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Gipuzkoaraino eta, batez ere, Donostiaraino iristen da sanferminen eragina b Ostalari elkarteak dio
egunotan izaten dela atzerriko turismoaren gorakada handiena, eta uda osoan irauten duela gero b 2-3
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Eider Goenaga Lizaso Donostia

T
xuri-urdina alde

batera utzi, eta

zuri-gorria ohi-

ko kolore bihur-

tzen da Donos-

tian uztailaren

6tik 14ra. Donostiar eta gipuzkoar

asko joaten dira Iruñera, baina

sanferminen tiradizoak erakarri-

tako turistak gehitu behar zaizkie

horiei. Txukun-txukun, goitik

behera zuriz jantzita, eta zapi go-

rria lepoan dutela ateratzen dira

hotel, pentsio eta abarretatik. Ho-

rrelakoetan jartzen dute euren

kanpaleku nagusia; baina jomu-

ga, 8.000 metroko menditzar ba-

ten puntan jarri beharrean, Do-

nostiatik 80 kilometrora jartzen

dute: Iruñean. Gipuzkoako Osta-

larien Elkarteko idazkari nagusi

Kino Martinezek esandakoaren

arabera, San Fermin jaiak uda sa-

soiaren «irteera seinale» izan

dira urte askotan. 

«Gipuzkoako, eta, batez ere,

Donostiako ostalarientzat, san-

ferminek eragin handia izan dute

beti, hori ezin da ukatu. Eta Do-

nostiatik kanpo ere antzematen

da. Datuen zenbaketa zehatzik ez

dugu egiten, baina argi dago, ba-

tez ere ostatu hartzeari dagokio-

nez, nabarmena dela eragina. Ja-

tetxeetan txikiagoa da», azaldu

du Martinezek. 

Eragin horren adibide da, egu-

notan, Fermin Kalbeton kaleko

Hostel San Fermin pentsioa. 60

ohe ditu, literak dira, eta eguno-

tan dena beteta dagoela azaldu du

Maitane Uzkudun bertako langi-

leak. «Momentu honetan bete-

beteta daukagu, eta behin sanfer-

minez geroztik, normalean, ber-

din jarraitzen dugu». Eurentzat

ere uda garaiaren hasiera San Fer-

min bezperako txupinazoak

ematen duela berretsi du Uzku-

dunek. 

Kanpinetan, aldaketa
Zarauzko eta Igeldoko kanpinak

ere hainbat urtez izan dira sanfer-

minetara joaten ziren turisten ko-

kaleku. Baina hori aldatu egin da

azken bizpahiru urteetan. Agen-

tzia baten bidez, gazte andana

etortzen zen bi toki horietara.

Kanpadenda mordo bat bata bes-

tearen ondoan jarri, gazteentzako

otorduak eta edariak prestatu,

Iruñera joateko autobusak anto-

latu... «Batez ere australiarrak

etortzen ziren horrela», azaldu

du Oskar Arana Igeldoko kanpi-

neko kudeatzaileak, «baina badi-

ra bi-hiru urte ez direla etortzen». 

Kanpinera lasaitasun bila etor-

tzen direnen eta sanferminetara-

ko etortzen zirenen artean talka

izaten zela aitortu du Aranak, eta

zenbait arazo izan zituztela ho-

rrekin. «Ez hainbeste agentzia bi-

dez etortzen zirenekin; izan zen

talderen bat arazoak sortu zitue-

na, baina horiek, normalki,

arauak izaten zituzten, eta nahiko

zintzo ibiltzen ziren. Baina bazi-

ren Londrestik alokatutako fur-

gonetetan etortzen ziren talde

txikiago batzuk, eta horiekin izan

genituen arazoak». Aranak uste

du agentzia horiek Nafarroan ari-

tzen direla orain, Iruñe inguruko

kanpinetara joaten direla.

Zarauzko kanpinean, eguno-

tan, hogei bat australiar daude.

Baina, kanpinetik azaldu dute-

nez, beren kabuz etorritakoak

egiten. Oraingoak euren kabuz

etortzen dira, eta euren kabuz joa-

ten dira Iruñera». Asko australia-

rrak direla esan du Uzkudunek,

baita mexikarrak ere. «Hiru edo

lau egun egiten dituzte

hemen, eta, normalki,

bidaia luzeago baten par-

te izaten da hemengo

egonaldia; bi hilabeteko

bidaia bat egiten ari dira

batzuk, eta luzeagoak ere

bai. Agian Bartzelonan

egon dira aurretik, eta

gero Bilbora joango dira,

edo Europa aldera... Ho-

na etortzen direnean, au-

kera aprobetxatzen dute

sanferminetara joateko,

baina, normalki, ez dira

horretarako bakarrik

etortzen honaino». 

San Fermin pentsioan gehiene-

tan gazteek hartzen dute ostatu;

batez beste 25 urte izaten dituzte-

la argitu du Uzkudunek. «Erre-

serbak ez dituzte denbora askore-

kin egiten; online egiteak ahalbi-

detzen die aurrerapen handiz ibili

dira; baten bat joan da sanfermi-

netara, baina beraien helburu ba-

karra ez da izaten Iruñera joatea,

beste opor mota bat egitera etor-

tzen dira. Zarauzko kanpinean

2016an antolatu zuten, azkene-

koz, agentzia bidez etorritako tu-

risten kanpalekua.

Hostel San Fermin pentsioan

ere hartzen zuten ostatu agentzia

bidez etorritako gazte taldeek.

«Baina jada ez dugu horrela lan

behar ez izatea. Baina egia da he-

mendik aurrera eta abuztu osoan

ia beteta egoten garela». 

Sanferminetarako mugitzen

diren turista gehienak maila eko-

nomiko ertain edo ertain-altuko-

ak direla esan du Martinezek.

«Badago joera pentsatzeko behe

mailako turismoa dela, baina ez

da horrela. Behe mailako turis-

moak gehiago jotzen du Iruñera,

Iruñe ingurura, hango kanpine-

tara... Donostiara etortzen dire-

nek beste mota bateko egonaldia

bilatzen dute. Iruñera joaten dira,

egunez edo gauez, baina gero

egonaldi lasai bat egin nahi izaten

dute, eguna lasai pasatu, hemen

inguruan mugitu». Turista

horiek, normalean, gaua pasatze-

ko ostatua hartzen dute Donos-

tian, eta gosaldu ere bertan egiten

dute, Iruñera joan aurretik. Beste

otordu gehienak han egiten

dituzte, baina zenbaitetan

Donostian ere bai. 

Bi bisitari mota bereizi ditu

Martinezek: «Egun batzuk pasa-

tzera etortzen dira batzuk; hiri-

Gipuzkoan, eta, batez ere, Donostiako
hotel eta pentsioetan, nabarmena da
sanferminen eragina. Ostalaritzan 
uda sasoiaren «irteera seinale»
izaten dira sanferminak, baina
eragina gutxitzen ari da azken urteotan.

Donostia,
zuri-gorriz
jantzita
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Uztailaren 6tik 14ra ohikoa da Donostiako hainbat tokitan jendea zuri-gorriz jantzita ikustea. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Turista batzuk Donostiara
etortzen dira Iruñera joateko
kanpaleku nagusia
hemen ezartzera»
Kino Martinez
Gipuzkoako Ostalari Elkarteko idazkari nagusia

«Sanferminetara joateko
aprobetxatzen dute. Baina,
normalki, ez dira horretarako
bakarrik etortzen honaino»
Maitane Uzkudun
Donostiako Hostel San Fermin-eko langilea
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burua ezagutu, beste toki batzue-

tara joan, eta, horien artean,

Iruñea gertu dagoenez, egun

batean edo pare batean hara joa-

teko aprobetxatzen dute. Beste

batzuk badira Donostiara etor-

tzen direnak Iruñera joateko

kanpaleku nagusia hemen ezar-

tzera».

Atzerritik datozen turistentzat

Donostia eta Iruñea arteko 80 ki-

lometroko distantzia oso motza

dela gaineratu du. «Donostiara

etortzeko 10.000 kilometro egin

dituen batentzat, Australiatik,

Kanadatik, AEBetatik, Argentina

edo Mexikotik etorri den baten-

tzat, zer dira, bada, 80 kilome-

tro?». Herrialde horietan hainba-

tek distantzia hori egunero egin

behar izaten dutela nabarmendu

du, lanera joateko. 

Futbola, gainetik
Sanferminen eragina, baina, ez da

lehen izaten zena, Ostalarien El-

karteko idazkariak esandakoaren

arabera. Kanpinetan desagertu

egin dira talde handiak, eta ostala-

ritzan ere azken bi urteetan behe-

rakada antzeman dutela azaldu

du Martinezek. «Dena den, Do-

nosti Cup daukagu orain, eta pisu

handia hartzen ari da. Behe mai-

lako turismo gisa hartu izan da,

baina ez da horrela; aurten, adibi-

dez, 60 talde etorri dira AEBetatik,

12-14 neska-mutilekoak, euren

entrenatzaileekin, askotan gura-

soekin. Bidaia antolatuetan etorri

dira, Bartzelonako Camp Nou fut-

bol zelaia bisitatzeko baliatu dute,

eta Europan zehar jarraituko dute

bidaian. Beraz, turismo mota in-

teresgarria da». Igeldoko kanpi-

nean ere izan dituzte Donosti Cu-

pekoak hainbat egunez. 

Badirudi, Donostiako eta lu-

rralde osoko ostalaritzari dago-

kionez,  zezenenaren gainetik jar-

tzen ari dela baloiaren erakarme-

na; bost kontinenteetako 33

herrialdetako 623 talde etorri

dira: 5.000 jokalari inguru, haien

entrenatzaile eta prestatzaileak,

eta, askotan, gurasoak ere bai.

Jende asko, modu batera edo bes-

tera ostatu hartzeko beharrean.
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Xabier Regil Agirre Donostia

N
ahikoa da Do-

nostiako auto-

bus geltokian

minutu gutxi

batzuk igaro-

tzea, aste bere-

zi bat dela antzemateko. Edozein

aldetara begiratuta ere, zuriz jan-

tzitako edota lepoa zapi gorri ba-

tez estalitako norbait ageri da.

Adin guztietako jendea dabil ber-

tan, festarako prest diren gazteak

zein egun-pasa doazen erretira-

tuak. Ez da zaila norbait Iruñetik

datorren edota Iruñera doan an-

tzematea; nahikoa da arropei edo

aurpegiei erreparatzea. Autobu-

sak une oro dabiltza sartu eta ate-

ra; horietako askok Iruñea dute

abiapuntu edo helmuga. Atzerri-

tar ugari dira tartean, horiek ere

goitik behera zuriz jantzita. Ba-

tzuk maleta eta motxila handie-

kin dabiltza autobus geltokian

bueltaka.

Horietako bat da Matt. Austra-

liarra da, eta neska-laguna eta

biak dabiltza bidaian. «Iruñean

hiru egun pasatu ondoren, orain

etorri gara Donostiara, gau bate-

rako. Behin Australiatik honaino

etorrita, Iruñe inguruko hiriak bi-

sitatzeko aprobetxatu nahi dugu

denbora», azaldu du Mattek.

Haien bidaia ez da Donostian

amaituko, bueltako lehen hegal-

dia hartu aurretik Bilbo bisitatze-

ko asmoa baitute.

Baina turista guztien kasua ez

da hori; beste turista askok, san-

ferminez Iruñean gozatu arren,

nahiago dute lo beste leku batean

egin. Hori da Jimen kasua, entzie-

rroan parte hartzetik datorren es-

tatubatuarrarena: «Familia oso-

ak etxe bat alokatu dugu Donos-

tian. Iruñera, ordea, neu bakarrik

joan naiz gaurkoan. Donostian

gelditu da familia». Sanfermine-

tara etortzea bere ideia izan dela

aitortu du: «Betidanik parte har-

tu nahi izan dut entzierroan, eta,

azkenean, lortu dut helburu hori

betetzea. Hasieran, lotarako le-

kua Iruñean bertan bilatzea pen-

tsatu genuen, baina, haur txikiak

izanda, lotarako leku lasaiago bat

aukeratu genuen azkenean». Ez

da Donostian lo egin eta entzie-

rroa bertatik bertara bizitzeko

Iruñera joan den bakarra, austra-

liar batzuekin joan baita Nafarro-

ako hiriburura, autoz. «Entzie-

rroan parte hartzeko, 06:30 alde-

ra Iruñean egotea komeni da,

baina garai horretarako ez dago

tren edo autobusik, eta autoz joan

behar izan dugu. Nire ustez, en-

tzierrora joateko autobus bat ja-

rriko balute, jende gehiago ani-

matuko litzateke. Ziur nago auto-

busa bete egingo litzatekeela».

Sanferminak amaitu ostean, Ji-

mek beste leku batzuk bisitatu

nahi ditu familiarekin AEBetara

itzuli aurretik.

Asko dira, Matt eta Jim bezala,

inguru hauen berri sanferminei

esker izan dutenak, eta, jai fama-

tu horien aitzakian etorri ondo-

ren, Euskal Herrian barrena bi-

daiatuko dutenak etxera itzultze-

ko garaia iristen zaien arte.

Aurten ere, Donostiako tren eta

autobus geltokiak zuri-gorriz

janztea lortu dute sanferminek.

Beste behin, garbi gelditu da festa

horiek zer-nolako indarra duten

kilometro askora bizi diren per-

tsonei ez ezik, inguruko lekuei ere

eragiteko.

Donostiako autobus geltokia ere zuri-gorriz bete da aste honetan,
Iruñera doan edo handik datorren jendearekin. Egun osoan dabiltza
sartu eta atera Iruñea abiapuntu edo helmuga duten autobusak.

San Fermin giroa
Iruñetik kanpo ere

Donostiako autobus geltokian, jendea Iruñerako prest. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Behin Australiatik
honaino etorrita, 
Iruñe inguruko hiriak
bisitatzeko aprobetxatu
nahi dugu denbora»
Matt
Turista australiarra

«Familia osoak etxe bat
alokatu dugu
Donostian. Iruñera,
ordea, neu bakarrik
joan naiz gaurkoan»
Jim
Turista estatubatuarra
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Ikerne Zarate Errenteria 

Filosofia eta Letretan lizentziadu-
na da, eta EHUko Hizkuntza eta
Literaturaren Didaktika departa-
mentuko irakasle izan da 25 urtez.
Hala ere, euskarazko haur eta
gazteen literaturak egin du eza-
gun Mariasun Landa (Errenteria,
1949). Euskarazko haur literatu-
ran Txan fantasma jo zuten lehe-
nengo liburu modernotzat, eta Li-
zardi saria irabazi zuen horrekin.
Ez da izan jaso duen sari bakarra,
Krokodiloa ohe azpian liburua
gaztelerara itzuli eta Haur eta
Gazte Literaturako Espainiako
Sari Nazionala ere irabazi zuelako
2003an; baita Eusko Ikaskuntza
saria ere, 2014an, euskal kultura
sustatzeko egin duen lanagatik.
30 liburutik gora ditu idatziak,

eta errealismo kritikoaren sor-
tzaile izan zen euskarazko haur
eta gazte literaturan. «Kontzien-
teki, haur literatura ezberdina
egin dut nik».
Haur eta gazteentzako literatu-

rak egin zaitu ezagun, baina noiz

eta nola erabaki zenuen idazten

hastea?

Filosofia ikasketak egin nituen
Parisen, eta oso urruti nengoen
haurtzarotik eta haur literatura-
tik. Hona itzuli, eta niretzat oso
garrantzitsua izan zen erabaki bat
hartu nuen: dena utzi eta euskara
ikastea. Franco hil aurretik hasi
nintzen hastapenetan zeuden
ikastoletan; Zarauzko ikastolan,
zehazki. Hainbat sortzaile bildu
ginen bertan: Anjel Lertxundi, Jo-
xe Antonio Ormazabal, Juan Mar-
tin Elexpuru, Manolo Urbieta...
Sorkuntza handiko momentuak

ziren, eta materiala sortu behar
genuen. Euskaraz trebatu nintze-
nean, eskolak ematen hasi nin-
tzen, eta ohartu nintzen ikasleek
ez zeukatela irakurtzeko ezer. Nik
betidanik izan nahi nuen idazle,
baina ez haur literatur egile. Ikas-
leentzat materialak eta ipuinak
sortzen hasi nintzen.
Trantsizioaren ondoren,

1982an atera nuen lehen liburua,
ikastolan nik erabili nituen ipui-
nak bilduta. Ezohikoa da halako
egoera, normalean lehen liburua
argitaratzea kostatzen delako
gehien, baina, nire kasuan, garai
historiko harekin lotuta joan zen
dena. Lizardi saria irabazi nuen
Txan fantasma liburuarekin.
Kontzienteki egin dut haur litera-
tura desberdin bat, gerora errea-
lismo kritikoadeitu zaiona.

Zer da errealismo kritikoa?

Errealismo kritikoak fantasia era-
biltzen du inguruko errealitatea
salatzeko edo zalantzan jartzeko.
Euskarazko haur literaturan le-
henengo liburu modernotzat jo
izan da Txan fantasma; jauzi egin
zuen orduan egiten zen haur lite-
ratura gainditzeko. Txan fantas-

ma idatzi nuenean hautatu nuen
haur literaturan berrikuntzak
sartzea.
Iholdi inflexio puntua izan zen

zure literaturan?

Berrikuntza izan zen Iholdi libu-
rua. Minimalismoa nabarmendu
daiteke hor, ahalik eta hizkuntza
baliabide gutxienekin ahalik eta
gehien esatea. Erronka hori jarri
nion neure buruari, eta ate asko
ireki zizkidan 2003an Espainiako
Sari Nazionala jasotzeak. Ordura-
ko, nire lana itzulia zuten beste
hizkuntzetara.
Hamabost hizkuntzatara baino

gehiagotara, gainera.

Bai, eta ezohiko hizkuntzetara,
gainera: koreera, greziera, arabie-
ra, txinera, galiziera, katalana...
Aitortu beharra dago garai hartan
gaur egun ez dagoen harremana

edo elkartasuna zegoela
estatuko hizkuntza gu-
txituen artean.
Salaketarako tresna da

errealismo kritikoa,

ezta? Ikasle zinela, Pari-

sen sortu zitzaizun sala-

tzeko gogo hori, 68ko

Maiatzeko mugimen-

duaren harira?

1968ko udazkenean hel-
du nintzen Parisera, bai-
na 1970eko hamarkada-
ra arte iraun zuen 68ko

Maiatzak. Parisen izan nintzen
lau urteetan, unibertsitatean,
bete-betean bizi izan nuen garai
hartan sortutako giroa eta ideolo-
gia. Ez nuen egin azterketa bakar
bat ere, eta hori da 68ko Maiatza-
ren ondorioetako bat. Nik nire es-
koletara eraman izan dut gero
hori; ikasi nuen bezala irakatsi

izan dut nik. Literatura eman izan
dut, eta egia da gai horrek ez duela
eskatzen azterketa, medikuntzak
eskatzen duen neurri berean.
Etengabeko kontrolarekin, lanen
bidez, azalpenen bidez ebaluatu
daitekeela uste dut.
Ikasle orok inoiz amestu duen

irakasle prototipoa zara, beraz.

Ez dakit hala naizen. Aurreko gal-
derara itzulita, Parisen bizi izan-
dakoak, ziurrenik, izan du eragi-
na nire idazteko moduan, hala-
koak zirelako garaiak: oso
mugituak eta dena zalantzan jar-
tzekoak. Franco hil ondorengo
urteetan, errealismo kritikoa ize-
na eman nion egiten nuenari,
nahiz eta ez nekien existitu ere
egiten zenik. Baina, konturatu
gabe ere, korronte bateko partai-
de izan gara gu. Errealitateaz hitz
egiteko beharra sentitu nuen
haur literaturan, baina ez edozein
modutan. Gai larriak aipatu nahi
nituen, serioak edo zer pentsa
ematen zutenak, eta nire lan
gehienen bukaerak ez dira izan
erabat zoriontsuak. Hor bazeu-
den ezaugarri urratzaile batzuk.

Jakina, egungoak baino askoz ga-
rai interesgarriagoak ziren ordu-
koak, baita literarioki ere. Ezohi-
ko gauzak onartzen ziren.
Gaur egun, zailagoa al da hori?

Bai. Susmoa daukat gaur egun as-
koz ere ilunagoa dela, eta errealis-
mo kritikoa demode gelditu dela.
Itzuliko da, agian, literaturan eta
errealitatean ere beti egoten dire-
lako zikloak, olatuak. Fantasiaz-
ko olatu izugarria pasatu dugu az-
ken hogei urteotan. Errealismoak
ez dauka interesik literaturan.
1970eko hamarkadan nolatan

erabaki zenuen Euskal Herrira

itzultzea eta euskalduntzea?

Nekez euskaldundu nintzen. Ga-
rai hartan ez zegoen metodolo-
giarik, eta ezta irakasle prestatu-
rik ere. Une hartan murgiltze
prozesu soila geneukan euskal-
duntzeko, eta hala egin nuen.
Asko inbertitu nuen horretan;
nire tituluak-eta baztertzea era-
baki nuen une batez, garaje bate-
an euskara ikasteko. Nik orduan
ez nekien zer gertatuko zen hiz-
kuntza gutxitu horrekin. Gerora,
aukera izan da euskalduna eta al-

«Errealitateaz hitz
egiteko beharra
sentitu nuen 
haur literaturan»
Mariasun Landa b Idazlea

Haur eta gazteen euskarazko literaturan 30 liburutik gora 
idatzi ditu Mariasun Landa idazle errenteriarrak, eta hamabost
hizkuntzatara baino gehiagotara itzuli dituzte horietako asko.
Bere ibilbidean, errealismo kritikoa eskaini dio euskal literaturari. 

Kontzienteki hasi nintzen 
haur literatura diferente bat
egiten, gerora ‘errealismo
kritikoa’ deitu zaiona»

«Haur literaturan Christine
Nostlinger izan dut eredu; 
ate eta leiho pila bat zabaldu
zizkidan idazle horrek»

‘‘
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fabetatua izatea. Egia da oso idea-
listak ginela. Gure belaunaldian
indar handia zeukan idealismo-
ak; ez genuen begiratzen zahar-
tzaroan kotizatuko genuen edo
ez... Asko aldatu da egoera. Politi-
koak ziren gure erabakiak.
Zer izaten da zailena idazteko

prozesua hasten denean?

Den bezala idazten du norberak.
Nik ezin ditut bereizi nire bilakae-
ra, nire sentimenduak, nire
ideiak, nire alde txarrak... Horre-
kin abiatzen zara idazten hastean,
eta horregatik da sorkuntza. Lite-
raturak badu bilaketa baten for-
ma. Udazkenean kaleratuko du-
dan liburuan badut nire liburue-
tan azaltzen diren animaliei
buruzko autoazterketa bat. Idaz-
teko garaian ez nuen egin gogoe-
tarik; gerora hausnartu dut. Ar-
kakusoa, elefantea, apoa... Nire
ipuinetan betidanik agertu izan
dira animaliak. Teorikoagoa nai-
zelako, irakaslea naizelako, gaur
egun gai naiz animalia horiek hor
zergatik dauden aztertzeko; nitaz
hitz egiten dute. Ni arkakuso sen-
titu izan naiz askotan; beldurrez-

ko apo hori ere sentitu izan dut
nire baitan; elefante ere sentitu
izan naiz, tamaina handiko ele-
fante; eta txori baten bihotza dau-
kat. Urte hauetan guztietan idatzi
egin dut, eta gerora iritsi da haus-
narketa.
Zein eragin izan dituzu, izan ba-

dituzu?

Zorionez, badauzkat eraginak;
harroa izatea litzateke bestela
[barrez]. Background horretan
egoten da irakurritako guztia. Az-
ken urteotan ohartu naiz Biblia-
ren Itun Zaharreko istorioek mar-
katu egin zutela nire haurtzaroa;
historia zoragarriak dira. Eragin
handia izan zuten historia liburu
batzuk irakurri nituen txikitan,
baina, funtsean, historia sakratua
ikasgaia geneukan guk, eta ho-
rren eragina sumatzen dut nik.
Irudimen eta fantasia leherketa
izan zen hura, sinesmena kendu-
ta, ez duzulako zertan sinistu.
Frantziako literaturak ere era-

gin handia izan du nire kasuan;
Simone de Beauvoir guztia iraku-
rria daukat, Jean-Paul Sartre ere
bai, eta klasikoak; frantsesak zein

espainolak. Haur literaturan, be-
rriz, Christine Nostlinger izan zen
nire eredua. Ate eta leiho pila bat
ireki zizkidan idazle horrek. Ha-
rengandik jaso nituen arazo erre-
alak modu dibertigarrian, umo-
retsuan eta fantasia ukituarekin
lantzeko gakoak. Zoragarria da
haren lana.

Haur eta gazteen literatura ira-
kasle izan naizen aldetik, klasiko
askok eragina izan dute nigan; ni-
re maisu eta maistrak horiek izan
direla aitortu beharra daukat.
Heldu garaian egindako berrira-
kurketetan ohartu naiz liburu as-

kok duten garrantziaz. Esaterako,
liburu sakon eta serioa da Peter
Pan eta Wendy. Zoritxarrez, Walt
Disneyk hartu ditu klasiko horiek
guztiak eta bere bertsioak egin di-
tu. Horiek egin dira ezagun. Mi-
resten dut James Matthew Barrie-
ren umore fina, bere pertsonaiei
egiten zien azterketa psikologiko

izugarria, eta horregatik
aipatu dut Peter Pan eta
Wendy, baina beste au-
tore klasikoak ere be-
rreskuratu ditut heldu-
tasunera iristean; klase-
etan gomendatu izan
dizkiet ikasleei, haiekin
asko ikasi dudalako. Ira-
kurle izatea da idazle iza-
tea. Erabat lotuta dago
irakurtzea eta idaztea;
beste liburu batzuek iza-
ten dute eragina norbe-

rarengan, eta, besteen irakurke-
tekin, garapena izaten dugu ibil-
bide literarioan. Ez dut uste ira-
kurtzen ez duen idazlerik dagoe-
nik; are gehiago, adinarekin findu
egiten dira gehienak, bikaintasu-
na bilatzen da, eta baita literatu-

ran ere; ez gaude txorakeriak ira-
kurtzeko. Nik bi atal ematen diz-
kiot liburuari; interesatzen ez ba-
zait, adio.
Zure familiak denda bat izan

zuen Errenterian, eta zure libu-

ruetan presente dago hori,

ezta?

Erdiko kalean Etxebeste janari
denda izan zuten izebek. Eragin
handia izan du nire familian.
Orain gutxi hil zen Joxepi [Etxe-
beste], izeba, Joxepi dendaria-
ren protagonista. Izebari opari-
tzeko idatzi nuen liburua, baina
gerora izugarri ondo funtzionatu
du hizkuntza askotan, gai uni-
bertsal bat ukitu nuelako kontu-
ratu gabe. Umeek oso ondo daki-
te denda txiki bat zer den;
hemen, Japonian eta Ukrainan.
Valentziatik [Herrialde Katala-
nak] deitu zidaten iaz, La Union
Gremial del Pequeño Comercio-
tik, lan hori berriz argitaratzeko
eskatuz. Tokiko saltokiak bultza-
tu nahi zituzten. Han izan nin-
tzen La botiga de la Pepa libu-
ruak sinatzen.
Udalak duela zortzi urte jarri zi-

tuen martxan Mariasun Landa

sariak. Zer sentitzen da norbera-

ren izena duen lehiaketarekin?

Pozgarria da, baina nire izebak
gogoan izanda, batez ere. Nik 3
urterekin alde egin nuen Errente-
riatik, baina badakit eurentzat
garrantzitsua izan zela, errente-
riarrak zirelako eta izate hori sa-
kontasunez bizi zutelako.
Zehazki, noiz kaleratuko duzu

hurrengo liburua?

Irailean argitaratuko dut Txikia-
ren handitasuna literaturan

saiakera. Urte askotako hitzaldi
eta artikuluak bildu ditut bertan.
Apaltasun estilistikoaz mintzo da.
Asko estimatu izan dut beti, haur
literaturan, batez ere, oso hitz
errazak baina eduki handikoak
bilatu behar izaten direlako. Al-
darrikapen estilistikoa da.

IKERNE ZARATE

MOTZEAN 

Errenteriako txoko kutuna?

Hilerri zaharra. Bertan lurpera-

tu zuten nire aitona Javier.

Idazteko unerik gustukoe-

na?Goizaren bigarren partea.

Ahaztuko ez duzun pasadi-

zo bat? Izebak emandako pe-

zetarekin herriko jaietako ton-

bolan panpina bat tokatu zi-

tzaidanekoa.

Idazle ez bazina, zer?Medi-

kua.

Idazlerik gogokoena?Alice

Ann Munro.

Behin irakurtzearekin nahi-

ko izan ez duzun liburua?

Simone de Beauvoir.

Amets bat?Buenos Airesera

joatea, baina ez bidaian, den-

bora batez bertan bizitzera

baizik. Julio Cortazar, Jorge

Luis Borges... Gustuko ditut.

Idealismoak indar handia zuen
gure belaunaldian; ez genuen
begiratzen zahartzaroan
kotizatuko genuen edo ez»

«Egungoak baino askoz 
garai interesgarriagoak ziren
ordukoak, baita literarioki ere.
Ezohiko gauzak onartzen ziren»

‘‘
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Traganarruak
jan ez gaitzan

A
urreko astean irudi

lazgarri batzuek bete

zituzten komunika-

bideak eta sare sozia-

lak. Milaka pago lurrera botata

ikusten ziren fotografietan, eta

beste asko, kaltetuta. Araban izan

zen, Entzia mendikatean, pasa

den asteko asteazkenean tornado

batek eraginda. Hamaika kilo-

metro inguruko perimetroa ei du

hondamendiaren zonaldeak, eta

72 hektareatik gora daude hon-

datuta. Ikaragarria!

Izugarria bezain bitxia zaigu

tornado batek eragin duela kalte

itzel hori. Izan ere, haize-zurrun-

bilo bortitz horiek Ameriketako

Estatu Batuetako Ordoki Handie-

kin lotzen ditugu, ez Europarekin

eta, are gutxiago, Euskal Herria-

rekin. Baina egon badaude, edo

kasu honetan egokiago, ibili ba-

dabiltza. Horren lekuko tragana-

rrueta tragarroiahitzak. Wiki-

pediaren arabera, haize-zurrun-

bilo indartsuak dira, azpian itsa-

sotik jasotako ur-tantaz edo lu-

rretik jasotako hauts, harea edo

zaborrez osaturiko anabasa bat

edukitzen dute, gainera. Traga-

narru, beraz, berba ederra izateaz

gain, arriskutsua ere bada.

Tristuraz bete gaitu tornadoak

egindako triskantzak, bat-bateko

fenomeno meteorologiko batek

eragin duelako, beharbada. Den-

bora laburrean hondamendi

handia sortu du pagadi eder bate-

an. Larria da, baina ez gara kon-

tziente egunero eragiten ditugula

txikizioak, oharkabean.

Brastakoan iritsi zaigu uda, eta

kantsatuegi gaude hain luzaroan

jantzitako arroparekin. Gainera,

merkealdia da, eta hain gutxi sal-

du dutenez, dendetan prezio ezin

hobeak daude. Hara joan gara,

ustez behar dugun kamiseta

erostera. Baina hain merke topa-

tu dugu soinekoa non erosi egin

dugun, behar ez izan arren. Segi-

tuan jarri diogu aitzakia geure

buruari: familiako urteko bazka-

rira joateko ezin ederrago egongo

gara. Sartu gara zurrunbiloan, jan

gaitu traganarruak.

Txapliguak jaurti dituzte era-

kunde ekologistek Espainiako es-

tatuko supermerkatuetan plasti-

kozko poltsak kobratuko direla-

ko. Baina fruta erosteko orduan,

plastiko maskaleko poltsetan

sartzea beste erremediorik ez

dugu; hori bai, dohainik. Kobra-

tuko dizkigute batzuk; ontzira-

tzeko erabiltzen duten plastikoa,

ordea, tonaka xahutuko dute. Zi-

rimola etengabea, beraz, traga-

rroi bihurtu da, eta atzera ere

xurgatu gaitu.

Iaz suteek goitik behera kiskali

zuten Portugal. Hildako eta zau-

ritu ugari izan zen. Eragile asko

izan ziren errudunak, baina sua

zabaltzearen faktore garrantzi-

tsuena eukaliptoa izan ei zen,

zuhaitz pirofitoa, sua maite due-

na, alegia. Erre egiten zaizkio

adarrak, baina sustraiak bizirik

mantentzen ditu, gero ingurua

kolonizatzeko. Gainera, Austra-

liako arbola honek ur guztia kon-

tsumitu eta lurra azidotzen omen

du. Orain, Gipuzkoan gurepi-

nuak dirurik eman ez, eta gaixo-

tasun bat duenez, bada, eukalip-

toa sartzeko programa egin dute.

Ederki! Epe laburreko etekinen

sorgin-haizeak irentsi gaitu, eta

klima-aldaketaren zikloia haus-

potuko dugu.

Europako Batasunak argitara-

tu berri du Europako AHT sarea

garestia, mantsoa eta ez-eragin-

korra dela, eta berriro ere plante-

atu beharko litzatekeela osorik.

EAEn, ostera, obrek aurrera ja-

rraitzen dute, milioika euro alfe-

rrik xahutu arren. Negoziokeriak

eta modernokeriak burmuina

hurrupatu digute, eta hemen ga-

biltza haize-erauntsian ziba ba-

ten moduan bueltaka, buru ba-

rik.

Geldi dezagun haize-bolada

zoro eta zentzubako hau, kontsu-

mismo eta diru-gosearen traga-

narruak jan ez gaitzan.

Irudiab Donostia

Azken agurra eman diote Setieni
Donostiako Artzain Onaren katedrala lepo betea zela —irudian—, herenegun eman zioten azken agurra Jose

Maria Setien Donostiako gotzain emerituari; Jose Ignacio Munilla Donostiako egungo gotzainak gidatu zuen

elizkizuna. Setien Donostiako ospitaleko zaintza berezien gelan zegoen igandeaz geroztik, iktus baten ondo-

rioz, eta asteartean hil zen, 90 urterekin. Hernanin jaio zen; 1979tik 2000ra, Donostiako apezpiku izan zen, eta ik-

tus bat izan zuen 2000. urtean ere. 2003an, Urrezko Domina eman zion Gipuzkoako Foru Aldundiak. JON URBE / FOKU

Migratzaileentzat behin-behineko
25 toki eskainiko ditu Gipuzkoak

DONOSTIA bAzken asteotan ugaritu egin da Gipuzkoara eta, bereziki,

Donostiara iritsi den migratzaile kopurua, eta Gipuzkoako Foru Al-

dundiak, udalek eta Gurutze Gorriak aldi baterako 25 toki eskainiko

dituzte, larrialdi egoerari aurre egiteko. Gune nagusia non jarri eraba-

ki zain, Gurutze Gorriaren Donostiako egoitza baliatuko dute.

«Renfe Mugiren sisteman
sartuta, urtero 138.000 bidaiari
galduko lituzke Dbusek.
Gainerakoek ez daukaten
bermea eskaini zaio Renferi»

Pilar Arana
Donostiako Udaleko Mugikortasun zinegotzia

%35
ETXEGABETZEEN JAITSIERA AZKEN SEI URTEOTAN

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2017ko txostenaren arabera, 2011tik

2017ra Gipuzkoan %35 egin zuen behera etxegabetzeen kopuruak. 318

kasu izan ziren 2011n, eta 204 iaz. Hipoteken kasuan, 350 gelditu ziren

bertan behera 2011n, eta 173 sei urte geroago.

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karak-

tere 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 Inter-

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%
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Ia 1.300 korrikalari abiatuko dira gaur,
Beasaindik, Ehunmiliak mendi lasterketan

BEASAIN b168 kilometro eta 11.000 metroko desnibel positiboa zain

dauzkatela, ia 1.300 korrikalarik parte hartuko dute, gaur, IX. Ehun-

miliak mendi lasterketan, Beasainen. 18:00etan abiatuko dira korrika-

lariak, eta bihar 17:00ak alderako helmugan behar luke irabazleak.

Iaz, Javi Dominguez eta Silvia Trigueros izan ziren irabazleak. Domin-

guez irteeran izango da berriz ere, baina Trigueros ez.



Aitziber Arzallus Azpeitia

U
lertzea ezinezkoa

bada, jakitea beha-

rrezkoa da». Primo

Levi idazle italiarraren

hitzak dira. Eta hitz horiexek eka-

rri zituen gogora Jabi Buces Aran-

zadi zientzia elkarteko historiala-

riak joan den astean, Azpeitia

1960-2017. Motibazio politikoz

urratu diren giza eskubideak eta

beste sufrimendu batzuk, Azpei-

tian eta azpeitiarrei gertatuak li-

burua aurkezteko egin zuten age-

rraldian.Azpeitiko Udalaren eki-

menez, 1960tik gaur egunera arte

herrian gertatu diren giza eskubi-

deen urraketak ikertu ditu Aran-

zadi elkarteak, eta liburu batean

jaso. Gertatutakoa argitara atera-

tzeko eta ezagutarazteko tresna

da liburua; egia, justizia eta erre-

parazioa aldarrikatzeko beste

pauso bat.

Argitalpenaren atzean ikerketa

lan handia dagoela azaldu du Bu-

cesek, hura osatzeko ardura izan

duen ikerlariak. «Hainbat artxi-

botara jo dugu, argitaratutako li-

buruetara, auzibideetara, Eusko

Jaurlaritzak dituen zerrendetara,

Espainiako Gobernuak dituene-

tara, biktimen elkarteek dituzte-

netara... Eta biktimekin zuzenean

ere hitz egin dugu; hamabost bat

biktima elkarrizketatu ditugu.

Guztira, lau urteko lanaren emai-

tza da liburua». Eta ez dira gutxi

1960az geroztik Azpeitian giza es-

kubideen urraketak jasan dituz-

ten herritarrak: 250 eskubide

urraketa izan dira, eta, gutxienez,

177 biktima daude herrian. «Inor

ez ahaztea izan da gure helburua.

Ziur asko, ez ditugu bildu izango

izen guztiak, baina ahalegin han-

dia egin dugu ahalik eta gehienak

biltzen».

Liburuan, sei mailatan bereizi

dituzte identifikatutako giza

eskubideen 250 urraketak: bizi-

tzarako eskubidea urratu diete 11

laguni; osotasun fisikoa, psikikoa

eta morala beste 109 pertsonari 

—tortura salaketak, atentatuak

eta enpresaburuen bahiketak

daude atal horretan, besteak

beste—; hogei pertsonak mehatxu

larriak jasan dituzte, eta, horiez

gain, 25 pertsonak bizkartzainak

eraman behar izan dituzte; zazpi

lagunek jasan dute estortsio eko-

nomikoa; motibo politikoz onda-

sun materialei egindako atenta-

tuak ere izan dira; eta beste

urraketa batzuen artean jaso dute

iheslariek eta sakabanaketaren

ondorioak jasan dituzten presoek

pairatutako sufrimendua. «Ziu-

rrenik, liburu hau gogorra izango

da herritar askorentzat. Gogorra

da sufrimenduz beteta dagoela-

ko, baina, nire ustez, beharrez-

koa da».

Bucesek azaldu du euren lana

ez dela izan kontakizun bat egitea.

«Ez da literatura liburu bat; iker-

keta txosten bat da, liburu itxura-

rekin. Giza eskubideen urraketak

jasan dituzten guztien izen-abize-

nak biltzen ditu, dagokion atalean

sailkatuta bakoitza. Informazioa

da liburuan datorrena, kontaki-

zunik gabe, baina urraketa bakoi-

tza bere testuinguruan kokatuta,

eta biktima bakoitza jasan duen

eskubide urraketaren arabera

sailkatuta. Guk biktimei ez diegu

tratamendu berezia ematen agen-

te biktimarioaren arabera, jasan

duten eskubide urraketaren ara-

bera baizik. Guretzat oso garran-

tzitsua da hori». Bucesen hitze-

tan, liburua «erreminta bat» da,

«behar duenak erabil dezan». 

Jon Mirena Landa EHUko Giza

Eskubideen eta Botere Publikoen

katedradunaren arabera, libu-

ruak «ahalegin zintzoa» egiten

du indarkeria politiko guztien in-

guruko informazioa emateko.

Izan ere, haren arabera, giza es-

kubideen urraketek indarkeria

politikoa dute oinarrian. «Indar-

keria kasuen aurrean bakoitzak

bereari begiratzeko joera izan du,

baina berdintasun printzipioa

aplikatu beharra dago. Urraketa

guztiak berdin tratatu behar dira,

seriotasunez». 

Aitortu, gainditzeko
Paco Etxeberria EHUko Lege eta

Auzitegi Medikuntzako irakasle-

ari «txalogarria» iruditzen zaio

memoria historikoa berreskura-

tzeko Azpeitiko Udala egiten ari

den ahalegina. «Biktimen beldu-

rrik handiena da ahanzturara iga-

roko direla eta ez dietela aitorpen

ekitaldirik egingo. Eta gauzak ai-

tortzen ez badira, ez dira gaindi-

tzen. Testuinguru horretan koka-

tzen da liburu hau. Askotan, ba-

dirudi erakundeek ez dutela

memoriarik, memoria pertsonek

soilik dutela, eta sekulakoa irudi-

tzen zait Azpeitiko Udalak horre-

lako lan bat egitea».

Oraingo hau ez da Azpeitiko

Udalak memoria historikoa lan-

tzeko egin duen lehen saiakera.

36ko gerratik hasi eta errepresio

frankista bukatu artean Azpeitian

izan ziren biktimen izenak eta

haien testigantzak bildu eta bi li-

burukitan argitaratu zituen

2016ko martxoan, ordukoan ere

Aranzadi elkartearekin elkarla-

nean —bata, Giza eskubideen za-

palketa eta errepresioa Gerra Zi-

bilean eta Lehen Frankismoko

garaian; eta bestea, Memoriaren

izenak—. Bucesek berak gidatu

zuen ikerketa lan hura ere, eta

bera arduratu zen liburua idazte-

az ere. 

Iragan astean aurkeztutakoak,

baina, beste lanketa bat egitea es-

katu die, besteak beste, denbora

tarte zabalagoa aztertu behar izan

dutelako. Argituz elkarteak egin

ditu gisa bereko lanak Gipuzkoa-

ko beste zenbait herritan: Erren-

terian, Lasarte-Orian eta Elgoiba-

rren, hain zuzen. Baina, Bucesen

hitzetan, lehendabizikoa izan da

Aranzadi elkartearentzat.

Aranzadi elkarteak liburu batean bildu ditu 1960tik 2017ra bitartean
Azpeitian izan diren giza eskubideen urraketak, Azpeitiko Udalaren
ekimenez. 250 eskubide urraketa eta 177 biktima identifikatu dituzte.

Biktimak, argitara

Eneko Etxeberria, Paco Etxeberria, Jon Mirena Landa eta Jabi Buces, liburuaren aurkezpen ekitaldian. AZPEITIKO UDALA

Liburu gogorra 
izango da askorentzat,
sufrimenduz beteta
dagoelako; baina, nire
ustez, beharrezkoa da»
Jabi Buces
Aranzadiko ikertzailea

‘‘
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Unai Zubeldia 

T
entsio handiko-

ak» izan dira az-

ken bi egunak.

«Baina merezi

izan du». Gipuz-

koako autobus

zerbitzuetan azken unean patro-

nalarekin akordioa lortuta, LAB,

UGT, ELA eta CCOO sindikatuek

atzo eguerdian bertan behera utzi

zuten gaurko, biharko, uztailaren

20rako eta 21erako deituta zeuka-

ten greba. Ekainaren 8an ere lortu

zuten aurreakordioa —greba

deialdia eginda zeukaten ekaina-

ren 19, 22 eta 25erako—, baina,

«aurreakordioan adostutakoa

bete gabe», egoera okertu egin

zen ondorengo bileretan. Atzoko

adostasunarekin, ordea, oraingoz

elkarri konfiantza ematea erabaki

dute bi aldeek. Gipuzkoako 35 bat

enpresatako 5.000 langile inguru

zeuden deituta grebara, Lurralde-

bus, Ekialdebus, Dbus eta Pesako-

ak tartean.

Zerbitzu erregularrak egiten di-

tuzten autobusetako gidariei die-

tak ordaintzea arautzen duen

puntuak hautsi zuen ekainaren

8an adostu zuten akordiorako oi-

narria, eta atzo ere horixe izan zen

eztabaidagai nagusia. Patronalak

—Abitrans—ez zuen sinatu nahi

puntu hori —eztabaida izan zuten

patronala osatzen duten alde guz-

tien artean—, eta sindikatuak ez

zeuden prest amore emateko.

«Zerbitzu berezietako gidariek

bezala, dietak jasotzeko eskubi-

dea daukate gidari horiek ere, eta

hala ageri da ekainaren 8ko au-

rreakordioan. Baina patronalak

azken hilabetean ez du bete or-

duan emandako hitza», salatu

zuen, atzoko bileraren aurretik,

Ziortza Ameztoi LABeko ordezka-

riak —LABek dauka gehiengo sin-

dikala, UGT, ELA eta CCOOren

aurretik—. «Eta langileentzat ma-

rra gorri-gorria da dieten kon-

tua». Dieten kontuak, izatez, ez

lukeela grebara joateko moduko

gaia izan behar defendatu zuen

Tomas Maestro UGTko ordezka-

riak, eta, azkenean, atzera egitea

eta sindikatuen eskaerak onar-

tzea erabaki du patronalak.

Sindikatuetako ordezkariek el-

karretaratzea egin zuten uztaila-

ren 4an Gipuzkoako Foru Aldun-

diaren kanpoaldean, Adostuta-

koa bete. Bidaiarien garraioa

grebara lelopean. Sindikatuek

orduan azaldu zutenez, aldun-

diak esleitzen ditu zerbitzu horiek

guztiak. «Eta, horregatik, Abi-

transi eskatu egin beharko lioke

gutxiengo batzuk betetzea». Al-

dundiaren jarrera ere salatu dute

tarte honetan.

Lan hitzarmena luzatuta

Arrastaka-arrastaka iritsi da ego-

era amildegiaren ertzera. Izan

ere, 2014ra artekoa zen aurreko

lan hitzarmena, hiru urtera arte-

ko ultraaktibitatearekin, eta

2017ko abenduaren 31n zen

amaitzekoa hitzarmenaren inda-

rraldia. Horren jakitun, lan hi-

tzarmen berria adostu nahian la-

nean hasi ziren 2017ko apirilean.

Negoziazioak bide onetik zihoa-

zela ikusita, 2017ko abenduaren

31tik 2018ko ekainaren 30era arte

luzatzea adostu zuten urrian.

«Baina azken orduko aitzakien,

gaizki-ulertuen eta atzerapenen

eraginez, lan hitzarmenik gabe

gaude geunden oraindik», ze-

haztu du LABeko ordezkariak.

Hitzarmena adosten hasi behar-

ko dute orain. «Egoera horretan

Espainiako estatuko lan hitzar-

menari heltzea erabaki zezakete-

lako enpresek», gaineratu du

Maestrek. Horrek kalte egingo

ziekeen langileen lan baldintzei.

«Nabarmen okerragoak zirate-

keelako, oso kaltegarria».

Ameztoik argitu duenez,

2018rako baldintzak soilik adostu

zituzten ekainaren 8ko aurrea-

kordioan. «Eta irailetik aurrera

hitz egitekotan gelditu ginen

2019tik aurrerako lan hitzarme-

na zehazteko. Konpromiso hori

hartu genuen». Baldintza horie-

tan, «ordura arteko lan hitzar-

mena gehiegi aldatuko ez zuen

gutxiengo akordioa» lortu zuten

bi aldeek. «Soldatak KPIaren

araberakoak izatea; lanaldiak

murriztea; linea baten adjudika-

zioa aldatuz gero, langileek beren

postuari eutsiko diotela ziurta-

tzea; eta lan erreformaren aurka-

ko klausula delakoa: ultraaktibi-

tatea, batetik, eta ezarritakoa ez

aplikatzeko enpresak zehaztuta-

ko klausula bertan behera uztea,

bestetik».

Sindikatuak «berehala» jabetu

ziren, ordea, patronalak ez zeuka-

la asmorik adostutako hura bere

horretan errespetatzeko. «Ekai-

naren 8an aurreakordioa sinatu-

ta, testua egokitzeko bilerei ekin

genien segidan, baina patronala

akordioa berriz negoziatzen hasi

zen lehen bileratik bertatik. Txiki-

keriak ziren asko, baina aurrea-

kordiotik kanpokoak». Giroa

gaiztotuz-gaiztotuz, hiru bilera

egin zituzten ekaineko azken as-

tean. «Eta ekainaren 30ean egoe-

ra erabat blokeatu zen dieten

kontuarekin». Espainiako Esta-

tuko errealitatea azaleratu du

Ameztoik egoeraren larritasuna

azaltzeko. «Lan hitzarmen oro-

korraz gain, dieten kontuan sek-

toreko 52 hitzarmen daude guzti-

ra, eta Gipuzkoa da halakorik ez

Patronalaren eskariz azken bi egunotan bi bilera eginda,
sindikatuek bertan behera utzi dute gaurko, biharko eta
hilaren 20 eta 21erako Gipuzkoako autobus zerbitzuetarako
eginda zeukaten greba deialdia. Joan den ekainaren 8an
bi aldeek aurreakordioa lortu ondoren, gidariei ordaindu
beharreko dietek sortu dute eztabaida azken hilabetean.

Erlojuari begira,
ados azkenean

Lurraldebuseko autobus bat,

Donostian, Gipuzkoa plazan. 

JON URBE / FOKU
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daukan probintzia bakarra,

1992tik; erabilera bereziko zerbi-

tzu erregularra ageri da gure lan

hitzarmenean, eta erabilera bere-

zikoeranskin hori da arazoa». Gi-

puzkoaren kasuan, horregatik

gelditzen dira gidarietako batzuk

dietarik jaso gabe.

Sindikatuak, bat eginda
Askotan ez bezala, negoziaketan

adostasun zabala lortu dute sindi-

katuek. «Eta indarra eman digu

horrek». Ameztoik jakinarazi du

«hasiera-hasieratik»

euren artean ados egon

direla gutxiengoetan

akordioak lortzeko. «Ez

dugu izan ika-mikarik.

Oso argi daukagu lehen-

tasunak zein diren».

Hori bai, greba deial-

diarekin bazeukaten de-

sadostasunen bat edo

beste. Berez, Dbus en-

presari ere eragingo zion

grebak, eta, adostasuna-

ren aurretik, hala baiez-

tatu zuen LABeko ordez-

kariak. «Egia da euren

enpresa hitzarmena ere

badaukatela, baina Gipuzkoako

hitzarmenak eragiten die, eta eu-

rentzat ere bada deialdia». Do-

nostiako autobusak kudeatzen

dituen enpresak berak, ordea,

ohar bat kaleratu zuen joan den

ostiralean, gaurko eta biharko

deituta zeuden greba deialdiek

eurei ez ziela eragingo azalduz.

Akordioa «lehenbailehen»

lortzeko itxaropena zeukaten sin-

dikatuek, eta atzo eguerdian as-

katu zen korapiloa. «Erraza zen

kontua. Bost minutu behar ziren

sinatu eta gatazka saihesteko».

Ameztoik azaldu du patronalaren

izenean abokatua eta enpresa

gehienetako buruak joaten zirela

lehen bileretara. «Baina aboka-

tua bakarrik etorri izan da azke-

nekoetan». Aukera eman arren,

Ruiz Izagirre abokatu taldeak ez

du adierazpenik egin nahi izan.

Akordiorik ezean, uda «be-

roa» espero zuten sindikatuek,

baina atzo 14:45ean iritsi zen al-

bistea: duela hilabete gertatu be-

zala, azken unean jarri dira ados bi

aldeak. Azken hilabeteko egoera

ez errepikatzeko, lan hitzarmena

lantzen hasi beharko dute hu-

rrengo egunetan.

Patronalak, hasieran, ez zuen
bete ekainaren 8an emandako
hitza, eta langileentzat marra 
gorri-gorria zen dieten kontua»
Ziortza Ameztoi
LABeko ordezkaria

«Gure lan hitzarmenik gabe,
Espainiako estatukoari heltzea
erabaki zezaketen enpresek,
eta kaltegarria izango zen»
Tomas Maestro
UGTko ordezkaria

‘‘



Xabier Regil Agirre Hondarribia

H
ondartzetako era-

biltzaileak honda-

kinen inguruan

kontzientziatzeko

helburuarekin,

sentsibilizazio kanpaina jarri du

abian Gipuzkoako Foru Aldun-

diak, Surfrider fundazioarekin eta

Emaus erakundearekin elkarla-

nean. Uztailaren 3an ekin zioten

bideari, Hondarribian, eta Gipuz-

koako hainbat hondartzatan ba-

rrena ibiliko da informazio gune

ibiltaria, abuztuaren 31ra bitarte-

an. Donostian, Kontxako hondar-

tzan egingo du azken geldialdia.

Jakina da itsasoan dauden plas-

tiko eta hondakinek sortzen du-

tela planetako ingurumen arazo

handienetakoa. Hori dela eta,

hondartzan eta itsasoan gelditzen

diren hondakinek dauzkaten on-

dorioez informatu nahi dute kan-

painaren bidez, hondartza erabil-

tzaileak kontura daitezen honda-

kin horiek zenbateko kalteak sor

ditzaketen; jarrera eta jokabide

egokiak sustatu nahi dituzte ho-

rien artean. «Jendea kontzien-

tziatu nahi dugu hondartzak ele-

mentu bizidunak direla eta ho-

riek garbi mantendu behar

ditugula», azaldu du Martin San-

tiustek, egitasmoan parte hartzen

ari den Emauseko kideak.

Hiru eremutan banatuta egon-

go da hondartzaz hondartza mu-

gituko den informazio gune ibil-

taria, eta gai konkretu bat landu-

ko du zati bakoitzean. Hondar-

tzen inguruko informazioa izan-

go da eskuragarri lehenengoan,

hondartza bakoitzaren datuak es-

kainiz eta bakoitza zein egoeratan

dagoen azalduz; horrez gain, edo-

zein hondartzatan hondakinek

zein kalte sortzen duten eta ho-

rrek zein ondorio dituen ere azal-

duko dute, eta baita hori ekiditeko

eta modu arduratsuan jokatzeko

hainbat aholku eman ere.

Azalpen horiek emateaz gain,

informazio guneko arduraduna

prest egongo da bertaratzen dire-

nen galderak erantzuteko. Hon-

dakinen gaikako bilketa susta-

tzeko erabiliko da bigarren atala,

eta  hondartzetan hondakinekin

jokabide egokia izan dezaten

heziko dituzte txikienak; lokotx

bilketan oinarritutako jolas peda-

gogiko bat erabiliko dute nola

birziklatu ikasteko, eta haur

bakoitzak hautatu beharko du

hondakin bakoitza zein edukion-

tzitara bota behar duen. Plastiko-

ek itsasoari eta bertako bizidunei

nolako kaltea egiten dieten ohar-

tarazteko baliatuko dute hiruga-

rren eremua. Eremu horrekin

lotuta, garbiketa lanak ere egingo

dituzte zenbait hondar-

tzatan; bildutako honda-

kinak identifikatu eta

katalogatuko dituzte

bertan. Horrez gain, bil-

dutako hondakin horie-

kin musika instrumen-

tuak sortzen ikasteko

tailerrak ere izango dira,

eta instrumentu horie-

kin kontzertu bat eskai-

niko dute abuztuan.

Santiustek adierazi

duenez, herritarrak sarri

ez dira kontziente izaten

egin dezaketen kalteaz:

«Askotan, ahaztu egiten zaigu

hondartzara eramaten ditugun

produktuak jasotzea». Guztiz

kaltegarriak dira horrelako ohar-

kabekeriak. «Plastikoak sekula-

ko kaltea eragiten du ingurume-

nean eta itsasoko zein hondartza-

ko ekosisteman, eta eragin zuze-

na du mundu mailako itsas-bio-

dibertsitatearen galeran».

Emauseko kideak positibotzat

jo du jendearen erreakzioa; adie-

razi du informazio gunean badela

mugimendua. Jakin-minak bul-

tzaturik, jendea informazio gune-

ra joaten dela azaldu du; eta hasie-

ran galderak egitera ausartu ez

arren, eurekin hizketan hastean

gaiarekiko interesa adierazten

dutela azpimarratu du, baita gal-

dera ugari egin ere. Haurrak dira

postura joateko lotsarik izaten ez

dutenak; haur asko biltzen da in-

formazio gunera, eta gogotsu par-

te hartzen dute eurentzat presta-

tuta dauden jolasetan —egunero,

17:30etik 19:00etara—.

Jarrera arduratsua, hazten
Santiustek txalotu egin du horien

jarrera: «Erabat jarrera aktiboa

dute, asko ikasten dute, eta egoe-

raz kontzientzia hartzen dute. Jo-

lasen bidez, egoerarekin ardura-

tzeaz gain, hondakin eta objektu

bakoitza zein koloretako edu-

kiontzitara eraman behar duten

ikasten dute. Zenbait akats egiten

dituzte hasieran, baina, akats ho-

rietatik ikasi, eta gero eta hobeto

egiten dituzte gauzak».

«Orokorrean, bere zaborrez

arduratzen da jendea, baina

oraindik lana dago egiteko, eta

horretarako gaude gu hemen»,

adierazi du Santiustek. Hondar-

tza batetik bestera egoera erabat

desberdina dela gaineratu du.

«Oso garbi egoten dira batzuk,

eta zabor asko pilatzen da beste

batzuetan». Egitasmoaren hel-

buruak jendea jokabide egokia

izatera bultzatzea eta hondartzak

eta itsasoa garbi mantentzea iza-

nik, uda sasoia amaitzen denean

egingo dute balorazio orokorra,

jaso beharreko datu guztiak jaso-

takoan.

Informazio gune ibiltari batek Gipuzkoako hondartzak zeharkatuko ditu udan,
erabiltzaileak hondakinek sortzen duten kaltearen inguruan kontzientziatzeko.

Hondartzaz hondartza, garbi

Kanpainaren arduradunak haur bati azalpenak ematen, aste honetan, Orioko hondartzan. GORKA RUBIO / FOKU
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Jendea kontzientziatu nahi
dugu hondartzak elementu
bizidunak direla eta garbi
mantendu behar ditugula»

«Orokorrean jendea bere
zaborrez arduratzen da, baina
oraindik lana dago egiteko, eta
horretarako gaude gu hemen»
Martin Santiuste
Emaus erakundeko kidea

‘‘

EGUTEGIA 

Uztailaren 3an ekin zioten erabil-

tzaileak hondartzetako hondaki-

nen inguruan kontzientziatzeko

kanpainari, eta abuztuaren 31ra

arte iraungo du. Informazio gune

ibiltari bat jarriko dute Gipuzkoako

zenbait hondartzatan:

Uztailaren 10etik 15era.Orio.

Uztailaren 17tik 22ra. Zarautz.

Uztailaren 24tik 29ra. Getaria.

Uztailaren 31tik abuztuaren

5era. Zumaia.

Abuztuaren 7tik 12ra.Deba.

Abuztuaren 14tik 19ra. Mutriku.

Abuztuaren 21etik 26ra. Donos-

tia, Groseko hondartza.

Abuztuaren 28tik 31ra. Donostia,

Kontxako hondartza.



Kerman Garralda Zubimendi

Ordizia

N
ola neurtu 750 ur-

teko historiaren

pisua? Ez da batere

lan erraza, baina,

Pisuak eta neu-

rriak erakusketan bildutako

neurgailuekin, pixka bat hurbil-

du daiteke. Izan ere, antzina Ordi-

ziako azokan erabilitako neurgai-

luak ikusgai jarri dituzte D’Elika-

tuz interpretazio zentroan. 200

urte inguru dituzte batzuek, eta

oraindik erabiltzen dira beste ba-

tzuk. Luzera, bolumena, pisua eta

gainazal neurriak neurtzeko tres-

nak bildu dituzte antolatzaileek.

Urriaren 14ra arte egongo da za-

balik erakusketa.

«Azoka etortzen zaigu burura

Ordiziaz hitz egitean, eta azokan

funtsezkoak dira neurriak eta pi-

suak. Oinarri horretatik abiatu

dugu erakusketa», azaldu du Jose

Miguel Santamaria Ordiziako al-

kateak. «Gizarteak eta azokak

izandako aldaketak jaso ditugu

erakusketan».

Gema Lopez D’Elikatuz inter-

pretazio zentroko arduradunak

azaldu duenez, bost ataletan

banatu dute erakusketa. «Lau

neurri mota banatu ditugu: luze-

ra, bolumena, gainazal neurriak

eta pisua. Horiez gain, bosgarren

txokoa antolatu dugu: atsotitze-

na». Lopezek azaldu duenez,

neurriekin eta pisuekin zerikusia

zeukaten atsotitz asko topatu

zituzten erakusketa osatzen ari

zirenean. «Herri askotan aurkitu

genituen, neurri askori buruzko-

ak eta oso bitxiak». Besteak

beste, ikusgai daude oihalen

luzera zehazteko kanak, edariak

gordetzeko upelak, baskulak edo

hainbat neurritako anegak.

«Zaharragoren bat bada, baina

XIX. eta XX. mende artekoak dira

gehienak», dio Lopezek. «Zaila

da zehatz–mehatz data bat esa-

tea. Erakusketako pieza asko

betidanik ezagutu izan dituzte

baserrietan, eta, askotan, ez dute

ziur jakiten noizkoak diren».

Goierriko baserrietakoak dira

neurgailu asko. «Etxe askotan

oraindik ere erabiltzen dira tresna

batzuk». Gipuzkoako Gordailuak

eta San Telmo museoak utzitako-

ak dira gainerako neurgailuak.

«Erakusketa osatzeko adina tres-

na bilduko ote genuen kezka izan

genuen hasieran. Baina oso esku-

zabal jokatu dute guztiek, eta es-

kertzekoa da. Etnografia aldetik,

neurgailu ugari dago bilduta, guz-

tiak behar bezala dokumentatuta,

gainera. Gehiago ekar genitzake,

baina ezinezkoa izan da, tokiaga-

tik», gaineratu du Lopezek.

Udan, goizez eta arratsaldez

egoten da zabalik D’elikatuz in-

terpretazio zentroa. «Eta, opor

garaian, herritarrak errazago eto-

rriko dira bertara. Baita kanpoan

bizi diren eta uda pasatzera herri-

ra etortzen diren ordiziarrak eta

turistak ere». Udan herrian mu-

gimendua izaten dela gaineratu

du teknikariak. «Eta hori baliatu

nahi izan dugu gure historia era-

kusteko. Normalean baino pixka

bat gehiago luzatu dugu erakus-

keta, lehen klase egunekin bat

egin eta ikasleak ere etor daite-

zen». 

Azoka, herriaren ardatz
Sute baten ondorioz, Ordizia era-

bat suntsitu zen 1512an. Hiria be-

rreraikitzeko asmoz, Gaztelako

Joana erreginak, asteazkenero,

zergarik gabeko merkatua egite-

ko errege baimena eman zion he-

rriari. Azokak berebiziko garran-

tzia izan du herriaren bilakaeran.

«Urteurrenaren harira egindako

bileretan, askotan irteten zen azo-

karen kontua. Horrekin lotura

zeukan zerbait prestatu nahi ge-

nuen, eta Belen Maiza zinegotziak

proposatu zuen garai bateko neu-

rri eta pisuen inguruko erakuske-

ta egitea. Ideia horri tiraka osatu

dugu Pisuak eta neurriakerakus-

keta», argitu du Lopezek.

Azken bost mendeetan asko

aurreratu dira gauzak neurtzeko

teknikak eta gailuak. Are gehia-

go, erabat aldatu dira neurtzeko

sistemak. Behaketan eta espe-

rientzian oinarritutakoak izaten

ziren hasieran, baina, zehaztasun

handiagoa behar zenez, teknikak

garatu eta neurgailu berriak sortu

zituzten. Tokian-tokian euren

kabuz egin zituzten aurrerape-

nak, eta, ondorioz, herrialde

bakoitzean aldatu egin ziren pro-

duktu beraren balioak. Erosleen

eta saltzaileen onurarako,

1875ean mundu osoan sistema

bakarra erabiltzea proposatu

zuten agintariek Parisko Trata-

tuan. Bertan hasi ziren erabiltzen

gaur egungo sistema hamarta-

rrak, nahiz eta oraindik ez diren

erabiltzen zenbait lekutan;

herrialde anglosaxoietan, esate-

rako.

Garapen horren guztiaren era-

ginez, urteotan aldaketa asko izan

da azokan. Alboratu egin dituzte

kanak, anegak, buru gainean ura

garraiatzeko perratak... eta neur-

gailu digitalak agertu dira. Zeha-

tzagoak eta fidagarriagoak. Zaila

da asmatzea etorkizunean nola-

koak izango diren neurgailuak,

baina aldaketa handiak iragar

daitezke Pisuak eta neurriakera-

kusketan ikus daitekeen bilakae-

ra aintzat hartuta.

Ordiziaren 750. urteurrenaren harira, antzina azokan erabiltzen ziren neurrien 
eta pisuen inguruko erakusketa zabaldu dute D’Elikatuz gunean, urriaren 14ra arte.

Neurrira egindako erakusketa

Historian Ordiziako azokan erabili izan dituzten neurgailuetako batzuk. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI / GOIERRIKO HITZA

Balantzeetarako pisuak ere badaude D’Elikatuz interpretazio zentroan. KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI / GOIERRIKO HITZA
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XIX. eta XX. mende
artekoak dira
erakusketako neurgailu
gehienak. Zaila da data
zehatz bat esatea»

«Erakusketa osatzen
ari ginela, herri askotan
topatu genituen
neurriekin zerikusia
zeukaten atsotitzak»
Gema Lopez
D’Elikatuz zentroko teknikaria

‘‘



Josu Artutxa Tolosa

A
marotz auzoan
hasi zen guztia,
duela 33 bat urte.
Jose Karrerak, be-
re kuadrillako la-

gunekin batera, musikan topatu
zuen biltzeko giltza. Txistua jo-
tzen hasi ziren hasieran, bonbar-
dino baten laguntzarekin; saxo-
foia gehitu zuten gero; soinua
atzetik... eta horrela sortu zuten
txaranga. Hastapen haietaz eder-
ki asko oroitzen dira Xabier Zelaia
Txirrita (Tolosa, 1957) eta Ramon
Zubeldia (Zizurkil, 1957). «Auzo-
etako festetan jotzeko bildu ginen
gehienbat», diote biek. Baina fes-
tarako guneak areagotu egin zi-
ren denbora pasatu ahala, eta Ki-
lometroak festan, Herri Urratsen
eta Euskaldunon Egunkaria-ren
aldeko festan ere jo izan dute ge-
rora.
Tolosak eta txarangek betida-

nik izan duten lotura estu hori
mantentzen dute Konponezinak
kuadrillako kideek, bertakoak
baitira txaranga osatzen duten 40
kideetatik ia denak. Hogei bat ari-

tzen dira instrumentuekin, eta gi-
roa alaitzen laguntzen diete gai-
nerakoek —bikotekideak dira
gehienak—. Karrerak asmatu
zuen izena bera. «Zein kanta jo
eztabaidan ibiltzen ginelako
beti», azaldu du Zubeldiak.
Txirrita izaten da entseguak

gauzatu ahal izateko txarangak
beharrezkoa duen zuzendaria;
partiturak lortzen eta moldake-
tak egiten saiatzen da. «Taldeki-
deok sekulako maila izan gabe
ere, hainbestean moldatzen gara,
gauzak ondo egiteko gogoa izaten
dugulako», esan du. «Gogor sa-
marra eta engainatzeko zaila»,
Zubeldiak horrela definitu du
Txirrita. «Gauza berriren bat
ikasten dugu entsegu bakoitzean,
eta eskertzekoa da hori».
Zenbait ezaugarriri esker, bere-

zia da Konponezinak txaranga.
Adibidez, oso merkeak dira kon-
tratatzeko. «Ez dugu batere ko-
bratzen, eta bazkarietan eta eda-
rietan joaten zaigu aurrekon-
tua». Jokaera hori ulergaitza
zitzaiela esan zieten txaranga as-
kotako arduradunek, haiei auke-
ra kentzen zietelakoan. «Diru

kontuak alde batera utzita, ordea,
ondo pasatuz giro ona sortzea da
gure helburua». Kontratazioekin
lotuta, danborradetan jotzeko
deitu izan dietela azaldu du Txi-
rritak, baina ezetz esan izan dute-
la, «maila ona» eman behar de-

lako. «Hori bai, aurten, esatera-
ko, Amarozko danborradan jo
dugu, laguntzera etorri ziren gaz-
te batzuekin batera».
Baina, diruaz gain, zer eskatzen

du txaranga batek? Denbora. Eta
apartekoak dira horretan ere. «Ez

daukagu ordutegi finkorik; ber-
din dio noiz hasi eta noiz buka-
tzen dugun. Ordu gehigarriak ere
ez ditugu kobratzen», azaldu du
Zubeldiak.
Izena, berez, kuadrillari jarri

zioten, eta ez txarangari. Erabaki
horrek badauka arrazoia
atzean. Harrera ona iza-
ten dute herrian, badaki-
telako txaranga berezia
dela. «Kuadrilla egune-
an, adibidez, jendeak in-
bidia sentitzen duela
ohartzen gara, gu soilik
joaten garelako instru-
mentuekin». Euren kasa
ibiltzen dira gainerako-
an, eta, deitzen ez badiete
ere, euren kontu joaten
dira festa batzuetara.
Duela hamar urte baino
gehiago, horrela hasi zi-
ren Iruñera joaten. Or-

dutik, bereziak izaten dituzte san-
ferminak. Auzoan autobus bat
osatzeko erronka botata hasi zi-
ren hara joaten, instrumenturen
bat jotzen zekienari lehentasuna
emanda. «Ohiturari eutsita, san-
ferminetako lehen larunbatean

joan izan gara beti Iruñera, baina
azken asteburuari itxaron diogu
aurten». Bihar, beraz, musikaz
alaituko dituzte Iruñeko kaleak.

60 urtetik gorakoak
Taldearen berezitasunaz jabetze-
ko, ezinbestekoa da adinari eta
parekidetasunari ere errepara-
tzea. «60 urte ditu gazteenak, eta
erretiroa hartutakoak dira ia de-
nak». Horrez gain, beste askotan
ez bezala, emakumezkoek ere ba-
dute tokia Konponezinak txaran-
gan, nahiz eta instrumentuak jo-
tzen ez, atzetik kalejiran joaten
diren gehienak.
Tolosako festetan eta sanfermi-

netan aritzeaz gain, urtero Irun-
berriko Azpea upategira irteera
egiten dute txarangako kideek,
eta Tolosa Kantari ekimenean ere
parte hartzen dute, abenduko az-
ken larunbatean. Bitxikerien za-
kua ondo beteta daukate dagoe-
neko, eta kontatzeko modukoa
izan zuten Euskaldunon Egun-
karia-ren aldeko azken festan,
Amasan. «Bi abestitan gurekin jo
zuen bonboa Karlos Argiñano su-
kaldariak».

Txaranga bat baino gehiago, kuadrilla bat da Konponezinak. 1985ean sortu zen, eta auzoetako festetan ekin
zioten bideari. Gaur egun, 40 bat pertsona dira taldean, eta ez dute arazorik izaten festa giroan sartzeko.

Musika, lagun taldearen arima

Konponezinak txarangako kideak, joan den ekainaren 1ean, Amarotz auzoko festetan ospatu zen danborradan, taldeko argazkia egiten. MIKEL IRAOLA

Taldekideok sekulako maila
izan gabe ere, hainbestean
moldatzen gara, gauzak ondo
egiteko gogoa dugulako»
Xabier Zelaia
Konponezinak txarangako saxofoi jotzailea

«Berdin dio zein ordutan
hasi eta bukatzen dugun;
ordu gehigarriak ere
ez ditugu kobratzen»
Ramon Zubeldia
Konponezinak txarangako soinujolea

‘‘
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Unai Zubeldia 

T
xistulariak, dultzai-
neroak, joaldunak,
trikitilariak, Aiko
dantza taldea, mu-
sika, dantzarako

gogoa, herri bazkaria... Zoraga-
rria da Errenteriako Erromeria
Eguna». Biharko egunari begira
jarrita, laburpen ona egin du
Juantxo Maia Ereintza elkarteko
kideak. «Oso egun berezia izaten
da guretzat», hasi du azalpena.
«Eta are bereziagoa izango da
aurtengoa». Izan ere, 1998an le-
hen pausoak emanda, Ereintza
dantza taldeak, udalak eta herri-
ko hainbat eragilek 20. urteurre-
na ospatuko dute aurten, eta uki-
tu berezia eman nahi izan diote
egunari. 
Bihar, goizean goizetik, festa

giroa izango da Errenterian.
«Normalean, kalejiran ibiltzen
gara goiz partean». Baina berezi-
tasun bat izango dute aurten, cas-
teller-ak etorriko baitira Vilafran-
catik (Herrialde Katalanak). «250
bat dira etortzekoak». Koldo Mi-
txelena plazan ekingo diote ema-
naldiari, 11:30ean; Xabier Olasko-
aga plazara joango dira gero, eta

Zumardian egingo dute azken
giza dorrea. Aurtengo Erromeria
Egunaren euskarri garrantzitsue-
tako bat izango dira casteller-ak. 
Eta, ohi bezala, arratsaldean iri-

tsiko da ezinbesteko bigarren eki-
taldia: erromeria. Herriko hain-
bat musikarik parte hartuko dute
bertan, tartean Andoitz Antziza-
rrek, Arkaitz Minerrek, Iñaki Le-
tamendik eta Quico Pugesek. Eta
gonbidatu bereziak ere izango di-
tuzte giroa alaitzeko: Maider Za-

balegi, Maixa Lizarribar, Asier
Gozategi eta Itsaso Elizagoien.
«Euren borondate on guztiare-
kin, ekarpen bikaina egingo digu-
te, ziur». Helburua da aurtengo
ekitaldia omenaldi gisako bat iza-
tea hogei urteotan lanean aritu
diren guztientzat.
Bi ekitaldi horiekin batera,

aipagarria da Koldo Mitxelena
plazan egingo duten herri bazka-
ria ere. 400 bat lagun elkartu
ziren iaz, eta 500 lagunentzako
lekua prestatu dute aurten; 15
euro ordaindu beharko ditute
helduek, eta 10 euro haurrek 
—Ereintza elkartean, Arkaitza
tabernan eta Paki dietetika zen-
troan eskura daitezke—. Berrita-
sun gisa, aurten, kalejiraren eta
casteller-en ondoren —13:15 alde-
ra—, Kukai Dantza Konpainiaren

emanaldi txiki bat ere
izango da Zumardian.
«Ikuskizun txiki bat
eskain ote dezaketen
galdetu digute, eta gure-
tzat ohorea da aukera
hori izatea».
Dantzari Txiki Eguna,

Dantza Sueltoko Txapel-
keta, Haurren Aurresku
Txapelketa, Bertso Fes-

ta... Atzera begira jarrita, Maiak
onartu du azken 30 urteotan «de-
netik» antolatu izan dutela, eta
Ereintzako hainbat kide elkartu
zirenean hasi zen gorpuzten
Erromeria Eguna ere. «Aurretik
dantzan aritutakoak ginen gehie-
nak, eta garai bateko erromeriei
heldu beharra geneukala ikusi

genuen, ohitura hura berresku-
ratzeko, galtzen hasia baitzegoen
ordurako». Dantza kalera atera
nahi zuten. «Eta horregatik hasi
ginen ikastaroak antolatzen eta
herria girotzen». Hogei urte ge-
roago, erabat indartuta dago ia
oharkabean sortutako proiektua.

«Jende askok parte hartzen du
ikastaroetan, eta herri askotan
txango ugari antolatzen da mu-
txikoak edo beste ekitaldi batzuk
ikustera joateko».

Herritarrei, eskerrak
Maiak azpimarratu duenez,
proiektua sendotzeko lan horre-
tan «ezinbestekoa» izan da he-
rritarrek emandako babesa. «Bi
aldiz pentsatu gabe, proiektuare-
kin bat egiten dute herriko hain-
bat dendak, tabernak eta elkar-
tek, eta guretzat babes handia da
hori. Herritarrek sentimendu
handiarekin bizi dute Erromeria
Eguna». Horiei guztiei eskerrak
eman dizkie Maiak.

1998tik proiektua sendotuta, 20. Erromeria Eguna izango da bihar Errenterian. Goizez,
250 ‘casteller’ izango dira herrian, eta ohiko erromeria egingo dute arratsaldean.

Herria erromeria bihurtuta

Herritarrak kalejiran, iazko Erromeria Egunean; urtero, dantzarako gogoz izaten dira gehien-gehienak. ASIER PEREZ-KARKAMO
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ERROMERIA EGUNA 

Ereintza dantza taldeak, udalak

eta herriko hainbat eragilek egun

guztirako plana daukate prest,

biharko, Errenterian:

10:45. Diana herriko kaleetan ba-

rrena.

11:00. Bola joko txapelketa, Foru

plazan.

11:30. Casteller-ak, Villafranca 

Kataluniako taldearen emanaldia.

Koldo Mitxelena plazatik Xabier

Olaskoaga plazara, eta handik, 

Zumardira. Hamaiketakoa egingo

dute Koldo Mitxelena plazan.

12:00. Aiko dantza taldearen 

dantza-poteoa kalez kale.

14:30. Herri bazkaria Koldo Mitxe-

lena plazan. 500 lagunentzat izan-

go da lekua.

18:00. Erromeria Zumardian, An-

doitz Antzizar, Arkaitz Miner, Iñaki

Letamendi eta Quico Pugesen es-

kutik. Gonbidatu bereziak: Maider

Zabalegi, Maixa Lizarribar, Asier

Gozategi eta Itsaso Elizagoien.

Garai bateko erromeriei
heldu beharra geneukala
ikusi genuen, ohitura hura
berreskuratzeko»
Juantxo Maia
Ereintza elkarteko kidea

‘‘



MUSIKA

ALEGIAKulto Kultibo eta 

Dabu Selektah & Lagunak.

bGaur, 23:00ean, txosnetan.

ALEGIASkasti eta Bad Sound 

System.

bGaur, 00:00etan, plazan.

ALEGIAAntzarrak Perratzen, 

Koltxoi eta Oztopo.

bBihar, 23:00ean, txosnetan.

ALEGIADJ Josu Rodriguez.

bBihar, 00:00etan, plazan.

ALEGIATxistularien alardea,

Txintxarri abesbatzarekin eta 

Sutarri dantza taldearekin.

b Igandean, 12:30ean, plazan.

ALEGIAFan & Go.

bAstelehenean, 19:30ean 

eta 23:00etan, plazan.

ARRASATEChris Ruest Blues Band.

bGaur, 20:00etan, Arimazubi

plazan.

ARRASATEShintoma eta 

Artie Escolar.

bBihar, 19:00etan, Monterron

parkean.

ARRASATEManez eta Kobreak.

b Igandean, 20:00etan, plazan.

ASTEASU Izer, Alabier eta Lutxurdio.

bGaur, 22:00etan, Santamañako

jaietan.

ASTEASUPatxuko Nice.

bAsteazkenean, 23:00etan, 

Iturri-Ondo jatetxean.

AZKOITIAM eta Jotakie.

bBihar, 19:00etatik aurrera, 

Dean tabernan.

BEASAINManez eta Kobreak.

bOstegunean, 19:30ean, Zubimuzu

plazan.

BERGARAThe Cherry Boppers.

bGaur, 22:00etan, Espoloian.

DEBASustrajah Band, 

Egurra Ta Kitto eta Ozen.

bBihar, 23:00etan, Hondartzan

Galerna festan.

DONOSTIAFan & Go.

bGaur, 19:00etan eta 23:00etan,

Añorgako jaietan.

DONOSTIAOlana Lis.

bGaur, 20:00etan, Nafarroa

Beherea plazan.

DONOSTIAEreski abesbatza.

bGaur, 19:30ean, Okendo kultur

etxean.

DONOSTIAZarzuela gala, 

Santa Zezilia orkestrarekin.

bGaur, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAKilimak taldea 

eta Mojito Festa.

bGaur, 20:30ean, Txofre plazan.

DONOSTIAMss Frnce, Kuma No

Motor, Paniko eta Ira Et Decessus.

bGaur, 22:00etan, Mogambon.

DONOSTIAAnita Parker, La Furia

eta Rock Kam Broom.

bGaur, 22:00etan, Groseko 

Zipotz jaietan, Katalunia plazan.

DONOSTIAHerenegun, Ze Esatek

eta DJ Porrus & Miniño.

bGaur, 22:30ean, Kaian, 

Karmen jaietan.

DONOSTIAKaskezur, Serrulla 

eta Arrotzak.

bGaur, 23:00etan, Añorgako

gaztetxean.

DONOSTIARiobamba, 

Atodamadre eta Arakamura.

bGaur, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAMusikagela Fest: 

Physis vs Pelax, Anaut, Tenpera,

Txarkey, Frank, Javier Sun eta Dani

Nel-lo y los Saxofonistas Salvajes.

bBihar, 12:30ean, Memoriaren

lorategian, Loiolan.

DONOSTIALe Kim eta Tamaño DJ.

bBihar, 19:00etan, Zabaleta

kalean.

DONOSTIAKontzertu klasikoak.

bBihar, 19:00etan, Okendo kultur

etxean.

DONOSTIAAnn Deveria 

eta Kino Internacional.

bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAPerlata, Audience 

eta Tasaund System.

bBihar, 22:00etan, Katalunia

plazan.

DONOSTIABayonne.

bBihar, 22:00etan, Dabadaban.

DONOSTIARock Kam Broom 

eta Laiotz.

bBihar, 22:30ean, Kaian.

DONOSTIATremenda Jauria 

eta DJ Hoolitas.

bBihar, 23:30ean, Añorgako

frontoian.

DONOSTIAAna Helder, 

Frances Be eta Eddie Mae.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIATony Rocket 

eta Pelax.

bBihar, 00:15ean, Añorgako

gaztetxean.

DONOSTIAFRAC, Parasitos XXL,

Xafla eta Beñaranks.

b Igandean, 19:00etan,

Guardetxean.

DONOSTIA Ingo Al Deu?.

b Igandean, 21:00etan, Katalunia

plazan.

DONOSTIAEzten Giro.

b Igandean, 22:30ean, Kaian.

DONOSTIA Ingo Al Deu?.

bAstelehenean, 22:30ean, 

Kaian.

DONOSTIALa Yegros.

bAsteazkenean, 21:00etan,

Dabadaban.

EIBARSonic Toys eta Band Jovi.

bGaur, 23:15ean, Untzagan.

EIBARCielito musika banda.

bGaur, 23:30ean, Toribio

Etxebarria kalean.

EIBARExtraño Veneno 

eta Mocedades.

bBihar, 23:30ean, Untzagan.

EIBARDJ Araba.

b Igandean, 19:30ean, Untzagan.

ESKORIATZAThe Farras 

Marching Band.

bGaur, 19:00etan, kalez kale.

HERNANIRoberto Yaben 

eta The Romanticos.

bBihar, 20:00etan, Ezkiaga

pasealekuan.

HERNANIBuffalo.

b Igandean, 20:00etan, Ezkiaga

pasealekuan.

HONDARRIBIABluesaldia: 

Kontzertu Pedagogikoa.

bGaur, 10:00etan eta 11:30ean,

Itsas Etxean.

HONDARRIBIAAwek.

bGaur, 20:00etan, Arma plazan,

Carlsberg agertokian.

HONDARRIBIAStill River, Mark

Humel & The Lone Star Review 

eta Crossroads II.

bGaur, 21:30ean, Benta

agertokian.

HONDARRIBIAAwek eta 

Mark Hummel.

bBihar, 14:00etan, Bentan, 

Blues Villagen.

HONDARRIBIATia Carroll.

bBihar, 20:00etan, Arma plazan,

Carlsberg agertokian.

HONDARRIBIABayou Moon- 

shiners.

bBihar, 20:00etan, San Pedro

kalean.

HONDARRIBIAGhost Number

And His Tipsy Gypsies, Chicago

All Stars eta Ray Gelato & The

Giants.

bBihar, 21:30ean, Benta agertokian.

HONDARRIBIAChicago All Stars

eta Bayou Moonshiners.

b Igandean, 14:00etan, Bentan,

Blues Villagen.

HONDARRIBIANew Orleans 

Jazz Funeral.

b Igandean, 19:00etan, San Pedro

kalean.

HONDARRIBIARagtime Rumours

eta Raimundo Amador.

b Igandean, 20:30ean, Benta

agertokian.

HONDARRIBIAMingo Coloma 

Simon Blues Express eta itxiera.

b Igandean, 23:30ean, Bentan,

Blues Villagen.

HONDARRIBIAHoppy P Ale 

garagardoa aurkezteko festa: 

Tolefunken DJ.

bOstegunean, 20:00etan,

Psilocybenean.

IRUNSlift eta Le Petit K.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Lakaxita gaztetxean.

Donostia b Jaiak Kaian, Grosen eta Añorgan

Karmen jaietan murgilduko da hiriburua
Joan den asteburuan hasi ziren Añorgako jaiak, Donostian, eta, Karmengo jaien jiran murgilduta dabiltza atzo-

tik Kaian eta Grosen ere. Txupinazoaren ondoren, Kaian La Jodedera, Skabidean eta Egurra Ta Kitto taldeen

kontzertuak izango dira gaur (20:00); Groseko Zipotz jaietan, La Furia, Anita Parker eta Rock Kam Broom

ariko dira (22:00); eta, Añorgan, aldiz, Kaskezur (23:00). Astelehenera arte, haurrentzako emanaldiak, jolasak,

herri bazkariak eta beste hainbat emanaldi izango dira. Irudian, iazko Kaiko jaietako txupinazoa. MALEN ALDALUR
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IRURAAndoni Ollokiegi.

bGaur, 22:00etan, plazan.

LEGAZPITrakamatraka.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Laubide auzoan.

MUTRIKU John Dealer & The 

Coconuts.

bBihar, 19:30ean, Kale Zaharrean.

PASAIAK.O. Etiliko eta Josetxu 

Piperrak & The Riber Rock Band.

bGaur, 23:30ean, Trintxerpeko

Gudarien plazan.

TOLOSADon Inorrez 

eta Gau Giro.

bGaur, 22:30ean, Plaza Berrian.

TOLOSAEcstatic Vision.

bAsteartean, 20:00etan,

Bonberenean.

USURBILMikel Uraken.

bOstegunean, 22:00etan, 

Laboa plazan.

ZARAUTZZarautz abesbatza.

bBihar, 22:00etan, Frantziskotarren

elizan.

ZARAUTZElegancia Mexicana.

b Igandean, 19:30ean, 

Musika plazan.

ZESTOALa Jodedera 

eta Bide Batez.

bGaur, 23:00etan, Arroa Beheko

plazan.

ZESTOABizio, Xutik eta DJ Bull.

bBihar, 23:00etan, Arroa Beheko

plazan.

ZESTOAErein.

bAstelehenean, 22:30ean, 

Arroa Beheko plazan.

ZUMAIA Jon Mantxi.

bGaur, 20:00etan, Kabi tabernan.

ZUMAIATiktara & Zumb & Astindu.

bGaur, 22:30ean, Ondartxo plazan.

ZUMAIASurf Festako kontzertuak.

bBihar, 22:00etan, Itzurunen.

ZUMAIAOne Way eta Slift.

bOstegunean, 20:30ean,

Torreberri gaztetxean.

ANTZERKIA

ALEGIAZo-Zongo: Psycho-Clown.
bBihar, 22:45ean, kalez kale.

ALEGIAEidabe: Sardina frexkue.
bAstelehenean, 16:30ean, plazan.

DEBAMarkeliñe: Andante.

bGaur, 22:00etan, 

Plaza Zaharrean.

DONOSTIAEduardo Aldan: 

Espinete no existe.
bGaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Antzoki Zaharrean.

DONOSTIAMarkeliñe: Zoozoom.
bBihar, 17:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAErre Produkzioak: 

Ttiki Ttaka Irratia.
b Igandean, 18:00etan, Katalunia

plazan.

DONOSTIAVaiven: Erlauntza.
bAsteazkenean, 20:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIACarla Fernandez 

eta Osca G. Villegas: Éter.
bOstegunean, 20:00etan,

Tabakaleran.

ESKORIATZAA@emociones:

Desbloqueadas.
bBihar, 20:00etan, Zaldibar

antzokian.

LASARTE-ORIAEidabe: Txapela
buruan eta dantza munduan.
bGaur, 18:00etan, Okendo plazan.

LAZKAOTartean: Ez Dok Hiru. 
Euskal musikaren benetako istorioa.
bAsteazkenean, 22:00etan, Areria

aretoan.

ZUMAIACia. Tornado: Lapurminak.
bBihar, 20:00etan, Erriberan.

DANTZA

ALEGIATio Teronen Semeak:

Freshcool.
b Igandean, 19:30ean, plazan.

ALEGIASutarri taldea eta 

Joxe Mendizabal.

b Igandean, 21:45ean, plazan.

AZPEITIADantzalekua: saltsa, 

bachata, kizomba eta txa-txa-txa.

bGaur, 23:30ean, Sanagustin

kulturgunean.

AZPEITIAErromeria eta dantza

jauziak.

bBihar, 19:00etan, herriko plazan.

AZPEITIASahatsa taldea.

b Igandean, 20:00etan, 

Plaza Txikian.

DONOSTIASOM Produce: 

I Want U Back, Michael Jackson.
bGaur, 21:00etan, bihar, 18:00etan

eta 21:00etan, eta igandean,

18:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

DONOSTIASoka dantza herrikoia.

bAstelehenean, 13:00etan,

Añorgako jaietan.

ERRENTERIAEreintza: Erromeria

Eguna.

bBihar, 11:00etatik aurrera,

erdigunean.

Azkoitia b Dean tabernak 40 urte

Ospakizunetarako, atzera begirakoa
Urdaiazpiko moztailearekin hasi, bazkariarekin jarraitu, eta kontzertuekin amaitu. Ez da menu txarra aukeran.

40 urte bete ditu Azkoitiko Dean tabernak, eta bi eguneko festa antolatu dute bertako jabeek. Gaur, 19:30etik

aurrera, urdaiazpiko moztailea eta musika egongo dira tabernako terrazan. Bihar, berriz, bazkaria izango da

15:00etan, eta M eta Jotakie taldeen kontzertuak 19:00etatik aurrera —irudian, Jotakie—. UROLA KOSTAKO HITZA

ERRENTERIAErrenteria Dantzan.

b Igandean, 18:30ean, Zumardian.

LEGAZPIHika & Oinkari: Sagartu.
bOstegunean, 19:00etan, 

Kale Nagusian.

BERTSOLARITZA

ALEGIAUxue Alberdi, Amets 

Arzallus, Sustrai Colina, Beñat

Iguaran eta Iker Zubeldia.

bGaur, 22:30ean, Elizpe zineman.

ASTEASU Jexux Mari Irazu 

eta Anjel Mari Peñagarikano.

bAsteazkenean, 13:30ean,

Santamañako jaietan.

DEBABertsoband: Amaia Agirre,

Andoni Egaña, Amets Arzallus 

eta Udal Musika Banda.

bBihar, 22:00etan, plazan.

DONOSTIABertso poteoa: 

Eli Pagola eta Maider Arregi .

bGaur, 12:30ean, Katalunia

plazako karpatik.

DONOSTIA Jon Martin eta 

Arkaitz Oiartzabal Xamoa.
b Igandean, 12:00etan, Katalunia

plazan.

ZALDIBIAUnai Agirre eta 

Aitor Sarriegi.

bBihar, afaldu aurretik eta ostean,

Txamarretxe auzoan.

ZARAUTZBertso afaria: Andoni

Egaña eta Sebastian Lizaso.

bGaur iluntzean, Vistalegre auzoan.

ZARAUTZBertso pilota: 

Danel Olano eta Aimar Sorazu.

bGaur, 19:00etan, Frontoi Txikin.

ZARAUTZMarkel Eizagirre, Hodei

Iruretagoiena, Iñigo Mantzizidor

Mantxi, Ane Peñagarikano, Aner
Peritz Euzkitzeeta Aitor Urbieta.
bGaur, 22:30ean, Torre Luzean.

ZARAUTZMotxian bertso 

eskolaren eguna: hamaiketakoa,

Txepelketa tabernaz taberna, 

bazkaria eta, bazkalostean, finala.

bBihar, egun osoz, Musika plazan,

10:30ean hasita. Bazkaria, Egokin.

HITZALDIAK

TOLOSASayuri Carolina Nishimi

Ordeñana: Zer ari da gertatatzen
Nikaraguan?.
bOstegunean, 18:30ean, 

kultur etxean.

ERAKUSKETAK

DONOSTIABagera elkartea: 

Alde edo alde.
bUztailaren 24ra arte, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIAAlicia Tebar, Gorka

Elarre, Susana Gajaca eta Josu

Fernandez Varona: Red Lands.
bUztailaren 25era arte, 

Argazkilari Elkartearen egoitzan.

DONOSTIABlack is beltza.
b Irailaren 30era arte, San Telmo

museoan.

DONOSTIARosa Barba: Drawn 
By The Pulse.
bUrriaren 14ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIAArtea eta Mitoa. 
Pradoko Jainkoak.
bUrriaren 28ra arte, San Telmo

museoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIABlack is Beltza, 

emanaldi bereziak: Bill Plympton

zuzendariaren Revengeance.
bAsteartean, 22:00etan, 

San Telmo museoko patioan.

BESTELAKOAK

ATAUNMitoaldia.

bGaur eta bihar azken egunak,

Barandiaran museoan, herri

antzokian eta herrian zehar.

IRUNDies Oiassonis erromatar

jaialdia.

b Igandera arte, Oiasso museoan.
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Eider Goenaga Lizaso 

Nerea Aizpurua (Donostia, 1981)
Euskadi Irakurketa Erraza taldea
osatzen duten hiru kideetako bat
da. 2013tik ari dira irakurketa eta
ulermen zailtasunak dituztenen-
tzako egokitutako liburuak argi-
taratzen, eta, oraintxe, klasiko
unibertsalen Kalafate bildumako
lehen titulua kaleratu dute: Rud-
yard Kipling-en Kapitain ausar-
tak. Euskarazko liburu gutxi dau-
de formatu horretan, eta bildu-
marekin titulu gehiago euskara-
tzea dute helburu. 
Zein lan egiten duzue Euskadi

Irakurketa Erraza taldean?

Gure lanak bi ildo ditu. Batetik,
informazioa egokitzen dugu, de-
nontzat irisgarria izan dadin; tes-
tu juridikoak, udaletako testuak,
eskutitzak... Bestetik, literatur la-
nak argitaratzen ditugu formatu
horretan. Estatuan Katalunian ja-
rri zuten martxan lehenengoz
proiektu hau, 2002an. Haiek dira
gure irakasle eta gure erreferen-
tziazko elkartea.
Noiztik ari zarete lanean?

Blanca Matak jarri zuen proiektu
hau martxan, 2013an, Bilbon. Gu-
re errealitatea elebiduna denez,
euskaraz ere formatu horretako
liburuak behar zirela pentsatu
zuen Blancak, eta hasieran baka-
rrik hasi zen. 2015ean, Donostian,
beste bi kide batu ginen taldera.
Tabakaleran aritzen gara. 
Hainbat lan kaleratu duzue

jada...

Bai; hasieran, Gaumin argitale-
txearekin hasi zen Blanca lanean.
Fernando Morillo idazlearena da
argitaletxea, eta hark interesa
agertu zuen. 2014an, Fernandok
berak formatu honetan idatzitako
Santiago Bidearen misterioa li-
burua argitaratu genuen, eta An-
der Izagirreren Txernobil txiki bat
etxe bakoitzean. 2014an, lau titu-
lu atera ziren kolpean, eta, orain,
zortzi-bederatzi izango dira. Izan
ere, krisiaren eraginez, Gaumine-
tik esan ziguten ezin zutela gehia-
go argitaratu, ez formatu honetan
eta ez formatu arruntean ere.
Baina beste titulu bat atera du-

zue orain. 

Egoera zailean gelditu ginen;
2016tik euskarazko irakurketa
errazeko klubak hazten ari dira,
eta liburu gehiago eskatzen dizki-
gute. Baina liburu bat argitaratzea
garestia da, eta ez genuen argita-
letxerik topatzen. Buruari buelta-
ka, gaztelerazko Kalafate bildu-
mari erreparatu genion. Klasiko
unibertsalen irakurketa errazeko
bilduma bat da, Kataluniako Al-
madraba argitaletxearena: 30 bat

titulu dituzte jada. Gure gaztele-
razko irakurketa klubetan, liburu
horiek sekulako arrakasta dute. 
Zergatik halako arrakasta?

Erreferente kulturalak dira, eta
irakurtzeko zailtasunak dituzte-
nentzat sekulako poza izaten da
horiek irakurri ahal izatea. Denok
konpartitzen ditugun pertso-
naiak eta erreferenteak dira: Ro-
meo eta Julieta, Tom Sawyer, Ro-
binson Crusoe... 
Oraintxe aurkeztu duzue bildu-

mako lehen liburua: Kapitain au-

sartak. Zergatik liburu hori?

Titulu baten eskubideak erosteko
asmoz jarri ginen kontaktuan Al-
madrabakoekin, eta haiek eskaini
ziguten bilduma osoaren esklusi-
botasuna sinatzea. Orain, esklusi-
botasuna dugu, eta, diru lagun-
tzak lortzen ditugun neurrian, ti-
tulu gehiago erosiko ditugu. Ea
denak argitaratzen ditugun.
Nahiko zaila izan zen titulu bat au-

keratzea, baina hau aukeratu ge-
nuen euskal kulturak eta euskal
gizarteak arrantzarekin eta itsaso-
arekin duen loturagatik. Beste bi
titulu ere erosi ditugu; espero dut
laster kaleratu ahal izatea.  
Diru laguntzarik gabe, ezin du-

zue argitaratu?

Hasieran, diru laguntza gabe
abiatu ginen, baina, proiektua

aurkeztu genienean, Bilboko Az-
kuna zentroak eta Donostiako
Koldo Mitxelenak laguntza eskai-
ni ziguten. Horri esker, lortu dugu
hiru liburu hauek argitaratzea.
Itzulpena, maketazioa eta bana-
keta guk egiten ditugu; inprenta-
rena da guk egin ezin dugun lan

bakarra; Leitzaran Grafikak in-
primategiak egiten du.
Non eta noiz sortu zen irakurke-

ta erraza egitasmoa?

1967an Suedian sortu zen mugi-
mendu bat da. Downen sindro-
mea zutenekin lan egiten zuten,
eta haien irakurtzeko eta ulertze-
ko zailtasunari konponbide bat
nola eman pentsatu zuten. Tes-
tuaren ezaugarri batzuk aldatzen
eta egokitzen hasi ziren, eta kon-
turatu ziren ulermena eta irakur-
garritasuna izugarri hobetzen ze-
la. Hala, beste talde eta kolektibo
askorentzat baliagarria den for-
matu bat sortu zuten. 
Zein dira kolektibo horiek?

Gure kalkulua da populazioaren
%30ak dituela irakurtzeko eta
ulertzeko arazoak: beste hizkun-
tza bat duten etorkinak, afasia du-
ten pertsonak, autismoa dutenak,
edozein aniztasun funtzional du-
tenak, buru osasuneko arazoak

dituzten batzuk ere bai, dislexia
dutenak, adinarekin gaitasun ho-
ri galdu duen jendea ere bada, eta
baita alfabetatu gabeak edo be-
randu alfabetatutakoak ere. Eus-
karaz, adibidez, hainbat belau-
naldi daude euskaraz irakurtzeko
gai ez direnak. Beraz, jende asko-
rentzat da mesedegarri formatu
hau. Gainera, irakurle taldeetan
argi ikusten da irakurketa erraza-
ren onurak irakurtzetik harago
joaten direla.
Zein motatako irakurketa talde-

ak dira?

Batzuk liburutegietan egiten dira,
beste batzuk erakundeek antola-
tzen dituzte: Gautena, Atzegi,
Why Not eta Goyeneche funda-
zioak, Osakidetzako osasun men-
taleko sarea, Dislegi, Aita Menni-
ko zentroak... gurekin aritzen
dira elkarlanean. 
Kasu honetan, egokituta zego-

en liburu bat euskaratu duzue.

Errazagoa da? 

Bai, liburu bat irakurketa erraze-
ko formatura egokitzea oso pro-
zesu luzea eta zaila da, eta are
gehiago klasiko bat egokitu behar
baduzu. Itzultzea errazagoa da. 
Zein dira irakurketa errazeko

testu baten ezaugarriak? 

Ez da berdina informazioa egoki-
tzea, edo literatura egokitzea. Ele-
berri batean maila pixka bat zaila-
goa da; literatura izaten jarraitu
behar du. Baina gramatikalki egi-
tura sinpleak erabiltzen dira; esal-
di motzak egin, menpeko esal-
diak erabili gabe... Hitz jasoak era-
bil daitezke; baina, halakoetan,
saiatzen gara testuinguruarekin
azaltzen, eta, bestela, aldamene-
an, laukitxo batean definizio bat
edo adibide bat jartzen da, hitz ho-
rren adiera ulertzeko. Beste ezau-
garri bat da ordena kronologikoa
errespetatzea, eta askotan aldatu
egiten dugu eleberriaren ordena,
ulergarritasunaren mesedetan.
Adibidez, flashback-ak eta hiru
pertsonaia tartekatuz kontatuta-
ko istorio batek asko zailtzen dute
ulergarritasuna. 
Irakurketa errazeko testuek po-

esia itxura dute. 

Lehen begiratuan jende askok
pentsatzen du poesia dela. Lerro-
ak motzagoak dira. Irakurtzen
dugunean, geldialdiak egiten di-
tugu arnasa hartzeko, eta irakur-
keta errazean saiatzen gara gel-
dialdi horietan lerroa aldatzen,
betiere unitate sintaktikoa erres-
petatuz. Frogatuta dago lerro
mozketa horrek izugarri hobe-
tzen duela irakurgarritasuna. Ira-
kurketa errazeko testuak egoki-
tzen hasten zarenean, hori da
ikasteko zailena.

«Irakurketa errazaren
onurak irakurtzetik
harago joaten dira»

Nerea Aizpurua Iraola b Euskadi Irakurketa Erraza taldea

Irakurketa errazeko formatuan ez daude euskarazko titulu asko, eta, 
hori aldatzeko xedez, klasiko unibertsalen Kalafate bilduma euskaratuko
dute. Nerea Aizpuruak itzuli du lehena: Kiplingen ‘Kapitain ausartak’.
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