Txiki koroak.
b Bihar, 23:00etan, Txurruka plazan.

La Fabrica de Boinas.
b Bihar, 00:00etan, Hamarretxetan.

Etsiak.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Durana kalean.

eta Canal 69.

OIARTZUN Laguntasuna fanfarea

PASAIA Garinbo, Aner Solanas,

b Bihar, 23:00etan, Amañan.

eta Bohas Orchestra Occitania.
b Bihar, 18:30ean, Doneztebe plazan.

Liberal im, Ander Lasa eta Jon
Costas.
b Bihar, 00:00etan, Axular plazan.

DONOSTIA Telmo Trenor: Heat.

EIBAR La Guardia, La Frontera

Doctor Deseo eta Deus Ez.
b Gaur, 00:00etan, Amañan.

DONOSTIA Lula.

LEGORRETA Chris Ruest & Banda.

EIBAR Luhartz.
b Bihar, 00:45ean, Amañan.

DONOSTIA Mary Orcher.

OÑATI Dekot, Revolta Permanent.
b Gaur, 22:00etan, Trianako jaietan.

EIBAR Usartza txistulari banda.
OÑATI Mr. Pongo Band eta

EIBAR Elegancia Mexicana.

Mugi Panderoa.
b Bihar, 22:00etan, Trianako jaietan.

b Igandean, 20:00etan, Amañan.

ANTZERKIA

ARRASATE The Funes Troup:

Aukerak.
b Igandean, 20:00etan,

Seber Altube plazan.
PASAIA Kresala.
b Bihar, 00:00etan, Gure Zumardian.

b Igandean, 12:30ean, Amañan.

DONOSTIA Heatwaves

eta Bamms.
b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

Narrondon.

b Bihar, 20:00etan, Topagunean.
b Igandean, 16:30ean, Euskadi

EIBAR Willis Drummond,

b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

b Asteartean, 22:00etan,

PASAIA Nau.

The Tentacles, Nork Zerk eta
Bar Remigio.
b Bihar, 22:00etan, Campsan.

Trio, DYG eta Messa Confusa.
b Gaur, 23:00etan, Al Anden
kafe antzokian.

b Bihar, 19:30ean, Covent Gardenen.

ZUMAIA Araitz eta Garazi.

PASAIA Pangea, Yakovlev 4,

abesbatza.
b Ostegunean, 19:30ean, Okendo
kultur etxean.

DONOSTIA Ortomotor, Alitruta

b Gaur, 23:30ean, Dabadaban.

Narrondon.
PASAIA Kaos & Semen.
b Bihar, 15:00etan, Campsan.

b Asteartean, 20:30ean,
b Gaur, 20:00etan, Ondargainen.

DONOSTIA Bed Rugs.

HONDARRIBIA Alvaro Delasoul DJ.

BERGARA Markeliñe: Chef Nature.
b Ostegunean, 19:00etan,

PASAIA Los Txamukos mariatxiak.

San Martin plazan.

b Igandean, 13:00etan, Axular

plazan.

DONOSTIA Rafael Berrioren

Diarios, eta Isabelle Stoffelen
Traspasada kabareta.
b Gaur, 19:30ean, Covent Gardenen.

OÑATI Ventos de Saudade.
DONOSTIA Rukula eta Gabezin.

ESKORIATZA Willis Drummond.

b Asteazkenean, 19:00etan,

TOLOSA Sokartean.

b Bihar, 22:00etan, Añorgan.

b Bihar, 22:30ean, Gernika plazan.

San Lorentzoko baselizan.

b Gaur, 22:30ean, Txurrerian.
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DONOSTIA Labo X: Anodinoren

Amor breve en un acto vandálico,
Iñaki Ciden Entre comillas, eta
Nep-Enut DJ.
b Gaur, 20:00etan, Covent
Gardenen.

BERTSOLARITZA

Hondarribia b Blues jaialdia

HITZALDIAK

DEBA Ane Labaka eta Beatriz

ZIZURKIL Esti Amenabarro

Egizabal: Erradikalak gara.
b Gaur, 22:00etan, Iturri ondoko
plazan.

eta Amets Zalakain: Emakumea
frankismoan.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Plazida Otaño liburutegian.

DONOSTIA Borobil Teatroa:

HERNANI Amets Arzallus eta

Jokoz kanpo.
b Gaur, bihar eta igandean,
20:00etan, Antzoki Zaharrean.

Andoni Egaña.
b Igande eguerdian, Ollalume
auzoan.

DEBA Iñaki Carretero kontalaria:

DONOSTIA Rafael Alvarez:

HERNANI Miren Amuriza eta

b Igandean, 18:00etan, Lasturren.

¡Cómico!.

Aitor Mendiluze.
b Igandean, 19:00etan, Martindegi
auzoan.

IRUN Dies Oiassonis erromatar

BESTELAKOAK

Entzun, entzun.

b Gaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Viktoria Eugenia
antzokian.

jaialdia.
b Gaurtik igandera, Oiasso museoan.

LEGAZPI Miren Amuriza, Nerea
DONOSTIA Eduardo Aldan:

Espinete no existe.
b Datorren ostegunetik igandera,
20:00etan, Antzoki Zaharrean.

Elustondo, Nerea Ibarzabal eta
Eli Pagola: Ez da kasualitatea
bertso saio musikatua.
b Gaur, 19:30ean, Agirre Etxeberri
parkean.

DONOSTIA Inazio Escudero:

Anonimato & Invicta performancea.
b Ostegunean, 20:00etan,
Tabakaleran.
EIBAR Gari, Montxo eta Joselontxo:

PASAIA Amets Arzallus, Andoni

Egaña, Igor Elortza eta Arkaitz
Estiballes.
b Igandean, 19:00etan, Antxoko
Azoka plazan.

LAZKAO Feminismotik: musika,

Indartsu dator bluesaldia
Gainean da XIII. Hondarribia Blues jaialdia. Uztailaren 12an hasiko da, ostegunean, eta hainbat musikariren emanaldiekin gozatu ahal izango da
lau egunez. Datorren ostegunera arte zain egon nahi ez duenak, ordea,
gaur eta bihar ere izango du bluesa entzuteko aukera, kirol portuko kontzertuetan: Dr. Maha’s Miracle Tonic eta Los Blues Morning Singers, hurrenez hurren. 20:00etan hasiko dira bi emanaldiak. ASIER PEREZ-KARKAMO

Konfetti.
b Igandean, 18:30ean, Amañako

SORALUZE Mañukorta eta

jaietan.

Millan Telleria.
b Bihar, 13:00etan, San Andres
auzoan.

ERRENTERIA Barsanti konpàinia:

Kale gorrian.
b Ostegunean, 19:00etan,
Zumardian.
LEGAZPI Rojo Telon: Haiek naiz.

SORALUZE Agin Laburu eta

Aitor Mendiluze.
b Igandean, 13:00etan, San Andres
auzoan.
SORALUZE Andoni Egaña eta

OÑATI Potx eta Lotx.

Sebastian Lizaso.
b Astelehenean, 13:00etan eta
bazkalondoan, San Andres auzoan.

Transhumancia.

Jose Mari Orbegozok gidatuta.
b Igandean, 20:00etan, Soreasu
antzokian.
DONOSTIA Arkaitz taldea.

jaietan.

b Gaur, 19:00etan, Villa Mundan.

emanaldia.
b Bihar, 19:00etan, Soreasu
antzokian.
AZPEITIA Saloiko dantzak,

Kale Nagusian.

ZARAUTZ Xip Xap konpainia:

frontoian.
AZPEITIA Itsasi dantza taldearen

b Ostegunean, 19:30ean,

b Igandean, 19:00etan, Trianako

b Gaur, 20:00etan, Zaldibar

URRETXU Bertso afaria: Alaia Mar-

b Igandean, 17:30ean, Añorgan.

tin, Miren Artetxe eta Beñat Gaztelumendi.
b Gaur, 21:30ean, Apain jatetxean.

DONOSTIA SOM Produce:

I Want U Back, Michael Jackson.
b Datorren ostegunetik igandera,

ZARAUTZ Ganso & Cia:

ZARAUTZ Bertso eskolako

21:00etan, Viktoria Eugenian.

Babo Royal.
b Gaur, 20:00etan, Frontoi Txikin.

partaideen emanaldia.
b Ostegunean, 22:00etan,
Torre Luzeako parkean.

TOLOSA Tolosalsa.

Kale gorrian.

ZUMAIA Bertso afaria: Julio Soto

ZARAUTZ Kukai & Brodas: Topa.

b Gaur, 21:00etan, Musika plazan.

eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 21:00etan, Gure Ametsa
elkartean.

b Gaur, 22:30ean, Munoan.

b Bihar, 20:00etan, Zerkausian.

ZARAUTZ Bersanti konpainia:

ZARAUTZ Rodrigo Cuevas:

ZARAUTZ Garazi & Cia: Erraia.

El mundo por montera.
b Gaur, 23:30ean, Frontoi Txikin.

ZUMAIA Bertso bazkaria:

Sebastian Lizaso eta Jon Maia.

ZARAUTZ La Glo: Encuentros.

ZARAUTZ Markeliñe: Chef Nature.

b Igande eguerdian, Narrondon.

b Bihar, 22:00etan,

b Bihar, 20:30ean, Frontoi Txikin.

Photomuseumen.

b Bihar, 19:30ean, Munoan.

DANTZA
ZARAUTZ Kalerki: A Lurpean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

b Bihar eta igandean, 23:00etan,

AIZARNAZABAL Alaitsu taldea,

Arrosategi parkean.

Izaro Oleaga eta Jurgi Ituarte
trikitilariekin.
b Asteartean, 13:00etan, Saiatzen.

ZARAUTZ Gari, Montxo eta

ALTZO Zinema Kalean: Handia.
b Gaur, 22:30ean, plazan.

ASTIGARRAGA Zinema Kalean:

Joselontxo.
b Ostegunean, 18:30ean,

ARRASATE Ertzaren Meeting point

Lege Zaharren enparantzan.

eta Haatik konpainiaren Lau eme.

Handia.
b Gaur, 22:30ean, Foru plazan.

DONOSTIA Larrotxene 2018
bideoaldia.
b Gaur, 19:00etan, Intxaurrondoko
kultur etxean.
DONOSTIA Attack of the killer
tomatoes.
b Gaur, 22:30ean, Kristinaenea
parkean.

kantua, bertsoa, poesia eta margoa.
Alaitz Sarasola, Susana Lopez,
Aloña Jauregi, Nerea Barandiaran,
Maider Urretabizkaia...
b Asteazkenean, 22:00etan,
Manueleneko plazan.
ORDIZIA 750. urteurrena:

Sujetoenea etxeko sutearen
historia bisita gidatua.
b Bihar, 22:00etan, turismo
bulegotik.
ZARAUTZ Zezen puzgarrien

entzierroa.
b Bihar, 19:00etan, udaletxetik.
ZUMARRAGA Kafe filosofikoa,

Pello Biainek bideratuta.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Zelai Arizti kultur etxean.
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«LGTBI kolektiboa
zabala da, baina,
batez ere, oso plurala»

ELKARRIZKETA

Aintzane Muguruza b Gehituko koordinatzailea
Gipuzkoako Giza Eskubideen Zuzendaritzak eta Gehituk diagnosi
zabal bat egin nahi dute LGTBI kolektiboaren errealitatearen inguruan.
Muguruzaren arabera, errealitate guztiak hartu nahi dituzte kontuan.
Eider Goenaga Lizaso

LGTBI Komunitatearen Nazioarteko Egunaren aitzakian, Gipuzkoan azterketa sakon bat egingo
dutela iragarri zuten, joan den astean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideen zuzendari
Maribel Bakerok eta Gehituko
koordinatzaile Aintzane Muguruzak (Donostia, 1969). Bi erakundeek elkarlanean egingo dute
diagnosia, eta urte amaierarako
prest edukiko dutela espero du
Muguruzak.
Nondik eta zein helbururekin
egingo duzue diagnosia?
Oso heterogeneoa da LGTBI kolektiboan sartzen den jendea
—berdin du LGTBI+, LGTBIQ edo
dena delako siglak gehitzea—, baldintza oso ezberdinetan dagoen
jendea da; are gehiago, aniztasun
sexu-afektibo edo genero aniztasunaren barruan sartzen diren
batzuek euren burua ez dute kokatzen sigla horien barruan. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin aniztasun mota ezberdinei begirada sakonago bat
emateko egitasmoaren inguruan
bilera izan genuenean, nabarmendu nahi izan genuen ez dela
errealitate bakarra, errealitate asko direla. Gipuzkoan ez da inoiz
egin errealitate horien inguruko
azterlan sakon eta zabal bat, eta
beharrezko ikusten dugu guk.
Egoera horien guztien argazki
bat ateratzea al da helburua?
Gure hogei urteko ibilbidean asko
aldatu da taldea bera, eta, taldea
aldatu den bezala, perspektiba
orokorra ere bai; hasieran, gizon
gay talde bat zen, gero sartu ziren
lesbianak, gero transexualak,
transgeneroak, etorkinak ere
bai... gero eta pluralagoa da. Bestalde, belaunaldi aldaketa bat ere
izan da hogei urteotan; oso ezber-

dinak dira jendearen esperientziak eta bizipenak: zeharo ezberdinak dira 60 urteko gizon gay batek bizi izandakoa eta 20 urteko
mutil gay batek duen perspektiba. Garrantzitsua da horiek guztiak jasotzea.
Foku ezberdinak behar dira, beraz, argazkia ateratzeko?
Noski. Gainera, ohartu gara beste
begirada bat ere jarri behar diogula; lehen, ez zen ikusten heteropatriarkatuaren kontrako genero borroka bat bezala, baina,
kolektiboan beste sentsibilitate
batzuk batu diren heinean eta feminismoaren diskurtsoa garatzen joan den heinean, iritsi gara
ulertzera borroka bera dela; egoe-

«Gorroto delituen
artean hirugarren
lekuan daude aniztasun
sexu-afektiboarekin
lotutako erasoak»
rak ezberdinak izango dira, baina
jatorria berbera da. Eta kolektiboaren errealitateari begiratu nahi
diogun momentutik, horri ere
erreparatu behar diogu.
Nola egingo duzue diagnosia?
Duela hamar urte Bartzelonan
egindako diagnostikoaren metodologia berbera erabiliko dugu.
Hiru ataleko prozesua da. Batetik,
ahalik eta ikuspuntu gehien jasotzeko, galdeketa anonimo bat
egingo dugu, online. Jendeak bere
bizipenak kontatzea nahi dugu,
nola ikusten duen bere burua,
diskriminaziorik sentitu duen,
zein eskubide urraketa pairatu
duen... Online eta anonimotasunean izanik, jendeak askatasunez
hitz egingo duela uste dugu, eta
horrek aukera emango digu normalean jasotzen ez ditugun testigantzak eta egoerak ezagutzeko.
Bigarren pausoa da informazio
garrantzitsua edo esanguratsua

eman diezaguketen pertsonak
identifikatu eta haiengana zuzenean jotzea: profesionalak, Gehitura iritsi zaizkigun kasu bereziak, adierazgarriak izan daitezkeenak... Online bidezko galdeketan ezin da bermatu hainbat
kasu eta egoera agertuko direnik,
eta zuzenean egingo dugu. Azkenik, eztabaida taldeak osatuko ditugu. Beraien artean elkartzeko,
berdinen arteko solasguneak sortzeko eta hortik ateratzen diren
ondorioak jasotzeko.
Noizko egongo da diagnosia?
Urrirako lana amaituta egotea da
asmoa, eta urte amaieran-edo
aurkeztuko genuke diagnosia.
Hortik abiatuta hasiko gara zehazten nolako neurriak garatu behar diren eta zer egin daitekeen.
Esaten duzue Gipuzkoan 50.000
lagun inguruk osatzen dutela
LGTBI kolektiboa...
Bueno, estrapolazio bat da hori. Ez
dakigu eta ia ezinezkoa da kopuru
zehatza jakitea. Esaten da populazioaren %10 dela LGTBI, eta, orduan, 70.000 izango lirateke Gipuzkoan. Baina badaude ikerketa
sakonagoak, eta kopuru baxuagoak ateratzen dira horietan. Adibidez, gazteen artean %14 ingurukoa da batez bestekoa, eta, adinekoen artean, %2koa. Halakoei
erreparatuta, Gipuzkoan 40.00050.000 izango direla kalkulatzen
dugu guk. Kolektibo zabala da,
baina, batez ere, oso plurala. Errealitate guztiak ezagutzea bilatzen
dugu ikerketa honekin.
Indarkeria matxistaren arloa ere
landuko duzuela esan zenuten
prentsaurrekoan.
Indarkeria matxistak bi aldetatik
du eragina LGTBI kolektiboan.
Batetik, bikote homosexualen barruan ere gertatzen dira kasuak.
Rolek pisua izaten jarraitzen dute;
sexu bereko bikoteetan, nolabait
esateko, gizon-emakume rolak

ANDONI CANELLADA / FOKU

banatzen dira, eta indarkeria kapituluak izaten dira. Bestetik,
LGTBI kolektiboak kanpotik datorren indarkeria pairatzen du;
hain zuzen ere, ezarritako rol horietatik ateratzen direlako. Eusko
Jaurlaritzak emandako datuen
arabera, gorroto delituen artean
hirugarren lekuan daude aniztasun sexu-afektiboarekin eta genero aniztasunarekin lotutako
erasoak. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, 120 inguru izan ziren iaz.
Herri txikietako errealitateari
ere egin diozue erreferentzia.
Gure susmoa da herri txikietan
zailtasun gehiago daudela, baina
diagnosiak esango du hori. Jende
asko ezagutzen dugu herritik ateratzen dena bere bizitza sexuafektiboa aurrera eramateko;
agian, bertan biziko dira, baina
hirian egiten dute bizimodua. Herri txikietan denek elkar ezagutzen dute, kontrola handiagoa da,
gehiago epaitzen da... eta herri
handietara jotzen dute askok.
Esan daiteke agerikoa izatetik
ezkutukoa izatera igaro dela
diskriminazioa?
Bai, askotan ez da izaten eraso zuzen bat, zuzenean ez da ezer esaten, baina, modu sotilagoan, dis-

kriminazioa egon badago. Adibidez, hainbat prozedura administratibotan ez da jasotzen bi ama
edo bi aita dituen familia baten
aukera, eta hori diskriminazioa
da. Agerikoagoak ere izaten dira;
duela gutxi gertatu zaigu bat.
Ume transexual bati izena aldatzera joan, ume horrek legez eskatzen diren baldintza guztiak
bete, eta ezetz esan zioten erregistroan. Gu tartean sartu eta hedabideetara joko genuela esan ostean aldatu zioten azkenean. Baina
legez onartuta dagoen zerbait egiteko ume horrek horrela ibili beharra ere... Are gehiago, neska bat
da, eta erregistrokoa behin eta berriro mintzatu zitzaion maskulinoan. Horrelako kontuak ohikoak dira oraindik.
Nolako argazkia espero duzue?
Bueno, esango nuke gure gizartean giza eskubideen inguruko jarrera tolerantea dugula; kognitiboki barneratua daukagu jendearen aukera errespetatu behar
dugula. Baina gertatzen dena da
gero jende guztiak ez duela horren arabera jokatzen; eta horren
ondorio dira diskriminazio egoera asko: diskurtsoa barneratua
dugu, baina kontzeptua, ez.

