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Uda ez da
sute garaia
1980ko hamarkadan mendiko suteek erretzen zuten hektarea kopurutik urrun dabiltza egungo
datuak b Gipuzkoan, udan baino sute arrisku handiagoa izaten da udazkenean eta neguan 2-3
b

%

Gipuzkoako Hitzak udako oporrak hartuko ditu, eta abuztuan ez da gehiago argitaratuko. Hurrengo zenbakia irailaren 7an publikatuko da, eta, ordutik aurrera,
astero izango da eskuragarri BERRIArekin, eskualdeko Hitzekin, eta kioskoan.
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Orio eta Igeldo artean 2015ean gertatutako sutea; 200 hektarea inguru erre ziren, eta hura izan zen Gipuzkoako azken sute handia. GORKA RUBIO / FOKU

Uda sasoia ez da mendi suteen arriskurik handieneko garaia; udazkenean eta neguan izaten da sute
gehien. Gipuzkoako suhiltzaileen buruak dio oso zaila dela Grezian gertatutakoa hemen gertatzea.

Babes onena, mendiak zaintzea
Eider Goenaga Lizaso

reziatik etorri
dira aurten
mendi suteen
irudiak eta
suteek eragindako kalteen
datu beldurgarriak. Galiziatik eta
Portugaletik etorri izan dira
aurreko urteetan. Gipuzkoan,
ordea, 2015. urtera egin behar da
atzera. Igeldon gertatu zen azken
sute handia: Orio eta Igeldo arteko 200 hektarea inguru erre
ziren. Orduan erretako hektarea
kopuruak eta kalteek, baina, ez
dute zerikusirik joan den astean
Grezian gertatutakoarekin
(ehundik gora hildako, 1.500 etxe
suntsituta eta 2.100 mendi hekta-

G

rea erreta), edo iaz Portugalen (64
hildako eta 46.000 hektarea) eta
Galizian (lau hildako eta 4.300
hektarea) izaniko suteekin.
Gipuzkoan, dena den, sute
arriskurik handiena ez da uda
sasoian izaten. Arkaitz Orbegozo
Gipuzkoako suhiltzaileen zerbitzuburuaren arabera, udazken
amaieran eta neguan gertatzen
da mendi sute gehien. «Oro har,
Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroa iparraldean ez dago mendi
suteen arrisku handirik, azken
urteetan mendiaren kudeaketan
ahalegin handia egin baita suteak
saihesteko. Baina, gainera, udak
hezeak izaten dira normalean,
gure klimatologiarengatik».
Orbegozok hego haizearekin
lotzen ditu arazoak, batik bat.

Iraila, urria eta azaroa nahiko
hilabete lehorrak izan ohi direla
azaldu du, eta hego haizeak are
gehiago lehortzen dituela mendiak. Ondorioz, abendutik martxora izaten da sute arriskurik
handiena.
Horrek ez du esan nahi udan
suteak gertatzen ez direnik, baina
sute txikiak izaten dira normalki;
ez mendi oso bat erretzeko adinakoak. «Udan gertatzen direnak,
batez ere, baserritarrek egiten
dituzten erreketen ondorio izaten
dira. Kontrolpean eta baimenarekin egiten dituzte sasiak eta belar
txarrak erretzeko suak, baina
ihes egiten die batzuetan». Orbegozok dio ia ezinezkoa dela halakoak kontrol gabeko sute bihurtzea. Batetik, aurrez abisatuta

egiten direlako, eta, bestetik,
baserritarrek berehala deitzen
dutelako zabalduz gero.

Suhiltzaileak laguntzaile
Orbegozok argitu duenez, mendi
suteen kudeaketa, berez, ez da
suhiltzaileen ardura. «Gu izaten
gara iristen lehenak, erantzuteko
gaitasun handiagoa dugulako,
baina foru aldundiko Mendietako
Zuzendaritzak du eskumen hori.
Mendietako teknikariek eta
basozainek koordinatzen dute
mendi suteetan egin beharreko
lana».
Mendian sute bat gertatzen
denean, SOS Deiak-ek jasotzen
du abisua. «Handik, lehenengo
kolpean, guri deitzen digute, gu
askoz azkarrago mugitzeko

moduan gaudelako. Basozaina
ere azkar iristen da, gurekin batera, normalean, eta bere ardura da
egoera aztertzea, eta, horren arabera, nola jokatu erabakitzea».
Sutea azkar itzaltzeko modukoa
bada, suhiltzaileek bukatzen
dute lana, eta ez dira aktibatzen
Mendietako Zuzendaritzaren
baliabideak.
Mendi suteak itzaltzeko lanek
ordu luzez iraun dezakete, ordea.
Hala gertatu zen 2015ean, Igeldon. «Denok egon ginen han:
Zarautz, Tolosa, Legazpi eta Irungo parkeetako suhiltzaileak,
txandatik kanpoko suhiltzaile
pila bat...; eta foru aldundiaren
baliabide guztiak eta erretenak
ere aktibatu ziren». 46 basozainen eta hamar teknikariren esku
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dago mendi suteen ardura; mendian eta basoan esperientzia
duten 70 boluntario inguruk osatutako erretenak gehitu behar
zaizkie horiei. Guztira, hamahiru
erreten dira, eta sei zisterna
kamioi handi dituzte.

Sua kontrolatu
Gipuzkoako suhiltzaileek, batik
bat, egitura suteetan egiten dute
lan: sute txikiak, edukiontzietan
eta ibilgailuetan gertatzen direnak, eta handiak, berriz, etxebizitza, baserri edo enpresetan piztutakoak. Orbegozok argitu du lana
oso ezberdin egiten dela mendiko
sute batean eta egitura sute batean. «Egitura sute batean oso
azkarra da erantzun denbora, sua
oso azkar zabaltzen baita leku
itxietan; suak oso tenperatura
altua hartzen du berehala, eta
segituan iristen da beste solairuetara eta aldameneko etxeetara.
Azkar amatatu behar da».
Mendi suteetan bestelakoa izaten da lan erritmoa, eta hainbat
faktore hartu behar dira kontuan
itzaltze estrategia zehazterakoan.
Irisgarritasuna da horietako bat.
«Zenbaitetan, ez dago pistarik
sutera ibilgailuekin heltzeko, eta
eskuz egiten dugu lana, muturrean pala moduko bat duten makilekin suari joz». Sua ez zabaltzea,
eta, ahal bada, norabide batean
eramatea izaten da helburua.
«Adibidez, sua sasi tartean piztu
bada, eta aldamenean larre bat
baldin badago, badakigu sua bere
kabuz itzaliko dela larrera iristen
denean».
Sua pista batera hurbiltzen
denean, berriz, zisterna kamioiak
hurbiltzen dituzte, eta urarekin
egiten diete aurre garrei. «Mendian gauza asko hartu behar izaten dira kontuan: zer ingurutan
zauden, inguruan zer landaredi
eta zuhaitz mota dagoen, gertu
errepiderik ba ote dagoen, haizeak zer norabidetan eta nolako
indarrarekin jotzen duen... Lehenengo, kontrolpean hartu behar
da sua, eta gero, itzali».
Gipuzkoako suhiltzaileen
buruak gogoratu du hamabi ordu
behar izan zituztela Igeldoko
sutea kontrolatzeko. «Nekea ere
handia da, ezin da alderatu egitura sute batean izaten denarekin.
Lan gogorra da, eta txandak egiten ditugu, oso nekatuta egoten
baita bi edo hiru orduz lanean
aritu den suhiltzailea. Halakoetan, mekanismo berezi bat dugu
atsedena duten suhiltzaileak abisatzeko; mezu bat iristen zaie
denei, eta oso-oso ona izaten da
erantzuna. Horrelakoetan, behar
baino suhiltzaile gehiago bertaratzen da beti».

BALIABIDEAK
Ondorengoak dira Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileen baliabideak:
Zortzi parke. Bederatzi suhiltzaile parke daude Gipuzkoan,
Donostiako Udalak kudeatzen
duen Garberakoaz gain, aldundiaren menpeko zortziak:
Zarautz, Tolosa, Irun, Legazpi,
Ordizia, Eibar, Azpeitia eta
Oñati. Gipuzkoako herri guztietarako erantzun denbora
hamabost minutukoa da.
Lau-bost suhiltzaile txanda
bakoitzean. Zazpi parketan,
hiru suhiltzaile eta taldeburu
bat egoten dira txandako. Bidasoako suhiltzaile parkean
(Irun), berriz, bost suhiltzaile
eta kabo bat egoten dira. Sei
txandatan egiten dute lan.
234 langile. 156 suhiltzaile, 48
taldeburu edo kabo, hamasei
sarjentu, zazpi sailburu eta
sute abisua jaso eta koordinazio lana egiten duten zazpi
operadore ditu suhiltzaileen
zerbitzuak. 234 lagun guztira.
120 ibilgailu. Parke denetan
daude mendian ibiltzeko ibilgailu arinak; kamioiei dagokienez, berriz, autobonba, autoeskailera eta trafiko istripuetarako kamioi bana dituzte
parke guztietan. Parke bakoitzaren ezaugarrien arabera zehazten dira beste ibilgailuak:
zisterna handiak, mendirako
zisternak... 120 ibilgailu inguru
daude guztira.

«Oro har, hemen ez
dago suteen arrisku
handirik; ahalegin
handia egin da
mendien kudeaketan»
Arkaitz Orbegozo
Gipuzkoako suhiltzaileen burua

Sute luze horietan, hasierako
lana suhiltzaileek hartzen dute
beren gain, baina gero basozainek
eta mendietako teknikariek koordinatzen dute erretenen lana.
«Haien aginduetara jartzen gara
gu. Berez, erretenek itzaltzen dute
sutea. Gure lana gehiago da azpiegitura, etxebizitza, baserri eta esplotazioak babestea; erreskaterik
behar bada, erreskateak egitea...
Gure kamioiak eramaten ditugu
baserri inguruetara, edo, sua errepide handi samar batera hurbiltzen bada, errepidea babesten dugu. Gure ardura gehiago da pertsonak eta azpiegiturak zaintzea». Hori bai, Orbegozok zehaztu du mendiko sute guztietan
izaten direla suhiltzaileak, nahiz
eta ardura ez den beti eurena.
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Erritmoa eta sutea itzaltzeko
estrategiak ezberdinak diren bezala, jantziak ere ez dira berdinak
izaten. «Tenperatura altuei aurre
egiteko jantziak behar izaten ditugu egitura suteetan; bereziak
dira, hiru edo lau kapakoak. Eta
kearekin arnasarik hartu ezin denez, maskara bereziak eramaten
ditugu. Mendi suteetan, hain tenperatura altuak ez direnez eta
mendian gora eta behera ibili behar izaten denez, arinagoak dira
arropak, eta kaskoa ere bai».

1989an, 4.000 hektarea
Orbegozok uste du oso zaila dela
Gipuzkoan aurten Grezian eta iaz
Portugalen eta Galizian gertatutako suteen parekorik gertatzea.
1980ko hamarkadan gertatu izan
ziren halako suteak hemen, eta
1989an, adibidez, 4.000 hektareatik gora erre ziren Gipuzkoan.
«Baina ordutik asko hobetu da
mendien kudeaketa eta zaintza,
eta hori da bermerik onena. Mendi suteei buruzko foroetara joan
izan garenean, eredugarritzat jo
izan da hemengo mendien kudeaketa».
Orbegozoren esanetan, kudeaketa publiko eta pribatuaren arteko oreka lortu da, denen inplikazioarekin, eta mendiak garbi
mantentzea bermatzen du horrek. Izan ere, zuhaitzguneek osatzen dute Gipuzkoako eremu
osoaren %62, eta jabego pribatukoak dira gune horien %80.
«Arauak oso zorrotzak dira, kudeaketa ondo zehaztua dago,
mendi publikoa oso ondo zaintzen da, eta diru laguntzak daude
jabe pribatuek mendia zain dezaten. Gainera, mendia ustiatzetik
bizi direnez, haien interesa ere
bada suteak saihestea».
«Zaila da Grezian gertatutakoa
hemen gertatzea, baina ez dut
esango ezinezkoa denik». Batetik, klima aldatzen ari dela dio.
«Ondorioz, mendi suteen arrisku
garaia pixka bat aurreratzen ari
zaigu; udak beroagoak eta lehorragoak ari dira izaten, eta ondorioak ditu horrek». Bestetik, adierazi du Gipuzkoan, oraindik, pisua duela lehen sektoreak, baina
hori ere alda litekeela. «Paisaia
horretatik bizi direnek egiten dute mendi eta paisaien kudeaketa,
lehen sektorekoek. Horiek desagertzen diren neurrian, mendiak
zaintzeari utziko diote. Diotenez,
Nafarroan-eta jada ari zaie gertatzen. Nekazariak desagertzearekin batera, deskuidatu egiten da
mendiaren zaintza, sasiak mendia hartuz joaten dira, eta inork ez
ditu biltzen zuhaitzetatik eroritako adarrak. Eta horiek bazka ezin
hobea dira suarentzat».

Jaizkibel mendian suteei bidea ixteko suebakia. HITZA

Arrisku handieneko
bi guneak,
Igeldo eta Jaizkibel
Azken urteetan nabarmen gutxitu da mendiko
suteek erretako hektarea kopurua b Igeldon
eta Jaizkibelen izan dira azken sute handiak
E. Goenaga Lizaso

Mendi sute handirik gertatzen ez
bada, urtean ehun hektarea baino
gutxiago erretzen dira Gipuzkoan. Gutxienekoei begiratuta,
marka guztiak hautsi ziren 2016.
urtean: urte osoan 11 baso hektarea baino ez zituen suntsitu suak.
Goitik begiratuz gero, 1989koak
dira kopururik handienak: 4.300
hektarea suntsitu zituen suak orduan, eta zuhaiztiak ziren horietako 3.200. Lehorte handiko urtea izan zen hura; lehorra izan zen
uda eta haizetsua udazkena. Errazagoa zen sua piztea, eta itzaltzea,
berriz, zailagoa. Beste garai batzuk ziren; suteei aurre egiteko
orduko baliabideak ezin dira parekatu oraingoekin, ezta mendiak zaintzeari gaur egun ematen
zaion garrantzia eta herritarren
kontzientziazioa ere.
Eusko Jaurlaritzak emandako
datuen arabera, 1985etik beste bi
aldiz soilik gainditu da Gipuzkoan 1.000 hektareako langa:
1985ean eta 2002an. Azken horretan, Jaizkibelen gertatu zen
hektarea gehien erre zituen sutea,
eta, orotara, 1.155 hektarea suntsitu ziren urte osoan.
2010eko datuetan gorakada
izan zen berriz ere, nahiz eta ez
zen iritsi 1.000 hektareara. 612
hektarea erre ziren, eta orduan

ere Jaizkibelgo suteak eragin
zuen urteko datuen igoera. Ordutik, behin bakarrik gainditu da
100 hektareako langa: 2015ean.
200 hektarea inguru erre ziren
Igeldo eta Orio artean, eta urte
hartako martxa ona hautsi zuen
horrek. Abenduaren 20an gertatu
zen sutea, eta ordura arte 50 hektarea baino ez zituzten erre mendiko suteek.

Kontzientziazioa
Eragindako suteak izan ziren bai
Jaizkibelgoa eta bai Igeldokoa.
Arantza Ariztimuño Mendietako
zuzendariak ondorengoa esan
zuen Igeldoko sutearen ostean:
«Gipuzkoan, bi gunetan gertatzen dira mendi suteak maiztasun
batekin: Igeldon eta Jaizkibelen.
Jende asko ibiltzen da bi tokietan,
eta arriskua handitzea dakar horrek. Mendira goazenean, edozein arduragabekeria txikik eragin dezake sua: zigarrokin batek,
kristal edo plastiko zati batek...».
Ariztimuñok ezinbestekotzat jotzen ditu mendien zaintza eta
kontzientziazioa.
Izan ere, Mendietako Zuzendaritzak emandako datuen arabera,
gizakiek eragindakoak dira Gipuzkoan gertatzen diren hamar
mendi sutetik zazpi; arduragabekeriagatik batzuk, eta nahita piztuta besteak.
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«Pribilegiatua
izan naiz,
eduki ditudan
aukerengatik»
Estitxu Sudupe b Kursaaleko operazioburua
Ia hogei urte bete dira Estitxu Sudupe ‘Uga’-k bere euskarazko
lehen dance diskoa kaleratu zuenetik. «Jakitun nintzen musika
mundua noizbait amaituko zela». Urretxuarrak Kursaalean lan
egiten du orain. «Teknikariak koordinatzen dituen pieza naiz».
Kerman Garralda Zubimendi
Urretxu

Musikaren bidez egin zen ezagun
Estitxu Sudupe (Urretxu, 1974).
Uga gorpuztu zuen euskarazko
musika elektronikoaren loraldian. Baina garaiak aldatu egiten
dira, eta bere burua eraldatu behar izan du urretxuarrak. Oholtzaren beste aldean egiten du lan
egun, Donostiako Kursaalean.
Kursaaleko operazioburua zara.
Ez da edonolako hitza. Baina
zertan datza zure lanbidea?
Alokatu egiten ditugu Kursaaleko
espazioak, hala nola auditoriuma, ganbera eta erabilera anitzeko gelak. Gela horietakoren bat
alokatu duen konpainiari bere
ekitaldia gure etxean egiten laguntzen diogu. Horretarako, bezeroarekin harremanetan jartzen
da nire saila, eta zein behar tekniko dituen galdetzen diogu: zenbateko eta nolako lantaldea, zernolako argiak, soinua... dena delakoa. Argi teknikariak ditugu,
soinu teknikariak... Teknikari
guztiak koordinatzen dituen pieza naiz ni. Konpainiarekin elkarlanean betiere, kontzertua, feria,
kongresua... behar bezalakoa
izan dadin, behar horiek prestatzen ditugu aldez aurretik.
Nolakoa da zure ohiko lanegun
bat?
Urretxun bizi naiz, eta egunero
joaten naiz Donostiara. Taldekideekin biltzen naiz hurrengo asteko produkzio lanak zehazteko,
eta lan horiei heltzen diegu. Nire
ardura izaten da produkzio lan
horiek gainbegiratzea, kalitatea
bermatzeko. Ez da soilik ekitaldi
bat antolatzea; eraikin bat kudea-

rientziak. Gainera, erraz moldatu
nintzen Kursaalean lan egiteko
erara, eta oso gustura nago.
Ez daukazu asmorik erregistroz
aldatzeko, beraz?
Teknikari hasi nintzen Kursaalean, eta geroago bihurtu naiz arduradun. Neure buruari ez diot
ixten aterik; oraina bizi dut. Nork
daki non amaituko dudan. Auskalo! Oso gustura nago, baina ez
dakit etorkizunean zer gertatuko
den, eta polita da ezjakintasun
hori. Segurtasunik eza sentitu beharrean, askatasuna sentitzen
dut nik.
Musika munduan egin zinen
ezagun. Nola gogoratzen dituzu
garai haiek?
Urte batzuk pasatu dira, baina gogoan dauzkat oraindik. Maitasun
handiz gordetzen ditudan oroitzapen onak ditut. Niri asko gustatzen zait kantatzea eta publikoarekin interakzioa izatea: gozamen hutsa da oholtza gainean
zure abestiak abestea eta
aurrean dituzun neskamutiko denek jarraitzea.
Giro berezia sortzen zen,
eta asko maite nuen hori.
Pentsa zer-nolako ikuspegia
Betidanik izan zara pladaukadan Kursaaleko
zandrea?
nire bulegotik, baina
Ez dago lotsarik pasioz
Urretxun dago nire historia»
eta gustura egiten duzun
«Ez dago lotsarik pasioz eta
zerbait egiteko. Gazte–
gustura egiten duzun zerbait
gaztetatik ibili izan naiz
egiteko. Eroso sentitzen naiz
solfeoan eta hainbat
oholtzan; nabaritu egiten da»
abesbatzatan. Hor hazi
zen taula gainean lotsaAldaketa handia izan zen musi- tzen ez zen Estitxu. Ikasi egiten da
karen mundutik Kursaalera jauzi lotsa galtzen eta taula gainean
egitea?
mugitzen; prozesu bat da. AzkeBatak ez dauka zerikusirik beste- nean, eroso sentitzen naiz oholarekin, baina uste dut asko lagun- tzaren gainean, eta hori nabaritu
du didala abeslari garaiko espe- egiten du ikusleak.
tu behar da: guk ez ditugu soilik
ekitaldiak antolatzen, Kursaal
eraikina kudeatzen dugu guk, eta
bizirik mantendu behar da eraikina.
Urretxun bizita, ez al zara aspertu eguneroko joan-etorrian?
Pentsa zer-nolako ikuspegia daukadan Kursaaleko nire bulegotik,
baina Urretxun dago nire historia. Bertan dago nire familia, nire
lagunak, nire senarraren familia
eta lagunak... Haurrik ez nuenean, asko gustatzen zitzaidan
Urretxu, eta orain, haurrekin, are
gehiago. Nire tokia hemen dagoela sentitzen dut.
Nola lortu zenuen lan hori?
Abesten nuenean, jakitun nintzen bide hori amaitu egingo zela
noizbait. Horregatik, enpresa
ikasketak egin nituen. Kursaalean lanean hasteko aukera suertatu zitzaidan, eta horri heldu nion.
Hamabost urte daramatzat bertan lanean.

‘‘

Koruetan abesten zenuen lehenik, eta gero Uga bihurtu zinen.
Euskal musika elektronikoa egiten zenuen, parrandarako egokia. Oso berritzailea izan zen.
Nola sortu zen Uga taldea?
Donostiako antzerki talde bateko
kide nintzen unibertsitate garaian. Han esan zidaten musika
elektronikoa egiteko abeslari baten bila zebiltzala, eta animatu
egin nintzen. Proba batzuk egin
ondoren, ni aukeratu ninduten.
Goazen, Hemendik At, Uga...
Euskal musika elektronikoaren
loraldi bat egon zen mende hasieran.
Nik 1999an, 2000n eta 2001ean
atera nituen diskoak. Hemendik
At taldeak 1997an atera zuen lehendabizikoa, eta oihartzun handia izan zuen. Merkatua zabaltzen du garai berean talde bat baino gehiago egoteak, eta jende
gehiagorengana iristea ahalbidetzen du. Gaztetxo, gazte eta hain

gazte ez ziren askorengana iritsi
ginen, eta modan jarri genuen
euskal dance estiloa.
Abantaila al zen euskaraz abestea?
Denon nahia eta erronka zen
dance musika euskaraz egitea.
Goazen edo Hemendik At lehendabizikoz entzutean arrotza egin
zitzaigun, baina ordura arte ezagutzen ez genuen bide bat ireki
zuten haiek. Aukera asko sortu
zituen bide berri horrek, baina
euskaraz baliatu behar ziren aukera horiek. Ni iritsi nintzenerako, euskaraz egin behar genuela
ulertzen genuen denok.
Ez zen euskara zabaltzeko plan
gidatu bat, ezta?
Nahi gabe lortzen diren helburuak dira horiek. Ondo pasatuz
eta euskaraz, musika egin nahi
genuen guk; besterik ez. Baina
egia da, gaztetxoengana bideratutako musika izanik, beste helburu batzuk ere lortzen direla.
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Elkarrizketa

Arreta berezia izan behar al da
gaztetxoentzat musika egitean?
Hitzak asko neurtu behar dira
gaztetxoentzako musika egitean.
Arinak izan behar dute abestien
letrek, ez oso transzendentalak,
baina zerbait transmititu behar
dute. Dantzatzeko modukoa eta
atsegina izan behar du abestiak,
baina mezua ere eraman behar
du, eta ez du balio edozein hitzek.
Puntu egokia aurkitu behar da.
Eta erraza al da puntu hori aurkitzea?
Ez pentsa. Jakitun izan behar duzu nerabe batek entzun zaitzakeela, eta bere tokian jarri behar duzu. Hor dago zailtasuna. Gustuko
metafora bat sartu nahi izaten da,
agian, baina gaztetxo batentzat
zailegia izan daitekeenez, zuzenago idatzi behar izaten da.
Zureak al ziren letra guztiak?
Batzuk, bai; baina beste batzuk,
ez. Halere, beti gertutik jarraitzen
nuen sortze prozesua; normale-

normala egin izan dut beti, ezer
berezirik egin izan ez banu bezala.
Eta hala izan behar du. Pertsona
bera naiz oraindik ere.
Musikaren munduan murgilduta
jarraitzen al duzu?
Gauza txiki batzuk egiten ditut.
Esaterako, Urretxu–Zumarragako Emakumeen Abesbatza elkartzen denean, haiekin abesten dut.
Baina beste lehentasun batzuk ditugu guztiok, eta nahi baino gutxiagotan elkartzen gara. Herri
operan ere parte hartu nuen.
Gauza asko zeure egingo zenituen hogei urteko ibilbidean.
Zer daramazu motxilan?
Gauza asko. Pribilegiatua izan
naiz, eduki ditudan aukerengatik;
esperientzia guztiekin ikasi dut.
Baina orain lasaiagoa naizela uste
dut. Jakin-min handia izaten dut
oraindik, eta denetik probatzea
gustatzen zait, baina beste patxada bat daukat orain. Beste segurtasun bat eman dit esperientziak.
Zer galdu duzu bidean?
Denbora. Azkenean, itzuli egiten
da dena, baina lanordu asko pilatu behar izan dut.
Dena den, beti atera izan duzu
denbora zure nahiak betetzeko.
Urrutira joan gabe, baratze bat
ere jarri duzu orain gutxi...
[Barrez] Egia da, bai! Nire pasio
bihurtu da. Beti gustatu izan zait
baratzea, eta izena eman nuen
Zizurkilgo Fraisoro Nekazaritza
Eskolako ikastaro batzuetan.
Bertako teknikari batek gomendatu zidan babarrunak landatzeko, eta, ibili-ibilian, Tolosako
Babarrun Elkarteko kide bihurtu
naiz.
Kursaaleko lana edo abestea
baino gogorragoa al da baratzekoa?
Oso gustura joaten naiz baratzera.
Duela urtebete inguru hasi nintzen baratzeko lanean. Bakarrik
joaten naiz, eta nire gauzei buruz
pentsatzeko eta deskonektatzeko
aprobetxatzen dut denbora tarte
hori. Gainera, sekulako poza
ematen du norberak ereindakoa
jateak.
Erein bai, baina prestatu ere zuk
prestatzen al dituzu babarrunak?
Bai, bai. Ez da egokiena nik esatea,
baina mundialak irteten zaizkit.
Babarrunak onak direlako izango
da, beharbada. Babarrunak ezaugarri jakin batzuk bete behar izaten ditu Tolosako Babarrun Elkarteko kide izateko. Aleka–aleka
zaintzen ditugu, goi mailako produktua eskaini ahal izateko.
Emakume asko al zaudete Tolosako Babarrun Elkartean?
Ez gara asko; hiru bat izango gara
denera. Eta gazteak ere ez gara horrenbeste.

KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

an, melodia bat sortzen nuen lehendabizi. Gero, melodia hori oinarri hartuta, musika sortzen
zuen beste batek, eta kolpeen arabera sortzen genuen letra. Nik
egiten nituen abesti batzuen hitzak, baina ez denak. Alor hori ez
geneukan oso finkatuta, eta denetik egiten genuen. Hori bai, bagenekien gaiek arinak izan behar
zutela eta hitzak neurtu egin behar genituela.
Gustatzen al zaizu musika elektronikoa?
Donostiako Orfeoian abesten
nuen Uga taldearekin hasi aurretik. Pentsa zer-nolako aldaketa:
musika klasikoa eta korala egitetik, bat–batean, musika elektronikora. Baina rock eta heavy estiloak ere entzuten ditut. Denetik
entzun behar dela uste dut, eta bere estiloa dauka une bakoitzak.
Parranda egiteko ez dut jarriko
musika klasikoa, eta etxean lasai
egoteko ezta musika elektronikoa

entzuten dudanean, gustatu egiten zaidalako eta oroitzapen asko
ekartzen dizkidalako gogora. Baina beste fase batean nagoela uste
dut. Hori izan nintzen, baina
orain beste bat naiz. Hor dago nire
historia, gustatzen zait, eta ez nuke aldatuko, baina nahiago dut
orainean zentratu.
Gertatu izan zaizu parrandan zure abestiren
bat entzutea?
Lehen, gehiago, abestiak
Dantzatzeko modukoa
berriagoak zirelako eta
izan behar du abestiak, baina
gu ere gehiago irteten gimezua ere behar du; puntu
nelako. Noizbait gertatu
egokia aurkitu behar da»
izan zait tabernariak eza«Oso gustura joaten naiz
gutzea eta espresuki nire
baratzera, bakarrik;
abestiren bat jartzea. Asnire gauzei buruz pentsatzeko ko gustatzen zait; gozaaprobetxatzen dut denbora»
men hutsa da norberaren
lana ezagutzea.
Lotsatu egiten zaitu ala?
Famatu ere bihurtu zinen...
Harro sentitzen naiz, baina ez dut Hirugarren mailako sasi-ospeohiturarik. Irribarre txiki bat irte- tsua nintzen duela hemeretzi urten zait noizbehinka neure burua te; pentsa orain zer naizen! Bizitza
ere. Norberaren unean uneko
egoeraren jarraipena izan behar
du musikak.
Gustuko al duzu zeure burua entzutea?
Aspaldi ez dut entzun; seme-alabei senarrak jartzen dizkie nire
abestiak.

‘‘
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Zintaren bukaera
ikusten dugu

G

ure txakurrak astero
antolatzen du pikete
informatiboren bat
Airbnb-ren aurka.
Atariko metalezko pasarelaren
dardarak gurpildun maleta baten
igarotzea iragartzearekin, Tikak
ozen eta mehatxari ekiten die
marmarrei. Errezelen atzetik, asteotako gisan zerutik sua ari duenean lehenetsi ohi duen parrilako
oilaskoaren posiziotik milimetro
bat ere mugitu gabe. Turistek gure balkoira begiratu, ezer ikusi ez,
eta zaratagatik lehenbiziko solairuko ilunantzean MetroGoldwyn-Mayerreko lehoiaren
lehengusu propioren bat ezkutatzen dela imajinatzen dute. Testu
hau idazten bukatu bezain pronto, blokean erabilgarri dauden pi-

suak ikusmiratu behar ditut
Airbnb-n, kuriositatez. Ziur norbaitek egin duela dagoeneko auzoko fauna arriskutsuari buruzko
iruzkinen bat, etxe jabeak izartxo
bakarrarekin puntuatuta.
Txakurrak gorroto du gurpiltxoen karraka, maletak gureak ez
badira. Maskotak jabeen tankera
hartuz joaten dira halabeharrez.
Eta Tikak bere printzipioak salduta laga ohi ditu ordu laurden
oro, nik nire zutabeetan batere
federik gabe defendatzen ditudanekin gertatu moduan. Turistei
fobia die, baina astebeteko oporretatik itzuli berri da. Gure maleta kanoniko zalapartarien alboan kilometroak egitea egokitu
zaio, eta isatsa astindu baino ez
du egin, etxean gurpiltxoen ka-

R
IRITZIA
Danel Agirre
rrakarekin azaldu jarreragatik
zeharo kezkaturik bagintuen ere.
Hiria zapuzten ari den Airbnbri kontzientzia eragozpena ipini,
eta asteotako gisan zerutik sua ari
duenean etxean geratu behar ez
izateko, trikimailu dialektiko bat
baliatzen dugu. Oporretara joan
ordez erretirora goazela esaten
diegu ezagunei. Muturreko isolamendua dela Bangkok berria, turismoaren eromenetik askatzeko
modu bakarra. Eta inoren auzoa
ez izorratzeko, bakarlekua aukeratzen dugula: baso galdu bateko
txabola, inoiz modan egon ez den
uharte geldoan.
Fartsa erabatekoa da aurreko
paragrafoko azalpen hanpatua,
zuk ere susmatuko zenuen. Senide batzuek txakur eta guzti goza-

Irudia b Donostia

tzeko logela bat gorde, eta egonaldia doan irteten zaigulako bidaiatzen dugu toki horretara, ez
besterik. Fabore galanta egiten
digute, bidenabar: Airbnb-ren
eragin inflazioa dela eta, diru sarreren nahi baino puska handiagoa bideratzen diogu alokairuari,
eta ezertarako sosik gabe ibili ohi
gara. Masa turismoak Berlinen
izan dituen ondorio makurrek bideraezin bilakatu dute guretzat
beste nonbaiten masa turismorik
egitea. Berlinen bizitzea bera ere
ezinezko bihurtuko digute laster,
dio logika elementalak. Horrega-

Masa turismoak
Berlinen izan dituen
ondorio makurrek
bideraezin bilakatu
dute guretzat beste
inon masa
turismorik egitea

tik sutzen da Tika maleten gurpiltxoekin, gustatzen zait niri sinestea.
Dorisek gure ezkaratz alboko
taberna itxi berri du. Harresia
jausi zenetik zegoen bertan, baina hiriak aspaldi egotzi zituen bezeroak kanpoaldera. Ahuakatez
jositako menudun kafetegi esterilizatuak ordezkatuko du ostatua, edo crossfit estudioren batek.
Ketsua eta iluna zen Doris Bistro,
itxura bikainekoa, baina ez nintzen sekula sartu, jasoko nituen
begiraden beldur. Gentrifikazioa
fabriketan objektuak garraiatzen
dituzten zinta horietako baten
modukoa da. Mutur batetik pieza
gero eta aberatsagoak sartu, eta
pobreegitzat jotakoak kontrako
aldetik erori eta birrinduta geratzen dira. Auzora mugitu ginenean, amildegirantz bultzadatxoa
eman genien Doris eta bere bezeroei. Urte batzuk beranduago, gu
gara zinta geldiezinaren bukaera
muturren aurrean ikusten dugunak.

Iraileko negoziazioen zain, Gipuzkoako
taxilariek bertan behera utzi dute greba
DONOSTIA b Bi eguneko greba eginda, Gipuzkoako taxilariak lanera
itzuli ziren astearte gauerdian. Espainiako Gobernuak irailerako agindutako lege dekretuak askatu du korapiloa, oraingoz; horrez gain, lizentzien eskuduntza erkidegoen esku utziko du Espainiak. IG Ibilgailu
Gidaridunen lizentzien legea errespetatzeko eskatu dute taxilariek.

«Bikaina izan da aurtengo
Jazzaldia, kalitate handikoa.
Ikus-entzuleekin bat egiten
asmatu dugu, eta zoragarria
izan da jendearen erantzuna»
Miguel Martin
Donostiako Jazzaldiaren zuzendaria

66,3
ARRASATE-ELORRIO-BERGARA ‘EUSKAL Y’-AREN LOTUNEA
EGITEKO OBREN KOSTUA, MILIOI EUROTAN
Adifek, Espainiako Trenbide Azpiegituren Administratzaileak, 66,3 milioi
eurotan adjudikatu du Arrasate-Elorrio-Bergara Euskal Y-aren Bergarako lotunearen obren hirugarren zatia. 2,8 kilometro izango ditu.

Bihar jokatuko dute Donostiako Klasikoa,
Igeldoko azken igoera pikoa epaile dela

Gutxieneko zerbitzuekin, haserre
Joan den igandetik asteartera, Gipuzkoako hondartzetako sorosleek greba egin zuten, eskatzeko lan baldintzak hobetzea eta gutxienez igerilekuetako sorosleekin parekatzea —irudian, asteartean Donostiako Ondarreta hondartzan egindako elkarretaratzea—. Sektorearen profesionalizazioa eskatu dute, funtsean. Greba deialdia eginda, Eusko Jaurlaritzak %80an zehaztu zituen gutxieneko zerbitzuak, eta sorosleak haserre daude, neurri horiekin «ia ezerezean» gelditu delako greba deialdiaren eragina. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

DONOSTIA b Frantziako Tourra amaitu berritan, bihar jokatuko dute
Donostiako Klasikoa. 11:46an hasiko da, Donostian, eta 17:30 aldera
amaituko da, Donostian bertan, Bulebarrean. Igeldora bidean, helmugarako zazpi kilometro falta direla igoko dute Murgil, aldapa gogorra.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko
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Horren harira, herritarrek medikuarenera jotzeko izan lezaketen erraztasunaz ere aritu da Legarra; haren arabera, osasun langileena da arduraren zati handi
bat. «‘Ez automedikatu; jo zure
medikuarengana’. Herritarrek
mezu hori jaso dute urteetan, eta
orain alarma pizten zaigu kontsultak beteta daudelako. Autokritika egin, eta aldatu egin behar
da dinamika hori».

Horizontalerantz

Miguel Legarra 2019ko maiatzera bitarte ariko da familia mediku, egoiliar moduan. ITZEA URKIZU ARSUAGA / TOLOSALDEKO ATARIA

Hainbat mediku lehen pausoak ematen ari dira Euskal Herriko Lehen Arretako
Egoiliarren Sarea osatzeko; sustatzaileen artean dago Miguel Legarra tolosarra.

Belaunaldi eta arreta berriak
Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

ortze bidean da EHLAES, Euskal Herriko Lehen Arretako
Egoiliarren Sarea.
Ideia sortu ondoren,
elkarte berria zer izatea nahi duten eta zer izango den erabakitzeko jardunaldia antolatu zuten
joan den ekainaren 22an. Bide horretan, aurreikuspenak «gainditu» zituztela dio Miguel Legarrak,
sustatzaileetako batek (Tolosa,
1990): «180 egoiliar elkartu ginen, eta pozik gaude. Nahiko genukeen Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko egoiliar gehiagok parte hartzea, baina, beste osasun
sistema batzuetan aritzen direnez, zaila da».
Granadan (Espainia) La Cabecera mugimenduak egin bezala,
Euskal Herriko oinarrizko laguntzako mediku egoiliarrak hiru behar nagusiri erantzuteko hasi dira
EHLAES osatzen. Batetik, sare baten falta sumatzen dute: «Ospita-

S

le jakin batzuetan zentralizatzen
dira gainerako espezialitateak,
baina ia herri guztietan aritzen
gara gu, eta gure arteko komunikazioa oztopatzen du horrek»,
azaldu du Legarrak.
Era berean, uste dute Osakidetzako antolaketa eredu berriak pisua kendu diela oinarrizko laguntzako zerbitzuei: «Erakunde Sanitario Integratuetan antolatuta
gaude, eta ospitaletik iristen zaizkigu lehen arretan egin beharrekoak; autonomia galdu dugu».
Azkenik, «osasun sistema guztien erronkei» ere heldu nahi diete: «Gizartearen zaharkitzeari,
bizitzaren medikalizazioari eta
medikamentalizazioari, gaur
egun gaixotasun bilakatzen baitugu guztia; eta farmazia industriarekiko harremanari ere bai».
Lan ildo orokor horiez gain,
dena den, beren egoeraz ere
hausnartu nahi izan dute familia
mediku egoiliarrek. Legarraren
ustez, mediku egoiliarrak lan baldintza onetan ari dira Araba, Biz-

tzarekin egoteko hamar minutuko tartea izatea: «Berdin dio zein
den kontsultarako arrazoia.
Pazientea etor daiteke eztarriko
minez, depresio batekin, analisi
bila edo minbizia detektatu diotelako; hamar minutu ditu bakoitzak». Halaber, kupoak
ere hizpide izan ditu
tolosarrak: «Masifikatuta daude; alegia, bakoiTalde lana sustatu behar da
tzak herritar gehiegi
lehen mailako arretan. Gauza
artatzen du. Horrek,
askok ez lukete iritsi ere
noski, zuzenean eragiten
egin behar medikuarengana»
dio kalitateari».
Arreta hobeto antola
«Gure lana giza harremanetan
litekeela ere badiote:
oinarritzen da batez ere,
«Zeregin asko dugu paeta familia medikuok zeresan
ziente bakoitzarekin.
handia dugu horretan»
Gazte eta osasuntsuek
oso momentu jakinetan
Miguel Legarra
Oinarrizko laguntzako mediku egoiliarra
behar izaten dute medikua; adinak eta gaixotaUste dute, ordea, bestelako lan sun kopuruak gora egin ahala, bebaldintza batzuek «zuzenean» rriz, gaixotasunak konplexuagoeragiten diotela beren lanaren ak dira tratatzeko. Antolaketa
kalitateari. Adibidez, Legarrak egokiagoarekin, kalitatea hobea
desegokitzat du paziente bakoi- litzateke denentzat».
kai eta Gipuzkoan: «Espainian
antzeko egoiliar sistema duten
beste leku batzuekin alderatuta,
ona da gure egoera. Gainera, sekulako aukera da benetako pazienteekin aldi berean lanean eta
ikasten aritzea».

‘‘

EHLAESek ondorio eta balorazio
ofizialik egin ez duen arren, parte
hartzaileek oinarrizko laguntza
hobetzeko hainbat ondorio eta
balizko proposamen zerrendatu
zituzten egindako lehen bilkura
hartan. Legarraren iritziz, talde
lana legoke neurri guztien oinarrian: «Talde lana sustatu daiteke
eta sustatu behar da lehen mailako arretan. Gauza askok ez lukete
medikuarenganaino iritsi ere
egin behar, erizainen gomendioei
jarraituz tratatu ahal izango bailirateke».
Modu horretan, egoiliarrek
uste dute talde lan horrek atea
zabalduko lukeela beste zenbait
gauza aldatzeko. Besteak beste,
esaten dute administrazioko langileek «zeresan handia» izan
lezaketela kontsulta denboren
kudeaketan, eta jardunaldian
azpimarra jarri zioten lana osasun etxeetatik harago egitearen
garrantziari ere: «Askotan, goiz
batean 30 eztarriko min ikusiz
baino bizitza gehiago salba genitzake eskola batera joanez eta
bihotz-biriken suspertze bat nola
egin behar den azalduz. Formakuntzan sakondu beharko genuke, baina guretzat erronka da
komunitatearekin lan egitea».
Gaur egungo «osasun sistema
bertikala» desegin eta «eredu
horizontalago bat» sortzea ere
iradoki dute egoiliarrek: «Badirudi lehen mailako arretaren gainetik dagoela ospitalea, eta kardiologoak, pneumologoak,
neurologoak edo dena delakoak
agintzen duela familia medikuaren gainetik. Ordea, pazientearen
edo patologiaren konplexutasunak zehazten du pertsona hori
espezialista batek ikusi behar
duen edo ez. Hierarkizazio
horrek ez dio mesederik egiten
osasun sistemari».
Finean, belaunaldi berriek
praktikotasunari eta medikuntzaren alderik humanoenari jarri
nahi diote fokua datozen urteetan: «Gure lana giza harremanetan oinarritzen da, batez ere; norbanakoak tratatzen ditugu. Eta
familia medikuok zeresan handia
dugu horretan».

8

Gaiak

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko abuztuaren 3a

Gizonezko bat, aste honetan, Hondarribiko hondartzan, uretan sartzen; ohi baino dezente beroago dago ura azken asteotan. JON URBE / FOKU

1947an Kantauri itsasoko uraren tenperatura neurtzen hasi zirenetik, aurtengo uztaila izan da beroena:
23,7 gradu. Euriteen ondorioz, ohi baino gatz gutxiago dauka urak, eta, horren eraginez, normalean
baino errazago berotu da ura. Azken urteotan, nolanahi ere, gorako joera nabari da uraren tenperaturan.

Abisu soila baino gehiago?
Unai Zubeldia Donostia

gotzen ari da itsasoko
uraren tenperatura.
Datu objektiboa da hori.
«Aztiren datuen arabera, itsas gainetik 100
metroko sakoneraraino
neurtutako uraren tenperaturak
batez beste gradu erdia egin du
gora 1986tik orain arte [itsasoan,
Pasaiatik hamahiru kilometrora
neurtzen dute tenperatura, 100
metroko sakoneran]». Manuel
Gonzalez Azti-Tecnaliako teknikariak eman ditu datu horiek.
Donostiako Aquariumeko teknikariak, berriz, 1947tik ari dira
neurtzen itsas gaineko uraren
tenperatura, eta nabarmena da
bilakaera, nahiz eta itsas gaineko
tenperatura, hori besterik ez
duen ematen datu horrek; uraren
tenperatura asko jaits daiteke 2030 metro behera eginda. Aquarium parean, 1990era arte egun
bakar batean ere ez zuten gainditu 24 graduren langa —23,9 neur-

I

tu zituzten 1964ko abuztuaren
6an—; 24,4ra iritsi ziren 1990eko
abuztuaren 4an; 25,3ra 1997ko
abuztuaren 24an; eta 26,5era
2003ko abuztuaren 13an.
Uztaileko datuak aintzat hartuta, berriz, gune horretan aurtengoa izan da inoizko beroena. 23,7
graduko batezbestekoa neurtu
dute uztaileko 31 egunetan,
2006an baino 0,2 gradu altuagoa
eta iaz baino 2,6 altuagoa. Aurten,
uztailaren 11n neurtu dute tenperaturarik altuena, 25 gradukoa,
eta uraren tenperatura 24 gradukoa edo altuagoa izan da 31 egunetatik hamaseitan. 2006tik iritsi
gabe zeuden 25 graduren langara.
Bereziki beroa izan zen duela hamabi urteko uztaila, bi aldiz neurtu baitzituzten 25,5 gradu, behin
25,4, eta zazpi aldiz 25. Aurtengoa
baino baxuagoa izan zen, ordea,
urte hartako batez besteko tenperatura (23,5). Urteetan atzera
eginda, 1996an iritsi ziren, lehen
aldiz, 24 gradura —24,2 neurtu zituzten urte hartako uztailaren

22an—, eta 1995era arte, 23,8 gradukoa izan zen uztailean neurtutako tenperaturarik altuena
—1995eko uztailaren 31n eta
1950eko uztailaren 28an—.

‘‘
Azal-azaleko ura
abuztu erdialdetik irail
erdialdera berotzen da
gehien; une honetan 20
gradutik gora dago ura»
«Klima aldaketaren
testuinguruan,
tenperatura igotzen ari
dela diote datuek, eta
igotzen jarraituko du»
«Klima beroetako
espezieak agertzen
hasiko dira gurean,
baldintza egokiak
izango dituztelako»
Manuel Gonzalez
Azti-Tecnaliako ikertzailea

Gonzalezek azaldu duenez,
itsasoko uraren tenperaturak urtero egiten du gora udaberrian eta
udan. «Eguzkiaren erradiazioagatik, batez ere». Eta, ondorioz,
ondo bidean, abuztuan neurtuko
dituzte tenperaturarik altuenak
Gipuzkoan. «Azal-azaleko ura
abuztu erdialdetik irail erdialdera
berotzen da gehien, normalean,
eta, une honetan, ura 20 gradutik
gora dago lehen hogei metroetan».
Eguraldiaren arabera, asko aldatzen da itsasoko uraren tenperatura, eta Gonzalezek adibide
bat jarri du errealitate hori azaltzeko: «Egungo egoeraren antzekoa izan genuen 2017ko ekainaren amaieran. Orduan ere oso
bero zegoen ur azala, baina, haizearen eta olatuen eraginez, tenperatura 22,5 gradutik 19ra igaro
zen lau egun eskasean». Normalean, ordea, «azaro ingurura
arte» irauten du itsasoko urak
ohi baino beroago. «Hortik aurrera, nahasi egiten dira azaleko

ura eta itsas hondokoa». AztiTecnaliako teknikariak jakinarazi
duenez, gaur-gaurkoz 15 graduan
dago Bizkaiko itsasoko ura 25 metroko sakoneran, eta 12 graduan
dago 50 eta 100 metroko sakoneran. «Normal-normalak dira
tenperatura horiek».

Datuak, testuinguruan
Atzo iritsi zen bero kolpea Gipuzkoara, eta 30 gradutik gorako
tenperaturak espero dira datozen
egunotarako. Ondorioz, egunotan are gehiago igoko da itsasoko
uraren tenperatura. Hori bai, adituek argi utzi dute datuak ezin
direla aztertu banaka-banaka
edo testuingurutik aterata; urte
eta hamarkada asko behar dira
errealitateari argazki egokia ateratzeko. «Eta epe luzera interrelazioa izaten da, gainera, itsasoko
uraren eta atmosferako tenperaturaren artean», zehaztu du
Azti-Tecnaliako teknikariak.
«Baina klima aldaketaren testuinguruan, itsasoko uraren ten-
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URAREN TENPERATURA
UZTAILA
URTEA

1947
1950
1954
1955
1958
1959
1974
1976
1977
1980
1981
1983
1989
1993
1996
2002
2003
2005
2006
2011
2013
2015
2017
2018
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20,8
23,1
19,3
21,0
19,2
22,2
19,9
22,2
19,7
18,8
19,3
21,9
22,4
19,9
22,1
19,4
22,4
22,7
23,5
20,4
22,8
22,7
21,1
23,7

ABUZTUA
URTEA
BATEZ BESTEKOA

peratura igotzen ari dela diote
datuek, eta igotzen jarraituko
dute XXI. mendean».
Gonzalezek ez du uste, oraindik, klima aldaketaz bere hartan
hitz egin daitekeenik. «Baina
2003an ur zutabe guztia berotu
zen asko, ez azalekoa bakarrik,
eta orain arteko beroenetakoak
izan dira XXI. mendeko urte
gehienak. Horrek ondorioak
izango ditu, noski». Aquariumeko teknikarien datuak aintzat
hartuta, 2013tik, esaterako, 22,1
gradukoa izan da uztaileko batez
besteko tenperatura itsasoan, eta
1946tik 21 gradukoa da batezbesteko hori. Abuztuan, berriz, batezbesteko historikotik gorakoak
izan dira azken bederatzi urteetatik zazpi. 22 gradukoa da batez
besteko tenperatura, eta 23,1
neurtu zituzten, esaterako,
2012an. Horregatik, klima aldaketarena «aurre egin beharreko
erronka garrantzitsua» dela uste

1947
1949
1950
1954
1956
1969
1972
1977
1990
1993
1995
1997
2000
2002
2003
2004
2006
2011
2012
2013
2015
2016
2017

23,1
21,2
23,2
21,1
20,5
23,1
20,8
19,8
23,2
21,4
23,2
23,2
21,8
20,2
24,8
22,3
23,6
21,7
23,1
22,8
21,7
22,3
22,0

du Gonzalezek. «Itsasoko ura berotuta, ia mundu guztian ari da
igotzen batez besteko itsas maila».
Aurten bereziki euritsuak izan
dira negua eta udaberria, eta ho-

Josu Monasterio Donostiako Aquariumeko Laguntza-Zerbitzuak saileko teknikaria. DONOSTIAKO AQUARIUMA

rrek eragin nabarmena izan du
uraren tenperaturan. «Gatz kopurua eta tenperatura, horiek
dira itsasoko uraren ezaugarriak
zehazten dituzten bi aldagai nagusiak». Gonzalezek azaldu duenez, uraren dentsitatea aldatzeaz
gain, gatz gutxiago dagoenean
geruza moduko bat sortzen da
itsasoaren gainaldean. «Dentsitate baxuagokoa izaten da ur
masa hori, eta, horri esker, errazago berotzen da».
Azken hilabeteotan, ohi baino
euri eta ibai ur gehiago iritsi da
itsasora, eta Kantauri itsasoan horri esker ari dira neurtzen Mediterraneoan neurtu ohi dituzten tenperaturak. Atzo 21-22 graduan
zegoen itsasoko ura Malagan, eta
23-24 graduan Bizkaiko itsasoan.
Sentsazioez harago, Azti-Tecnaliako teknikariak onartu duenez,
itsasoko espezieetan ere eragin
nabarmena izango du uraren ten-

peraturaren igoerak. «20502100. urte arteko klima aldaketaren eraginez, klima beroetako espezieak agertzen hasiko dira gure
inguruan, baldintza egokiak
izango dituztelako».

Muturreko eraginik ez
Gonzalezek gaineratu duenez,
gaur egun Kantauri itsasoan ohikoak diren espezieek ez dute
izango eurentzat egokiena den
baldintzarik. «Eta desagertuz joango dira asko eta asko, ahal izanez gero iparralderago joango
baitira, ur hotzagoen bila». Itsas
ekonomian eragin nabarmena
izango luke horrek, antxoa, berdela eta halako espezieak liratekeelako beste inguru batera joango liratekeenak. Ondorioz, espezie horiek arrantzatzeari utzi
beharko liekete euskal arrantzaleek, edo orain baino urrutiago
joan beharko lukete; horrek, nos-

ki, kalte ekonomikoak sortuko lituzke.
Azti-Tecnaliako teknikariak
azpimarratu duenez, «kliman
eragina daukan prozesu konplexua» da atmosfera-ozeanoa interakzioa. «Eta interakzio hori
dago muturreko gertaera meteorologikoen atzean; urakanetan,
esaterako». Gonzalezek onartu
du normalean tropikoan gertatzen direla horrelakoak. «Eta,
alde horretatik, ez dirudi Kantauri itsasoko uraren tenperatura
kezkatzekoa denik. Hori bai, gertutik zaindu beharko ditugu klima aldaketaren eraginez gal ditzakegun ingurumen eta arrantza
baliabideak». Horrez gain, hondartza asko ere desagertu egin
daitezkeela azpimarratu du Gonzalezek. «Eta aldaketak eragin
nabarmena izan dezake nekazaritzan, abere industrian, basogintzan, beroaldietan...».
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Hamazazpi urteko lanari esker, mila kortxo-kentzeko inguru bildu ditu Jose Mari
Lopez hondarribiarrak erakusketa batean. Abuztuaren 30era arte bisita daiteke.

Kortxoak kentzeko milaka era
Imanol Saiz Hondarribia

ondarribiko kale,
plaza eta txoko
ikusgarrien argazki eta postalen bilduma erraldoia
edukitzeagatik ezagutzen dute
askok Jose Mari Lopez hondarribiarra. Paisaien irudiak biltzea da
haren zaletasunetako bat, baina
ez bakarra. Orain dela hamazazpi
urte egin zuen topo, lehenengoz,
ardo eta sagardo botilak irekitzeko kortxo-kentzekoekin, eta,
ordutik, milaka pieza biltzea izan
da Lopezen zaletasun nagusia.
Hondarribiarraren lanari esker,
etxeko edo elkarte gastronomikoetako mahaietatik museoetako beira arasetara egin dute jauzi
kortxoak kentzeko milaka pieza
klasikok.
Azken asteotan sekulako ospea
lortu du bildumariak, erakusketa
erabat berezi eta ezohiko horri esker. Kortxo-kentzekoa, ingeniaritza, diseinua eta historia erakusketa zabaldu zuen uztailaren
18an; urte luzeetako bilketaren
ostean, erakusketa harrigarria
inauguratu du Arma Plaza fundazioko kultur eta turismo gunean,
eta abuztuaren 30era arte bisitatzeko aukera izango da. Arma Plaza fundazioak berak antolatu du
erakusketa, Hondarribiko Hiruzta txakolindegiaren laguntzarekin.
Etxetik gertu bodega txiki bat
irekitzeko asmoa zuela kontatu
du Lopezek, senide eta lagunekin
arratsaldeak eta gauak bertan pasatzeko. 2001ean izan zuen lehen
kontaktua kortxo-kentzeko gailuekin, Euskal Herriko dozenaka
azokatan argazki bila egindako
bisita horietako batean. Bodega
berria apaintzeko asmoz, bertan
erosi zuen lehena, eta, di-da batean, zaletasun bilakatu zen handik
gutxira. «Txundituta geratu nintzen kortxo-kentzekoen diseinuarekin eta ingeniaritzarekin;
azkenerako, erabat harrapatu
ninduen pieza horiek biltzen ibiltzeak», kontatu du.
Hamazazpi urte luzeren ondoren milaka pieza bildu dituela
azaldu du Lopezek, harro: «Hasieran, 50 bat soilik aurkituko nituela uste nuen, ez zirela gehiago

H

izango, baina txundituta geratu
naiz, 3.000 baino gehiago biltzea
lortu baitut». Lanak bere fruituak
eman ditu.
Lopez ez da geldirik egon. Ez da
egon norbaitek gailuak ekarri
zain. «Ordu, kilometro eta bidaia
asko egin behar izan ditut kortxokentzeko guztiak biltzeko», aitortu du. Are gehiago: «Batzuetan, egun bakarrean 500 kilometro ere egin izan ditut, bikotekidearekin batera, ale bakarra eskuratzeko; Hondarribitik Bordelera,
esaterako».
Ohiko kortxo-kentzeko gailuak, hedagarriak, animalien
itxura dutenak, figuratiboak, labana frantsesak, kremailerakoak,
mekanikoak, palankadunak,
elektrikoak, gasarekin edo airearekin funtzionatzen dutenak...
eta apardun edariak ateratzeko
gailu ikusgarri ugari ere bai. Modu, forma eta erabilera askotako
piezak bildu ditu Lopezek. Itxura
ikusgarria dute gehienek. Arma
Plazako kultur eta turismo bule-

rrak hurrengo kortxo-kentzeko
bereziaren bila. Autoa, hegazkina
eta Internet euskarria baliatu ditu
herrialde horietako guztietako
kortxo-kentzekoak eskuratu
ahal izateko. Orain dela
200 urteko gailuekin
hasi, eta egungo modernoetaraino, asko eta
Txundituta geratu nintzen
asko dauzka bilduta
kortxo-kentzekoen diseinuarekin Lopezek. «Liluragarria
eta ingeniaritzarekin; azkenean,
da nola garatu diren korerabat harrapatu ninduen»
txo-kentzekoak urteen
poderioz». Historia hori
«Batzuetan, egun bakarrean
guztia ezagutzeko auke500 kilometro ere egin izan ditut, ra ere badago erakuskebikotekidearekin batera,
tan. Abuztuaren 30era
ale bakarra eskuratzeko»
arte, denboran atzera
egin, eta modu berezian
Jose Mari Lopez
Bildumagilea
bidaia egiteko aukera
dago Hondarribian.
Jatorriari erreparatuta, Euskal
Pieza guztien artean, Lopezek
Herritik harago, ia mundu osoko baditu gustukoago batzuk: esatepiezak jaso ditu bildumagileak: rako, Edward Thomason britaiAustralia, AEBak, Japonia, Hego- niarrak 1805ean egindako pieza.
afrika, Mexiko, Venezuela, Italia, «Orain dela 200 urte egindakoa
Belgika, Ingalaterra... Ia mundu dela kontuan izanda, sistema
osoa zeharkatu du hondarribia- bikaina du; benetako ingeniaritza
goko bigarren solairura sartu besterik ez dago horretaz ohartzeko.
Lehen begiratuan, gutxik esango
lukete ardo edo sagardo botilak
irekitzeko erabiltzen direnik.

‘‘

lana da, ikusgarria», azaldu du,
liluraturik. Orotara, 1.056 pieza
daude erakusketan, bilduma
osoaren herena. Gainerako bi
mila kortxo-kentzekoek Lopezen
bodegan jarraituko dute zain,
beste erakusketa bateko protagonistak izateko. Joan den astean
ireki zuten Hondarribiko erakusketa, eta oso harrera ona izan
du orain arte. Goiz-goizetik,
dozenaka turista —eta hondarribiar— joaten da gailu guztiak
banan-banan ikustera. Bildumagileak azaldu duenez, «ezusteko
handia» hartu dute orain arte
joan diren gehienek. «Askok
adierazi dute ez zutela espero
halakorik».

Autoa beti prest
Zenbait bodega handiren atzetik,
Lopezena da inguruan aurki daitekeen kortxo-kentzekoen bildumarik handienetakoa. Halere,
bilduma dagoeneko sekulakoa
izan arren, gehiago nahi du hondarribiarrak. Hurrengo geltokia
zein izango den jakin ez arren,
ziur dago berriz ere autoa hartu
eta azokaz azoka bisitan ibiliko
dela. Abuztuan bete-betean sartuta, udako ordutegia dauka
Arma Plaza fundazioko kultur eta
turismo guneak: astelehenetik larunbatera, 09:30etik 19:00etara.
Lopezen beraren azalpenak entzuteko aukera ere izango da tartean.

Jose Mari Lopez, kortxo-kentzeko gailuen erakusketan, Hondarribian; 3.000 gailu baino gehiago ditu, baina 1.056 jarri ditu Arma Plazako beira arasean. IMANOL SAIZ
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EGUTEGIA

Donostiako Untzi Museoan dagoen kanpaia; uztailaren 25ean inauguratu zuten, Santiago egunean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Itsas ondarearekin lotura daukaten ospakizunetan kanpai hotsak entzungo dira
Donostiako Untzi Museoan. Etzi 13:00etan joko du, Itziarko Amaren egunean.

Hizketan hasi da berriz ere
Unai Zubeldia Donostia

bisua izaten zen
gehienetan; sute
edo istripuren bat
gertatu zela jakinarazteko abisua;
ongietorri mezua ere izan zitekeen bestela; edo enbataren hasierako melodia ere bai. Asko eta
asko ohartu ere ez ziren egingo
Donostiako kaian, Untzi Museoaren eraikinaren goialdean, XVIII.
mendeko kanpai bat dagoenik,
eta, hain zuzen ere, itsas historian
ezinbesteko tresna izan dena gizarteratu nahi dute egitasmoarekin. Kanpaia eraberrituta, Donostiako eta Gipuzkoako itsas
historian garrantzitsuak diren
hainbat eguni balioa emango diete kanpai hotsekin.
1799koa da egun Untzi Museoa
dagoen eraikina. «Donostiako
kontsulatuaren lonja zen hau»,
zehaztu du Ana Iza Untzi Museoko komunikazio arduradunak.
«Garai hartan, harresitik kanpo
kaian zegoen eraikin bakarra zen
egun Untzi Museoa dagoena».
Portuko tenientea bizi zen han.

A

«Eta hura arduratzen zen postua
egoera onean mantentzeaz».
XVIII. eta XIX. mendeetan, itsas
komertzioko portu garrantzitsuetako bat zen Donostiakoa.
«Itsasontziei harrera egiteko baliatzen zuten kanpaia, eta sute
edo istripuren bat baldin bazego-

el noble consulado de esta ciudad. Francisco de Lacasanueba
me fecit. Ano 1799» (Hiri honetako kontsulatu noblearena naiz.
Francisco de Lacasanuebak egina.
1799). «Eraikin guztia bezala,
itsas ondarearen parte da kanpaia
bera ere, eta balioa eman nahi diogu». Urte askoan isilik
egon ondoren, uztailaren
25ean jarri zuten martxan berriz ere, Santiago
egunean, 13:00etan, eta
Itsasontziei harrera egiteko
etzi entzun ahal izango
baliatzen zuten kanpaia, eta
dira kanpai hotsak berriz
sute edo istripuren bat baldin
bazegoen laguntza eskatzeko» ere, Itziarko Amaren
egunean; Debako marinelen kofradiaren zain«Itsas ondarearen parte da
daria da Itziarko Ama.
kanpaia, eta balioa eman nahi
13:00etan joko dute osdiogu. Memoria kolektiboa
berreskuratzen lagunduko du» pakizun kanpai hori.
Ospakizunekoa izanAna Iza Mikeleiz
Untzi Museoko komunikazio arduraduna
go da kanpai hotsetako
bat —hamasei, urte guzen laguntza eskatzeko». Egungo tian—, baina beste bi ere prest
baliabideetatik urrun, garai har- dauzkate: irabazleen kanpaia eta
tan ezinbesteko tresna izaten zen harrera kanpaia. «Irailaren 9an,
kanpaia.
Kontxako estropadan, garaileen
Jatorrizkoa da gaur egungo omenez joko dugu irabazlearen
kanpaia, brontzezkoa, eta ins- kanpaia», zehaztu du Izak. Hakripzio bat dauka bertan: «Soi de rrera kanpaia, berriz, antzinako

‘‘

itsasontziren baten edo ondare
balioa duen ontziren baten bisita
jasotzean joko dute. Eskuz joko
dituzte bi kanpai horiek. «Eta,
dagoeneko, mekanizatuta edo
automatizatuta dauzkagu ospakizun kanpai guztiak».

Istorioekin bidaian
1991n ireki zituen ateak Donostiako Untzi Museoak. «Eta, ordutik,
oso une jakinetan jo izan dugu
kanpaia. Ohitura hori berreskuratu nahi dugu, itsasoarekin lotura daukaten jaiegun horiek gizarteratzeko». Izaren hitzetan, Donostian eta Gipuzkoan ezagunak
dira egun horietako batzuk.
«Karmengo Amaren eguna, esaterako: uztailaren 16a». Baina
ezezagunak ere badaude tartean.
«Donostian aspalditik ospatzen
da maiatzaren 22a, Santa Kiteria
eta Santa Rita eguna. Santuen irudiak eta loreak jartzen dituzte
kaian. Oso jai xumea da, lauzpabost arranzalek eutsi diotena.
Itsasoan galdutakoak oroitzeko
eguna da, eta oso barneratuta
daukate arrantzaleek». Untzi
Museoko komunikazio ardura-

Hamasei egun hauetan entzun
ahal izango dira ospakizun kanpaiak Donostiako Untzi Museoaren atarian:
Urtarrilak 20. San Sebastian eguna.
Martxoak 19. San Jose eguna.
Donostiako arotzen San Jose kofradiako zaindaria.
Berpizkunde Egunaren hurrengo igandea. San Telmo eguna.
Zumaiako marinelen kofradiako
zaindaria.
Maiatzak 2. Bonantzako Kristo
santua. Pasai Donibaneko marinelen kofradiako zaindaria.
Maiatzak 15. San Isidro eguna.
Getariako mahasti inausleen kofradiako zaindaria.
Maiatzak 22. Santa Kiteria eta
Santa Rita eguna. Donostiako
portuan itsasoan galdutakoak
oroitzeko eguna.
Ekainak 13. San Antonio eguna.
Zarauzko marinelen kofradiako
zaindaria.
Ekainak 29. San Pedro eguna.
Gipuzkoako marinelen kofradia
gehienen zaindaria.
Uztailak 16. Karmengo Amaren
eguna. Marinelen eta Donostiako
kofradiaren zaindaria
Uztailak 25. Santiago eguna.
Donostiako mahasti inausleen
Santiago kofradiako zaindaria.
Abuztuko lehen igandea. Itziarko Amaren eguna. Debako marinelen kofradiaren zaindaria.
Abuztuak 15. Andre Mariaren
eguna. Donostiako zaindariaren
jaia.
Irailak 26. San Kosme eta San Damian eguna. Donostiako sendagileak, zirujauak eta bizargileak biltzen zituen kofradiako zaindariak.
Azaroak 2. Purgatorioko Arima
Bedeinkatuen eguna. Deban 1674
eta 1675 artean sortutako marinelen kofradia berriaren jaieguna.
Azaroak 25. Santa Katalina eguna. Donostiako merkatari, ontzi
maisu, pilotu eta itsasgizonak biltzen zituen kofradia.
Azaroak 30. San Andres eguna.
Donostiako upelgileen kofradiako
zaindaria.

dunak gaineratu du istorio jakin
bat dagoela kanpai hots bakoitzaren atzean. «Horregatik, memoria kolektiboa berreskuratzen lagunduko du egitasmoak».
Irailaren 30era arte irekita
egongo da Untzi Museoa, asteartetik larunbatera, 10:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik
19:00etara; eta igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:00etara. Ondoren,
lau hilabetez itxiko dute, berritzeko lanak egiteko.
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Larraitz Larrañaga eta Amets Amubieta azpeitiarrek hasiera bikaina eman diote
dantza sueltoko txapelketen denboraldiari: Gipuzkoako Txapelketa irabazi berri dute.

Sueltoan, baina biak batean
Aitziber Arzallus Azpeitia

z bat, ez bi eta ez hiru.
Amets Amubietak
(Azpeitia, 1997) eta
Larraitz Larrañagak
(Azpeitia, 1999) dozenaka txapel, zapi eta garaikur dituzte etxean. Azkena joan den astean bertan eskuratu zuten,
Errenteriako Madalen jaietan, Gipuzkoako Dantza Sueltoko 69.
Txapelketa irabazita. Duela bi urte
ere jantzi zuten Gipuzkoako txapela, eta Amubietak 2014an ere
bai, ordukoan Maialen Aldalur bikotearekin. Baina ez pentsa horregatik oraingoak ilusio txikiagoa
egin dienik. «Normalean, hiru
edo lau bikoteren artean izaten
dugu lehia, baina desberdina izaten da egun bakoitza, eta aurrez
sekula ez dugu jakiten zeinek irabaziko duen», dio Larrañagak.
«Gainera, askotan epaimahaiaren iritzia ez da bat etortzen zeuk
izan dituzun sentipenekin. Horregatik, irabazteak beti ematen du
sekulako poza», Amubietaren
arabera.
Gazteak izanagatik, dantzan urte mordoa daramate biek ala biek,
Luis Alberdi Beltza-k Azpeitian
duen dantza eskolan. Lagun guztiak hasi zirelako ekin zion Larrañagak, «bakarrik ez gelditzearren»; Amubietak, berriz, bere bi
arrebak ere ibiltzen zirelako. Sei
bat urte izango zituzten dantzan
hasi zirenean, eta zortzi edo bederatzi txapelketetan parte hartzen
hasi zirenean. 2014ra arte, ordea,
ez ziren bikote. Amubieta Maialen
Aldalurrekin aritzen zen, eta Larrañaga, Jon Ibarzabalekin.
Amubietak gogoratu du asko
kosta zitzaiola ordura arteko bikotea hautsi eta dantzan lagun berriarekin hasteko erabakia hartzea. «Maialenek eta biok puntapuntan geundenean utzi genion
bikote izateari, Euskal Herriko
txapela irabazi genuenean, eta ez
zen erabaki erraza izan; pena handia eman zidan». Dantza bikotekidea kanpora zihoan ikastera.
«Eta planteatu genuen elkarrekin
jarraitzea ere, berak kanpoan entseatuz eta nik hemen. Baina negua gogorra egingo zitzaigula iruditu zitzaigun. Larraitzekin hasteko aukera suertatu zitzaidan or-

E

duan». Eta probatzea erabaki zuten. «Aurtengoa laugarren urtea
dugu elkarrekin». Bikotekiderik
gabe gelditu berria zen Larrañaga
ere. «Dantza utzi beharko nuela
ere pentsatu nuen, ez baitzegoen
beste mutilik. Baina orduantxe
erabaki zuen Maialenek kanpora
joatea, eta elkarrekin proba egiteko esan zigun Luisek».
Elkarrengana egokitu behar
izan zuten aurrena. «Pauso batzuk-eta aldatu genituen; bioi
gustatzen zitzaizkigunak eta ondo zetozkigunak sartu genituen,
eta entseatzearen ondorioz lortu
genuen hortik aurrerakoa, bikote
batek eduki behar duen elkar
ulertze hori», dio Amubietak.
«Helburua da bikotea bat izatea.
Batzuetan gertatzen da bi dantzariak oso onak izatea baina elkarrekin aritzeko gai ez izatea ere, bakoitzak berea egiten duelako. Bikote batean ezinbestekoa da elkar
ulertze hori, konexio hori; ikusi
egiten da, antzeman egiten da».
Larrañagak eta Amubietak negu guztia entrenatzen pasatzen

zi egiteagatik ordaintzen digutela,
benetan jakin gabe oholtzara igo
aurretik zenbat entrenatzen garen». Iritzi bera du Amubietak.
«Oro har, jendeak dantza ez du
hartzen kiroltzat: gehiago du denbora-pasatzat.
Baina kirola dela esango
nuke nik, oso ariketa fisiHelburua da bikotea bat izatea. koa delako eta asko eskaGertatzen da bi dantzariak oso tzen duelako. Oholtzan
ikusten gaituztenean
onak izatea baina elkarrekin
ohartzen dira zer-nolako
aritzeko gai ez izatea ere»
ahalegina egiten dugun,
Amets Amubieta
Dantzaria
eta harrituta geratzen dira». Amubietaren ustez,
«Esan izan digute bi jauzi
hala ere, ez da geratzen
egiteagatik ordaintzen
kirol hutsean. «Erabildigutela, benetan jakin gabe
tzen ditugun jantziek-eta
zenbat entrenatzen garen»
beste dotorezia bat emaLarraitz Larrañaga
ten diote; ukitu artistiDantzaria
koa. Kirola eta artea bara, beharrezkoa da aurrez lan egi- tzen dituen jarduera bat da, nire
tea». Larrañagaren hitzak dira. ustez».
Normalean, astean bitan entseaLan egiten dute, eta ordaina ere
tzen dira, ordubeteko saioa bakoi- jasotzen dute. «Batetik, euskal
tzean. «Jendeak uste duen baino kulturaren parte eta bereizgarri
lan handiagoa dago honen guztia- den zerbaiti irauten laguntzen
ren atzean. Esan izan digute bi jau- diogu, eta bete egiten gaitu hodute, udako txapelketetan ahalik
eta emaitzarik onenak lortzeko.
«Batzuetan, gogorra egiten da neguan, ilunpetan, entrenatzera joate hori, baina, emaitzak nahi badi-

‘‘

rrek; eta, bestetik, gustatu egiten
zaigu, ondo moldatzen gara, txapelketetan dugun lehiak motibatu
egiten gaitu, eta diru pixka bat ere
ateratzen dugu», dio Amubietak.
Maiatzetik urrira izaten dira txapelketak, San Tomas egunez Azpeitian izaten dena kenduta. Larrañagak eta Amubietak hamabost bat txapelketatan parte hartzen dute urtero. «Parte hartzeagatik dietak ordaintzen dizkigute,
eta, gero, lortzen dugun postuaren
arabera, gehiago edo gutxiago ordaintzen digute. Ez gara bikote asko ibiltzen, eta ondo zaintzen gaituzte; nahikoa ondo pagatzen digute», azaldu du Amubietak.

Haurrak eta helduak, batera
Dantza sueltoko txapelketek
iraun egingo dutela uste dute biek
ala biek. Larrañagaren arabera,
umetan asko hasten dira dantzan,
eta, gero, 14 bat urteren bueltan,
utzi egiten dute gehienek. «Baina
antzeko zerbait gertatzen da beste
hainbat gauzarekin ere». Amubietak nabarmendu du Azpeitian
harrobi indartsua dagoela eta
dantzari on asko irteten dela handik. «Luisek lan handia egiten du
horretan; asko bultzatzen gaitu
txapelketetan parte hartzera, eta
oso giro ona daukagu taldean.
Haurrek eta helduek denok elkarrekin egiten ditugu entseguak,
eta uste dut haurrak motibatzeko
balio duela horrek, eredutzat hartzen baikaituzte».

Amets Amubieta eta Larraitz Larrañaga, Azpeitiko plazan, Gipuzkoako Dantza Sueltoko 69. Txapelketan irabazitako txapelarekin eta zapiarekin. GORKA RUBIO /FOKU
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GLAD IS THE DAY
Egunez zein gauez izango dira
kontzertuak musika jaialdian:
BIHAR
Dabadaba
22:00-00:00. TBA.
00:00-03:00. Baieztatu gabeko
DJa.
03:00-06:30. Huntley & Palmers
DJa.
Le Bukowski
22:00-23:30. Baieztatu gabeko
DJa.
00:00-01:30. Sum$hee DJa.
01:30-03:00. Maquinista.
03:00-04:30. Blami DJa.
ETZI
Kristinaenea (gune nagusia)

Herritarrak Donostiako Kristinaenea parkean, iaz, Glad is the Day jaialdian. IÑAKI AGIRRE / IRUTXULOKO HITZA

Asteburuan, 30 musikaritik gora ariko dira Glad is the Day jaialdian, Donostian.
Kristinaenea parkean, eta Dabadaba eta Le Bukowski aretoetan izango dira saioak.

Kristinaenea, musikaz blai
Xabier Regil Agirre

onostiako Kristinaenea parkea
musikaz beteko da
berriro, Glad is the
Day jaialdiarekin.
Aurreko hiru urteetako erantzun
ona ikusita, laugarrenez jarraian
antolatu dute jaialdia Dabadaba
eta Le Bukowski aretoek eta Donostia Kulturak, elkarlanean. Hori bai, berritasun batekin dator
aurtengo ekitaldia: egun bakarrekoa izan beharrean, bi egukoa
izango da jaialdia. Ohi bezala
igandean egun osoan izango diren
kontzertuez gain, bihar gauean
beste zenbait musikariren emanaldiez gozatu ahalko da Dabadaba eta Le Bukowski aretoetan.
Horrelako jaialdi bat antolatzeko asmoa aspaldikoa dela azaldu
du Alex Lopez Dabadaba aretoko
kideak: «Askotan hitz egin genuen ideia honi buruz; betidanik
pentsatu izan genuen ona izango
zela parkean zerbait antolatzea,
eta Donostia 2016 Kultur Hiriburutzarekin bueltaka zebiltzala ba-

D

kustea, eta, azkenik, auzoaren aldarrikapena egitea: «Donostian,
udan, desagertu egiten da Gros,
Parte Zaharra eta Erdialdea ez den
guztia. Horregatik, bizirik gaudela eta guk ere gauzak antolatzen
ditugula aldarrikatu nahi
genuen».
«Musika mota ugari»
entzuteko aukera izango
da, Josu Urbieta Le BuJaialdia egokia da familia
kowskiko bazkidearen
guztia elkarrekin joateko:
esanetan: «Beti bezala,
egun argiz da, parke batean,
estilo anitzeko musika
eta doan, gainera»
taldeak izango ditugu
Alex Lopez
Dabadabako bazkidea
aurten ere». Adin guztietako jendea joan izan da
«Urtero zabaldu egin dugu
aurreko jaialdietara, eta
eskaintza, eta hasieran
aurtengoan ere hala
irudikatu genuen horretara
izango dela uste du Lopehurbiltzen ari gara pixkanaka» zek: «Topikoa dirudien
Josu Urbieta
arren, jaialdia egokia da
Le Bukowskiko bazkidea
familia guztia elkarrekin
bideak «ahalik eta gehiena» joateko: egun argiz da, parke baaprobetxatzen dituztela orain. tean, eta doan, gainera».
Hainbat helburu zehaztu zituzten
Aurreko hiru urteetan «oso popausoa eman zutenean: hiriko zik» amaitu zutela azaldu du Urparkeetan gauzak antolatu ahal bietak: «Urtez urte, jendeak ondo
izatea, areto pribatu gisa ere hain- erantzun du. Urtero zabaldu egin
bat gauza antola daitezkeela era- dugu eskaintza, eta hasieran iruliatuta, jaialdia antolatzea pentsatu genuen». Hala erabakita, nahiko xumea izan zen lehen urtekoa.
Lopezek argitu du aurrekontua ez
dela askorik aldatu lehen ekitaldi
hartatik, baina dauzkaten balia-

‘‘

dikatu genuen horretara hurbiltzen ari gara pixkanaka». Ohiko
kontzertu eta DJ saioez gainera,
azoka txiki bat, instalazio artistiko
bat eta haurrentzako jarduerak
ere izango dira Kristinaenean.

Jaialdi zabal eta plurala
Bihar 22:00etan hasiko dira Le
Bukowski eta Dabadaba aretoetako emanaldiak, zuzeneko musika eta DJekin. Kristinaenean,
berriz, bi agertokitan banatuko
dute jaialdia, eta hamar musika
talderen emanaldiak izango dira
bakoitzean. Gune nagusiari dagokionez, aurreko urteetako emanaldien traza izango du aurtengoak ere, baina indartu egin dute bigarren agertokiko eskaintza.
Lopezen esanetan, Los Mirlos
Peruko cumbia taldea izango da
emanaldirik erakargarrienetako
bat; 50 urte baino gehiago dauzka
taldeak, eta ikusmina sortu du;
17:20an ekingo diote kontzertuari, gune nagusian. Raitx taldearena izango da agertoki nagusiko
lehen emanaldia, eta, jarraian, iritsiko da Koban Donostiako talde-

12:00-12:30. Raitx.
12:45-13:30. Koban.
13:45-14:15. Sara Mansilla.
14:30-15:00. Txarkey.
15:20-16:00. Javier Sun.
16:20-17:00. Rukula.
17:20-18:10. Los Mirlos.
18:30-19:05. Melenas.
19:20-20:00. Mujeres.
20:20-21:00. Esteban & Manuel.
Kristinaenea (gune txikia)
12:00-13:00. Syr DJa.
13:00-13:30. Atraco Negrata
DJak.
13:30-14:05. Gorpuzkings.
14:20-15:00. Hakima Flissi.
15:00-15:30. Sarandonga DJa.
15:30-16:15. D’Valentina.
16:30-17:15. Pedro Ladroga.
17:15-18:00. Sarandonga DJa.
18:00-20:00. Dinamarka DJa.
20:00-21:00. Atodamadre DJa.
Dabadaba
21:30-22:30. Alvva DJa.
22:30-23:30. Mkol DJa.
23:30-00:30. Frances Be DJa.
00:30-02:00. Araña DJa.
Le Bukowski
21:30-23:30. Landerground DJa.
23:30-01:30. Etxeko Uzta DJak.

aren kontzertua; elektro-swinga
da euren estiloa. 21:00etan amaituko da azken kontzertua, Esteban & Manuel galiziarrena. Horiekin batera, Sara Mansilla bakarlaria, Txarkey hirukotea,
Javier Sunen pop rock errebeldea
nahiz Mujeres Bartzelonako hirukotea igaroko dira gune nagusitik. Gune txikian, berriz, rap, trap
eta musika elektronikoa izango
dira entzungai, Syr, Atodamadre
eta Hakima Flissiren gisako artisten eskutik. 12:00etatik 21:00etara artekoarekin ase ez denak,
DJak izango ditu Egiako bi aretoetan, goizaldeko ordu txikiak arte.
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Aia b Jaiak

HONDARRIBIA Moon DJs.
b Bihar, 20:00etan, Olazabal

AIA Elektrotxufla.

parkean.

b Bihar, 18:30ean, tabernetan.

IKAZTEGIETA TPR, Starlus eta

Bad Sound System.
b Bihar, 22:00etan, plazan.

Nikotina Music & Little Martin
Selektah.
b Ostegunean, 23:30ean, plazan.

AIA Herri afari musikatua:

IRUN Aiko Taldea eta Irun Hiria

Izer, Alabier eta Lutxurdio.
b Astelehenean, 21:30ean, plazan.

b Gaur, 22:00etan, Urdanibian.

AIA Gozategi.

IRUN Irungo eta Hondarribiko

b Asteartean, 00:00etan, plazan.

txistulariak eta Irun Hiria Musika
Banda.
b Bihar, 20:00etan, Urdanibian.

AIA Ze Esatek, Skasti eta

musika banda: Bandtzaldia.

AIA Bide Batez.
b Asteazkenean, 20:30ean

eta 00:00etan, plazan.

LARRAUL Kantu poteoa, Usarrabi

AIA Abiba.

taldearekin.
b Gaur, 20:00etan, herrian zehar.

b Ostegunean, 00:30ean, plazan.

LARRAUL Balerdi Balerdi
ANDOAIN Baltzola eta Andonegi

trikitilariak eta DJ Mai.
b Gaur, 00:00etan, Goiburuko
jaietan.
ANDOAIN Gabezin.
b Bihar, 18:30ean eta 00:00etan,

Astebeteko gozatua hartzeko prest
Abuztuak berekin izaten du festa giroa, eta, besteak beste, Aiaren txanda izango da hurrengo astebetean.
Bihar hasiko dira jaiak, auzo arteko herri-kirol lehiaketarekin eta paella lehiaketa herrikoiarekin, eta Ze Esatek,
Skasti eta Bad Sound System taldeen kontzertuak izango dira 22:00etatik aurrera, plazan. San Donato eguna
izango da asteartea, eta umeena asteazkena —irudian—; ostiralean amaituko dira festak. ARITZ LIZASO

Goiburuko jaietan.

eta DJ Balber.
b Gaur, 23:00etan, plazan.
LARRAUL DJ Urki.
b Bihar, 23:00etan, plazan.

LARRAUL Izer eta Alabier.
b Igandean, 19:30ean, plazan.

ANDOAIN Baltzola eta Andonegi.

DEBA Laiotz.

DONOSTIA Ane Leux.

DONOSTIA Michel Bouvard.

MUTRIKU Kalakan.

b Igandean, 22:30ean, Goiburuko

b Bihar, 23:30ean, Itziarko plazan.

b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

b Astelehenean, 20:00etan,

b Bihar, 22:30ean, Txurruka plazan.

jaietan.

an Bizente elizan.
DEBA Xabi Solano.

DONOSTIA Glad is the Day:

ATAUN Alize Mendizabalen

b Igandean, 23:00etan, Itziarko

DONOSTIA Alexandre Tharaud.

organo kontzertua.
b Igandean, 18:00etan, Tourseko
San Martinen elizan.

frontoian.

TBA eta Huntleys & Palmers.
b Bihar, 22:30etik 06:30era,
Dabadaban.

b Igandean, 01:00ean, Itziarko

DONOSTIA Glad is the Day:

DONOSTIA L’Apotheose.

Burugorri ostatuan.

Sumshee, Maquinista eta
Blami DJak.
b Bihar, 22:30etik 06:30era,
Le Bukowskin.

b Asteartean, 18:00etan, Santa

AZKOITIA Joonho Park.

DEBA Bide Batez.
b Astelehenean, 23:30ean, Itziarko

AZPEITIA Esteban Landart.

santutegian.

plazan.

b Asteazkenean, 00:00etan, plazan.

DEBA Ziribulio Sound.
BERASTEGI DJ Porru.

b Asteazkenean, 02:00etan,

b Ostegunean, 17:30ean, plazan.

Itziarko Burugorri ostatuan.

Raitx, Koban, Sara Mansilla,
Txarkey, Javier Sun, Rukula,
Los Mirlos, Melenas, Mujeres
eta Esteban y Manuel.
b Igandean, 12:00etatik 21:00etara,
Kristinaenea parkean, Stage
Nagusian.

BERASTEGI Aiko Taldea.

DEBA Erromeria Taldea.

DONOSTIA Glad is the Day:

b Ostegunean, 19:00etan, plazan.

b Asteazkenean, 23:30ean,
Itziarko plazan.

Syr, Atraco Negrata, Gorpuzkings,
Hakima Flissi, Sara’n’Donga,
D’Valentina, Pedro Ladroga,
Dinamarca eta Atodamadre.
b Igandean, 12:00etatik 21:00etara,
Kristinaenea parkean, Ruina
Sonican.

BERASTEGI Tximeleta taldea.
b Ostegunean, 00:00etan, plazan.

DEBA Fernando Gonzalo,

BERGARA Igelaren Banda.

Jone Bolibar eta Xabier Calzada.
b Ostegunean, 20:00etan,
Andra Mari elizan.

b Ostegunean, 20:00etan,
Fraiskozuri plazan.

Teresa komentuan.

elizan.

Teresa komentuan.

plazan.
OIARTZUN Dultzainero topaketa.
b Bihar, 18:30ean, herriko kaleetan.

b Asteazkenean, 20:00etan,

OIARTZUN DJ Gaua: Manci,

Artzain Onaren katedralean.

This Ist, Uzi Cuzy eta Sum$hee.
b Bihar, 23:00etan, Landetxe
plazan.

DONOSTIA Raquel Andueza & La

Galania.
b Ostegunean, 19:00etan, Santa
Teresa komentuan.

OIARTZUN DJ Balber.
b Bihar, 00:00etan, eliza ondoko

txosnan.
DONOSTIA Joonho Park.
b Ostegunean, 20:00etan, San

OIARTZUN Yakolev eta Piperrak.

Inazio elizan.

b Bihar, 01:00ean, Done Eztebe

GETARIA Tritzak.

tabernan.

DONOSTIA Glad is the Day:
DEBA DJ Haussabier.

DONOSTIA Robert Lee eta

b Bihar, 03:30ean, Itziarko

Righteous Way Sound System.
b Gaur, 23:00etan, Dabadaban.

HERNANI Loreto Fernandez Imaz
eta Ainhoa Zubillaga.
b Asteazkenean, 20:00etan, San
Joan Bataiatzailearen parrokian.

Rayo Verde, Landerground
eta Etxeko Uzta DJak.
b Igandean, 21:30ean, Le Bukowskin.

OIARTZUN Koban eta Liher.

DONOSTIA Juan de la Rubia.

Alvva, Mkol, Frances Be eta
Araña DJak.
b Igandean, 21:30ean, Dabadaban.

frontoi zaharrean.

plazan.

b Asteazkenean, 18:00etan, Santa

dia. La Fura dels Baus eta Bilboko
Orkestra Sinfonikoa: J. Haydnen
Kreazioa.
b Gaur, 20:00etan, Kursaalean.

Duer.

OIARTZUN Bide Batez.

b Gaur, 23:00etan, Landetxeko

DONOSTIA Inegal Ensemble.

DONOSTIA Glad is the Day:

b Gaur, 20:00etan, Ondargain

plazan.

b Gaur, 23:00etan, Done Eztebe

DONOSTIA Ana Belen Garcia.

DONOSTIA Musika HamabostalDEBA The Blues Freaks & John

OIARTZUN Malen eta Ekain.

b Asteartean, 20:00etan, Iesu

DONOSTIA Glad is the Day:
DEBA Gauargi.
b Asteartean, 22:00etan, Itziarko

BERASTEGI DJ Modesto.

Viktoria Eugenia antzokian.

b Gaur, 18:30ean, Landetxeko

plazan.

b Igandean, 20:00etan, Loiolako

b Gaur, 12:00etan, Kontzejupean.

b Astelehenean, 20:00etan,

DEBA DJ Makala eta Denis B.

b Astelehenean, 20:00etan,

Andre Mariaren elizan.

OIARTZUN Lartaun txistulari taldea.

plazan.
b Gaur, 21:00etan, Balentziaga

OIARTZUN Kantu kantari, Lartaun

museoan.

abesbatzarekin.
b Igandean, 12:30ean, kalez kale.
OIARTZUN Ezten Giro.
b Igandean, 23:00etan,

Landetxeko plazan.

Agenda 15

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko abuztuaren 3a

OIARTZUN Hiru, Bi, Band.

Irun b Euskal Jira

USURBIL Miren Artetxe, Nerea

Ibarzabal eta Ane Labaka.
b Gaur, 22:30ean, San Esteban
auzoan.

b Astelehenean, 19:30ean,

Done Eztebe plazan.
OIARTZUN Altxa Porru.
b Astelehenean, 23:00etan,

ZUMAIA Maialen Lujanbio

Done Eztebe plazan.

eta Aitor Sarriegi.
b Datorren ostiralean, 12:00etan,
Kofradiako balkoitik.

TOLOSA Klaus van den Kerkhoff.
b Asteartean, 20:00etan,

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Andre Mari elizan.
USURBIL Joxpa Erromeria.

DONOSTIA Perurena.

b Gaur, 00:00etan,

b Gaur, 22:00etan, Tabakaleran.

San Estebaneko jaietan.

ERAKUSKETAK
USURBIL Odolaren Mintzoa,
DONOSTIA Gatazkarik gabeko

Kezka eta Ezten Giro.
b Bihar, 22:30ean, San Estebaneko
jaietan.

teknologia.
b Datorren ostegunera arte,
Okendo kultur etxean.

USURBIL Marina Txeburkina.
DONOSTIA Kartelgintza ilustratua.

b Igandean, 20:00etan, Salbatore

elizan.
ZARAUTZ Quinteto Alaia.
b Gaur, 22:00etan, parrokian.

ZARAUTZ Imperial.
b Igandean, 19:30ean,

Bi egunez, euskal kulturari keinuka
Dantza, musika, herri kirolak, bertsolariak... Irun euskal kulturaren gune bihurtuko da gaur-biharretan, 40. Euskal Jirari esker. Gaztelu puzgarriak, haur Jolasak, eta Aiko eta Irun Hiria Musika Bandaren eskutik Bantzaldia
erromeria izango dira gaur, Urdaneta plazan. Bihar, berriz, txalaparta soinuekin esnatuko dira, eta gurdien eta
Euskal Jiraren desfilea izango dira eguneko bi emanaldi nagusiak —irudian—. ANAKA AUZO ELKARTEA

b Abuztuaren 25era arte, Okendo

kultur etxean.
DONOSTIA Santos Bregaña:

Ignite.
b Abuztuaren 31ra arte, Ekain Art
galerian.

Musika plazan.
DONOSTIA «Black is beltza».
ZUMAIA Sapere Aude Sinfonieta.

DONOSTIA Cuqui Jerez:

DEBA Bikoteen Arteko XV. Dantza

OIARTZUN Dantza Bilera.

b Irailaren 30era arte, San Telmo

b Igandean, 20:00etan, Maria

Unos pasodobles.
b Ostegunean, 20:00etan,
Tabakaleran.

Suelto Txapelketa.
b Igandean, 18:00etan, Itziarko
plazan.

b Igandean, 19:30ean, Kastroko

museoan.

eta Jose ikastetxeko antzokian.

ANTZERKIA

iturrian.
DONOSTIA Rosa Barba: Drawn
OIARTZUN Tio Teronen Semeak:

IRUN Node: Cronopia Xpress.

DEBA Sagar dantza.

AIA Go!azen musikala.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Asteazkenean, 18:00etan,

Escuelas kalean.

b Astelehenean, 01:00ean, Itziarko
plazan.

Festamentua.
b Igandean, 22:00etan,
Done Eztebe plazan.

OIARTZUN Mirari Martiarena eta

IRUN Euskal Jira: dantza taldeen

ZARAUTZ Mutxikoak, Alakenekin.

Camioneta y manta.
b Gaur, bihar eta igandean,
20:00etan, Antzoki Zaharrean.

Idoia Torregarai: Bakean dagoena
bakean utzi bakarrizketa.
b Bihar, 16:00etan, Landetxeko
plazan.

desfilea.
b Bihar, 18:00etan, Mendelutik
Urdanibia plazara.

b Igandean, 12:00etan,
Musika plazan.

DONOSTIA Lola Herrera:

OIARTZUN Elizalde Eskola:

Cinco horas con Mario.
b Gaur, bihar eta igandean,
20:00etan, Viktoria Eugenia
antzokian.

Antzar rockeroak.
b Bihar, 16:30ean, Done Eztebe
plazan.

plazan.
DONOSTIA Illuna Producciones:

Ezberdin bezain eder.
b Bihar, 11:30ean, Kursaalean.
DONOSTIA Descalzos Produccio-

ZUMAIA Kantu Kontari: Ezberdin

nes: Conversaciones con mamá.
b Datorren astelehenetik igandera,
20:00etan, Antzoki Zaharrean.

bezain eder.
b Gaur, 18:30ean, Mari kalean.

DONOSTIA Yllana: Pagagnini.
b Asteazkenean eta ostegunean,

AIA Aukeran: Maurizia.

20:00etan, Viktoria Eugenia
antzokian.

b Asteazkenean, 22:30ean, plazan.

Ez Dok Hiru. Euskal musikaren
benetako istorioa.
b Datorren asteazkenetik
larunbatera, 22:30ean, Viktoria
Eugenia antzokiko Club aretoan.

Meakako dultzaineroekin.
b Gaur, 19:30ean, Kastroko iturrian.
OIARTZUN Dantza Bilera Antzizar,

Otamendi eta Letamendiarekin.
b Bihar, 19:00etan, Kastroko
iturrian.

ALKIZA Grabatu eta estanpazio
AIA Amets Arzallus, Sebastian

Lizaso, Oihana Iguaran, Maialen
Lujanbio, Aitor Mendiluze eta
Iker Zubeldia.
b Asteartean, 22:30ean,
Dema plazan.

portuan eta herrigunean.

Andoni Egaña eta Iratxe Ibarra.
b Datorren ostiralean, 18:30ean,
frontoian.

LAZKAO Koldo Ameztoi kontala-

ria: Biderditan.
b Asteazkenean, 22:00etan,
Maizpide euskaltegian.

plazan.

Iguaran, Maialen Lujanbio eta
Haritz Mujika.
b Igandean, 18:00etan, plazan.

OIARTZUN Alurr: Irradak.

OIARTZUN Maialen Lujanbio

harpa eta txalapartarekin.
b Bihar, 11:30ean, Imanol Urbieta
musika eskolan.

b Bihar, 22:00etan, Elorsoro

ZARAUTZ Eriz magoa.

b Bihar, 20:00etan, Done Eztebe

eta Iker Zubeldia.
b Bihar eguerdian, plaza librean.

Festamentua.
b Ostegunean, 18:00etan, plazan.

OIARTZUN Arin-arin eta Fandango

OIARTZUN Miren Amuriza, Miren

Txapelketa, 14 urtetik beherako
dantzarientzat.
b Igandean, 18:00etan,
Landetxeko plazan.

Artetxe, Onintza Enbeita eta Alaia
Martin: bertso saio musikatua.
b Igandean, 17:30ean, Kaskazuri
plazan.

atarian.

GETARIA Elkanoren lehorreratzea.
b Asteartean, egun osoan,

kiroldegian.

b Ostegunean, 22:30ean, eskola

tailerra: esku papera, materialak
eta tresneri naturalak.
b Abuztuaren 6tik 11ra, 10:00etatik
aurrera, Urmara museoan.

IKAZTEGIETA Bertso pilota:

AIA Tio Teronen Semeak:

BERASTEGI Alurr taldea.

Pradoko Jainkoak.
b Urriaren 28ra arte, San Telmo
museoan.

BESTELAKOAK

LARRAUL Andoni Egaña, Oihana
OIARTZUN Haurtzaro taldea.

DANTZA

DONOSTIA Tartean Teatroa:

Dantza Jira erromeria.
b Bihar, 20:30ean, Urdanibia
plazan.
OIARTZUN Dantza Bilera

Inundación.
b Ostegunean, 22:15ean, Arane
kiroldegian.

DONOSTIA Kantu Kontari:

DONOSTIA Artea eta Mitoa.

BERTSOLARITZA
IRUN Kemen Dantza Taldea:

SORALUZE La Fundicion:

By The Pulse.
b Urriaren 14ra arte, Tabakaleran.

ZARAUTZ Ipuin musikatuak,

b Ostegunean, 18:30ean,

Lege Zaharren plazan.
ZUMAIA Materia, Maushausek

prestatutako tailerra.
b Gaur, 11:00etan, Oxford aretoan.
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2014an Loiolako (Azpeitia) Herri
Harresian parte hartzeagatik
atxilotu, epaitu eta zigortu zuten
bi lagunetako bat da Beñat Hach
Embarek (Ormaiztegi, 1989). Esteban Orbegozo eta biak joan den
ostiralean egon ziren Azpeitian,
Eleak-Libre mugimenduak antolatutako eskertza ekitaldian. Izan
ere, ia 25.000 euroko kostua eragin zien haien kontrako prozedurak, eta Eleak-Librek dirua biltzeko kanpaina bat abiatu zuen iazko urte amaieran. Zazpi hilabete
eskasean lortu dute dirua batzea.
Lau urte igaro dira atxilotu zintuztenetik. Zuentzat nolakoak
izan dira lau urte hauek?
Inoiz ez dugu eduki zalantzarik
egindakoaz. Baina bi aurpegi ditu
bizi izandako egoerak. Batetik,
urduritasuna eta kezka, epaituak
izango ginelako. Atentatua leporatzen ziguten; hiru urteko zigorra ekar zezakeen horrek. Bestalde, lasaitasuna ematen zigun kazetariek Herri Harresian eginiko
lanak; gertatutako guztia grabatu
zuten, eta bideoan garbi ikusten
zen ertzaina bakarrik erori zela,
inork ez ziola jipoirik eman... Ezin
gintuzten kartzelara bidali. Baina
herri honetan hainbeste astakeria
juridiko ikusten da... Inoiz ezin
duzu eduki ziurtasun osoa.
Elkartasun ekintza batekin hasi
zen dena, eta elkartasunari esker lortu duzue isuna ordaintzea. Itxi al da zirkulua?
Loiolakoa elkartasun ekintza bat
zen, egia da, eta elkartasun hori
jasotzea tokatu zaigunean, martxan jarri eta bueltan etorri da. Eta
hor azpimarratu behar dena da,
azkenean, halako egoerak daudenean, herria dela berme bakarra,
herriak dituela baliabideak eta
moduak ardura guztia eta ondorio guztiak norbanakoen gain
eror ez daitezen.
Zure ustez, zergatik jokatu zuten
horrela? Zergatik leporatu atentatua, halakorik izan ez bazen?
Nik uste dut Eusko Jaurlaritzak
eta Ertzaintzak zabaldu nahi izan
zutela abisu bat, mezu bat, erakusteko elkartasuna garesti ateratzen dela. Eta gero guk frogatu
duguna izan da, oso azkar, benetan azkar —eta ni txundituta nago
horrekin—, egoera horri buelta
eman dakiokeela, istorio handietan sartu gabe. Hamaika tokitan
eginiko ekitaldi xumeen bidez
lortu da dirua biltzea.
Nolakoa izan da elkartasun kanpaina?
Irabazi bikoitza lortu dugu kanpaina honekin. Batetik, isunari

ELKARRIZKETA

IDOIA ZABALETA / FOKU

«Erakutsi dugu txikitik
ere gauza handiak
egin daitezkeela»
Beñat Hach Embarek b Loiolako Herri Harresian
parte hartzeagatik zigortua
2014an Loiolako Herri Harresian parte hartzeagatik, ertzain batek
han izaniko istripuaren erantzuletzat jo zituen epaileak Hach Embarek
eta Esteban Orbegozo. Elkartasunari esker, isuna ordaintzea lortu dute.
buelta ematea; baina, gainera,
horren aitzakian, lanketa politiko
bat egin da herrietan: agerian gelditu da atzerakada bat pairatzen
ari garela gure eskubide zibil eta
politikoetan. Bestetik, oso modu
autonomoan antolatu da kanpaina bera. Guk jarri genuen abiapuntu bat, baina herrietan egin
da lanketa, herri bakoitzak erabaki du zer eta nola egin. Txikitik ere
gauza handiak egin daitezkeela
erakutsi dugu.
Eleak-Libre mugimenduak antolatu zuen kanpaina; zergatik ez
ekitaldi handi bakarra antolatu?
Guk argi genuen hau ezin zela
kanpaina erraldoi bat izan, gauza
txikiak egin behar genituela,
nahiz eta horrela dirua biltzeko
denbora gehiago behar izan. Bestalde, guretzat dirua bezain inportantea zen lanketa politiko
hori egitea, eta oso gustura gaude

erantzunarekin. Izan ere, hamaika plazatan egin da lanketa, aktibazio moduko bat gertatu da. Oso
gustura gaude emaitzarekin; uste
dut asmatu genuela formula horrekin.

«Herria da berme
bakarra ardura guztia
eta ondorio guztiak
norbanakoen gain
eror ez daitezen»
Zein ondorio atera duzue egindako lan politiko horretatik?
Une honetan asko ari da hausnartzen militantzia ereduaren inguruan; konpromisoari dagokionez, krisialdi edo apalaldi bat bizitzen ari garela. Hortik joan da
gogoeta. Baina, beste behin ere,
aurretik askotan gertatu izan den
bezala, frogatu da Euskal Herriak
modu berezian ematen duela

errepresioaren aurkako erantzuna; ez dakit gure DNAn sartuta
dagoen-edo, baina jendeak berehala erreakzionatzen du halako
egoeretan, eta harrigarria izaten
da. Guretzat oso polita izan da babes eta elkartasun hori sentitzea.
Poliziaren jukutria salatu zenuten: bideoan erasorik ez zegoela
argi ikusi arren, tematuta zeudela zuek zigortzearekin.
Nik uste dut herri harresiek aldaketa bat planteatu zutela, eta, batbatean, Ertzaintza eta Jaurlaritza
oso egoera ezerosoan sentitu zirela. Izan ere, Madrilek atxiloketa
agintzen zuen, baina eskurik zikindu gabe, eta Jaurlaritza ari zen
gazte euskaldunak atxilotzera
Euskal Autonomia Erkidegoko
polizia bidaltzen, gero Madrilen
esku uzteko, zergatik, eta haien
militantzia politikoagatik. Ordu
arte ezagutu gabeko erantzuna

topatu zuten aurrean, herri harresiek erantzuteko modu berri
bat ekarri zutelako, Donostian,
Ondarroan, Loiolan...; eta eurek
ez zuten asmatzen egoera horri
buelta ematen.
Auzibidean zehar, ertzain batek
bertsioa aldatu, eta gogortu
egin ziren zuen kontrako akusazioak. Zer gertatu zen?
Gu atxilotu gintuztenean, bakarrik erori zela onartu zuen ertzainak, estropezu egin eta eskaileretan behera erori zela. Baina, bi hilabeteren buruan, bertsioa aldatu
zuen, eta jipoitu egin genuela deklaratu zuen. Eta larriena da,
epaiketa batean lekuko gisa bagoaz, herritarrak behartuta gaudela egia esatera; bada, epaiketan
bost ertzainek lotsarik gabe deklaratu zuten ertzain hura jipoitu
egin genuela, bideoan argi eta
garbi ikusten bazen ere bakarrik
erori zela. Gezurra esan zuten ertzainek, baina haientzako ondoriorik ez dago.
Eusko Jaurlaritzak helegitea jarri zion hasierako 1.200 euroko
isunari.
Bai, erresistentziagatik zigortu
gintuzten hasieran; desobendientzia zibileko ekitaldi batean parte
hartzeagatik; aipatu ere ez zen
egiten ertzain hari gertatutakoa.
Baina, orduan, helegitea aurkeztu
zuen Jaurlaritzak, eta bigarren
epaitegiak epaia aldatu zuen, larritasun handiko erabakia hartuz
eta oso aurrekari arriskutsua jarriz. Epaian hitzik aldatu gabe, paragrafo bat gehitu zuen bukaeran:
frogatutzat eman zuen guk ez genuela ertzainaren lesio hori eragin, baina ertzain hori gu parte
hartzen ari ginen protesta batean
zauritu zenez, guri egotzi zigun
erantzukizuna. Astakeria da lotura hori egitea; jurisprudentzia horren arabera, edozein greba, manifestazio edo protestatan ertzain
bati zerbait gertatzen bazaio, koska batean erori eta, deskuiduan,
hiltzen bada, protestako edozein
partaideri leporatu behar diote
ardura? Oso larria da hori.
Bideo hura egon ez balitz...
Eskerrak horri. Eta hor berriro aipatu behar dut kazetarien lanaren garrantzia. Gure ustez, guztiz
beharrezkoa da mozal legea kentzea; kazetariei euren lana egiten
utzi behar zaie. Gero eta argiago
ikusten da poliziaren lana grabatu egin behar dela. Ez balitz grabatuta egon, jipoia eman geniola
esango zuen poliziak, eta haren
hitza gurearen kontra izango zen.
Eta, hor, badakizu nor ateratzen
den galtzen... Non egongo ginateke orain?

