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Eider Goenaga Lizaso Errenteria 

B
ere infernua 30 urte

zituenean hasi zen,

eta egun, 41 urtere-

kin, infernutik ate-

ra ezinik jarraitzen

du. 11 urteotan, suizidatzea ere

pentsatu du Ainhoa Txokarrok.

«Lur jota egon naiz, neure burua

hiltzekotan bitan». Xabier biko-

tekidearekin agertu da hitzordu-

ra —ez du abizenik eman nahi—.

2012an ezagutu zuten elkar, eta

biak antzeko egoeran egoteak el-

kartu zituen. 

«Lo egiteko lekurik gabe geldi-

tzear nengoen Ainhoa ezagutu

nuenean: suntsituta zegoen. Zon-

bi bat zen, antsiolitiko oso indar-

tsuak eta lo egiteko pilulak har-

tzen zituen, edozein unetan nega-

rrez hausten zen, apenas jaten

zuen...», kontatu du Xabierrek.

«Autoan lo egiten hasi behar

zuen Xabierrek, eta etxera etor-

tzeko esan nion. ‘Oraingoz, etorri

gurekin. Etxetik botatzen gaituz-

tenean, hirurak biziko gara zure

kotxean’. Eta oraingoz batera bizi

gara hirurak».

Kutxabanken etengabeko me-

hatxuarekin bizi dira, ordea; hi-

ruren artean irabazten duten di-

ruarekin ez baitie ematen Txoka-

rrok bere garaian eskatutako

mailegua ordaintzeko: 800 euro

baino gehiago hilean. %46ko el-

barritasuna du onartua Txoka-

rrok, eta %36koa Xabierrek. Her-

naniko Katea Legaia enpresan lan

egiten dute. «Gureak moduko

enpresa bat da. Zortzi orduko la-

naldian 700 euro kobratzen ditu-

gu gehienez, eta argi esan digute

soldata ez digutela igoko. Enpresa

arrunt batean lan egiten ere saia-

tu izan naiz, baina ez nago horre-

tarako moduan». Bizkarrezurre-

an ebakuntza egin zioten Txoka-

rrori, baina, horrez gain, neke

kronikoa du, eta psikologikoki

ere «oso ukituta» dago. 11 urteo-

tan bizitakoak areagotu egin ditu

haren osasun arazoak. «Horrela-

ko prozesu batek suntsitu egiten

zaitu». 

Xabierrek, berriz, %36ko elba-

rritasuna du onartua, baina haren

osasun egoera are larriagoa da:

espondilitis ankilopoietikoa, fi-

bromialgia, kardiopatia bat, ka-

naleko estenosia... Makulu bate-

kin ibiltzen da, eta nekez esertzen

eta altxatzen da. Amak, berriz,

balbula bat du bihotzean. Arazo

ekonomikoak hasi aurretik jarri

zioten balbula, baina bigarren

ebakuntza bat egin zioten etxe

kaleratze prozesuaren ondorioz. 

Diru laguntzarik ez du jasotzen

hiruretako inork, eta garraioa, ja-

tekoa —eltzekariak, pasta eta noi-

zean behin oilaskoa jaten dutela

diote— eta etxeko gastuak ordain-

duta apenas iristen dira hilabete

amaierara. «Bankuari, gure ego-

era hobetu bitartean, 200-300

euroko alokairu bat ordaintzea

proposatu nion, baina ezetz eran-

tzun zidaten, ez direla etxe agen-

tzia bat». Bost aldiz eskatu du

bankuan etxea hipotekaren or-

dainetan ematea, bera zorrik

gabe eta berankorren zerrendatik

at gelditzearen truke; baina ez

diote erantzunik ere eman. 

Krisialdiak harrapatuta
Errenteriako Kaputxinos auzoan

du etxea Txokarrok. Amarekin

erdibana erosi zuen, 2002an.

«54.000 euroko mailegu bat es-

katu genuen; mailegu txikia zen,

eta ondo moldatzen ginen».

2008an, berriz, beste 110.000

euro eskatu zizkion banketxeari,

negozio bat irekitzeko. «Arropa

denda bat ireki nuen, eta eskatzen

nuen guztia emateko prest zeu-

den banketxean, etxearen hipo-

teka handituz gero. Horretarako,

etxea tasatu zuten berriro. Orain

badakit sekulako gaintasazioa

egin zutela; 2002an 108.000 euro

balio zuen etxea 229.000 eurotan

tasatu zuten sei urte geroago.

Aprobetxatzeko esan zidaten;

nahi banuen dirua emango zida-

tela auto bat erosteko edo bidaia

bat egiteko». Negoziorako behar

zuena bakarrik eskatu zuen, az-

kenean. «Eta eskerrak», dio. 

Baina, krisialdi ekonomikoa-

ren hasiera zen, eta negozioak ez

zuen iraun. «Hipotekari eta gas-

tuei aurre egiteko hilean 1.500

euro behar nituen, eta beste 500

ama eta ni bizitzeko». Dendak

hamar hilabete iraun zuen ireki-

ta, eta orain arte jarraitu dute bu-

ruhausteek. Hasiera hartan, or-

daintzeari zuzenean utzi beharre-

an, banketxearekin negoziatzen

saiatu zen, eta lau urteko gabeal-

dia bat lortu zuen. «Banketxeak

onartu zuen gabealdi horretan in-

teresik ez ordaintzea, soilik amor-

tizazioa ordaintzea, eta lortu

nuen eustea». Gabealdia amai-

tzean etorri zitzaion kolpea. Iru-

zur egin ziotela sentitzen du.

«Esaten zidaten irtenbide onena

zela, egoera ekonomikoa hobetu-

ko zela, eta zuk, desesperazio ho-

Ainhoa Txokarrok 11 urte daramatza
etxetik kaleratua izateko arriskuan;
bizitza suntsitu diotela dio. Lau urte
dira Txema Sanchezek bere zorra
ordaintzeko zailtasunak dituela;
banketxearekin akordio bat lortu 
nahi du zorra kitatu ahal izateko. 

«Lur jota
egon naiz,
neure burua
hiltzekotan»

Ainhoa Txokarro, Errenterian,

bere etxe aurrean. 11 urte

daramatza hipotekari aurre 

egin ezinean eta bankuarekin

borrokan. ANDONI CANELLADA / FOKU
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Txema Sanchezen egoera salatzeko

—mahaian, ezkerrean—

Kaleratzeak Stop plataformaren

apirilaren 5eko agerraldia. HITZA



rretan, dena sinisten duzu». Bai-

na, gabealdia amaitzean, lau urte-

an ordaindu ez zituen interes guz-

tiak pilatu, berandutze interesak

gehitu eta ordaindu beharreko

kapitala handitu zioten. «Kontua

da haiek proposatu zidatela gabe-

aldia; lehenengo onartzen dizute

interesak ez ordaintzea, eta gero

berandutze interesak eta guzti

kobratu nahi dizkizute. Tranpa

egitea da hori».

Banketxetik egindako azken

deian 130.000 euro zor zituztela

esan zioten Txokarroren amari.

«Oso ondo erabiltzen dute beldu-

rraren psikologia», dio Xabie-

rrek. «Askotan deitzen dute etxe-

ra, zorretan zaudela eta etxetik

bidaliko zaituztela gogorarazte-

ko. Ama kirioak dantzan jartzen

da telefonoak jotzen duen bakoi-

tzean. Edo atea jotzen dutenean,

ezen etorri baitira jakinarazpena

ematera, armairu baten tamaina

duten bi ertzainek lagunduta. Eta

izua eragiten dizu horrek». 

Txokarrok hasierako hipoteka

hari dagokion kopurua ordain-

tzen du orain, baina badaki zorra

pilatuz joatea esan nahi duela ho-

rrek. «Orain, lasaiago dabiltza

banketxekoak; ez dute deitzen

hainbestetan; ez dute hainbeste

estutzen. Uste dut Europako epai

bat dagoela tartean, baina edo-

noiz etor daitezke berriro, eta etxe

gabe utzi. Horrela ezin da bizi»,

amaitu du Txokarrok. 

Txokarrok eta Xabierrek esker

oneko hitzak baino ez dituzte Ka-

leratzeak Stop plataformarentzat.

Haien laguntza gabe aurrera egi-

terik ez zutela izango adierazi

dute. «Informazioa ematen dizu-

te, eta eman beharreko pausoe-

kin lagundu ere bai. Bestalde, oso

lagungarria da bileretara joan eta

zu bezala jende asko dagoela

ikustea, haiekin hitz egitea. Izan

ere, uste baino jende gehiagok su-

fritzen du arazo hau».

Banketxearen «engainua»
Horietako bat da Txema Sanchez.

Haren kontakizuna eta Txoka-

rrorena oso antzekoak dira hasie-

ran. Etxebizitza ia ordaindua zue-

nean, Donostian negozioa

irekitzeko mailegua eskatu zion

banketxeari. «2008a zen, krisial-

diaren hasiera zen, baina, bueno,

lehenengo urteetan eutsi genion,

2015era arte». Ezinean hasi ziren

orduan, baina dendari eustea

erabaki zuen Sanchezek. «Hori

zen nire modu bakarra gutxienez

zor nuen diruaren zati bat

ordaintzeko, eta banketxearekin

negoziatzen ahalegindu nin-

tzen». 

Bi urteko gabealdi bat proposa-

tu zion Santander banketxeak

orduan; bi urtez, amortizazioa

ordaindu gabe, soilik interesak

ordaindu zituen. Epe hori igarota,

eta aurretik bizpahiru kuota

ordaindu gabe zituenez, hipoteka

kontratu berri bat sinarazi zion

banketxeak. Kontratu berri hori

dagoeneko epaitegietan atzera

botatzen ari ziren hainbat abu-

suzko klausula kentzeko baliatu

zuen bankuak, kapitala handitu

eta interes tipoa ere aldatu zioten,

eta etxearen tasazio berri bat egin

zuten, aurreko mailegua eman

ziotenean baino 200.000 euro

baxuagoa. «Eta hipoteka aldake-

ta, noski, nire kontu: 7.000-

8.000 euro». Gabealdia proposa-

tzen dutenean aukera onena dela

esan zion bankuak, eta ordaindu

ahalko zuen kuota bat jarri zio-

ten. «Eta zuk ordaindu nahi

duzunez, eta zer proposatzen

dizuten ulertzen ez duzunez,

edozer gauza sinatzen duzu». 

Bi urtez 700 euro inguru or-

daindu zituen Sanchezek, baina

2017an berriro 1.500 eurora igo zi-

tzaion kuota. «Horri ezin nion

aurre egin, eta ordaindu gabeko

kuotak pilatuz joan ziren». Seiga-

rrena iritsi zenean, mailegua ber-

tan behera utzi eta hipoteka exe-

kutatzeko prozedura jarri zuten

martxan auzitegietan. «Kontua

da —eta hori Etxe Kaleratzeak

Stop taldekoen bidez jakin dut—

exekuzioa martxan jarri aurretik

banketxea behartuta zegoela bes-

te eskaintza bat egitera. «Prakti-

ka Onen Kodearen araberako ga-

bealdia eskaini behar zidaten, au-

zitara joan baino lehen. Eta ez

bigarren aldi honetan bakarrik,

baizik eta 2015ean ere bai, nire

mailegua negoziatzera joan nin-

tzenean». 

Kode hori sinatu zuten ban-

kuak —tartean dago Santander

bankua— behartuta daude bost

urteko gabealdi hori eskaintzera,

eta, horren arabera, maileguan

benetako etenaldi bat egiten da.

«Amortizazioa eta interesak eten

egiten dira, eta diru kopuru sin-

boliko bat ordaintzen duzu, 100-

200 euro ingurukoa. Baina, ban-

kuak, hori jakinda, isildu egin

zuen, eta beste gabealdi mota bat

proposatu zidan».

Kaleratzeak Stop-eko kideen

bitartez lortu zuen Sanchezek

gabealdi mota horretarako doku-

mentu guztiak aurkeztea.

«Horrelako gabealdi batek auke-

ra emango lidake bost urtean nire

egoera ekonomikoari buelta

emateko, eta itxaropen handiz

aurkeztu nituen paperak iazko

abuztuan». Baina beste ukaldi

batekin erantzun zioten banku-

tik. «Gabealdia sinatzera joan

nintzenean, kapitalaren zabalpe-

na sinarazi nahi zidaten berriro,

eta bertan sartzen zituzten hipo-

tekaren exekuzio prozesua mar-

txan jarri ostean ordaindu gabe-

ko kuota guztiak, 2017tik

gaur artekoak. Baina,

nola da posible? Beraiek

utzi zuten-eta bertan

behera mailegua. Tarte

horretan, mailegua

ordaintzeko kontuan

sartzen nuen dirua ere ez

zidaten kentzen». 

Hori salatzeko, duela

bi ostiral kontzentrazioa

egin zuten Santander

bankuaren aurrean.

Oraingoz, gabealdia ez

sinatzea erabaki du San-

chezek, eta kexa bat aur-

keztu du bankuan. «Ar-

gudiatu dugu kuota ho-

riek ez zirela pilatuko

bere garaian Praktika

Onen Kodean jasotako

gabealdia eskaini izan

balidate». 

Oraindik itxaropenari

eusten dio Sanchezek,

baina lotsagarria irizten

dio ordaindu nahi duen

zordunari ordaintzeko jartzen

dizkioten oztopoak eta egiten diz-

kioten tranpak. «Guk ordaindu

egin nahi dugu», esan dute bai

Txokarrok eta bai Sanchezek, ba-

koitzak bere aldetik.
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200-300 euroko alokairu bat
ordaintzea proposatu nion
bankuari, eta ez direla etxe
agentzia bat erantzun zidaten»

«Askotan deitzen dute etxera,
zorretan zaudela eta etxetik
bidaliko zaituztela
gogorarazteko»
Ainhoa Txokarro
Etxea galtzeko arriskuan dagoen herritarra

«Zuk zorra ordaindu nahi
duzunez, eta zer proposatzen
dizuten ulertzen ez duzunez,
edozer gauza sinatzen duzu»

«Kuotak ez ziren pilatuko 
bere garaian Praktika Onen
Kodean jasotako gabealdia
eskaini izan balidate»
Txema Sanchez
Etxea galtzeko arriskuan dagoen herritarra

‘‘

Etxe kaleratzeak

berrindartzeko

beldurra

R
Gipuzkoako Kaleratze-

ak Stop plataformako

Marce Garciak dio bankuek

egiten zituzten etxe kalera-

tzeak «gutxi gorabehera kon-

trolpean» zituztela azkenal-

dian. «2013tik, plataforman

eraman ditugun hipoteken

exekuzio kasu guztiak geldia-

raztea lortu dugu». Abusuzko

klausulen gaia dela eta, epai-

tegiak gainezka daudela dio,

eta horrek eragina izan duela,

baita bankuek euren irudi txa-

rra nolabait garbitu nahi izate-

ak ere.

Muga-egun aurreratuaren

klausula zen epaitegietan ze-

goen gaietako bat. «Hipoteka

guztietan dago klausula hori,

eta horrek esaten du bankuari

kuota bakarra edo kuota bati

dagokion dirua zor badiozu

—2003. urtetik aurrera hiru

kuota dira— bankuak eskatu

diezazukeela mailegua osorik

ordaintzea, eta bestela zu zeu

etxetik botatzeko prozesua

zabaldu dezakeela». 

Europan zegoen auzia, eta

auzitegiek abusuzko klausula

zen edo ez erabaki bitartean,

hainbat eta hainbat hipoteka-

ren exekuzioa eten zuten

bankuek. Baina, Europako

Batasuneko Justizia Auzite-

giak hilabete honetan eman

du bere epaia, eta, Marce

Garciak dioenez, ez da batere

argia. «Ez genuen espero

bankuei egurra ematea; beti

egiten duten bezala, erabaki

salomoniko bat espero

genuen, eta hala izan da».

Epaiak ekarriko dituen ondo-

rioak ez dituzte oso argi,

oraindik, baina geldituta

egon diren hipoteken exeku-

zioak berriro martxan jarriko

ote diren beldur dira.

Kaleratzeak Stop platafor-

maren arabera, Araban, Biz-

kaian eta Gipuzkoan 1.191 fa-

milia bota zituzten etxetik

2018an, eta alokairuzko etxe-

ak ziren exekuzio horietatik

847 (%71).
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Kerman Garralda Zubimendi

Segura

Laureano Telleriak (Segura, 1935)
bizi osoan parte hartu du Segura-
ko prozesioan. Antolatzaileetako
bat da gaur egun, eta «asko»
maite duela aitortu du. Ostiral
santua izanik, gaurkoa da egun
nagusia Seguran; 18:15ean irten-
go dira andak kalera.
Handia da Segurako prozesioa,

ezta?

310 herritar inguruk hartzen
dugu parte prozesioan; kopuru
polita da 1.400 biztanleko herri
baterako. Denera, 2.000 pieza
baino gehiago ditu prozesioak:
arropak direla, farolak, kande-
lak... Irudizko hamar anda ditu-
gu, eta lau bizidun.
Lan handia eskatuko du hori

guztia koordinatzeak, noski.

Nola moldatzen zarete?

Lau lagun ibiltzen gara antolaketa
lanetan, baina herritar askoren
laguntza izaten dugu. Esaterako,
arduradun bat izaten du anda ba-
koitzak, eta euren ardura izaten
da anda mugiarazteko jendea to-
patzea. Ez da zaila izaten, Seguran
tradizio handia daukalako proze-
sioak, eta gazteek eutsi egin nahi
izaten diotelako aurretik aitak eta
aitonak egindako bideari.
Noiz hasten zarete antolaketa

lanetan?

Aurrekoa amaitu bezain laster;
pieza bakoitza bere lekuan eta
ongi jaso behar izaten da hurren-
go urterako. Inbentario bat egiten
dugu horretarako, zer dagoen eta
zer egoeratan jakiteko. Eskuz egi-
ten dira konponketa lanak, eta
bere denbora behar izaten du ho-
rrek. Atseden txiki baten ostean,

abenduan hasten gara, berriz ere,
serioago lanean.
Pieza historikoak izanik, kontu

handiz ibili beharko da, ezta?

Oso kontuz. Euriak, esaterako,
kalte handia egiten die piezei.
Hala ere, urte batzuetan, egural-
dia kili–kolo egon arren, atera
egin izan gara, jendearen ilusioa-
gatik, eta arkupean amaitu izan
dugu askotan, babesean. Egun,
arduradunek prozesiorik ez dela
egingo esaten badute, ez da egi-
ten, eta eliza barruan egiten ditu-
gu ospakizunak. Gipuzkoako eli-
zarik handienen artean
laugarrena da Segurakoa, eta
barruan badugu nahikoa toki.

Andak aldatuz joan izan dira era-

berritze lanen aitzakian?

Baditugu 1892ko argazkiak, eta
horietan oinarrituta egiten ditugu
berrikuntza lan guztiak. Zuri-bel-
tzeko argazkiak eta gaur egungo-
ak ikusita, ia ez dago alderik. Ma-
terialak aldatu dira, baina berdin-
berdina da itxura. Dirua dagoen
bitartean, ahalik eta material
onenarekin egiten ditugu kon-
ponketak.
Prozesioaren transmisioak ba-

du konponketa beharrik?

Borondatez, posible da lan gehie-
nak egitea, baina gauza baterako
ez da nahikoa, indarra behar baita
santuak eramateko. Badaude biz-
kar bakoitzean, ordubetez, 48
kilo eutsi behar izaten diren an-
dak, eta horretarako behar–be-
harrezkoa da sasoia.
Gazteek izango dute sasoia,

ala?

Aitonak, aitak... aurreko belau-
naldiek santu hura eraman izan
zutelako, gazteek oso barruan
sentitzen dute prozesioa. Eske-
rrak horri!
Erreleboa ziurtatuta dago, hor-

taz?

Mezatara ez da etortzen gazte as-
korik, baina prozesioan
ateratzen dira, bai.
Mezatara ez, baina pro-

zesiora bai. Nola uler-

tzen da hori?

Segurarren ondarea de-
lako. Segurar askok eu-
ren sentitzen dute proze-
sioa, arbasoak bertan 
ibili zirelako: 1730eko
dokumentu batek esaten
du antzina–antzinako
garaietatik egiten dela
prozesioa gure herrian;

beraz, atera kontuak zenbat ahai-
dek hartuko zuten parte proze-
sioan. Seguran tradizio handia du
prozesioak, eta gazteek ez dute
utzi nahi galtzen; mezatara etor-
tzen ez den jende askok ere dirua
jarri izan du konponketa lanei au-
rre egiteko.
Prozesioa folkloriko bilakatu da

fedearen kaltetan?

Hiru zatitan banatuta ikusten dut
prozesioa: egun–pasa etortzen
den jendearena da zatirik handie-
na; beste multzo bat ere badago,

txikiagoa, arteaz gozatzera etor-
tzen dena; eta errezatzera etor-
tzen direnek osatuko lukete hiru-
garrena. Gutxi dira azken horiek,
baina oraindik ere badago proze-
sioa igarotzen denean errezoan
hasten den baten bat.
Segurakoak bertakoak ez dire-

nak ere inguratzen dira proze-

sioa ikustera?

Segura Aste Santuagatik da eza-
guna; orain dela berrogei bat ur-
tera arte, herri guztietan egiten zi-
ren prozesioak, baina gutxituz
joan dira. Hondarribiko eta Segu-
rako prozesioek soilik eutsi diote
etenik gabe, beste inon baino tra-
dizio handiagoa dutelako. Horrek
are handiago bihurtu du gure
prozesioa, eta inguruko herrieta-
tik ere etortzen da jendea. Baita
urrunagotik ere: urtero etortzen

dira Ipar Euskal Herriko bisita-
riak, adibidez.
Segura hain herri fededuna izan

da sekula etenik ez izateko?

Segurarrek maite dute prozesioa,
eta urte osoan herrian izaten den
gertakaririk handiena da.
Zuk nola bizi izaten duzu ostiral

santua?

Nik sekula ez dut ikusi prozesio-
rik balkoi batetik begira jarrita,
eta ezta beste segurar askok ere;
goizean goiz gurutze bidea izaten
da Santa Engraziatik Sorkundetar
komentura, eta elizan ere beti iza-
ten da azken orduko zereginen
bat.
Noiz irten zinen lehendabizikoz

prozesioan?

Gehienak bezala, 3 urterekin,
aingeruz. Nazaretarrez ateratzen
dira gero, eta, koskortzean, 9 urte

«Gure ondarea
delako ateratzen
dira gazteak
prozesioan»
Laureano Telleria b Segurako prozesioko antolatzailea

Segurako elizan ez da ibiltzen gazte askorik, baina etenik gabe
eusten diote prozesioari. «Zuri-beltzeko argazkiak eta gaur
egungoak ikusita, ia ez dago alderik», dio Laureano Telleriak.

Aitonak, aitak... aurrekoek
santu hura eraman zutelako,
gazteek oso barruan 
sentitzen dute prozesioa»

«Segurarrek maite dute
prozesioa, euren sentitzen
dute; urte osoan herrian izaten
den gertakaririk handiena da»

‘‘
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egitean, penitentez. Hamahiru
laguneko talde bat, berriz, erro-
matarrez irteten da. Mailakatuta
egoten da, adinaren arabera.
Prozesioak asko aldatu al dira

lehen alditik?

Ia ez dago alderik: berbera da ibil-
bidea; jantziak eta andak berritu
arren, diseinu berbera dute...
Tira, lehen ez zen hainbeste bisi-

tari bilduko egun-pasa...

Lehen, denak izaten ziren fede-
dunak, eta pisu handiagoa zuen
apaizaren esanak.
Asko Segurara joaten diren be-

zala, segurarrak ez al dira joaten

kanpora oporretara?

Lehen, Aste Santuan, inortxo ere
ez zen joaten oporretara, baina,
gaur egun, gero eta jende gehia-
gok aprobetxatzen du aukera
kanpora joateko. Halere, Aste

Santuko bigarren astean joaten
dira gehienak, prozesioaren oste-
an; bitxikeria modura, esango nu-
ke emakumea kanpokoa bada eta
Segurara ezkonduta egonez gero
oporretara joaten direla; baina
emakumea bertakoa izanda na-
barmen gehiago gelditzen direla
herrian.
Aste Santua asko aldatu al da ur-

teen poderioz?

Badago garizumari eta bijiliari
eusten dion jendea, baina 70 urte
baino gehiago dauzkate horiek.
Gazteek doktrinarik ez dakitenez
eta elizara etortzen ez direnez, ez
dituzte ezagutzen halako kon-
tuak.
Prozesioari eusten diote gazte-

ek, beraz, baina penitentziei ez?

Jendeak fedeagatik eusten die ga-
rizumari eta bijiliari, eta tradizio-

agatik eutsi izan zaio prozesioari.
Are gehiago, gazteei egun horie-
tan haragirik ez jateko esango ba-
genie, burla gisa hartuko lukete
gehienek.
Gustatuko litzaizuke peniten-

tziei ere eustea?

Dudarik gabe. Inori ez dio egiten
kalterik.
Zuretzat garai berezia al da Aste

Santua?

Beste festa klase bat da Aste San-
tua, eta beste ikusmira batekin
begiratzen diogu. Hurbileko sen-
titzen dut. Sanjuanak ere ospa-
tzen dira Seguran, baina beste
esanahi bat du Aste Santuak.
Elizarekin harreman estua duzu

zuk.

Elizaren alboan jaio nintzen, eta
hemen bizi naiz. 83 urte darama-
tzat elizaren aldamenean.

83 urte, azkar esaten da. Zer mo-

duz zaude osasunez?

Baxoerdi batzuk edateko sasoia
dugun bitartean, ondo.
Txikiteoa da zure beste zaleta-

suna?

Nire ustez, oso sanoa da txikiteoa.
Eragiten duen lasaitasuna askoz
mesedegarriagoa da alkoholak
eragiten duen kaltea baino. Hala
uste dut nik behintzat. Egunero
elkartzen gara lagunak, eta hiru
bat baxoerdi hartzen ditugu kon-
tu kontari.
Eliza eta taberna, a zer-nolako

bikotea!

Niretzat, kultur lekuak dira ta-
bernak ere. 22 urte inguruko ta-
bernari batek orain dela gutxi
esan zidan urte erdian ikaskete-
kin baino gehiago ikasi duela ta-
bernako kontuak entzu-
ten. Azken finean, elkar-
guneak dira tabernak,
eta bertan kontu txiki
asko transmititzen dira.
Nolakoa da Segurako

bizimodua?

Oso herri bildua da. Ta-
berna giro handia egoten
da, eta elkarrekin ibil-
tzen dira adinekoak eta
gazteak.
Prozesioak eta Aste

Santuak izan dituen al-

daketak aipatu dituzu lehen,

baina Segura bera asko aldatu al

da azken urteotan? 

Sosetan, jatekoan eta janzteko
moduan, batez ere. Gerra ondo-
rengoak gara gu, eta miseria go-
rria besterik ez zegoen orduan:
ogi zuria 10 urterekin jan nuen le-
hendabizikoz, eta otordu bakarra
egiten genuen garai hartan. Garai
batean familia osoak mantentzen
ziren gaur egun sobratzen dena-
rekin.
Gogorra zen bizimodua...

Beldurra nagusi zen orduan: jo
egiten gintuzten elizan, etxean,
eskolan... Nik, justu–justu, ira-
kurtzen eta idazten ikasi nuen es-
kolan, eta batuketak, kenketak,
biderketak eta zatiketak egiten.
Baina beste jakinduria bat izan-

go zenuten: kalekoa.

Inprobisatzen genekien guk. Gor-
deak ditut haurtzaroko 30 bat jo-
las, eta denak dira inprobisatuak.
Gaur egun, berriz, dena da erosia.
Erosi eta bota. Guk buztinarekin
egiten genituen kanikak, eta tra-
pu zaharrekin baloiak. Nire ilo-
bek zakukada bat kanika dute
egun, eta hogei bat baloi; guk ha-
rreman estuagoa geneukan natu-
rarekin. Mokotxa, errezila... ziren
guretzat, baina orain denak dira
sagarrak, eta berdina gertatzen da
landareekin, txoriekin...
Gaur egun nahi adina arropa

dute gehienek, baina lehen...

Arropa berririk ez nuen izan nik.
Bost anaietan gazteena naiz, eta
zaharragoen arropak erabili izan
nituen beti. Helduagoak izan arte,
ez genuen izan barruko arroparik,
eta ezta urik sartzen ez zen oineta-
korik ere. Beroki bat zuen nire
amaginarrebak; aste barruan alde
batera erabiltzen zuen eta jaiegu-
netan beste aldera. Eta ez pentsa
arropak erositakoak zirenik,
etxean jositakoak baizik.
Argirik bazenuten?

Eguraldi ona egiten zuenean ba-
karrik. Haize apur bat egiten ba-
zuen, ezer ere ez.
Eta urik?

Putzura joaten ginen edateko
uraren bila, eta ibaira garbitzera.
Duela 50 bat urte iritsiko ziren
dutxak Segurara.

Ura baino errazago iritsiko zen

ardoa etxera...

Marka da, baina halaxe zen!
Eta euskara? Garaiak asko alda-

tu arren, zuek euskaraz hitz egin

izan duzue beti?

Guk beti egin izan dugu euskaraz,
etxean zein elizan. Kalte handiak
egingo zituzten apaizek, baina
ikaragarrizko lana egin dute eus-
kararen alde. Garai hartan galara-
zita zegoen euskara, baina apai-
zek bazuten botere nahikoa eus-
karaz hitz egiteko eta zigorrik ez
jasotzeko. Konfesatu, errezatu,
doktrina jaso... Dena euskaraz
egiten zen orduan ere.
Eskolan, ordea, gaztelaniaz ari-

tzen zineten.

Kanpotik etorritako frankistak
ziren irakasleak, eta haiek ez zi-
guten uzten euskaraz hitz bakar
bat ere esaten. Euskaraz entzuten
bazintuzten, eraztun bat ematen
zizuten, eta astearen amaieran jo
egiten zuten eraztuna zuena. Tri-
kimailu txikiak ere bagenituen:
eskuak gantzez igurzten genituen
erregelak irrist egin eta min gu-
txiago hartzeko. Orri handi bate-
an 500 aldiz idatzi behar izaten
genuen no hablaré más en vas-

cuence, [ez dut hitz egingo gehia-
go euskaraz], baina gure hizkun-
tza zen, eta, oraindik ere, bada.
Euskara entzuten da Seguran?

Bai. Oso herri euskalduna da Se-
gura, eta euskaraz bizi gara.

KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

Oso sanoa da txikiteoa.
Eragiten duen lasaitasuna
askoz mesedegarriagoa da
alkoholaren kaltea baino»

«Guk beti egin izan dugu
euskaraz. Konfesatu, errezatu,
doktrina jaso... Galarazita egon
arren, euskaraz egiten genuen»

‘‘



R
IRITZIA
Danel Agirre

Belgikarra, 
itxuraz baino ez

K
ariben urtebete lane-
an igaro, eta ezinez-
koa badirudi ere,
abiatu baino are 

zurbilago itzuli nintzen etxera.
Erredakziotik taberna-zulora 
eta taberna-zulotik erredakziora
eman nituen egunak Santo
Domingon, eta eguzkia goizean
egunkarira bidean baino ez nuen
begiztatzen, autobuseko leihotik.
D bitamina erreserbak hain
maila arriskutsuan mantentzea-
ren truke, hori bai, oso lezio
mamitsuekin saritu ninduen
bizitzak. Euskal Herriari buruz
informazio interesgarria eskura-
tu ahal izan nuen egonaldi har-
tan, gutxien espero nuen
moduan.

Gauero irtetearen bidesari
saihetsezina zen prostituten
alboratzeak egoki gobernatzea.
Ahal nuen modu adeitsuenean
aldentzen nituen, nahikoa jasa-
nezina behar zuen lanaldia
gehiago ez zapuzte aldera. Non-
goa ote nintzen galdetuz hurbil-
du ohi ziren beti, eta baskoa
nintzela erantzuten nien nik.
Gutariko bezero franko artatzea-
ren poderioz, gehienek jakiten
zuten zertaz ari nintzen. «Ba, 
ez dirudizu hangoa; itxuraz 
belgikarra-edo ematen duzu»,
ihardetsi zidan prostituta batek
behin. Jakin-minez, haritik tira-
ka hasi nintzen, eta baskoez
ikasia zeukan guztia xehatzeko
eskatu.

«Ordu luzez begira izaten di-
tugu, eta mozkorrak daudenean
baino ez dira hurbiltzen, nahiko
modu zakarrean», ekin zion.
«Isil-isilik egiten dute txortan,
aurpegira begiratu ere egin gabe,
eta bukatutakoan eskupekorik
sekula lagatzen ez duten baka-
rretakoak dira». Erretratuaren
gordinak ez ninduen hainbeste
ere harritu, baina azken xeheta-
sun batek bai eman zidan aten-
tzioa. «Gainera, bainatzea [es-
kualde hartan hala esaten diote
dutxatzeari] ahazten zaie sarri; ez
dira garbienak izaten». Beste hi-
ruzpalau bider entzun nituen ha-
ren gisako purrustadak, baita
Kuban ere. Habanako diskoteka
batean Euskal Herria askatu!

lelodun tirazko kamiseta haieta-
ko bat zeraman baskomoztaka
ikusi nuen prostituta batengana
zinbili-zanbala hurbiltzen, ron
kola eskuan, izerditan blai. Sexu
turismoari buruzko albisteren
bat irakurtzen dudan bakoitzean,
mutil haren irudia datorkit gogo-
ra automatikoki.

Ia bi hamarkada iragan dira,
baina Karibeko prostituten testi-
gantza freskatu ohi didate Berli-
nen etxetik jasotako bisitek. Bi-
kotekideari sarriegi tokatu izan
zaio bainugelara pasatu eta ko-
mun-ontzian adiskideek oroiga-
rri moduan lagatako kaka arras-
toak agurtu behar izatea. Edo
pixa egiteko ez direla eseri sala-
tzen duten tantak nonahi aurki-
tzea. «Euskaldun guztiak al zare-
te hain nazkagarriak?», galdetu
ohi dit horrelakoetan, benetako
kuriositate antropologikoarekin.
Nire lagunen kontua izango dela
eta jeneralizatzea itsusia litzate-
keela esanez saihestu ohi ditut

azalpenak. Izan ere, ni neu ere
txerri galanta naiz, eta solasaldi
horietan ezer gutxi dut irabazte-
korik.

Alemanekin bizi baino lehena-
go, ez nuen eskuak garbitzeko
ohitura handirik. Hemen egune-
an zehar hainbatetan errepikatu
ohi duten errutina denez, Zarau-
tzen izan naizen azkenetan arreta
ipini izan dut. Eta nire antzeko
txerritxo mordoxka topatu dut.
Hiru orduz poteatzetik sozieda-
dera iritsi, eta atzaparrak ur eta
xaboiarekin irakuzi gabe hama-
bost lagunentzat jakiak presta-
tzen hasten diren urdeak. Efektu
bereziz jositako kaka saioa buka-
tu, eta ondoren harraskatik pasa-
tu gabe txistu joka alde egiten du-
ten basapiztiak. Bikotekideak zi-
rikatu ohi nau: «Baskookguk
baino askoz irudimen handiagoa
duzue sukaldean, ez luke inork
ukatuko, baina gu, behintzat, 
eskuak garbiak ditugula hasi ohi
gara lanean».

Irudiab Donostia

Aldarrikapenak azken udalbatzarrean
Maiatzaren 26ko udal eta foru hauteskundeen atarian, herenegun egin zuten azken udalbatzarra Donostiako

Udalean, eta txiki gelditu zen areto nagusia, hainbat herritar eta udal langile inguratu baitzen protestan. Donos-

tia salgai leloarekin, «hirian ugaritzen ari diren jarduera urbanistiko erasokorren aurka» protesta egin zuten he-

rritarrek —irudian, Uliako etxebizitza proiektuaren aurkakoak—. Egoeraren larritasunaz ohartarazita, Donostia

Defendatuz taldeak protesta martxara deitu du, maiatzaren 4rako, 17:30ean, Easo plazatik abiatuta. J. URBE / FOKU

Europako Batzordeak babestu egin du
kamioiei bidesaria kobratzeko sistema

ANDOAIN bIazko apirilean, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan
behera utzi zuen kamioiei N-1 eta A-15 errepideetan bidesaria kobra-
tzeko foru araua, Gipuzkoatik kanpoko garraiolarien kontrako diskri-
minazioa argudiatuta. Europako Batzordeak, ordea, balekotzat jo du
Andoainen eta Astigarragan arkuak jarri ondorengo proiektu berria.

«Txillida Lekuko artxiboei
balioa eman nahi diegu. 
Urte askoan aritu gara
erakusketa aberasten duten
artxibo horiek digitalizatzen»

Luis Txillida
Eduardo Txillidaren semea

%1,9
OGASUNAREN BILKETAREN JAITSIERA, MARTXORA ARTE

2018ko lehen hiru hilabeteetako datuekin alderatuta, aurten %1,9 egin

du behera Gipuzkoako Ogasunaren diru bilketak. Aurten, 784 milioi euro

bildu ditu urtarriletik martxora, eta 799 milioi euro bildu zituen iaz, epe be-

rean. Besteak beste, aitatasun eta amatasun sariek PFEZa ez ordaintzea

erabaki izana dago jaitsiera horren oinarrian. 

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 ka-

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

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

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

net bidez bidaltzeko:gipuzkoa@hitza.eus.

%
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%5
TURISMOAK MARTXOAN IZAN ZUEN IGOERA

Iazko datuekin alderatuta, Gipuzkoan %5 egin du gora turismoak aurten-

go martxoan. Eustat estatistika institutuak emandako datuen arabera,

turista bakoitzak, batez beste, 1,81 egun igaro zituen herrialdean.



Imanol Saiz Irun

A
uzolanean hiria eta
ingurua garbitzea:
hori izan da Irungo
herritar talde baten

asmoa. Joan den martxoaren
24an, 25 bat laguneko talde hori
Arbes auzo ingurua garbitzen ari-
tu zen, bidean aurkitu zituzten
hondakin guztiak jasotzen. Anto-
latzaileek Garbi Eguna izena jarri
diote «ekintza berdeari». Talde
ekologistako kideek argi dute
ibilbide luzeko egitasmoa izango
dela, eta hilaren 28an egingo dute
hurrengo irteera berdea. Lehe-
nengoan egin bezala, Arbes ingu-
rua garbituko dute apirileko az-
ken igandean ere. Mendialdean
hasi, eta hirian amaituko dute
ibilbidea. Taldeko kideek «irun-
dar guztiei» dei egin diete garbi-
keta lanetan laguntzeko.
Euskal Herrian biztanle gehien

duten udalerrietan zazpigarrena
izanik, zabor kopuru handia sor-
tzen dute irundarrek. Taldeko ki-
deek lehen irteeraren ondoren
baieztatu zuten hiriko zenbait
txokok «benetako garbiketa»
behar dutela; Arbes inguruak,
San Martzialerako igoerak, Bida-
soa ibaiak... Natura eremu ugari-
tan nonahi aurki daitezke plasti-
koa eta bestelako hondakinak.

Hiria, «zikin eta utzita»
Behar horrek bultzatuta ekin dio-
te bizilagunen artean hiria garbi-
tzeari. Rafa Rodriguez taldeko
kide eta sortzaileak salatu du uda-
lak baliabideak eskaini arren ez
direla nahikoa: «Zikin dago hiria,
leku asko daude utziak. Astebu-
ruetan, esaterako, lotsagarri ge-
ratzen da Hendaia eta Irun lotzen
dituen bidegorria». Udalari
oraindik eskaera zuzenik bidali ez
badiote ere, argi dute udal gober-
nuak ez duela behar bezala eran-
tzuten horrelako kasuetan. «Ez
dute ezer egiten», azaldu du Ro-
driguezek.
Hori ikusita, bere kabuz lan

egitea erabaki du herritar talde
batek. «Herritarrak sentsibiliza-
tzea, hori da gure erronka. Mun-
du hobe bat eraiki nahi dugu gure
seme-alabentzat». Ideia horri se-
gika, adinekoak zein umeak aritu
ziren lantaldeetan, zakar poltsak
hartu eta Arbes ingurua garbi-
tzen.
Lehen irteeran «denetik» aur-

kitu zutela kontatu du Rodrigue-
zek: «Koltxoi bat, kamioi baten
gurpil bat lehertua, plastiko mor-
doa errekan eta sasi artean...».
Dozenaka kilo hondakin bildu
zuten ordu gutxian, «50 kilotik
gora». Egun guztian gogotik lan
egin zuten, baina zoritxarrez

«hondakin mordoa» dago
oraindik Arbesen. Horregatik
erabaki dute apirilaren 28an ere
inguru hori bera garbitzea. Bistan
dauden hondakinen aldean, bizi-
lagunen txakurrek eragindakoak
biltzeko aukera askorik ez dauka-
tela salatu dute taldeko kideek,
«Arbes inguru horretan, berezi-
ki. Nazkatuta gaude txakurren
kakekin».
Alde onik ere izan zuen lehen

garbiketa saioak. Antolatzaileak

oso pozik daude bizilagunen
erantzunarekin. «Jendea prest
dagoela ikusi dugu, eta umeak ere
primeran aritu ziren. Oso garran-
tzitsua da haiek halakoetan parte
hartzea; haiengandik hasi behar
du, euren esku baitago etorkizu-
na, eurak baitira etorkizuna».
Rodriguezek azaldu du etxera
bueltatu bezain laster argi eduki
zutela «errepikatu beharreko es-
perientzia bat» izan zela egun ho-
rretakoa. Hilabetero auzo edo

txokoren bat garbitzeko erronka
daukate taldeko kideek.
Garbiketa lanetan euren kabuz

aritu ziren, baina erakundeek da-
goeneko badute lehen irteera
hartan gertatu zenaren berri.
«Taldeko kide batek mezu bat bi-
dali du jada Txinzerrera [Txingu-
diko Zerbitzuak], eta ikusitako
guztia kontatu die». Auzo guztie-
tan eragitea izango da taldearen
hurrengo pausoa, baina ez azke-
na, are erronka handiagoa bai-
taukate etorkizunerako: Garbi
Eguna Bidasoa osora zabaltzea.
Esperientzia berbera errepikatu
nahi dute Hondarribian eta Hen-
daian.

Plataforma osatzera
Lehen pausoak soilik eman dituz-
ten arren, antolatzaileek badauz-
kate etorkizunerako helburu ze-
hatzagoak ere. «Taldea handituz
doan heinean, eta gertuko herri-
tarrek erantzuten badute, plata-
forma bat sortzea pentsatu dugu;
Txingudi Berde plataforma, edo
horrelako zerbait», azaldu du
Rodriguezek.
Gero eta herritar gehiago ari

dira egiten birziklatzearen aldeko
apustu sendoa. Pixkanaka-pix-
kanaka, hondakinak gaika biltze-
ko joera jarraitzaileak batzen ari
da, ezinbestean. Txinzer erakun-
de publikoaren azken datuen ara-
bera, eskualdean, 2018an, %20,21
egin zuen gora gai organikoen bil-
ketak. Gora egin zuten beste hiru
birziklatze tasak ere —paperak,
beirak eta ontziek—; %6,12 igo zi-
ren horiek. Hala, Bidasoko birzi-
klatze tasa %51,26ra heldu zen
2018an.
Sortu berri duten taldean argi

daukate oraindik ere «egiteko as-
ko» daukatela Bidasoa berde eta
garbi bat lortzeko bide horretan.
Helburua «zaila» eta bidea «lu-
zea» da, eta Garbi Egunaren sor-
tzaileek eguneroko keinuetan ja-
rri dute indarra; dutxatzean, bir-
ziklatzean nahiz kontsumitzeko
orduan, esaterako. Lana badute,
eta prestasuna ere bai.

Irungo herritar talde batek erabaki du auzoak bere kabuz garbitzea. 
Joan den martxoaren 24an lehen bilketa egin zuten, Arbes auzoan, eta
aurrerantzean hiri eta eskualde osora zabaldu nahi dute egitasmoa.

Bidasoa berde eta garbi
baten alde, auzolana

Martxoaren 24an Irungo Arbes auzoan bildu zituzten hondakinak. HITZA

«Herritarrak
sentsibilizatzea, hori da
asmoa; mundu hobe bat
eraiki nahi dugu gure
seme-alabentzat»
Rafa Rodriguez
Herritar taldeko kidea
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Aitziber Arzallus Zestoa

A
dinez gaztea izanaga-
tik, molde zaharreko
sukaldaria da Joseba
Odriozola (Zestoa,

1985). Edo, ziurrenik, egokiagoa
da parrilaria dela esatea, sukalde-
an ere jarduten duen arren. Berria
da ostalaritzan, hiru urte baitira
Zestoan Araneta erretegia zabal-
du zuela. Sukaldaritza eskolarik
inoiz zapaldu gabea da, hitzaldi-
ren bat emateko ez bada. Baina
gutxik dute harena bezalako es-
kua parrila bat parean duenean.
Zarautz Parrilan-ek antolatutako
erreboilo txapelketa irabazi berri
du Odriozolak. Euskal Herriko
beste bederatzi parrilarirekin ari-
tu zen lehian, eta erreboilorik
onena zestoarrarena zela ebatzi
zuen epaimahaiak. 
«Niretzat sari bat da horrelako

lehiaketa batean parte hartzeko
gonbidapena jasotze hutsa, eta
irabaztea, ikaragarria». Momen-
tua gogora ekartzean, hunkitu
egiten da oraindik ere. «Sukalda-
ritzan izena duen jendea zegoen
han, eta nire etxetik joandako tipo
bat nintzen ni». Odriozola ez da
lehiaketetara joan zalea, giro ho-
rretan «arraro» sentitzen delako.
«Gainera, ez zait gustatzen etxea
hankaz gora uztea, han nagoene-
an erretegian falta izaten naizela-
ko». Hainbat lekutatik deitu izan
diote, baina ezezkoa eman izan
du, bitan izan ezik: Zarautz Parri-
lan-en eta 2017an Donostia Gas-
tronomika kongresuaren ba-
rruan egin zuten parrilari txapel-
ketan. «Bi horietan animatu egin
nintzen, gertu zirelako eta lantal-
dearen babesa nuelako». Bietan
irabazlearen sariarekin itzuli da
etxera: Zarautzen, erreboiloa
erreta, eta Donostian, txuleta.
Sukaldari titulurik ez du izan-

go, baina argi dago beste zerbait
baduela Odriozolak. Arrakasta-
ren gakoa «konfiantzazko horni-
tzaileak eta lehengairik onena»
izatea dela dio berak. «Ezinbeste-
koa da hori; produktua txarra ba-

da, ondo erreta ere txarra egongo
da». Tolosako harategi batean eta
Zarauzko arrandegi batean eros-
ten du jeneroa. Haien txuletak eta
erreboiloak erreta irabazi ditu
txapelketak, eta haien produk-
tuak eskaintzen ditu Aranetan
ere. Etxeko baratzeko produk-
tuak eta oso gertuko hornitzailee-
nak erabiltzen ditu eguneko me-
nua eta karta osatzeko. «Ordizia-
ko azokara-eta joaten naiz, baina
sekula ez saltoki edo denda han-
dietara». 
Primerako lehengaiez eta be-

rezko trebetasunaz gain, ordea,

Odriozolak badu beste inork ez
duen zerbait: iaz etxeko atarian
egin zuen txondorretik ateratako
ikatza, Aranetako ikatza. «Bara-
tzeko letxugaren eta poltsakoaren
artean aldea nabarmena bada,
etxean ekoitzitako ikatzaren eta
erositakoaren artean ere hala
izango zela pentsatuta ekin nion
proiektuari». Mendaroko hama-
bi tona arte egur erabili zituen
txondorra egiteko, eta hiru tona
ikatz atera zituen. «Prozesu luzea
eta neketsua izan zen, baina seku-
lako maisuak eta laguntzaileak
izan nituen, eta ahaleginak mere-

zi izan zuen». Urrea balitz bezala
gordeta dauka etxeko erregaia.
«Okasio oso berezietan erabil-
tzen dut, eta malkoren bat atera-
tzen zait aldi bakoitzean, oroitza-
penengatik». Parrilan antze-
mango zela uste zuen, eta halaxe
izan da. «Etxeko ikatza erabilita
irabazi nuen Zarautzen, eta nire-
tzat izugarria da hori».

Urtebete, parrilan ikasten
Horrelako aitorpenek lanean go-
gotsu jarraitzeko indarra ematen
diote Odriozolari. «Ondo ari ga-
ren seinale da saria. Duela hiru ur-
te sartu ginen honetan, esperien-
tziarik gabe, eta orain ikusten ari
gara lan asko eginda proiektua
aurrera ateratzen ari garela». Or-
dura arte, fabrika bateko langilea
zen Odriozola, ostalaritzan sekula
jardun gabea. Eskola pixka bat be-
har zuela-eta, Getariako Kaia ja-
tetxera jo zuen. «Etxean bezala
hartu ninduten, eta urtebetez ari-
tu nintzen laguntzen, parrilan
ikastearen truke». Bikotekidea
eta biak hasi ziren Aranetan,
Odriozolaren amaren laguntza-
rekin. Zortzi laguneko lantaldea
dute gaur egun, «eta lanerako gi-
ro bikaina». 
Saiatzen da lankideak eta beze-

roak ahalik eta ondoena zaintzen.
«Gero eta jende gehiago etortzen
ari da Donostialdetik, Frantziatik,
Kataluniatik... Baina niri inguru-
ko jendea jatera etortzeak ematen
dit pozik handiena: lagunak, kua-
drillakoak, Zestoakoak, Aizarna-
zabalgoak... Behin etorri eta be-
rriz itzultzen direla ikusteak, ho-
rrek betetzen nau gehien. Niretzat
haien iritziak askoz gehiago balio
du lehiaketak irabazteak baino».
Negu partean, asteazkenetan

itxia izaten dute jatetxea; gainera-
koan, eguerdiero zabaltzen dute,
eta ostiraletan eta larunbatetan,
iluntzean ere bai. Aste Santuan,
uztailean, abuztuan eta irailean,
berriz, egunero zabaltzen dute,
bazkalorduan eta afalorduan. Pa-
rrila piztuta izaten dute beti, eta
han jarduten du Odriozolak.

Zarautz Parrilan-en erreboilo txapelketa irabazi du Zestoako Araneta
erretegiko Joseba Odriozolak. Lehengairik onena, etxeko txondorretik
ateratako ikatza eta berezko trebetasuna uztartuta lortu du garaipena.

Etxekoari maitasuna

Joseba Odriozola eta haren bikotekidea, Idoia Mendez, Araneta atarian, Zarautz Parrilan-eko garaikurrarekin. ARANETA
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Ezinbestekoa da
lehengairik onena
izatea; produktua txarra
bada, ondo erreta ere
txarra egongo da»

«Inguruko jendea jatera
etortzeak ematen dit
pozik handiena, behin
etorri eta berriz itzultzen
direla ikusteak»
Joseba Odriozola
Araneta erretegiko jabea eta parrilaria

‘‘





Karmele Uribesalgo Alzola

Arrasate

J
oan den urtean ehun ur-
te bete ziren Vasco Na-
varro trena Arrasatera
iritsi zenetik, eta
50 behin betiko kendu

zutela. Bailarako garraiobide ga-
rrantzitsuenetako bat bilakatu
zen mende erdi horretan, baina
Espainiako Gobernuak, errenta-
garria ez zela iritzita, kendu egin
zuen Lizarra (Nafarroa), Gasteiz
eta Bergarako Mekolalde auzoa
lotzen zituen trena. Pasarte hori
bideo labur batean biltzea pentsa-
tu zuten Arrasateko liburutegiko
langileek, baina ordubeteko do-
kumental bat osatu dute azkene-
an, Vasco Navarro trena Arrasa-
ten izenpean. Historiaz aparte,
trenak Arrasaten izan zuen eragi-
na ere jaso dute lanean.

Gasteiz Bilborekin lotzeko as-
motan bururatu zitzaion trena-
ren proiektua Juan Jose Herran
Ureta ingeniariari, 1870eko ha-
markadan. Olatz Bartolome libu-
ruzainaren eta dokumentalaren
egilearen arabera, helburua zen
Arabako ekonomia suspertzea,
eta probintzien arteko komuni-
kazioa hobetzea.
«Arazo teknikoak eta finantza-

koak izan zituzten, eta 1887ra arte
ez zituzten hasi obrak», azaldu
du Bartolomek. Lanak ere dezen-

te luzatu ziren, eta 1918an iritsi
zen trena Arrasatera. 1927a zen,
ordea, linea osoa amaitu zutene-
rako. «Ia 50 urte behar izan zituz-
ten proiektua gauzatzeko; gerora
martxan egon zen denbora tarte
bera, hain zuzen», azaldu du Bar-
tolomek.
Bederatzi testigantza jaso di-

tuzte dokumentalaren egileek:
historialariak, trenaren erabil-
tzaileak, eta baita langile bat ere.
«Istorio, bitxikeria eta pasarte
hunkigarri ugari» kontatu diz-
kietela adierazi du Bartolomek.
Dokumentazio lanak ere egin be-
har izan dituzte, eta irudiak bil-
tzen ere aritu dira: «Oso harrera
ona izan dugu, eta erraz eskuratu
ahal izan ditugu baliabideak».
Dokumentalaren egileek jakin

ahal izan dutenez, trena iristean
«aldaketa sakona» izan zuten
Arrasaten, eguneroko bizimo-

duan. «Batez ere indus-
triaren garapenean izan
zuen eragina, eta, ondo-
rioz, populazioaren igoe-
ran, hirigintzan eta on-
darean», azaldu du Bar-
tolomek. Herritarrek
Bartolomeri eta haren
lankideei kontatu diete
ordura arte diligentziak
eta gurdiak bakarrik
zeudela: «Trenarekin,
mundu berri batekin
topo egin zuten; aukera
berriak iritsi ziren». La-
nera, ikastera zein ingu-

ruko herrietako festetara joan ohi
ziren trenean. Bartolomek nabar-
mendu du areagotu egin zela Gas-
teizera joateko ohitura, eta Deba-
goieneko herrien artean mugi-
mendu handia sortu zela. Trenez
iristen zitzaizkien posta, arraina
eta zinemako filmak ere.
Tren «modernoa» zen Vasco

Navarro. Baporezkoa zen hasie-
ran, eta, herritarrek kontatu du-
tenez, sarri lehenago iristen ziren
helmugara oinez trenean baino.
Hala ere, 1938rako elektriko

bihurtuta zegoen linea osoa. Bi-
daiariak eta merkantziak garraia-
tzen zituen. Industria asko du De-
bagoiena bailarak, eta oso balia-
garria zen trena: «Garai
batzuetan, estatuko trenbide es-
tuko tren guztiek batera baino
merkantzia gehiago garraiatu
izan zuen Vasco Navarrok».

Itxiera «polemikoa»
Munduko Bankuak gomendatu
zuen errentagarriak ez ziren tre-
nak kentzeko, eta hori egin zuen
Espainiako Gobernuak. Bartolo-
mek azaldu du «polemika han-
dia» izan zela itxierarekin: «Tre-
naren alde zeuden herri guztieta-
ko alkateak, diputazioak eta
prentsa, errentagarria ez bazen
ere zerbitzu publiko bat zelako».
Bailaran ikerketa bat eginda, on-
dorioztatu zuten linea osoa kon-

tuan izanda ez zitzaiola errenta-
garritasunik ateratzen trenari,
baina eskualdean bestelakoa zela
egoera. Hori dela eta, Eskoriatza
eta Bergara arteko zatia manten-
tzeko eskatu zuten udalek, baina
ez zuten lortu ezer. Vasco Navarro
trenak 1967ko abenduaren 31n
egin zuen azken bidaia. «Segi-
tuan kendu zituzten errailak, eta
berehala saldu zituzten trenak; ez
zuten eman aukera handirik»,
erantsi du Bartolomek.
Liburuzainaren arabera, herri-

tarrentzat «nahiko traumati-
koa» izan zen itxiera: «Trenak
aztarna utzi zuen Debagoienean,
eta hutsune bat gelditu da hor».
Bailaran antzeko garraiobideren
bat sortzeko asmoa izan dela go-
goratu du Bartolomek, eskualde-
ko herriak lotzeko tranbia bat,
esaterako.

Arrasateko liburutegiko langi-
leek esperientzia berri bat izan
dute dokumentala ekoizten, eta
«gustura» daude emaitzarekin.
Bi emanaldi egin dituzte herrian,
eta Bartolomek adierazi du lanak
oso harrera ona izan duela: «Tre-
na ezagutu zutenek bizipen ugari
ekarri dituzte gogora, eta bitxike-
ria asko kontatu zizkiguten saioa
amaitzean».
Dokumentala edonoren esku

egotea da asmoa. Hori dela eta, li-
burutegiko webgunean egongo
da. DVD formatuan ere atera di-
tuzte ale batzuk, eta Arrasateko
eta bailarako beste liburutegietan
egongo dira, nahi duenak etxera
eraman ditzan. Horrez gain, egi-
leak gaineratu du proiekzio han-
diagoa egiten ahaleginduko lira-
tekeela  jendeak pantaila handian
ikusi nahiko balu.

Arrasateko liburutegiko langileek
dokumental batean jaso dute 
Vasco Navarro trenaren historia. 
Iaz bete ziren ehun urte trena herrira iritsi
zela, eta aitzakia horrekin egin dute lana.

Errailetako
memoriak

Arrasateko geltokia, artxiboko irudi batean. BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOA

Hainbat agintari eta herritar, 1918ko otsailaren 15ean, geltokiaren inagurazio egunean. ARRASATEKO UDAL ARTXIBOA

Estatuko trenbide estuko 
tren guztiek batera baino
merkantzia gehiago garraiatu
izan zuen Vasco Navarrok»

«Segituan kendu zituzten
errailak, eta berehala saldu
zituzten trenak; ez zuten 
eman aukera handirik»
Olatz Bartolome
Liburuzaina eta dokumentalaren egilea
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Unai Zubeldia Donostia

B
i urte neuzkaneko
bideoren bat ere
badaukat etxean
baloiari ostikoka
ageri naizena; nik

betidanik argi eduki izan dut fut-
bolari izan nahi dudala». Ez
suhiltzaile, ez irakasle, ez zien-
tzialari eta ezta astronauta ere.
«Lehenago ezin nuenez, 8 urtere-
kin eman nuen izena Antiguo-
kon, eta ordurako oso argi neuz-
kan gauzak; berdin zitzaidan he-
men, Norvegian, AEBetan edo
munduko zein txokotan, baina
futboletik bizi nahi nuen nik». 18
urte dauzka Aimar Samaniego
Apezetxea donostiarrak, eta Anti-
guoko, Kostkas eta Vasconia iga-
rota, AEBetarako bidea hartuko
du uztailean. Lincoln Memorian
Universityra joango da donostia-
rra, kirol eta ikasketa beka bati es-
ker, Harrogate hirira, Tennessee
estatura.
Duela pare bat urte hasi zen Sa-

maniego hausnarrean. «Argi
neukan Realean, Athleticen, Ei-
barren edo horrelako talderen ba-
tean egon beharra neukala Espai-
niako Lehen Mailara iristeko. Oso
gustura nengoen gazte mailarai-
no helduta, baina pausotxo bat
falta zitzaidala nabari nuen». Zer
egin zezakeen pentsatzen hasi
zen orduan. «Hemen geldituz
gero, unibertsitateko ikasketei
ekin eta ziurrenik futbola utzi be-
harko nuelako».
Bi urte zaharragoa den lagun

bat AEBetara joan zela jakin zuen
orduan, ikasketak egitera eta fut-
bolean jokatzera. «‘AEBetara?
Nola joango naiz ni AEBetara?’,
pentsatu nuen. Baina ingelesa
asko gustatzen zait, hango kultu-
ra ere bai...». 2018ko otsailean
egin zion galdera serioa bere bu-
ruari: «Zergatik ez naiz saiatu-
ko?». Etxekoen babesarekin,
beka hori jasotzeko bere esku ze-
goen guztia egiten saiatuko zela
hitzeman zion bere buruari.
Hegaldi bat hartzea baino de-

zente lan nekezagoa dago, ordea,
pauso horren atzean. «AGM en-
presarekin harremanetan jarri
nintzen 2018ko otsailean». Kiro-
lari gazteak AEBetako unibertsi-
tateetako aholkulari edo entrena-

tzaileekin harremanetan jartzen
dituen enpresa da AGM. «Mundu
osoan edozein kiroletan ari diren
gazteak hartzen dituzte, eta kirol
eta ikasketa bekak lortzen saia-
tzen dira».
Prozesua «oso luzea» dela

azaldu du Samaniegok. Kirol eta
ikasketa baldintza jakin batzuk
behar dira pausoak ematen has-
teko. «Bi azterketa egin behar
izaten dira arlo akademikoari da-
gokionez. TOEFL da horietako
bat, hemen dauzkagun First, Ad-
vanced eta Proficiencyren pare-
koa; AEBetara ikastera doazen
guztiek igaro behar izaten dute,
ingeles maila neurtzeko». SAT
proba da bestea. «Hemengo se-
lektibitatearen parekoa». Hauta-
proba hori prestatzen igaro zituen
otsaila eta martxoa. «Nahiko
ondo egin nuen proba, baina nahi
adina aldiz egin daiteke, eta nota
hobetzen saiatu nintzen».
Urrian egin zuen SAT proba ho-

ri bigarrenez. «Eta, bitartean,
ekainean egin nuen TOEFLa. Hiru
hilabetez, klase partikularrak jaso
nituen arratsaldero, Australiako

eta Oklahomako [AEB] bi irakas-
lerekin, eta oso ondo egin nuen
ekaineko TOEFL proba». Donos-
tiako Santo Tomas Lizeoan Batxi-
lergoko 1. mailan zegoen iaz, eta 2.
mailan ikasturte honetan. «Ho-

rregatik, eromena izan zen otsai-
letik urrira artekoa, baina lortu
nuen SATeko nota hobetzea».
Bi azterketa horiek gaindituta,

kirol arloan jokaldi onenekin osa-
tutako bideo bat eskatu zioten Sa-
maniegori. «Eta bideoak graba-
tzen aritu ginen abuztutik aurre-

ra. 12-15 partida grabatu zituen
aitak, eta horko irudiekin osatu
genuen bideoa, edizio lana egin-
da». AGMri bideoa bidali, eta zain
gelditzea izan zen hurrengo lana.
«Urrian jaso zuen lehen eskain-

tza, nahiko ona, baina
itxarotea erabaki ge-
nuen, artean denbora
bazegoelako».
Zain zegoen tarte ho-

rretan Madrilera ere joan
zen Samaniego, AGMk
antolatutako ekitaldi ba-
tera. «Zerrendako joka-
lari batzuk aukeratu zi-
tuzten, eta bi partida jo-
katu genituen Las Roza-
sen. AEBetako hogei bat
behatzaile zeuden begi-
ra, eta beste bi eskaintza
jaso nituen». Bederatzi

jaso ditu guztira, eta azkenari hel-
tzea erabaki du. «Urtarriletik
otsailera arteko tartea izan zen go-
gorrena, epe horretan ez nuelako
jaso deirik». Ia etsita zegoela,
otsailean iritsi zen Lincoln Memo-
rial Universityren deia. «Robert
Spain entrenatzailearekin ere hitz

egin nuen; oso ona da, eta ez nuen
izan zalantzarik».
Batxilergoa amaitzea falta zaio

oraindik, baina AEBetara begira
jarrita dabil jada. «Buruari buelta
asko eman ondoren, selektibita-
tea ez egitea erabaki dut azkene-
an, eta arazorik ez izatea espero
dut». Amarekin eta anaiarekin
joatekoa da uztailean. «Eta nire-
kin egongo dira lehen astean».
Dagoeneko erabakita dauka Kri-
minologia ikasketak egingo di-
tuela. «Inoiz ez dut izan argi zer
ikasi nahi nuen, eta CSI, Hawaii

5.0... horrelako gauzak ikusten
ditut telebistan, AEBetan oso ga-
ratuta daude krimen kontuak, eta
bide hori hartzea erabaki dut».
Apustu argi bat egin du donostia-
rrak, eta, beka urtero berritu be-
har den arren, ez du baztertu bizi-
modua AEBetan egitea.

Atzelari postutik euskarrira
Erdiko atzelari postuan hasi zen
jokatzen Samaniego. «Baina pix-
ka bat aurrerago jokatzea propo-
satu zidaten Vasconiara iritsi nin-
tzenean, eta euskarri postuan ari
naiz ordutik, jokoa sortzen, baloia
mugitzen». Sergio Busquets Bar-
tzelonako jokalaria, Asier Illarra-
mendi Realekoa... Horiek dauzka
eredu gisa. Hori bai, madrildarra
du aita —goizuetarra da ama, Ai-
mar Olaizola pilotariaren lehen-
gusua—, eta betidanik Real Madri-
lekoa izan dela azaldu du. «Baina
harreman polita daukat Realare-
kin».

Futbolari gisa hazten jarraitu nahi duela sinetsita, uztailean AEBetara joango da 
Aimar Samaniego donostiarra, beka batekin. Kriminologia ikasketak egingo ditu.

Krimenik handiena, etsitzea

Aimar Samaniego, irribarretsu, aste honetan; behin ikasketak amaituta, AEBetara joango da uztailean. GORKA RUBIO / FOKU

Pauso bat falta zitzaidala nabari
nuen, hemen unibertsitateko
ikasketei ekin eta ziurrenik
futbola utzi beharko nuelako»

«‘CSI’, ‘Hawaii 5.0’... horrelakoak
ikusten ditut telebistan, 
eta AEBetan kriminologiaren
bidea hartzea erabaki dut»
Aimar Samaniego
Vasconiako futbol jokalaria
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Josu Artutxa Dorronsoro Tolosa

E
uskal Herriaren an-
tzekoa» da Eslove-
nia, Aitor Imaz Larre-
ta KUP abesbatzako
presidentearen ara-

bera. Europa erdialdeko herrialde
menditsu bat da, Italia, Kroazia,
Hungaria eta Austriaren mugan.
Esloveniako Errepublika Jugosla-
viako Erresumaren parte izan zen
1945era arte. Jugoslaviako Erre-
publika Federal Sozialistako erre-
publika federatu bat bihurtu zen
ondoren, 1991n independentzia
lortu zuen arte. Ia bi milioi biztan-
le bizi dira han; erdiak, Ljubljana
hiriburuan eta beste hirietan, eta
beste erdiak, herri txikietan eta
mendi garaietan.
Herrialde aurreratua da ekono-

mikoki, ekoizpenerako botere eta
ahalmen handienetakoa duena.
Langabeziari dagokionez, histo-
riako daturik onenak lortu zituen
joan den otsailean: %4,4 —2013ko
otsailean %11koa zen datua—.
Hango kulturak, berriz, pareko-
tasun handiak ditu Alemania,
Austria eta Italiakoekin. Europa-
ko herrialde askoren eragina izan
du urte luzez, eta sona handiko
artistak izan dituzte musika, arte
eta zinema munduan. Hangoa da
Slavoj Zizek filosofoa ere.
Maribor da herrialdeko biga-

rren hiri nagusia, eta 115.000 biz-
tanle inguru ditu; Europako kul-
tur hiriburu izendatu zuten
2012an. Bitxikeria gisa, han dago
munduko mahatsondorik zaha-
rrena, 440 urte baino gehiagokoa.
Mariborrek, ordea, badu ospaki-
zun berezi bat: International Cho-
ral Competition Gallus Maribor
2019 Abesbatzen Nazioarteko
Lehiaketa. Europako zirkuitua-
ren barruan dago lehiaketa hori,
eta munduko garrantzitsueneta-
koa da. Hain justu, Jacobus Gallus

musikagile entzutetsuaren ome-
nez jarri zioten izen hori. Joan den
asteburuan egin zuten 15. ekital-
dia, eta bertan parte hartu zuen
Tolosako KUP abesbatzak.
Izena 22 herrialdetako 35 taldek

eman bazuten ere, hamahiru tal-
de aritu ziren lehian azkenean.
Ostiral iluntzean ekin zioten
lehiaketari; talde bakoitzak bere
herrialdeko folklorearen aurkez-
pen moduko bat egin behar izan
zuen lehenik. «Orduan izan ge-
nuen lehen kontaktua aretoare-
kin, eta sonoritate ederra zuela
konturatu ginen; kantatzeko leku
bikaina da», hasi du azalpena Ai-
tor Imaz Larretak, KUPeko presi-
denteak. «Bi euskal doinu kanta-
tu genituen guk, euskaraz, eta ba-
serritar jantziekin. Inork ez zuen
ulertzen ezer, baina transmititzea
lortu genuen». Abuztuan, esperi-
mentu bera egin zuten Taiwanen,
eta hangoak hunkitu ere egin zi-
tuztela aitortu du Imazek.

Sentsazio «deskribaezina»
Lehiaketa larunbatean hasi zen
ofizialki. «Lehen saioan, behar-
tuta geunden Gallusen obra bat,
garai erromantikoko doinu bat
eta abesti zehatz bat kantatzera.
Erronka handia izan zen guretzat,
koreografiak ere egin behar izan
baikenituen». Lehiaketako hiru
obratan aritu ziren dantzan.
Arratsaldean izan zuten bigarren
saioa, programa librekoa, gehie-
nez hamabost minutukoa. «Des-
kribaezina izan zen une hori.
Ondo prestatuta eraman genuen
dena, eta oso gustura geratu gi-
nen emaitzarekin. Gozatzekoa
izan zen, eta bakarren batek ne-
gar ere egin zuen».
Gauean jakinarazi zuten zein

bost talde igaro ziren finalera: APZ
Maribor (Eslovenia), Jazepa Vitola
(Letonia), Chamber Choir (Ale-
mania) eta Mt. San Antonio (AEB)

sailkatu ziren KUPekin batera.
Esloveniara joan aurretik lehiake-
ta hartan parte hartzea bera jada
nahikoa sari bazela aitortuta,
«dena ematera eta gozatzera» jo-
an ziren taldeko kideak. «Finale-

an sartzea zen helburua», zehaz-
tu du Imazek, eta igandean izan
zen lehia nagusi hori. «Oso zaila
da aldi berean tonu berean kanta-
tzea, koreografiak egitea eta parti-
turari jarraitzea. Prestaketa lan

handia egin genuen, dena behar
bezala ateratzeko».
Behin lehiaketa amaituta iritsi

ziren urduritasun handieneko
uneak. «Atzekoz aurrera jakina-
razi zuten sailkapena, eta tentsio

pixka batekin bizi izan
genuen. Bosgarren, lau-
garren eta hirugarren
sailkatuen izenak esan zi-
tuztenean, elkarri begira-
tu, eta lehenak edo biga-
rrenak ginela ohartu gi-
nen». Lehiaketa irabaz
zezaketela pentsatuta,
«zapore gazi-gozoare-
kin» gelditu zirela aitortu
du Imazek. «Baina seku-
lakoa izan da». «Azken
urteotako lehiaketarik
estuena» izan zela adie-
razi zuten antolatzaileek.

«Eta gero jabetu ginen lehen sail-
katuek oso puntuazio altuak lortu
genituela. Orduan, gehiago balo-
ratu genuen lortutakoa. Ikusleek,
gainera, lehen postua merezi ge-
nuela esaten ziguten».

Jazepa Vitola taldeak lortu zuen
garaipena, 95,3 punturekin, eta
93,9 puntu lortu zituzten tolosa-
rrek. APZ Maribor eta Chamber
Choir Mannheim, berriz, berdin-
duta gelditu ziren hirugarren
postuan, 93,3 punturekin, eta Mt.
San Antonio sailkatu zen bosga-
rren, 92,5 punturekin. Duela ha-
mar urte, lehiaketa irabazita,
KUP abesbatzak eskuratu zuen
Europako Sari Nagusia jokatzeko
aukera. «Oso altu jarri genuen
langa, eta zaila zen hura gaindi-
tzea».
Gabriel Baltes zuzendari lane-

tan zela, 35 lagunek osatu dute
KUP abesbatza Eslovenian.
«Etxean bezala» sentitu direla
azaldu du Imazek. Kide batzuek,
gainera, opor egunak aprobetxa-
tu dituzte ingurua ezagutzeko.
Bitartean, hilabetean behin en-
tseatzen jarraituko du taldeak,
sari gehiago lortu eta 2020an De-
brecenen (Hungaria) egingo du-
ten Europako Sari Nagusian parte
hartu ahal izateko.

Tolosako KUP abesbatzak bigarren postua
lortu du Mariborko Nazioarteko Abesbatza
Lehiaketan, Eslovenian. Emaitzarekin
«hunkituta eta oso gustura» daude.

Hamar urte
geroago,
etxean bezala KUP abesbatzako kideak, joan den asteburuan, Mariborren egin zuten lehiaketan. INTERNATIONAL CHORAL COMPETITION GALLUS

Oso maila handian aritu ziren tolosarrak, eta hala goratu zuen epaimahaiak. INTERNATIONAL CHORAL COMPETITION GALLUS

Ondo prestatuta eraman
genuen dena, eta oso gustura
geratu ginen. Bakarren batek
negar ere egin zuen»

«Irabaz genezakeela ikusita,
zapore gazi-gozoarekin 
geratu ginen azkenean, 
baina sekulakoa izan da»
Aitor Imaz Larreta
KUP abesbatzako presidentea
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Unai Zubeldia 

H
erritarrak liburu-

tegietara joaten 

ez badira, atera

ditzagun liburuak

herritarrak dabil-

tzan tokira». Unescok 1996an

erabaki zuen apirilaren 23a Libu-

ruaren Nazioarteko Egun izenda-

tzea, eta ordutik irakurketa, libu-

rugintza eta jabetza intelektuala

egile eskubideen bidez bultzatzea

da egun horretako helburu nagu-

sia. Urtero-urtero, munduko

hainbat txokotan antolatzen

dituzte ekitaldiak, eta, noski,

baita Gipuzkoan ere. Donostian,

esaterako, apirilaren 23an bertan

egingo dute urteroko azoka,

Gipuzkoa plazan. Baina, bihar

hasi eta hilaren 25era arte, beste

hainbat udalerritan ere izango da

zer ikusi eta zerekin gozatu: Geta-

rian, Zarautzen, Irunen, Astiga-

rragan, Eibarren, Legazpin...

Literatur hilabeteak udalerri

askotan izango du isla.

Arantza Urkia Donostiako Udal

Liburutegi Zerbitzuko zuzendaria

da, eta Liburuaren Nazioarteko

Egunaren garrantzia azpimarratu

nahi izan du. «Liburu saltzaileek

eurek ere argi esaten dute liburua

kalera ateratzea izaten dela apiri-

laren 23ko helburu nagusia. Ba-

dakigu aukera asko dagoela gaur

egun, baina Liburuaren Egunak

ikusgarritasuna ematen dio libu-

ruari». Urkiak gogoratu du Kata-

lunian, esaterako, sona handia

daukala Sant Jordi egunak. «Eta

esku artean liburuak edukitzeko

ohitura horri eustea da gure

erronka: liburuak erostea, opari-

tzea, begiratzea...». Donostiari

dagokionez, irakurraldiak, hau-

rrentzako ipuin kontaketak eta li-

teratur ibilaldiak ez ezik, hainbat

zozketa eta sari banaketa ere

izango dira egun guztian Gipuz-

koa plazan.

Donostiako Udal Liburutegi

Zerbitzuko zuzendariaren hitze-

tan, garai batean «garrantzi han-

dia» zeukaten liburuek. «Baita

maila sozialean gora egiteko ere;

gurasoek beti gogoratu izan digu-

te hori». Bestelakoa da, ordea,

gaur egungo errealitatea. «Kon-

tuan hartu behar dugu eskura

dauzkagula sakelakoak, smart-

ak... Horregatik, galdera bat egin

beharko genuke lehenik eta

behin: etxe bakoitzean zenbateko

garrantzia daukate liburuek?

Pixkanaka galdu egin da liburuen

garrantzia; dagoeneko ez dira

hain objektu desiragarriak».

Teknologia berrien eragina
Urkiak azaldu du askok teknolo-

gia berriekin lehian jarri nahi izan

zutela liburua bera edo papera.

«Urte asko daramatzate papera

desagertu egingo dela esanez,

baina ez da desagertu, eta ez da

desagertuko. Indartsu dago pape-

ra, baina, agian, pertzepzio hori

ez dago hain indartsu; ez daukagu

barneratuta liburuek daukaten

garrantzia. Irakurketa oso ga-

rrantzitsua da gizarte kritiko bat

eraikitzeko». 

Hori bai, Donostiako Udal Li-

burutegi Zerbitzuko zuzendariak

onartu du liburuek «gauza inte-

resgarri askorekin, tentazio asko-

rekin» lehiatu behar izaten dute-

la. «Lehen ez zegoen halakorik,

baina oso garrantzitsua da libu-

ruak irakurtzen jarraitzea. Oso

erraza da film bati begira jartzea,

edozein tokitan egon daitekeela-

ko burua. Irakurtzeak, berriz,

ahalegina eskatzen du». Gaur

egungo gazteak «oso alfabetatu-

ta» daudela onartu du Urkiak.

«Baina ez dute irakurtzen, eta eu-

ren burmuinak ez daude ohituta

irakurtzera. Neurozien-

tzian adituak direnak ere

hasi dira esaten arazoak

sortzen ari direla horri

dagokionez». 

Ohiturei helduta, Ur-

kiak azpimarratu du

«berebiziko garrantzia»

daukala txiki-txikitatik

umeak liburuen mun-

duan murgiltzeak. «Adi-

tu batzuen arabera,

umetan egunero bost

minutu hartuz gero ira-

kurtzeko, ohitura horiek

barneratu egiten dira

pixkanaka, eta heldu garaian

ahalegin handirik egin gabe ira-

kurriko dute herritar horiek».

Hori guztia kontuan hartuta,

hurrengo asteartean Gipuzkoa

plazara inguratzeko gonbita egin

du Urkiak. Hamasei erakusmahai

egongo dira, 09:30etik 20:00eta-

ra. Urtero bezala, Txistularien

Udal Bandarekin hasiko da azo-

ka, eta Amaia Lainonen Poesia

kaxa izango da azken emanaldia,

19:00etan.

Mundu osoan Liburuaren Nazioarteko
Eguna ospatuko dute datorren
asteartean, baita Gipuzkoako hainbat
txokotan ere. Egun guztian liburu azoka
izango da Donostiako Gipuzkoa plazan.

Egun batez
bada ere

Liburuaren Nazioarteko Egunean Donostiako Gipuzkoa plazan izaten den azoka. GORKA RUBIO / FOKU

EGITARAUA 

Ondorengoak dira hainbat udale-

rritan antolatu dituzten ekitaldieta-

ko batzuk:

APIRILAK 20

Getaria

10:30-14:30.Liburu eta Disko

Eguna: berreskuratutako diskoen

eta liburuen azoka solidarioa, 

Berdura plazan.

APIRILAK 21 ETA 22

Zarautz

10:30-14:30 eta 16:00-20:00. 

Bigarren eskuko liburu eta disko

azoka, Zigordia kalean.

APIRILAK 23

Donostia

09:30.Hasiera ekitaldia Gipuzkoa

plazan Txistularien Udal Banda.

10:30-11:30.Emily Bronteren Gai-

lur Ekaiztsuak liburuaren irakurral-

dia, Irene Aldasororen eskutik.

12:00-12:45.Yogipuinak, Maite

Arreserekin. Haurrentzako yoga

eta ipuinak batzen dituen saioa. 

4 urtetik gorako haurrentzat.

12:00-13:30.Donostia años 20: un

viaje literario en el tiempo.Literatur

ibilbidea Amaia Garcia eta Slawka

Grabowskarekin. Aktore gonbida-

tua: Maria Alonso del Val.

13:00-14:00.Ramon Saizarbito-

riaren Egunero hasten delako libu-

ruaren irakurraldia, bederatzi idaz-

lerekin, 50. urteurrenean.

16:00-16:30.Donostia Book Clu-

baren eskutik, Doris Lessingen 

On Cats literatur solasaldia.

16:30-17:00.Euskadi Irakurketa

Erraza: Peter Pan, Kalafate bildu-

mako liburu berriaren aurkezpena.

17:30-18:30.Pupu ipuinen mun-

duan.

19:00.Poesia kaxa, Amaia Laino-

nekin.

Irun

10:00-19:30. Irakurketa publikoa:

Eider Rodriguezen Bihotz handie-

gia. 

APIRILAREN 23TIK 25ERA

Astigarraga

10:00-13:00.Liburu azoka Joseba

Barandiaran plazan. 0,50 eurotan

egongo dira salgai liburuak; hiru li-

buru, euro baten truke. Zaporeak

proiektura bideratuko dute dirua.

APIRILAK 24

Eibar

19:00.Basatiaren mintzoa, hel-

duentzako ipuin musikatuak,

Emakume eskeletoak taldearekin.

Maite Arrese ipuin kontalaria eta

Mau Ziemkiewicz biolin jotzailea.

Legazpi

18:30.Literatura kluba, Monica

Leivarekin, udal liburutegian.

Esku artean liburuak
edukitzeko ohiturari eustea da
gure erronka; liburuak erostea,
oparitzea, begiratzea...»

«Pixkanaka, galdu egin da
liburuaren garrantzia;
dagoeneko ez da 
hain objektu desiragarria»
Arantza Urkia
Donostiako Udal Liburutegi Zerbitzuko zuzendaria
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Ibarra 
Haurrentzako 
bi antzezlan 

1
Kultur egitarauak urritu

egiten dira nabarmen Aste

Santuan eta Pazko astean,

baina, Ibarran, haurrentzako bi

ikuskizun prestatu dituzte opor

egun horietarako, eskolarik gabe

aisiarako ohi baino tarte handia-

goa izango duten garaian. Aste-

azken arratsaldean, Zirika Zirkus

konpainiaren Lara larikaeman-

go dute, eta, ostegunean, Pantzat

taldearen Kolorez kolore. 

Zirika Zirkusen ‘Lara larika’ eta

Pantzarten ‘Kolorez kolore’

Datorren asteazkenean eta ostegu-

nean, 17:00etan, Ibarrako kultur

etxean.

Donostia 
Dantzaguneko
egonaldiaren emaitza

2
Labo Go 11 ekinaldian, 

Collectif Eflirkoa taldeak

jendaurrean erakutsiko

du Errenteriako Dantzagunean

egin duen egonaldiaren emaitza.

Karrikan plataformaren hiruga-

rren deialdia irabazi zuen Flora

Bougues koreografo eta dantza-

riak eta Eric Lenormand saxofo-

nista eta konpositoreak osatuta-

ko taldeak, eta Tabakaleran ariko

dira, datorren ostegunean. 

Collectif Eflirkoa

Errenteriako Dantzagunean eginiko

egonaldi amaierako erakustaldia.

Donostiako Tabakaleran, datorren

ostegunean, 19:00etan.

Eibar 
Helduentzako 
ipuin musikatuak 

3
Basatiaren mintzoasaioa

eskainiko dute datorren

asteazkenean Maite Arrese

kontalariak eta Mau Ziemkiewicz

biolin jotzaileak, Eibarko Juan

San Martin liburutegian. Sorgin

gaiztoa, Emakume eskeletoa, 

Lamia eta Emagina, Otsemea,

Las zapatillas rojaseta Baubo, 

la diosa de la risahelduentzako

ipuin musikatuak izango dira:

kondaira zaharrak, ahozko tradi-

zioa eta testu berriak, nahasian.

Mau Ziemkiewicz eta Maite

Arrese: ‘Basatiaren mintzoa’ 

Eibarko udal liburutegian, datorren

asteazkenean, 19:00etan.

MUSIKA

AIAAgurtzane eta Jon Elustondo.

b Igandean, 18:30ean, Aristerrazun.

DONOSTIAKoko-Jean & Tonics.

bGaur, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAAxel Casas DJ.

bGaur eta bihar, 23:30ean, 

Convent Gardenen.

DONOSTIADJ Tennis, Tuber 

eta Anderetx.

bGaur, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAThe Broken Horizon,

Beneath The Surface eta Corrosive.

bBihar, 20:30ean, Mogambon.

DONOSTIACat Gonzalez&Makala.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIANaxatras.

b Igandean, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAAlejandro Paz 

eta Rigo Pex.

b Igandean, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAGets Worse, Ernia 

eta RAS.

bAstelehenean, 21:00etan,

Mogambon.

DONOSTIAAll Them Witches 

eta Swedish Death Candy.

bAsteartean, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Julia Moya eta 

Francisco Manuel Soriano.

bOstegunean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia klubean.

DONOSTIA47 Soul.

bOstegunean, 21:00etan,

Dabadaban.

HONDARRIBIA2 Princeses 

Barbudes: Enaren kontuak.

bBihar, 18:00etan, Itsas Etxea

auditoriumean.

IRUNDiscordantes: 80ko eta

90eko urteetako pop-rock jaia.

bGaur, 22:30ean, Tunk aretoan.

ZARAUTZDJ Ki.

bGaur, 22:00etan, Munoan,

Garagardo Azokan.

ZARAUTZFan & Go.

bBihar, 22:00etan, Munoan,

Garagardo Azokan.

ZARAUTZ Joselu Anaiak.

b Igandean, 19:00etan, Musika

plazan.

ZARAUTZ Igara Roosters.

b Igandean, 22:00etan, Munoan,

Garagardo Azokan.

ANTZERKIA

DONOSTIATeatro de la Abadía:

Tiempo de silencio.

bBihar, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAAtx Teatroa: 

7ak bat. Gaiztoetan gaiztoenak.

bBihar, 20:00etan, eta igandean,

19:00etan, Antzoki Zaharrean.

DONOSTIAAlain Pailazoa: 

Tururututu pailazo bihurtu.

bAsteazkenean, 12:00etan,

Martuteneko Ander Arzelus plazan.

DONOSTIANancho Novo: 

El cavernícola.

bDatorren ostegunetik larunbatera,

20:00etan, eta hurrengo igandean,

19:00etan, Antzoki Zaharrean.

IBARRAZirika Zirkus: Lara larika.

bAsteazkenean, 17:00etan, 

kultur etxean.

IBARRAPantzart: Kolorez kolore.

bOstegunean, 17:00etan, 

kultur etxean.

DANTZA

DONOSTIACollectif Eflirkoa: 

egonaldi amaierako erakustaldia.

bOstegunean, 19:00etan,

Tabakaleran. Entsegu irekia 

egingo dute, aurrez, 17:00etan.

BERTSOLARITZA

HONDARRIBIAPazko bigarrena.

Bertso saioa: Andoni Egaña eta

Sebastian Lizaso.

bAstelehenean, egun osoan,

Guadalupeko zelaian.

IBARRAGipuzkoako Bertsolari

Txapelketarako girotze saioa:

Maialen Akizu, Txomin Azpiroz,

Imanol Irazustabarrena, Eli Pagola,

Oier Iurramendi eta Beñat Mujika.

bOstegunean, 19:00etan,

Galtzaundi tabernan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

AZKOITIAChasing Trane: 

The John Coltrane Documentari

musika dokumentala.

bAsteazkenean, 21:30ean,

Matadeixen.

HITZALDIAK

ELGETAAitor Miñambres:

Euzkadiko gudarostea eta 

Molaren erasoa.

bOstegunean, 19:00etan,

udaletxean.

Collectif Eflirkoa dantza eta musika taldearen saio bat. HITZA

Oñati bArgi jaialdia

Aretoak eta kaleak bete argazki
Bi urtean behin egiten dute Oñatin Argi jaialdia, argazkilaritzari buruzko ekinaldi erraldoia, eta aurten apirilaren

5ean eta 12an inauguratu zituzten erakusketa gehienak. Arantzazuko Gandiaga topagunean dago jaialdiko

erakusketa nagusia: Antonio Guerra eta Elisa Gallego Picard argazkilarien egonaldiko emaitza —argazkian—;

baina, maiatzaren 5era arte, aretoetan eta kalean, Oñatin nonahi egongo dira argazki erakusketak. ARGI
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Zarautz 
Garagardoa baino
askoz gehiago 

4 Garagardoa eta okela

jana gauza segurua da

Aste Santu garaian Za-

rautzen, herriko kirol elkarteak

duela ia hogei urtetik antolatzen

baitu Garagardo Azoka. Munoa-

ko karpan, baina, jan-edana ba-

karrik ez, gauero izango dira

kontzertuak eta bestelako ekital-

diak ere, nahieran: gaur, esatera-

ko, mus txapelketa, eta bihar, la-

runbatarekin, Zarauzko Kirol El-

kartearen 75. urteurreneko

bazkaria. 

Zarauzko XIX. Garagardo Azoka
Datorren astelehenera arte,
12:00etatik 01:00era, Munoan.

ERAKUSKETAK

ANDOAINEmeek emana, Oroituz

eta Intxorta 1937 elkarteen eskutik.

bMaiatzaren 17ra arte, Basteron.

ARETXABALETANikaraguako

erresistentzia, emakume aurpegiz.

bApirilaren 29ra arte, Arkupen.

BERGARA Jose Luis Ezeizaren 

lanak.

bGaurtik maiatzaren 5era arte,

Aroztegi aretoan.

DONOSTIAMaite Gurrutxaga:

Txori bat leihoan.

bApirilaren 22ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIAAlaia Gaztelumendi:

Artea zuzenean: Alaiart.

bApirilaren 29ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIABerta udaberrian, 

Pili Jauregiren instalazioa, Alberto

Saavedraren panpinarekin.

bApirilaren 30era arte, Loiola 

kultur etxean.

DONOSTIAEskura: People 

on the move.

bApirilaren 30era arte, Liburutegi

Nagusian.

DONOSTIAKlima aldaketa, 

hau komeria. Erakusketa bat, 

bi esposizio.

bMaiatzaren 15era arte,

Kristinaenean.

DONOSTIAEsther Ferrer: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23....

bMaiatzaren 26ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIAHeriotza.

bMaiatzaren 26ra arte, San Telmo

museoan.

DONOSTIARohingyen exodoa.

bMaiatzaren 30era arte, Aiete

kultur etxean.

DONOSTIAPictio, pinturaren 

konpainian.

bEkainaren 2ra arte, Kristinaenean.

DONOSTIA Ilustratzailearen 

Txokoa: Andrea Escargot.

bEkainaren 9ra arte, Aiete 

kultur etxean.

DONOSTIA Joxan Iza: Bidonville.

bEkainaren 15era arte, Arteko

galerian.

DONOSTIAArzak bere saltsan.

bEkainaren 16ra arte, San Telmo

museoan.

DONOSTIADark Matter, 

Alicia Martinen margolanak.

bEkainaren 23ra arte, Tabakaleran.

DONOSTIALacaton & Vassal, 

Hutin ETH Zurich eta Agps: 

Tabula non rasa.

bUztailaren 1era arte, Santa Teresa

komentuan.

EIBAREibarko Artisten Elkartea:

50 egile ingururen lanak.

bApirilaren 28ra arte, Portalean.

LEGAZPIOscar Abaden lanen 
instalazioa.

bApirilaren 26ra arte, kultur etxean.

OÑATIArgi jaialdia. 
Mendi Urruzuno: Barrubaso.

bMaiatzaren 5era arte, 

Antixena parkean eta gaztetxean.

OÑATIArgi jaialdia. Nagore 
Legarreta: Ibaia ez da leku bat.

bMaiatzaren 5era arte, plazan.

OÑATIArgi jaialdia. Aitziber 
Orkolaga: Plaketak.

bMaiatzaren 5era arte, plazan.

OÑATIArgi jaialdia. 
Xabier Atxa: Gu.

bMaiatzaren 5era arte, Berdura

plazan.

OÑATIArgi jaialdia. 
Beste begirada bat.

bMaiatzaren 5era arte, Eltzian.

OÑATIArgi jaialdia: Ispiluak.
bMaiatzaren 5era arte, herrian

zehar.

OÑATIArgi Arantzazu: Antonio
Guerra eta Elisa Gallego Picard.

bMaiatzaren 12ra arte, Arantzazun,

Gandiaga topagunean.

PASAIATerrakotazko soldaduak

eskultura erakusketa.

bEkainaren 16ra arte, Ziriza etxean.

TOLOSAXabier Artola: Dantza.

Kameraren aurrean dantzari.

bApirilaren 27ra arte, Aranburu

jauregian.

Garagardo Azoka, Munoako karpan. AIORA LARRAÑAGA / UROLA KOSTAKO HITZA

ZUMAIAAinara Garcia: Naturari

begiradak.

bMaiatzaren 1era arte, Oxforden.

BESTELAKOAK

ANOETA Igor Meltxor: Eustelkeria

liburuaren aurkezpena.

bOstegunean, 18:00etara,

gaztetxean.

DONOSTIAZurrunka Teatroaren

eskutik itzal titere laborategia,

haurrentzako.

bAsteartetik ostegunera,

10:30ean, Egia kultur etxean.

DONOSTIA Iñaki Martiarena 

Mattineta Ixabel Agirresarobe: 

Irudipuinak, marrazki kontatuak,

kontu marraztuak.

bAsteartean, 11:00etan, Aiete

kultur etxean.

DONOSTIARamon Saizarbitoria-

ren Egunero hasten delakonobela

jendaurrean irakurriko dute, 

Liburuaren egunaren karietara.

bAsteartean, 13:00etan, Gipuzkoa

plazako liburu azokan.

DONOSTIAOnce in a blue moon,

ipuin kontalaria ingelesez.

bAsteazkenean, 12:00etan,

Okendo kultur etxean.

EIBARMaite Arrese eta Mau

Ziemkiewicz: Basatiaren mintzoa,

helduentzako ipuin musikatuak.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Juan San Martin liburutegian.

GETARIAFakirraren ahotsa

liburuari buruz hizketan arituko da

Harkaitz Cano.

bOstegunean, 18:30ean, Irakurle

taldean.

IBARRAMadiber magoa: 

Magiaren kutxa.

bAsteartean, 17:00etan, 

kultur etxean.

TOLOSABirziklatu Azoka.

bGaur, 16:30etik 19:30era, 

Berdura plazan.

ZARAUTZUdaberriko Artisau
Azoka.

b Igandera arte, Lege Zaharren

enparantzan.

Gaztak, apaletan lehortzen. HITZA

Donostia 
Artzain txikientzako
tailer eta jolasak 

5 San Telmo museoak ar-

tzaintzari buruzko ikus-

entzunezko bat estreinatu

du, eta haurrentzako tailerrak

ere antolatu ditu apirilaren 23tik

26ra arte. Datorren asteartean,

Artzain tresnen apainketa; aste-

azkenean, Hots tresnen tailerra,

Soinuenearekin; ostegunean, 

Artile tailerra, Mutur-beltz 

elkartearekin; eta, ostiralean, 

Lanabesak eta prozesuak. 

‘Ezagutu artzainen bizibidea’
haurrentzako tailerrak
Datorren asteartetik ostiralera, 
Donostiako San Telmo museoan.
6-10 urte arteko haurrentzat.
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Eider Goenaga Lizaso 

Aldapan behera jaistearena txiki-
tako zaletasuna du Julen Agirre-
burualdek (Legazpi, 1988), baina
inoiz ez zuen pentsatuko zaleta-
sun horrek halako segida izango
zuenik. 2012an hasi zen serio ho-
rretan: Euskal Liga irabazi zuen
arinen kategorian, eta Maldan
Behera taldea sortu zuen, beste bi
lagunekin batera. Amets bat bete-
ko du aurten, Legazpin jokatuko
baitute Europako Kopako probe-
tako bat. Bera ez da lehiatuko, las-
terketa zuzendari gisa aritu be-
harko baitu. Horrek, baina, ez dio
ilusiorik kendu. 
Speeddown-eko Europako Ko-

pako proba bat jokatuko da as-

teburuan Legazpin. Nolatan?

36 urte ditu Europako Kopak,
baina duela bost-sei urte hasi zen
jendea Espainiatik pixka bat Eu-
ropara begira. Ordu arte, Europa
erdialdean bakarrik jokatzen zu-
ten, eta, bitartean, gu hemen, goi-

tibeherak gure zerbait bakarrik
zirelakoan. Europako Txapelke-
tara ateratzen hasi ginen. Baina,
duela bi urte, txapelketa oso ondo
prestatu ostean, gaixotu egin nin-
tzen, eta ez nintzen joan. Amorru
horrekin, abuztuan, Suitzara joan
nintzen kopako proba bat joka-
tzera. Han ezagutu nuen kopa.
Zein da txapelketaren eta kopa-

ren arteko ezberdintasuna?

Leku bakarrean jokatzen da txa-
pelketa [Frantzian jokatuko da
aurtengoa]. Tokiz aldatzen da ur-
tero, Olinpiar Jokoak edo futbole-
ko txapelketak bezala. Kopak, be-
rriz, bost edo sei proba izaten ditu
toki ezberdinetan. Kopa ezagutu
arte, oso goi mailako proba gisa
ikusten nuen txapelketa; baina
kopa ez, antolatzeko modukoa
iruditu zitzaidan, eskuragarria-
goa. Hortxe sortu zen kopako
proba bat hemen egiteko ideia. 
Eta pentsatu eta egin?

Duela bi urte hasi ginen ideiari
bueltaka, eta pixkanaka joan da

gauzatzen. Europako Federazio-
an pozik zeuden gure proposa-
menarekin, aspaldi ari baitziren
Espainian proba bat antolatzeko
eskatzen. Azkenean, Legazpin
egin dugu, eta beraiek pozik, Eus-
kal Herria Europatik gertuago da-
goelako. Asko lagundu digute ha-
siera-hasieratik.

Goitibehera bat ez al da egiten

taula bati errodamendu batzuk

itsatsita?

Bai, eta niretzat ere hala zen ha-
sieran. Dena den, Europako pro-
betan ja ez da erabiltzen goitibe-
herahitza, speeddown edo iner-
tzia kirolak baizik. Gure taldea,
adibidez, Maldan Behera Inertzia
Kirolen Elkartea da. 
Goitibehera baino zerbait kon-

plexuagoa da, beraz.

Ibilgailuak askoz ere sofistikatua-
goak dira, eta ingeniaritza maila
altukoak. Hemen, Euskal Herri
mailan, edo Espainia mailan, ko-
txe zaharren piezak-eta erabil-
tzen dira; baina Europan ez, berez
sortutako piezak erabiltzen di-
tuzte Europan, tornuarekin bera-
riaz eginikoak, ingeniaritza maila

handikoak. Materialak
ere gero eta gehiago sar-
tzen ari dira: magne-
sioa, karbono zuntza....
Enkarguz egiten dira?

Bueno, jende askok,
oraindik, etxean egiten ditu, beti-
ko goitibeheraren filosofiari ja-
rraituz, baina badaude autogile
batzuk ere. 
Zerorrek egindakoak dira zuk

erabiltzen dituzunak?

Kategoria ezberdinak probatzen
ari naiz azken urteetan, eta kan-
potik ekarri ditut bi goitibehera.
Txekiar Errepublikatik ekarri
nuen bat, bala forma duena, eta
Italiatik beste bat, kart itxura

duena. Europatik ekarritakoa da
orain daukadana ere, baina arti-
saua da, egurrezkoa eta eskuz egi-
na. Kategoriaren arabera, goitibe-
hera ezberdina erabiltzen da.
Inertzia kirola bada, ibilgailua al-

dapan behera jarri, eta bakarrik

joan behar du, ezta?

Bai. Hemengo lasterketetan ohi-
tuta gaude irteterakoan laguntze-
ra, edo bihurgune batean, goiti-
behera gelditzen bada, berriro ere
bultzaka martxan jartzera; baina
Europa mailako txapelketetan
guztiz debekatuta dago hori; iner-
tziaz joan behar du irteeran fre-
noa askatzen denetik helmuga-
raino, inork ukitu gabe.
Ibilbideak garrantzia izango du

horretan, ezta?

Bai, baina goitibeherak du ga-
rrantzi handiena; materiala, aero-
dinamika, errodamendu onak,
arintasuna gurpiletan... Horrega-
tik esaten dut ingeniaritza maila
handiko ibilgailuak direla. 
Gidariak frenoa ahalik eta gu-

txiena zapaltzea ere garrantzi-

tsua izango da, ezta?

Hori topiko bat dela uste dut nik;
ez da egia gutxien frenatzen due-
nak irabazten duenik. Frenatu
behar den tokian frenatzea da ga-
koa, eta inportanteena ez da
bihurgune batean azkar sartzea,
azkar ateratzea baizik. Azkar sar-
tuz gero, derrapatzen atera zai-
tezke, eta abiadura galdu.
Nolako lasterketa izango da?

Lehengo astean itxi genuen izen
ematea, eta 88 gidarik eman dute
izena. Erlojuaren kontra egiten
dira jaitsierak, eta egiten diren
hiru jaitsiera ofizialetatik bi azka-
rrenen batuketak puntuatzen du
koparako. Legazpikoa da aurten-
go Europako Kopako lehenengo
proba, eta beste bostak jokatzen
direnean jakingo da nor den txa-
pelduna.
Zer duzu kontatzeko ibilbideari

buruz?

Legazpiko goitibehera lasterke-
tan normalean egiten den ibilbi-
dea baino luzexeagoa prestatu
dugu. Baina, goitibeherarekin
entrenamendurik egin ezin de-
nez, errepideak ezin direlako itxi,
ez dakigu oso ondo nola joango
den. Dena den, ilusioa dugu ikus-
teko. Berriak dira jaitsieraren
amaierako bihurguneak, eta uste
dut horietatik abiadura oso bizian
igaroko direla goitibeherak. 
Beraz, bihurgune horietan jar-

tzeko aholkatuko zenioke Le-

gazpira joaten denari?

Jendea animatu nahiko nuke
etortzera, ikuskizun polita dela-
ko, eta etortzen direnek, ziur,
bihurgune horietan ikuskizun
ederraz gozatuko dutela.

«Ez da egia gutxien frenatzen
duenak irabazten duenik»

Julen Agirreburualde b Goitibehera gidaria

Gidaria den arren, Agirreburualderi lasterketa zuzendari lanak egitea egokituko zaio asteburuan.
Berea izan zen Legazpin Europako Kopako proba bat antolatzeko ideia. Bihar eta etzi jokatuko da.

MAIALEN IGARTUA / GOIERRIKO HITZA

«Europako txapelketetan
[laguntzea] guztiz debekatuta
dago; inertziaz joan behar du
helmugaraino, inork ukitu gabe»
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