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65.000 etorkin inguru bizi dira Gipuzkoan, eta denen esperientzia ezin da berbera izan b Herri
txikietan bizi diren hiru etorkinen hitzei erreparatuz gero, zerbait falta da aniztasunaren puzzlean

‘GU, JATORRI ANITZ, HERRI BAT’ DOKUMENTALA

Aniztasunaren
puzzlea,
hankamotz
b

2-3

2

Astekoa

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko urriaren 5a

Burua zapiarekin estalia daraman
emakume bat, bere umea paseatzen,
baserri bide batean. GOTZON ARANBURU / FOKU

Etorkinek migrazioa ez dute modu
berean bizi herri handi batean edo
txiki batean bizi badira. Herri txikietan,
handiagoa da presioa. Presio hori,
ordea, ez dute berdin sufritzen etorkin
guztiek. Oso bizipen ezberdinak
kontatu dituzte bi andre marokoarrek
eta gizonezko errumaniar batek.

Etorkin
adina
begirada

Eider Goenaga Lizaso Legorreta

ipuzkoa osoan,
65.000 inguru
dira Espainiakoa ez den beste
pasaporte batekin bizi diren
etorkinak. Sorterria utzi izanak
batzen ditu, baina bere istorioa du
bakoitzak. Immigrazioa ez da
errealitate bakarra; ez da gauza
bera emakume edo gizon izatea,
musulman edo katoliko izatea,
Europatik edo Afrikatik etortzea,
lan kontratuarekin edo gabe etortzea... Eta ez da gauza bera hirian
edo herri txiki batean bizitzea. Herri txikietan bizi dira Sara, Hanan
eta Nihail, baina oso ezberdin bizi
dute immigrazioa.
Marokoarrak eta emakumeak
dira Sara eta Hanan —izen fal-
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tsuak dira—, eta hiru seme-alaba
ditu bakoitzak. Sufritutakoaz iraganean hitz egiten du Sarak.
Gaizki esandako eta egindako
guztiak ahaztu ez, baina barkatu
dituela dio. Lanean ari da orain;
onartua sentitzen da: «Zoriontsu
naiz». Senarrak, seme zaharrenak eta Sarak laster lortuko dute
nazionalitate bikoitza —bi alabek
badute—, baina argi dauka bera ez
dutela legorretar gisa ikusten, eta
ez du uste sekula ikusiko dutenik.
Hananek aurpegian darama
sufrimendua, oroitzapenek maiz
bustitzen dizkiote begiak. Baina,
kalean, inork ez du ikusten sufrimendu hori. Nikaba eramaten du
soinean, eta begiak soilik ikusten
zaizkio. Anoetan bizi da, eta etxean hartu du kazetaria, ilea eta
aurpegia estali gabe eramaten dituen toki bakarrean. Bere txoko

seguruan. «Urduri jartzen nau
ateak. Zenbat negar egin dudan
ate honen kontra kalera joateko
indarra atera bitartean. Ez nuen
atera nahi, indarrik ez nuen, baina atera beharra neukan, umeak
jaso behar nituelako ikastolatik».
Nihail, berriz, gizonezkoa da,
errumaniarra. Herrimina nabari
zaio hitz egiten duenean; dioenez,
emaztea etorri zelako etorri zen
bera Euskal Herrira. Orain Antzuola maite duela dio, eta Antzuolan maitatua sentitzen dela. Pozik
bizi dela kontatu du, eta inoiz ez
duela begiratu txarrik edo hitz txarrik jaso etorkina izateagatik. «Nire herriaren falta sumatzen dut,
baina oso ondo gaude hemen».

Lapurtzat hartuak
Legorreta txikia den arren, Sara
pozik eta eroso bizi da bertan:
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ELKARBIZI SAREA
2016ko apirilean, udalerrietan
aniztasun eta migrazio gaietan
lanean ari diren arduradun
tekniko eta politikoen Elkarbizi Sarea jarri zuen martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak,
arlo horietan diharduten udal
arduradunen artean ezagutza,
elkarlana eta sinergiak sustatu
asmoz. Bi urte eta erdian, baina, herri handiak parte hartu
dute, batez ere, sare horretan.
Zentzu horretan, herri txikien
falta sumatzen zuen aldundiak, eta, hori konpondu
nahian, joan den astean bilera
egin zuen Maribel Bakero Bizikidetza eta Giza Eskubideetako zuzendariak hainbat herri
txikitako udal ordezkariekin,
Fraisoron, Zizurkilen.

65.461
ETORKINEN KOPURUA
GIPUZKOAN
Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiaren datuen arabera, Gipuzkoan 65.461 etorkin bizi ziren 2017. urtearen
amaieran. Kopuru horretan
Espainiakoa ez den pasaportea duten herritarrak hartzen
dira kontuan; ondorioz, Ipar
Euskal Herrikoak etorkin gisa
hartuak dira; baina gainerako
euskal lurraldeetakoak, ez.

umeak zoriontsu dira, herri guztiak ezagutzen ditu, eta, guraso
gisa, lasaitasun handia ematen
die horrek. Baina herri txikia infernu handia ere izan daiteke, eta
Sarak hala bizi izan zituen Legorretan igarotako lehen urteak.
Ia bederatzi urtez Utreran (Sevilla, Espainia) bizi ostean, 2014an
heldu ziren Legorretara; 53.000
biztanleko herri batetik, 1.500
biztanlera iristen ez den herri batera. «Krisiak gogor jo zuen Sevillan, eta ezer gabe gelditu ginen
han. Seme bakarrarekin etorri ginen Espainiara, eta hiru semealaba genituen ordurako. Ez geneukan dirurik, ez alokairurako,
ez umeei jaten emateko... Euskal
Herrian aukeraren bat egon zitekeela esan ziguten, eta etorri egin
ginen. Legorretan topatu genuen
etxea».

Baina Gipuzkoan ere aukerarik
ez, eta lanik gabe egon ziren biak
denbora luzez. Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) jaso zuten, eta alokairua ordaintzeko laguntza ere bai; Caritasetik eta
beste hainbat tokitatik ematen
zieten arropa eta jatekoa. «DSBEa
jaso arren, arropa eta janari bila
joaten nintzen. Udaletxetik gurditxoarekin ateratzen nintzenean, lurpean sartu eta bertan geratu nahi izaten nuen; jendearen
begirada hori... Hozka egingo balizute bezala zen, berea zen zerbait lapurtu izan banu bezala».
Laguntzak jaso arren, hilabete
amaierara heltzeko dirurik ez zutela izaten kontatu du Sarak:
iraungitako jogurtak jaten zituztela etxean, eta umeek euren tamainako arroparik ez zutela janzten ia inoiz —«handiegia edo txikiegia, baina sekula ez neurrikoa»—. «Eta, hala ere, zerbait lapurtzen ariko bagina bezala
tratatu izan gaituzte».
Entzun ere entzun ditu halakoak, bai bizkarrera eta bai aurpegira esanda. «Nire belarriekin entzun diot andre bati esaten, ‘atzerritarrei laguntzen dizuete, eta
bertakoei, ezer ez’. Eta etxean bi
soldata jasotzen dituen eta semealabak ondo baino hobeto kokatuta dituen emakumea da hori la-

Astekoa

sai-lasai esaten dizuna. Aldatuko
nioke egoera pare bat hilabeterako!». Sarak ez du ulertzen jarrera
hori, baina herri txiki bat izanik,
entzun beharra tokatu zaio.
Duela urte eta erdi aldatu zen
bere egoera. Sara zaharren egoitzara joaten hasi zen. «Oso ondo
hartu ninduten hango aitonamonek, eta lana sortu zen hortik. Emakume bat zaintzen dut,
goizez, eta elkartea garbitzen dut
arratsaldez. Orain, Legorretan,
jende guztiak agurtzen nau, hitz
egiten didate, eta oso pozik
nago». Lana lortu ostean heldu
da onarpena.
Poz hori, batik bat, bere dirua
edukitzeak ematen dion askatasunetik datorrela dio. «DSBEa?
Utikan! Ez dut ikusi ere egin nahi,
ezta hilda ere. Hartu dezala nahi
duenak. Oso egoera txarrean
egon behar duzu DSBEa jasotzeko, oso baldintza zorrotzak bete
behar dira hori jasotzeko, eta ia
kartzelan egotea bezalakoa da.
Lehen ezin nituen erosi jantzita
ditudan sandaliak, eta nire diruarekin erosi ditut orain». Gauza
handia izan da hori Sararentzat.
Sarak behin eta berriro nabarmendu du barruan ez duela herrarik. Baina badago penaz bizi
duen kontu bat: «Bertakoekin integratzea gustatzen zait niri. Utreran hango lagunak izan nituen eta
asko ikasi nuen haiekin; haiekin
ibiltzen nintzen kalean. Hemen,
onartua bai, baina integratua ez
naiz sentitzen; ez zaituzte ikusten
euretako bat bezala». Festetan
gaizki pasatu izan dutela aitortu
du; herri afari edo bazkarietan, eta
herritarren parte hartzearekin
egiten den edozein ekitalditan,
«jokoz kanpo» daudela sentitzen
du. «Oso zaila da; dirua baduzu,
prest zaude gastatzeko, paella hori gustura jango zenuke, baina
sentitzen duzu ez zaizula tokia
egiten, ez zarela onartua... Ez duzu norekin eseri».

Nikabarekin, okerrago
Etorkinen artean emakume musulmanek besteek baino bazterketa handiagoa sufritzen dutela
uste du Hananek. «Buruan zapia
daramagu, eta horrek ikusgarri
egiten gaitu, identifikatu egiten
gaitu, eta, horregatik, baztertuago gaude. Gure gizonek ez dute
berdina sufritzen, nire senarrari
inork ez dio begiratzen kalera irteten denean». Baina Hanani bai,
hari begira gelditzen zaizkio, eta
oso hitz itsusiak entzun izan ditu.
Dioenez, ezinezkoa da denak
oroitzea. Ez ditu oroitu nahi. «Hirietan ezberdina da, baina herri
txikia da Anoeta, eta hemen urte
dezente daramatzadan arren,

jendeak, oraindik, ilargitik erori
izan banintz bezala begiratzen
dit».
31 urte ditu Hananek eta 19 urte
zituela etorri zen Euskal Herrira.
Bertan bizi ziren anaia eta ahizpa,
eta haien bidez iritsi zen Hanan
ere. Lanean aritu zen hasieran, elkarte bat garbitzen eta adineko
pertsonak zaintzen; eta baita Yurramendi zentroan ere. Lanik
gabe gelditu zen gero, eta Marokora itzuli ziren seme zaharrenarekin. «Hemen ez geunden gustura, eta han gelditzeko asmoz
itzuli ginen. Pentsa, bigarren

‘‘
Udaletxetik arropa eta
janari gurditxoarekin
ateratzen nintzenean,
lurpean sartu eta bertan
geratu nahi izaten nuen»
Sara
Marokotik etorritako emakumea

«Buruan zapia
daramagu, eta horrek
ikusgarri egiten gaitu,
identifikatu egiten gaitu,
eta baztertuago gaude»
Hanan
Marokotik etorritako emakumea

«Ni hemen oso ondo
hartu naute beti, inoiz
ez dut jasan hitz txarrik
edo begirada txarrik.
Lagun asko ditut»
Nihail
Errumaniatik etorritako gizona

umea izan genuen han; berriro
hona etorri beharko genuela pentsatu izan banu, ez zen han jaioko.
Baina, Marokon ez zegoen lanik,
egoera gero eta txarragoa zen
han, eta bigarren umearekin
bueltatu ginen Anoetara».
Erlijioak garrantzi handia du
Hananen bizimoduan eta horregatik darama Nikaba. Jantziarekin zerikusia duten bi pasarte
kontatu ditu, diskriminazio argia
horietako bat. «Autobus gidari
batek esan zidan horrela ez nintzela igoko autobusera. Nik ez
nuen tematu nahi horrekin. Esan
nion legeak ez zuela debekatzen,
eta ez bazidan igotzen uzten, hurrengoa hartuko nuela. Azkenean, gogo txarrez, igotzen utzi zidan». Ume baten ahotik iritsi zitzaion bigarrena. «Ni ikusi eta
‘ama, begira, mamu bat’ esan
zuen. Umeak ume dira, eta normala da lehen aldiz ikustean halakoak esatea. Baina amak, umeari
nire jantziaren zergatia azaldu
beharrean, bere lagunarengana
gerturatu, eta ‘uuuu, ze beldurra,
mamua!’ esan zion».
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Halakoen ondorioz, ez zuela
inor ikusi nahi eta ez zuela inorekin hitz egin nahi sentitzen zuen
garai batean. «Ez nuen indarrik
etxetik kanpora pauso bat emateko». Umeengatik gainditu zuen
hura. «Eta orain ere, jendeak
gaizki begiratzen didanean, nire
barnean esaten dut: ‘Ez zaituztet
behar, zuek gabe bizi naiteke,
zuetako inorekin hitz egin gabe’.
Oso sentibera naiz, ordea, eta min
ematen dit, min handia. Minik ez
sentitzea lortu behar dut, eta horretan saiatzen ari naiz».
«Presioa» herri txiki batean bizitzearen desabantaila gisa ikusten du Hananek; baita hainbat herritarren begiratzeko modua eta
lagun taldeak oso itxiak izatea ere.
«Bestalde, umeak oso pozik daude, bai ikastolan eta bai kalean,
zaharrenak, jada, bakarrik ibiltzen dira kalean eta oso pozik daude. Umeengatik gaude hemen,
eta beraiek pozik badaude, hemen geldituko gara, argi dago».

Hasieran, eraikuntzan
Etorkin izatea gogorra dela, horretan ados dago Nihail. Baina, bere bizitzak ez du beste biek kontatutako bizipenen arrastorik.
Nihailek hamabi urte daramatza
Antzuolan. «Emaztea etorri zen
lehenengo, hemen bizi zen ahizpari laguntzera, eta hemen gelditu zen. Nik ez nuen etortzeko batere gogorik, han ondo bizi nintzelako, gurasoen etxean, baina
etorri egin nintzen azkenean. Hemen gustura nagoen arren, Errumaniaren falta sumatzen dut».
Hasieran lana bazela dio Nihailek, berak eta beste etorkin pila
batek egiten zutela lan eraikuntza
arloan. Gero, koinataren tabernan egin zuen lan, baina itxi egin
zuen taberna. «Adineko gizon bat
zaintzen ari naiz orain, egunean bi
ordu eta erdiz. Emazteak baserri
batean egiten du lan, eta, arratsaldez, taberna batean aritzen da sukaldari. Beraz, nik etxeko kontuez arduratu behar izaten dudanez, pozik nago nire lanarekin».
«Hemen oso ondo hartu naute
beti, ez dut inoiz hitz txarrik edo
begirada txarrik jasan. Lagun asko ditut, eta edozein mesede eskatu izan diedanean, ondo erantzun
izan didate beti». Aiton-amonak
Ukrainakoak dituela, Nihailen
ustez hori izan daiteke hain ondo
integratzearen arrazoia. «Gure
familia etorkina zen Errumanian;
errusiarrak deitzen gintuzten.
Nik, behintzat, inoiz ez dut izan
arazorik hemen». Errumaniara
urtero joaten den arren, Nihail
«oso pozik» bizi da Antzuolan.
«Gauza bat falta zait integrazioa
erabatekoa izan dadin: euskara».
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«Urteekin, galdu egin da
frontoira arratsalde-pasa
joateko tradizioa»
Reyes Azkoitia b Pilotari ohia eta pilota entrenatzailea

Beñat Alberdi Bergara

Frontoietan lanean jarduten dutenek sobera ezagutuko dute Reyes Azkoitia (Azkoitia, 1952). Pilotak erabat lotzen du jende asko,
eta horietako bat da azkoitiarra.
Azken hamarkadetako lana erakusgarri ona da, ordea, pilota ez
dela frontoikoa bakarrik erakusteko.
Azkoitiko Martirieta auzoan
jaioa, zazpi anai-arrebaren artean seigarrena eta emakume bakarra. Baserrian hazia zara?
Asko ez nintzen hazi, baina bai.
Heldu, orduan, baserri munduan
heldu al zinen?
Bai.
Bertako lanetik bizi zineten?
Ni jaio nintzenean, bai; aita eta
ama, bai. Anaiak, gero, haziz joan
ziren heinean, tailerretan hasi ziren lanean.
Emakumeak sarri ez dira lotzen
baserriko lanarekin. Aurreiritzia
al da hori?
Jendeak esaten zidan majo mimatuta biziko nintzela etxean, beste
sei mutilekin. Mimatuta? Bai zera!
Baserriko lan dena egin behar
izan dut nik. 11 urterekin bidali
ninduten kalera, esnea banatzera.
Goizez, lanera joaten nintzen, eta,
arratsaldez, eskolara. Gogorra da
hori. Hamar litroko esne marmitarekin ibiltzen nintzen; hartu eta
laugarren solairuraino igotzen
nintzen.
Egunerokoan igartzen al da baserri mundu horretan heldu izana? Goiz jaiki, lanean hasi...
Ezkondu eta gero, hiru seme-alaba izan nituen lau urteren buruan. Gogorra zen batzuentzat,
baina lana baserrian egiten genuena zela esaten nien nik, hura
ez zela lana.
Baserriko lanetik kanpo, erraza
izan al da orduan beste dena?

Esaten dute tarteka gaizki bizitzea
ona dela gero hobeto bizitzea zer
den baloratzeko.
Martirieta auzoko frontoiak esanahi berezia dauka zuretzat, bertan ikasi baitzenuen pilotan.
Jolastokira ateratzen ginenean,
sokadantza edo pilota aukera genezakeen. Neskak sokadantzara
joaten ziren, eta mutilak, pilotara.
Ni pilotara joaten nintzen, ordea,
eta bazen pilotan asko jokatzen
zuen beste neska bat ere.
Nondik datorkizu frontoirako
afizio hori?
Etxean, atariko atean edo edonon
jokatzen genuen guk pilotan. Lehen, auzo txikietan, askok jokatzen zuten pilotan; gehienek. Afizionatu mailan aritzen zen anaietako bat; nahiko ondo, gainera.
Anaia gazteena, berriz, profesionaletara iritsi zen.
Anaia gazteenari, umetan, ez
omen zenion uzten irabazten,
ezta?
Hala da. Baina hark kontatzen du
nik neuk pena hartzen nuela irabazten uzten ez niolako. Lagunek
adarra jotzen zioten, eta pena
ematen zidan horrek. Baina orain
ere, ilobekin, ez pentsa kartetan
irabazten uzten diedanik.
Profesionaletara iritsi zela ikusita, hobetzeko aitzakia izan zen
harentzat, akaso, arrebari irabazi behar hura?
Beti irabazi egiten niola gogoratzeko esaten diot nik. Hiru urte
zaharragoa naiz, eta aldea dago 10
urte izan edo 13 izan. Adin berekoak izan bagina, indarrez gehiago izango zen bera.
Frontoian ondo zenekien zuk pilota nora bota behar zen, ezta?
Trinketean jokatzearen parekoa
zen. Pareta bat eta leiho bat dauzka eskuinean, pareta motz bat ezkerrean, ganbara goian... Oso toki
polita da jolasean ibiltzeko.

Kontu bat da denbora librean pilotan aritzea, baina lehian ere
ibili al zineten?
Ez, kaletik aparte dauden auzoetan bizi ginenok auzoan bertan
ibili ginelako eskolan. Kalean ibili
bagina, lehian ariko ginatekeen
agian.
Bergarako Elosua auzora joan zinen 20 urteren bueltan, ezkondu
berritan. Bergaran Azkoitian adinako afizioa al dago pilotarako?
Pilota utzita neukan eskola amaitzean, baina Elosura joan, eta
hango frontoian hasi nintzen berriz. Orain Elosura bazkaltzera joaten garenean, familia guztia aritzen da pilotan; baita alabak eta
bilobak ere.

‘‘
Jendeak esaten zidan
majo mimatuta biziko
nintzela etxean,
beste sei mutilekin.
Mimatuta? Bai zera!»
«Aurrean jokatzen nuen.
Beti izan naiz erasorako
pilotaria. Egun, erasora
joatea falta zaiela
esaten diet neskei»
Sinbolikoki bada ere, Elosuko
frontoiak tokia kendu al dio
Martirietakoari?
Frontoi normala da Elosukoa,
txikiagoa. Oso-oso estimatua
izan da guretzat, eta hala da
oraindik ere. Ordu asko pasatu
ditugu bertan. Frontoirako tradizio handia egon da, baina, urteekin, galdu egin da arratsaldepasa frontoira joateko tradizio
hori. Zahartuz goaz gu, eta ondorengo belaunaldiak ez dio eman
jarraipenik. Apurtu egin da kate
hori.

Elkartzeko leku gisa ulertu behar al da frontoia?
Bai. Elosua ez zen izango hain erakargarria frontoirik gabe.
Pilotan jardun zara 45 urte bete
arte. Nola egin zenuen saltoa
frontoira?
Semeak 6-7 urte zituenetik toki
guztietara joaten nintzen partidak ikustera. Errebotean aritzen
ginen orduan. Jendeak ikusi egiten ninduen, eta horrela gonbidatu ninduten jokatzera.
Zer-nolako plazak eskaintzen
zizkizuten?
Ongintzako partidak izaten ziren
batzuk: Aspaceren aldekoak, Gurutze Gorriaren aldekoak... Festetan ere jokatuta nago Arrasaten,
Ermuan zein Berrizen. Eta baita
Nafarroan ere.
Interesa piztu al zuen emakume
bat pilotan jokatzen ikusteak?
Frontoiak betetzen ziren?
Arrasaten, adibidez, frontoia erabat betetzen zen festetan. Gogorra izaten zen niretzat. Kalejira
egiten genuen udaletxetik frontoira, eta gaizki pasatzen nuen.
Izan al duzu aukerarik lehiatzeko?
Ez. Sariak badauzkat, baina aipatutako partida horietan lortutakoak. Bergarako beteranoen
lehiaketa batean jokatuta nago,
adibidez, eta finalerdietan galdu
genuen.
Aurrean edo atzean jokatu izan
duzu?
Aurrean. Beti izan naiz erasorako
pilotaria, eta zaila da atzeko koadroetatik erasora jotzea. Egun,
erasora joatea falta zaiela esaten
diet neskei, segurutik jokatzen
dutela beti. Errematea zen nire jokoa, eta horregatik egiten nuen
tanto, niretzat eta aurkariarentzat, denentzat.
Beste emakume baten aurka jokatzeko aukera ere sortu zitzai-

ENDIKA PORTILLO / FOKU

Pilota munduan aski ezaguna da Reyes Azkoitia. «Ahal beste» jokatu izan du
frontoian, entrenatzaile lanetan aritu izan da gero, eta baita epaile ere. Erreleboa
eskatu du bere gain hartu dituen arduretarako, baina ez da asko aldenduko frontoitik.

zun, baina, azkenean, bertan behera gelditu zen partida hura...
Azkenean, ez genuen izan aukerarik jokatzeko, ez. Eskutitz bat
idatzi zidan ea partida bat jokatuko genuen galdezka, eta ados
nengoela erantzun nion. Handik
bi astera-edo idatzi zidan senarrak ez zuela onartzen halakorik,
eta hortxe gelditu zen.
Gaur egun, oraindik, nabari dira
jarrera misoginoak eta matxistak, eta duela hogei urte egoera
ez zen hobea izango. Igarri zenuen bazterketarik emakume
izate hutsagatik?
Familiak beti lagundu izan dit.
Nik beti esan dut egokitu zaidan
senarra egokitu zaidalako ibili
naizela ibili naizen bezala. Etxean
ere beti bultzaka ibili izan dira seme-alabak. «Ama, ez al duzu
apuntatu behar?».
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baziz gero, bakoitzari ogitartekoa
ordainduko niola esan nien, eta
ordaindu egin behar izan nuen.
Izugarrizko harrera egin zizueten Bergaran bertan, ezta?
Beteta zegoen plaza guztia. Non
ezkutatu ez nekiela ibili nintzen.
Emozioz betetako eguna izan zen.
Taldeko pilotariei bertso bat bota

‘‘
Bergaran entzunda nago
hobeto nengokeela
patata tortilla egiten.
Beste batzuentzat
ohorea zen nik jokatzea»
«Beñat Rezustari
lagundu? Antzuolan jaio
izan balitz ere pilotari
handia izango zen hura;
pilotari sena dauka»

Halako adierazpenik ez duzu entzun, orduan?
Beti egoten da zerbait. Bergaran
entzunda nago hobeto nengokeela patata tortilla egiten. Beste batzuentzat ohorea zen nik jokatzea, baina badakit euren emaztea izan balitz ez zutela hala
ikusiko.
Halako erreferentzialtasun bat
sortu duzue emakumeentzat?
Bai, eta ondo hartu naute toki askotan. Badakit. Gasteizen, esaterako, beteranoen eguna egiten
dute, eta partidaren bat edo beste
jokatuta nago han. Joan den irailaren 20an jokatu nuen bertan, bikoteka, Alaitz Badiolarekin.
Frontoia oraindik ez duzu erabat
utzi orduan?
Nik ez dut nahi nire izena, funtsik
gabe, bolo-bolo ibiltzerik. Esaten
didate erreferentea naizela nesken

pilota munduan. Garai batean
izango nintzen, agian, baina, gaur
egun erakusten dudan jokoarekin,
erreferente izatetik urrun nago.
Emakumeen pilota txapelketa
antolatzen dute gaur egun, eta
bikain doa aurrera. Pauso handia eman duzue emakumeak
frontoira joateko, ezta?
Ikaragarri mugitu da nesken arloa. Ikaragarri. 80 neska aritu ziren aurreko txapelketan, eta, ezerezetik abiatuta, asko da hori. Ondo moldatu dute txapelketa, pilota gozoekin, publizitatea eginda.
Oso ondo antolatu dute dena.
Beste pausoren batzuk emango
dituzue aurrerantzean?
Bai. Indarra hartu du pilota gozoarekin, eta gazteak pilota mistoarekin dabiltza. Eztabaida izan dugu materialaren inguruan. Mistoaren aldekoek ez dute jokatu nahi

gozoarekin, baina orain arte gozoarekin jokatu dutela eduki behar dute kontuan. Txapelketa pilota mistoarekin antolatuz gero,
hogeik parte hartuko dute gehienez, eta jende gutxirekin ezin da
egin indarrik. Gaur egun eskuak
egiten ari dira gazteak, eta, hamar
urte barru, neska asko ariko dira
pilotan pilota mistoekin.
Entrenatzaile hasi zinen duela 30
urte. Naturala izan zen pausoa?
Bai, natural-naturala. Zortzi guraso sartu ginen zuzendaritza berrian. Nik semea ekartzen nuen
entrenamenduetara, eta beti egoten nintzen entrenamenduak
ikusten. Laguntze aldera hasi nintzen, eurek onartzen ninduten,
eta, ohartzerako, barruan nengoen ia-ia, batere traumarik gabe.
Zer erakusten du pilota entrenatzaile batek?

Lehenengo eta behin, portaera;
garrantzi handia dauka horrek.
Eta, noski, pilotan jokatzen ere
bai. Pilota nola moztu behar den,
airez edo boleaz pilota nola astindu behar den... Baina, lehenik eta
behin, portaera.
Zer da portaera?
Kantxan nola ibili jakitea. Hori
ikastea da garrantzitsuena. Ez dira gutxietsi behar ez entrenatzaileak, ez lagunak, ez epaileak...
2009an, entrenatzaile zinela,
Bergarak irabazi zuen herriarteko txapelketa. Hura izan al zen
puntu gorena?
Bai. Ez genuen espero halakorik.
Gogoan daukat 2-1 galdu genuela
Andoainen. Tantoak ere kontuan
hartzen dira nor sailkatuko den
zehazteko, baina pilotari batek
esan zidan etxeko hiru partidak
irabaztea zela onena. Hirurak ira-

nien udaletxeko balkoitik, eta finalerdietan ere bota nien. Neure
buruari zenbat aldiz esan diodan
zein ergela izan nintzen...
Besteak beste, Beñat Rezusta
puntako pilotariaren entrenatzaile ere izan zara...
8 urterekin-edo hasiko zen pilota
eskolan. Beñat puntaraino eraman dudala esaten didatenean,
erantzuten diet Antzuolan jaio
izan balitz ere pilotari handia
izango zela; pilotari sena dauka.
Baina bidea markatuko zenioten, behintzat, ezta?
Besteei bezala. Ikusten genuen gai
zela profesionaletara iristeko. Nik
beti esaten nion: «Beñat, lasai;
etorri behar badu, etorriko da. Eta
etortzen ez bada, ez da txarra afizionatu mailan puntan ibiltzea».
Profesionaletara iristeak ez du
izan behar helburu; pilotan ondo
pasatzea da erronka.
Nola gogoratzen duzu Rezustak
profesionaletara saltoa eman
zuenekoa?
Entrenatzen ari ginela hurbildu
zitzaidan profesionaletan debuta
egiteko deitu ziotela esanez. Bera
baino gehiago poztu nintzen,
agian.
Pilotari, entrenatzaile, epaile...
Artekari gisa edo apustu kontuetan hastea bakarrik falta zaizu...
Ez, ez; hori ez. Eta konpromiso
handiko partidetan, ezta epaile
ere.
Zer moduz moldatu izan zara
epaile lanetan?
Lan hori behin ere ez dut egin nik
nahi nuelako. Orain, Getarian,
badago bokazioz hasi den neska
bat. Inbidia galanta ematen dit.
Esaten dit herriarteko txapelketako partida horietan jardun nahi
duela. «Biba zu» esaten diot nik.
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Beti-gazte jendea

E

skuko telefonoan instalatzen diren joko horietan ibiltzea gustuko
dut, erlaxatu eta burua
husten laguntzen didatelako.
Halakoetan ibili zareten guztiok
badakizue publizitateak tartekatzen dituztela, eta ikusiz gero,
sariren bat ematen dutela.
Segundo gutxi irauten dute iragarkiok, eta horregatik sakatzen
dut play. Baina aurrekoan spot
horietako batek pot eginda laga
ninduen.
Sloganak gaztelaniaz hauxe
zioen: «¿Quieres conocer hombres jóvenes mayores de 50
años? (Gizon gazteak ezagutu
nahi dituzu, 50 urtetik gorako-

ak?)». 50 urtetik gorako gizon
gazteak? Ezinezkoa da hori!
Adin horretara ailegatutakoan
gaztaroa pasatuta dago, barren!
Helduaroan bete-betean murgilduta egoten gara bizitzako edade
horretan.
Anekdota horrek beste bat
ekarri zidan gogora, hilabete
pare bat lehenago gertatutakoa.
9 urteko ilobarekin nengoen
berbetan, eta halako zeozer
esango nion: «Zuek, umeok...».
Berak —adin horrek ematen
duen seriotasun eta duintasunarekin— bota zidan: «Leire, ni ez
naiz umea». Begiak talo eginda
galdetu nion ea zer zen orduan,
eta «ni gaztea naiz» erantzun

R
IRITZIA
Leire Narbaiza
zidan. Hori entzundakoan ia-ia
The Exorcist filmeko neskatilari
bezala burua jira eta bira hasi
zitzaidan, sinistu ezinda. «Ez,
laztana, zu ez zara gaztea. Umea
zara, eta ume-denboraz disfrutatu luzaroan» izan zen nire
berrerantzuna.
9 urteko mutikoa eta 50 urtetik gorako gizona, biak gazte?
Noiz hasi eta amaitzen da gaztaroa, orduan? 8 urterekin hasi,
eta erretiroarekin amaitu? Ez
dakit, bada, luzeegi irizten diot;
bizitza ia osoa, horretara.
Ulertzen dut zer adierazi nahi
zuen iragarkiko leloak, ez naiz
hain leloa. Baina esaldia bera begitandu zitzaidan kontraesan hu-

Irudia b Donostia

tsa. «Gizon gazteak» irakurriz
gero 30 urte inguruko (edo gutxiagoko) mutilak datozkit burura, gazte-txartela indarrean (edota iraungi berri) dutenak, alegia.
Inoiz ez ditut imajinatuko gazte
epitetoarekin aurre-jubilazioa
begi-bistan duten pertsonak.
Badakit adjektibo hori erabilita,
itxura eta sasoiari egin nahi diotela erreferentzia, jakinekoa delako adin horretan alde handia
dagoela plantan. Beharbada, gaztelaniaz mayor berba erabiltzeak
nahastu ninduen gehien, hitz horrek nagusi, adindun, zaharrago
esan nahi duelako. Oximoron
hutsa, hortaz.
Umearena ere konprenitzen
dut, umetan denok hazi eta nagusi bihurtu nahi izan dugulako.
Baliteke gaztetasunean baino,
gure ilobak begiak eta erreferentzia aurre-nerabetasunean jarri
behar izatea. Baina mutikoak eskolako txikiena ez dela adierazi

nahi zidala uste dut, zentzuduna
bazela, ezaguerara helduta zegoela. Egia da, adin horretakoak ez
dira txikitxoak, baina umeak izaten jarraitzen dute.
Zer du gaztetasunak denok sasoi horretan egon nahi izateko?
Dirutzak xahutzen dira krema
antiaging-ak erosten, zimurrak
disimulatzen, botox injekzioak
jartzen, liftingak egiten... itxura
gaztea izateko. Baina horiek guztiek gazte mantenduko ote gaituzte? Ala azaluskeria baino ez da
kontua? Gainera, beti-gazte izan
nahi hori ez ote da ilusio hutsa?
Kalterako baino ez dela begitantzen zait: dugun edadea onartzea
osasun mental eta oreka pertsonalerako onena da, ahaztu barik
helduaroak ere badauzkala gauza
positiboak, uste baino gehiago.
Gaztaroan kateatuta geratzea ez
da ganora.
50 urteko emakume gaztea ez
naiz izango, beraz!

LABek ere greba
mehatxua egin du
zahar etxeetan

32.148

DONOSTIA b Korapiloa ezin as-

katuta dabiltza Gipuzkoako zahar etxeetan. Langileek 22 hilabete daramatzate protestan, eta
ELA sindikatuak irailaren 28an
egin zuen lehen greba eguna;
urrian, azaroan eta abenduan
dira egitekoak beste hamasei
protesta egunak. UGTren eskariz,
aste honetan bertan bildu dira
sindikatuak patronalarekin, baina, sindikatuen hitzetan, duela bi
urte egin zuten proposamenari
erantzunik eman gabe jarraitzen
du patronalak. Hori ikusita, «eta
pausorik eman ezean», grebara
joko duela jakinarazi du LAB sindikatuak ere.

ZUZENDARIARI

Txikizioa
Aralarren

A
Ez daukate asmorik amore emateko
Osasuna, ingurumena eta herritarren interesak lehenetsi behar direla defendatuta, Zubietako errauste plantaren lanak bertan behera utz ditzatela eskatuko dute, urriaren 27an, Donostian —irudian, asteartean Donostiako
Udalean egin zuten agerraldia—. Oraindik ere lanak gelditzeko «garaiz» dabiltzala aldarrikatu dute manifestazioaren deitzaileek: erraustegiaren aurkako mugimenduak, GuraSOS elkarteak, ELA, LAB, CCOO, EHNE, ESK,
Steilas eta Hiru sindikatuek, Eguzki eta Greenpeace talde ekologistek... Bestalde, klima aldaketaren aurkako
Alternatiba Tourrari harrera egingo diote, bihar, 18:00etan, Donostian. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

izue!, hau ez da posible!,
nola liteke?, Aralar txikitzen
ari dira makinak, txi-ki-tzen!!!
Bidezidorrak bihurtu bide, errepide, eta autoak hor dabiltza gora
eta behera.
Badatoz, badatoz hauteskundeak, eta oraintxe geratu gara
umezurtz, gure lur-ama, ustez,
defendatuko duen alderdi politiko abertzale bakar bat gabe. EH
Bilduk ere, Aralar merke saldu
du. Hau etsipena!!!
Joxepa Madariaga Irastortza.

LANGABE KOPURUA
IRAILEAN, GIPUZKOAN
Joan den irailean, abuztuan baino
41 langabe gutxiago zeuden Gipuzkoan: 32.148 guztira. Azken lau
urteotako daturik onena da hori.
Iazko datuarekin alderatuta, adibidez, 2.674 langabe gutxiago daude aurten. Abuztutik, %0,13 hazi
da Gizarte Segurantzan afiliatuta
dauden gipuzkoarren kopurua.

«Asko poztu naiz
saria jasota. Oso
bolada onean dago
euskal literatura.
Gauza ezberdin asko
ari da idazten, genero
eta ahots
ezberdinekin»
Eider Rodriguez
Idazlea eta Euskadi Sariaren irabazlea

%

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

Euskaraldiaren aurkezpena, iragan ekainean, Azpeitiko herriko plazan. MAIALEN ETXANIZ

‘Lurraldea eta hizkuntza. Arnasguneen prebentziotik garapenera’ jardunaldia egingo
dute urriaren 10ean, Azpeitian. Arnasgune gisa, garapen bidean ditu oinak Azpeitiak.

Oasian ere badira lainoak
Eider Goenaga Lizaso

uskararen ezagutza
eta erabilera erabatekoa den herririk inon
ez dagoenez, horretara gehien hurbiltzen diren udalerriak hartzen dira
hizkuntzaren normalizazioaren
eredu gisa. Gipuzkoan, asko dira
euskararen indizea %70etik gora
duten herriak (herri batean dauden euskaldunen kopuruari ia
euskaldunak direnen erdiak
gehituta ateratzen da datua), baina guztiak ez dira arnasgune. Arnasgune batean, euskararen ezagutza altua izateaz gain, euskararen erabilerak nagusi izan behar
du, baita herriko zerbitzu guztietan edo ia guztietan ere, publiko
zein pribatu. Horrek asko murrizten du udalerrien zerrenda.
Arnasgune horietako batean,
Azpeitian, egingo dute urriaren
10ean Lurraldea eta Hizkuntza.
Arnasguneen prebentziotik garapenera jardunaldia, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Uemak, Kontseiluak, Gaindegiak, UEUk eta
Azpeitiko Udalak antolatuta. Ez
da kasualitatea Azpeitian egitea.
Izan ere, arnasgune askotan, he-

E

rri txikietan batez ere, ezagutza
eta erabilera datuek beherantz
egin duten bitartean, Azpeitian,
gutxi-asko, datuei eutsi zaie.
«Oasi bat izan gaitezke, baina
horrek ez du esan nahi hutsunerik ez daukagunik», adierazi du
Josu Labaka Uemako lehendakari
eta Azpeitiko Euskara zinegotziak, herriko datuei buruz galdetuta. «Egia da Azpeitian euskaraz
bizi garela nagusiki eta euskaraz
hitz egiten dugula; baina nagusiki
esaten dugu, ezin delako erabat
esan». Lan mundua, adibidez, ez
dela hain euskalduna aipatu du.
Azpeitian eginiko azken neurketa soziolinguistikoaren arabera, herritarren %83,8 elebiduna
da, eta %5 dira elebidun hartzaileak; erdaldunak, berriz, %11,2 dira.
Azken urteetan ez da gertatu egoera irauli duen aldaketarik, baina
beheranzko joera txiki bat izan
da. Izan ere, azken hamar urteotan ia bost puntu jaitsi da elebidunen kopurua eta beste hainbeste
igo da erdaldunena.
«Azpeitian, oraingoz, ez daukagu alarma gorria pizteko moduko egoerarik. Datuek diote
mantentzen ari garela, eta gure
sentsazioek ere hala diote». Az-

peitian ez da gertatu beste arnasgune batzuetako atzerakadarik,
eta, hasiera batean, horren beldurrik ez duela esan du Labakak:
«Baina ez gaude guztiz salbu».
Zinegotziaren arabera, hainbat
arrazoi dira oasi izaera horri eu-

«Herritarrak dira gure
indargune nagusiak.
Azpeitiarrak gara
euskararen aldeko
hautua egin dugunak»
Josu Labaka
Azpeitiko Euskara zinegotzia

tsiko zaiola sinestarazten diotenak. «Herritarrak dira gure indargune nagusiak. Azpeitiarrak
gara euskararen aldeko hautua
egin dugunak; belaunaldiz belaunaldi transmititu dugu hori eta jarraipena eman diogu». Labakak
argi du inguruak ere laguntzen
duela. «Azpeitiaren kokapen geografikoak badu zeresana, eta
baita aldamenean ditugunak

udalerri euskaldunak izateak
ere». Izan ere, Azpeitiarekin
muga egiten duten herrietan Gipuzkoako altuenen artean daude
euskararen ezagutza datuak:
%81ekoa da Azkoitian, %86,2koa
Zestoan, eta %91,5ekoa Errezilen.
Indargune gisa arnasgune izatearen kontzientzia eta arnasgune
gisa hizkuntzaren normalizazioan eredu izan beharraren erantzukizuna ere aipatu ditu Labakak. Hor kokatzen du Lurraldea
eta Hizkuntza jardunaldian aukeratutako gaia. «Gaur-gaurkoz
arnasguneen aitortza egiten da
eta badago daukaten garrantziaren inguruko adostasuna; beraz,
jauzi bat egin behar dugu, prebentziotik garapenera. Hizkuntzaren normalizazioan arnasguneetatik eragin nahi bada, ezinbestekoa baita herri horietan bizi
indarra sustatzea. Herri biziak
izan behar dute, indartsuak, eta
horietan garapen ekonomiko eta
soziokulturala sustatu behar da,
beti ere hizkuntza irizpideak kontuan hartuta eta helburu jarrita».
Hain zuzen ere, datorren asteazkeneko jardunaldian, Azpeitian martxan jarri diren bi proiektu aurkeztuko dituzte —Sanagus-

Gaur amaituko da Lurraldea eta
Hizkuntza. Arnasguneen prebentziotik garapenera jardunaldietan
izena emateko epea. Azpeitian
egingo dituzte jardunaldiak, urriaren 10ean.
09:00. Jardunaldien hasiera.
09:15. Arnasguneen garapen
jasangarriaz proiektuaren aurkezpena, Kontseiluko koordinatzaile
Iker Salaberriaren eskutik.
09:45. Hizkuntza Korridoreak
saioa. Anartz Ormaza arkitekto eta
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioan unibertsitate adituak gidatuko
du saioa: Itsaso Olaizolak (Ekogunea) Ekologiaren begiradatik
hitzaldia emango du, eta Iurdana
Txintxurreta arkitektoak, berriz,
Arkitekturaren begiradatik.
11:00-11:30. Atsedenaldia.
11:30. Oreka eta garapen endogenoa saioa, Nekane Alzelai ekonomilariak gidatuta. Bi hizlari ariko
dira: EHUko Joseba Garmendiak
Garapen sozioekonomikoa hitzaldia emango du, eta Xabier Bengoetxea hizkuntza teknikari ohiak,
berriz, Oinarrizko zerbitzuen eskualde garapena izango du hizpide.
13:00. Azpeitiko Sanagustin kulturgunea eta Elikagunea esperientzien aurkezpena.
13:30. Bazkaria.
15:00. Kultura eta Identitatea
saioa, Gari Goikoetxea BERRIAko
kazetariak gidatuta. Kulturaz kooperatibako gerente Xabier Aranbarrik Garapen soziokulturala
izango du hizpide, eta Lorea Agirre Jakin aldizkariko zuzendariak,
Garapen sozioidentitarioa.
16:30. Tokiko garapena eta hizkuntza gai hartuta, mahai ingurua.
Imanol Esnaola Gaindegiako koordinatzaileak gidatuko du. Miren
Elgarresta foru aldundiko Berdintasunerako zuzendariak Genero
eta lurralde desorekaren ikuspegitik hitzaldia emango du, eta Xabier
Amuriza bertsolari eta idazleak,
berriz, Kulturgintzaren ikuspegitik.
18:00. Ondorioen irakurketa.

tin kulturgunea eta Elikagunea—,
herrien garapena sustatzeko adibide edo eredu gisa. «Lehenengoan, kultura sustatzen da, baina
ekonomiaren sustapenerako elementu gisa ere ulertzen dugu.
Kultur mugimendu indartsua
sortu da, eta %80-95 euskaraz ari
da. Bestea, lehen sektorearen sustapena egiteko proiektu bat da,
eta gurean euskaraz funtzionatzen duen sektorea da lehen sektorea, baina zailtasunak dituena;
beraz, sektoreari lagunduz, euskarari ere laguntzen zaio».
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Erretiroa hartuta dauden herritarrek beste adineko batzuei ematen dieten laguntzari esker, zahartze
aktibo eta solidarioaren alde lan egiten du Nagusilan elkarteak. Bakardadeari aurre egiten laguntzea,
eguneroko jarduerak egiteko ondoan norbait izatea... Proiektuak helburu xumeak dauzka oinarrian.

Bakardadeari begietara begira
Unai Zubeldia Zumaia

ogei urte baino
gehiago daramatzat nire
moduan erretiroa hartuta
dauden adinekoei laguntzen, eta zer edo zer falta zaidala sentitzen dut eurekin ez
nagoenetan». Antonio Alvarez
Avilakoa (Espainia) da jaiotzez,
eta 18 urterekin iritsi zen Zumaiara. 82 urte beteta, berak ere «aspaldi» hartu zuen erretiroa, eta
berehala jabetu zen ingurukoei
laguntzeko irrika zeukala. Barruak hala aginduta eman zuen
pausoa, eta bost minutu nahikoak
dira Zumaiako San Juan egoitzako adinekoek Alvarezi estimu
handia diotela ikusteko; telebistari begira, paseatzeko zain-zain
dauzka hainbat. «Kargu hartzen
didate, gainera, bat paseatzera
atera eta besteari kasurik egiten ez
badiot; haserretu egiten dira».
Laguntzea, babesa ematea, bakartasun egoeran dauden adineko pertsonak animatzea, horien
ahalduntzea sustatzea, egoerarik
ahulenean dauden adineko pertsonei ahotsa ematea... Helburu
horiei segika aritzen dira lanean
Nagusilan boluntarioen elkarteko
kideak. «Oinarri-oinarrian, bakardadean dauden adinekoei laguntzea da gure erronka», hasi
du azalpena Enara Solabarria Nagusilaneko zuzendariak. «Bakardade hori aukeratua ez denean,
noski».

H

Maria Luisa Ubeda, Antonio Alvarez, Mari Karmen Orbegozo eta Unai Agirrezabalaga, Zumaiako San Juan egoitzan. JON URBE / FOKU

1995ean gorpuztu zen proiektua, Donostian. «Hamar-hamabi
lagun elkartu ziren, AEBetako esperientzia bat oinarri hartuta, eta
ahoz aho zabalduz joan zen
proiektua». Gaur egun, adinekoei laguntzeko 850 boluntario
dauzkate Gipuzkoan, egitura
sendotzen ari da Araban, Biz-

kaian eta Nafarroan ere. «Eta bi
gune txiki dauzkagu Madrilen eta
Granadan ere [Espainia]», argitu
du Solabarriak. 1.200 boluntarioko taldea osatuta daukate dagoeneko. «Eta nahi duten guztientzat zabal-zabalik daude gure ateak», gaineratu du Nagusilaneko
zuzendariak. «Boluntario lane-

tan adinekoak has daitezen saiatzen gara beti, horiek kontzientziatu nahi izaten ditugu guk, baina adineko horiei lagundu nahi
dieten gazteei ere ez diegu aterik
ixten, noski».
«Laguntzea». Oinarri-oinarrizko erronka dauka Nagusilanek. «Erresidentzia edo egoitze-

tan, eguneko zentroetan eta etxeetan ematen dute laguntza boluntarioek, gizarte zerbitzuekin elkarlanean». Hala aritzen dira Zumaiako San Juan egoitzan ere.
«Astelehenetan etortzen gara
gu», hasi du azalpena Maria Luisa
Ubera Zumaiako boluntarioak.
«Eta bertako arduradunak ze-
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hazten digu egun horretan norekin egotea komeni den; familiarik
ez daukalako, egun horretan bisitarik gabe egongo delako...». Denekin egoten saiatzen dira, eta
kartetan, bingoan, paseoan, hizketan... horrela igarotzen dituzte
pare bat ordu.

Boluntario lanetan
adinekoak has daitezen
saiatzen gara beti, baina
gazteei ere ez diegu
aterik ixten, noski»

Abesbatza, karaokea...

Enara Solabarria
Nagusilaneko zuzendaria

Alargun dago Ubeda, eta, umeak
hazita, zerbait egin beharra zeukala sentitu zuen. Bizilagun batek
eman zion Nagusilanen berri.
«Eta hamasei urte daramatzat jada jardun honetan». Azpeitiarra
da Mari Karmen Orbegozo. «Eta
Beasainera ezkondu nintzen. Han
igaro nituen 40 urte, eta Zumaiara
etorri ginen gero. Paseoan nenbilen batean, Maria Luisak berak
orri bat eman zidan, Nagusilani
buruzko informazioarekin, eta
interesik baneukan kasu egiteko
esan zidan». Zazpi bat urte daramatza astelehenero San Juan
egoitzara joanez.
Norbanakoen laguntzaz gain,
Nagusilanen ikuskizunen arloa
ere lantzen dutela azaldu du Solabarriak. «Tarteka, egoitzetara joaten dira abesbatza edo antzerki
taldeak, karaokeak ere egiten dituzte, musikoterapia tailerrak,
euskal tresnen lanketa...». Ekintza horietako bat da Zumaiako Tipi Tapa proiektua. Alvarezek
eman du azalpena: «Asteazkenetan, bakarrik ibiltzen ausartzen ez
direnekin ordubete, ordu eta er-

‘‘

«Ez da ezer kostatzen
egunean bizpahiru orduz
behar duenari laguntzea;
maitasun handia
jasotzen da bueltan»
Maria Luisa Ubeda
Nagusilaneko boluntarioa

«Kargu hartzen didate
bat paseatzera atera
eta besteari kasurik
egiten ez badiot;
haserretu egiten dira»
Antonio Alvarez
Nagusilaneko boluntarioa

«Erretiroa hartzear diren
horiek etor daitezela
Nagusilan ezagutzera,
proba egin dezatela.
Ez dira damutuko»
Mari Karmen Orbegozo
Nagusilaneko boluntarioa

«Guri bizia ematen digu
honek. Oso ondo
pasatzen dugu guk ere;
bete egiten du
esperientzia honek»
Unai Agirrezabalaga
Nagusilaneko boluntarioa

diko paseoa ematen dugu, herri
inguruan». Horrez gain, hilabetean behin, elikagai bankuarekin
ere egiten dute lan Zumaiako boluntarioek.
Laguntza hitzaren esanahia
mugaraino eramanda, etxebizitza
partikularretara ere joaten dira
Nagusilaneko boluntarioak, «bakarrik bizi direnei konpainia egitera». Eta bereziki horientzat
prestatu zuten Zilarrezko Zenbakia, bakarrik sentitzen direnek
nahi dutenean eta doan deitu eta
22 boluntarioetako batekin hitz
egin ahal izateko zerbitzua (900 71
37 71). «Harremana sortzen da,
eta ahal den guztietan boluntario
berberak hitz egiten du adinekoarekin».
«Besterik ez dute izango egiteko, eta...». Horrelako mezuak entzun behar izaten dituztela aitortu
dute Alvarez, Ubeda, Orbegozo

eta Unai Agirrezabalagak —Arritxu Alkorta zumaiarrak ere urte
asko daramatza boluntario gisa
lanean—. «Baina guk hau gabe ere
badakigu denbora non eta nola
igaro. Kontua ez da hori. Ez da
ezer kostatzen egunean bizpahiru
orduz beharra daukanari laguntzea». Ubedak azpimarratu du
«sentitu» egin beharra dagoela
egiten dutena. «Zerbait eskaini
behar zaio gizarteari, eta maitasun handia sentitzen da azkenerako».

Irudia berritzen
Nagusilaneko jardunak «bizia»
ematen diela onartu du Orbegozok. «Oso ondo pasatzen dugu
guk ere; bete egiten du esperientzia honek». Erretiroa hartzear
diren horiek erakarri asmoz, irudia berritu du Nagusilanek, eta
Zumaian bertan ere publizista la-
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netan dabiltza Alvarez, Ubeda,
Orbegozo eta Agirrezabalaga.
«Jendeak ez du nahi konpromisorik, baina hutsaren hurrengoa
da hemen egin beharrekoa».
Zentzu horretan, «animatzeko»
dei egin diete erretiroa hartzera
doazenei. «Etor daitezela Nagusilan ezagutzera, proba egin dezatela. Ez dira damutuko».
Eurenetik ematen ari dira boluntarioak, eta etorkizunean, behar izanez gero, gustura jasoko
lukete ingurukoen konpainia.
«Ondorengoek egin dezatela, gutxienez, gu egiten ari garena».
Amona eta amonaren ahizpa San
Juan egoitzan eduki zituen Orbegozok. «Eta 104 urterekin hil zen
bat eta 102rekin bestea». Bakardadeari iskin egiten lagunduz, bizitzako momentu bakoitza goxatzen jarraitzeko erronka dauka
Nagusilan proiektuak.
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HAUTATUTAKO GAIAK

Juanma Alvarez eta Ainhoa Agirre, Peru eta Otsoa ikuskizuna eskaintzen; proiektu hori indartu nahi dute Meta egitasmoarekin. DIDAU ANTZERKI FAKTOREA

Hirugarren urtez, kultur proiektuak garatzeko deialdia egin du Gipuzkoako Foru
Aldundiak: Meta egitasmoa. Urriaren 27ra arteko epea dago diru ekarpena egiteko.

Eskaini ahal izateko, eskatzen
Unai Zubeldia Getaria

alitatea eta proiektua gauzatzeko baliabideak» oinarri
hartuta, hamabost
kultur proiektu
berri hautatu ditu Meta egitasmoak, eta urriaren 27ra arte zabalik
egongo da horiek diruz laguntzeko lehen fasea —proiektu bakoitzak zehaztutako gutxieneko kopurura iritsi beharko du aurrera
egin ahal izateko—. Hirugarren
urtez deialdi publikoa eginda, 46
proposamen jaso ditu aurten Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta,
Goteo plataformarekin, finantzaketa kolektiboa lortzeko euskarriarekin, elkarlanean sustatuko
ditu aurrera egin duten hamabost
proiektuak. Bide horretan, aldundiak berdindu egingo du norbanakoek egindako 100 euro arteko
ekarpen oro. Lehen bi urteetan 36
proiektu gauzatu dituzte Meta
proiektuarekin.
Aurtengo hamabost proiektu
horietako bat da Goazen Antzerkira. Haurren antzerkiaren munduan hogei urte inguruko esperientzia pilatuta, euren proiektua
Gipuzkoako 1.500 biztanletik be-

K

herako herrietara eramateko
erronka dauka Didau antzerki
faktoriak, Peru eta Otsoa ikuskizunarekin —43-44 herri lirateke—.
Txotxongiloa eta haurren antzerkia uztartuta, 2012ko abendura
arte Sevillan (Espainia) garatu zuten euren proiektua Ainhoa Agirre zarauztarrak eta Juanma Alvarez cadiztarrak, Titirimundi

nekaezin horretan, Frankenstein
gorpuzten ari dira orain.
Zarautzen egonkortuta, inguruan begira hasi eta Euskal Herrian «herri txiki asko» zeudela
jabetu ziren Agirre eta Alvarez.
«Gipuzkoan bertan, Nafarroan,
Araban, Bizkaian... ‘Herritar horiek zergatik ezin dute ikusi Peru
eta Otsoa ikuskizuna?’ galdetzen
genion geure buruari».
Baliabide aldetik «gutxieneko batzuk» behar
izaten dituzte emanaldi
hori garatzeko. «Eta heHerri txikientzat ezinezkoa da
rri txikientzat ezinezkoa
gurearen gisako emanaldiak
kontratatzea, eta aukera polita da gastu horiei aurre egitea». Hausnarketa hoda erronkari heltzeko»
rretan ari zirela topo egin
Ainhoa Agirre
Goazen Antzerkira proiektuko kidea
zuten aldundiaren Meta
egitasmoarekin. «Eta
konpainiarekin. «Antzerki talde erronkari heltzeko aukera polita
handia zen hura, eta egitura txi- izan zitekeela ikusi genuen».
kiagokoa nahi genuen guk; txiki«Beste hasiera bat» izan nahitik hastea gustatzen zaigu». Sevi- ko luke herritarren diru ekarpellatik bueltan, ia sei urte darama- naren zain dagoen proiektuak.
tzate Zarautzen, eta lau ikuskizun «Gure eskaintzak zer-nolako
sortu dituzte tarte horretan. «Bi erantzuna duen ikusi nahi duertain-handi: Beldartxo jatuna gu». Urriaren 28ra arte 5.050 eueta Peru eta Otsoa; eta bi txikiago: roko ekarpena lortu beharko du
Beldartxo jatuna mikroantzerkia egitasmoak bigarren fasera igaro
eta Tumba, orro egiten besterik ez ahal izateko, eta 3.260 euro pilazekien lehoia». Sortzeko prozesu tuta dauzka dagoeneko; %64, ale-

‘‘

gia. «Bost emanaldi lotu ahal
izango genituzke gutxieneko kopuru horretara iritsiz gero; kopuru txikia». Hobetu ezinezko muga, berriz, 14.995 euroan zehaztu
dute. «Eta hamabost emanaldi
eskainiko genituzke kasu horretan; kopuru polita». Gerora eurek
prest daukatena eskaini ahal izateko «lan zikinean» ari dira orain
Agirre eta Alvarez. «Udalekin bildu, proiektua azaldu, harremana
sendotu... Dezente jaitsi dugu gure emanaldien prezioa, baina kostua da azken batean, eta laguntza
behar dugu».

400 eurorekin, bi emanaldi
Diru ekarpenari dagokionez, hasi
euro batetik eta 400 eurora arteko
ekarpenak egin daitezke Goazen
Antzerkira proiektua gauzatu
ahal izateko. «Udalentzat 400
euroko hori eskaintza polita dela
uste dugu, Peru eta Otsoa ikuskizunaz gain urtebeteko epean Beldartxo jatuna mikroantzerkia
ere eskainiko genukeelako herri
horretan. Harrera ona egiten ari
zaizkigu gehienak, nahiz eta badakigun ez dela erraza udalek 400
euro horrelako proiektu batera
bideratzea».

Rocky Horror Bang Bang Show.
Zinema eta antzerkia ikuskizun berean, Donostiako Antzoki Zaharrean. Gutxienekoa: 12.660 euro
(%106 jaso dute ja, 13.525 euro).
Matxitxako dokumentala. Juan
Azkarateren bidez, Matxitxako lurmuturreko 1937ko batailaren kontakizuna. Gutxienekoa: 7.250 euro
(%79 jaso dute, 5.782 euro).
Zinebai. Euskarazko zinema
irisgarriaren erakusketa zentzumen desgaitasuna dutenentzat.
Gutxienekoa: 9.858 euro
(%74 jaso dute, 7.305 euro).
Goazen Antzerkira. Umeentzako
antzerki profesional ibiltaria. Gutxienekoa: 5.050 euro (%73 jaso
dute, 3.730 euro).
Kaffka. Kamikaz Kolektiboak.
Gehituren laguntzarekin, nerabeentzako euskarazko antzezlan lesbikoa. Gutxienekoa: 8.003 euro
(%69 jaso dute, 5.577 euro).
Roman y Julieta. Adinekoen artean sentimenduekiko intolerantzia
soziala aztertzeko proiektua. Gutxienekoa: 10.500 euro (%43 jaso
du, 4.570 euro).
Aztarnak. Bizitzako lehen urteek
utzitako arrastoen inguruko hausnarketa. Gutxienekoa: 10.300
euro (%35 jaso dute, 3.612 euro).
Exposición por cese. Donostian
ixtekoak diren denda txikiek zabalik iraun dezaten arte erakustaldia.
Gutxienekoa: 5.890 euro
(%32 jaso dute, 1.892 euro).
Epikultur. Epilepsia dutenei kulturara iristen laguntzeko programa.
Gutxienekoa: 9.400 euro (%21
jaso dute, 2.050 euro).
Hilos. Indarkeria sexistaren prebentzioa agerian jarri nahi duen
kilometro askoko pieza artistikoa.
Gutxienekoa: 9.030 euro
(%21 jaso du, 1.940 euro).
Amalur. Garapen jasangarria oinarri hartuta hamar abesti sortzeko proiektua. Gutxienekoa: 7.000
euro (%21 jaso dute, 1.495 euro).
Genopharus. DNA aztarna itsasargi batean utzi nahi duten pertsonak bilatzen dituen proiektua.
Gutxienekoa: 5.000 euro
(%14 jaso dute, 734 euro).
Desde 1,50. Mugitzeko arazoak
dituztenei argazkiak modu autonomoagoan ateratzeko tresnak
eskainiko dizkien egitasmoa.
Gutxienekoa: 3.932 euro
(%13 jaso dute, 512 euro).
Miles Along. Jasangarritasunean
eta bidezko merkataritzan oinarritutako mikroekoizle sarea sortzeko proiektua. Gutxienekoa: 4.630
euro (%12 jaso dute, 592 euro).
Modu Eskola. Arropa eta bestelako ehun gaiak sortzeko espazioa.
Gutxienekoa: 6.920 euro (%7 jaso
dute, 486 euro).
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Azpeitiko Goiko Kaleko Valverde drogeria, lehen eta orain. GIPUZKOAKO HITZA

Errentagarriak ez direlako edo jarduerarekin jarraituko duen
inor topatu ez dutelako, azken urteetan denda txiki batek baino
gehiagok itxi behar izan ditu ateak. Badira, ordea, eskutik
eskura pasatuta mende erditik gora dirauten komertzioak ere.

Familiako negozioak,
belaunaldiz belaunaldi
Aitziber Arzallus Azpeitia

altoki txikiek ematen diote bizia herri
bati. Gauza jakina da
hori. Baina merkataritza gune handiek
eta Internet bidezko erosketek
asko zaildu dute merkatari txikien
egunerokoa. Gauza jakina hori

S

ere. Ondorioz, azken urteetan
asko dira ateak itxi behar izan dituzten negozio txikiak: batzuk,
jada errentagarriak ez zirelako;
eta besteak, negozioarekin jarraitzeko prest zegoen inor topatu ez
dutelako. Dena dela, badira bestelako adibideak ere: belaunaldiz
belaunaldi bizirik iraun duten negozioak; haietako asko, familia-

koak. Azpeitiko Estanko Txikia
eta Valverde drogeria dira adibide
horietako bi.
Eider Igarzak eta haren senarrak, Marcos Rodriguezek, duela
urtebete hartu zuten Azpeitiko
Erdikaleko Estanko Txikiaren ardura. Familia bereko hirugarren
belaunaldia da eurena. Igarzaren
amonak zabaldu zuen tabako

denda, duela 55 urte; 1963an, hain
zuzen. Haren ostean, Igarzaren
gurasoek hartu zuten negozioa,
eta, orain, Igarzak berak eta haren
senarrak. «Orain dela urte batzuk
gaixotu egin zen nire aita eta hilabete berean lanik gabe geratu zen
nire senarra. Seinale moduko bat
izan zen. Senarrak eta biok lanak
banatu genituen: ni alaben eta aitaren zaintzaz arduratzea erabaki
genuen eta senarrak nire amari
dendan laguntzea». Duela urtebete, erretiroa hartu zuen Igarzaren amak, eta, harrezkero, bikotea arduratzen da tabako dendaz.
«Gehienbat, nire senarraren esku
geratu da estankoko martxa, niri
baino gehiago gustatzen zaiolako,
eta nik beste zeregin batzuk ere
baditudalako». Etxeko zereginez
eta alaben zaintzaz arduratzeaz
gain, josi egiten du Igarzak: panpinak eta telazko arbel eramangarriak josten ditu, besteak beste,
eta tabako dendan saldu. «Jendea
harritu egiten da estankora sartu
eta panpinak ikusten dituenean,
baina hantxe daude. Aspalditik
nuen negozioari buelta bat emateko gogoa eta horretan ari gara pixkanaka».
Igarzak dio sekula ez zaiela burutik pasatu familiako negozioa
bertan behera uzterik. «Nazkatuko bagina, hor legoke beste norbaiti alokairuan uzteko aukera,
baina oraingoz, behintzat, ez
dugu horretarako asmorik. Onartu beharra daukat nik nolabaiteko
mania diodala estankoari, niretzat gurasoekin egotea oztopatu
didan zera hori izan delako estankoa, baina senarrari gustatu egiten zaio hango lana». Beraz,
errentagarria den bitartean, eutsi
egingo diote negozioari. «Gerora
gure alabek hor izango dute harekin segitzeko aukera. Gustuko badute eta ondo badatorkie, hor
izango dute».
Urko Valverdek, ostera, ez zukeen berehalakoan pentsatuko
izebaren drogeriaren ardura izaten bukatuko zuenik. Ikus-entzunezko komunikazio ikasketak
egin zituen Valverdek eta urteak
eman zituen ikasitako horretan
lanean, Azpeitia eta Bilbo artean,
joan-etorrian. «Baina gauza asko
batu zitzaizkidan: orduko lana
gustukoa nuen, baina nekatzen
ere hasia nintzen, eta familian
izandako gertaera batzuk tarteko,
ordura arte izebarena zen denda
hartzeko aukera suertatu zitzaidan». Urkoren izeba Juanitak
duela 60 urte baino gehiago zabaldu zuen denda. «Lokala familiakoa zen aurretik ere, nire aitonak
harategia izan baitzuen hemen
bertan. Harategia itxi eta gutxira
zabaldu zuten drogeria, izeba Jua-

nita zerbaitetan lanean has zedin.
Denetik saltzen zuten, bezeroek
eskatutako guztia».
Juanitak urte askoan lan egin
zuen han, istripu bat izan zuen
arte. «Orduan hasi nintzen ni hemen lanean, duela hamar bat urte

‘‘
Denda txikietan
erostearen balioaz
kontzientzia hartzea
ez da nahikoa negozio
bat aurrera ateratzeko»
Urko Valverde
Azpeitiko Valverde drogeriaren jabea

«Sekula ez zaigu burutik
pasatu estankoa ixtea;
negozioari eutsi egingo
diogu errentagarria
den bitartean»
Eider Igarza
Azpeitiko Estanko Txikiaren jabea

edo. Ikusi genuen izeba, sendatuta
ere, ez zela gai izango dendara
itzultzeko, eta berekin hitz egin
eta dendaren ardura nik hartzea
erabaki genuen». Halaxe, langabezia sari guztia batera kobratu,
autonomo egin, eta denda hartu
zuen Valverdek. Gaur egun, baina, ordukoaren antz gutxi du Goiko Kaleko drogeriak. «Oso zaharra zen lokala, garai batekoa, eta
guztiz berritu genuen duela hiru
bat urte. Betiko bezero batzuek
pena ere hartu zuten itxuraldaketarekin, baina denontzat askoz
erosoagoa da orain».
Igarzak eta Valverdek aitortu
dute bai tabako dendak eta bai
drogeriak «balio sentimental
handia» dutela eurentzat, baina
hori ez dela nahikoa arrazoi negozioari eusteko. «Sakrifizio handiko lana da, eta, errentagarria ez
bada, ez du zentzurik jarraitzeak.
Horregatik, erraztasunak eskatuko nituzke, bai merkatarientzat,
bai bezeroentzat, denda txikietan
erosteak duen balioaz kontzientzia hartzeko kanpainak egitea ez
delako nahikoa negozio bat aurrera ateratzeko», dio Valverdek.

Jardunaldi informatiboak
Eskualdeko merkatariei bideratuta, erretiroa eta eskualdaketa gaia
lantzeko jardunaldi informatiboak antolatu ditu Urola Erdiko
Merkataritza Mahaiak. Bi saiotan
egituratuko dute jardunaldi zikloa: irailaren 27an egin zuten lehen saioa eta merkatarien erretiroa izan zuten hizpide; urri amaieran egingo dute bigarren saioa, eta
negozioen balorazioaz nahiz horien eskualdatzean aintzat hartu
beharreko xehetasunez ariko dira
saio horretan.
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zen. Etxera joan, eta aizkoran aritzen ginen, beharra zegoelako;
idiekin berdin. Erreminta sartu
da, ordea, orain, eta horrek asko
ahuldu ditu herri kirolak», jarraitu du. «Baina plazetan orain giro
lasaiagoa daukagula uste baduzu,
oker zabiltza». Horri tiraka azaldu du herri kirolari orok, ondoren, epaile izan beharko lukeela:
«Horiek ongi ezagutzen dute modalitatea, eta badakite zer den kirola egitea. Gero, jar daitezela beste aldean; ezagut dezatela epaile
izatea zer den. Sar daitezela bere
garaian kritikatzen zuten horren
larruan».

Adinean aurrera

64 urte ingurukoa da Gipuzkoako herri kirol epaileen batez besteko adina; gazteei dei egin diete pausoa eman dezaten. TOLOSALDEKO ATARIA

Gipuzkoako Herri Kirol Federazioan hamabi epaile daude gaur egun; aurrera begira
gehiagoren beharra ikusten dutela azaldu du Eduardo Arrizabalaga epaile buruak.

Berehalako erreleboa behar du
Asier Imaz

erri kiroletan jardun duen batek,
kirol ibilbidea bukatzean, epaile
sartu beharko lukeela uste du Eduardo Arrizabalagak: «Ideala litzateke hori». Ez da
horrela gertatzen, ordea. «Kirola
egin eta gero epaile sartu diren oso
gutxi daude», dio Gipuzkoako
Herri Kirol Federazioko epaile buruak. Eta daudenak betirako ez
direnez, deialdia egin dute, epaile
gehiago animatu nahian. Erantzuna, ordea, nahiko «koxkorra»
izan da. Beharrak hor segituko
duenez, interesa duenak Gipuzkoako Herri Kirol Federazioarekin harremanetan jarri besterik ez
dauka.
Hamaika arrazoi eta motibazio
egon daitezke epaile izateko. Bat
besterik ez da Arrizabalagarena,
baina, aldi berean, argigarria.
Itziarren sortua duela 61 urte, Aizarnazabalera ezkondu zen 28 urterekin. Herri kirolak herrian bakarrik ez, etxean ere ezagutu zi-

H

tuen Arrizabalagak: aitona eta aita idi probetan ibiltzen ziren, eta
17 urte bete arte harri jasotzen ibili
zen bera. Egun, bi ardura ditu Gipuzkoako Herri Kirol Federazioan: batetik, zuzendari batzordeko
kide da; eta, bestetik, epaile burua.
Epaile izateko bokazioa nahiko
behartuta iritsi zitzaiola azaldu du
itziartarrak: «Federazioko zuzendaritza batzordean sartu nintzen aurrena, eta, ondoren, nahiko derrigortuta hasi nintzen epaile lanetan. Orain gertatzen ari den
bezala, epaile falta sumatzen zen
orduan ere». Barre egin du ezetz
esateko aukera handirik ez zuela
izan ondorioztatuta: «Baina aitortu beharra daukat boluntario
sartu nintzela ni».
Hemezortzi modalitate oso
daude herri kiroletan —garai batean hor sartzen zen korrika ere—.
Atletismo federazioarekin «halamoduzko eztabaidatxo bat» izan
zuten, ordea, eta egun, euren
adostasunarekin, proba mistoak
kontrolatzen dituzte herri kirol
epaileek. «Leku itxietan egiten

Alderaketan hasita, denboraz eta
proportzioan hitz egin du Gipuzkoako Federazioko epaile buruak, irribarrea galdu gabe:
«Gaur egun ia egunero jokatzen
dute futbol partidaren
bat, baina gurean noizean behin soilik izaten da
herri kirol ekitaldiren
bat. Orduak eta orduak
Kirola egin eta gero epaile
pasatzen ditugu futbolari
sartu diren oso gutxi daude;
begira, eta askoz gutxianiretzat, hori litzateke ideala,
giro hori ezagutzen dutelako» go herri kirol ekitaldietan». Denbora kontuan
hartuta, alderaketan, eu«Futbolarekin alderatuta,
rek, batez beste, irain
proportzioan, irain gehiago
gehiago jasaten dituztela
entzuten dugu herri kiroletan;
asko gogoratzen dira amekin» adierazi du Arrizabalagak. «Ez naiz ari gezurreEduardo Arrizabalaga
Gipuzkoako Herri Kirol Federazioko epaile burua
tan; herri kiroletan asko
gogoratzen dira amekin.
egiten dion bat: «Sokatiran ariko Horrekin dena esanda dagoela usnintzen gutxien. Oso ekitaldi lu- te dut».
zeak izaten dira, eta, lehendik ere
Egun horrela bada, zer gertatulanpetuta ibiltzen garenez, ez naiz ko ote zen garai batean? Edo giroa
gehiegi aritzen sokatiran. Bestee- ez al da aldatu hainbeste? «Bai,
tan, bai, erabat».
bai; erabat aldatu dira herri kiroKirol munduan, sarritan, fut- lak», hasi du azalpena Arrizababolarekin lotzen da epailearen lagak. «Lehen, bizi egiten ziren
irudia. Ez da lan samurra izaten. herri kirolak; eguneroko kontua
direnak gehienbat, zezen plazetan eta horrelakoetan. Hemeretzi
modalitate lirateke horrekin»,
dio Arrizabalagak. Berak eginak
ditu denak, baina bada herren

‘‘

Herri kiroletako hizkuntzaz eta
tonuaz ere hitz egin du Arrizabalagak. Umore onez, baina harrotasuna galdu gabe. «Gozatu egiten dut edozein herri-kirol modalitaterekin. Bestela, ez dago
aritzerik hor. Garestiak garela
esaten digute, baina gu ez gabiltza
hor diruagatik. Hori garbi dago».
Idi probetan, adibidez, beti orduz
kanpo ibiltzen direla azaldu du.
«Egunak ere halakoak izaten
dira: astelehena, asteartea, osteguna... Eta 22:00etan. Etxera
itzultzerako, 01:00. Gertatu izan
zait hurrengo egunean lanera joateko 05:00etan esnatu beharra.
Izaten ditugu horrelako abenturak ere». Norbait zalantzan bazegoen, argi dago epaileak ez direla
hortik bizi. «Inork ez dezala pentsatu halakorik. Ezin da. Dieta
koxkor bat jasotzen dugu».
Gaur egun, hamabi epaile daude Gipuzkoako Herri Kirol Federazioan, eta 64-65 urtekoa da horien batez besteko adina. «72 urteko bat ere badago, eta 46-48 urte
izango ditu gazteenak. Emakume
bat ere bazegoen iaz arte, baina,
lan kontuak tarteko, ezin izan du
jarraitu epaile lanetan». Ondorioz, gizonezkoak dira denak.
«Aurten ez bada, hurrengo urtean, epaile beharra egongo dela sumatzen dugu. Normala den bezala, utzi egingo baitu adinean aurrera doanak. Adin horretan asko
gustatu beharra daude herri kirolak horrela jarraitzeko». Hutsune
posible hori betetze aldera egin
zuten iraileko deialdia, eta bada
interesa duenik; emakumea, gainera. Hala eta guztiz ere, oraindik
zabalik iraun beharko dute epaile
izateko ateek. «Beste lau bat beharko genituzke, hiruk edo lauk
alde egiten badute, nahiko egoera
larrian geratuko ginatekeelako».
Gauza bat dago argi: batzuek
zein besteek, eta, batez ere, herri
kirolek, denen laguntza behar dute. Orain, epaile berriei tokatzen
zaie urratsa egitea.
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Gaurtik urriaren 28ra egingo dituzte Umorezko
Antzerki Jardunaldiak Pasai Donibanen.
Eraberrituta, antzezlan profesionalak
eta amateurrak uztartu dituzte egitarauan.

Kritiko eta
aktibo, umorez
tuzte aurten, herritarrak protagonista bihurtzeko asmoz. Altolagiaur hasiko dira, Pa- rrek herriko artistak igoko ditu,
saian, 37. Umorezko bihar, Pasai Donibaneko Juanba
Antzerki Jardunal- Berasategi aretoko oholtzara, Padiak. Urrian, astebu- saia Talent proiektuaren baruero, ostiraletik igandera, egu- rruan; eta antzeko emanaldia esnero izango dira antzerki emanal- kainiko du Iñigo Ortegak datodiak; asteburu honetan, Pasai Do- rren larunbatean, hilaren 13an,
nibanen (Juanba Berasategi are- Pasai Antxon. Herri afari baten
toan); hurrengoan, Pasai Antxon ondotik taularatuko du Kabare(kultur etxean); urriaren 19tik tantxo ikuskizuna.
Herriko eta inguruko antzerki21era, Pasai San Pedron (udal aretoan); eta urriaren 26tik 28ra, zale eta antzerkigileei bultzada
Trintxerpen (alkateordetzan). emateko asmoz, bestalde, aurten
Udazkeneko kultur agendan kla- talde amateurrak ere programatu
siko bihurtu dira jardunaldiok, dituzte, lehen aldiz. Patata Tropieta erabat eraberrituta datoz, gai- kalak, Zurriola Antzerki Eskolak,
Hamaika Bueltak eta Kukukak,
nera, aurtengoak.
Miguel Galindo da jardunaldien guztiek izango dute aukera jardusortzaileetako bat —Pasaiako an- naldietan parte hartzeko. «Antzerki tailerraren zuzendaria izan tzerki talde amateurrenak izango
dira ostiraletako saioak.
Antzerkiaren munduan
murgiltzen ari diren taldeei bultzada ematea da
helburua», zehaztu du
Gu ez gara ezer publikorik
Eguskizak. Hori bai, progabe, baina publikoa
fesionalek ere izango duantzerkiaren errituaren
te euren tartea igandeeparte sentiarazi nahi dugu»
tan: «Ez genuen galdu
Iñigo Ortega
Aktorea eta Badia antzerki eskolako arduraduna
nahi talde profesionalen
aberastasuna, eta euskal
da urte askoan—, eta hark erreti- antzerkiaren errealitatean puntaroa hartu du aurten. Pasaiako puntan dauden egitasmoak esUdalak aukera baliatu du Antzer- kainiko ditugu igandeetan».
Lanen kalitatea. Horixe izan da,
kizaleen Foroa martxan jarri eta
jardunaldiei «erabateko buelta» ziurrenik, jardunaldien ezaugarri
emateko. Hala azaldu du Aitziber nagusietako bat urte hauetan
Eguskiza kultur teknikariak aste guztietan, eta horri eutsiko diote
honetan egindako aurkezpenean.
Argia izan da apustua: herritarrak
antzokietara erakartzea eta jardunaldietako subjektu aktibo bihurtzea. «Gu ez gara ezer publikorik
gabe, baina publikoa antzerkiaren errituaren parte sentiarazi
nahi dugu», adierazi du Iñigo Ortega aktoreak eta Pasaiako Badia
Antzerki Eskolako arduradunak.
Ildo beretik hitz egin du Marga
Altolagirre antzerki zuzendariak
ere: «Guretzat garrantzitsua zen
herritarren gerturatze hori, guk
ezin dugulako ezer egin publikorik gabe». Ortegak eta Altolagirrek bi ikuskizun zuzenduko diOlatz Mitxelena Pasaia

G

‘‘

Iker Etxarri, Iñigo Ortega, Joserra Fachado eta Margari Altolagirre, jardunaldien aurkezpenean. OLATZ MITXELENA

aurten ere. Sona handiko konpainiak iritsiko dira datozen lau igandeetan Pasaiara, euren azken lanak aurkeztera: Kamikaz Kolektiboa eta Ttak Teatroa,Tartean Teatroa, Las XL, Pantzart eta Bihotzerre
antzerki
taldeak,
Pixkol@bis konpainia, Trapu Zaharra, Les Figurettes eta Pez Limbo. Eguskizak ohartarazi duenez,
«oso lan garaikidea» izango da
Pez Limbo konpainiak Ziriza
etxean aurkeztuko duen antzezlana. «Mikroantzerkia izango da,
eta hiru espazioetan aldi berean
gertatuko dira gauzak».

Clown ikastaroak
Eta bada gehiago berritasunen
atalean. Aurten aurrez eros daitezke antzezlanetarako sarrerak,
www.pasaia.eus webgunean.
Horrez gain, larunbatero,
10:00etatik 13:00etara, eta dagokion barrutian, clown ikastaroak
emango ditu Joserra Fachadok,
doan. «Herritarrak clown hizkuntza horretara gerturatzea,
arte espresio horri beldurra galtzea, gozatzea eta dibertitzea da
helburua».

EGITARAUA
Gaurtik urriaren 28ra izango dira
emanaldiak:
Gaur, Pasai Donibanen
Denboraren taupadak. Patata
Tropikala. Goizez, ikastetxeentzat.
Ttirriki Ttarraka. Zurriola Antzerki
Taldea, 19:00etan.

Urriak 14, Pasai Antxon
Abandonate mucho. Las XL,
19:00etan.
Urriak 19, Pasai San Pedron
Pasaiako herritik dator notizia.
Kukuka Antzerki Taldea,
19:00etan.
Urriak 20, Pasai San Pedron

Bihar, Pasai Donibanen

Hysteria. Eromen Produkzioak,
20:00etan.

Pasaia Talent. Herriko artisten
gaua, 20:00etan.

Urriak 21, Pasai San Pedron

Igandean, Pasai Donibanen

Lur Ikara kabareta. Pantzart eta
Bihotzerre,19:00etan.

Agur eta dolore. Kamikaz Kolektiboa eta Ttak Teatroa, 19:00etan.
Ez dok hiru. Euskal Musikaren
benetako istorioa. Tartean Teatroa, 19:30ean.
Urriak 12, Pasai Antxon

Urriak 26, Trintxerpen
Siete mujeres. Pixkol@abis Antzerki Taldea, 19:00etan.
La caja magica. Les Figurettes,
20:30ean.

Freshcool. Tio Teronen Semeak,
20:00etan.
Mila Ezker. Hamaika Buelta Antzerki Taldea, 22:30ean.

Urriak 27, Trintxerpen

Urriak 13, Pasai Antxon

Oxido. Umore garratza. Pez
Limbo. 19:00etan euskaraz, eta
20:00etan gaztelaniaz, Zirizan.

Herri afaria eta KabaretAntxo.
Herriko artistak, 21:00etan.

Se fini!. Trapu Zaharra. 20:00etan,
Gudarien plazan.
Urriak 28, Trintxerpen

14 Agenda

MUSIKA

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko urriaren 5a

DONOSTIA ETC, Horzdun

USURBIL DJ Bull eta DJ Elepunto.

Oñati b Jaiak

b Bihar, 04:00etan, Aginagako

AMEZKETA Astiazaran II.a

eta Raglefant.
b Gaur, 22:00etan, Mogambon.

eta Andonegi.
b Gaur, 22:30ean, Ugarteko jaietan.

DONOSTIA Antidoto, Dysania

ZALDIBIA Imuntzo eta Beloki.

eta Matschmaschine.
b Gaur, 22:00etan, Añorgako
gaztetxean.

b Gaur, 23:00etan, plazan.

AMEZKETA Izer-Alabier eta

Ansorregi-Larrañaga.
b Bihar, 22:30ean, Ugarten.
AMEZKETA Laja II.a eta Narbaiza.

Eliza Zaharrean eta karpan.

ZALDIBIA Puro Relajo eta

Ezten Giro.
b Bihar, 23:30ean, plazan.

DONOSTIA Axel Casas DJ.
b Gaur, 23:30ean, Convent Gardenen.

ZARAUTZ Udaberri abesbatza.

b Igandean, 20:30ean, Ugarten.

DONOSTIA The Blackfeet.

b Bihar, 13:00etan, Merkatu

ARRASATE Cigueña.

b Bihar, 18:00etan, Convent

plazan.

b Ostegunean, 22:00etan,

Gardenen.
ZUMARRAGA Fly Shit, Paniko

gaztetxean.
DONOSTIA Bejo, Sad Nigiri
AZKOITIA Loreto Aramendi

eta ARV-Vocem abesbatza.
b Bihar, 20:00etan, parrokian.

eta El Negro.
b Bihar, 20:30ean, Intxaurrondo
kultur etxean.

AZKOITIA 2ZIO eta Soma Cult.

DONOSTIA Kamaal Williams, Kino

b Bihar, 23:00etan, Zurt tabernan.

Internacional, Henry Wu eta Manci.
b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

AZPEITIA The Posies.
b Igandean, 21:00etan, Sanagustin

DONOSTIA Hyedra eta

kulturgunean.

Sara Zozaya.
b Bihar, 21:00etan, Dokan.

BERGARA Stanislav Surin

Bigarren zatirako prest
Lehen asteburuko burrunbaren ondoren, asteburu honetan ere jai giroan murgilduko dira oñatiarrak. Gaur iluntzeko ohiko bertso jaialdiaren
ondoren, Herri Eguna izango dute bihar. Ganadu, elikagai eta landare
azoka izango da 10:30etik aurrera, sagardo dastaketa eguerdian, eta herri kirolen eta herri bazkariaren ondoren, Gozategi —irudian–, Trikimailu,
Koban eta DJ Big Macen kontzertuak iluntzean. GORKA RUBIO / FOKU

ANTZERKIA
b Bihar, 22:30ean, plazan.

b Igandean, 19:00etan,

ALEGIA Katiuska: Zorion hutsa.

Jesusen Alabak kaperan.

b Gaur, 22:00etan, kultur etxean.

TOLOSA Jabier Muguruza

ANDOAIN Ados: Dublindarrak.

& Ander Mujika.
b Igandean, 20:00etan,
Bonberenean.

b Gaur, 21:30ean, Basteron.

b Igandean, 20:30ean, Dabadaban.

OÑATI Koban, Trikimailu eta

DONOSTIA Zukan Trio.

DONOSTIA Sasquatch eta Ballard.

DJ Big Mac.
b Bihar, 00:00etan, txosnetan.

b Gaur, 20:00etan, San Telmon.

b Asteazkenean, 20:30ean,

DONOSTIA Maria Arnal i Marcel

DONOSTIA Makulu Ken vs. Fela

Bages.
b Ostegunean, 20:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.

Kuti & Dudu Ouchen vs. Sharon
Jones.
b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.

OÑATI Udal Musika Banda.
b Igandean, 13:00etan, plazan.

b Gaur, 20:00etan, Covent Gardenen.

OÑATI Noa Volldamn & The Hell

Drinkers.
b Igandean, 19:00etan, Atzeko
kalen.

DONOSTIA Delvon Lamarr Organ

23:30ean, plazan.

DONOSTIA Javiera Mena.

OÑATI Di-Bertsioak.

DONOSTIA Momo Queen.

b Ostegunean, 21:00etan,

b Astelehenean, 18:30ean, txosnetan.

b Gaur, 20:30ean, Dokan.

Dabadaban.

b Gaur, 20:30ean, Intxaurrondo

Las chicas del balneario.
b Gaur, 19:00etan, Zaraian.

b Asteartean, 20:00etan,
Bonberenean.

ARETXABALETA Tomaxen

TOLOSA Udal Musika Banda.

Abenturak: 10 urte.
b Igandean, 17:00etan, Zaraian.

Berazubiko jaietan.

ARETXABALETA Teatro Paraiso:

TOLOSA Joxe Mendizabal.

b Astelehenean, 09:15ean,

b Ostegunean, 00:00etan,

10:15ean eta 11:15ean, Zaraian.

Lorategian.

Berazubiko jaietan.
ARETXABALETA TDiferencia:
URNIETA Puro Relajo.

Jolastokia.

OÑATI Gabezin.

b Igandean, 18:30ean, San Joan

b Asteartean, 09:00etan eta

plazan.

11:00etan, Zaraian.

URRETXU Kilometroak: Patxuko

ARETXABALETA Markeliñe:

Hareazko ipuinak.
b Asteazkenean, 09:00etan eta
10:30ean, Zaraian.

b Gaur, 20:30ean, Koliseoan.

El_Txef_A.
b Bihar, 21:30ean, Sup Federarte
Fest-en.

Nice, Gorpuzkingz, Voltaia, Willis
Drummond eta Eraso.
b Igandean, 11:15etik 18:00etara,
Etxaburun.

EZKIO-ITSASO Alos Quartet.

ORIO DJ Vila XXX.

URRETXU Kilometroak: Oso Fan,

b Bihar, 18:00etan, Igartubeiti

b Bihar, 01:30ean, K2 tabernan.

DONOSTIA Beret.

DONOSTIA The Bobby’s,

b Astelehenean, 20:00etan

b Gaur, 20:30ean, Bataplanen.

Bake Faltsua eta Streetwise.
b Ostegunean, 22:00etan,
Añorgako gaztetxean.

eta 23:00etan, plazan.

The Goon Sax.
b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

TOLOSA Cosmic Dead.

b Igandean, 20:00etan eta

kultur etxean.

DONOSTIA The Parrots eta

ARETXABALETA Ausarta:

b Ostegunean, 20:00etan,

OÑATI Tarantella orkestra.

Trio.
b Ostegunean, 20:00etan,
Tabakaleran.

DONOSTIA Hard GZ eta Denom.

Trikuarri, Lurra eta Irrintzi, Tiktara,
Hiri Galduak eta Gozategi.
b Igandean, 11:15etik 18:30era,
plazan.

TOLOSA Kup abesbatza.

DONOSTIA The Bellrays.

Dabadaban.

ZUMARRAGA Kilometroak:

OÑATI Gozategi.

eta Helmut Hauskeller.
b Bihar, 19:00etan, parrokian.

DONOSTIA Sonakay.

eta Ernia.
b Bihar, 23:00etan, Gazteleku
gaztetxean.

EIBAR Mikel Gaztelurrutia.

ORIO Madeleine, Voltaia eta

ARETXABALETA Huts Teatroa:

Hozkailua.
b Ostegunean, 22:00etan, Zaraian.

HONDARRIBIA Oskar Benas

b Bihar, 04:30ean, Hatoz tabernan.

Madeleine, La Basu, Oihan Vega
eta Hesian.
b Igandean, 11:45etik 19:00etara,
Santa Barbaran.

Instro Combo.
b Bihar, 12:00etan, Vermut kalean.

TOLOSA David Colomo: Arena y

URRETXU Kilometroak: 3zpa4,

DONOSTIA Tanttaka: Izoztutako

HONDARRIBIA Gizzard, Lobison,

jazmin.
b Gaur, 20:30ean, Topic espazioan.

Erromeria.eus eta Kantu Kolore.
b Igandean, 13:15etik 18:00etara,
ikastolan.

b Gaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia

b Gaur, 22:00etan, Box.A elkartean.

USURBIL DJ Bull, Akelarre

DONOSTIA Pixkol@(bis):

OÑATI Gaitzerdi.

TOLOSA Maddi eta Fumut.

b Gaur, 20:00etan, Lugaritz

b Bihar, 18:30ean, Atzeko kalen.

b Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

eta Gozategi.
b Bihar, 22:00etan, Aginagako
frontoian.

baserri museoan.
ORIO DJ Rubio.

The Hanging Stars eta Kabbalah.
b Bihar, 17:00etan, Gernikako
Arbola plazan.

AZKOITIA Borobil: Jokoz kanpo.
b Bihar, 19:30ean, Baztartxon.

haizea bezala.
antzokian.

TOLOSA Jabi Izurieta.

7 mujeres.
kultur etxean.
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DONOSTIA Zirika: Txarlestrup.
b Bihar, 17:00etan, Okendo

Urretxu-Zumarraga b Kilometroak

kultur etxean.
DONOSTIA Dejabu: Linbo planeta.

ZALDIBIA Tio Teronen Semeak:
Freshcool.
b Igandean, 18:00etan, plazan.

TOLOSA Saad Malec Subeir:
AMEZKETA Poteoa eta afaria:

DONOSTIA Emakume Ausartak:

Agin Laburu eta Aitor Sarriegi.
b Gaur, 19:30ean, Ugarte auzoan.

Divorciadas, evangélicas y
vegetarianas.
b Bihar, 20:00etan, Lugaritz
kultur etxean.

Colina, Jon Maia, Alaia Martin eta
Aitor Mendiluze.
b Ostegunean, 20:00etan, Basteron.

Ay, Carmela.

túamí.
b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

Ikastolen aldeko aldarria
Zubiaz batuz lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia egingo dute,
etzi, Urretxu-Zumarragan. Lau gune izango ditu 5,9 kilometroko ibilbideak: ikastola, Zumarragako plaza-lizeoa, Etxaburu eta Santa Barbara.
09:30ean egingo dute hasiera ekitaldia, eta, jan-edanez gain, hamaika
kontzertu izango da: Hesian, La Basu, Gozategi, Willis Drummond... Irudian, leloa eta irudia aurkezteko azaroko ekitaldia. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

Eneritz Artetxe, Txomin Azpiroz,
Oihana Bartra, Unai Gaztelumendi,
Aimar Karrika eta Eneko Lazkoz.
b Gaur, 22:00etan, Mikelasagastin.

tzaileen Bira: Maialen Lujanbio,
Julio Soto, Araceli Argüello eta
Tomasita Quiala.
b Ostegunean, 19:00etan, Biterin.

El Cielo eta La Firma.

PASAIA Patata Tropikala:

ZUMAIA Xake: Lur.

OIARTZUN Bertso bazkaria:

Denboraren taupadak.
b Gaur, 12:00etan, Donibane
kulturgunean.

b Gaur, 20:00etan, Aita Marin.

ZUMARRAGA Sally eta Pirelli:

Andoni Egaña, Ander Lizarralde,
Maialen Lujanbio eta Alaia Martin.
b Bihar eguerdian, Elizalde eskolan.

PASAIA Zurriola: Ttirriki ttarraka.

Al dente.
b Gaur, 22:30ean, Zelai Ariztin.

OÑATI Miren Artetxe, Sustrai

EIBAR Teatro de Malta: Alberti,

PASAIA Pasaia Talent gaua.

EIBAR Karlik: María Zambrano,

Colina, Andoni Egaña, Nerea
Ibarzabal, Unai Iturriaga eta
Aitor Mendiluze.
b Gaur, 22:30ean, Zubikoa frontoian.

b Bihar, 20:00etan, Donibane

kulturgunean.

la palabra danzante.
b Ostegunean, 20:30ean, Koliseoan.

OÑATI Agin Laburu eta Iker

PASAIA Kamikaz & Ttak: Agur eta

TOLOSA Alurr taldea: Hiruxak.

Dolore.
b Igandean, 19:00etan, Donibane
kulturgunean.

b Ostegunean, 22:30ean,

b Gaur, 19:00etan, Donibane

kulturgunean.

DANTZA

ELGETA Banarte: Comunicado

de muerte.
b Igandean, 20:00etan, Espaloian.
IRUN ONCE Taldea: La fiesta de

la Madonna.
b Ostegunean, 19:00etan, Amaian.
LASARTE-ORIA Pirritx, Porrotx

Zubeldia, balkoitik balkoira.
b Igandean, 20:30ean,
Kale Zaharrean.

PASAIA Tartean: Ez Dok Hiru.

LEZO Alara: Musika galduaren bila.

Ganar el futuro.
b Gaur, 19:30ean, Zazpi aretoan.

AZPEITIA Tor eta Txoborro

magoak: Saloon karpa magikoa.
b Bihar, 13:00etan, 13:30ean,
17:00etan, 17:30ean eta 18:00etan,
Soreasu antzokian.
AZPEITIA Txisteratik Egun Magi-

koa gala nagusia: Imanol Ituiño,
Asier Kidam, Los Taps, Gonzalo
Albiñana eta Lautaro magoak.
b Bihar, 19:00etan, Soreasun.
ERRENTERIA Karnabal aperitifa

eta Circus ikuskizuna.
b Gaur, 19:00etan eta 20:30ean,
Bakearen parkean.
ERRENTERIA Aperitifa musikatua

eta L’Entresort ikuskizuna.
b Bihar, 19:00etan eta 20:30ean,

Bakearen parkean.

Berazubiko jaietan.

HITZALDIAK
URNIETA Aurrera Gure Ametsa

eta Marimotots: Borobilean.
b Bihar, 17:00etan, kultur etxean.

ZARAUTZ Joaquin Almunia:

BESTELAKOAK

b Ostegunean, 20:00etan,

un mar de versos.
b Bihar, 17:00etan, Koliseoan.

meen garrantzia erradikalizazioaren aurkako borrokan.
b Gaur, 18:00etan, kultur etxean.

HERNANI Nazioarteko Inprobisa-

DONOSTIA Amaia Lizarralde:

Covent Gardenen.

TOLOSA Maya Amrane: Emaku-

ANOETA Pello Errota sariketa:

b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIA La Jaula: Entiendeme

Zerk eramaten du Europan
hezitako gazte bat jihadaren bidea
hartzera?.
b Gaur, 18:00etan, kultur etxean.

ANDOAIN Amets Arzallus, Sustrai

DONOSTIA Coroccota Teatro:

viento helado.
b Bihar, 20:00etan, eta igandean,
19:00etan, Viktoria Eugenian.

euskara.
b Asteazkenean, 19:30ean,
udaletxean.

BERTSOLARITZA

b Bihar, 18:00etan, Gazteszenan.

DONOSTIA Tanttaka: Como un

ELGETA Xabi Paya: Ama no sabe

ERRENTERIA Dantzaldia! eta
BERGARA Kike Amonarriz: Berga-

Circus ikuskizuna.

rarrak aktibatzeko 365 arrazoi.
b Asteazkenean, 19:00etan, Irizar
jauregian.

b Igandean, 16:00etan eta

b Gaur, 17:30ean, Gezalan.

Euskal musikaren benetako istorioa.
b Igandean, 19:30ean, Donibane
kulturgunean.

eta La Trebede.
b Bihar, 19:00etan, Saroben, eta
igandean, 12:00etan, San Joan
plazan.

LEZO Txalo: Mandíbula afilada.

ZALDIBIA Eidabe: Sardina freskue!.

VILLABONA-AMASA Uniqart:

DONOSTIA Pilar Folguera, Maria-

b Asteazkenean, 18:15ean,

b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

b Astelehenean, 17:00etan, plazan.

La Espectre de la Rose.
b Igandean, 19:30ean, Gurean.

liburutegian.

ORDIZIA Hortzmuga: Jule.

ZARAUTZ ONCE Taldea: La fiesta

b Ostegunean, 17:30ean,

de la Madonna.
b Gaur, 19:30ean, Antonianon.

sun Landa eta Marina Subirats:
Memoria feministak II: 68ko maiatza, 50 urte eta gero mahaingurua.
b Asteartean, 18:00etan,
San Telmo museoan.

18:00etan, Bakearen Parkean.
LEZO Xalto: Ipuin galduak.

Plaza Nagusian.

ZALDIBIA Iztueta taldea.
b Gaur, 19:00etan, plazan.

TOLOSA Izaro Andres:

Sormenetik, solasaldi musikatua .
b Bihar, 12:30ean, Zerkausi azpian.
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ELKARRIZKETA

KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

«Komunitate oso bat elkartu
gara helburu berarekin lanean»
Aitor Gabirondo b Kilometroak jaiaren koordinatzailea
Etzi egingo dute aurtengo Kilometroak festa, Urretxu-Zumarragan. Aitor Gabirondo oso gogotsu
dago azken hilabeteotako lana gauzatzeko. «Taldean gainditu dugu parean genuen erronka».
Kerman Garralda Zubimendi
Urretxu

Hilabete batzuez irakasle lanak
alboratu ditu Aitor Gabirondok
(Zumarraga, 1988), Kilometroak
jaiaren koordinatzaile izateko.
«Batzuetan pentsatu izan dut hobeto nengoela haurrekin, baina
gustura ibili naiz koordinatzaile
lanetan». Haren egitekoak, baina, ez dira etzi amaituko, urtea
amaitu arte bai baitu zereginik.
Nolakoa izan da azken urte eta
erdia? Nolakoa da Kilometroak
jaia antolatzeko lana?
Oso ongi moldatu gara. Ekintza
txiki asko egin ditugu bidean, eta,
horiek ere lana ematen duten
arren, trebatuz joateko balio izan
digu. Urtarril-otsail aldean hasi
ginen igande honetako jaia prestatzen. Oporretara joan aurretik
diseinatuta zegoen dena, eta diseinatutako hori gauzatzen aritu
gara oporretatik bueltan.

Arazoak ere sortuko ziren bidean...
Egia da guretzat berria zela dena
eta zaila izan dela dena ongi aurreikustea. Kilometroen jaia bigarrenez koordinatu beharko bagenu, askoz errazago moldatuko ginateke. Baina ona da erosotasun
gunetik irtetea. Txikikeriak izan
dira sortu zaizkigun arazoak,
konponbide errazekoak.
Urretxu-Zumarraga ikastola aurretik ere antolatuta dago Kilometroen jaia.
Ezin dira alderatu garaiak: irakasle batzuk mantentzen dira, oraindik, baina berriak dira asko. Gurasoak ere bai. Lan egiteko ohiturak
ere aldatu ditugu. Nahiz eta Urretxu-Zumarraga ikastolarentzat
hirugarren Kilometroak izan, lehendabizikoak dira bertako askorentzat. Hutsetik hasi gara festa
antolatzen.
Nola hasten da eraikitzen halako ekitaldi handi bat?

Gogoan dut 2017ko maiatzean
izan zela Kilometroetako lehen
bilera. Oinarri–oinarrizkoa da
ibilbide osoko plangintza egitea,
hurrengo pausoak zein izan behar
duen jakiteko. Handitik txikira
joan gara bidean. Adibidez, ikuskizun batzordekoak behin ibilbidea zehaztutakoan hasi ziren lanean; bide orriari zorrotz jarraitu

«Kilometroak jaiak
boluntarioen lanari
esker egiten du aurrera.
Horiei guztiei eskerrak
eman beharrean gaude»
diogu beti. Komunikazio ildoa zehaztea izan zen lehen pausoa. Hau
da, hau guztia zergatik eta zertarako egiten dugun galdetu genion
geure buruari. Hortik abiatu ginen jaia prestatzen hasteko.
Zergatik eta zertarako?
Argi dugu, besteak beste, komunitatea indartu nahi dugula: estu-

tu egin nahi dugu Urretxu-Zumarraga ikastolak herriko eragileekin duen harremana. Halaber,
parekidetasuna bultzatu nahi dugu, eta gure ondarea kontuan
izanda hazi nahi dugu. Hori guztia, nola ez, euskaraz.
Zer eman dizu prozesu honek?
Buruhausteren bat, bai; baina, oro
har, gauza positiboak. Jendea eta
egindako harremanak hartuko
ditut nik gogoan. Azken finean,
komunitate oso bat elkartu gara
helburu berarekin lanean: jende
asko ezagutu dut bidean, talde lanean aritzen ikasi dut, guztiok elkarrekin gehiago garela ikusi
dut... Nik horri eman nahi diot garrantzia: bidean lortu dugun komunitateari. Taldean gainditu
dugu aurrean genuen erronka.
Kilometroetako abestiak dioen
moduan, «gure ikastolan benetan sinisten dugunez», aurrera
egiten ikasi dugu. Ilusioz lan egin
dugu, eta nabaritu egin da hori.

Eta zer kendu dizu?
Lo orduren bat edo beste.
Haurren falta sumatu al duzu
prozesuan?
Momenturen batean, bai. Asko
gustatzen zait irakaskuntza, eta
oso gustura aritzen naiz irakasle
lanetan. Baina egia da asko ikasi
dudala koordinatzaile lanetan:
ehunka boluntario aritu dira lanean urte osoan, eta oso aberatsa
izan da horien guztien lana koordinatzea. Jende asko ezagutu dut,
ezezagunekin lan egiten ikasi
dut...
Merezi du horrenbeste lan hartzea?
Urretxu-Zumarraga ikastola herrian oso txertatuta dagoela ikusi
dut. Oso positiboa izan da jendearen erantzuna. Lana egin behar
da, baina argi dut zehaztutako
helburuak beteko direla.
Zer moduz doaz antolaketa lanak?
Egin beharrekoak eginda daude.
Kronograma zorrotza izan dugu
azken egunetan, eta zintzo jarraitu dugu lanean; Kilometroak jaia
astebete atzeratu behar dugula
esango balidate, eztanda egingo
lidake buruak; eskema guztiak
apurtuko litzaizkidake.
Zenbat jende behar da antolaketa lanetan?
300 boluntario inguru ibili dira lanean urte guztian, eta gehiago ere
bai azken hilabeteotan. Igandean
1.500 lagun ariko gara lanean;
egia esan, Kilometroak jaiak boluntarioen lanari esker egiten du
aurrera. Horiei guztiei eskerrak
eman beharrean gaude.
Nola antolatzen edo banatzen
dira boluntarioak?
Batzordeetan antolatu gara gu:
ekonomia, ikuskizunak, Erronka, prebentzioa eta parekidetasuna... Hamazazpi batzorde sortu
ditugu. Arduradun bat dauka batzorde bakoitzak, eta horietako
bakoitza arduratu da barneko boluntarioak kudeatzeaz. Batzordeburu guztiak koordinatzen aritu
naiz ni, Ikastolen Elkarteko lankide batekin batera. Ardurak banatuak izan ditugu horri esker, eta
hobeto moldatu gara. Sarri–sarri
batu gara hilabeteotan.
Zuretzat nolakoa izango da Kilometroak jaia?
Goizean goiz hasiko da eguna, eta
dena behar bezala doala gainbegiratzea izango da nire ardura. Era
berean, arazoren bat egonez gero,
ahalik eta ondoen eta azkarren
konpondu beharko dugu. Askotan bizi izan ditut Kilometroak
jaiak bertatik bertara, baina sekula ez koordinatzaile lanetan. Motibatu egiten nau horrek ere.

