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Eider Goenaga LizasoLegorreta

M
alforma-
zioekin jaio
ziren, bai-
na talido-
midari bu-
ruzko in-

formaziorik ez zuten izan 2010 in-
gurura arte. Ez zekiten beraiek
bezala munduan milaka ume
malformazioekin jaio zirenik, eu-
ren amek haurdunaldiko ondoe-
zari aurre egiteko talidomida bo-
tika hartu zutelako. Enbrioiaren
garapenean gorputz adarren haz-
kuntzari eragiten dio talidomi-
dak, eta halaxe gertatu zitzaien
Izaskun Etxaniz (Urretxu, 1962),
Alejandro Vallejo (Legazpi,1963)
eta Mariano Garmendiari (Lego-
rreta, 1977).
Etxanizek eta Vallejok hatzak

falta dituzte esku batean eta oine-
tan; Garmendiak kalte larriak di-
tu, eta bi beso eta eskuineko han-
ka laburragoak zituela jaio zen.
«Halere, gu baino okerrago dau-
denak ere badira. Bihotzeko ara-
zoak, giltzurrunetakoak, hanka-
rik ez dutenak... Madrilera, Avite-
ko bileretara joan izan garenean,
beste asko nola dauden ikusita,
zortea dugula ere pentsatu izan
dut maiz», esan du Etxanizek.
«Eta ez ahaztu ume pila bat hil ze-
la jaio eta berehala, zituzten mal-
formazioekin ezin zirelako bizi».
Talidomidaren Biktimen Elkartea
da Avite, eta Gipuzkoan dauden
hamahiru kideetako hiru dira
Etxaniz, Vallejo eta Garmendia.

Bide judiziala, amaituta
Talidomidaren kaltetuak direla
jakin zutenetik, euren bizitza bo-
rroka etengabe bihurtu dela diote
hirurek. Eta etsipen apur batekin
gaineratu dute borrokarako bide
gero eta estuagoa gelditzen zaiela.
Iazko uztailean, «sekulako kol-
pea» eman zien Estrasburgoko
Giza Eskubideen Auzitegiak. «Bi-
de judiziala amaituta dago. Gru-
nenthal enpresaren aldetik kalte-
ordaina jasotzeko genituen auke-
ra guztiak itxi zizkigun Estrasbur-
gok», azaldu du Garmendiak.
2013an hasi zen auzibidea. Tali-

domida ekoitzi eta merkaturatu
zuen Alemaniako enpresaren
kontrako epaia kaleratu zuen Ma-
drilgo Lurralde Auzitegiak; bikti-
mek elbarritasunaren puntu por-
tzentual bakoitzeko 20.000 euro
jaso behar zituztela zehaztu zuen.
Enpresak jarritako helegitea tar-
teko, 2015ean Espainiako Auzite-
gi Gorenak atzera bota zuen epaia.
Grunenthal malformazioen eran-
tzuletzat jo zuen Gorenak —en-
presak berak ere 2012ko irailaren
9an onartu zuen bere erantzuki-

Grunenthal farmazia enpresaren kontrako bide judiziala amaituta, bide politikoa
bakarrik gelditzen zaie talidomidaren eraginez kaltetutako biktimei. Espainiako
2018ko aurrekontuetan onartuta dago diru sail bat, baina ez dute zentimorik ikusi.

Borroka bidea estutzen
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zuna, eta barkamena eskatu zien
kaltetuei—, baina auzia preskriba-
tuta zegoela zioen, eta, horren on-
dorioz, Grunenthal ezin zela zi-
gortu.
«Nola preskribatuta? Guk ditu-

gun kalteek ez dute preskribatzen;

are gehiago, adinarekin okerrera

doaz», dio, haserre, Etxanizek.

«Ume lapurtuen kasuko aste ho-

netako sententzian bezala, epaile-

ek esaten dutena da, kalteak jaio-

tzatik ditugunez, aspaldi jarri be-

har genuela salaketa Grunentha-

len kontra, adin nagusiko bihurtu

eta berehala. Baina, nola egingo

genuen hori? Talidomidaren bik-

tima ginela ere ez genekien or-

duan...», kexatu da Garmendia.

35-36 urte zituela izan zuen be-
rak talidomidaren berri. Jaio ze-
nean, malformazioak «natura-
ren fenomeno bat» zirela esan
zion medikuak amari, eta auzia
gizarteratzen hasi zenean galdetu
zion amari lehen aldiz haurdunal-
dian hartutako botikei buruz.
Etxanizek amari entzun izan zion
esaten haurdunaldian hartutako
botikek egin ziotela kalte, baina
talidomidari buruz ezer ez zekien
haren amak. Etxanizek Vallejori
esker jaso zuen talidomidari bu-
ruzko informazioa. Eta Vallejori,
berriz, traumatologo batek
1993an aipatu zion lehen aldiz ta-
lidomidaren ondorio izan zitez-
keela bere malformazioak.
«Paper batean idatzi nuen ize-

na, eta ahaztu egin nuen gaia,
2007an jakin-mina piztu zitzai-
dan arte. Interneten aurkitu nuen
Avite izeneko elkarte bat zegoela
eta informazio dezente zegoela
gaiari buruz». Vallejok, orduan,
bere haurdunaldiari buruz galde-
tu zion amari. «Amak ahaztuta
bezala zuen, noizbait hor barruan
gordeta utzi izan balu bezala. Bai-

na, gogoratzen hasi zen, eta istorio
bitxia kontatu zidan». Vallejoren
amaren izeba batek Donostian lan
egiten zuen, mediku baten etxe-
an, zerbitzari, eta han entzuna
izango zuen botikaren izena.
«Kontua da nire amak esan zio-
nean botika hori hartzen ari zela
izebak berehala eskuetatik kendu
ziola eta pilulak sutara bota zitue-
la; umea hilko zuela esan zion».

Bide politikoaren zain
Euren kasuan inoiz zerbait lortu-
ko badute eta aitorpenik egingo
bada, argi dute hori bide politiko-
tik etorriko dela. Gero eta gertua-
go ikusten dute Espainiako Admi-
nistraziotik zerbait lortu ahal iza-
tea; azkenaldian gertatutakoak
gertatuta, ordea, Garmendiak
esan du ez direla ausartzen egunik
jartzen. «Auskalo, agian bihar
bertan lor daiteke zerbait, edo,
agian, hemendik hilabetera hau-
teskundeetara deitzea erabakiko
du [Pedro] Sanchezek, eta irudi-
tuko zaio talidomidakoei keinu
bat egitea ona dela kanpainarako.
Baina, oraingoz, ez daukagu
ezer».
Espainiako Gobernuak, orain

arte, jarrera gorabeheratsua izan
du talidomidaren kaltetuen ingu-
ruan. 2010ean, Jose Luis Rodri-
guez Zapatero gobernuan zela,
dekretu bat onartu zen. Garai har-
tan, Espainiako Gobernuak soilik
24 biktima zituen identifikatuta,
eta, dekretu hartan, horientzako
kalte-ordainak baino ez ziren ja-
so. 30.000 eta 100.000 euro bitar-
teko kalte-ordainak jaso zituzten,
baina gainerako kaltetuei atea itxi
zitzaien talidomidaren biktima
gisa aitortuak izan eta inolako or-
dainik jasotzeko.
Avite elkarteak borrokan ja-

rraitu zuen 2017 arte, talidomida-

ren biktimak askoz gehiago zirela
eta horiek ere kalte-ordaina me-
rezi zutela aldarrikatzeko. Iazko
udan, legez besteko proposamen
bat zela tarteko, Mariano Rajoy-
ren gobernuko Osasun ministro
Dolors Montserratek iragarri
zuen kaltetuentzako diru sail bat
izango zela 2018ko aurrekontue-
tan; eta, horri begira, aurtengo ur-
tarrilean, kaltetuen erregistroa
egiteari ekin zion Espainiako Go-
bernuak.
Gipuzkoako kaltetuek Gurutze-

tan egin zituzten probak, baina

Madrilgo Carlos III.a ospitaleko

aditu talde batek du proben azter-

keta egiteko ardura. Guztira, 500

bat lagunek eman zuten izena pro-

bak egiteko, baina oraindik ez du-

te eman zerrendarik. Adituek era-

bakitakoaren zain jarraitzen dute

Etxanizek, Vallejok eta Garmen-

diak ere. «Jasangaitza da hau. Ba-

tek daki zer gertatuko den, baina

hor dago atzera botako gaituzten

beldurra», azaldu du Vallejok.

Bien bitartean, iragan maiatza-

ren 28an, Espainiako aurrekon-

tuetan talidomidaren kaltetuen-

tzako diru sail bat hitzartu zuten

Ciudadanos eta PP alderdiek.

«2018rako hogei milioi euroko di-

ru sail bat jaso zuten bertan, eta 30

milioikoa 2019rako. Ideia bat egin

dezazun, elkartean dauden elba-

rritasun graduak kontuan hartuta

eta batezbesteko bat eginda, hilean

56 euro inguruko pentsio bat izan-

go litzateke», azaldu du Garmen-

diak, gutxi dela hitzez esan gabe,

baina aurpegiarekin adieraziz.

«PPk gobernua galdu zuen, or-
dea, eta haren aurrekontuen kon-
trako zuzenketak aurkeztu zi-
tuen; talidomidaren diru sailari
jarritakoa zen horietako bat». El-
barritasun puntu bakoitzeko
12.000 euroko kalte-ordaina ze-

haztu zen zuzenketa horretan.
«Hilabete lehenago aurrekon-
tuak onartu zituztenean baino ia
hamar aldiz gehiago».
Espainiako Kongresuak ekai-

naren 28an onartu zuen PPren
«autozuzenketa». «PSOEk kon-
tra bozkatu zuen, eta EAJ absteni-
tu egin zen, baina aurrera atera
zen, hala ere, eta lege izaera dau-
ka. Orain, PSOEren gobernua be-
hartuta dago hori betetzera, baina
diru sail bat izendatu behar du, eta
errege dekretu bat onartu behar
du horretarako». Irailean ziren
zirriborroa aurkeztekoak, baina
Carmen Monton Osasun minis-
troak dimisioa eman zuen tarte-
an, eta atzeratzen ari da gaia. «Mi-
nistro berria dago orain, eta ez du-
te ez telefonorik hartzen, ez mezu
elektronikoei erantzuten, ez
ezer... Aviten ez daukagu gerta-
tzen ari denaren arrasto txikienik
ere», azaldu du Garmendiak.
«Argi dago borondate politikoak
zeresan handia duela. Nahi izan
balute, egina egongo zen jada»,
dio Etxanizek.
Borondate politiko horretan

eragin nahi dute. Presio eginez,
borrokan jarraituko dute. Hain
zuzen ere, Espainiako Gobernuak
dekretua onartu arteko protestak
iragarri ditu Avitek hurrengo hi-
labeteetarako. Herenegun egin
zuten lehen protesta Espainiako
Kongresuaren atarian, Maria Lui-
sa Carcedo Osasun ministroak
Osasun batzordean agerraldia
zuela eta. Horrez gain, Osasun Mi-
nisterioaren kanpoan elkarreta-
ratzeak iragarri dituzte urriko as-
tearte, asteazken eta ostegunetan;
eta Moncloa jauregian, ostirale-
tan, ministroen kontseiluak irau-
ten duen bitartean. «Aviten ez ga-
ra asko, baina soinua aterako du-
gu», ohartarazi du Etxanizek.
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Espainia da talidomidaren bik-

timek kalte-ordaina jasotzen

ez duten estatu bakarra. PPk

maiatzean onartutako diru sai-

larekin —zuzenketa batekin

aldatu zen gero—, kaltetuek

kolpe bakarrean jasoko lukete

dirua (36.000 eta 180.000 ar-

tean, elbarritasun graduaren

arabera). Batezbestekoa egin-

da, kaltetu bakoitzak hilean 56

euro jasoko lituzkeela salatu

zuen Avitek, Europako beste

herrialdeetan jasotzen dute-

netik oso urrun. Alemanian,

adibidez, 4.000 eurotik gora

jasotzen dituzte, Italian 3.000

euro inguru, eta Erresuma Ba-

tuan eta Irlandan ia 2.000

euro. Herrialde horietan, kalte-

ordaina ez du gobernuak soi-

lik ordaintzen, Grunenthal en-

presaren Contergan Funda-

zioak ere hartzen du bere gain

zati bat.

KRONOLOGIA 

1950eko hamarkadaren hasieran,

talidomida sintetizatzea lortu zuen

Alemaniako Grunenthal botika en-

presak. Ibilbide luze baten kronika

hasi zen orduan.

1954.Talidomidaren patentea lor-

tu zuen Grunenthalek. 1954an, bo-

tikak garatu eta saltzeko araudien

zorroztasunak ez zuen zerikusirik

egungoekin. Alemanian, ez zego-

en Medikamentuen Legerik.

1957.Contergan izenarekin, tali-

domida saltzen hasi ziren Mende-

baldeko Alemanian, 1957ko urrian.

Lasaigarri eta lo eragile gisa ko-

mertzializatu zuten. Botiken proba

teratogenikoak esperimentazio 

fasean zeudenez, talidomidarekin

ez zuten egin botikak malforma-

ziorik sortzen ote zuen jakiteko

probarik.

1959.Gipuzkoan, 1959an hasi zi-

ren talidomida komertzializatzen,

honako botika hauetan: Imidan,

Varilal, GlutoNaftil, Softenon, 

Noctosediv, eta Enero-Sediv. 

Grunenthal izan zen banatzailea.

1961.Talidomidak izan zitzakeen

ondorio teratogenikoei buruzko

lehen susmoak iritsi zitzaizkion

Grunenthali. 1961eko azaroan, fisi-

kari alemaniar batek eta ginekolo-

go australiar batek zituzten probak

bidali zizkioten botika enpresari.

1961-1962.Alemanian, talidomida

zuten botikak merkatutik erretira-

tzea erabaki zuen Grunenthal en-

presak. Talidomida komertzializa-

tu zuten gainerako herrialdeetan,

apurka-apurka joan ziren erretira-

tuz, 1962an zehar.

1963.Espainian, 1963ko urtarrile-

an debekatu zuten, ofizialki, talido-

midaren salmenta. Avite talidomi-

dak kalte egindakoen elkartearen

arabera, ordea, debekuak debeku,

botika errezetatzen eta saltzen ja-

rraitu zuten. Grunenthalek ia bost

milioi pilula komertzializatu zituen,

eta Avitek dio 1975 arte ez zituztela

denak erretiratu.

2004. Espainiaren administrazio-

pean bizi diren kaltetuek dagokien

kalte-ordaina eta aitorpena izan

dezaten, talidomidaren hainbat

biktimak Avite elkartea sortu zu-

ten. Gaur egun, hamahiru kide dira

Gipuzkoako taldean.

2012. Justiziara jo zuen Avitek, eta,

2012ko otsailean, Grunenthal

Pharmaren kontrako salaketa aur-

keztu zuen Madrilgo Lurralde Auzi-

tegian. 

2013. Madrilgo auzitegiak Gru-

nenthal zigortu zuen, eta kaltetu

bakoitzak onartua duen elbarrita-

sunaren batez bestekoaren arabe-

rako kalte-ordaina zehaztu.

20.000 euro puntu bakoitzeko.

2015. Grunenthalek aurkeztutako

helegiteari erantzunez, Espainiako

Auzitegi Gorenak atzera bota zuen

Madrilgo auzitegiaren ebazpena.

Kalteak jaiotzatik ezagunak zire-

nez, adin nagusiko bihurtu eta 

urtebeteko epea zuten farmazia

enpresaren kontra egiteko.

2016.Espainiako Auzitegi Konsti-

tuzionalak 2016ko uztailean berre-

tsi zuen Gorenaren epaia. Avitek

Estrasburgora jo zuen.

2017ko uztaila. Iazko uztailean,

Europako Giza Eskubideen Auzi-

tegiaren ebazpenak erabat itxi

zuen talidomidaren kaltetuei 

Grunenthal Pharmak ezer emate-

ko bidea. Gorenak eta Konstitu-

zionalak kaleratutako epaiak ba-

bestu, eta Estrasburgok ontzat jo

zuen Espainiako auzibidean egin-

dako ibilbidea.

2018ko maiatza. Espainiako au-

rrekontuetan 20 milioi euroko diru

saila onartu zuen PPren gober-

nuak, kalte-ordainetarako.

2018ko ekaina.Espainiako Go-

bernua PSOEren esku gelditu os-

tean, PPk zuzenketa bat jarri zion

talidomidaren diru saila jasotzen

zuen puntuari, kalte-ordainak ia

hamar aldiz handitzen zituena.

Ekainaren 28an bozkatu zuten, eta

aurrera atera zen PSOEren kontra-

ko botoekin eta EAJren absten-

tzioarekin. Diru sail hori garatuko

duen dekretua onartzeko zain

daude Aviteko kideak.

Berehala, pilulak
eskuetatik kendu,
eta sutara bota zituen
izebak; umea hilko
zuela esan zion»
Alejandro Vallejo
Talidomidaren eraginez kaltetua

«Guk ditugun 
kalteek ez dute
preskribatzen; are
gehiago, okerrera
doaz adinarekin»
Izaskun Etxaniz
Talidomidaren eraginez kaltetua

«Bide judiziala
amaituta, aukera
guztiak itxi zaizkigu
Grunenthalek kalte-
ordaina emateko»
Mariano Garmendia
Talidomidaren eraginez kaltetua

‘‘
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Loinaz Agirre Lazkao

Neska-mutiko askok eta askok
duten ametsa betetzeko aukera
izan zuen Josu Sarriegik (Lazkao,
1979): futbolari profesionala iza-
tea. Alavesek eman zion lehen au-
kera, eta Athleticek bigarrena.
Grezian, Panathinaikos taldean
igaro zituen futbol ibilbideko az-
ken bost urteak.
Lau anaietan gazteena zara. Guz-

tiak futbolean ibilitakoak dira,

maila batean edo bestean. Baloia

besapean zenuela jaio zinela

esan daiteke?

Bai, eta ez anaiengatik bakarrik. Pi-
lotalekuaren parean bizi ginen gu,
eta kalean erraketarekin edo ba-
loiarekin jolasean ibiltzen ginen
beti. Zaharragoekin ibiltzen nin-
tzen, gainera, beti.
Herrian bertan hasiko zinen, ez-

ta?

Garai hartan, ikastolan eskola ki-
rolaren barruan hasten ginen gu
futbolean, eta zortzigarren mailara
arte jokatzen genuen [gaur egungo
DBH 2]. Lazkaon aritu nintzen ge-
ro; kadeteetan, gazteetan, eskual-
de mailan... Beasainera joan nin-
tzen ondoren, eta urtebete egin
nuen han. Manex anaiarekin bate-
ra jokatu nuen urte hartan. Babes
ona zen niretzat; Bigarren B Maila
zen jada, eta urduritasun pixka bat
edukitzen nuen. Baina guztia erra-
zagoa izan zen Manex ondoan edu-
kita. Urte ona izan genuen.
Goierri utzi, eta Gasteizera joan

zinen 1999an.

Bai, eta han hasi nuen profesional
bizitza. Bigarren taldean igaro
nuen lehen urtea; lesio batzuenga-
tik, bigarren urtean aukera izan

nuen lehen taldearekin jokatzeko
eta Lehen Mailan debuta egiteko.
Debuta ez zen nolanahikoa izan:

UEFA kopako finalera iritsi zen

Alaves.

2000-2001eko denboraldia izan
zen; bete-betekoa izan zen futbol
profesionalerako sarrera. Hurren-
go urtean, bigarren taldearekin
aritu nintzen berriz ere, eta Eiba-
rrera joan nintzen 2002-2003ko-
an, utzita. Lesio larri bat izanagatik,
ona izan zen denboraldia. 2003an
Alavesen lehen taldera itzuliko
nintzela hitzartu genuen, eta hala
izan zen.
Espero zenuen futboletik bizitze-

ko aukera izatea?

Ezta pentsatu ere! Ilusioa baneu-
kan, noski; ume guztien ilusioa
izaten da hori, baina gehienak kox-
kortzean jabetzen dira ez dela hala-
korik gertatuko. Niri gertatu zitzai-
dan, baina oso-oso zaila da, zorte

handia eduki behar da. Denetik
behar da pixka bat: baldintza jakin
batzuk, izaera berezia, lesioekin
zortea, aukera ematea, aprobetxa-
tzen jakitea... On-ona dena iritsiko
da, baina badago beste jokalari
mota bat ere: antzeko maila duten

jokalari asko egoten dira taldeetan,
baina galbahea eginez joaten dira,
eta, agian, atzean gelditzen dira an-
tzeko baldintzak zituztenak. Zor-
tea ere behar izaten da.
Zuk ondo aprobetxatu zenuen

aukera.

Lesio gogor bat izan nuen Eibarren

nengoela. Disko hernia bat izan

nuen, eta sei hilabetez egon nintzen

jokatu gabe. Gogorra izan zen: mi-

naz gain, hasi beharra neukala

ikusten nuen, atzera egiten delako

urtebete geldirik igaroz gero. Nahi-

ko ondo aritu nintzen itzuli nintze-

nean, eta jarraitzeko aukera izan

nuen.

Athleticen eskaintza iritsi zen ge-

ro. 750.000 euro ordaintzeko

prest zeuden zuri-gorriak.

Dimitri Piterman bizpahiru urtean

egon zen Alavesen, presidente kar-

guan. Lehen Mailara igo, jaitsi... ho-

rrela ibili ginen. Egoera ekonomiko

txarrean gelditu zen Ala-

ves, kudeaketa ekonomi-

ko txarra egin zutelako.

Bigarren Mailara jaitsi gi-

nenean, Lehen Mailan ja-

rraitzeko aukera izan

nuen nik, Athleticekin,

eta diru pixka bat lortze-

koa Alavesek. Ikaragarria

izan zen. Oso pozik nen-

goen jauzi harekin, baina

penatuta Alaves uzteaga-

tik. Oso harreman ona

daukat Alavesekin eta

Gasteizekin. Oso gustura ibili nin-

tzen han.

Gipuzkoar bat Araban eta Biz-

kaian.

Arraroa da, bai. Eibarren jokatu
nuen, Alavesen eta Athleticen ere
bai... Reala eta Osasuna falta izan

zitzaizkidan. Baina ez zen egokitu,
eta kito. Realean ez nuela jokatu?
Ez da ezer gertatzen.
Bilbon urtebete besterik ez ze-

nuen egin. Taldeak jaitsiera gertu

izan zuen urtea izan zen, gainera.

Nola gogoratzen duzu?

Oso ondo. Oso urte polita izan zen,
zentzu askotan; aberatsa izan zen.
Batetik, euskaldunak ginen de-
nok; eta, bestetik, polita da Biz-
kaian futbola eta Athletic nola sen-
titzen dituzten bertatik bertara bizi
izatea. Gizarte osoa dago atzean.
Baina oso zaila izan zen kirol arlo-
an; hamabost jokalarirekin aritu
ginen ia denboraldi guztian, lesioe-
kin eta txartelekin zigortuta egon
zirelako Yeste, Orbaiz, Gurpegi eta
Etxeberria. Jokalari gazteekin aritu
ginen, eta Bigarren Mailara jaiste-
ko arriskuan egon ginen. «Athletic
ez dugu guk jaitsiko Bigarren Mai-
lara, ezta?», aipatzen genuen geu-
re artean. Oso gogorra izan zen,
baina horrekin ere ikasten da, eta
azkenerako eutsi genion mailari.
Greziako aukera iritsi zen gero.

Erraza izan al zen Euskal Herria

utzi eta hara joatea?

Ez, ez; oso zaila izan zen. Lau urte-
ko kontratua neukan Athleticekin,
eta Joaquin Caparros etorri zen bi-
garren urtearen hasieran. Iritsi be-
zain laster, jokalari askok bagene-
kien ez genuela jokatuko. Denbo-
raldi-aurrean, Herbehereetan
geundela, Panathinaikosera joate-
ko aukera iritsi zitzaidan. Denbora
gutxi izan nuen pentsatzeko eta
erabakia hartzeko. Gaur egun
emazte dudan neska lagunari dei-
tu, anaiekin eta gurasoekin hitz
egin... Erabaki garrantzitsua izan
zen. Herbehereetako egonaldia
bukatu baino bi egun lehenago utzi
nuen taldea; beste bi egun egin ni-
tuen Lazkaon, eta Atenasera joan
nintzen. Bizitza erabat aldatu zi-
tzaidan astebeteko tartean. Euskal
Herritik atera gabe nengoen ordu-
ra arte, baina oso gustura sentitu
nintzen lehen egunetik. Herrialde
eder batera joan nintzen, oso ondo
hartu ninduten, eta futbol arloan
beste aukera batzuk eman zizki-
dan: UEFA kopan eta Txapeldunen
Ligan jokatzeko aukera izan nuen.
Esperientzia ona izan zen, eta oroi-
tzapen onak ditugu.

«Animatzen duena
da zale ona, eta
ez une oro txistuka
aritzen dena»
Josu Sarriegi b Futbolari ohia

Bihotzez realzalea da Josu Sarriegi, baina Lazkaon, Beasainen,
Alavesen, Eibarren, Athleticen eta Panathinaikosen osatu du
futbol ibilbide luzea. 2012an utzi zuen futbol profesionala, eta,
erabat bestelako bidea hartuta, jostailuen munduan dabil orain.

Pilotalekuaren parean
bizi ginen gu, eta kalean
erraketarekin edo baloiarekin
jolasean ibiltzen ginen beti»

«Bizitza erabat aldatu
zitzaidan astebeteko tartean.
Euskal Herritik atera gabe
nengoen ordura arte»

‘‘
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Garai hartan, izar asko joaten zen

Greziako ligara. Izar horietako

bat al zinen zu ere?

Ez, ez. Ni ez nintzen ezaguna, eta
lasai uzten ninduten. Garai hartan,
futbolak diru asko mugitzen zuen
Grezian. Adibide gisa, Gilberto Sil-
va Brasilgo selekzioko kapitaina
eta [Djibril] Cisse frantziarra zeu-
den gure taldean.
Erdiko atzelari postuan jokatu

izan duzu zuk. Ez da gol asko sar-

tzeko posturik egokiena, baina

garrantzitsu bat sartu zenion Jo-

se Mourinhoren Milango Inte-

rri...

Oso gaizki ibili ginen lehen itzu-
lian, baina lehen postuan jarri gi-
nen gero, Interri 0-1 irabazita. Nik
sartu nuen gol hura, partida amai-
tzeko hogei minutu falta zirela. Pa-
nathinaikosek historian lehen al-
diz irabazi zuen Italian, eta Interren
aurka, gainera! Figo, Cambiasso...
nazioarteko jokalari garrantzitsu
asko zeuzkan orduan Milango In-
terrek. Izugarria izan zen Atenase-
ra iritsi ginen unea. Greziarrek,
oraindik, gogoan daukate nire gol
hura.

Ordutik itzuli al zara Greziara?

Familiako laurok joan ginen iaz,
eta jendeak, oraindik, eskerrak
ematen dizkit gol harengatik. Izu-
garria izan zen haientzat. Taldea-
ren urterik onenak izan zirela uste
dut; gainbehera hasi zen gero.
Harremana baduzu oraindik, be-

raz, Greziarekin.

Bai. Han jaiotakoak dira gure bi se-
me-alabak, eta iaz han ibili ginen
non bizi ginen-eta erakusten. Bost
urte igaro genituen han, eta itzul-
tzeko gogoa geneukan. Oso pozik
ibili ginen.
2012an, erraza izan al zen futbola

uzteko erabakia hartzea?

Hiru urterako kontratua sinatu
nuen hasieran, eta beste bi urtez
luzatu zidaten gero. Bosgarren ur-
tean hasi zen Greziako ekonomia-
ren eta futbolaren gainbehera.
Klubekoek ere ez zidaten eman
inolako aukerarik, eta etxera itzul-
tzea erabaki genuen. Hona etorri-
ta, krisi handia zegoen Espainian
ere, eta geldirik zegoen futbol mer-
katua. Bigarren Mailan aritzeko
aukera eman zidaten, baina izuga-
rrizko nagia eman zidan familiare-

kin berriz etxetik ateratzeak. Or-
duan erabaki nuen uztea, baina ez
nuen eduki arazorik; beste bizimo-
du bati ekin nion.
Gaur egun, ba al duzu harremanik

futbolarekin?

Bai eta ez. Orain dela urte batzuk,
Lazkaoko kadeteak entrenatzen
aritu nintzen urtebetez, eta entre-

natzaile izateko lehenengo bi titu-
luak atera nituen orduan. Iaz, Zu-
bietan aritu nintzen ohorezko ka-
deteen entrenatzaile moduan. Oso
gustura egon nintzen, asko ikasi
nuen, baina ez da erraza lan hori fa-
miliarekin uztartzea.

Realera iritsi zinen azkenean!

Bai! Realeko partaide ere izan naiz,
eta ez zale gisa bakarrik.
Gustatuko litzaizuke entrena-

tzaile izatea?

Ez. Badakit futbol mundu hori zer
den. Asteburu guztiak beteta...
Bizimodu hori eduki dut, eta,
orain, ez dut nahi halakorik. Ez

dut gogorik familiarekin
bueltaka ibiltzeko. Uste
dut familiarentzat Laz-
kao dela tokirik onena.
Reala ikustera joaten za-

ra?

Bai, gustatzen zait. Real-
zalea izan naiz betidanik.
Zelai berria ikusi al du-

zu? Zer iruditzen zaizu?

Ez naiz joan oraindik. Re-
alaren zaleek baikorrago-
ak izan behar dutela uste
dut, eta daukatenarekin

gozatu eta animatu. Nik beti esaten
dut nahiago dudala Realak 25 joka-
larietatik hemezortzi harrobikoak
izatea eta harrobian ez dagoen hori
fitxatzea. 15. postuan amaitu
arren, horrelako Reala nahiko nu-
ke nik; bestelako poza ematen dit

horrek. Uste dut realzale asko da-
goela Txapeldunen Ligari begira,
eta, helburu hori lortzeko, berdin
dio zein jokalari dauden taldean.
Giro hori egoten da estadiora joate-
an. Ez animatzekoa, ezkorra bai-
zik, txistu egitekoa. Amorrua ema-
ten dit horrek. Ez zait gustatzen
jende askoren jarrera. Badakit za-
letasun handia dagoela, baina ani-
matzen duena da zale ona, eta ez
une oro txistuka aritzen dena. Gi-
zarteko errespetu maila berbera
behar da futbolean ere, baina ez da
hala gertatzen. Tristea da.
Greziarekin beste lotura bat ere

baduzu: Koboloi izena jarri dio-

zue Lazkaoko jostailu dendari.

Loturatxo bat nahi genuen. Arro-
sario antzeko bat da koboloi; batez
ere helduek edukitzen dute eskue-
tan, eta estresaren aurkako tresna
baten gisakoa da. Khorrekin eus-
karari ere keinu egiten dio.
Jostailuen munduan barneratu

zara, beraz.

Futbola utzitakoan zer egingo
nuen galdetzen nion beti neure bu-
ruari. Lazkaon lokal txiki bat ge-
neukan erosita, eta negozioren bat
irekitzea pentsatzen genuen.
Umeak txikiak ziren garai hartan,
eta, jostailu berezixeagoak nahi
izaten genituenez, Donostiara joa-
ten ginen. «Eta jostailu denda
bat?», galdera bota genuen egun
batean. Informazioa eskatu, pau-
soa eman, eta hemen jarraitzen
dugu hiru urte geroago. Erronka
polita da. Oso mundu polita da.

LOINAZ AGIRRE

MOTZEAN 

Umetako idoloa?

Txiki Begiristain.

Oraingoa?

Ez daukat bat, baina umilak,

errespetua transmititzen dute-

nak... Xabi Alonso, Illarramen-

di, Markel Bergara, Iraola, Gur-

pegi...

Inoiz ahaztuko ez duzun

partida hori?

Berezi asko daude, baina 

Milangoa, Interren aurkakoa.

Futbol zelai bat?

Santiago Bernabeu eta San

Siro.

Entrenatzaile bat?

Ernesto Valverde. Arerio gisa

soilik eduki dut, baina azkarra

da, pertsona ona, errespetua

dauka, inoiz ez du esango hitz

bat bestea baino gorago... Ha-

lakoak gustatzen zaizkit.

Defendatzea gehien kosta-

tu zaizun jokalaria?

Ez dakit. Asko. Normalean,

denekin pasatzen nuen gaizki,

baina, aldi berean, asko goza-

tu ere bai, noski. Ronaldinho

oso garai onean zegoen.

Zer eman dizu futbolak?

Bizitza osoa markatu dit futbo-

lak. Futbolari ohia izango naiz

beti.

Eta zer kendu dizu?

Une jakin batzuk.

Jendeak, oraindik, eskerrak
ematen dizkit Milango Interri
sartutako golagatik. Izugarria
izan zen greziarrentzat»

«Oraindik ez naiz joan Anoeta
zelai berrira, baina Realaren
zaleek baikorragoak izan
behar dutela uste dut»

‘‘



R
IRITZIA
Danel Agirre

Jolas batek

salbatu nau

S
ka tronpetatsua eta
zabor poltsekin josita-
koak diruditen jaka
eta txaleko termikoak

bezainbeste gorrotatzen ditut,
ia-ia, autoz egindako joan-etorri
luzeak (zabor poltsekin jositako-
ak diruditen jaka eta txaleko ter-
mikoekin jantzita, ska tronpeta-
tsua entzunez autoz egindako
joan-etorri luzeak amestu izan
ditut, eta izerdi hotzetan blai
esnatu). Gauza jakina da autoan
usteltzeari diodan alergia berbe-
ra partekatzen dutela nirekin
haurrek ere. Ezinikusi hori,
beraz, txikitatik kronifikatu zait.
Anaiek erakutsi zidaten erre-

pideak eragiten didan asperdura
ahal den heinean arintzeko

sekretua: paisaiarekin lotutako
jolas zentzugabeak asmatzean
datza sekretuak. Mokoak ginela
gurasoekin Galizian igarotako
opor batzuetan jaso nuen ikasgai
magistrala. Uda hartan, Coruña-
ko Teais pintura markak eskual-
de osoa papereztatu zuen,
DINA4 tamainako kolore hori-
dun iragarki itsasgarriekin.
Nonahi ageri ziren: nekazarien
etxoletan, argindarraren zutoi-
netan, tunelen sarreretan...
Ez dut gogoan bietatik nork

proposatu zuen denbora-pasa
jeniala. Patrolaren leihoetatik
ingurumariak arakatu, eta afi-
xak besteek baino lehenago iku-
sitakoan, «Teais!» deiadar egin
beharra zegoen, ozen. Iragarkiak

bospasei zirenean (elkarrekin
ipintzen zituzten, hogeiko talde-
ak ere baziren), garrasia luzatzea
tokatzen zen, ale bakoitzeko
Teais bana, trabatu gabe: «Teais-
teaisteaisteaisteaisteais!». Udako
hit-a baino askoz gehiago izan
zen hura gurean. Urteak pasatu
genituen hiru anaiok, etxeko isi-
luneak «Teaisteais!» desordu-
koekin apurtzen.
Azken hamar egunotan, birri-

tan jasan behar izan dut bi mila
kilometroko kalbarioa autoare-
kin, Berlindik etxera, eta buelta.
Ia beti, gidariaren alboko eserle-
kuan jesarrita. Ikararen ikaraz,
sakelakoarekin xahutzeko
karrokada bat giga erreserbatuta
ekin nion joanekoari, ordenagai-

lua ere eskura nuelarik. Ordu-
betez ere ez ninduten distraitu
aparatuok. Etsipenaren gordine-
nean, anaien irakaspenak
berreskuratu, eta jolas bat asma-
tu nuen, autobidean albotik
pasatutakoak lehengai moduan
erabilita. Genero berdintasuna-
ren inguruko ikerketa enpiriko
bat balitz bezala planteatu nuen
ariketa, gainera.
Bidaiari bakarra edo lagunarte

heterogeneoa zuten autoak alde
batera utzi, eta bikote tankera-
dun gizon eta emakume bat
aurrealdean eseriak zituztenetan
arreta osoa ipini nuen. Mutila
txofer eta neska kopilotu zera-
maten ibilgailuak kontatuz joan
nintzen, halako batean bolante-
an andrea zuen automobilen
batekin topo egiten nuen arte.
Esperimentuarentzat emaitza
zeharo desorekatua espero nuen,
baina errenkada batzuk izututa
laga ninduten. Alemania hegoal-
dean, 48 auto jarraian zenbatu

nituen, gizona gidari eta emaku-
mea begira. Gehienak Mercedes
eta Audi tanketzarrak ziren.
Segida matxoa bigarren eskuko
Polo batek apurtu zuen. Neskato
betaurrekoduna zihoan txofer-
tzan, eta mutiko guapo askoa
aldamenean. Munduko parerik
maitagarriena iruditu zitzaidan
pareko hori.
Ia beti kopilotuaren eserle-

kuan jesarrita bi bider bi mila
kilometro egin berri ditudala
kontatu dizut lehentxeago. Gure
kasua ere esperimentuko sal-
buespen maitagarri horietako
bat zela imajinatuko zenuen,
ziur aski. Ez azkarregi poztu.
Gidatzeak erlaxatu egiten du
bera, eta ni, berriz, erantzukizun
osoa beste norbaiti transferituta
askoz lasaiago bizi den arlotea
naiz. Nire jolasean ez ninduke
inork sexistatzat hartuko, gehie-
netan alboko aulkian paisaiari
begira noalako. Baina nire jolasa
nik asmatutakoa da.

IrudiabUrretxu-Zumarraga

Zapore «gazi-gozoa» utzi du festak
Zubiak batuz lelopean egin zuten Kilometroak festa, joan den igandean, Urretxu-Zumarragan, eta euskaltzale-

en zubiak batuz jarraitzeko deialdia egin dute antolatzaileek, eguraldi txarra zela tarteko helburu ekonomikoak

lortu ezinik gelditu zirelako. Hiru kontu korronte jarri dituzte ekarpenen bat egin nahi duten herritarren eskura.

Laboral Kutxakoa: 3035 0027 7602 7005 3696; Kutxabankekoa: 2095 5001 0091 1732 2404; eta Rural Kutxakoa:

3008 0158 3336 2854 4227. Irudian, hainbat gazte, astelehenean, bazterrak garbitzen. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Berretsi egin dute Errenteriako
hiru gazteen aurkako bi urteko zigorra

ERRENTERIA b2017ko martxoan Iruñean gertatu ziren istiluetan parte

hartu zutela leporatuta, bi urteko espetxe zigorra ezarri zieten Asier Pe-

trirena, Ruben Iglesias eta Endika Etura errenteriarrei eta Julen Prado

beasaindarrari, eta Espainiako Auzitegi Nazionaleko zigor aretoko 2.

atalak berretsi egin du zigorra. Epaileak ez du ikusi delitu terroristarik.

«Berdintasun arazoa daukagu
Hondarribian, ez bizikidetza
arazoa. Gurean, tabernei boikota
egin zaie alarde tradizionalari
dirurik ez emateagatik»

Izaskun Larruskain
Jaizkibel konpainiako kapitain ohia

Errauste plantaren auzian, Intxaurrandieta
eta Errazkinen alde egin du epaileak

DONOSTIA bEspainiako Kontu Auzitegiak arrazoia eman die Ainhoa
Intxaurrandieta GHK Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko presi-
dente ohiari eta Iñaki Errazkin Ingurumen diputatu ohiari: 2013an ez
zuten deliturik egin Zubietako errauste planta gelditzea erabaki zute-
nean. 46 milioi euro arteko kalte-ordaina eskatu zien egungo GHK-k.

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

tere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko

eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:

Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%

6 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko urriaren 12aIritzia

Hamar emakumek auzitara jo dute
irudiak biluzik egin zizkietela salatuta

DONOSTIA b«Erasoa jasan genuen hamar emakumek Haritz Varela-
ren aurkako salaketa jarri dugu Donostiako epaitegian». 80 bat ema-
kumek hala jakinarazi zuten, herenegun, Donostian, Tabakalera pa-
rean. Iazko uztailean atera zen kasua jendaurrera, eta Sortuk eta Do-
nostiako Piratek berehala kanporatu zuten Varela euren egituratik.



Beñat Alberdi Arrasate

A
dingabeek alko-

hola edaten dutela

ez da hain ezeza-

guna. Edozein he-

rri edo hiritako

festak dira horren erakusle. Beste

kontu bat da gizartea gai horrekin

arduratuta ote dagoen, gehienek

beste alde batera begiratzen ote

duten edo alkoholaren kontsu-

moa normalizatuta ote dagoen.

Bide horretan beste jauzi bat

eman dute Arrasateko San Juan

de Dios ospitaleak eta Aretxabale-

tako UDA kirol elkarteak. Alko-

holaz gain, gazteek beste substan-

tziarik kontsumitzen ote duten

ikertu dute. DBHko ikasleengan

jarri dute fokua Aretxabaletan eta

Eskoriatzan, 13 eta 16 urte arteko

gazteengan. Batez beste, %30ek

hilean behin marihuana porro bat

erretzen dute, gutxienez. Eta,

neurri txikiagoan, baina anfeta-

minak, speeda eta kokaina ere

kontsumitzen dituzte. «Alarmis-

tak garela esan digute askok»,

azaldu du Mikel Anduagak, iker-

keta taldeko kideak —asmatua da

izena; Arrasatera zabaltzekoak

dira ikerketa, eta nahiago izan du

anonimotasuna gorde—. «Baina

euren kabuz hitz egiten dute zen-

bakiek. Hor dagoen den errealita-

tea da hori». 326 ikaslek bete dute

galdeketa, anonimotasuna gor-

deta. Horietatik 104k aitortu dute

marihuana kontsumitzen dutela.

Ikerlariaren hitzetan, garrantzi

berezia dauka kantitateak. Inkes-

tan bost aukera eskaini dituzte hi-

labetean zenbat porro kontsumi-

tzen dituzten jakiteko: bat edo bi,

hiru eta bost artean, sei eta bede-

ratzi artean, hamar eta hemeretzi

artean, eta hogeitik gora. Astake-

ria dirudi adin tarte horretan hile-

an hogei porro baino gehiago

erretzeak, baina egunerokora jo

besterik ez dagoela azaldu du An-

duagak. «Hilabetean, 30 erretzen

ditu egunean bat erretzen due-

nak. Egunean bi erretzen ditue-

nak, berriz, 60».

Bi multzotan bereizi dituzte

droga kontsumitzen dutela onar-

tu duten gazteak: hilabetean be-

deratzi porro edo gutxiago erre-

tzen dituztenak, batetik, eta ha-

mar baino gehiago erretzen dituz-

tenak, bestetik. Kontsumitzaileen

%47k porro bat edo bi erretzen di-

tuzte hilabetean; %26k, hiru eta

bederatzi artean; eta gainontzeko

%27ek hamar porro baino gehiago

erretzen dituzte hilabetean.

Lehen talde horretan jarri nahi

dute arreta, erretzea hain ohikoa

ez dutenez, joera alda daitekeela-

koan. Bestelakoa da bigarren tal-

dearen errealitatea. «Kontsumoa

ohiko bihurtzen den neurrian, ge-

ro eta kantitate handiagoa behar

da emaitza berbera lortzeko»,

azaldu du ikerlariak. «Bi aukera

egoten dira behin egoera batera

iritsita: gehiago erretzen hasi edo

beste substantzia batzuk proba-

tu». DBHko 326 ikasle horietatik

zortzik onartu dute kokaina kon-

tsumitzen dutela, hamahiruk

speeda hartzen dutela, eta hama-

rrek anfetaminak kontsumitzen

dituztela.

Drogen gaia lantzen dutenean,

hilean hamar porro baino gutxia-

go erretzen dituztenei erakutsi

nahi dizkiete kontsumoaren on-

dorioak. Anduagaren hitzetan, fi-

nean, hilabetean hamar porro

baino gehiago piztera iristen ez

badira, ez dute hainbesteko beha-

rrik sentituko gainontze-

ko substantziak kontsu-

mitzeko. Horregatik, le-

hen taldekoak murriztea

da erronka nagusia.

San Juan de Dios ospi-

talean sei urte darama-

tzate gazteen droga kon-

tsumoko ohiturak lan-

tzen, Ospitalea ezagutu

proiektuaren barruan.

Prebentzioa dute helbu-

ru, eta, bide horretan,

drogen ondorioak era-

kusten dizkiete ikasleei.

Horrez gain, drogen kon-

tsumoaren eraginez ondorio psi-

kologikoak jasan dituzten herri-

tarren testigantzak ere jasoko di-

tuzte ikasleek. Euskal Herriko

ikastetxeak bisitan joaten dira os-

pitalera. «%20-25ek kontsumi-

tzen dute drogaren bat. Berdin dio

gaztea herri txiki batekoa izateak

edo hiribururen batekoa izate-

ak», nabarmendu du Anduagak.

Gazte horiek, drogaren bat har-

tu aurretik, izan ditzaketen ondo-

rioen jakitun izatea da helburua.

Kontuan hartuta DBHn kontsu-

mitzaileak topatzen dituztela, An-

duagaren ustez, jaitsi egin behar-

ko litzateke lanketa egiten haste-

ko adina. «Drogarik ez hartzeko

egiten da prebentzio lana, eta da-

goeneko probatu dutenekin egi-

ten dugu lan gaur egun, atzera

bueltarik gabeko errealitatera irits

ez daitezen. Lehen Hezkuntzan

landu beharko genuke gaia».

Islandiara begira
Gazteak eta droga gaia nola landu

ulertzeko, ikerlariak Islandia jarri

du adibide gisa, «neurri gogorre-

giak» hartu zituztela zehaztu

duen arren. Islandian, gazteen ai-

sialdi garaian, ohikoa zen drogen

kontsumoa, alkoholarena berezi-

ki. Gobernuak neurri zorrotzak

jarri zituen martxan, gurasoei

isunak jartzeraino. Ordutik asko

jaitsi da kontsumoa. «Islandiak

Munduko Kopan parte hartu du,

eta herrialdeko lehendakariak

azpimarratu zuen drogen kon-

tsumoa jaitsi osteko lehen belau-

naldia dela gaur egungoa, eta ho-

rri esker lortu dutela eliteko kiro-

lari gehiago izatea».

Eskoriatza eta Aretxabaletako gazteek drogarik kontsumitzen ote duten aztertu dute San Juan de Dios
ospitaleak eta UDA kirol elkarteak. 13 eta 16 urte arteko gazteen joerak ikertu dituzte ikerketa horretan.

Begiratu nahi ez zaion argazkia

Bi edalontzi, ia erabat hustuta, gau giroan; alkoholaren kontsumoaz harago, bestelako drogen kontsumoaren azterketa egiten ari dira Eskoriatzan eta Aretxabaletan. JON URBE / FOKU

Alarmistak garela esan digute
askok, baina euren kabuz
hitz egiten dute zenbakiek.
Existitzen den errealitatea da»

«Bi aukera egoten dira behin
egoera batera iritsita: gehiago
erretzen hasi edo beste
substantzia batzuk probatu»
Mikel Anduaga
Ikerketa taldeko kidea

‘‘
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Unai Zubeldia 

B
eldurra, erres-

petua, ezinego-

na, mina, do-

lua... Heriotzak,

gehienetan, on-

doan izaten ditu

errealitate horiek guztiak. «Eta

denbora behar izaten da gertatu-

takoa barneratzeko», azaldu du

Itxaro Mendizabal Beasaingo Tti-

klik elkarguneko arduradunak.

«Badirudi senide edo lagunen ba-

ten heriotzaren ondoren berehala

hasi beharra daukagula laguntza

edo terapia bila, eta buruari ez

diogu uzten gauza bakoitza bere

lekuan jartzen».

Gerriko kultur elkartearen eki-

menez, heriotza duinari buruzko

lau saioko zikloa antolatu dute

Lazkaon. «2004an ekin genion

Berriketan solasaldi saioari, edo-

zein gairi buruz euskaraz aritzeko

helburuarekin», zehaztu du Jo-

xepa Madariaga Lazkaoko Gerri-

ko kultur elkarteko kideak. Eta

pare bat urte zeramatzaten jada

heriotzaren gaiari heldu nahian.

«Gai serioa da heriotzarena, tris-

tea, eta bazterretik pasatzen saia-

tzen gara denok, baina iritsi da

gaia lantzeko momentua. Uxatu

egin behar dugu heriotzari buruz

hitz egiteko daukagun beldurra.

Asko daukagu ikasteko eta ira-

kasteko». Herenegun izan zuten

lehenengo saioa, Lazkaon, Iñaki

Peña medikuaren eskutik, eta

Aulki hutsakdokumentala ikus-

teaz gain, dolu desberdinak landu

zituzten; Felix Zubia zainketa in-

tentsiboetako medikuarekin so-

lasaldia izango dute datorren as-

teartean, hilaren 16an, Gerriko

Txokoan, Heriotzaren aurrean,

medikuen eginkizuna: gaixoei

laguntzeagai gisa hartuta; Itxaro

Mendizabalekin solasaldia izango

dute urriaren 23an, Gerriko Txo-

koan bertan, Adierazi gabeko

emozioen minahizketagai hartu-

ta; eta Maddi Zubeldiak eta Berna-

dette Iratzokik Oroitzen naizeno

irakurketa musikatua eskainiko

dute urriaren 30ean, Maizpide

euskaltegian. 18:30ean hasiko di-

ra saio guztiak.

Lehen, «presenteago»
«Egunerokoan heriotzari berta-

tik bertara begiratzea tokatzen

zaigu guri», azaldu du Zubiak.

«Bizitzaren bukaera da heriotza,

baina, era berean, bizitzaren zati

bat ere bada. Isildu egin ditugu,

ordea, bai gaixotasunak eta baita

heriotza bera ere. Gizartetik al-

dendu egin ditugu guztiz». Medi-

kuak azaldu duenez, garai batean

«presenteago» egoten zen herio-

tza. «Lehen, etxeetan egoten zi-

ren gorpuak, eta ez dut esan nahi

hori ona edo txarra denik. Orain,

ordea, herrietatik kanpo atera di-

tuzte beilatokiak, eta heriotzahi-

tza bera kendu egin dugu hizte-

gietatik. ‘Joan egin da’ esaten du-

gu. Naturaltasuna galdu dugu».

Egunerokoa hizketagai hartu-

ta, bi heriotza mota bereizi ditu

Zubiak: «Oso azkarrak, batetik,

mediku gisa ezer askorik egin ezin

izaten dugunak. Horrelakoetan,

nahikoa lan izaten da gaixoaren

alde lan egiten eta ingurukoei al-

biste txarra ematen, eta, ahal den

neurrian, laguntzen». Bihotze-

koak, istripuak, buruko odolja-

rioak... horrelakoak leudeke erre-

alitate horren barruan. «Beste ka-

su batzuetan, ordea, heriotza ez

da izaten hain bat-batekoa, eta

garrantzitsua izaten da prozesu

hori ondo lantzea». Berri txarra

eman behar izaten da lehenik eta

behin. «Eta bitxia da egoera, bu-

rujabetza aldarrikatzen dugulako

bizitzako esparru askotan, baina

heriotzaren kasuan ez delako hala

gertatzen. Askotan, inguruko

guztiek hartzen dute erabakia

gaixoa bera baztertuta, eta, nire

ustez, hori ez da egokia».

Heriotza duinari buruzko solasaldi
zikloa egiten ari dira Lazkaon, Gerriko
kultur elkarteak antolatuta. Medikuen
ikuspegia, bat-bateko heriotzak uzten
duen arrastoa, gaixotasun luzearen
zama... errealitate asko izango dituzte
aztergai hurrengo hiru astearteetan.

Ezkutuko
minari
hizketan

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko urriaren 12a

Iñaki Peña Bandres medikua,

herenegun, Lazkaoko udaletxeko

areto nagusian, azalpenak ematen.

JON URBE / FOKU
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Mendizabalen kasuan, irailean

hogei urte bete ziren gurasoak au-

to istripuz galdu zituenetik. Ano-

rexia izan zuen 15 urte zituenetik,

eta 21 urte zeuzkala hiru hilabete

ingresatuta igaro ostean, psikia-

trak senda-agiria eman zion egun

berean, etxerakoan izan zuten is-

tripua gurasoek —hiru hilabeteko

haur bat ere hil zen istripuan—.

«Kasualitatez, bikotekidearekin

nindoan ni autoan, eta guztia iku-

si genuen, bost auto aurrerago

zihoazelako gurasoak». Barruko

min haiek kaleratzen laguntzeko,

Gurasoei gutunaproiektua jarri

zuten martxan duela lau urte, eta,

gutun horietako batzuk aukera-

tuta, liburua kaleratu zuten iaz.

«Idaztea izan da nire irtenbidea;

niri asko lagundu dit barruko min

horiek idatziz azaltzeak».

Errudun sentsazioa
Beretik hitz eginda, «errudun

sentsazioak» asko markatu zuela

aitortu du Ttiklik elkarguneko ar-

duradunak. «Baina, orokorrean,

gurasoak hiltzen direnean, adibi-

dez, askok aipatzen dute ‘eurekin

ez naiz gehiegi egon’ edo antzeko-

ren bat. Errudun paperean jartzen

gara beti, eta hori ere landu daite-

ke aurretik». Hogei urte igaro di-

renean, «gertatu zen horrekin bi-

zitzen» ikasi du Mendizabalek.

«Baina kontua ez da ahaztea edo

errealitate hori atzean uztea. Ikas-

tea da gakoa, egoera onartzea, eta

tristura hori ona ere izan daiteke-

ela ulertzea. Batzuetan badirudi

debekatuta dagoela triste edo ba-

xu egotea. Baina, nire ustez, he-

riotza baino gehiago landu behar-

ko genuke ondo bizitzea zer den».

Heriotzari buruz ez, bizitzari

buruz hitz egin du Zubeldiak ere.

87 urte dauzka haren amak, eta 80

urte zeuzkanean diagnostikatu

zioten alzheimerra. «Idaztea izan

zen informazio hori guztia kudea-

tu ahal izateko nire irtenbidea».

Orduan sortu zuen bi pertsonaia-

ren arteko solasaldia. «Adineko

emakumea da bata eta bere me-

moria bestea. Emakumeari hitzak

eskasten zaizkion neurrian, gero

eta leku handiagoa hartuko du

memoriak». Denborarekin alda-

tuz joan da amarekin duen harre-

mana. «Egokituz joan behar izan

dugu. Gaur egun amak ez nau

ezagutzen ondotik igarotzean,

baina hitz eginez gero, bai; or-

duan, bai. Une politak parteka-

tzen ditugu kantuaren bidez, eta

poztasun hori aktikatzen saiatzen

gara». Zubeldiak begiratu ere ez

dio egiten heriotzari. «Ezezaguna

nuen horren aurrean mila galdera

eta beldur neuzkan hasieran, bai-

na bestela ikusten dut gaur

egun». Heriotza «ahal den goxo-

en» iritsiko dela espero du. «Bai-

na ez dut aurreikusten. Momen-

tua bizitzea da gakoa; oraina da

daukagun bakarra».

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko urriaren 12a

Gai serioa da, tristea,
eta bazterretik pasatzen
saiatzen gara denok,
baina uxatu egin behar
dugu beldur hori»
Joxepa Madariaga
Gerriko kultur elkarteko kidea

‘‘
Askotan, inguruko
guztiek hartzen dute
erabakia gaixoa bera
baztertuta, eta, nire
ustez, hori ez da egokia»
Felix Zubia
Zainketa intentsiboetako medikua

‘‘
Kontua ez da ahaztea
edo errealitate hori
atzean uztea. Batzuetan,
badirudi debekatuta
dagoela baxu egotea»
Itxaro Mendizabal
Ttiklik elkarguneko arduraduna

‘‘
Gaur egun, amak ez nau
ezagutzen ondotik
igarotzean, baina une
politak partekatzen
ditugu kantuaren bidez»
Maddi Zubeldia
Abeslaria eta idazlea

‘‘



duten herrietan nabarmen jaisten
da etxebizitza hutsen kopurua.
Buruntza-Beterri, Oarso-Bidasoa
eta Donostia hartzen dituen ere-
muan eskualdeko etxe guztien
%5,7 osatzen dute etxe hutsek
(10.817 guztira). Batezbestekoak

hazi egiten dira hiriburutik al-
dendu ahala: Tolosaldean %7,7
dira etxe hutsak (1.730), Urola
Kostan %7,9 (2.814), Goierrin
%8,9 (2.980), Debagoienean %10
(3.053) eta Debabarrenean %10,9
(3.872). Debagoienaren eremu
funtzionalean, Aramaio (Araba)
sartzen du txostenak; eta Deba-
barrenean, berriz, Ermua eta Ma-
llabia (Bizkaia).

Errolda, egiteko
Arriolak berak esandakoaren
arabera, ordea, etxe huts gutxien
dagoen tokian dago behar han-
diena: «Hiri handietan». Hori
konpontze aldera, behin Konsti-
tuzionalaren erabakia ezagutu
ostean, Etxebizitza Legea inda-
rrean jartzeko pausoak iragarri
ditu Arriolak; betiere etxebizitza-
ren «funtzio soziala» helburu
hartuta, eta etxe hutsak etxebizi-
tza eskubidea egikaritzeko balia-
bide nagusi gisa erabilita.
Baina, etxe huts horiek alokai-

ruan jarri aurretik, ezinbestekoa
da etxe hutsen katalogo zehatz
bat osatzea, Arriolak berak onar-
tu baitu gaur egun ez dagoela etxe
hutsen errolda ofizialik. Gipuzko-
ako Kaleratzeak Stop plataforma-
ko Marce Garciak esandakoaren
arabera, Konstituzionalak legea
eten zuenean eskatu zioten kata-
logoa egiten hasteko Etxebizitza
Sailari. «Baina ez dute egin orain-
dik, eta katalogo hori osatu behar
da bestelako edozein neurri hartu
baino lehen, kanona aplikatzen
hasi baino lehen, alokairu behar-
tuak edo desjabetzeak egin baino
lehen; eta lan nekeza izango da».
Izan ere, etxe jabe bakoitzari au-
kera eman behar zaio etxe hori
hutsik edukitzearen arrazoiak
aurkezteko, eta horrek asko atze-
ra dezake guztia.
«Dena den, gure ustez, ona da

Auzitegi Konstituzionalak legea
ontzat jo izana, etxebizitza esku-
bidea bermatzeko tresna oso ba-
liagarriak jartzen dituelako admi-
nistrazioen esku». Aurrerantze-
an hartuko diren neurrien eragin-
kortasuna borondate politikoa-
ren araberakoa izango dela
gaineratu du.

Eider Goenaga Lizaso 

B
izileku bat izatea
eskubide subjekti-
bo gisa izendatzen
du Euskal Autono-
mia Erkidegoko

Etxebizitzaren Legeak, eta etxebi-
zitza hutsak dituzten jabeak zi-
gortzea, alokatzera behartzea edo
etxea desjabatzea aurreikusten
du. Lege hori 2015eko ekainean

onartu zuen Eusko Legebiltza-
rrak, baina indargabe gelditu zen
indarrean sartzeko aukerarik izan
baino lehen. Legearen hainbat
punturen kontrako helegitea aur-
keztu zuen Espainiako Gober-
nuak, eta 2016ko apirilean Espai-
niako Auzitegi Konstituzionalak
bertan behera utzi zuen legearen
aplikazioa, haren edukien gaine-
ko erabakia hartu arte. Urriaren
2an heldu zen erabakia: Konstitu-

zionalak ontzat jo ditu legearen ia
puntu guztiak. Horren ondorioz,
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza
Sailak eta udalek bi urtean baino
gehiagoan hutsik dauden etxebi-
zitzen inguruko neurriak hartze-
ko aukera dute.
Konstituzionalaren ebazpena

ezagutu eta hurrengo egunean,
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak
egindako 2017ko txostenaren da-
tuak ezagutarazi zituen Iñaki

Arriola EAEko Etxebizitza, Ingu-
rumen eta Lurralde Antolaketa-
rako sailburuak. Txosten horren
arabera, Gipuzkoan 24.426 etxe-
bizitza daude hutsik, baina horie-
tako erdiek baino gutxiagok
(11.610) betetzen dituzte baldin-
tzak administrazioek kudeatu
ahal izateko.
Izan ere, alokagai edo salgai

dauden etxebizitzak merkatuan
daudela ulertzen du legeak, eta,
beraz, zerrenda horretatik kanpo
daude. Etxebizitza Legeak etxea
hutsik edukitzeko baleko arrazoi
gisa hartzen dituen baldintzak
betetzen dituzten etxeak ere ze-
rrendatik kanpo utzi ditu Etxebi-
zitzaren Behatokiak; alegia, osa-
sun arrazoiengatik, lan arra-
zoiengatik, gizarte larrialdi edo
dependentzia arrazoiengatik aldi
baterako hutsik gelditu diren
etxebizitzak.
Dena den, Jaurlaritzak kudea-

garritzat jotzen diren etxe guztiak
alokagai jartzeko neurriak gaur
bertan hartuko balitu ere, ez lira-
teke 11.610 izango, horietako as-
kok ez baitituzte betetzen inor bi-
zitzen jartzeko moduko baldin-
tzak. Hain zuzen ere, kudeagarri-
tzat jotzen diren etxeetatik 4.442k
soilik betetzen dituzte bizitzera
berehala sartzeko baldintzak; gai-
nerako etxeei dagokienez, obra
edo egokitzapen txikiren bat be-
har dute 3.500 inguruk, eta obra
handia ia 3.000 etxek. Obrak egi-
teko diru laguntzak aurreikusten
ditu Etxebizitza Legeak.

Hiriburuetan, gutxiago
Gipuzkoako etxebizitza kopuru
osoarekin alderatuta, %3,4koa da
etxebizitza huts kudeagarrien ba-
tezbestekoa (%3,3 EAEn); baina
batezbesteko hori asko jaisten da
hiriburuetan. Donostian, %1,4koa
da etxebizitza huts kudeagarrien
batezbestekoa (Bilbon, %1,6koa;
eta Gasteizen, %2,3koa).
Azterketa bera herrien tamai-

naren arabera eginez gero, argia
da joera; herriak zenbat eta txikia-
goak izan, orduan eta handiagoa
da batezbestekoa. Araba, Bizkai
eta Gipuzkoako datu orokorrei
erreparatuz gero, 2.500 biztanle-
tik beherako herrietan %7,5ekoa
da etxe hutsen batezbestekoa;
%4,5ekoa da proportzioa 2.500
eta 20.000 biztanle arteko herrie-
tan; eta %2,6koa 40.000 eta
100.000 biztanle artekoetan. Hi-
riburuen, berriz, %1,8koa da ba-
tezbestekoa.
Etxebizitzaren Behatokiak

«eremu funtzionalen arabera-
ko» etxebizitza hutsen neurketa
ere egin du (kudeagarriak eta ez-
kudeagarriak batuta). Horren
arabera, hiriburua inguratzen

Gipuzkoan hutsik dauden 24.426 etxebizitzetatik 11.610 dira
azken bi urteetan, arrazoirik gabe, erabili gabe daudenak.
EAEko Etxebizitza Legearen arabera, etxe horiek alokairura
bideratzeko neurriak har ditzakete Eusko Jaurlaritzak eta udalek.

Etxebizitza eskubidea
etxe hutsekin betez

Etxe batek bi urtetik gora egin behar ditu erabilerarik gabe etxe huts gisa hartzeko. LESOBI / GOIERRIKO HITZA

Kudeagarritzat jotzen
diren etxeetatik 4.442k
soilik betetzen dituzte
bizitzera berehala
sartzeko baldintzak
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Aitziber Arzallus Azpeitia

U
rtebete pasatxo da
Urola Erdiko Man-
komunitateak ta-
maina handiko
hondakinen bilke-

ta sistema aldatu zuela. Ordura
arte, herritarrek astean behin bota
zitzaketen bolumen handiko
hondakinak zaborretara: beste
edukiontzien alboan uzten zituz-
ten, eta kamioia pasatzen zen
haien bila. Iazko uztailaren lehe-
netik, ordea, bi aukera dituzte he-
rritarrek: bata, zuzenean Garbi-
gunera eramatea; eta, bestea,
Emaus kooperatibara deitu, eta
hondakin horien bila etxera etor
daitezela eskatzea. Bilketa sistema
aldatu eta urtebetera, egungo ego-
eraren berri eman du mankomu-
nitateak. Haren arabera, «hobe-
ra» egin dute bilketa datuek: hi-
rukoiztu egin da berrerabiltzen
diren hondakinen kopurua, eta
erdira jaitsi zabortegira bideratu-
takoa. Era berean, biltzeko modua
aldatu zutenetik, herritarrek ta-
maina handiko hondakin gutxia-
go uzten dute kalean, eta «nabar-
men» igo da Emausek jasotzen
duen dei kopurua. Horregatik,
herritarrak «zoriondu» egin ditu
mankomunitateak.
Inma Puerta Emauseko Trapu-

ketariak kooperatibako zuzenda-
riaren hitzetan, «esanguratsuak»
dira zenbakiak. Aurten, urtarrile-
tik abuztura, Urola erdialdeko he-
rritarren 661 dei jaso dituzte
Emauseko Trapuketariek; iaz aldi
berean baino %234 gehiago. Ho-
rren ondorioz, 128.279 kilo honda-
kin bildu dute etxez etxe; iaz garai
berean baino %252 gehiago. Aldiz,
asko jaitsi da kalean jaso duten
hondakin handien kopurua:
10.575 kilo, iaz baino hamar aldiz
gutxiago.
Hondakinen berrerabiltze tasa

hirukoiztu egin da etxez etxeko
bilketa handituta, horixe baita
Emaus kooperatibaren zeregine-
tako bat, ahalik eta hondakin
gehiena berrerabiltzea. «Askok
zaborra dela uste dutena hala ez
dela baieztatu dugu guk. Urtean,
1,9 milioi kilo hondakin kudea-
tzen ditugu, eta %70 berrerabil-
tzea lortzen dugu», azaldu du
Puertak. Iaz, urtarriletik abuztu-

ra, 23.035 kilo hondakin berrera-
bilgarri bildu zuen Emausek Urola
erdialdean; aurten, epe berean,
40.930 kilo izan dira, %78 gehiago.
Hala ere, Puertak uste du herrita-
rrek ez dutela kontzientziarik be-
rrerabilpenaren inguruan. «Ez
dira ohartzen norberak nahi ez
duen hori zenbateraino izan dai-
tekeen baliagarria beste batentzat.
Adibidez, altzarien kasuan, oso
garrantzitsua da zerbitzua eskatu
duen herritarrak nola desmunta-
tu duen jakitea. Kontu handiz ibili
bada, berrerabilerarekin sentsibi-
litate handia badu, eta nola des-
muntatzen den baldin badaki,
bermatuta dugu altzaria beste
etxebizitza batean erabiltzeko
moduan egongo dela».
Kontzientzia hori lantzen haste-

ko, mankomunitateko herrietan

bildutako hondakinekin erakus-

ketak antolatu dituzte Azpeitian

eta Zestoan. Erakusketa horietan

ikus zitekeen posible dela etxebizi-

tza bat elementu berrerabiliekin

soilik janztea eta apaintzea.

Emauseko Trapuketariek, oste-
ra, bai, haiek ondotxo dakite be-
rrerabiltzea zein garrantzitsua

den. Ekimen sozialeko eta irabazi
asmorik gabeko kooperatiba ho-
rrek duela 37 urte hasi zuen ibilbi-
dea Gipuzkoan, bazterketa egoe-
ran edo hura jasateko arriskuan
dauden herritarrak lan mundura

sartzeko helburu bakarrarekin. 34
langile ditu gaur egun, horietatik
30 lan kontratu finkoarekin; ema-
kumezkoak dira erdiak.
Kooperatibak ez du jasotzen

inolako diru laguntzarik, eta hon-
dakinen kudeaketa du diru iturri.
Berrerabiltzeko moduan dauden
hondakinak salduz ateratzen du

diru sarreren parterik handiena,
eta zenbait mankomunitatetan
ematen dituen zerbitzuei esker
gainontzekoa. «Hondakin ez-
arriskutsuen eta hondakin arris-
kutsuen kudeatzaile baimenduak

gara gu, eta baita berrera-
bilerarako prestatze gune
baimendua ere», zehaz-
tu du Puertak. 
Donostiako Belartzan

duten egoitzara erama-
ten dituzte etxez etxe bil-
tzen dituzten hondaki-
nak. «Hiru gune ditugu
han: salmenta gunea,
deskarga gunea eta bilte-
gia. Biltegian daukagu
ehunen sailkatze gunea
baita berrerabiltzeko
prestatzen ditugun pie-
zak ere». Hondakinak,

biltegira eraman, eta pisatu egiten
dituzte aurrena. Gero, sailkatu
egiten dituzte, motaren arabera;
eta, ondoren, bereizi: berrerabil-
tzeko moduan daudenak eta ez
daudenak. Gailu elektrikoak, be-
rriz, tailerrean ikuskatzen dituzte.
Salmenta gunera bideratzen di-
tuzte berrerabil daitezkeenak, eta

beste ingurumen kudeatzaile ba-
tzuen esku uzten dituzte gainon-
tzekoak. Puertaren hitzetan, urte-
an 80.000 lagunek egiten dituzte
erosketak Belartzan daukaten
dendan.

Doako bilketa zerbitzua
Mankomunitateak gogoratu du
Emaus kooperatibarekin duela
kontratatuta bolumen handiko
hondakinak biltzeko zerbitzua.
«Berrerabiltzeko moduan dau-
den eta ez dauden hondakinak ja-
sotzen ditu Emausek; guzti-guztia
biltzen du». Hondakin hauek ja-
sotzen ditu: tresna elektriko eta
elektronikoak (telebistak, irra-
tiak, garbigailuak, berogailuak...);
egurrezko, metalezko eta beiraz-
ko osagaiak dituzten altzariak (ar-
mairuak eta antzekoak, mahaiak,
gau mahaiak, besaulkiak, so-
fak...); oheak, andak, somierrak
eta lastairak; mota guztietako
arropa eta oinetakoak; eta jostai-
luak, liburuak eta antzeko beste
edozein objektu.
656-78 95 74 telefono zenbaki-

ra deitu, eta ordua jarri behar iza-
ten da zerbitzu hori baliatu ahal
izateko. Gero, Emauseko langile-
ak etxera joaten dira hondakinak
jasotzera. Herritarrei eskatzen
dioten bakarra da altzariak des-
muntatuta izan ditzatela eurak
joaten direnerako. Etxeko gela
bat husten duten bakoitzean 
—lau metro koadro edo 200 kilo
hondakin gehienez—, eta nahi
beste alditan erabil daiteke zerbi-
tzua. Doakoa da.

Urola Erdiko Mankomunitateak tamaina handiko hondakinak biltzeko sistema aldatu
zuenetik, hirukoiztu egin da berrerabiltze tasa, eta erdira jaitsi da zabortegira doana.

Hondakinak ez dira zaborra

Irailaren bukaeran erakusketa egin zuten, Azpeitian, Urola Erdiko Mankomunitatean jasotako tamaina handiko hondakinekin. EREGI

Urtean, 1,9 milioi kilo 
hondakin kudeatzen ditugu, 
eta, horietatik, %70
berrerabiltzea lortzen dugu»

«Ez dira ohartzen norberak
nahi ez duen hori beste
batentzat zenbateraino izan
daitekeen baliagarria»
Inma Puertas
Emaus kooperatibako zuzendaria
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Olatz Mitxelena Pasaia

E
z da bere ohiko mo-
dalitatea, baina bis-
tan da horretan ere
bikain moldatzen
dela. Begoña Lazka-

no pasaitarrak oso emaitza onak
lortu zituen joan den asteburuan
Vila Joiosan (Alacant, Herrialde
Katalanak), Itsas Kayakeko Euro-
pako Txapelketan: laugarren
postua lortu zuen K1ean, bakar-
ka, eta brontzezko domina kolko-
ratu zuen gero, K2 mistoan, Da-
niel Sanchez Viloria espainiarra-
rekin batera. Txapelketara sasoi
onean iritsi bada ere, ezustekoa
eman du Trintxerpeko piraguista
gazteak.
Izatez, pistako palista da Lazka-

no, ur lasaietakoa, baina azkenal-
dian oso lehiakor aritu da itsas za-
baleko probetan. Espainiako Txa-
pelketan parte hartu zuen
irailean, K2 modalitatean, Amaia

Benavente errenteriarrarekin ba-
tera, eta urrezko domina kolko-
ratuta amaitu zuten saioa. Emai-
tzak emaitza, ordea, eta, Lazka-
nok berak aitortu duenez,
oraingoz, lehiatzea baino gehia-
go, gozatzea izan da proba horie-
tako helburua. «Oso ahogozo
txarrarekin bukatu nuen Pistako
Munduko Txapelketa, eta gauza
berriak probatzeko gogoa nuen».
«Erabaki txarren ondorioz»,

Lazkanoren K4 ontzia finaletik
kanpo gelditu zen Portugalen jo-
katu zen Munduko Txapelketan,
eta pasaitarrarentzat kolpe latza
izan zen hura: «Finalean sartzea
zen txapelketa horretako helburu
argia, horretarako taldea geneu-
kan, baina ez genuen lortu. Emai-
tza horrek lekuz kanpo utzi nin-
duen». Sentsazio txar horiek
ahaztu nahian hasi zen bestelako
erronkei heltzen. Pentsatu eta
egin. Eski surfera pausoa eman,
eta itsasoan lehiatzeari ekin zion

pasaitarrak. «Oso modalitate
teknikoa da, eta abantaila dauka-
te kirol horretan esperientzia du-
tenek», azaldu du. Baina ez dau-
ka damurik: «Asko disfrutatzen

ari naiz», adierazi du, joan den
igandeko proba gogoan. «Olatu
asko hartu genituen, eta frantzia-
rrekin borrokan ibili ginen estro-
pada guztian. Laugarren postuan

jarri ginen azken kilometroetan,
eta estutzeko esan zidan Danik
[Sanchez Viloria]». Lazkano oso
pozik dago Europako Txapelke-
tan brontzezko domina irabazita,

eta esker on hitzak beste-
rik ez dauzka Sanchez
Viloriarentzat. «Hark
eskarmentu handiagoa
du itsasoan, eta asko la-
gundu dit».
Trintxerpeko pira-

guista, gaur egun, Blume
zentroan ari da entrena-
tzen, Madrilgo Errendi-
mendu Handiko Zentro-
an, eta Luis Brasero da
haren prestatzailea. Laz-
kanok oso argi dauka
pistako aurtengo helbu-
ru nagusia zein den: «Be-

rriz K4ko taldean sartzea eta
Munduko Txapelketa lehiatu ahal
izatea. Bertan banatzen dituzte
Olinpiar Jokoetarako txartelak,
eta erronka hori jarri diot neure

buruari. Oso urte garrantzitsua
izango da». Lazkanok badaki oso
jende gutxi sailkatuko dela, eta
oso zaila izango dela horietako bat
izatea. Errealitate horretaz jaki-
tun, ez du hitz egin nahi 2020ko
Tokioko Olinpiar Jokoez, baina
buruan dauzkala aitortu du. Ba-
rruan daukan guztia emango du
bi urte barru Tokion lehiatu ahal
izateko. BAT Basque Team funda-
zioaren babesa izango du bide ho-
rretan. Abuztuan jokatuko dute
Munduko Txapelketa, eta udabe-
rrian jakingo du bertan izango
den edo ez.

Pasaiako badian hazitakoa
Gaur-gaurkoz, Pasaian punta-
puntan dabilen palista da Lazka-
no. Horren adibide, 22 urterekin
Rioko Olinpiar Jokoetarako sail-
katzeko zorian egon zen. Trin-
txerpekoa izanik, Pasaia Kayak
taldean ekin zion kirol ibilbideari,
eta Donostia Kayaken jarraitu
zuen hazten. Oso gazte zela iraba-
zi zuen Espainiako Txapelketa eta
16 urterekin deitu zion, lehen al-
diz, Espainiako selekzioak. Bron-
tzezko domina irabazi zuen es-
treinako Munduko Txapelketan.
Emaitza onek hauspotuta, pau-

so garrantzitsua eman zuen 18
urte bete zituenean. Trintxerpe-
tik atera eta Madrilera joatea era-
baki zuen, bete-betean piraguis-
moan aritzeko. Sevillara joan zen
ondoren, hasitako ibilbidean
pauso sendoak ematen jarraitze-
ko, eta berriz ere Madrilen bizi da
gaur egun.

Begoña Lazkano pasaitarrak brontzezko domina kolkoratu berri du Itsas Kayakeko
Europako Txapelketan, K2 mistoan; eski surfarekin gozatua hartu du azkenaldian.

Pistan nola, itsasoan hala 

Begoña Lazkano eta Daniel Sanchez Viloria, lehengo igandean, Altean (Alacant), Europako Txapelketan brontzezko domina irabazi berritan. GIPUZKOAKO HITZA

Oso ahogozo txarrarekin
bukatu nuen Pistako Munduko
Txapelketa eta gauza berriak
probatzeko gogoa nuen»

«Berriz K4ko taldean sartzea
eta Munduko Txapelketa
lehiatu ahal izatea, horixe da
aurtengo nire erronka nagusia»
Begoña Lazkano
Piraguista
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NORTASUN AGIRIA

Izen-abizenak.Begoña Lazkano.

Jaioterria.Pasaia.

Jaioturtea.1994ko urtarrilaren

14a.

Ikasketak.Kazetaritza.

Lorpen garrantzitsuenak.

2018an, brontzezko domina Itsas

Kayakeko Europako Txapelketan,

K2 mistoan, eta laugarren postua

K1ean; zazpigarren postua Esprin-

te Erako Europako Txapelketan,

K4 500 metroan; eta 14. postua

Munduko Txapelketan, K4 500

metroan.

2017an, brontzea eta bosgarren

postua Munduko Kopako bi pro-

batan, K4 500 metroan, eta 8. pos-

tua K1 500 metroan, bi probatan;

Munduko Txapelketan, 8. postua

K4 500 metroan.

2016an, zilarra 23 urtez azpiko

Munduko Txapelketan, K4 500

metroan, eta 7. postua K1 500 me-

troan; zilarra Munduko Kopan, K4

200 metroan, eta 4. postua K4 500

metroan; eta 8. postua Europako

Txapelketan, K4 500 metroan.



Unai Zubeldia Donostia

G
aur egungo gailuekin,

badirudi edonor izan

daitekeela argazkilari,

baina lanketa handia

dago argazki bakoitzaren atze-

an». Iñaki Delgado Gipuzkoako

Argazkilari Elkarteko kidearen

hitzetan, «argi polita edukitzea»

da argazki ona ateratzeko ezin-

besteko lehen baldintza. «Argia-

rekin egiten dugun jolasa delako

argazkia». Argazkigintzak ume-

tan zaletu zuen Delgado, eta pa-

sioz bizi du elkartearen egunero-

ko jarduna. 

Irabazi asmorik gabeko kultur

egitasmoa da Gipuzkoako Argaz-

kilari Elkartearena. «Argazkilari-

tzarekin zerikusia daukaten

ekintzak sustatzea da gure helbu-

ru nagusia», zehaztu du Delga-

dok. «Argazki historikoak txer-

tatuta», 70. urteurrena ospatzeko

argazki ondarearen lagin histori-

koari buruzko erakusketa presta-

tu dute elkartearen egoitzan ber-

tan —joan den ostiralean egin zu-

ten inaugurazio ekitaldia, eta

asteazkenera arte egongo da ikus-

gai—. 1945ean hasi zen gorpuzten

Gipuzkoako Argazkilari Elkartea,

«eta 1948an gauzatu zen lagun

kuadrilla baten proiektua». 88

bazkiderekin ekin zion bideari,

eta 400 inguru dira gaur egun.

Urteotan hainbat lokal izan ditu

elkarteak, baina Donostiako San

Telmo museoaren ondoan dago

1974tik.

Elkartearen 70 urteetan ga-

rrantzitsuak izan diren egileak eta

argazkiak bildu nahi izan ditu

Delgadok erakusketan. «Erretra-

tuak, natura hilak, paisaiak... 70

urte dauzkate erakusketako ar-

gazki batzuek, eta berriak dira

beste asko». Paperean, 500 ar-

gazkiko bilduma dauka Gipuzko-

ako Argazkilari Elkarteak, eta 35

argazki daude ikusgai erakuske-

tan.

Egunez eguneko jardunari da-

gokionez, urtean zehar lehiaketa

bat antolatzen du elkarteak. «Eta

mundu osoko 800 bat argazki ja-

sotzen ditugu urtero», zehaztu

du Delgadok. «Epaimahai bat

izaten dugu, eta argazkiei buruz

hitz egiteko baliatzen dugu sari

banaketa. Zer daukan faltan ar-

gazki bakoitzak, nola hobetu zite-

keen... Zalaparta pixka bat sor-

tzen da batzuetan». Gainerako-

an, argazkigintzan lehen pausoak

emateko bi ikastaro ere antola-

tzen dituzte urtero.

Bazkideen hileroko kuota, ho-

rixe da elkartearen euskarri na-

gusia. «Eta, ondorioz, argazkila-

riei argazkiak eskatuz-eta molda-

tu izan gara beti. Oso harrera ona

egin izan digute gehien-gehie-

nek». Lankidetza horren erakus-

garri dira asteazkenera arte ikus-

gai dauden argazkiak: Alberto

Fernandez Ibarburu —hala izena

du elkartearen areto nagusiak—,

Juan Angel Arrieta, Jaime Balles-

ta, Antonio Manzano, Jose Ortiz

Etxague, Diego Quiroga y Losada,

Armand Dumoulin eta beste

hainbat egilerenak.

Paperaren garrantzia
«Orain gutxi arte, eskutitzez egi-

ten genituen eskaerak, eta arazo

handirik gabe ematen zizkiguten

diapositibak. Horri esker pasa-

tzen genituen paperera». Gaur

egun, dezente aldatu da argazkiak

egiteko artea. «Baina paperak

inoiz ez du galduko indarra. Ar-

gazki asko ateratzen ditugu sake-

lakoekin-eta, baina horietatik

zenbat pasatzen ditugu paperera?

Niretzat, indar berezia dauka pa-

perak».

Astelehenetik ostiralera,

17:00etatik 21:00etara eta larun-

batetan 17:00etatik 20:00etara,

ateak alderik alde zabalik dauzka-

te Donostian, San Juan kaleko 27.

zenbakian. 70. urteurrena ospa-

tzeko erakusketan jarri dituzte in-

darrak bi asteotan, baina elkarte-

ko bazkideek egunerokoan ere

baliatu ahal izaten dituzte hango

euskarriak: liburutegia, bilerak

egiteko aretoa, proiekzioetarako

aretoa, laborategia, sukaldea...

«Argazkigintza, laguntasune-

rako bidea», filosofia hori erabat

barneratuta daukate Gipuzkoako

Argazkilari Elkarteko kideek, eta

elkarlan horretan jarraitu nahi

dute etorkizunean ere bidea egi-

ten. «Istorio jakin bat dago argaz-

ki bakoitzaren atzean», eta 70 ur-

teotako istorio txiki horiez beteta

dago elkartea. «Gure zaletasuna

bizimodu bihurtuta, argazkilari-

tzarekin gozatzen jarraituko du-

gu guk». Delgadok bide horri eki-

teko gonbita egin die herritar guz-

tiei.

Gipuzkoako Argazkilari Elkarteak argazki ondarearen lagin historikoari buruzko erakusketa
zabaldu du elkartearen 70. urteurrena ospatzeko. Asteazkenera arte egongo da ikusgai, Donostian. 

Klik eta klik, historian bidaian

Donostian, Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen egoitzan  ikusgai dagoen erakusketa. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Argi polita edukitzea da
argazki ona ateratzeko
lehen baldintza,
argiarekin egiten dugun
jolasa delako argazkia»

«Erretratuak, natura
hilak, paisaiak... 70 urte
dauzkate erakusketako
argazki batzuek, eta
berriak dira beste asko»
Iñaki Delgado
Gipuzkoako Argazkilari Elkarteko kidea
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MUSIKA

ANOETA2ZIO.

bBihar, 19:00etan, herriko plazan.

ARRASATELukiek.
bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

AZKOITIAAna Belen Garcia, 

Lucia Gomez, Igor Arostegi eta

Maria Lourdes Moratinos.

bBihar, 20:00etan, Amabirjinaren

Jasokundearen parrokian.

AZPEITIATuba Polkak.

bGaur, 22:00etan, Garagardo

azokan.

AZPEITIA IX. Tuba Jaialdia.

bBihar, 14:00etan, Plaza Nagusian.

AZPEITIASpanish Brass.

bBihar, 20:00etan, Soreasu

antzokian.

AZPEITIAStanda, L.S. Senghor

eta Jotakie.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

AZPEITIASpanish Tuba Quartet.

b Igandean, 12:30ean,

Sanagustinen.

AZPEITIA Jose Luis Frantzesena,

Itziar Urbieta eta Kbeat.

b Igandean, 20:00etan, Loiolako

basilikan.

BERGARASan Joxepe abesbatza.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Seminarixoan.

DEBADe Carajillos.

bGaur, 23:00etan, Itziarko

Burugorri ostatuan.

DONOSTIADepedro.

bGaur, 20:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIATenpera.

bGaur, 20:30ean, El Muron.

DONOSTIAWave Pictures.

bGaur, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIANeige Morte 

eta Euglena.

bGaur, 22:00etan, Mogambon.

DONOSTIA Ilargi Beltza.

bGaur, 23:00etan, Martuteneko

jaietan.

DONOSTIAEsto no es RRV: Los

Demenciales Chichos Acelerados,

Hijos de la Iglesia eta Aizu!.

bBiharr, 23:00etan, Martuteneko

jaietan.

DONOSTIADormanth, Rezikle, 
In Thousand Lakes eta Sonambula.

bBihar, 20:00etan, Mogambon.

DONOSTIAFanfare Ciocarlia.

bBihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAWillis Drummond 

eta Joseba Irazoki.

bBihar, 22:00etan, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIAMarvin & Guy, Mkol

eta Arizonako Billy.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAAnonimos.

b Igandean, 18:00etan, 

Martuteneko jaietan.

DONOSTIATxanbela Otxotea.

b Igandean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAPez Mago.

b Igandean, 19:30ean, 

Covent Gardenen.

DONOSTIAKllo eta Graham 

Van Pelt.

b Igandean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAThe Musical Box: 

A Genesis Extravaganza.

bAstelehenean, 20:00etan, Viktoria

Eugenia antzokian.

DONOSTIAAla.Ni.

bAsteartean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIACuarteto Breton.

bAsteartean, 20:30ean, Musikenen.

DONOSTIANosa Marshal.

bOstegunean, 19:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIA Julie Doiron.

bOstegunean, 20:30ean,

Dabadaban.

ERRENTERIANigara Zuek, Paxkal

Irigoien, Seitan, Isuo ta Kezman,

Peru Galbete, Iturria eta Hatxe.

bBihar, 18:00etan, Mikelazulon.

ERRENTERIATxost!, Klak!son 

eta Muskulo.

bBihar, 22:00etan, Niessenen.

HERNANIZu & Ni: Niko Etxart
eta Maialen Errotabehere.

bOstegunean, 20:00etan, Biterin.

IRUNLerndakaris Muertos 

eta Korkones.

bGaur, 21:30ean, Tunk aretoan.

IRUN Izaro.

b Igandean, 19:00etan, Amaian.

LEGAZPIParranda Los Paperos
eta Alaitasuna Errondaila.

bGaur, 20:00etan, Latxartegin.

OÑATI Izaro.
bBihar, 20:00etan, Gaztelekun.

OÑATIPurple Vellocet.
b Igandean, 19:00etan, Iturrin.

ORDIZIADonegal Harp Trio.

bOstegunean, 19:30ean, D’Elikatuz

aretoan.

OREXAD’Capricho eta Txoko DJ.

bGaur, 22:30ean, Ostatuan.

TOLOSAOasis Musikal Show.

bBihar, 19:30ean eta 00:00etan,

Berazubiko jaietan.

TOLOSAChuchin Ibañez mariatxia.
b Igandean, 17:30ean, Berazubin.

TOLOSAGolden Oriole & Gaute

Granli.

bAstelehenean, 20:00etan,

Bonberenean.

URNIETAEmengattun.

bGaur, 01:00ean, Xoxokako jaietan.

URNIETAGabenara eta DJ Altzibar.
bBihar, 01:00ean, Xoxokako jaietan.

USURBILAndoni.
bGaur, 22:00etan, Aginagako

jaietan.

USURBILOharkabe eta DJ Seymar.
bGaur, 23:30ean, Aginagako 

Eliza Zaharrean.

USURBILLarrian Gozo.
bBihar, 17:00etan, Aginagako 

Eliza Zaharrean.

USURBILLos Zopilotes Txirriaos
eta Laiotz.

bBihar, 00:00etan, Aginagako

frontoian.

USURBILDJ Txankleta eta 
DJ Jo Ta Txo.

bBihar, 04:00etan, Aginagako

Eliza Zaharrean.

VILLABONA-AMASASchwach,

Urgatz, Boogie Van, Managaitz,

Hyedra eta Olaia Toral.

bBihar, 17:30ean, Berdura plazan.

ZALDIBIATximeleta.

bBihar, 20:30ean eta 23:00etan,

plazan.

ZARAUTZKamorrah eta 
Gewoon Fucking Raggen.

bAsteartean, 21:00etan, Putzuzulon.

ZUMARRAGAHezur Beltzak.

bBihar, 19:30ean, Etxeberri auzoan.

ANTZERKIA

ARETXABALETAXake: Lur.

b Igandean, 17:00etan eta

19:00etan, Zaraian.

ARRASATEBeatriz Egizabal:
Ttak!.

bGaur, 19:00etan, Kulturaten.

BERGARAGanso & Cia: Kaput.

b Igandean, 12:00etan,

Seminarixoan.

BERGARAOroimenak: Madonna.

bAsteartean, 17:00etan,

Seminarixoan.

DONOSTIAKiti Manver eta 

Xevy Muradai: Sensible.

bBihar, 20:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIAMarkeliñe: ZooZoom.

b Igandean, 17:00etan, Martutene

parkean.

DONOSTIAKili Kolo: Madame 

de Sade.

bOstegunean, 19:00etan,

Intxaurrondo kultur elkartean.

ELGETAHansel y Gretelmusikala.

bBihar, 17:00etan, Espaloian.

IKAZTEGIETABeatriz Egizabal:

Ttak!.

bAsteazkenean, 20:00etan,

udaletxean.

Errenteria b Mukuru jaialdia

Musika sortzaileen elkargune bizia
Musikariek euren kezkak partekatu eta elkarrekin ikasteko jaio da Mukuru kolektiboa. Bihar aurkeztuko dute

proiektua, Errenterian egingo duten Mukuru jaialdian. Egun osoko egitaraua prestatu dute. 11:00etan, Musika,

zergatik kolektiboki kolektiboanmahai ingurua egingo dute Mikelazulo kultur elkartean. Bakarlarien saioak eta

kontzertu akustikoak izango dira 18:00etan, Mikelazulon bertan, eta Txost, Klakson eta Muskulo taldeen kon-

tzertuak izango dira 22:30etan hasita, Niessen aretoan —irudian, Kaskezur taldea—. MUKURU
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IRUNTDiferencia: Salir de cuentas
a los 50.

bBihar, 20:00etan, Amaian.

OÑATIPotx eta Lotx: Herriko 
festetan. DVD grabazioa.

b Igandean, 16:30etik 20:00etara,

Santa Ana antzokian.

PASAIAHamaika Buelta: 
Mila ezker.

bGaur, 22:30ean, Ibaiondo

frontoian.

PASAIALas XL: Abandónate 
mucho.

b Igandean, 19:00etan, Ibaiondo

frontoian.

URNIETAMirari Martiarena eta
Idoia Torregarai: Bakean dagoe-

nari bakean utzi!bakarrizketa.

bBihar, 21:30ean, Xoxokako jaietan.

DANTZA

ARRASATELasala: I.U., Female

eta Trip.

bBihar, 19:30ean, Amaia antzokian.

HONDARRIBIAKukai: Erritu.
b Igandean, 19:30ean, Itsas Etxea

auditoriumean.

PASAIATio Teronen Semeak:
Freshcool.

bGaur, 20:00etan, Gure Zumardian.

TOLOSARitmo de Luna.
b Igandean, 19:30ean, Berazubin.

TOLOSAMayerlingballetaren 

zuzeneko proiekzioa, Royal Opera

House-tik.

bAstelehenean, 20:30ean,

Leidorren.

URNIETAEgape taldea.
b Igandean, 13:30ean, Xoxokako

jaietan.

BERTSOLARITZA

AIAAinhoa Agirreazaldegi, Andoni
Egaña eta Iñigo Mantzisidor.

bGaur, 13:00etan, plazan.

ANOETAHitz neurtuetan jolas,

Euskal Jaietako bertso saioa: 

Andoni Egaña, Maialen Lujanbio,

Anjel Mari Peñagarikano eta 

Iker Zubeldia.

b Igandean, 18:00etan, San Juan

kalean.

DONOSTIABertso bazkaria: 
Alaia Martin eta Eli Pagola.

bGaur, 14:00etan, Amara Berriko

jaietan.

DONOSTIANazioarteko Inprobi-
satzaileen Bira: Araceli Argüello,

Amets Arzallus, Tomasita Quiala,

Julio Soto eta Jone Uria.

b Igandean, 19:00etan, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIAMundu bat ahoz aho

dokumentala eta solasaldia.

bOstegunean, 19:00etan, Casares

kultur etxean.

URNIETABertso afaria: Oihana
Iguaran eta Sebastian Lizaso.

bGaur, 20:30ean, Xoxoka auzoan.

URNIETABeñat Mujika eta 
Eli Pagola.

bBihar, 11:00etan, Xoxoka 

auzoan.

HITZALDIAK

ARRASATEMaria Pazos: 
Propuestas feministas para un 

sistema de pensiones y una eco-

nomía que incluya a las mujeres.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Kulturaten.

BERGARA Juanjo Alvarez: 
Entre Luxemburgo y Estrasburgo.

Dos tribunales internacionales en

la Europa de los derechos.

bAstelehenean, 10:00etan,

Seminarixoan.

Donostia b Nazioarteko Inprobisatzaileen Bira

Bertsoa mundura begira
Iruñea, Erandio, Hernani, Gasteiz eta Baiona igarota, etzi Donostiara iri-

tsiko da Nazioarteko Inprobisatzaileen Bira. Mintzola Ahozko Lantegiak

eta Lanku Kultur Zerbitzuak elkarlanean sortutako ekimena da. Araceli

Arguello, Amets Arzallus, Tomasita Quiala, Julio Soto eta Jone Uria ariko

dira kantuan azken saio horretan, 19:00etan, Antzoki Zaharrean —iru-

dian, orain bi urteko saioetako bat—. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

BERGARAAinhoa Lasa: Non 
jarri behar dugu arreta euskaraz

gehiago egin ahal izateko?.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Irizar jauregian.

DONOSTIAAngel Lerma: 
Las marmotas del Midi.

bOstegunean, 19:00etan, Okendo

kultur etxean.

ERRENTERIABidehuts, Erraiak,
Musikazuzenean eta Taupaka:

Euskal sortzaileen elkargunea.

bBihar, 11:00etan, Mikelazulon.

OÑATIMarkel Irizar: Erretiro 
aktiboa.

bAsteartean, 17:30ean, Pake Lekun.

TOLOSA Izar Arregi: Nerabezaroa
eta gurasoek ditugun beldurrak:

droga kontsumoa, lagunartea...

bAsteartean, 18:00etan,

Gorosabeleko liburutegian.

TOLOSAAiora Epelde: Feminis-

moaren oinarria XXI. mendean.

bOstegunean, 19:00etan, 

San Estebaneko auzo elkartean.

ERAKUSKETAK

ARETXABALETAMargotutako

hormak.

bUrriaren 30era arte, Arkupe kultur

etxean. Bisita gidatua izango da

urriaren 20an, 12:00etan.

DONOSTIA Judas Arrieta: 
Forever Toys.

bUrriaren 20ra arte, Okendo 

kultur etxean.

DONOSTIAArtea eta Mitoa. 

Pradoko Jainkoak.

bUrriaren 28ra arte, San Telmon.

DONOSTIAVirginia Ameztoy &
Eleanor Park.

bAzaroaren 4ra arte, Ekain galerian.

DONOSTIAPatxi Zapirain: 
Kontrakcion.

bAzaroaren 5era arte, Arteko

galerian.

EIBAR 7/7, zazpi artistaren lanak.

b Igandera arte, Portalean.

HONDARRIBIAMary Shelleyren

Frankenstein. 200 urte puskak 

jostenerakusketa.

bAbenduaren 31ra arte, 

Zuloaga Etxea udal liburutegian.

URRETXUTxaro Arrazola: 
Orekaren Kontua.

bUrriaren 21era arte, Juan de

Lizarazu erakusketa aretoan.

BESTELAKOAK

ALEGIA Ines Bengoa kontalaria.
bAsteartean, 17:00etan,

liburutegian.

ARRASATE Joxemari Carrere:
Nork dio beldurra? Izu istorikoak

kontatzeko kontuak.

bAsteazkenean, 17:30ean,

Kulturaten.

ATAUN Imanol Ituiño: Magia 

parrastan.

bBihar, 22:00etan, Troskaetan.

DONOSTIAGure Zirkua.
bUrriaren 27ra arte, Saguesen.

IRUNMaite Arrese: Yogipuinak.
bAstelehenean, 17:15ean, 

udal liburutegian.

LEZOFernando Anbustegi 

kontalaria: Kontu eta kantu.

bAsteazkenean, 18:15ean,

liburutegian.

ORIOPello Añorga kontalaria.

bAsteartean, 18:00etan, 

kultur etxean.

TOLOSA Imanol Ituiño eta 
Jose Fugy: Gertuko magia.

bBihar, 17:30ean, Berazubin.

USURBILTxan magoa.
bGaur, 17:30ean, Aginagako

jaietan.

USURBILPello Añorga kontalaria.
bAsteazkenean, 18:00etan, Sutegin.
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Jon Miranda Alkiza

Urruzolan du jatorria Pello Joxe
Aranburu Ugartemendiak (Alki-
za, 1936), eta baita, hura bezala,
han jaio, hezi eta bizi izan diren as-
kok eta askok ere. Zazpi mendeko
historia du baserriak, «eta zepa
asko eta aspaldikoak eman ditu
enbor zaharrak». Guztiak Urru-
zola historian zehar liburuan bil-
du ditu Aranburuk.
Zehazki, non dago Urruzola ba-

serria?

Alkizako Aldapa bailaran dago,
eta Larraul aldera ematen du. Ga-
rai batean bi bailara zeuden ingu-
ru horretan: Mendibailara eta Al-
dapa. Desagertu egin zen Mendi-
bailara eta gaur arte iraun du Al-
dapak. Urruzola, Arpide, Arpide-
garaikoa... inguru horrek osatzen
du gaur egungo Aldapa. Bere ga-
raian garrantzi handia izan zuen
bailarak, oraindik zutik dagoen
Egurrola errota egon zelako ber-
tan.
Noizkoa da Urruzola baserria?

Argi dago aspaldikoa dela baserri
hau. Alkizak Tolosarekin hitzar-
men kolektiboa egin zuenean,
1348an, azaltzen da lehenengo al-
diz dokumentuetan; orduan
agertu ziren Alkizako lehen base-
rri dokumentatuak. Hala ere, XIX.
mende hasierako Alkizako udal
dekretu batek lehenago ere koka-
tzen ditu herriko baserriak; Gi-
puzkoaren sorreran, hain zuzen.
Eta kontuan hartu behar da
1025ean agertu zela, lehen aldiz,
Ipuzkoa izena.
Zer esan nahi du Urruzola hi-

tzak?

Zalantzak dauzkat, baina, hurri-
tzetik ote datorren esaten dute.
Hurritza eta horri gehitutako ola
hitza. Lantokia da ola eta errota
ere bai. Alkizan bada, gainera, Al-
dapa bailaran bertan, Olaa izene-
ko baserria ere.
Hiru zatitan banatu duzu base-

rriaren historia, abizen jakin ba-

tzuekin lotuta.

Bai. Lehena, 1348 eta 1595 arte-
koa, nahikoa iluna, zatikatua eta
Urruzola abizenarekin lotura
daukana; Egurrola bat agertzen
da tartean. 1602 eta 1749 artekoa
da bigarrena, bost belaunalditako
Roteta abizenez osatua. Eta hiru-
garrena eta azkena, 1749tik gaur
egunera artekoa, sei belaunaldi-
tako Aranburu abizenarekin lo-
tura daukana.
Zuretzat aurkikuntza handia

izan zen jaiotetxean Roteta abi-

zenekoak bizi izan zirela jaki-

tea?

Bai. Baserriko paperen artean
arakatuta konturatu nintzen gure

etxekoa zela Roteta abizena.
Ezusteko handia izan zen nire-
tzat. Aiako Roteta errotan dago
Urruzolako Roteta horien abize-
naren jatorria. Hango hiru anaia
Alkizara ezkondu ziren eta horie-
tako bat, Martin Roteta, Urruzo-
lako Katalina Egurrolarekin ez-
kondu zen, 1602an. Handik au-
rrera, abizen horrek bost
belaunalditan jarraitu zuen base-
rrian.
Aranburutarrak Rotetaren on-

doren iritsi zineten Urruzola ba-

serrira, eta sei belaunalditan eu-

tsi diozue dagoeneko.

Bai. Gregorio Aranburu izan zen

lehenengoa, 1749an. Urruzolako
Ana Maria Rotetarekin ezkondu
zen hura; Aritzategigaraikoa ba-
serritik etorri zen. Bi anaiarekin
ezkondu ziren bi ahizpa. Ondo-

ren, Aranburutarrek sei belaunal-
ditan segitu dugu Urruzola base-
rrian. Hil berria den Jose Ramon
anaia eta haren emazte Karmen
Arruti 1971n itzuli ziren Urruzola-

ra, ama hil eta bi urtera. Orain,
koinata alarguna eta haren hiru
seme-alabak bizi dira han.
Hainbat eranskin batu dituzu

bigarren zatian. Zein dokumen-

tu mota dira horiek?

Historia bildu dut lehen partean,
eta dokumentuak bigarrenean;
hemezortzi eranskin dira guztira.
Esate baterako, 1348an Alkizan
dokumentatutako etxebizitzen
zerrendaren transkribapena da
lehenengoa. Azken eranskinean,
berriz, Urruzolako biztanleen
zerrenda edo genealogia egitera
ausartu naiz, 1348tik 2018ra arte-
koa.

Jende asko bizi izan da Urruzo-

lan. Horietako baten bat nabar-

menduko zenuke?

Pedro Jose Aranburu izena zuen
nire aitonak, eta Gipuzkoako Eliz-
barrutiko notarioa izan zen haren
anaia zaharrena. Aitonak berak
ere lan handia egin zuen baserrie-
tako aseguruekin.
Non lortu duzu hainbeste doku-

mentu liburua osatu ahal izate-

ko?

Liburu honetan Tolosakoa izan da
erabili dudan oinarrizko artxiboa.
2001ean artxibo hori izan nuen
oinarri Alkiza auzo eta hiribil-
duaren azterketa historikoa

(1348- 1950) liburua argitaratu
nuenean. Asteasun ere badago
beste artxibo bat, baina Tolosakoa
da Gipuzkoako garrantzitsuene-
takoa. Ona da Alkizako udaletxe-
ko artxiboa ere, eta han ere ibili
naiz informazio bila.
Urruzolak ere badu bere artxibo

propioa.

Bai. Dokumentu batzuk manten-
du dituzte, eta nik, duela urte ba-
tzuk Lazkaon bizi nintzela, liburu
forma eman nien ohar horiei guz-
tiei, azaleztatuta. Senideen artean
banatu nituen, 2010ean. Zaharki-
tuta zeudela konturatu, eta gaiari
heldu nion berriz ere; aurten kale-
ratu dut liburua.
Ohar horietan al du abiapuntua

kaleratu duzun liburuak?

Bai. 1994ko ohar zaharkituetan
eta Hernaniko Enrike Larrarte
Arregi nire lagun minak eskura
eman zizkidan Aranburu 1550-
1850 Arbasoak liburuan bilduta-
koetan. Beraz, idazlana ez da hu-
tsetik abiatu. Hala ere, Pello Mari
Otañok Oroimenak idazlanean
esandakoak bultzatu ninduen ni-
re jaiotetxearen eta arbasoen kon-
tuak idaztera: «Ikusirikan ugari-
tzen dijoazkidala lanak eta aztu-
tzen direla noizbait izkribatzen ez
direnak, liburu ontan jarri nai di-
tut gogoratzen zaizkidanak».
Zuk zeuk argitaratutakoa al da

azken lana?

Bai. 50 ale atera ditut, eta liburu
horiek banatzen ari naiz orain.
Apaiza naiz, eta apaizen artean
banatu nituen, baita senideen ar-
tean ere. Gertukoenei eman niz-
kien lehenengo, eta oparituz joan
naiz gero.
Zertan zabiltza orain?

Hernandorena kultur elkarteare-
kin aritzen naiz ikerketan, Zizur-
kilen; han bizi naiz. Taldetxo ba-
tean biltzen gara, eta Sustraiakal-
dizkaria kaleratzen dugu tarteka.
Zizurkilgo Elbarrena auzoa nola
osatu zen eta trenarekin lotutako
mugimendu hori guztia nola sor-
tu zen aztertzen ari gara orain.

«Baserriko biztanleen
genealogia bat egitera
ausartu naiz liburuan»

Pello Joxe Aranburu Ugartemendia b Ikerlaria

Aranburuk bere jaiotetxeko historiari erreparatu dio ‘Urruzola historian
zehar’ liburuan. Baserriari buruzko informazio ulerterraza ematen
saiatu da, oinarrizko dokumentu, artxibo lan eta transkripzioekin batera.
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ELKARRIZKETA

«Zalantzak ditut, baina
[Urruzola] hurritzetik
ote datorren esaten
dute. ‘Hurritza’ eta horri
gehitutako ‘ola’ hitza»

JON MIRANDA


