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Aitziber Arzallus Donostia

artxoaren
8a da, eta
Euskal Herriko emakumeak 24
orduz lanuztera deitu ditu Euskal Herriko
mugimendu feministak. Iazko lanuzteek izan zuten erantzuna ikusita, aurtengo greba ere arrakastatsua izango dela pentsa liteke, eta
egunean zehar han eta hemen
egingo diren mobilizazioetan jende askok parte hartuko duela. Baina pertsona adina errealitate daude, eta, batzuetan, nahi izatea ez da
nahikoa izaten. Izango dira greba
egingo dutenak, egunerokoan dituzten ardura eta eginbeharrak
egun batez bertan behera edo gizonen gain uzteko modua dutelako. Baina izango dira horretarako
zailtasun handiagoak dituztenak,
ardurapean jendea dutelako eta
haien zaintza beste batzuen gain
uzteko modurik ez dutelako. Edo
izango dira greba egiteko beharrik
ikusten ez dutenak ere. Bakoitzak
beretik hitz eginda, gaiaren inguruko iritziak partekatu dituzte
bost emakumek.
Pilar Mantillak 75 urte ditu, eta
Toron jaio zen (Zamora, Espainia),
baina 13 urte zituela familiarekin
Donostiara etorri zen bizitzera.
«Oso donostiar» sentitzen dela
nabarmendu du, Gipuzkoako hiriburuan egin baitu bere bizitza
guztia. Hiru seme-alaba eta bost
biloba ditu, eta alarguna da; duela
hamar hilabete hil zitzaion senarra. Bikote harremanari dagokionez, «zorteduna» izan delakoan
dago. «Oso zapalduta bizi ziren
nire amaren garaiko emakumeak; ni, berriz, sekula ez naiz sentitu horrela. 1964an ezkondu nintzen nire senarrarekin, eta bikote
harremanean askatasun handia
eman izan diogu elkarri. Elkar
errespetatuz, baina norberak bere
gauzak egiteko askatasuna izan
dugu beti».
Bere gauzetarako askatasuna
bai, baina lana gogotik egin ostean. Etxean zein etxetik kanpo aritutakoa da Mantilla. Aurrena, seme-alaben zaintzaz arduratu zen,
eta, gerora, baita biloben zaintzaz
ere. «12 urte ditu txikienak, eta,
dagoeneko, ez dute nire beharrik,
baina hemeretzi urtean arduratu
naiz biloben zaintzaz. Hamar urte
egin nituen bilobetako batekin,
eta bederatzi beste batekin. Gainontzekoak zaintzea ere egokitu
izan zait nire seme-alabek laguntza behar izan dutenean».
Lanegun luze eta neketsuak ditu gogoan. «05:00etan jaikitzen
nintzen lanera joateko, eta, han-
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Goian, Pilar Mantilla, Amaia Gonzalez eta Ana Serrano; eta behean, Araia Camarvallen eta Ane Zubiri. AITZIBER ARZALLUS

Euskal Herriko emakumeak 24 orduz lanuztera deitu ditu Euskal Herriko
mugimendu feministak. Gazteek zein helduek, denek dituzte grebarako
arrazoiak, baina, norberaren esperientziagatik eta bizi izan dituzten
egoerengatik, ziur asko, denek ez dituzte gauzak modu berean ikusiko.

Belaunaldi guztiak
borroka berean
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Daukagun indar guztia
erakutsi behar dugu;
nahikoa jo digutela adarra
eta munduak ezin duela
funtzionatu gu gabe»

Gizon batzuengan
jarrera aldaketa
nabaritzen hasi gara,
baina, oraindik ere,
gutxiengoa dira»

Manifestazioak egiten
genituen lehen ere,
baina askoz jende
gutxiago biltzen ginen;
bestelakoa zen egoera»

Nire etxean beti
egon izan dira banatuta
lanak eta ardurak,
baina badakit
salbuespena ginela»

Emakumeok egoeraz
jabetzen ari gara,
eta gizonekin ditugun
harremanetan nabaritu
egiten da hori»

Pilar Mantilla
75 urte

Amaia Gonzalez
66 urte

Ana Serrano
63 urte

Araia Camarvallen
24 urte

Ane Zubiri
22 urte

dik irtendakoan, 16:00etan, bilobak jasotzen nituen eskolan; haiekin egoten nintzen arratsaldean.
Eta, artean, etxera joandakoan,
hango lanak egin behar, noski».
Haren gain egon izan da beti
etxeko lanen eta seme-alaben
zaintza. «Etxetik kanpo lan egiten zuen senarrak, margolaria
zen, eta soldatapeko lan hura egitea zen haren betebehar eta ardura bakarra. Nik, aldiz, etxetik kanpo lan egin nuen garaietan ere
berdin-berdin gobernatu behar
izaten nuen etxea».
Alde horretatik, gauzak aldatzen ari direla uste du, gizonezkoek ardura gehiago hartzen dituztela etxean eta euren seme-alaben
zaintzari dagokionez. «Ez nuke
esango familia guztietan gizonek
emakumeek adina egiten dutenik, baina, oro har, garai bateko
gizonezkoek baino askoz gehiago
egiten dute gaur egungoek, eta
zoragarria iruditzen zait hori».
Bere seme-alaben etxean ikusten
du hori. «Gizonezkoek arropa lisatzen dute, garbigailua jartzen,
edo bazkalondoan mahaia jaso
eta harrikoa egiten. Garai batean,
pentsaezina zen hori».
Gauzak aldatzen ari dira, beraz,
«baina, oraindik, ez behar luketen beste». Horregatik, gaur greba egingo du Mantillak, aparteko
arazorik gabe, bakarrik bizi baita
eta ez baitu inor zaintzeaz arduratu beharrik. Uste du emakume
guztiek egin beharko luketela
gauza bera. «Daukagun indar
guztia erakutsi behar dugu; munduak ezin duela funtzionatu gu
gabe, eta nahikoa jo digutela adarra dagoeneko». Astelehenero joaten da Alderdi Ederrera pentsio
duinak aldarrikatzeko egiten dituzten mobilizazioetara, eta bere
pankarta hartuta joango da gaurko manifestazioetara ere. «Borroka, borroka eta borroka, horixe da
egin dezakegun gauza bakarra».

tzat. Etxeko lanik ez dut egingo, ez
dut kontsumituko, eta antolatuta
dauden ekintzetan eta mobilizazioetan parte hartuko dut, iaz bezala».
Orain dela 30 urte, ordea, emakumeek 24 orduz lanuztea egitea
«pentsaezina» zela dio, egoera
«oso bestelakoa» zelako. «Nik
orduan ere ospatzen nuen Emakumeen Eguna, manifestazioetara-eta joaten nintzen, baina ordukoek ez zuten zerikusirik gaur
egungoekin. Orduan, jendeari
azaldu egin behar izaten genion
zergatik atera ginen kalera eta
zergatik zen garrantzitsua emakumeek indarrak batzea. Orain
ere azalpenak eman behar izaten
ditugu, baina beste era batekoak».
Azken urteotan asko aurreratu
dela uste du, emakumeen egoerak hobera egin duela, nahiz eta,
oraindik, nahikoa ez izan. «Horren ondorioz hasi gara nabaritzen aldaketa gizon batzuengan,
baina gutxiengoa dira oraindik
ere, eta esparru horretan lan asko
dago egiteko. Nahiz eta jakin gure
aldarrikapenak zentzuzkoak direla, kosta egiten zaie euren pribilegioei uko egitea», azaldu du
Gonzalezek. «Martxoaren 8an
ahalegina egingo dute batzuek,
eta hainbat ardura euren gain
hartuko dituzte emakumeei greba egitea eta mobilizazioetan parte hartzea errazteko. Baina martxoaren 9an atzera lehengora
bueltatuko dira horietako asko.
Eta egunerokoan ardurak banatzen hastea, hori lortu nahi dugu
guk».
Antzeko iritzia dauka Ana Serrano hernaniarrak ere. 63 urte
ditu, eta greba egingo du gaur,
aparteko arazorik gabe. «Amaiaren egoera berean nago ni ere: ez
daukat seme-alabarik, ez senarrik, ez beste ezer. Beraz, arazorik
gabe egingo dut 24 orduko greba». Haren ustez ere, duela 30 urte «ezinezkoa» zatekeen horrelako zerbait. «Baina, azken urteotan, emakumeok gizartean lekua
hartzen ari gara, eta iaz sekulako
indar erakustaldia egin genuen
milaka eta milaka emakume kalera aterata. Lehen ere egiten genituen manifestazioak, mobilizazioetara joaten ginen, baina askoz

jende gutxiago biltzen ginen; bestelakoa zen egoera: ez zeukan zerikusirik gaur egungoarekin».
Gizon batzuengan jarrera aldaketa nabaritzen hasi direla dio Serranok. «Baina nahiko genukeen
baino askoz gutxiagorengan eta
nahiko genukeen baino askoz
mantsoago».

tzionatzen. Hala ere, uste dut gauzak aldatzen ari direla denborarekin; behintzat, askoz gehiago hitz
egiten da gauza horiei buruz, eta
arazoak begien bistara ekartzeko
balio du horrek». Aldaketarik
handiena «praktikotasunean»
antzematen dela iritzi dio Zubirik.
«Gero eta zalantzagarriagoa da
emakumeok eduki dugun rola,
baina oraindik ere badaukagu burutik kentzeko ideia pila bat, zaintzari lotutakoak eta».
Gaur egun, emakume zein gizon, teoria «denek» dakitela dio
Camarvallenek. «Oso ondo ikasita daukagu teoria hori, baina gero
gabeziak ikusten dira praktikan,
eta handiak, gainera». Teoriatik
praktikarako jauzia egitea falta
da, beraz. Eta, Zubiriren irudiko,

horretan eragina du emakumeen
jarrerak ere. «Emakumeok egoeraz jabetzen ari gara, kontzienteago gara, eta hori nabaritu egiten
da gizonekiko harremanetan.
Ondorioz, haiek ere euren rola aldatzen ikasten ari dira gutxinaka.
Kosta egiten zaie gauza asko aldatu behar dituztela onartzea, eta
eztabaidak ere izaten ditugu horren inguruan, baina pixkanaka
gauzak bere tokian jarriko ditugula uste dut». Gaur, adibidez,
zaintza guneetan parte hartuko
dute haien lagun gizonezkoetako
askok, eta beren gain hartuko dituzte lantokietan greba egingo
duten emakumeen ardurak. «Eta
bihartik aurrera ere euren gain
orain arte baino ardura gehiago
hartzea nahiko genuke».

Mantso bada ere, aldatzen
Amaia Gonzalezek 66 urte ditu,
eta Aretxabaletakoa da, baina Donostian bizi da urte askoan. Hark
ere erabateko greba egingo du
gaur. «Ez daukat seme-alabarik,
ez gurasorik, ez nire zaintza behar
duen beste inor. Bakarrik bizi
naiz; beraz, erraza izango da nire-

Eztabaida handia
Araia Camarvallenek 24 urte ditu,
eta Tafallakoa da (Nafarroa), baina Donostian bizi da azken urteotan. Gaur ez du lanik: libre du eguna. «Primeran egokitu zait, baina
lana izan banu ere greba egingo
nukeen, eta kalera aterako nintzatekeen». Ane Zubirik, berriz,
22 urte ditu, eta Lemoizkoa da
(Bizkaia), baina hura ere Donostian bizi da, han ari delako ikasketak egiten. Hari ere egun librea
egokitu zaio; ez du eskolarik, eta
ezta lanik ere, baina izan balitu ere
argi du greba egingo zukeela.
«Eguna disfrutatzera aterako
naiz, lagunekin eta ospakizunetan eta mobilizazioetan parte hartu nahi duten beste guztiekin batera».
Belaunaldi berekoak dira Camarvallen eta Zubiri, hizketaldiko bost emakumeetan gazteenak,
baina badira aldeak bataren zein
bestearen etxean emakumeak
izan duen lekuan. Camarvallenen
etxean «beti» egon izan dira banatuta lanak eta ardurak; Zubiriren etxean, ez horrenbeste. «Badakit salbuespena zela gurea»,
dio nafarrak. «Eskolan gaiaz hizketan hasten ginenean, konturatzen nintzen gainontzeko familietan gauzek ez zutela horrela fun-
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Emakumeei greba egitea eta mobilizazioetan parte hartzea errazteko, zaintza
zerbitzua emango dute Zarauzko hainbat gizonek, gaztetxean, 16:30etik 20:30era.

Putzuzulo, elkartasun gune
Aitziber Arzallus

artxoaren 8a da
gaur, Emakumeen Nazioarteko Eguna. Eta
Euskal Herriko
Mugimendu Feministaren aldarrikapenekin bat datozen emakumeentzat, greba egiteko eguna ere
bai. Bost ardatz ditu oinarrian
gaurko grebak: ikasleak, enplegua, kontsumoa, pentsiodunak
eta, batez ere, zaintza. «Bizitza
sostengatzeko ardura kolektiboa» eskatzen dute, «pertsonen
zaintza ez dadila zapalduen bizkar
geratu». Amantalak balkoian eskegi, eta kaleak hartuko dituzte
grebarekin bat egiten duten milaka emakumek.
Eta gizonek? Zer egin dezakete
mugimendu feministaren aldarrikapenekin eta grebarako arrazoiekin bat datozen gizonek? Nola
adierazi babesa? «Zaintza izango
da gizonezkoen egitekoa». Emakumeei grebarako deia egitearekin batera, gizonezkoei eskaera
zuzena egin die mugimendu feministak: «Zaintza lanen ardura
modu autonomoan hartzeko eta
antolatzeko»; hau da, zaintza
bere egiteko, eta lantoki zein herrietan zaintza gune komunitarioak antolatzeko. Eta halaxe egin
dute Zarautzen. Emakumeei greba egitea eta mobilizazioetan parte hartzea errazteko, Putzuzulo
gaztetxea zaintza gune bilakatuko
dute gaur, eta gizonak arduratuko
dira behar guztiei erantzuteaz.
Hodei Esteban da Zarautzen
Martxoaren 8rako gizonen zaintza sarea antolatzen ibili denetako
bat. «Mugimendu feministak
egiten duen hausnarketa da greba
egunean gizonon lekua ez dagoela
manifestazioko lehen lerroan. Eta
arrazoizkoa da: gizonok bagara
arazoaren sortzaileak, konponbiderako borrokan ezin gara emakumeen parean egon». Horren
jakitun izanda ere emakumeei
babesa adierazi nahi zietela azpimarratu du Estebanek. «Greba
egiteko erraztasunak eman nahi
genizkien, eta, horretarako, gaztetxean zaintza gunea jartzea erabaki genuen, euren haurrak edo
zaintza behar duen beste edozein
hara eraman dezaten».
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Gaztetxea egokitu egin dute
zaintza gune gisa erabiltzeko.
«Goian, haur txikienentzat espazio bat prestatu dugu, koltxonetekin-eta. Kontzertu gelan, musikarekin zerikusia daukaten gauzak jarri ditugu, umeekin
jolasean ibiltzeko, eta pintura
txoko bat ere prestatu dugu».
16:30etik 20:30era egongo da irekita Putzuzuloko zaintza gunea
—beharrezkoa zen aurrez izena
ematea—.
Asteak dira herriko hainbat gizon elkartzen hasi zirela, gaurko
zaintza gunea antolatzeko. Greba
egunean izango zituzten beharren berri emateko eskatu zieten
emakumeei, eta gizonei, berriz,
zaintzaile gisa parte hartzera animatzeko. Hainbat bide izan dituzte lanketa horretarako: posta
elektronikoa, joan den asteburuan udaletxe plazan jarri zuten
mahaia, eta guztia antolatzeko
egin dituzten batzarrak. Estebanen ustez, «erantzun ona» izan
du egitasmoak, zaintzaileen zein
erabiltzaileen kopurua egunez
egun handituz joan baita.

Estebanek. «Bai greba egunean
zaintza bermatze aldera, eta baita
gizonon egitekoari buruz hitz egiteko eta hausnartzeko aukera
emango digulako ere».
Egitasmoa «eredugarria»
izango dela uste du zarauztarrak.
«Oro har, sortzen diren
mugimendu berrien buruan jarri nahi izateko eta
protagonistak garela senInteresgarria eta aberasgarria
titzeko joera izaten dugu
izango da: zaintza bermatuko
gizonok, baina ohartu
dugu, eta gizonon egitekoari
behar dugu ez dela gure
buruz hausnartuko dugu»
momentua eta pauso bat
atzera ematea tokatzen
«Ohartu behar dugu ez dela gure zaigula. Gizonok ikasi
momentua eta pauso bat atzera egin behar dugu atzean
eman behar dugula; atzean
egoten, gu garelako araegoten ikasi behar dugu»
zoa». Zaintza gunea antolatzea lehen urratsa
Hodei Esteban
Zarauzko zaintza gunearen antolatzaileetako bat
izan delakoan dago Esteban, hemendik aurrera
erretiroa hartuta daudenak, Pu- gisa bereko ekinaldi gehiago etotzuzulon ibiltzen ziren guraso tal- rriko direla uste baitu. «Bai gai
dekoak, eta gaztetxeko asanbla- honen inguruan, baina baita besdako kide ez diren herriko beste te edozein gairen inguruan ere.
gazte batzuk ere bai». Horregatik, Ingurune desberdinetako pertsoesperientzia «interesgarria eta nak elkartzea lortzen dugunean,
aberasgarria» izango dela uste du beti saiatzen gara bilkurari probeEgitasmoaren beste alde on bat
ere nabarmendu du zarauztarrak:
askotariko jendeak izena eman
izana. «Gaztetxean ibiltzen garenoz gain, beste gizon batzuk ere
azaldu dira zaintza gunea antolatzeko egin ditugun bileretara:
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txua ateratzen, jendea ezagutzeko, jendearen egoerak ezagutzeko; eta horrek, aurrera begira,
beti ekartzen ditu elkarlanerako
aukerak».
Denborarekin ikusiko dute
lanketa horrek emaitzarik eman
duen edo ez. «Oraingoz, ez da gutxi jende berria ezagutzeko aukera izate hutsa, aurrez aurreko harreman hori eraikitzen hastekoa.
Aukera horiek bultzatzen dituzten ekintzak egiten jarraituko
dugu guk». Zaintza gune bat antolatu duten lehen aldia izaki, Esteban ziur dago ikasteko balioko
diela. «Beste kasu batzuetarako
baliagarri izango zaizkigun gauza
asko ikasiko ditugu, eta ez emakumeek greba egiten duten egunetan zaintzaz arduratzeko bakarrik; gure egitekoa da urtean zehar zaintzaren ardura guztia
emakumeen gain ez uztea».

Beste toki batzuetan ere bai
Zarautzen ez ezik, Gipuzkoako
beste herri batzuetan ere antolatu
dituzte zaintza guneak, emakumeek greba egiteko eta mobilizazioetan parte hartzeko aukera
izan dezaten. Usurbilen, adibidez,
Askatasuna plazan egongo da
zaintza gunea, eta eguerdian eta
arratsaldean izango da martxan;
Azpeitian, herriko bi ludoteketan
eskainiko dute zerbitzua —kalekoan, zortzi orduz; eta Sanjuandegikoan, lau ordu eta erdiz—; eta
Hernanin, Urumea Herrigunean
egongo da zaintza gunea.

Zaintza gune izateko egokitu dute Putzuzulo: koltxonetak jarri dituzte goiko solairuan, eta musika eta pintura txokoak kontzertu gelan. ARITZ MUTIOZABAL
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Proiektu pilotu berritzaile bat jarri dute martxan
Pasaian, emakume boluntarioen laguntzaz
herrira iritsi berriak diren emakumeei harrera
ona egiteko eta integrazio prozesuan laguntzeko.

Elkar lagunduz,
elkar elikatuz
Olatz Mitxelena Pasaia

gitasmo berritzaile bat
da, emakumeak protagonista dituena. Pasaiako Udalak bultzatuta
eta SOS Arrazakeria eta Elhuyar
elkarteek elkarlanean dinamizatuta, proiektu pilotu bat abiatu
berri dute Pasaian. Herriko emakumeen laguntzarekin, iritsi berriak diren emakumeei harrera
integrala egitea eta integrazio
prozesuan laguntzea da helburua.
Pasaiako Udalak aspalditik
abian jarri zuen lan ildo baten testuinguruan kokatu behar da
proiektua. Udalak hainbat egitasmo ditu martxan herrian bizi diren bizilagun guztien aukera berdintasuna eta elkarbizitza positiboa bermatzeko, «ikuspegi komunitario eta barneratzailetik,
betiere, iritsi berriei harrera egokia egiteko asmoz», zehaztu du
Maialen Ezkiogak, SOS Arrazakeria elkarteko kideak: jatorri askoko emakumeen taldea, elkar ezagutzeko gunea, harrera protokoloa, aholkularitza juridikoa...
Oraingoan, baina, aurrerapauso bat eman nahi izan dute, eta
«mentoretza soziala» ardatz
duen proiektu baten aldeko apustua egin dute. Ezkiogak azaldu du
mentoretza soziala zer den: «Aspalditik Pasaian bizi diren emakumeek etorri berri diren emakumeei laguntzeko prozesu bat,
euren komunitatean txertatzeko
bidea arinagoa izan dadin».
Ondorengoa da helburua:
«Lauzpabost hilabete iraungo
duen proiektu pilotu baten bidez,
herrian erreferente diren emakumeek iritsi berriei herria ezagutzen laguntzea, gizarte sareak sor
ditzaten, eta, batez ere, kultura
eta aisialdiarekin zerikusia duten
ekintzekin harremanetan jar daitezen».
Mentoreak eta mentoredunak,
hala izendatu dituzte proiektuan
protagonista nagusi izango diren
bi figurak. Aspalditik Pasaian bizi
diren emakumeak izango dira
mentoreak, eta Pasaiara iritsi be-

E

rriak mentoredunak. «Emakumeak atzemateko fasea» bukatu
berri dute orain, eta zailtasun batzuk izan dituztela aitortu du:
«Mentoreak geureganatzeko
izan dugu zailtasun gehien,
proiektu honek gutxieneko konpromiso batzuk hartzea eskatzen
duelako, eta aurreiritzi asko izaten direlako».

Formakuntza saioak

Pasaiako hainbat jatorritako emakumeen taldea, Pasai Antxoko kultur etxean. OLATZ MITXELENA

Boluntarioak izango dira parte
hartuko duten emakume guztiak, 18 urtetik gorakoak, eta besteak beste, formakuntza jasotzeko, bileretan parte hartzeko zein
bikoteko jarraipen bileretan parte
hartzeko konpromisoa hartu beharko dute euren gain. «Astean
behin elkartu beharko dute gutxienez, eta, horrez gain, bilerak
egin beharko dituzte gurekin.
Prozesu guztian erreferente berberak mantendu ahal izatea da
helburua».
Proiektuan parte hartuko duten emakume boluntarioak lortuta, formakuntza saioak emateari
ekin diote aste honetan bertan,
«mentoretza zertan datzan azaltzeko, mentorearen eta mentoredunen funtzioak argitzeko eta zehazteko, eta proiektuaren helburuak eta faseak zein diren komunikatzeko». Emakume iritsi berriei formakuntza ematen hasi
dira lehenbizi, eta ondoren hasiko
dira proiektuan gidari izango diren emakumeak trebatzen.

Horrez gain, hamabostean edo
hilabetean behin, SOS Arrazakeria eta Elhuyar elkarteetako dinamizatzaileekin ere bilerak egingo
dituzte partaideek, «jarraipena
egiteko eta bikoteen artean zer
moduz moldatzen ari diren ikusteko». Ekainera arte elkartuko dira bikoteak,
eta proiektua «azken fasean» sartuko da ondoIritsi berriei edozein gestiotan ren; ebaluazio lanak
laguntzeko, kafe bat hartzeko, egingo dituzte orduan.
herria ezagutzen laguntzeko... Ondorioak atera, eta zertan huts egin duten eta
balioko du egitasmoak»
nola hobetu dezaketen
Maialen Ezkioga
SOS Arrazakeria elkarteko kidea
aztertuko dute fase horretan.
bukatuta, berriz, bikoteak osaOrain baino lehen ere egin izan
tzeari ekingo diote antolatzaileek, dira mentoretza egitasmoak, eta
eta, ondoren, astean behin elkar- SOS Arrazakeriak berak ere badu
tzen hasiko dira emakume bo- antzeko egitasmo bat: Urretxinluntarioak. «Edozein gestiotan dorra. Haur eta gazte etorkinekin
laguntzeko, kafe bat hartzeko, garatzen du proiektua. Hizkuntza
herria ezagutzen laguntzeko, alorrean ere egin izan dituzte
prozesuan aurrera egiteko...», mentoretza proiektuak, baina
azaldu du Ezkiogak.
emakumeekin lehen aldiz ari dira
Helburuak eta funtzioak zehazteaz gain, beste hainbat gai ere
hartuko dituzte hizpide formakuntza saioetan: «Diskriminazioa, atzerritartasuna, emakume
etorkinekiko aurreiritziak eta estereotipoak...». Formakuntza

‘‘

lantzen mentoretza soziala. Bidea, beraz, urratzeke dago oraindik, eta prozesu horretan zer hobetu eta zer moldatu egongo dela
aurreikusita ere, «onurak» nabarmendu dituzte proiektuaren
arduradunek,«mentoreenak
zein mentoredunenak».

Onurak, guztientzat
Arduradunek argi daukate iritsi
berriei inklusio prozesua erraztuko dietela Pasaian, baita harreman sarea zabaltzen eta gaitasun
linguistikoak hobetzen lagunduko dietela ere. Baina argi dute
onura horiek ez direla izango iritsi
berrientzat soilik. «Proiektu pilotu honetan parte hartuko duten
emakume pasaitarrek asko dute
irabazteko», zehaztu du Ezkiogak. «Konfort eremutik atera,
eta, aurreiritziak kolokan jarrita,
errealitate sozial berriak ezagutzeko aukera izango dute. Eta, horrez gain, kulturartekotasunean
ere trebatuko dira».
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‘Nor da nor’ pitin
bat sadikoagoa
xakurraren bila sastrakaren batean sartu
eta itsumustuan lanpara magiko bati ostikoa ematen badiot, abaguneak
ez nau ustekabean harrapatuko.
Jenioari eskatuko diodan guraria
aspalditik pentsatuta dut: nire
ezinikusiak filtro moduan erabilita, gizataldeak deuseztatuko
dituen aparatu bat. Nor da nor
jokoaren modukoa, baina pitin
bat sadikoagoa. Loquilloren
fanak? Botoia sakatu eta pof,
egin du haienak. Orioko traineruaren hooliganak? Utikan.
Txertoen aurkakoak? Kito,
hanka hemendik. Lumadun
beroki ultra-arinen erabiltzaile-

T

ak? Antzarak ferratzera. Trastearekin klik eta klik, ordu erdia
pasatzerako bakarrik nengoke
munduan, baina a ze gozamena.
Nire maniekin metodikoa eta
protokoloak jarraitu zalea naiz
oso, eta gailua piztu bezain
pronto desagerraraziko nukeen
lehenbiziko tropela ere —guztien
artean presazkoena— zehaztuta
dut: Conquis-en ikuslegoa.
Amorru neurrigabekoa diot betidanik saio horri, oker dagoen
guztiaren laburpen moduan
ikusten dut. Neurririk gabeko
lehiatu eta erronka bota behar
gogaikarria dago, batetik. Reality
ziztrin batekin komunikabide
publikoaren funtsa bera ardura-

R
IRITZIA
Danel Agirre
gabeki desitxuratzea, bestetik.
Edota urtero milioika euro
Espainiako ekoiztetxe handienetako baten esku ipintzea. Ezerk
ez dit haginetako min handiagoa
eragiten, ordea, emanaldien
audientzia egundokoek baino.
Endekapena islatzen dute, guztia
berdin zaigulako erakusgarri
gardena dira. Conquis jarraitzea
zergak ez ordaintzeko Panaman
enpresa sortzearen baliokidea
da, nire munduan.
ETBko programa ekarri zidan
gogora, nahiko modu bitxian,
adiskide batek pasatutako Gorka
Bereziartuaren txioak. Xabier Arzalluzen heriotzaren harira, bere
biografiako pasarte mamitsua

Irudia b Donostia

erreskatatu zuen kazetariak.
Franco hil osteko nahas-mahasean EAJk milizia bat sortu zuela
aditzera ematen du bertan, trankil asko, totem jeltzaleak. CIAn
aritutako entrenatzaile eta «gure
tailerretan» ekoitzitako arma eta
guzti. Lastima Arzalluzek bere
burua hainbeste maite, eta Javier
Ortizi liburu ezin gizenagoa atera
zitzaion. Madrilen ez zuen tamainako adreilua inork irakurri nahi
izan, ze bestela Audientzia Nazionalak razzia bat aginduko zukeen Sabin Etxean. Niri piztu zitzaidan zalantza berbera argituko ziguketen orduan: milizia horrek
egun existitzen jarraitzen duen
ala ez.
EAJ bada apur bat Hezbollah.
Eta niri, behintzat, ez zait batere
kostatzen Andoni Ortuzar
komandante jantzita irudikatzea, krisi baten erdian bere
etxeko liburutegiko pasaleku
sekretutik desagertzen, lurraza-

letik berrehun metro azpira
dagoen aginte postura bidean.
Arzalluzen aitortzari bueltaka
nenbilela izan nuen epifania,
soldaduak egun inor ohartu gabe
nola entrenatzen ote dituzten
asmatu nahian. Conquis ez da,
akaso, reality ziztrin bat, goi gerlari jeltzaleak entrenatzeko
ezkutuko egitasmo militarra baizik. Iruzur ezin sofistikatuago
bat, diru publikoa maisutasunez
desbideratuta elikatzen dena.
Inozo sentitu nintzen orduan:
saioaren aurkezle txit nekagarriak alderdiaren mitinetan parte
hartzeak ez zidan bere garaian
inongo alarmarik piztuarazi.
Nire susmoa egiazkoa balitz,
berripaper honek honezkero
zerbait argitaratu izango zukeela
esango didazu. Baina erne, jeltzaleekin diru-laguntza plan
eskuzabala sinatu berri du eta
BERRIAk. Ni ez nintzateke jende
horretaz ere fidatuko.

Adingabeentzako zentro batean sartu
dute igandean hildako umearen ama
ARRASATE b Joan den igandean, kalean hilda agertu zen haur jaiobe-

rri bat, Arrasaten, auto baten azpian, plazenta ondoan zuela. Minutu
batzuk geroago, 17 urteko neska bat agertu zen Arrasateko ospitalean,
erditu berritan, eta han atxilotu zuten ertzainek. Gipuzkoako Adingabeen Fiskaltzak asteartean erabaki zuen neska adingabeen zentro itxi
batean sartzea. Epaileak deklarazioa hartu dio mutil lagunari ere.

‘Persona non grata’ izendatu dute Rodolfo
Martin Villa Espainiako ministro ohia
ARRASATE b Intxorta 1937 elkarteak testua aurkeztuta, eta EAJ, EH
Bildu, PSE-EE, SSPBA eta Irabaziren aldeko botoekin, Arrasateko Udalak aho batez erabaki du Rodolfo Martin Villa Espainiako ministro ohia
persona non grata izendatzea. Gasteizen 1976ko martxoaren 3an izan
ziren hilketen harira epai dezatela eskatu du Intxorta 1937 elkarteak.

«Esaten diren hainbeste
faltsukeria ez ditut
kalifikatuko. Asmo argi batekin
jaio zen GuraSOS: Zubietako
errauste planta ez egitea»
Jose Ignacio Asensio
Gipuzkoako Ingurumen diputatua

Martxoan hasiko da Nikanor Lertxundi
eta Andoni Aristiren aurkako epaiketa
GETARIA b Getariako taberna bateko zaratak bizilagunengan eragin

Berdintasunaren sustraiak sendotuz
Aurten 30 urte beteko ditu Lilatoiak, emakumezkoen herri lasterketak. Berdintasunaren aldeko borrokan, antolatzaileek pauso txiki bat gehiago eman zuten 30 urte atzera, eta gizartean erabat sustraituta dago jada. Etzi
izango da lasterketa, 10:30ean, Donostian —irudian, herenegun egin zuten aurkezpen ekitaldia—. Bulebarrean hasi eta bukatu, 4,7 kilometroko ibilbidea egin beharko dute parte hartzaileek. Zumba beroketa saioa izango dute 09:30ean, eta Ezten Giro eta Gabenara taldeak zuzenean ariko dira 10:00etan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

zuen kalteari irtenbiderik ez emateagatik, bi urte eta erdiko espetxe zigorra eta bederatzi urte eta erdiko inhabilitazioa eskatu dute Nikanor
Lertxundi egungo alkatearen (EH Bildu) eta Andoni Aristi aurreko alkatearen aurka (EAJ). Martxoan hasiko da epaiketa.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.
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egitea, nahiz eta askotan esaten
den zazpi egunetan ezin dela gauza askorik egin». Ez zeukaten oso
argi gazteak bi asteko egonaldietan parte hartzera animatuko ote
ziren. «Eta gure ustez, gainera,
astebete nahikoa da ezarritako
helburuak betetzeko eta emaitzak izateko. Seinale ona izango
da gazteak etxera penatuta eta
epea motza izan den irudipenarekin itzultzea».

Euskaraz bakarrik

Ausartu kultur elkarteak antolatutako udalekuak Astigarragako Santiagomendi aterpetxean egingo dituzte, uztailean. AUSARTU KULTUR ELKARTEA

Hainbat hilabetez hausnartu ondoren, gazte talde batek Ausartu kultur elkartea
sortu du, aisialdia bestelako heziketa mota batetik bideratu nahi duen egitasmoa.

Aisialdia, heziketa ez-formaletik
Josu Artutxa Dorronsoro
Hernani

rteak zeramatzaten beste aisialdi
talde edo enpresa
batzuentzat lanean, udaleku itxietan zein irekietan, eta baita gazteleku eta ikastetxeetan ere. Aitor
Altuna Ausartu kultur elkarteko
kidea da ametsa egia bihurtzeko
asmoa zutenetako bat. Elkarteko
kideak hezkuntza ez-formalean
lanean aritu izan dira hainbat
proiekturekin. «Ez nuke esango
akats sistematikorik zegoenik,
baina gauza batzuekin ez geunden ados».
Elkarteko kideak ohartu ziren
sarritan gazteak «udalekuen gisako esperientzia baliagarririk bizi izan gabe» geratzen direla.
«Eta horren jakitun hasi ginen bide berri bat eraikitzen bestelako
proiektu batekin». Erabaki «ausart» horri tiraka jarri zioten izena elkarte sortu berriari. Gazte asko eskaintza zehatzik gabe gelditzen direla ondorioztatu zuten el-

U

karteko kideek. «Hezkuntza ezformal osoa, agian, ez, baina elkarteko kideok ondo ezagutzen
genuen aisialdiaren mundua; gure esperientzia oinarri hartuta
abiatu gara, beraz». Onena zer
den ikusi, funtzionatzen ez duenak zergatik ez duen balio ondorioztatu, eta nola funtziona dezakeen aztertu dute, besteak beste.
Gaur-gaurkoz, hiru kidek osatzen dute elkartea, baina ez diote
mugarik jarri kopuruari. Altunak
azaldu du «adin bertsukoak» direla guztiak, 23 eta 25 urte artekoak. Herri mailakoa ez, «Euskal
Herri osoko elkartea» izan nahiko lukete; oraingoz, ez dauka gune fisikorik, baina, legez, Hernanin daukate emanda izena.
Bi gauza zeuzkaten argi hasieratik: 16 urtetik gorako gazteentzat ez zegoela eskaintza handirik, eta leku askotan gazteek
proiektuan integratzeko eta autonomiaz jokatzeko tresnak falta
dituztela. «Oso erraza da esatea
proiektua guztiok osatzen dugula, baina begiraleak egiten du programazioa, komeni zaion mo-

Astigarragako Santiagomendi
aterpetxean egingo dute egonaldia, uztailean. «Herritik gertu eta
urrun dago aldi berean, ingurune
natural apropos batean».
2005ean eta 2006an jaiotakoak
elkartuko dituzte uztailaren 7tik
13ra bitarte, 2003an eta
2004an jaiotakoak hilaren 14tik 20ra, eta
2001ean eta 2002an jaioAstebete nahikoa da helburuak takoak 21etik 26ra. 190
betetzeko eta emaitzak izateko; euro ordaindu beharko
du bakoitzak. «Harreseinale ona izango da gazteak
manak oso gertukoak
etxera penatuta itzultzea»
izan daitezen nahi dugu,
eta baita talde aktibo bat
«Gurasoen baimena behar da
lortzea ere». Euskal Heirudiak sare sozialetan
jartzeko, baina zergatik ez utzi rriko gazte guztientzat
gazteek ere erabaki dezaten?» da eskaintza. «Eta, hain
zuzen ere, eremuarena
Aitor Altuna
Ausartu kultur elkarteko kidea
izan da helburu nagusietako bat: jendea hainbat
gazteei «aisialdirako eskaintza txokotatik etor dadin nahi dugu,
desberdin bat» ematea: udaleku askotariko talde bat osatzeko».
itxiak izango dira. «Eta ilusio beHutsetik sortutako udaleku bat
rezia dugu». Hiru txandatan ba- antolatzen duten lehen aldia
natuko dituzte egonaldiak, eta izango da elkarteko kideentzat.
lauzpabost hezitzaile egongo dira «Horregatik, guretzat egokiagoa
bakoitzean, 30 gazterekin batera. zen astebeteko egonaldi txikiak
duan». «Mekanizatutako kudeaketa» amaitu eta «talde modura» funtzionatuko duen proiektu
bat osatu nahi izan dute Ausartu
kultur elkarteko kideek.
Elkartearen helburua da datorren udan 12 eta 18 urte arteko

‘‘

Hizkuntza da elkartearen gakoetako bat: euskaraz soilik aritzen
dira. «Euskal Herrian gazteak aisialditik hezi nahi baditugu, euskaraz egin beharko dugu derrigor, guk ere hala bizi dugulako
errealitatea». Altunak azaldu du
batzuentzat «euskarazko udaleku arrunt bat» izango dela, hizkuntzarekiko pertzepzioan eraginik izango ez duena. «Beste askorentzat, berriz, arnasgune bat
izan daiteke. Anima dadila jendea
proiektua barnetik bizitzera,
ederki pasatuko dugu eta!».
Udalekuez harago, elkarteak
bestelako ekintzak ere antolatzen
ditu, eta herriko eta inguruko aisialdian eragiteko erronka dauka.
Jakitun daude gaur egun edozein
albiste, gertaera edo informazio
«mila aldiz bizkorrago» heltzen
zaiela denei. «Eta, batez ere, gazteei», zehaztu du. Sare sozialei
dagokienez, elkarteak jada badauka orrialde bat Facebooken,
eta kontu bat zabaldu berri du
Instagramen ere. Gazte asko eta
asko gaztelekuetan ibiltzen direla
ere jabetu ziren elkarteko kideak,
eta horietara ere joan dira informazioa eskaintzera.
Komunikazio kanpainari dagokionez, webgune bat ere sortu
dute: www.ausartu.eus. «Guretzat garrantzitsua zen .eusdomeinua eskuratzea, eta lortu dugu azkenean, nahiz eta denbora behar
izan dugun». Otsailaren 25etik
dago martxan webgunea, eta bertan dago elkartearen eta udalekuen inguruko informazioa.
Martxoaren 11n irekiko dute udalekuetan izena emateko epea, eta
webgune bidez egin beharko da.
Izen emate bakoitza bi zatitan banatzea erabaki dute. Batetik, gurasoek edo tutoreak bete beharreko zatia egongo da, eta, bestetik,
gazteak bete beharrekoa. «Hainbat arau hautsi nahi genituen. Argazkiak sare sozialetan publikatzeko, esaterako, gurasoen edo
tutoreen baimena behar da gaur
egun, baina zergatik ez utzi gazteek ere erabaki dezaten? Ez dezala
soilik gurasoak edo tutoreak erabaki gaztearen irudiak publikatuko diren ala ez».
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Desgaitasunen bat
dutenen zentro
berria, 2021erako
URRETXU b Gipuzkoako Foru

Aldundia, Urretxuko Udala eta
Aspace elkartea elkarlanean ari
dira: desgaitasunen bat daukatenentzako zentro integral bat eraikiko dute 2021erako, Urretxuko
Pagoeta auzoan. Egun, Labeaga
kalean dago eguneko zentroa,
baina bertara iristeko arazoak
daude.

IRPH Stop elkartearen protesta bat,
Eibarren. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

IRPH Stop elkarteak
Kutxabanken
abusuak salatu ditu
DONOSTIA b «2018an, Kutxabank abusuzko jardueretan oinarritu zen irabaziak izateko». Hala
salatu du IRPH Stop Gipuzkoa elkarteak. Salatu du Kutxabankek
zenbait mailegutan IRPH indizea
aplikatzen jarraitzen duela. «Eta
30 milioi euro inguru eman dizkio horrek».

«Saiatu gara jakiten
ea jendeak
zezenketak kentzea
nahi duen, eta ez
digute utzi. Ulertzen
ditut aldekoak
eta kontrakoak»
Eneko Goia
Donostiako alkatea

31.958
LANGABE KOPURUA,
OTSAILEAN
Urtarrilean baino 268 langabe gutxiago zeuden otsailean Gipuzkoan; 31.958 guztira. Iaztik, berriz,
%4,9 jaitsi da langabezia. 33.602
langabe zeuden 2018ko otsailean.
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1.385

Ertzainek 4.000 marihuana landare
zeuzkan sail bat desegin dute Zizurkilen

JAIZUBIA-AMUTE BIDEGORRIAREN LUZERA, METROTAN
Jaizubia eta Amute artean txirrindularientzat eta oinezkoentzat egin duten bidegorria ireki zuten astelehenean, Hondarribian. Bidasoa ospitalerako sarbideko biribilgunea eta Amute auzoa lotzen ditu bidegorri horrek, eta 1.385 metro dauzka. 1,2 milioi euroko kostua izan du.

ZIZURKIL b Sute baten abisua dela medio, 4.000 marihuana landare
zeuzkan sail batekin topo egin zuen Ertzaintzak joan den ostiralean,
Zizurkilen, eta desegin egin zuen. Haziak ereiteko hazitegia ere aurkitu zuten, 5.000 hazirekin, eta baita landareak lehortzeko gunea ere.
37 eta 42 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten; aurrekariak dauzkate.
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«Ikusleak
eskertzen du
dantza
tradizionalak
berritzea»
Eneko Galdos b Dantzaria
Aukeran dantza konpainiako kideetako
bat da Galdos. ‘Biz Hitza’ ikuskizuna
estreinatuko dute datorren astean, Bilbon:
«Euskara batuaren historia kontatuko
dugu dantzaren bidez». Zumarragako
Irrintzi dantza taldeko kidea ere bada.

Kerman Garralda Zubimendi
Zumarraga

Eneko Galdosek (Zumarraga,
1987) dantzan aritzen den modu
berean erantzuten die galderei:
arin–arin. Zumarragako Irrintzi
dantza taldean hasi zen dantzan,
baina hara eta hona dabil azkenaldian. Hurrengo astean, larunbatean, Biz Hitza ikuskizuna estreinatuko du Aukeran dantza
konpainiako kideekin batera, Bilboko Arriaga antzokian, Loraldia
jaialdian.
Ikusleek zerekin egingo dute
topo Biz Hitza ikuskizunean?
Euskara batuaren historia dantzatuarekin. Euskararen historia
da gure istorioaren haria: euskara
nola sortu zen eta euskalkietan
nola banatu zen dantzatuko
dugu; baina, elkar ulertzeko zeuden arazoengatik, euskara batua
sortuko dugu gero. Errealitate
horren kontakizuna da Biz Hitza.
Martxoaren 16an estreinatuko
duzue ikuskizuna. Izango al da
beste emanaldirik?
Loraldia jaialdian estreinatuko
dugu, eta beste hiru edo lau emanaldi ere izango ditugu gero. Halere, espero dut obra leku batean
eta bestean eskaintzen hastean
emanaldi gehiago lotu ahal izango ditugula.
Hemen inguruan izango dira
emanaldi guztiak?

Oraingoz, Bizkaian eta Gipuzkoan eskainiko ditugu emanaldi
guztiak. Ardatza euskara denez,
euskal hiztunek osatuko dute
gure lehen publikoa, baina formatuak berdin–berdin funtzionatuko luke atzerrian. Beraz, zergatik ez joan kanpora? Polita litzateke.
Asko bidaiatzen al da Aukeran
dantza konpainiarekin?
Tarteka kanpora joaten gara; urtarrilean, adibidez, Madrilen izan
ginen. Halere, hemen inguruan
izaten ditugu emanaldi gehienak.
Nolakoa da dantza ikuskizun
bat sortzeko prozesua?
Xabier Payak egin du Biz Hitza
obraren gidoia, eta hura etorri zen
istorioaren nondik norakoak
azaltzera. Oso argi zeukan dena,
eta halakoetan erraz egiten da aurrera; azken finean, dantza ikuskizun bat talde lan bat da: Edu
Muruamendiaraz da obraren zuzendari nagusia, eta haren ardura
da azken ukituak ematea, baina,
koreografia dezente direnez, denok laguntzen diogu. Bederatzi
dantzarioz gain, itzalean lan egiten duen jende asko dago: Ainhoa
Aierbe eszena zuzendaria, Nacho
Montero dantza garaikideko irakaslea, Oscar Armendariz jantzien arduraduna...
Antzerki konpainia bat dirudi
zuenak. Neurri batean, aktore
sentitzen al zarete?

dantza tradizionalean, eta esparru horretan ez dago ikasketa ofizialik. Alde horretatik, aurrerapausoak ematen ari dira, baina
bidea luzea da oraindik.
Zer dela eta?
Beharbada, euskal dantza tradizionalei ez diegu behar duten garrantzia eman. Gaur egun, ia herri
guztietan dago euskal dantza tradizionalak erakusten dituen dantza talderen bat, eta
haien esku utzi dugu jakintza hori transmititzea. Ez gara arduratu
ikasketa sakonagoak
Euskal dantza tradizionalean
lantzeaz. Badaude danez dago aukerarik ikasketa
aurreraturik egiteko; agian, ez tza klasikoko eta garaikideko ikasketak, baina
diogulako garrantzirik eman»
tradizionalekoak, orainsinesgarritasunez hitz egitea. dik ez. Galizian, esaterako, estimu
Ainhoa Aierbek laguntzen digu handia diete euren dantzei, eta
hobetzen.
ikasketa aurreratuak egin daitezDantza ikastean ez al da kon- ke han. Ea egunen batean hemen
tuan izaten antzerki izaera?
ere hala gertatzen den, hori lorAukeran dantza konpainia osa- tzeko lanean ari den jendea egon
tzen dugunon ikasketa prozesua badagoelako.
desberdina izan da. Batzuk dan- Zumarragako Irrintzi dantza taltza klasikotik heldu dira Aukeran dean ere bazabiltza egun. Lan
konpainiara; beste batzuk, garai- handia egiten duzue euskal dankidetik; eta bagaude euskal dan- tza tradizionalei eusteko?
tza tradizionalean aritu garenak Festetan, esaterako, oso era tradiere. Ni betidanik aritu izan naiz zionalean egiten ditugu dantzak,
Dantzariak gara, ez antzezleak,
baina, tarteka, antzerki izaera
geureganatu behar izaten dugu
istorioak aurrera egin dezan. Erosoago sentitzen gara dantzan jendaurrean hizketan baino, eta, horregatik, guretzat ez da erraza
adierazkortasun hori lantzea. Dagoeneko barneratuta dauzkagu
dantza mugimenduak, baina zeharo desberdina da jendaurrean

‘‘

baina egoten dira aukerak dantza
horiek garaikide bihurtzeko. Uste
dugu hori beharrezkoa dela, eta
jantziak, mugimenduak eta abar
berrituz joan gara azken urteotan. Paradoxikoa dirudi, baina
dantza tradizionalak modernizatu egin behar dira haiei eutsi diezaiegun eta atzean gera ez daitezen. Gainera, ikusleei gustatzen
zaie, eta eskertu egiten dute.
Ardura handia al da tradizioa aldatzea?
Aldaketa ezin da izan handia eta
bat–batekoa. Hainbat mugimendu lantzen ditugu euskal dantzetako pausoak oinarri hartuta. Baina zentzuz egin behar dira aldaketak, ikuslea erabat nahas ez
dadin. Ikusleak une oro jakin behar du dantza tradizionala ikusten ari dela, jakin behar du oinarrian zer mugimendu dagoen,
baina berritasunak ere eskaini
behar zaizkio.
Inguruko dantza taldeetan ere
ari dira dantza tradizionaletan
berrikuntzak txertatzen?
Joera hori orokorra da. Egia da
dantza talde guztiek daukatela
tradizioa aldatzea gehiago kostatzen den egun bereziren bat, baina guztiok izaten dugu aukera
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berrikuntzak txertatzeko. Konpainia handiagoek are errazago
sartzen dituzte berrikuntzak. Aipatu bezala, Aukeran dantza
konpainiaren kasuan, aldaketak
ez dira handiak izaten, baina beti
aldatzen dugu zer edo zer, ikuskizuna berria eta freskoagoa izan
dadin.
Ikuslea, beraz, ez da mesfidatia
aldaketei dagokienez.
Toki guztietan dago aldaketak
atsegin ez dituen dantzaren puristaren bat, baina, orokorrean,
jendeak atsegin handiz hartzen
ditu berrikuntzak. Denerako aukera egoten da, eta onuragarria
da berritasunak sartzea une egokian eta era atseginean. Publikoak begi onez ikusten ditu aldaketak, ez baititu beti dantza berberak ikusi nahi.
Bateragarriak dira, beraz, tradizioa eta berritasuna?
Noski. Biz Hitza-rekin lotura eginez, euskararen kasuan ere argi
ikus dezakegu hori: euskara aldatuz eta modernizatuz joan da, eta
euskaraz hitz egiten jarraitzen
dugu oraindik ere. Zerbait hil ez
dadin, beharrezkoa da garai berrietara egokitzea. Baina, esan bezala, aldaketak pixkanaka egin

Erraz uztartzen dituzu dantza
eta eguneroko bizimodua?
Bergarako musika eskolan egiten
dut lan, eta Urnietan entseatzen
dugu. Hara eta hona ibiltzen naiz,
beraz; batetik atera, eta bestean
sartu. Libreago egoten naiz larunbatetan.
Posible al da dantzatik bizitzea?
Posible da, jendeak lortzen duelako; baina Euskal Herrian ez da
erraza. Antzera gabiltza nire inguruko guztiak, denbora handik
eta hemendik ateraz.
Musika eskolako lana utziko zenuke erabat dantzan murgiltzeko?
Gustura nabil Bergaran. Dantza
irakaslea naiz, eta, beraz, esan dezaket nolabait dantza mundutik
bizi naizela. Dantza irakatsi baino
nahiago dut dantza egin, baina
gustura nabil.
Hortaz, harreman zuzena duzu
gaztetxoekin. Asko animatzen
al dira dantza egitera?
Boladak izaten dira. Egoten dira ia
inork izena ematen ez duen urteak, baina, agian, hurrengo urtean, plaza guztiak betetzen dira.
Dantzan hasi nintzenean, adibidez, nire adineko gazte askok
eman genuen izena, baina beheraldi handiak ere izan dira gero.
Egun ere gertatzen dira halakoak.
Dantza moda kontua da?
Moda... eta gurasoak nolakoak diren. Folklorea gustatzen zaien eta
estimatzen duten gurasoak badiKERMAN GARRALDA ZUBIMENDI
ra, dantzaren harra barruraino
behar dira, oso bortitzak izan ez sartzen diete seme-alabei. Baliteke horregatik izatea ziklikoa: gudaitezen.
Etorkizunean nolakoa izango da rasoak dantzan ibilitakoak izan
badira, haurrek ere dantza egiten
euskal dantza tradizionala?
Ez dakit nolakoa izango den, bai- dute. Eta haur horiek guraso direna etorkizuna bermatua duela nean, euren haurrak ere dantza
esango nuke. Izaten dira dena egitera animatuko dituzte.
beltz ikusten duzun egunak, eta, Dantzan hasten dena ez da sehorrelakoetan, zeure buruari gal- kula gelditzen, hortaz.
detzen diozu ea inori axola dion Dantzak lotu egiten du [barrez]!
egiten ari zaren horrek guztiak. Badago gazte uzten duenik ere,
baina ikasketak edo lana
tarteko kanpora joaten
diren askok jarraitu egiten dute, oztopoak oztopo. Gaztetxoak kontuan
Mutikoek uste dute nesken
izan gabe, gaur egun 26
gauza dela dantza. Gizonoi
dagokigu pixkanaka uste oker dantzari gabiltza Irrintzi
dantza taldean. Orokohoriek guztiak apurtzea»
rrean, dantzarien artean
Baina, gero, beti agertzen da au- giro atsegina izaten dugu, lagun
rrera egiteko indarra daukan nor- artekoa, eta erraza da eroso sentibait, eta horrelako pertsonek hai- tzea.
ze freskoa eta lanerako gogoa 26 horietatik zenbat zarete mutiekartzen dituzte beti.
lak?
Astean zenbat ordu eskaintzen Irrintzi dantza taldean izan dira
dizkiozu dantzari?
mutil gehiagoko urteak, baina joNormalean, astean hiru aldiz en- era orokorra da hori; Bergaran ere
tseatzen dugu, eta entsegu bakoi- gero eta mutil gutxiagok ematen
tzak bi ordu eta erdiko iraupena dute izena azkenaldian. Baina
izaten du. Halere, estreinaldia dauden horiek gustura daude, eta
gerturatzen ari denez, sarriago el- ziur nago probatuko balute guskartzen ari gara azken asteotan.
tura errepikatuko luketela askok.

‘‘

Dantza? Bizitzeko modu bat.
Zer eman dizu dantzak?
Alaitasuna eta bizitasuna.
Eta kendu? Ezer ez. Kendu
didan baino gehiago eman
dit.
Dantzarako plazarik bereziena? Antzoki txikiak gustatzen zaizkit asko, ikuslea oso
hurbil sentitzen delako. Baina
ez dago dantzarako plaza txarrik.
Nora heldu nahiko zenuke
dantzaren munduan? Ez
daukat helmuga zehatzik.
Baiezkoa ematen diet iristen
zaizkidan proiektu guztiei.
Norekin dantzatuko zinateke gustura? Helmugarik ez
daukadanez, buruan ez daukat dantzari jakinik. Halere,
agertokira nirekin igo diren
kide guztiekin oso gustura ibili
naiz dantzan.

Mutilei, ordea, kosta egiten zaigu
lehen pauso hori ematea.
Dantzarako arazo bihur liteke
gero eta gizonezko gutxiagok
dantza egitea?
Gaur egun, jada, guztiok denetik
egiten dugu. Irrintzin bai, behintzat, eta beste dantza taldeetan
ere, orokorrean, hala dela esango
nuke. Rolak ez ditugu banatzen
generoaren arabera, eta ez dago
arazorik. Halere, pena ematen dit
dantzan gero eta gizonezko gutxiago ikusteak.
Emakumezkoak baino lotsatiagoak dira gizonezkoak, ala?
Gaur egun, haurrak eskolatik
kanpoko ekintzaz beteta bizi dira:
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kirola, musika, ingelesa... Aukeratu egin behar da, azkenean ez
baitira denera iristen, eta, alde
horretatik, kirolak indar handia
dauka. Futbola, pilota, saskibaloia... Mutiko gehienek nahiago
dute kirola egin, dantza egin baino.
Ez da izango maskulinitatea eta
dantza egitea ez direlako elkarren ondoan irudikatzen?
Hala gertatzen da, bai. Tristea da,
baina argi ikusten da horrela dela;
eta umetan gehiago, beharbada.
Mutiko askok probatu aurretik
ezetz esaten diote dantza egiteari,
uste dutelako nesken kontua
dela; baina guztiz oker daude.
Dena den, boladaka doanez, baliteke datorren urtean mutiko askok ematea izena dantza eskoletan, eta jabetzea dantza denontzako esparrua dela.
Gustatuko litzaizuke Aukeran
dantza konpainia gazteenentzako erreferente bihurtzea?
Uste dut denoi dagokigula aurreiritzi oker horiek aldatzea. Gainera, irakaslea naizenez, gazteei zuzenean erakutsi diezaieket gizonezkoentzako esparrua ere badela dantza. Egia da ez dagoela dantza irakasle gizonezko askorik,
eta, azkenean, gurpil zoro bihurtzen da gaia. Pixkanaka, dantzaren munduan gabiltzan gizonezkook apurtu egin behar ditugu
uste oker horiek guztiak, eta frogatu behar dugu dantza mundu
guztiarentzako dela balekoa.
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egon ginen hasieratik. Haien aurka beldur pixka batekin jokatu
izan dugu azken partidetan». Eta
horren erakusgarri, 0-3 eta 6-0
galdu zituzten Sumendiren aurkako ligako bi lehiak. «Baina oso
maila ona emateko gai garela erakutsi genuen larunbatean».
Claudia Bermejo da taldeko kapitaina (Donostia, 1991), eta hura
ere harro dago taldeak emandako
mailarekin. «Lehen aldiz ari gara
finalerdietan, eta ez daukagu ezer
galtzeko; egoera hori baliatzen ari
gara beldurrak uxatzeko eta jarrera aldatzeko». Sumendiren aurkakoak «tentsio handiko partidak» izaten direla azaldu dute
biek. «Derbiak dira». Duela urte
batzuk klub berean egon ziren
Txuri-Urdinen eta Sumendin ari
diren jokalarietako asko, Kazkabarra izenarekin, Donostian.

Atsedenerako tarterik gabe

Claudia Bermejo eta Oihana Zaldua, Txuri-Urdin izotz jauregian daukaten gelatxoan. GORKA RUBIO / FOKU

Txuri-Urdin izotz-hockey taldeak ligako finalerdietako bigarren
partida jokatuko du bihar, Gasteizen, Sumendiren aurka.
Joan den larunbatean 1-2 galdu zuen etxean. Duela bost urte
sortu zuten taldea, eta asteburuan lehen aldiz sar daiteke finalean.

Estutzea bera
garaipena denean
Unai Zubeldia Donostia

P

roiektua jaioberria
da ia-ia. Bost pauso
txiki besterik ez du
eman oraindik. Asko dauka ikasteko,
baina Espainiako Ligako bi erraldoiei parez pare begira jarri da dagoeneko. Duela bost urte, ia ezerezetik sortu zen Txuri-Urdin
izotz-hockey klubaren emaku-

mezkoen taldea, eta, liga erregularra hirugarren postuan amaituta, finalean sartzeko borrokan ari
da, Sumendi Gasteizko taldearen
aurka. Donostiarrek 1-2 galdu zuten joan den larunbatean, TxuriUrdin izotz jauregian, finalerdietako kanporaketako lehen partidan, eta bihar jokatuko dute bigarrena, Gasteizen (14:15). Galduz
gero, hirugarren posturako lehiatuko dira gipuzkoarrak, Valde-

moro Madrilgo taldearen aurka,
ziurrenik —Majadahondak 0-3
irabazi zion larunbatean—. Irabaziz gero, berriz, etzi izango dute
hirugarren partida erabakigarria,
Gasteizen bertan (14:00).
«Intentsitate handiko partida
izan zen larunbatekoa», hasi du
azalpena Oihane Zalduak, TxuriUrdineko jokalariak (Zarautz,
1998). «Motibazioz gainezka
geunden, eta partidan sartuta

Larunbatean, azken unean iritsi
zen Sumendiren 1-2koa. «Eta
amorrua sentitu genuen», onartu du Bermejok. «Baina pozik
amaitu genuen, asko kostatu zitzaielako guri irabaztea». Koldo
Saenz eta Alex Lazkanoren aginduetara, donostiarrak gogor entrenatzen ari dira aste honetan
ere. «Ziur nago bigarren partida
irabazi egingo dugula; oso ziur,
gainera», adierazi du Zalduak.
Psikologia ikasketak egiten ari da
zarauztarra, eta taldekideentzat
motibazio hitzaldi gisako bat
prestatu zuen duela bi aste, Irene
Senac taldekidearekin batera.
«Sustoa eman diegu, eta halako
egoeretan ondo jokatzen dugu
normalean. Norabide onean ari
gara lanean».
Oso talde gaztea dauka Realak,
20, 21, 22 urte baitauzkate jokalari
gehienek. Ondorioz, Zalduaren
moduan, ikasten ari dira asko eta
asko. «Eta ez da erraza dena uztartzea», onartu du zarauztarrak.
27 urterekin, lanean ari da Bermejo, eta haren ohiko egun bat
nolakoa den entzutea nahikoa da
egin behar izaten duten ahaleginaz jabetzeko. «Goiz esnatu eta
lanera joaten naiz, 18:00ak aldera
arte. 18:30ean etxera iritsi, lagunekin kafetxo bat hartu, eta
19:30ean etxera berriz ere, sofara.
Zerbait jan, eta entrenatzera».
Joan-etorri horretan, klubeko
gaztetxoenak ere entrenatzen
ditu Bermejok —patinaje artistikotik iritsi zen izotz hockeyra—.
Zaldua, berriz, hipodromora joaten da entrenatzera. «Txiki-txikitatik ibiltzen naiz zaldian». Zarauztarrak azaldu du patinatzen
ere ez zekiela duela bost urte.
Txuri-Urdinen emakumezkoen taldea gizonezkoenaren itzale-

Gizonezkoak,
Puigcerdaren aurka
irabazi beharrean

R

Txuri-Urdin gizonezkoen
taldeari zaildu egin zaio
liga irabaztea. Joan den asteburuan jokatu zituen finaleko lehen bi partidak, etxean, Puigcerdaren aurka, eta berdinduta
iritsi dira hirugarren partidara.
Donostiarrek 6-4 irabazi zuten
larunbatean, baina kataluniarrek 1-1ekoa lortu zuten igandean, 4-6 nagusituta. 22:00etan
hasiko da biharko partida, eta
15:30ean etzikoa.

an bizi da oraindik ere, eta argazkiak ateratzen hasita argi gelditu
da hori. «Mutilek badauzkate euren aldagelak, baina gelatxo bat
besterik ez daukagu guk; ez daukagu aldagelarik». Entrenamenduak, berriz, iluntzean egin behar
izaten dituzte beti, «izotz pistan
ez dagoelako denentzako lekurik». 22:00ak aldera hasten dira
beroketa lanekin, entrenamendu
fisikoarekin, eta 23:00etan sartzen dira izotz pistan. «Ordu eta
laurden inguruko entrenamendua egin, dutxatu, hizketaldi txi-

‘‘
Ez daukagu ezer
galtzeko, eta egoera
hori baliatzen ari gara
beldurrak uxatzeko
eta jarrera aldatzeko»
Claudia Bermejo
Txuri-Urdineko jokalaria

«Sustoa eman diegu,
eta halako egoeretan
ondo jokatzen dugu
normalean. Norabide
onean ari gara lanean»
Oihana Zaldua
Txuri-Urdineko jokalaria

kiren bat egin, eta 01:00 izaten da
etxera iristerako. Oso gogorra da
erritmo hau, eta ea lortzen dugun,
astean behin besterik ez bada ere,
mutilen ordutegian entrenatzea». Izotz pistan askoz lehenago
sartzea, alegia.
Emakumezkoen liga indartzen
ari da pixkanaka. «Zortzi talde
gaude gaur egun, eta bost daude
gizonezkoen kasuan». Granadara eta Madrilera hiru bidaia egin
behar izaten dituzte urtean. «Eta
autobusean joaten gara beti, literetan». Baldintzak ez dira profesionalenak. «Baina ez gaude kexatzeko, urteroko kuota besterik
ez baitugu ordaintzen guk. Kluba
ahalegin handia egiten ari da alde
horretatik».
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KORRIKA KULTURALA
Herriz herri, egunotan ari dira lotzen hurrengo asteetarako emanaldiak, eta litekeena da beste
hainbat ekitaldi ere sortzea. Korrika Kulturalak, oraingoz, egitarau
hau osatu du Gipuzkoan. Bihar
Errenterian eta Donostian eskainiko dituzte lehen bi emanaldiak,
eta, oraingoz, apirilaren 11n izango
da azkena, Lasarte-Orian.
Bihar
Errenteria. Hortzuma taldearen
Jule antzezlana, 17:30ean, Zumardian.
Donostia. Mahai jokoaldia,
10:00etatik eguerdira eta
16:30etik iluntzera, Groseko
AEK Irrintzi euskaltegian.
Etzi
Asteasu. Ane Labaka eta Beatriz
Egizabalen Erradikalak gara ikuskizuna, 18:30ean, udaletxean.
Martxoak 13
Gaizka Insunza, Aitor Narbaiza eta Asier Amondo, Kalaportu ikuskizunaren aurkezpenean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Beroketa lanak egiteko
Apirilaren 4an hasiko da 21. Korrika, Garesen, eta kultur ekitaldi ugari
izango da ordura arte, AEK-k eta herrian herriko batzordeek antolatuta

Ordizia. Bertso Korrika, Iker Zubeldia eta Maialen Akizurekin,
18:30ean, Goiztiri AEK euskaltegitik abiatuta.
Martxoak 15
Beasain. Xabier Zabala eta Andoni Egañaren Enkarguz ikuskizuna,
19:00etan, Igartza jauregian.
Martxoak 21

Unai Zubeldia Donostia

Euskarari eskutik heltzea da
erronka. Euskaraz gozatzea, euskaraz haserretzea, maitatzea, kirola euskaraz egitea, Klika euskaraz egitea... 11 eguneko eskuz eskuko korrikaldi bat baino askoz
gehiago da Korrika; euskara
mundura zabaltzeko ariketa
erraldoia. Apirilaren 4an hasiko
da 21. Korrika, Garesen (Nafarroa), eta apirilaren 14an amaituko da, Gasteizen. Gau eta egun,
Euskal Herriko hamaika bazterretara iritsiko da 11 egun horietan, baina 11 egunetik haragoko
ekitaldia da euskararen aldekoa.
Beroketa lanetan murgilduta,
kultur ekitaldi ugari izango da
hurrengo hilabetean, AEK-k eta
herrian herriko batzordeek antolatuta. Gipuzkoan, bihar gozatu
ahal izango da lehenengo bi ikuskizunekin: Errenterian, Hortzmuga taldearen Jule antzezlana
eskainiko dute, 17:30ean, Zumardian; eta Donostian, berriz, mahai
jokoaldia egingo dute, 10:00etatik eguerdira lehenengo, eta
16:30etik iluntzera gero, Groseko
AEK Irrintzi euskaltegian. Lehen
bi ekitaldiak besterik ez dira izango horiek, gero eta emanaldi

gehiago lotzen ari baitira herriz
herri.
Bi urtez behin, hainbat emanaldi berri prestatzen dituzte Korrika Kulturalerako, eta sei estreinaldi izango dira aurten. Aiko taldearen Garaikideak ikuskizuna,
dantza eta musika oinarri dituena; Xabier Zabala musikariaren
eta Andoni Egaña bertsolariaren
Enkarguz lana, abesti bat sortze-

rrionandiaren lurralde poetikoa
irudikatuko duen Kalaportu
emanaldia —martxoaren 24an,
Donostian—.

Donostia. Iker Laurobarekin, kantu eta hitz solasaldi musikatua,
19:00etan, Antiguako Txirain elkartean.

Bertso emanaldi ugari

Martxoak 22

Sei estreinaldiez gain, herriz herri
ugaritzen ari da kultur eskaintza.
Etzi, esaterako, Erradikalak gara
ikuskizuna eskainiko dute Ane
Labakak eta Beatriz Egizabalek,
18:30ean, Asteasuko udaletxean. Maletak kontraSei estreinaldi izango dira
aurten, eta horietatik hiru ikusi esanez beteta, bertsoa eta
bakarrizketa uztartzen
ahal izango dira Errenterian,
dituzte 70 minutuko saioBeasainen eta Donostian
an. Bertsoak tarte zabala
Korrika apirilaren 7an sartuko izango du Korrika Kultuda Gipuzkoan, Irundik barrena, ralean; urrutira joan gaeta apirilaren 12, 13 eta 14an
be, Bertso Korrika egingo
igaroko ditu herririk gehienak dute, hurrengo asteazkenean, Ordizian, eta Iker
ko prozesu guztia taularatzen Zubeldia eta Maialen Akizu ariko
duena —Beasainen eskainiko dira bertsotan; Errenterian, Eibadute, martxoaren 15ean—; Hortz- rren eta Zestoan, berriz, bertso
muga Teatroa kale antzerki kon- afariak egingo dituzte martxoapainiaren Julelana, adin guztieta- ren 22an, 23an eta apirilaren 6an,
koentzako antzezlana —bihar, hurrenez hurren.
Errenterian—; Beñat Krolem arKorrika apirilaren 7an sartuko
tistaren Oholtza ikuskizuna, ber- da Gipuzkoan, Irundik barrena,
tsolaritza eta eskulturak lotzen eta, Nafarroan, Araban eta Bizdituen emanaldia; Pirritx, Po- kaian ibili ondoren, apirilaren
rrotx eta Marimotots pailazoen 12an, 13an eta 14an igaroko ditu
Musua ikuskizuna; eta Joseba Sa- Gipuzkoako herririk gehienak.

Errenteria. Bertso afaria, Unai Iturriaga, Irati Alcantarilla eta Haritz
Casabalekin, 21:30ean, Landare
elkartean.
Martxoak 23
Eibar. Bertso bazkaria Legarre
Gain elkartean, Jokin Bergara eta
Manu Goiogana bertsolariekin.
Desiree Magro izango da gai jartzailea.

Martxoak 24
Donostia. Joseba Sarrionandia
idazlearen Kalaportu emanaldia,
19:00etan, Viktoria Eugenia antzokian.
Martxoak 28
Donostia. Garagardo dastaketa,
18:30ean, Txirain elkartean, Antiguan.
Donostia. Barry Manley idazle eta
bakarrizketa egilearen Soinu baten istorioa emanaldia eta Morau,
20:00etan, Antiguako Txirain elkartean.
Hernani. Eider Perez eta Leire
Etxezarretaren Andre eta jabe
ikuskizuna, 20:00etan, Biteri kultur
etxean.
Martxoak 29
Lasarte-Oria. Dantza filma,
22:00etan, Manuel Lekuona kultur
etxean.
Martxoak 31
Lasarte-Oria. Dantza filma,
19:30ean, Manuel Lekuona kultur
etxean.
Apirilak 4
Donostia. Gure oroitzapenak, Joseba Sarrionandia idazlearen testuetan oinarritutako hamabi film
labur, 19:00etan, Lugaritz kultur
etxean.
Apirilak 6
Lasarte-Oria. Liburuaren laborategia: Mago Sun (Iñaki Ruiz de Galarreta), 17:00etan, Manuel Lekuona kultur etxean.
Zestoa. Bertso afaria, iluntzean,
gaztetxean —zehaztu gabe daude
bertsolariak—.
Apirilak 7
Lasarte-Oria. Ez da kasualitatea,
bertso saio musikatua, 19:00etan,
Ttakunenea elkartean.
Apirilak 11
Lasarte-Oria. Metrokoadroka
sormen laborategiaren Miss Karaoke ikuskizuna, 21:00etan, Ttakunenea elkartean.
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Donostia b dFeria jaialdia

ANTZERKIA

AZKOITIA Drumkopters

AMEZKETA Tdiferencia:

eta Myriam RZM.
b Gaur, 22:30ean, Matadeixen.

Peter Punk.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

AZPEITIA Hiri Galduak

ANDOAIN Hortzmuga:

eta Indian Feathers.
b Gaur, 22:30ean, Sanagustinen.

En sus zapatos.
b Asteartean, 11:00etan,
Gazte Lokalean.

DONOSTIA Morfeo:

Los cuernos de Don Friolera.
b Bihar, 20:00etan,
Antzoki Zaharrean.
DONOSTIA Arriaga Antzokia:

BEASAIN Donostiako Udaleko

Macbeth.
b Igandean, 20:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA Chariny:

Txistulari Taldea.
b Igandean, 19:00etan, Igartzako
jauregian.

ASTIGARRAGA Loli Astoreka eta

Alazne Etxeberria: Monolokos.
b Bihar, 20:00etan, kultur etxean.

Los años rápidos.
b Astelehenean, 16:30ean,
Viktoria Eugenia antzokian.

BERGARA Azkaiter Pelox

ASTIGARRAGA Tdiferencia:

DONOSTIA Vaiven: El enjambre.

eta Shane Curley.
b Bihar, 19:00etan, San Juan ermitan.

Peter Punk.
b Igandean, 17:00etan, kultur etxean.

b Astelehenean, 18:30ean,

AZKOITIA Segurako Herri

DONOSTIA Borobil: Roman

Antzerkia: Iragana lahar eta larrosa.
b Bihar, 19:30ean, Baztartxon.
AZPEITIA Gari, Montxo

eta Julieta.
b Astelehenean, 20:00etan,
eta asteartean, 10:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

eta Joselontxo: Txirinbolo.
b Bihar, 16:30ean, Soreasun.

DONOSTIA Rafael Maza: Fabiolo

DONOSTIA Euskadiko Orkestra.
b Gaur eta astelehenean,

20:00etan, Kursaalean.
DONOSTIA Autumn.
b Gaur, 20:00etan, El Muron.

Arte eszenikoen azoka
Martxoaren 11tik 14ra izango da aurtengo dFeria jaialdia, Donostian; baina, azokak 25 urte beteko dituela ospatzeko, ikuskizunak kalera aterako
dituzte bihar ere, Alderdi Ederren, Konstituzio plazan, Bretxan eta Bulebarrean, 16:30etik 22:00etara —irudian, aurkezpena—. J. CARLOS RUIZ / FOKU

DONOSTIA Maka.

Antzoki Zaharrean.

Connection: Match to the future.
b Astelehenean, 23:30ean,
Covent Gardenen.

b Gaur, 21:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Jacques Greene

b Ostegunean, 20:00etan,

BERGARA Hika: Txarriboda.

eta Eddie Mae.
b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

Gazteszenan.

b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Axel Casas DJ.

DONOSTIA Apartamentos

BERGARA Itzel: Biziminak.

DONOSTIA Petra:Yo no estoy loca.

b Ostegunean, 19:00etan,

b Asteartean, 13:15ean eta

Zabalotegi aretoan.

16:30ean, Viktoria Eugenian.

DEBA Eidabe: Mari eta gaileta

DONOSTIA El Espejo Negro:

fabrika.
b Astelehenean, 14:15ean, Agirre
jauregian.

Espejismo.
b Asteartean, 18:00etan,
Antzoki Zaharrean.

b Gaur, 23:30ean, Covent Gardenen.

DONOSTIA Udaleko Txistulariak.
DONOSTIA Uji DJ Set.

b Igandean, 12:15ean, Konstituzio

b Gaur, 00:00etan, Dabadaban.

plazan.

Acapulco eta Bestia Bebe.
b Ostegunean, 21:00etan,
Dabadaban.

DONOSTIA Crisix, Evil Invaders

DONOSTIA Downton Boys.

EIBAR Cielito musika banda.

eta Vita Imana.
b Bihar, 19:30ean, Larratxon.

b Igandean, 20:00etan, Dabadaban.

b Igandean, 12:30ean, Koliseoan.

DONOSTIA Son Pa Bailar.

GETARIA Circles, RAS

b Igandean, 21:00etan, Altxerrin.

eta Regular Urban Survivors.
b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.

DONOSTIA Toni Moog: 100%.

DONOSTIA Metidos en Obras:

b Gaur, 21:00etan, Dokan.

IDIAZABAL Mikel Urdangarin.

DONOSTIA Naoto Okada: Yo-yo.

b Bihar, 19:00etan, kiroldegian.

b Bihar, 16:55ean eta 19:25ean,

Escápate-atro: La Leyenda del
Devengari.
b Asteartean, 23:30ean,
Covent Gardenen.

DONOSTIA The Inductions

eta Deniro.
b Bihar, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIA Mr. Sipp.
b Asteartean, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Siete C, Melton

eta Alex del Toro.
b Bihar, 20:00etan, Covent Gardenen.

DONOSTIA Jean Mixel Bedaxagar,

b Bihar, 21:00etan, Kursaalean.

Titika Rekalt eta Juan Mari Beltran:
Caubet gogoan.
b Ostegunean, 19:00etan,
Koldo Mitxelena Kulturunean.

DONOSTIA Adi!.

DONOSTIA Tarab Laukotea.

b Bihar, 21:00etan, Tabakaleran.

b Ostegunean, 19:30ean,

DONOSTIA Mecanori gorazarre.

Konstituzio plazan.
IRUN Who’s That Girl?.
DONOSTIA Eidabe: Mari

IRUN Peico.

eta gaileta fabrika.
b Bihar, 17:00etan, Okendo
kultur etxean.

b Bihar, 19:30ean, Kabigorri

eta Sofie Winterson.
b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Men in coats:
IRUN Maria Rallo eta Pedro Jose

DONOSTIA Mojo Workin:

Rodriguez Larrañaga.
b Igandean, 19:00etan, Amaia
zentroan.

The Original R&B Soul Weekend.

Como un viento helado.
b Asteazkenean, 10:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.
DONOSTIA Spectare:

elkartean.

Donostiako Orfeoiaren egoitzan.
DONOSTIA Jaakko Eino Kalevi

DONOSTIA Tanttaka:

b Gaur, 22:30ean, Tunk aretoan.

Men in coats.
b Bihar, 17:25ean eta 19:55ean,
Konstituzio plazan.

Vientos que nos barrerán.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Antzoki Zaharrean.
DONOSTIA Ados: Dublineses.

DONOSTIA UpArte: Todo encaja.

b Asteazkenean, 20:00etan,

OÑATI Cronopios

b Bihar, 17:50ean eta 20:20an,

Viktoria Eugenia antzokian.

eta Egurra Ta Kitto.
b Bihar, 19:30ean, Gaztelekuan.

Bretxako merkatuan.
DONOSTIA Paula Valluerca:
DONOSTIA Glu Glu: Pinotxo.

OÑATI Trigger.

b Bihar, 18:00etan, Lugaritz

b Igandean, 19:30ean, Itturrin.

kultur etxean.

Madame Señorita: Question.
b Asteazkenean, 23:30ean,
Covent Gardenen.

TOLOSA Peico.

DONOSTIA Sara Alvarez & Ortzi

DONOSTIA Un Poyo Rojo:

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

Acosta: Begiradak.
b Bihar, 18:50ean eta 21:20an,
Bretxa-Bulebarrean.

b Ostegunean, 10:00etan,

plazan.

DONOSTIA Iraitz Lizarraga

DONOSTIA La Maldita Vanidad:

ZUMAIA Kantuz abesbatza.

eta Maider Yabar: Airean.
b Bihar, 19:10ean eta 21:40an,
Bretxa-Bulebarrean.

Promesa de fin de año.
b Ostegunean, 16:30ean,
Viktoria Eugenia antzokian.

ZARAUTZ Musika Banda.

Un poyo rojo.
Intxaurrondo kultur etxean.

b Igandean, 12:30ean, Berdura

b Bihar, 19:00etan, komentuan.
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DONOSTIA Markeliñe: Julietas,

Romeo Circo.
b Ostegunean, 18:00etan,
Antzoki Zaharrean.

DANTZA

Donostia b Mojo Workin jaialdia

AZPEITIA Asier Blas: Europar

dantza urbanoen lehiaketa.
b Bihar, 18:30ean, kiroldegian.

Batasun erreala: demokrazia,
burujabetza eta errefuxiatuak.
b Astelehenean, 19:00etan,
Sanagustin kulturgunean.

ARETXABALETA Fun Dantz!

DONOSTIA Emakume Ausartak:

Pecata Minuta.

DONOSTIA Ertza: Meeting point.

BERGARA Ander Leon Nanclares:

b Ostegunean, 19:00etan, Loiola

b Bihar, 16:30ean eta 19:00etan,

kultur etxean.

Alderdi Ederren.

Emakume eta antifrankista, zigor
bikoitza: Saturrarango espetxea.
b Asteartean, 19:00etan, Irizar
jauregian.

DONOSTIA Atalaya: Rey Lear.

DONOSTIA Kukai: Topa.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Bihar, 17:10ean eta 19:40an,

Viktoria Eugenia antzokian.

Konstituzio plazan.

DONOSTIA Agustin Otxotorena:

DONOSTIA Liate:

DONOSTIA Meriko: Street

Venezuela.
b Asteazkenean, 19:30ean, Dokan.

Una investigación pornográfica.

pole dance, fire and pole.
b Bihar, 18:35ean eta 21:05ean,
Bretxa-Bulebarrean.

b Ostegunean, 23:30ean,

Covent Gardenen.
EIBAR Titiriguiri: Pérez,

DONOSTIA Denis Santacana:

el ratoncito, no nace, se hace.
b Bihar, 17:00etan, Koliseoan.

Sharing home.
b Bihar, 20:00etan, Gazteszenan.

EIBAR Huts Teatroa: Hozkailua.

DONOSTIA Attrap’Lune:

b Igandean, 20:30ean, Hezkuntzan.

Les Amants Flammes.
b Bihar, 22:00etan, Bulebarreko
kioskoan.

EIBAR Kulunka: Solitudes.
b Ostegunean, 20:30ean, Koliseoan.

Doinu afro-amerikarrak

USURBIL Kike Amonarriz:

Rhythm and bluesari eta soulari eskainitako jaialdi bat antolatzea: hori
zen Donostiako Gure Gauza kultur elkartearen helburuetako bat; eta, dagoeneko, sendotuta dago Mojo Workin jaialdia. Musika afro-amerikarreko zenbait mito gonbidatzen dituzte urtero. Ostegunetik igandera izango
da aurtengo jaialdia, San Martin azokan, Eiger tabernan, Gazteszenan
eta Tabakaleran —irudian, iazko aurkezpena—. ANDONI CANELLADA / FOKU

Potxoenean.

BERTSOLARITZA

ZEGAMA Andoni Egaña, Oihana

ALKIZA Bertso poteoa:

Iguaran, Sebastian Lizaso, Alaia
Martin eta Iker Zubeldia.
b Igandean, 18:00etan, eskolan.

DONOSTIA Eszena Dantz:
ELGOIBAR Artedrama:

Linbo planeta.
b Igandean, 16:30ean, antzokian.
ERRENTERIA Peripecia Teatro: 13.
b Igandean, 19:00etan, Niessenen.

HONDARRIBIA Zanzararen Eltxoak

eta Inor ez dator, Las Chirlas-en
Misión insumisión, eta Tiflandoren
Fiñistterre.
b Bihar, 20:00etan, Itsas Etxean.
IBARRA Tic Tac: Evaren alabak.

Denis Santacanaren Madera,
Amaia Elizaranen Block, Mey-Ling
Bisognoren Shojo, Jordi L. Vidalen
An encounter, Alessio Nataleren
The Place, Clemence Jugleten El
otro eta Evie Demetriouren The
more you dance the more you get.
b Astelehenean, 12:00etan,
Gazteszenan.

Maialen Akizu eta Oihana Iguaran.
b Bihar, 19:00etan, plazatik hasita.
ASTEASU Pello Errota eta Mikaela

Elizegi gogoan. Ane Labaka eta
Beatriz Egizabal: Erradikalak gara.
b Igandean, 18:30ean, kultur etxean.
BIDANIA-GOIATZ Bertso afaria.
b Gaur, 21:00etan, Saiaz elkartean.

Out of the blue II.
b Astelehenean, 14:30ean,
Tabakaleran.

HONDARRIBIA Alaia Martin.
b Igandean, 11:45ean, Puntaleko

DONOSTIA Kukai: Erritu.
b Astelehenean, 20:30ean,

PASAIA Bertso bazkaria: Miren

b Bihar, 20:00etan, Amaia zentroan.

Viktoria Eugenia antzokian.

Amuriza eta Maddalen Arzallus.
b Bihar, 14:30ean, Bixi Bixi elkartean.

LEZO Patata Tropikala:

DONOSTIA Lasala: Luz.

Kalean otso, etxean uso.

b Asteartean, 11:30ean,

b Gaur, 17:30ean, Gezalan.

Gazteszenan.

LEZO Atx: Tomiris.

DONOSTIA Lava: Bending

b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

the Walls.
b Asteartean, 20:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.

eta Idoia Torregarai: Bakean
dagoena bakean utzi.
b Igandean, 19:30ean, Santa Anan.

DONOSTIA Cielo Raso: Piedra.
b Asteazkenean, 11:30ean,
Gazteszenan.

OÑATI Pirritx, Porrotx

eta Marimotots: Musua.

DONOSTIA Mari Paula: Retrópica.

b Asteazkenean, 16:30ean

b Asteazkenean, 13:15ean eta

eta 19:00etan, kiroldegian.

16:30ean, Viktoria Eugenian.

SORALUZE Atx: Tomiris.

DONOSTIA Cia. Cristina Gomez:

b Bihar, 19:00etan, Herri antzokian.

Cambiando el paso.
b Ostegunean, 11:30ean,

URRETXU Glu Glu: Pinotxo.

Bertso afaria: Amaia Agirre
eta Unai Mendizabal.
b Bihar, 21:00etan, Etxeberri plazan.

HITZALDIAK
AZKOITIA Iñaki Goiogana:

IRUN Teatro de Fondo: Orlando.

OÑATI Mirari Martiarena

ZESTOA Ane Labaka eta Beatriz
Egizabal: Erradikalak gara.
b Bihar, 19:00etan, Arroa Beheko
gimnasioan.

Emeki elkartean.

b Asteazkenean, 20:00etan, plazan.

Gazteszenan.

b Igandean, 17:00etan, Labeagan.

URNIETA Aukeran: Biz Hitza, eusZARAUTZ Xake: Lur.

kara batuaren historia dantzatua.

b Igandean, 16:30ean, Modelon.

b Bihar, 19:00etan, Saroben.

ZUMAIA Ibon Manterola:

Etorkizuneko Zumaia nola
garatuko dugu euskaraz?.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Oxforden.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
USURBIL Willy Toledorekin

solasaldia, eta El rey filma.
b Igandean, 18:00etan, Sutegin.

ZIZURKIL Txapel Eguna.

DONOSTIA LaRutan:

11 egun euskaraz, eta gero zer?.
b Asteartean, 18:00etan,

Euskal erbestea.
b Ostegunean, 18:30ean,
Elkargunean.

BESTELAKOAK
DONOSTIA Nerea Ariznabarreta

eta Mariano Hurtado: Ezberdin
bezain eder, ipuin musikatuak.
b Asteartean, 18:00etan, Aieten.
EIBAR Raketistak Lehen eta Orain

elkartearen hitzordua, inguruko
raketisten datu bilketa egiteko.
b Igandean, 16:00etatik 20:00etara,
Eibarko liburutegian.
ZARAUTZ Mahasti Krosa.
b Igandean, 10:30ean, Talai Berrin.
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Eider Goenaga Lizaso

Gipuzkoako Parketxe Sareko gerentea da Luis Mari Zaldua Etxabe
(Urnieta, 1965), baina baita Euskal Filologian doktorea eta euskaltzain urgazlea ere. Egun batez
bulegoko lana alde batera utzi, oinetako erosoak jantzi, eta ingurumen hezitzailearen rolean jarriko
da bihar. Arditurri Parketxeak
antolatuta, gidari lanak egingo ditu Muniskuegañeko multzo megalitikora, Zilegimendietan barrena ibilaldian. Ibilaldia euskara
hutsean izango da, eta aurrez izena emanda (943-49 50 69 telefonoan) soilik parte har daiteke.
Zergatik gonbidatuko zenuke
jendea ibilaldi hori egitera?
Ikusmira oso politak ditu ibilaldiak. Urnietako lurretan dago bidearen zati nagusia, %90 edo, baina justu Urnietaren eta Hernaniren arteko mugan dago helmuga,
Mulisko gaina edo Muniskuegaña. Herri batean dago hango
aztarnategi megalitikoaren erdia,
eta bestean beste erdia. Baina ibilaldi honen ezaugarri nagusia da
kaleidoskopikoa dela: denbora
gutxian eta ibilbide motz batean
gauza asko ikusteko aukera ematen duela.
Norentzako ibilbidea da?
Edonork egiteko modukoa da,
erraza. Nire amak, 80 urterekin,
egiten du. Aldapa txiki bat du hasieran, baina paseotxo bat da gero. Gelditu gabe, ordu eta erdiko
ibilbidea litzateke; baina, guk geldialdiak egingo ditugunez, hiru
ordu eta erdi inguruan egingo dugu. Lasai-lasai egingo dugu bidea.
Denbora gutxian gauza asko
ikusiko dituzuela diozu, baina
paisaia nabarmendu duzu.
Niretzat oso gauza inportantea da
paisaia. Bi gauza egiten laguntzen
digu: batetik, gizakion benetako
neurria ematen digu, gure benetako neurria, eta, bestetik, geure
buruarekin topo egiten laguntzen
digu, barrura begira jartzen gaitu.
Niretzat, beraz, paisaia litzateke
kaleidoskopioaren lehenengo
irudi indartsua. Azken batean,
paisaia liburu gisa ulertzen dut
nik, eta dagoen libururik eder eta
aberatsena da. Ibilaldian liburu
hori irakurtzen saiatuko gara gu.
«Zilegi mendietan barrena» ibiliko zarete. Baina zer dira zilegi
mendiak?
Urnietako eta Hernaniko zilegi
mendietatik igarotzen da ibilbidea. Behinola, Erdi Aroan adibidez, zilegi mendiak ziren hainbat
eremu eta, batez ere, hainbat
mendi eremu; mendi libreak,
mendi komunalak, herritarrek

ELKARRIZKETA

JON URBE / FOKU

«Paisaia da irakur
daitekeen libururik
eder eta aberatsena»
Luis Mari Zaldua b Gipuzkoako Parketxe Sareko gerentea
Zilegi mendiak, paisaia, aztarna megalitikoak, basoa, zuhaitz lepatuak,
basa animaliak... «Ibilbide kaleidoskopiko bat» osatu du Zalduak
bihar Muniskuegañeko multzo megalitikora egingo duten ibilaldirako.

euren jarduera ekonomikorako
erabiltzen zituztenak: saroiak zituztelako eta abeltzainak zirelako, egurretarako, ikatza egiteko,
burdinolak jartzeko... Aralarren
eta Aizkorrin badaude, oraindik,
halako lur eremu batzuk, baina
gehiago ziren lehen; lur libreak ziren mendi inguru hauek.
Basoari ere erreparatuko diozu.
Bai. Hainbat ñabardura ikusiko
ditugu bidean goazela, eta zuhaitz
lepatuena da xehetasun horietako bat: su egurra ateratzeko erabiltzen ziren zuhaitzak, adar pila
bat dituztenak, beldurrezko ipuinetan ateratzen diren horietakoak. Kultur paisaiak dira horiek,
zuhaitzak, berez, ez baitira horrelakoak; gizakiak moldatutakoak
dira. Bestalde, bidean oso argi
ikusten da paper ola batek men-

dia pinuz bete eta gero bertako espezieak berreskuratu direla. Hau
dena pinuz beteta zegoen, baina,
aldundiak eta udalak prozesu horri ekin zioten mendia bereganatu
zutenean.

«Megalitoak erdi
abandonatuta egoten
dira hainbat tokitan;
gutxi dira hain ondo
zaindutakoak»
Kaleidoskopio horretan pisu
handia dute, halaber, aztarna
megalitikoek?
Bai, eta Pozontarriko lepoan aurkituko dugu lehenengoa. Trikuharri bat dago han. Eta, beste
ezer azaldu baino lehen, esango
dizut eskualde honetan bazegoela
hitz bat trikuharriari deitzeko,

soilik hemen erabiltzen zutena:
judu mahaia. Trikuharri horren
berezitasuna da haren inguruan
28 harri daudela lurrean sartuta,
biribilean jarrita. Eta egituraren
parte da forma hori. Izan ere, trikuharriak mahai forman ikusten
ditugu egun, baina pentsatzen da,
berez, harriak pilatuz egiten zen
harrizko iglu baten modukoak
izaten zirela, eta horren barruan
ganbera bat egiten zutela harriak
mahai gisa jarrita. Ganbera hori
da egun toki gehienetan ikus daitekeen bakarra, baina Pozontarriko 28 harriek erakusten digute
egitura handiago baten parte zela
trikuharri hori, eta biribil horrek
jartzen ditu megalitoaren mugak.
Noizko aztarnak dira horiek?
Eneolito garaikoa da Pozontarrin
ikusiko duguna, duela 3.500-

4.000 urtekoa. Oro har, Brontze
Arora arte erabili zituzten trikuharriak, baina orain dela 5.000
urte eraiki zituzten, eta batzuk
gehiago ere bai. Beraz, oso denbora luzean erabili ziren.
Aztarna gehiago ere badira bidean, ezta?
Bai, Pozontarritik hogei bat minutura dago Muniskuegaña, eta
aztarna multzo bat dago han.
Hango aztarna aberatsei buruzko
azalpenekin amaituko dugu ibilaldia; bost elementu daude, interesgarriak guztiak. Bere garaian,
Urnietako zaharrek-eta, kanposantu zaharra deitzen zioten inguru horri, eta, hortik tiraka-edo,
inguru horretan begiratzen hasi
zirela uste dut nik. Gainera, ezaugarri egokiak zituen han zerbait
topatzeko; halako terraza moduko bat sortzen da, lautada txiki
bat dago, eta ekialdera begira gelditzen da. Toki paregabea zen. Eta
hango gauzak pixkanaka-pixkanaka joan ziren topatzen: Zutarri
handi bat, hiru cromlech eta zista
edo harkutxa bat.
Ibilaldia zurekin egingo ez duenak erraz aurkituko luke tokia
beste egunen batean joanda?
Bai, oso ondo zainduta dago ingurua, eta egindako lana aitortu behar zaie Urnieta eta Hernaniko
udalei, oso-oso ondo zainduta
baitago ingurua. Gipuzkoan gutxi
izango dira hain ondo zaindutako
tokiak; zoritxarrez, megalitoak
gutxi zainduta edo erdi abandonatuta egoten dira hainbat tokitan. Oso garbi egoten da beti, eta
mugarri txiki bat eta panel bat jarri dituzte aztarnategiari buruzko
azalpenekin. Ondo seinaleztatuta
dago horra iristeko ibilbidea ere,
Besabitik aterata.
Arditurri Parketxeak antolatu du
ibilaldia. Parketxe sareko gerentea izanik, nolatan zoaz zu gidari lanetan?
Parketxe sareko gerentea izateaz
gain, Euskal Filologian doktorea
naiz, eta, hain zuzen ere, Urumea
inguruko zilegi mendietako toponimiaren inguruan egin nuen
doktoretza tesia. Mendi hauek zehatz-mehatz ezagutzea ekarri
zuen horrek. Bestalde, beti gustatu izan zaizkit arkeologia eta historiaurrea, lardaskan ibiltzea dut
zaletasunetako bat. Azkenik, Gipuzkoako ondarea ezagutaraztea
da parketxe sarearen egitekoa.
Nik, normalean, bulegoan egiten
dut lan, baina gustatzen zait urtean bizpahiru aldiz ingurumenhezitzaile lanetan jartzea. Osooso buelta polita iruditzen zait
hau, eta jendeak gustura egingo
duela uste dut.

