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Zinkunegik adierazi du kexa

ugari jasotzen dituztela udaletxe-

an, «alde guztietatik», gurpil zo-

ro baten moduan: «Kexatu, de-

nak kexatzen dira. Surf eskolak

kexatzen dira lizentziarik ez du-

ten eskolek ere eskolak ematen

dituztelako; surflariak kexu dira

gero eta eskola gehiago daudela-

ko, eta espazio handia okupatzen

dutelako, eta, horren ondorioz,

saturazio handiagoa dutelako

uretan surfean libre aritu ahal iza-

teko; bainulariak kexatzen dira

gero eta ohol gehiago daudelako

hondartzan; eta horien erdian da-

go udaletxea, konponbide baten

bila». 

Baimenik gabeko eskolak
Donostiako uretan, zortzi surf es-

kolak dute klaseak emateko bai-

mena. Halaber, eta batik bat turis-

moaren gorakadaren ondorioz,

zenbait enpresa pribatuk ere an-

tolatzen dituzte surf eskolak, li-

zentziarik ez badute ere. «Surf es-

kolek adierazi digute badirela es-

kolak emateko uretara lauzpa-

bost lagunekin sartzen direnak.

Baina guretzat oso zaila da hori

guztia erregulatzea eta kontrola-

tzea». Zinkunegik adierazi du ba-

direla espresuki eskolak emateko

dira, besteak beste, surf eskolek

ikastaroak emateko bete beharre-

ko baldintzak: hondartzaren ba-

naketa, egutegia, ordutegia eta

ikasle kopurua, esaterako. Zu-

rriolako hondartza lau zatitan da-

go banatua. «Sagueseko aldea ur

kirolentzat jartzen dugu, 300 me-

tro inguru. Horrek esan nahi du

eremu horretan uretako edozein

kirol egin daitekeela, baina egia da

surfa dela gehien egiten dena.

Hortik ezkerrerantz dagoen ere-

mu handia bainularientzat da, eta

horren segidan hasten da 100-150

metroko zatitxo bat, zeina surf es-

kolentzat erreserbatua dagoen».

hondartzan aise antzematen dela

errealitate hori: «Iaztik, pixka bat

modan jarri da surf egitea, eta gero

eta surf eskola gehiagok eman

nahi dituzte eskolak. Orduan, ja-

kina, pentsatzen ari gara hurren-

go urtetik aurrera zer egin gaia

kudeatzeko; hainbat irizpide ze-

haztu beharko ditugu erabakitze-

ko zein eskola baimendu klaseak

emateko eta zein ez. Horretan ari

gara orain». Udalak ez du hon-

dartzaren erabilera arautzen

duen ordenantzarik, baina ebaz-

pen bat argitaratzen du urtero,

surfaren kontua «erregulatze-

ko». Ebazpen horretan zehazten

Ane Ubegun Goikoetxea

T
rebetasunen ar-

tean, bat gailen-

tzen zaie surfla-

riei: oreka. Ore-

karik gabe, ne-

kez lortuko dute

oholaren gainean zutik manten-

tzea, olatu gainean surf egitea.

Trebetasunak, baina, ez dira

abantaila guztientzat. Izan ere,

surflariak trebe baina traba izate-

ra ere igaro dira uda garaian hon-

dartzara bainatzera edota denbo-

ra-pasa joan ohi direnentzat. Az-

ken urteotan nabarmen egin dute

gora Gipuzkoako surf eskolek:

Zarautzen bakarrik zortzi baino

gehiago daude. Surflariek surf

egiteko espazio handiagoa eska-

tzen dute, eta bainulariek, aldiz,

bainatzeko toki gehiago. Udale-

txeek ez dute hori guztia erregula-

tzen duen ordenantzarik, eta, ja-

kina, arazoa kudeatu ahal izateko

oztopo handia da hori.

Surflarien eta bainularien ke-

xak entzun behar izaten dituzten

horietako bat da Gure Zinkunegi,

Donostiako Udaleko Hiri Zerbi-

tzuko teknikaria. Zinkunegik

azaldu du «boladan» dagoela

surfean aritzea, eta Zurriolako

Surf eskolak nabarmen ugaritu dira, baita surf egiten
ikasteko eskariak ere. Udalek ez dute hondartzen
erabilera arautzen duen ordenantzarik, eta horrek
surflarien eta bainularien arteko gatazka areagotzen du.

Surfaren olatu
desorekatua
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Hainbat irizpide 
zehaztu beharko ditugu
erabakitzeko 
zein eskola baimendu
klaseak emateko»
Gure Zinkunegi
Donostiako Hiri Zerbitzuko teknikaria

«Surf eskola batek
eskola bat eman nahi
duenean, aplikazio
batean sartu behar ditu
beharrezko datuak»
Mariñe Garcia
Zarauzko surf eskola bateko monitorea

‘‘



hondartzara hurbiltzen diren fur-
gonetak ere: «Batzuetan oso argi
dago, ikusi egiten delako. Baina,
ordenantzarik ez dugunez, ez du-
gu erremintarik jende hori antze-
mateko».
Datorren urteko uda denboral-

diari begira, Zinkunegik jakina-
razi du udalak agiri tekniko bat
kaleratuko duela segur aski:
«Oso prozesu luzea da ordenan-
tza bat egitea. Horregatik, agiri
tekniko bat argitaratzea plantea-
tu dugu, lehiaketa publiko bat».
Haatik, oraindik «erabakitzeke»
dagoen proposamena da hori,
baina Zinkunegik aukera horren
xehetasunak eman ditu: «Lehia-
keta publiko horren bidez, zortzi
surf eskola aukeratuko genituzke
guk. Gero eta gehiago daude, eta
hainbat ezaugarri ezarri beharko
ditugu aukeraketa egiteko; lan
hori ezin dugu egin itsu-itsuan».
Gaur egun ere zortzi dira lizentzia
duten eskolak, eta Zinkunegik
ziurtatu du datozen urteetan ko-
puru hori ez dutela gaindituko:
«Zortzitik ez gara pasatuko,
gehiegi da eta; gero eta ikasle
gehiago dituzte surf eskola ho-
riek, eta mugatua da hondartza».
Gaineratu du eskubide berak di-
tuela hondartza erabiltzen duen

orok, eta ezinbestekoa dela oreka
hori bermatzea: «Bainatu ahal
izateko eskubide osoa dute bai-
nulariek. Oreka bilatu behar
dugu». 
Zortzi nahikoa ez, eta bederatzi

surf eskola lizentziadun daude
gaur egun Zarautzen. Eskolen go-
rakada hori bertatik bertara eza-
gutu du Mariñe Garciak —ez da
benetako izena—, Zarauzko surf
eskola bateko monitoreak —ara-
zoaren jakitun, eskolak ez du
eman nahi izan izenik—. Garcia-
ren arabera, Zarauzko hondartza
surf egiteko hondartzarik «one-
netakoa» da, eta horrek zerikusia
du eskolen igoeran: «Eskola ba-
karra zegoen sorreran, baina urte
asko dira dagoeneko surf eskola
dezente garela». Garciak jakina-
razi duenaren arabera, Zarauzko
surf eskolek aplikazio moduko
bat dute eskola bakoitzaren da-
tuak emateko: «Lizentzia duen
surf eskola batek klase bat eman
nahi duenean, aplikazio batean
sartu behar ditu beharrezko da-
tuak, eta hondartzaren zona bat
aukeratu behar du. Udalak ratio-
ak kontrolatzen ditu horrela, eta
ez da saturaziorik egoten». 

Errenta librea, arazo nagusi
Garciak adierazi du surfaren go-
rakadaren beste arrazoietako bat
materiala asko merkatu izana
dela. Horrez gain, esan du herriko
surf eskolen arteko harremana
ona dela, ez dutela arazorik.
«Etxekoak gara denak». Hala-
ber, esan du tirabira ugari egoten
dela kanpotik datozenekin:
«Eusko Jaurlaritzaren Surfing
Euskadi proiektuarekin, turis-
moa handitzen ari da Euskal He-
rriko kostaldean. Hala eta guztiz
ere, horiekin ez dugu arazorik,
bertako lokalak eta eskolak era-
biltzen baitituzte surf egiten ikas-
teko. Arazo gehiago ditugu kan-
potik itxita datozen pakete mo-
duko horiekin. Ez da herriko
arazoa».
Garciak aipatutako pakete ho-

riek agentziek antolatutako bi-
daia modukoak dira, Donostian
gertatzen den antzera. Dena den,
adierazi du ez dakiela zehatz nola
funtzionatzen duten, ez eta lizen-
tziarik duten ere. Argi duena zera
da, hondartza okupatu egiten du-
tela, eta, sarritan surf egiteko ohi-
turarik ez duten pertsonak izaten
direnez, oztopo izan ohi direla:
«Asko sartzen dira batera uretan,
eta aurreraino, gainera. Traba
handia egiten diete beste surfla-
riei, eta arriskutsua izaten da. Al-
diz, surf eskoletako monitoreek
gehienez sei ikasle izan ditzakete
beren kargu. Kanpokoek bai, ha-
serretzen dituzte bainulariak».
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Udane Arbeo Donostia

E
guraldi ona hasi berritan,
hondartzak lepo beteta
daude. Erlaxatzera joan

nahi izaten du jendeak, baina as-
kok buruhausteekin jarraitzen
dute. Gehienek sekula ez dute
izan arazorik surflariekin; horie-
kiko jarrita dauden neurriekin
dago jendea bereziki deseroso.
«Bainatu nahi duen gehiengo-

aren aurrean, gutxiengoa dira»,
adierazi du Maria Jose Garrok (Ta-
falla, Nafarroa, 1952), Donostiako
Zurriola hondartzara sarritan joa-
ten den herritar batek. Banderaz
beteta dago hondartza osoa, sur-
flarientzako esparrua bereizita.
Espazio horrek baldintzatu egiten
ditu bainulariak, eta asko kexu di-
ra azalpen faltagatik. Herritarrek
ez dute ulertzen zergatik dagoen
«desoreka» handi hori. Askoren
ustez, toki gehiegi dago surfla-
rientzat, eta hondartza «erdi eta
erdi» banatu beharko lukete gu-
txienez.

Herritarrak hondartzako espa-
zio murrizketagatik kexatzen
dira. Hondartza ondoan jaioa da
Marta Lasa (Donostia, 1978).
Gogoan du gazteagoa zela ez
zegoela surflariekiko inolako
neurririk. «Arau horiek ezarri
aurretik, izugarria zen egoera».
Surflariak eta bainulariak elka-
rrekin zeuden denak, eta «bel-
durgarria» zen hori. «Istripuren
bat edo beste izaten zen», Lasa-
ren hitzetan, eta neurriak har-
tzen hasi ziren egoera hori kon-

pondu nahian, baina kontrola
galdu zuten azkenerako. 
«Tristea, tamalgarria», irudi-

tzen zaio Garrori «uretan sartu
nahi dutenek toki txiki batean pi-
latu behar izatea». Surflariek, bi-
tartean, beraientzat dute gainon-

tzeko hondartza osoa.
«Surflariak lehenengo,
eta beste herritarrak on-
doren».Neurriak alda-
tzeko desioa dute hon-
dartzara joaten direnek,
herritarrentzat «ulergai-
tza» baita hartutako era-
bakia. Gehienek diote
arauak aldatuko lituzke-
tela, euren esku balego.
Manu Barrenetxea (Do-
nostia, 1952) da horieta-
ko bat: «Bainularientza-
ko leku gehiago jarriko
nuke, baina horretarako
kontuan zein irizpide

hartzen diren jakin beharko litza-
teke, neurri egokiak hartzeko». 
Surflariek surfean aritzeko es-

kubidea dute. Gehienak ados
daude horrekin. Baina Zurriolako
hondartzan zatirik handiena sur-
flarientzat dela baieztatu du Jose
Zuluetak (Donostia, 1925). «De-
nerako eskubidea dute denek.
Hondartza hau handia da, baina
hondartza erdia baino gehiago
hartu dute jada». Bainulariek zati
handiagoa izan dezatela eskatu
du Zuluetak ere. Bainatzeko bel-

durrez izaten da jendea, surflariek
zartada emango diotelakoan. Ho-
rregatik, beste erabaki batzuk
hartu beharko lituzketela uste du.

Arazoak surflarien artean
Harago doa espazio faltaren ga-
tazka. Uretan bainatzera sartu
nahi dutenez gain, surflariek eu-
rek arazoak dituzte beraien arte-
an. «Hemen jada ezin da surfean
aritu», azaldu du Lasak. «Izuga-
rria» da surflarien masifikazioa,
eta istripuak izaten dituzte be-
raien artean ere. Gehienek aitortu
dute sekula ez luketela debekatu-
ko surfean ibiltzea. Baina, zaila
izan arren, bateragarria izan da-
din, «espazioak berrantolatze-
ko» eskatu diete arduradunei,
bainulariei toki gehiago emateko.

Donostiako eta Zarauzko hondartzetako bainu hartzaileak kexu dira surflarien
ondoan sarritan izaten duten espazio faltagatik. Gehienak ez daude jendea
surfean aritzearen aurka, baina «espazioak berrantolatzeko» eskatu dute.

Gehiengoaren 
aurrean, gutxiengoa

Bainu hartzaileek eta surfistek arazoak izaten dituzte sarritan. J. CARLOS RUIZ / FOKU

Oso tristea da bainulariak 
toki txiki batean pilatzea. 
Surflariak lehenengo, eta beste
herritarrak gero, hori nahi dute»
Maria Jose Garro
Tafallarra

«Denerako eskubidea dute
denek. Hondartza hau handia
da, baina hondartza erdia
baino gehiago hartu dute jada»
Jose Zulueta
Donostiarra

‘‘

Bainu hartzaileak eta surflariak,

Zarauzko hondartzan. 

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU



Imanol Garcia Landa Tolosa

Une honetan, talderik gabe dago
Mikel Arruabarrena futbolaria
(Tolosa, 1983), baina horrek ez du
urduri jartzen. Dagoeneko, ibilbi-
de luzea egin du futbolean, eta,
onartzekotan, «betetzen duen
eskaintzaren bat» onartuko due-
la adierazi du.

Zer egoeratan zaude oraintxe?

Futbolari asko bezala. Bukatu zait
Pontevedrarekin neukan hitzar-
mena, eta inoiz ezin da esan zer
gertatuko den. Talderik gabe
nago, merezi duen zerbait sortu-
ko zain. Izan ere, familia izanik,
gauzak beste modu batera ikus-
ten ditut orain. Futbolean egun
batetik bestera aldatzen dira gau-

zak, eta itxoin egin beharko dugu
zer gertatzen den ikusteko.
Nola moldatzen zara halakoe-

tan? Zeure kasa entrenatzen

zara? Telefono deiaren zain

beti?

Orain lehen baino gutxiago ego-
ten naiz telefono deiaren zain. 36
urte ditut, eta pixka bat lasaiago
hartzen dut dena. Aurreko urtee-

tan, talderik gabe nengoenean,
sasoian egoteko lana egiteaz gain,
telefonora begira egoten nintzen
beti; ea zerbait sortzen zen, gustu-
koa ote zen, noraino joan beharko
ote genuen... Urduritasun handi-
ko hilabeteak izaten ziren uztaila
eta abuztua, baina azken hama-
bost urteotan, zorionez, ez dut
izan arazorik taldea aurkitzeko.

Aurten, ikusiko dugu zer gerta-
tzen den.
Athleticen harrobian hasi ze-

nuen ibilbidea. Izan ere, gazte

mailan joan zinen Tolosatik Ath-

leticera.

Tolosako haur guztiak bezala, he-
rriko taldean jokatzen hasi nin-
tzen ni ere. 16 urterekin eman
nuen lehenengo pauso garrantzi-

«Aurten futbola utziko banu ere,
oso gustura nago eginikoarekin»
Mikel Arruabarrena b Futbolaria

Athleticen gazte mailako taldera joan zen Mikel Arruabarrena futbolari tolosarra 16 urte zituela, eta, ordutik,
ibilbide luzea egin du futbolean. Hogei urteko jardunean izandako «bizipen onak» azpimarratu ditu.
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tsua: etxea eta familia utzi, eta Bil-

bora joan nintzen. Ez zen erabaki

erraza izan, baina gazte guztien

ametsa lortzeko aurrerapausoa

zen. Bilbora joan nintzen amets

hori lor ote nezakeen ikustera,

eta, zorionez, hogei urte egin ditut

profesionaletan, talde eta maila

askotan.

Bakarrik joan zinen Bilbora? No-

la gogoratzen duzu garai hura?

Tolosatik ordubetera dago Bilbo;

familia dezentetan etortzen zen

bisitan, eta nik ere buelta asko

ematen nuen autobusean. Han

pasatzen nuen aste osoa, eta han

egin nituen batxilergo ikasketak

ere. Etxera etorri eta lagunekin

egoteko aprobetxatzen nituen as-

teburuak. Esperientzia berezia

izan nuen taldekideekin: Derioko

egoitza batean bizi ginen etxetik

kanpo geunden guztiak, eta oroi-

tzapen onak dauzkat. Lagun asko

egin nuen, eta gerora telebistan

ikusten nituen horietako batzuk.

Urte politak izan ziren, baina bai-

ta gogorrak ere, etxetik kanpo

nengoelako. Baina, gustuko gau-

zak egiten dituzunean, errazagoa

da dena.

Vasconian eta Athletic B-n ere

jokatu zenuen, gazte mailatik

beste pauso bat emanda.

Futbola inbutu bat da beti. Zenbat

eta gorago jokatu, orduan eta zai-

lagoa da talde on batean egotea.

Eta, noski, gero eta hobeak dira

ondoan dituzun taldekideak eta

aurkariak. Athletic B-ra iristean,

artean ez nuen lortu umetako

ametsa, baina oso gertu ikusi

nuen. 19 urtetik 21 urtera, bi den-

boraldi oso on egin nituen, eta pe-

na izan zen Espainiako Lehen

Mailara ez iritsi izana. Oso gertu

egon nintzen, baina, azkenean,

beste bide batetik iritsi zen auke-

ra. Beti esan izan dut talde batean,

agian, ez duzula ematen zure one-

na, baina hurrengora joan eta, ba-

tzuetan, orduan jotzen duzula

goia. Inoiz ez da etsi behar, beraz.

Hori da nire eredua, eta oso harro

nago orain arte egindakoarekin.

Athleticen ez zenuen aukerarik

izan lehen taldera igotzeko, eta

ezta Osasunan ere.

Lehen taldera iristea zen nire

ametsa, bai Bilbon eta baita Iruñe-

an ere. Hamalau gol sartu nituen

Osasunaren bigarren taldean.

Kuko Ziganda zen entrenatzailea,

eta lehen taldera igo zuten. Osa-

suna behin bakarrik aritu da Txa-

peldunen Ligako atarikoan, eta ni

Hanburgora joan nintzen taldea-

rekin. Gero, azkenean, ez nintzen

sartu deialdian. Lehen Mailatik

oso gertu egon nintzen orduan

ere, baina ez nuen lortu. Hori bai,

horri esker eman nuen pausoa

futbol profesionalera; Espainiako

Bigarren Mailan jokatzeko aukera

izan nuen. 

Xerezen eta Tenerifen jokatu ze-

nuen Osasunatik atera ondoren,

etxetik are urrunago.

16 urterekin hasi, eta joan-etorri

asko izan zen hasieratik, baina

etxetik gertu ibili nintzen hasie-

ran, eta familiaren babesean. Go-

gorragoa izan zen Xerezera joatea,

etxetik mila kilometrora nengoe-

lako. Baina, amestu duzun hori

egiten duzunean, errazago har-

tzen dira horrelako erabakiak. As-

ko lagundu zidaten; beti izaten di-

ra momentu txarrak, baina nik

beti nahiago izaten dut momentu

onekin geratu. Beste aukera ba-

tzuk sortu zitzaizkidan talde ho-

rietan jokatuta.

Poloniara joatea, hain justu, Le-

gia Varsovia Lehen Mailako tal-

dera.

Poloniako Ligako talderik indar-

tsuenean eta Europan jokatzeko

aukera eman zidaten. Beste behin

Poloniako esperientziak era-

kusten du alde onak eta txarrak

dauzkala futbolak.

Futbolean, zenbat eta maila altua-

goan jokatu, orduan eta lehiakor-

tasun handiagoa dago beste talde-

ekin, baina baita taldekideekin

ere. Ez da erraza talde batean de-

nak gustura egotea, aldagelan gi-

ro ona izatea; hori da futboleko

gauzarik zailena. 

Oso urte bereziak izan zenituen

Eibarren. Lehen Mailara igo zi-

neten, kapitaina zinen... Horiek

izan ziren zure urterik kutune-

nak?

Zalantzarik gabe. Momentu txar

asko ere izan genituen, eta, alde

horretatik, aurreneko urteak ez

ziren errazak izan. Denborarekin

lortu nuen dena polita izatea, la-

gun asko egitea, eta jendeak egin-

dakoa eskertzea. Eibarren lortu

nuen umetatik desio nuena: Le-

hen Mailan jokatzea eta futboletik

bizitzea. 31 urterekin lortu nuen

20-21 urterekin posible izan ez ze-

na. Burutik pasatu ere ez zitzaidan

egiten Eibarrekin Lehen Mailara

igotzea; ez niri eta ezta beste inori

ere. Bigarren B Mailatik Bigarren

Mailara igo ginen lehenengo, eta

Lehen Mailara hurrengo urtean;

ni kapitaina izanik, gainera. Oso

urte polita izan zen; bederatzi gol

sartu nituen, eta oraindik buruan

daukat bizi izandako guztia;

ahaztezina da.

Eibarrek Lehen Mailan egindako

bigarren denboraldian, baina,

Huescara joan zinen, sei

hilabetez, utzita. 

Hori dauka futbolak. Au-

rreko zazpi urteetan bizi

izan nuenaren ondoren,

nork esango zidan Eiba-

rretik Huescara joango

nintzela? Baina aldatu

egiten dira entrenatzaile-

ak, eta erabakiak hartu

behar izaten dira. Hues-

cara joan nintzen, azke-

nean, eta talderik gabe

gelditu nintzen gero. Or-

duan sortu zitzaidan

Hong Kongera joateko

aukera. Lau egunez izan

nintzen han, dena lotuta

zegoen, baina zerbait

gaizki atera zen, eta bueltatu egin

behar izan nuen. Oso txarra izan

zen hilabete hura. Talderik gabe

egon nintzen ekainetik abuztura,

eta abuztu bukaeran iritsi zitzai-

dan Ziprera joateko aukera. Hori

bai, Australiara joatea erabakita

neukan egun bat lehenago. Ez da

erraza futbolariaren bizitza: 24 or-

duan aldatzen da norakoa, eta zu-

ritik beltzera pasatzen da dena.

Azkenean, asmatu egin genuen

Ziprera joanda; oso gustura egon

ginen han bi urtez.

AEL Limassol taldean jokatu ze-

nuen Zipren, ligako talde onene-

tako batean, eta Europan lehia-

tzeko aukera ere izan zenuen.

Bi urterako kontratua sinatu

nuen. Oso ona izan zen lehen ur-

tea, eta baita bigarren urteko le-

hen sei hilabeteak ere; beste bi ur-

terako kontratua sinatu nuen,

aurten arte, baina familia eduki-

tzeko geunden, eta Espainiako Li-

gako talde batera joateko aukera

sortu zitzaidan. 34-35 urte izanik,

bigarren maila batera pasatu zen

futbola; familia izateko erraztasu-

nagatik, ligaz eta mailaz aldatzea

erabaki nuen, eta Fuenlabradara

joan nintzen. Ez nuen espero Zi-

pren bizi izandakoa; bizi kalitatea

oso ona da han, eta nahiko handia

da futbolaren kalitatea ere.

Urtebete egin zenuen Fuenla-

bradan, eta Pontevedran jokatu

duzu azken denboraldian. Alda-

ketak berriz ere.

Oso zaila da Eibarren bizi izan

nuena errepikatzea; hau da, zaz-

pi-zortzi urte jarraian talde bere-

an egotea. Eta, tira, Fuenlabrada-

tik baino etxetik urrunago egon

naiz Pontevedran, baina futbole-

an jokatzen jarraitu dut 36 urtere-

kin. Une onak eta txarrak igaro di-

tut, baina, hala ere, zortzi gol sartu

ditut Bigarren B Mailan. Ea orain

zer gertatzen den.

Ez daukazu datarik jarrita erreti-

roa hartzeko?

Hasieran esan dudana errepika-

tuko dut: ea zer aukera sortzen di-

ren, aztertuko ditut, eta orduan

erabakiko dut baten bati baietz

esango diodan. Futbolak buelta

asko ematen ditu hamabost-ho-

gei eguneko tartean, eta ikusiko

dugu. Agian, aurten utzi beharko

diot futbolari izateari, eta, hala ba-

litz, oso gustura utziko dut hogei

urteotan egindakoarekin. 

Nola laburtuko zenituzke futbo-

leko une txarrak eta onak?

Bizipen eta lorpen polit guztiak

dira onak: partidak irabaztea, goi-

ko borrokan ibiltzea, mailaz igo-

tzea... Ezagutu dudan jende guztia

ere azpimarratuko nuke, eta alda-

gelan bizi izandako uneak. Txa-

rren kasuan, berriz, taldeei begi-

ratuko nieke gehiago. Ezberdinak

dira Euskal Herri inguruko talde-

ak: umilagoak dira, taldekideekin

ez dago hainbesteko lehiakorta-

sunik, eta errazago barneratzen

da dena. Bakarrik sentitu naiz ba-

tzuetan, etxetik urrun, taldekide-

ren batekin arazoak izan ditut...

eta, tira, gauza batzuk alde batera

utzi behar izan ditut ametsa egia

bihurtzeko. Baina bizipen onei

heldu nahi diet bereziki. Historia-

ra igaroko da Eibarrekin lortuta-

koa, eta horren parte sentitzea da

lortu dudan gauzarik handiena.

I. GARCIA LANDA

ere, erraza izan zen erabakia, ur-

tetik urtera maila hobetuz joan

nintzelako. Hori bai, hiru urtera-

ko kontratua sinatu nuen, eta sei

hilabetera itzuli egin nintzen. Le-

ku guztietan dena ez da polita iza-

ten. Egokitzeko arazoak izan ni-

tuen; bakardadea sentitzen nuen,

eta jokatu ere gutxiago jokatzen

nuen. Oso itxiak ziren polonia-

rrak, euren hizkuntzan bakarrik

hitz egiten zuten gehienek, eta ez

zuten asko laguntzen. Orduan

erabaki nuen nik ez nuela halako-

rik egingo; beste kultura bateko

taldekide bat etorriz gero, eta hiz-

kuntzarekin arazoak izanez gero,

nik lagundu egingo niola taldera

egokitzen. Poloniatik Eibarrera

etortzeko aukera sortu zitzaidan

gero, Espainiako Ligako Bigarren

Mailara.

5GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2019ko uztailaren 12a ElkarrizketaMOTZEAN 

Nola definituko zenuke zeu-

re burua? Taldeko jokalaria.

Bizkarrez ondo jokatzen due-

na, gola erraz sartzen duena.

Umila eta taldearentzat borro-

ka egiten duena. 

Futbolari bat? Karim Benze-

ma.

Eta futbolari ohi bat? 

[Zinedine] Zidane.

Zure antzeko ezaugarriak

dituena? [Cristhian] Stuani,

Gironakoa.

Talde bat? Eibar.

Jokoagatik gustatzen zai-

zun eta Eibar ez den talde

bat? Athletic, nortasunagatik

eta intentsitateagatik. 

Entrenatzaile bat? Gaizka

Garitano.

Zure aurka jokatu duen

atzelari bat? Fabian Ayala;

bazekien noiz egin min eta

nola jokatu aurrelariaren lana

oztopatzeko.

Gol bat? San Mames zaharre-

an penaltiz sartu nuen gol bat,

eta Eibarrekin Athletic Espai-

niako Kopatik kanporatu ge-

nuenekoa.

Ametsetako gol bat? Jota

Peleteiro taldekideak Eibarre-

kin igoerako egunean sartuta-

ko gola.

Talde batean, agian, ez duzu
ematen zure onena, baina
hurrengoan goia jotzen duzu;
inoiz ez da etsi behar»

«Ez da erraza talde batean
denak gustura egotea,
aldagelan giro ona izatea; hori
da futboleko gauzarik zailena»

«Historiara igaroko da
Eibarrekin lortutakoa, eta
horren parte sentitzea da lortu
dudan gauzarik handiena»

‘‘



R
IRITZIA
Danel Agirre

Ez dakit tipo
honekin zer egin

E
uskal Herriari buruzko
libururik toxikoeneta-
koa da: Basko nola bila-
katu. Nazio exotiko ba-

ten asmakizuna izena du, eta
2015ean argitaratu zen Berlinen.
Getxoko ikastolan bizi izandako
esperientzia pertsonaletik abiatu,
eta batere argudiatu gabeko tesi
unibertsala atondu zuen Ibon Zu-
biaur idazleak, ehun orrialde ez
den saiakeran. Gurean nonahi
antzeman omen daitekeen Sabi-
no Aranaren pentsamoldearen
eragina uxatu ezinik, egoista, xe-
nofobo eta ezjakin moduan ageri
gara bertan. Euskarari dagokio-
nez, trakets modernizatu ondo-
ren erakundeek inposatu eta ka-

lean inork hitz egin nahi ez duen
hizkuntza gogaikarri bezala aur-
kezten da. Material original as-
koa, bistan denez.
Benetako karga dialektikoaren

faltan, testuak badu oso eragin-
kor bilakatzea ahalbidetu zion
ezaugarri bat. Zuzenean alema-
nez agertu zen, eta soka luzea
izan zuen bertako komunikabi-
deetan; gisako entsegu batek
atzerritik itzulita iritsiz gero
amestu ere ezingo lukeen oihar-
tzuna. Jose Maria Carrascalek
hain modu maitagarrian ahoska-
tzen zituen berripaperetan egin
zioten erreseina, Frankfurter All-
gemeine-n eta beste hainbatetan.
Izan ere, Alemanian, oro har,

gustu handiz kontsumitu ohi den
osagai bat zuen Basko nola bila-
katu-k: nazionalismo baten aur-
kako eraso gupidagabea.
Euskal Etxean hilabeteak

eman genituen Zubiaurrek esku-
ratutako arreta neutralizatzen
saiatu ala ez deliberatzen. Egun-
karietara eskutitzak bidaltzea otu
zitzaigun, baina Sahara erdian
eroritako ur tantaren efektu bera
izango zutela jabetu, eta indarrak
aurreztea adostu genuen. Adiski-
de parea eta ni, ordea, egilearekin
apur bat obsesionatu ginen, eta
pista jarraitzen diogu ordutik.
Gure zorigaitzerako, Euskal

Herriaz ari ez denean, gustu ona
nabari zaio Zubiaurreri. Ekialde-

ko Alemania zeneko idazleen
antologia interesgarri askoaren
autorea da, esaterako. Liburu
kutuntzat dudan baten —hemen
hasten dira kasualitateak— itzul-
tzailea ere bai: Worpswede artis-
ten koloniari buruz Rainer Maria
Rilke poetak idatzitakoa, hain
zuzen ere. Nire bikotekidearen
gurasoak herrixka horretan 
jaio ziren, sarri bisitatu izan dut.
Rilkeren liburuaren berri haiek
eman zidaten: arteari buruzko
bere gogoeten bilduma da, biga-
rren mailako ekarpen osagarria
bere obra zabalean. Alemaniako
letren unibertso infinituan, lan
ñimiño horixe aukeratu zuen
Ibon Zubiaurrek, ez beste edo-
zein, espainolera egokitzeko.
Kasualitatea ez bazaizu

horrenbesterako iruditu, adi:
Gipuzkoa erdia da Berlin, bede-
ratziehun kilometro koadro eta
hamar mila kale inguru ditu
hiriak, eta morroi hau alboko

karrikan bizi da. Astero, gutxie-
nez, bi bider topo egin ohi dut
berekin. Semaforo baten alde
banatan zain egotea tokatu izan
zaigu sarri, eta supermerkatuko
hozkailuaren atea zabaldu izan
diogu elkarri, edukazio osoz
(Camembert erosi ohi du berak
eta Gorgonzola nik). Eta ez dut
ukatuko honek apur bat urduri-
tzen nauela, baina ahal duen
bakoitzean zeharretik begira
sumatu ohi dut Zubiaur.
Berak ni ezagutzea ezinezko-

tzat nuen, baina orain ez nuke
inola ere baztertuko. Nik izan di-
tut bereak baino eszena askoz pa-
tetikoagoak, korridore artean
zerbaiten bila ari naizenaren
plantak eginez hari segika. Ku-
txako ilaran gerturatu eta zerbait
esan nahi diodan ez dakit orain-
dik oso ziur. Egiari zor, zain na-
goela esango nuke, lehenbiziko
urratsa berak egingo duen itxa-
ropenez.

Irudiab Donostia

Woody Alleni harrera, batzuek bakarrik
Woody Allen zinemagile estatubatuarra herenegun hasi zen filmatzen Donostian —abuztuaren 23ra arte ariko

da—. Donostiako Udalak harrera egin zion asteartean, baina EH Bilduk ez zuen parte hartu ekitaldian, Woody

Allenek adopzioan daukan alabak, Dylan Farrow-k, haren aurka sexu-eraso salaketa jarrita daukala argudiatu-

ta. Irudian, Woody Allen, asteartean, Kursaal jauregian, Eneko Goia Donostiako alkatea eta Markel Olano Gi-

puzkoako ahaldun nagusia ondoan dituela. JON RUEB / FOKU

Espetxean da ekainaren 17an Donostian
hildako gizonaren ustezko erasotzailea

DONOSTIA bEkainaren 16an Donostiako Gros auzoan erasoa jasan
zuen Jose Luis Lancha 61 urteko errenteriarrak, eta hurrengo egunean
hil zen, buruko kolpeen eraginez. Hilaren 22an gizonezko bat atxilotu
zuten, eta, bi aste Donostia ospitaleko psikiatria unitatean igaro ondo-
ren, Martuteneko espetxean sartzeko agindu du epaileak.

«Borondate irmoa daukagu
amatasun eta aitatasun
atxikipen guztiak itzultzeko,
baina zailtasun tekniko 
eta juridikoak dauzkagu»

Eider Mendoza
Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea

21 emakumeren aurkako 47 delitu
leporatu dizkio epaileak Kote Cabezudori

DONOSTIA bJulian Garcia Marcosek, Donostiako 4. Instrukzio Epaite-
giko epaileak, 21 emakumeren aurkako 47 delitu leporatu dizkio Kote
Cabezudo argazkilariari. Lekukoen azalpenak jasota, epaiketaren zain
gelditu da kasua. Besteak beste, baimenik gabe modeloen irudi porno-
grafikoak zabaltzea eta sexu erasoak egitea egotzi dio epaileak.

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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Ehunmiliak ultratraila gaur hasiko da,
18:00etan, Beasaingo Udaletxe plazan

BEASAIN bIritsi da eguna. Korrikalariek gaur ekingo diote Ehunmi-
liak ultratrailari, 18:00etan, Beasaingo Udaletxe plazan. 168 kilometro
eta 11.000 metroko desnibel positiboa dauzka probak, eta, ondo bide-
an, bihar 17:00ak aldera iritsiko da lehen parte hartzailea helmugara.
Gaur 23:00etan hasiko da Goierriko Bi Handiak traila —88 km—, eta
igandean 08:00etan Marimurumendi maratoia —42,195 km—.



tik? Agirrek nabarmendu du pro-
zesua ez dagoela oso urrun zien-
tzialariei lotutako iruditik; hots,
probetaz eta tuboz betetako labo-
rategi batetik. «Antzeko zerbait
da Gaiker ere, baina neurri han-
diagoan». Ezagutzen dituzte ele-
mentuen ezaugarriak. «Lipodi-
solbagarriak dira batzuk; hau da,
koipetan urtzen edo disolbatzen
dira». Biokimikari batek zuzen-

tzen du prozesua, baina laborate-
giko bidea ez da hain sinplea.
«Disolbatu, berotu, lurrundu,
eta, azkenik, dekantatu. Konple-
xua da prozesua». Kostuak ere
zeresan handia izango du proiek-
tuaren garapenean.

Proiektuaren garapena
Irailerako edo urrirako espero
dute Gaikerrek zehaztua izango
duela prozesu horretatik zer ele-
mentu atera daitezkeen, nola eta
zer gasturekin. Zer produktu lor-
tu nahi duten zehaztu beharko
dute gero, bigarren fasean.
«Oraindik ez dakigu esku artean
zer izango dugun; hauts bat edo
koipe bat». Beste kolaboratzaile
baten laguntza izango dute urrats
horretan, Basque Culinary Cente-
rrena. «Imajinatu prozesu guz-
tiaren ondoren gel bat lortzen du-
gula. Bada, Basque Culinary Cen-
terrek euren produktu batean
baliatuko du gel hori».
Errentagarriena zer produktu

sortzea den aztertu beharko dute
lehenengo, eta nutrizio aldetik ere
helburu jakin batzuei erantzun
beharko diete. Adibide gisa, haur-
tzaindegirako postreak egitean,
kontuan eduki beharko dute kal-
tzio kantitatea. Irail edo urri alde-
ra, Gaikerren analisiak jasota era-
baki beharko dute zer norabide
hartuko duten. Agirreren hitze-
tan, adinekoen kasua da beste
adibideetako bat, elikagaiak
irensteko arazoak dauzkatenena,
kasurako: «Urarekin batera eda-
teko gel bat erabiliz gero, posible
litzateke beste nutrizio elementu
batzuk ere gehitzea».

Beñat Alberdi Arrasate

J
anaria prestatzeak be-
rekin dakar saihestu
ezinezko hondakin so-
rrera bat. Patata tortilla
egiteko, papatei azala

eta arrautzei oskola kendu behar
zaie. Beste kontu bat da azal ho-

riek organikoen ontzira bota or-
dez, beste aukerarik badagoen.
Testuinguru horretan kokatu du
bere burua Arrasateko Ausolan
enpresak. Otorduak eskaintzen
ditu, eta janari hondarrak sortzen
ditu ondorioz. Hondakinei beste
erabilera bat eman nahian lanean
ari direla azaldu du Amaia Agi-

rrek, Ausolaneko ikerketa eta ga-
rapen arloko koordinatzaileak.
Talde handientzako sukaldari-

tza edo catering zerbitzuak es-
kaintzen ditu gune nagusia Arra-
saten daukan enpresa horrek,
baina, horrez gain, baita garbike-
ta zerbitzua ere. Hamazazpi ema-
kumek sortu zuten kooperatiba,

duela 50 urte. Garai hartan ez-
kontzea eta lantokia uztea, biak
bat izaten ziren askotan, baina,
Ausolan sortuta, beste bide bati
ekitea erabaki zuten hamazazpi
emakume horiek.
«Aldaketa asko aurreikusten

ditugu datozen urteetarako»,
azaldu du Agirrek. Elikatzeko
ohituretan aldaketa nabarmenak
izaten ari direla gehitu du Ausola-
neko ikerketa eta garapen arloko
koordinatzaileak. «Garai berrie-
tara egokitu beharko dugu». Bi
arlotan lan egiten dute bereziki:
batetik, produktuen dibertsifika-
zioan edo produktu berriak sor-
tzeko lanean; eta, bestetik, laneko
prozesuarekin zerikusia dauka-
ten hobekuntzetan. Hots, eskain-
tzen dituzten zerbitzuak modu
eraginkorragoan nola garatu dai-
tezkeen aztertzen dute, eta hon-
dakin gutxiago sortzen saiatzen
dira. «Gu zero zabor ideia oinarri
izango duen enpresa bat eraiki
nahian ari gara lanean».
Finean, taldeentzako otorduak

prestatzean, janari hondarrak ere
sortzen dituzte beti. Haurtzainde-
gietarako, esaterako, azala kendu
behar izaten diete barazkiei, eta
errealitate horretatik sortu zi-
tzaien erronka: nola aprobetxatu
hondar horiek? Merkatua azter-
tzen hasi ziren, Haizea enpresare-
kin elkarlanean. Berez, bazegoen
hondakinetatik oinarri bioakti-
boak ateratzeko joera bat. Mexi-
kon abian zuten horrelako
proiektu bat, eta baita Valentzian
ere (Herrialde Katalanak). Aukera
bat ikusi zuten nutriziorako balio
duten elementuak lortzeaz gain
horiei erabilera bat emateko; ideia
horri tiraka sortu zuten Nutra-
ceutical Omniumproiektua.

Osagarri nutrazeutikoak
Baina zer dira elementu horiek?
«Bitaminak eta mineralak izango
lirateke», argitu du Agirrek. «Zer
lor genezakeen aztertzen ari gara
orain». Azenario, porru, kuiatxo
eta kalabaza hondarrekin ari dira
lanean; azalekin, besteak beste.
Eroskik ere bat egin du proiektua-
rekin, eta saldu ez diren frutak es-
kaintzen ditu. Produktu horiek
zer elementu dituzten eta nola lor
daitezkeen ikertzen ari dira Gai-
ker zentro teknologikoan. Beste-
ak beste, A eta C bitaminak, kal-
tzioa eta burdina dituzte jomu-
gan. Prozesuek zenbateko eragin-
kortasuna eta kostua duten jakin-
go dute lehen urrats horrekin:
«Ikusi egin beharko da metodoek
balio duten, hortik zer lortzen
den, eta lortutako horretatik zer
kantitate berrerabil dezakegun».
Baina nola atera daitezke ele-

mentu horiek janari hondarreta-

Arrasateko Ausolan kooperatibak begiz jo ditu janari hondarrak.
Elikagai hornitzailea izaki, makina bat hondakin sortzen du,
baina Nutraceutical Omnium proiektuarekin hondar horietatik
elikagaiak berriz nola lortu eta erabili ikertzen ari da enpresa.

Hondarrak elikagai
bilakatzeko bide bila

Amaia Agirre Ausolan enpresako ikerketa eta garapen arloko koordinatzailea. JON URBE / FOKU

Oraindik ez dakigu
prozesuaren ondoren
zer elementu izango
dugun esku artean,
hauts bat edo koipe bat»

«Irensteko arazoak
dituztenen kasuan,
posible litzateke urari
beste nutrizio elementu
batzuk ere gehitzea»
Amaia Agirre
Ausolan-eko I+G koordinatzailea

‘‘
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Beñat Alberdi Aretxabaleta

K
omunikabideetan

apaldu egin dira

er re fux ia tuen

kanpalekuetako

irudiak. Egungo

egoera ezin da alderatu, behin-

tzat, errefuxiatuen «uholdea»

bizi zen garaiarekin. Iheslarien

egoera ez da apaldu, ordea; ez

apaldu, ez eta hobetu ere. Egoera

horren jakitun, Zaporeak elkarte-

arekin harremanetan jarri ziren

Maria eta Nuria Agirre Aretxaba-

letako ahizpak. Proiektua gauza-

tuta, astebete igaro berri dute

Grezian, Lesbos uharteko errefu-

xiatuen kanpalekurako janaria

prestatzen.

«Lehendik ere ezagutzen ge-

nuen Zaporeak proiektua, eta

ederra iruditzen zitzaigun egiten

zuten lana», azaldu du Nuriak.

«Horregatik jarri ginen haiekin

harremanetan». Bi ahizpak au-

rretik ere jardunak ziren elkarta-

sun lanetan; Bosniako errefuxia-

tuekin, zehazki. Mariak hango

kanpalekuetan jardun zuen bi hi-

labete eta erdiz, haurrekin lane-

an; Nuria, berriz, Eskoriatzara iri-

tsitako errefuxiatuak babesteko

taldean aritu zen hiru urtez.

Zaporeak elkartearekin harre-

manetan jartzeko lehen urratsak

ez zuen izan aparteko zailtasunik.

Agirre ahizpek webgunera idatzi

zuten, lan egiteko interesa zeuka-

tela azalduz, eta berehala jarri zi-

ren harremanetan haiekin. Ma-

riak eta Nuriak euren poltsikotik

ordaindu zituzten bidaiako txar-

telak, Mariaren hitzetan «astebe-

terako soilik» zihoazelako.

«Hiru asterako joatea da ohikoe-

na, baina denbora gutxiago dau-

katenak ere joan daitezke».

Neurri gabeko elkartasuna
Norbere poltsikoak, ordea, ez du

izaten garrantzirik kanpalekue-

tara lanera joaten direnen artean.

Izan ere, bi ahizpek nabarmendu

dute musu truk lanean ari den

«jende mordoa» ezagutu dutela

Zaporeak proiektuan. «Adibide

gisa, lanerako erabiltzen zuten

autoa ere musu truk emandakoa

zen». Hala ere, herritarrek ekar-

pen ekonomikoa egitea garran-

tzitsua dela azpimarratu du Nu-

riak: «Diru ekarpen horiei esker,

egunero tokiko barazkiak eta fru-

tak erosteko aukera izaten dugu,

eta egunero fruta ale bat jateko

aukera izaten dute horrela».

Biek ala biek hasieratik argi

zeukaten bidaiaren arrazoia:

«Gu, ia arazorik gabe, munduko

edozein lekutara joan gaitezke

oporretara zein lanera, baina bes-

te milioika lagunek ez daukate

horrelako aukerarik», zehaztu

du Mariak. «Bidegabea da hori».

Lesbosen, 10:00etarako lanean

hasten ziren Zaporeak elkarteak

Mitilene hirian daukan sukalde-

an, eta handik Moriako kanpale-

kua zeukaten gertuen. Aurretik

zehaztuta zegoen menuaren ara-

bera ekiten zioten sukaldeko la-

nari: tipulak eta patatak zuritu,

azenarioak moztu, frutak garbi-

tu, ogia erosi eta moztu... Eskuz

egiten zuten ia lan guztia.

«Lanik zailenetako bat» sukal-

dariena izaten dela azaldu dute,

«janari duinak egitea delako hel-

burua, eta ez edozer gauza presta-

tzea». 1.500 otordu prestatzen zi-

tuzten aldiro. «Eta ez da erraza

hainbeste jenderentzako janaria

prestatzea», adierazi du Nuriak.

«125 kilo makarroi prestatzeko,

adibidez, ondo zaindu behar dira

osagai bakoitzaren neurriak». Si-

riar bati esker ikasi zuten arroza

nola prestatu behar den. «Guk

uste dugu janaria maitasunez

prestatuta posible dela, une batez

behintzat, errefuxiatuei bizitza

hobe baterako bidean galdu du-

ten duintasuna itzultzea».

Lesbosen igaro zuten astebete-

an, sukaldari bat eta beste hamar

lagun inguru aritu ziren lanean.

Arratsaldeetan, berriz, sei errefu-

xiaturen laguntza ere jasotzen zu-

ten janaria tuperretan sartzeko.

Debagoieneko beste hainbat la-

gunekin ere topo egin zuten Les-

bosen; besteak beste, Idoia Imaz

bergararrarekin eta Begoña Mur-

guzur oñatiarrarekin.

Prestatu osteko banaketa
Zaporeak elkarteko langileen lana

ez da sukaldean bukatzen. Agirre

ahizpen kasuan, janaria prestatu,

eta banaketa gunera abiatzen zi-

ren, 20:00ak aldera. Ilara luze bat

izaten zuten zain. Danimarkako

gobernuz kanpoko erakunde bat

arduratzen da banaketaren kon-

trolaz, eta ilara kontrolpean iza-

ten zuten aretxabaletarrak berta-

ratzen zirenerako. «Zalantzarik

gabe, hori izaten zen zailena»,

azaldu du Nuriak. «Haien tokian

jartzen zara momentu batez, eta

orduan jabetzen zara egoera zer

gogorra den». Haurren adibidea

jarri dute biek: «Bi melokotoi es-

katzen zizkiguten, eta ukatu egin

behar izaten genien eskaera».

Moriako kanpalekua espetxe

izandakoa da, eta alanbrez ingu-

ratuta dago dena. «Toki hotza»

dela zehaztu dute biek. «Barrakoi

modukoetan bizi dira, eta, sarri-

tan, familia bat baino gehiago

egoten da barrakoi bakarrean».

5.000 pertsona inguru daude guz-

tira, eta, kanpalekua gainezka da-

goenez, kanpin dendak jartzen

hasi dira kanpoaldean. «Oina-

rrizkoena bakarrik daukate». Bi-

daiari ekin aurretik, Zaporeak el-

karteko arduradunek argi utzi

zieten «lanera» zihoazela, ez bes-

te ezertara. «Eta guk oso argi edu-

ki dugu helburua ez zela kanpale-

kuak ikustea edo inoren etxean

baimenik gabe kuxkuxean ibil-

tzea».

Maria eta Nuria Agirre aretxabaletarrek 
astebete igaro dute Grezian, Lesbos uharteko
errefuxiatuen kanpalekuan. Ez oporretara 
eta ez esperientzia bat bizitzera, lanera joan dira.

Zartagin arteko
elkartasuna

Maria eta Nuria Agirre Aretxabaletako ahizpak, Lesbosen, sukaldari lanetan. HITZA

Uste dugu janaria
maitasunez prestatuta
posible dela, une batez
behintzat, errefuxiatuei
duintasuna itzultzea»
Maria Agirre
Zaporeak proiektuko kolaboratzailea

«Egunero tokiko
barazkiak eta frutak
erosteko aukera izaten
dugu, herritarren 
diru ekarpenari esker»
Nuria Agirre
Zaporeak proiektuko kolaboratzailea

‘‘
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Lehen aldiz, emakume bat izango da
Martuteneko espetxeko zuzendari berria

DONOSTIA bMarian Moreno gipuzkoarra izango da Martuteneko es-

petxeko zuzendari berria; lehen aldiz hartuko du emakume batek kar-

gu hori. Psikologia ikasketak dauzka eginda Morenok, eta 1994tik ari-

tu da lanean Espainiako Espetxe Erakundeetan. 2008tik Francisco Ja-

vier Garcia Bedoia izan da Donostiako espetxeko zuzendaria.

Uztailaren 22an
irekiko dute LABe,
laborategi berria

DONOSTIA bHamar egun barru

«esperimentaziorako eta berri-

kuntzarako» beste espazio bat

izango du Donostiako Tabakale-

rak: LABe Digital Gastronomy

Lab espazioa. Basque Culinary

Centerren ardurapean egongo da

laborategia. Bi solairutan banatu-

ta, 1.400 metro koadroko gunea

izango du LABe-k.

‘Aita Mari’ ontziaren
konpromisoa
goratu dute Pasaian 

PASAIA bMediterraneoan salba-

menduak egiteko debekua jarri

diote Aita Mariontziari, eta bi

aste egingo ditu, laster, Pasai Do-

nibanen. Hainbat herritar ontzia-

ren aurrealdean elkartu zen aste-

lehenean, Italia eta Espainiako

gobernuen «gizagabetasunaren

konplize» ez dutela izan nahi

azaltzeko.

Laborategia. GORKA RUBIO / FOKU

1.959
HIZKUNTZ ESKOLA 

OFIZIALETAN BETE GABE 

GELDITU DIREN PLAZAK

Amaitu berri den ikasturtean 9.218

plaza zeuden Gipuzkoako hiz-

kuntz eskola ofizialetan, eta horie-

tatik bete gabe gelditu dira 1.959.

«Oso pozik dago
herria; eurentzat dira
garaipen hauek.
Igandean erakutsi
genuen guretzat
lidergoak ez daukala
batere pisurik»
Ibon Huegun
Orio arraun taldeko presidentea
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5.336
KURSAALEAN HOGEI URTEOTAN IZAN DEN EKITALDI KOPURUA

Donostiako Kursaal jauregiak hogei urte beteko ditu aurten, eta, horren

harira, ekitaldi handi bat prestatzen ari dira azaroaren 28rako. Musika 

klasikoa, korala, pop-rocka eta balleta uztartuko dituzte gala horretan.

1999. urtetik 5.336 ekitaldi izan dira Kursaalean.



Kerman Garralda Zubimendi

Zegama

H
istoriaurreko giza-
kia ez zen ergela,
oso abila baizik»,
azaldu du Jesus
Tapiak, Aranzadi

zientzia elkarteko Historiaurreko
Saileko arkeologoak. Haiek ezarri
zituzten, esaterako, arkuak eta
bultzagailuak egiteko oinarriak,
eta ohitura horiei eutsi egiten zaie
milaka urte igarota ere. Egia da
materialak aldatu egin direla, bai-
na, oraindik ere, badira ehizarako
armak historiaurreko jakinduria
baliatuta egiten dituztenak. «In-
darrez botaz gero, baliagarriak
dira ehizarako, baina guk ez ditu-
gu erabiltzen horretarako. Tiro
trebetasuneko jolasak egiteko
erabiltzen ditugu guk, eta kirola-
ren, eskulanaren eta ezagutzaren
bidez historiaurrea jendearenga-
na gerturatzeko», nabarmendu
du Tapiak.
Zegamatik gora joanda, histo-

riaurreko arkuen eta bultzagai-

luen zaleak San Adriango pasabi-
dean elkartu ziren joan den aste-
buruan. Han jokatu zen Europa-
ko Txapelketako txanda bat.
«Ohiko lehiaketa da. Itura jaurti
eta puntu gehien lortzen duenak
irabazten du. Berezitasun baka-
rra dauka: historiaurrearekin eta
etnografia historiko gisa ezagu-
tzen dugunarekin bateragarriak
izan behar dute arkuek eta bul-
tzagailuek», azaldu du Aranzadi-
ko arkeologoak. «Hau da, ezin
dira erabili dendan erositako kar-
bono zuntzezko arkuak, soka
sintetikoak, plastikoak... Histo-
riaurreko naturan eskuragarri
egon behar dute lehengai guz-
tiek».
Besteak beste, zumarraren, li-

zarraren eta haginaren egurra
erabiltzen da tramankuluak egi-
teko. «Lantzeko errazak baina
sendoak diren egurrak behar
dira. Urritza, adibidez, ez da ego-
kia: malgua denez, lantzeko sa-
murra da, baina erraz tolesten da,
eta gezia ez du indarrez jaurti-
tzen». Gezien eta azagaien pun-

tak egiteko, berriz, animalien he-
zurrak erabiltzen dituzte.
Tapiak argi utzi du helburua ez

dela historiaurreko ehiza tekni-
ken azalpen zehatz bat ematea,
nahiz eta txapelketa kirol jardue-

ra bat baino gehiago dela onartu.
«Arkuarekin eta bultzagailuare-
kin tiro egiteak duen erakarpen
indarrarekin, jendea, pixkanaka-
pixkanaka, historiaurreko ohitu-
retan murgiltzea lortu nahi
dugu».

Lehiarako eremua ere ez da au-
saz aukeratua. «Badakigu gizakia
historiaurretik egon dela San
Adriango pasabidean. Azken ur-
teotan aurkikuntza handiak egi-
ten ari gara bertan, eta horiek za-

baltzeko ere aprobetxatu
nahi dugu aukera»,
arrazoitu du Tapiak.
Eremuaren berezita-

sunengatik «zirkuitu
zaila» dela onartu du ar-
keologoak, «Europako
zailenetakoa». Aizkorri
mendiaren magalean
dago San Adriango pasa-
bidea, mila metro ingu-
ruko altueran, eta erraz
sartzen dira lainoak eta
haizea. Harri eta zuhaitz
artean egoten dira, gai-
nera, ituak, eta perpen-

dikularrean jaurti behar izaten
dituzte tiroak, maldan gora edo
behera. «Jaurtiketak zailtzen
saiatzen gara beti, norberaren
trebezia azaleratzeko». Zortzi eta
26 metro arteko distantziara jaur-
titzen dute parte hartzaileek.

Tapiak dioenez, Euskal Herrian
badago historiaurreko ehizarako
armen inguruko zaletasuna. Aur-
ten, adibidez, hamasei lagunek
parte hartu dute txapelketan bul-
tzagailuen modalitatean, eta
hemezortzik arkuarenean.
«Zegaman laugarrenez antolatu
dugu Europako Txapelketako
kanporaketa bat, baina Errente-
rian egin izan dugu urte askoan.
Halaber, Agurainen ere [Araba]
antolatu izan da beste txapelketa
bat».

Lagun arteko ekintza
Gipuzkoan eta Araba ipar-ekial-
dean, talde txikitan antolatuta
daude diziplina horren zaleak, eta
txapelketak baliatzen dituzte el-
kartu eta informazioa eta mate-
riala trukatzeko. «Nolabaiteko
merkataritza sare bat sortzen da
txapelketen inguruan. Egurrak,
hezurrak, larruak... Beharren
arabera trukatzen dira horiek
guztiak, eta baita salerosi ere»,
azaldu du Tapiak. «Egia da nork
bere geziak eta arkua edo bultza-
gailua egiten dituela normalean,
baina ez da brikolaje lehiaketa
bat. Ez da beharrezkoa nork bere
etxean egindako arma bat ekar-
tzea». Nahiz eta historiaurreko
material berbera behar den, ma-
terial horiek lantzeko garaian
erabil daitezke gaur egungo au-
rrerapenak; hala nola, zerrak, li-
xak...
Parte hartzaileek gomendioak

ematen dizkiote elkarri, lehia
egon arren garrantzitsuena ez
baita irabaztea. «Bada kirol jar-
dunaldi bat, baina, kultura eta
ezagutza ere zabaldu nahi ditugu-
nez, trukatu egiten ditugu go-
mendioak, aholkuak, tekni-
kak...». Historiaurreko zaletasu-
nak elkartzen ditu batzuk, eta
Aizkorri mendiak besteak. Hain
zuzen ere, Aizkorriko Lagunen
Elkarteak antolatutako ekitaldien
barruan jokatu zen txapelketa.
Askotariko ekintzak antolatu zi-
tuzten asteburu osoan: mendi ibi-
laldiak, tailerrak, jateko eta edate-
ko postuak... «Eskerrak eman be-
har dizkiegu Aizkorriko Lagunen
Elkarteari, Zegamako Udalari, Gi-
puzkoako Partzuergoari eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiari, erraz-
tasunak eman baitizkigute beste
urte batez txapelketa antolatze-
ko».
Historiaurrean ez bezala, giza-

kiak jada ez dauka une oro ehizan
ibili beharrik, eta jarduera ludiko
bilakatu dira garai hartako tekni-
kak. Halere, jendeak gustura ja-
rraitzen du iraganeko erroekin
loturak eginez, eta are gehiago
San Adrianen gisako ingurune
mistiko batean.

Historiaurreko arku eta bultzagailuen tiro txapelketa egin zuten joan den asteburuan
San Adrianen. Kirolaren eta eskulanaren bidez historiaurrea ezagutaraztea da helburua.

Historiaurrea ituaren erdian

Asteburuan, hamasei lagunek hartu zuten parte Europako Txapelketan, bultzagailuen modalitatean, eta hemezortzik arkuenean. ARKAITZ APALATEGI / GOIERRIKO HITZA
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Arkuaz eta bultzagailuaz tiro
egiteak duen erakarpenarekin,
jendea historiaurreko
ohituretan murgildu nahi dugu»

«Arkuak-eta ezin dira erosi
dendan. Historiaurreko
naturan eskuragarri egon
behar dute lehengai guztiek»
Jesus Tapia
Aranzadi elkarteko arkeologoa

‘‘



Udane Arbeo Donostia

D
agoeneko asko
erabiltzen ez diren
objektu ugari dau-
de Euskal Herrian.
Tradizioan indar

handia izan bazuten ere, ahanz-
turan gelditu dira gehienak, ia
ezerezean. Urteetan artisauek,
baserritarrek nahiz arrantzaleek
euren kabuz ekoitzi zituzten ob-
jektuak dira; oso landuta eta per-
fekzionatuta zeuden. Mendez
mende galtzen joan dira, jendea-
ren oroitzapenetatik ihes egiten.
Horietako batzuk berreskuratu
eta garai bateko ohiturak berri-
tzeko asmoz, Bitamine Faktoriak
Hau lehiaketa jarri zuen martxan
duela hiru urte, Euskal Herriko
objektu tradizionalen diseinua oi-
narri hartuta.
2011n sortu zen Bitamine Fak-

toria, artista talde baten lanari es-
ker. Kultur, diseinu eta artelan
proiektuak garatzea du xede sor-
men eta ekoizpen lantegi horrek.
2016an, Bitaminek ekin zion Hau
proiektuari, baina hainbat bazki-
deren laguntza izan dute bidean:
Mondragon Unibertsitatearena,
San Telmo museoarena, Aranzadi
zientzia elkartearena eta Ramirez
i Carrillo estudioarena. Etnografia
eta diseinu arloko adituekin el-
karlanean aritzen saiatu ziren ha-
sieratik; «zorionez», erakunde
horiekin lanean aritzeko aukera
izan dutela azaldu du Bitamineko
komunikazio arduradunak, Car-
los Sanchezek (Tolosa, 1978).
Poliki-poliki, handitzen ari da

parte hartzaileen kopurua, eta
sendotzen ari da lehiaketa bera.
Lotura berriak sortzen ari dira ga-
rai bateko objektuen eta gaur
egungo erabileraren artean, eta
tradizioan, euskal kulturan eta
diseinu garaikidean murgilduta
ari dira lanean; horiek dira lehia-
ketaren helburu nagusiak.
Bitamine Faktoriak hasieratik

egin izan du diseinu lan handia,
hainbat proiektu garatuta; arte
garaikidearekin lotura daukate-
nak, tartean. Atzerriko artistekin
ere harreman handia du fakto-
riak. Baina, bide horretan, «disei-
nua guztiz nagusitzen den proiek-
tu baten falta» sumatzen zutela
adierazi du Sanchezek. Horrega-

tik egin zuten deialdia. Ordurako
ezagutzen zuten atzerriko lehia-
ketaren bat, gainera. «Argenti-
nan, adibidez, antzeko proiektu
bat egin izan dute». Kulturarekin
lotura handia duen objektu bat
aukeratzea eta berritzea da gakoa.
«Ideia polita» iruditu zitzaien Bi-
tamineko kideei, eta Euskal He-
rrira ekarri zuten. Horrela sortu
zuten Hau lehiaketa.
Gaur egungo erabileraren bat

emateko tresna edo objektu jakin
bat aukeratzen dute urte bakoi-
tzean. «Horri esker, proiektua
garatu eta bigarren bizitza modu-
ko bat eman ahal izango diegu
garai bateko hainbat objekturi»,
azaldu du Sanchezek. Baserriko
lanekin lotura daukaten objek-
tuak aukeratzen dituzte gehien-
bat; gaur egun oraindik ere nola-
baiteko funtzioren bat betetzen
duten objektuak. Taloaskea
aukeratu zuten lehen deialdian;
plater angeluzuzen bat da talo
aska, euskal artzainek egoskariak
edo lekaleak jateko erabiltzen
zutena. Eta kutxa altzariaren
berrinterpretazioa proposatu
zuten bigarren lehiaketan: base-
rrietako jatorrizko altzaria,
jakiak, jantziak edo bestelako

hainbat objektu gordetzeko era-
bili izan dena.
«Zorionez», lortu dute hiruga-

rren urtez lehiaketa egitea. Tradi-
zioak eta garaikidetasunak bat
egin dute aurten, eta zizeilua pro-
posatu dute eraldatu beharreko
objektu gisa, baserrietan oso ohi-
koa zen altzari funtzionala. Hor-
ma batean egoten zen normale-
an, sutondotik gertu, eta lurrean
sostengatzen den bizkarralde ga-
raia du. Eraitsi daitekeen taula da
banku mahaiaren berezitasun
nagusia.
Antolatzaileen eskaerak bete

eta proiektua gauzatuta, Zura la-
nak irabazi du sari nagusia. Mon-
dragon Unibertsitateko industria
diseinu eta produktu garapeneko
ingeniaritza graduko ikasketak
egiten ari diren hiru ikasle daude
proiektuaren atzean: Uxue Arizti-
muño (Lasarte-Oria, 1999), Olatz
Mandiola (Eibar, 1999) eta Amaia
Baztarrika (Ibarra, 1999). Epai-
mahaiaren hitzetan, objektuaren
teknika, funtzioak eta formak
«trebeziaz eta sentiberatasunez»
uztartzen ditu hiru ikasleek sortu
duten lanak. «Lengoaia aberasta-
suna» antzematen da proposatu-
tako diseinuan, «jatorrizko ob-

jektuarekiko fideltasuna gorde-
ta», eta egungo usadio eta ohitu-
retara gaurkotu dituzte ezaugarri
nabarmenetako batzuk.
Ariztimuñok azaldu duenez,

irakasgai batean proposatu zieten
proiektua garatzeko, ondoren
lehiaketa batean aurkezteko.
«Produktu ona izan zitekeela iru-
ditu zitzaigunez, garatzea erabaki
genuen». Lehiaketa irabazteak
«prestigio handia» emango diela
onartu du egileetako batek. «Gu-
retzat polita da guk egindako pro-
duktu bat garatzea».

Ideiak, bozetoak...
Hasieran eman zieten zizeiluaren
ideia aztertu zuten lehenbizi: zi-
zeilua zer zen, non kokatuta ego-
ten zen... Objektuari forma berria
emateko ordua iritsi zen ondoren.
«Bozetoak egiten hasi ginen, eta
horrela lortu genuen nahi genuen
produktua». Ariztimuñok azpi-
marratu du eurak ez direla profe-
sionalak. «Eta ez gara euskal ob-
jektu tradizionalen jakitunak
ere». Baina saria jaso du egindako
ahaleginak.
Donostiako San Telmo museo-

an ikusgai dago Zura proiektua,
eta baita lehiaketan parte hartu
duten beste zortzi lanik nabarme-
nenak ere. Nahiz eta horietako
batzuk ez diren sartu irabazteko
lehian, «gauza interesgarriak»
dituztela azpimarratu du Sanche-
zek. «Erakusketa aberastu egiten
da lan horiei esker». Abuztuaren
31ra arte ikusi ahal izango dira la-
nak. «Eta guretzat, noski, oso
pozgarria da gure proiektua he-
rritarren eskura egotea».

‘Zura’ lana saritu dute Hau Euskal Herriko objektu tradizionalen lehiaketan. Zortzi 
lan onenen proiektuak ikusgai egongo dira San Telmo museoan, abuztuaren 31ra arte.

Ohitura zaharrak, beti berri

Donostiako San Telmo museoan ikus daitezke Hau lehiaketako Zura proiektua eta beste zortzi lanik nabarmenenak. SAN TELMO MUSEOA
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«Proiektu honi esker,
bigarren bizitza moduko
bat eman ahal izango
diegu garai bateko
hainbat objekturi»
Carlos Sanchez
Hau lehiaketaren arduraduna

«Gu ez gara
profesionalak, 
eta ezta euskal 
objektu tradizionalen
jakitunak ere»
Uxue Ariztimuño
Hau lehiaketako proiektu irabazleko
kidea



Nerea Uranga Orio

P
arrila kalera atera
eta bisigua erretzen
Orion izan ziren au-
rrenak, 1957an, Jo-
xe Mari bodegoian.

Hala diote herriko erretegietan
urteetan parrilan jardun dutenek.
Garai batean Orion «bisigua eta
bisigua» beste arrainik ez zuten
erretzen erretegietako parriletan,
Luis Mari Uranga (Orio, 1957) Xi-
xario erretegiko jabeak dioenez.
«Lehen, hiru plater besterik ez
genituen izaten gure etxean: to-
mate eta letxuga entsalada, bisi-
gua eta txuleta. Gaur egun, ordea,
denetik eskaintzen dugu, eta pa-
rrilan egindako bisiguaz gain,
beste hainbat arrain ere erretzen
dugu: legatza, erreboiloa, itsas-
kabra, antxoak... Dena den,
oraindik bisigua da nagusi Orion;
alegia, bisigua erretzen dugu ha-
marretik zortzitan».
Urangak lau hamarkada dara-

matza parrilan arraina presta-
tzen. «Aitari lekukoa hartuta,

1979. urtean hasi nintzen etxeko
erretegiko parrilan. Jose Manuel
anaiak ere jardun zuen, baina
orain Gasteizen bere erretegia
dauka hark». Orioko erara pres-
tatu izan dute beti bisigua. «Pa-
rrilan zuzenean jarrita, hala egin
izan da beti herrian; bisiguak
erretzeko Orion inoiz ez da izan
erabili sarerik eta bestelakorik».
Urangak bezainbeste urte egin

ditu Jose Miguel Zendoiak (Mutri-
ku, 1948) parrilan arraina presta-
tzen; bisigua Orioko erara, batik
bat. Umetako amets bati segika
heldu zion parrilako lanari. «Iza-
tez mutrikuarra naiz ni, baserri-
koa. Haurra nintzela, baserrian
noizik eta behin txitxarro batzuk
erretzen genituen parrilan. Beti
gustatu izan zait, eta horretan jar-
duteko grina neukan». Lanbidea,
ordea, beste bat izan zuen gazte-
tan: «Autoen eta kamioien me-
kaniko jardun nuen». 
Gero, baina, patua aldatu egin

zitzaion Zendoiari. «Emaztearen
[Maria Pilar Etxezarreta] jaiote-
txean, Orion, erretegi bat ireki-

tzea pentsatu genuen koinatu-
koinatekin. Gazteak ginen, eta,
ilusioz beteta, Katxiña erretegia
zabaldu genuen». Parrilako la-
nak Orioko Altxerri jatetxean
ikasi zituzten Zendoia-Etxezarre-
ta senar-emazteek. «Koinatua
eta koinata, berriz, Donostiako
Aieteko Miralles erretegian aritu
ziren ikasten». Ikasi ondoren, be-
ren etxean hasi ziren lanean, ha-
rik eta erretiroa hartu arte. Egun,
seme-alabek hartu diete Katxiña
jatetxea eta upategia denaren le-
kukoa. «Semeak azkar eta ondo
ikasi ditu nire sekretu guztiak. Ni,
berriz, erretiroa hartuta egon
arren, ezin izaten naiz egon upa-
tegitik igaro gabe...».
Mikel Manterola (Orio, 1988) da

Orion parrilan jarduten dutenen
artean gazteena. Jose Mari bode-
goiko hirugarren belaunaldiko
kidea da. Aitona Joxe Mariren eta
aita Andoniren lekukoa du hartu-
ta, eta ez du ahazteko amona Pa-
xita Peñaren lana. «Amonak ez
zuen parrilan jarduten, baina su-
kaldean eta jangelan lan asko

egindakoa da». Eskolarako gogo-
rik ez, eta asteburuetan parrilan
aitari laguntzen hasi zen Mante-
rola. «12-13 urterekin asteburue-
tan hasi nintzen bodegoian; bisi-
guari buelta ematen-eta aurre-
na». 18 urterekin, berriz, ikaske-
tak utzi eta etxeko negozioan hasi
zen lanean. «Azkenerako, gustua
hartu diot parrilan jarduteari, eta
pozik nago».
Orioko etxe desberdinetako hi-

ru parrilari dira Uranga, Zendoia
eta Manterola, baina bisigua pres-
tatzeko «eskola bera» dutela dio-
te: «Oriokoa, betikoa. Guztiok
berdin erretzen dugu bisigua, sal-
tsa berdinarekin. Hemendik kan-
pora saiatzen dira hala prestatzen,
baina ez da berdina. Altura des-
berdinean erreko dute, agian, pe-
rrexilarekin, ozpin gutxiagorekin
edo gehiagorekin... Antzeman
egiten da ez dela Orioko estiloa»,
azaldu du Manterolak.
Betiko eran, baina urrunagotik

ekarritako bisigua prestatzen du-
te egun Orion, bertakorik ez da-
goelako. Galiziatik, Tarifatik,
Frantziatik... «Dagoen tokitik»
ekartzen dute. «Euskal arrantza-
leek ez dute harrapatzen bisigu-
rik. Egun, ale bakan batzuk har-
tzen dituzte aisialdian arrantzan
ibiltzen direnek, baina oso gutxi
dira horiek», azaldu du Jose Mari
bodegoikoak.
Bertakoa ez den arren, lehen-

gaiak kalitatea izatea ezinbeste-
koa dela diote hirurek. «Mimatu
egiten dugu guk bisigua, harrapa-
tu berritan, bizi-bizi ekartzen
dugu, gorri-gorri. Gero, erre au-
rretik garbitu, eta ondorengo sal-
tsa egiteko oliba olio suabe bat eta
ardoaren ozpina erabiltzen ditu-
gu. Gainontzekoa sobran dago.
Hala prestatzen da Orioko estilo-
ra, eta hori ez da aldatu batere»,
azaldu du Zendoiak.

Bisiguaren inguruan, festa
Urangak, Zendoiak eta Mantero-
lak gaurtik igandera bitartean Bi-
sigua Orioko Estilora festan jar-
dungo dute parrilako lanean. Ja-
tetxe handi baten gisa atonduko
dute herriko plaza, eta lau otordu
prestatuko dituzte bisigua Orioko
erara dastatzeko. 210-215 pertso-
narentzako jana izango da otordu
bakoitzean; 860 lagun inguru
guztira. Bi egunetan agortu ziren
otorduetarako txartelak. Bos-
tehun bisigu inguru erreko dituz-
te, zortzi metroko parrila batean. 
Bisigua jateko Orio «herri be-

rezia» dela azpimarratu du Zen-
doiak: «Moilan dagoen kresal
usain hori, eta bisigua erretzen ari
den parrilatik datorren usainare-
kin, ez da ezer gehiago behar go-
zatzeko».

Bisigua jateko Orio bezalako herririk ez dagoela diote hango hiru erretegitako
parrilariek. Asteburu honetan, Bisigua Orio Estilora festan ariko dira hirurak lanean.

Bisigua, Orioko betiko erara

Oriok betidanik izan du lotura handia bisiguarekin, eta bisitari gehienek bisigua nahi izaten dutela azpimarratu dute herriko parrilariek. UROLA KOSTAKO HITZA
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Zuzenean parrilan jarrita
erretzen dugu bisigua
Orion; inoiz ez dugu
erabili erretzeko sarerik
eta bestelakorik»
Luis Mari Uranga
Xixario erretegiko parrilaria

«Bisiguaren Festan bat
egiten dute moilako
kresal usainak eta
parrilakoak; gozatzeko
ez da gehiago behar»
Jose Miguel Zendoia
Katxiña erretegiko parrilaria

«Oriotik kanpora
saiatzen dira bisigua
gure erara prestatzen,
baina antzeman egiten
da ez dela berdina»
Mikel Manterola
Joxe Mari bodegoiko parrilaria

‘‘



Ikerne Zarate Errenteria

H
erria dantzan jarriko

dute beste behin ere.

Errenteriako Ereintza

dantza taldeko kideek

helburu horrekin sortu zuten

Erromeria Eguna, 1998an; plaza

dantzak berreskuratzea zen

erronka, erromeria giroan, he-

rriaren bihotzean. Bihar, 21. aldiz

egingo dute jaialdia, eta ehunka

herritar aterako dira kalera dan-

tzara; dantzan ez bada ere, beste

hainbeste herritar ere irtengo da

kalera dantzarekin gozatzera.

Dianarekin hasiko da eguna,

10:45ean, eta, Txorimaloak talde-

arekin eta Errenteria Musikaleko

trikitilariekin batera, han izango

dira Errenteriako gaiteroak eta

Galiziako Triskele gaita eskolako

kideak. Oiartzualdeko txistula-

riek ere ez dute kale egingo bihar-

ko egun handian, eta Zubietako

joaldunek gogotik astinduko di-

tuzte joareak. Kalez kale, kalejira

egingo dute eguerdian, eta, arra-

tsaldean, berriz, erromeria, Zu-

mardian, 18:00etan. Aiko taldea-

ren emanaldia ere izango da tar-

tean, eta baita herri bazkaria eta

bolo jokoen sari handia ere.

Juantxo Maia eta Maialen Iriba-

rren Ereintza dantza taldeko ki-

deak dira. Lehenak 21 urte bete

ditu Erromeria Eguna antolatzen;

bigarrenak, berriz, Erromeria

Egunak beste urte ditu, eta anto-

laketa lanetan dabil hura ere.

Maiak ez du zalantzarik helburua

bete dutela. «Plaza dantzak be-

rreskuratzea zen erronka, eta

hori lortu dugu». Aseta dago

Ereintza dantza taldeko kidea:

«Duela 21 urte antolatu genuen

Erromeria Eguna, adin guztieta-

ko jendea dantzara kalera, plaza-

ra, ateratzeko asmoarekin. Hori

zen helburu nagusia, ohitura hori

galduta baitzegoen». Maiak ze-

haztu duenez, orduan ere baziren

erromeria egunak. «Baina Biza-

rain mendian, ez herrian. Jende-

ak kalean ez zuen dantzatzen

arin-arina eta fandangoa». Ho-

rregatik daude hain harro. «Gure

herrian helburua bete dugulako,

eta, nolabait esatearren, beste he-

rri batzuetan ere plaza dantzak

berreskuratzeko urratsa egin de-

zaten aitzindari izan garelako».

Maiak harro gogoratu ditu

Erromeria Egunaren lehen bi ur-

teak. «Izugarriak izan ziren. Or-

dura arte ez zen halakorik, eta he-

rri askotako jendea etortzen hasi

zen gurera. Errenteriako ohitura

finkatuta, erromeriak egiten hasi

ziren beste herri batzuetan ere».

Antolatzailearen hitzetan, orain,

urtero, «antzeko jende kopu-

rua» biltzen da Erromeria Egune-

an. «Baina izugarriak izan ziren

lehen urte haiek. Jendeak gogo

handia zeukan». Antzeko haus-

narketa egin du Iribarrenek ere.

«Jende dezente animatzen da ur-

tero-urtero; gero eta dantzari

gehiago ditu herriak».

Emaitzarekin «pozik» daude,

baina «arantza txiki bat» ere ba-

dutela aitortu du Iribarrenek:

«Haurrek parte hartzen dute, eta

baita helduek ere; baina, gazteen

artean, Ereintza dantza taldeko

kideak bakarrik aritzen gara

Erromeria Egunean». Hutsunea

dute esparru horretan, eta saiatu

dira gazteengana heltzen, baina

ez dute lortzen azken urrats hori

egitea. «Ni saiatu izan naiz nire

inguruan dantzan ibiliak direnak

edo lagunak xaxatzen; egun ho-

netaz gozatu nahi dutenengana jo

izan dut, eta horiei ere gustatzen

zaie eguna, polita iruditzen zaie,

eta gustuko dute, baina ez dira

animatzen dantzan hastera».

Hor daukate erronka. «Herria-

rengana heldu gara, baina gaztee-

kin ez dugu asmatu. Hor eragin

behar dugu orain».

Ereintzako bi kideek plazara in-

guratzeko deia egin diete herrita-

rrei: «Herriarentzat egiten dugu

Erromeria Eguna, gure herriari

egiten diogun eskaintza da; jai

euskalduna eta oso irekia da, nor-

berak erabakitzen baitu dantza

egin nahi duen edo ez, arratsalde-

ko saioan parte hartu nahi duen,

goizekoa nahiago duen, edo bie-

tan aritu nahi duen». Egunaz dis-

frutatzeko «mila modu» daudela

azpimarratu du Iribarrenek.

Maiak ere kalera ateratzeko

deia egin die herritarrei. «Gozatu

eta gozarazi Erromeria Egunare-

kin». Eskaera jakin bat ere egin

du: «Ahal dela, baserritar jantzita

parte hartu. Ez da ezinbestekoa,

baina horretara animatu nahi

dugu jendea».

Errenteria Dantzan
Biharko egunarekin nahikoa ez

duenak gozatzen jarraitzeko au-

kera izango du datorren ostirale-

an. Izan ere, Ereintza dantza tal-

deak Errenteria Dantzan jaialdia

egingo du, hilaren 19an. 18:30ean

hasiko da desfilea, Santa Klara ka-

lean, eta 19:00etan izango da

emanaldia. Aurten, Armeniako

Bert taldea izango da oholtzan.

Armeniako hainbat kulturatan

oinarritutako doinuak eta dan-

tzak egingo dituzte. Ereintzak,

berriz, Eltziegoko, Bizkaiko eta

Gipuzkoako dantzak eskainiko

ditu.

Erromeria Eguna egingo dute bihar Errenterian. Plaza dantzak
berreskuratzeko hasierako helburua beteta, gazteengana heltzea dute
orain erronka; gazteak ere dantzan jarri nahi dituzte herriko plazan.

Alpargatak urratu arte

Maia eta Iribarren Ereintza dantza taldeko kideak dira Erromeria Egunaren antolatzaileetako bi. IKERNE ZARATE

EGITARAUA 

10:45.Diana herriko kaleetan:

Txorimaloak taldea, Errenteria Mu-

sikaleko trikitilariak, Errenteriako

gaiteroak, Escola de Gaitas Tris-

kele, Oiartzualdeko txistulariak,

Zubietako joaldunak eta Hendaia-

ko mutxikoak.

10:45.Bolo jokoen sari handia,

Niessen elkarteak antolatuta.

11:00.Hamaiketakoa, Koldo 

Mitxelena plazan.

12:00.Kalejira, kalez kale.

13:00.Aiko taldea, Zumardian.

14:30.Bazkaria, Merkatuzarren.

18:00.Erromeria, Zumardian: 

txalapartariak, musikariak, eta 

Patxi eta Konpainia.

Duela 21 urte antolatu
genuen Erromeria Eguna,
adin guztietako jendea
dantzara kalera, plazara,
ateratzeko asmoarekin»
Juantxo Maia
Erromeria Egunaren antolatzailea

«Herriarengana heldu
gara, baina gazteekin 
ez dugu asmatu; ez dira
animatzen. Hor eragin
behar dugu orain»
Maialen Iribarren
Erromeria Egunaren antolatzailea

‘‘
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MUSIKA

AIZARNAZABAL Izer eta Alabier.
bBihar, 23:00etan, Saiatzen.

AIZARNAZABALAnsorregi 
eta Larrañaga.

b Igandean, 19:00etan, Saiatzen.

ALEGIAZiribulo Sound, Stepi 
Selektah eta Bass Again Soinu 

Sistema.

bGaur, 22:30ean, Bulebarrean.

ALEGIAZe Esatek, eta 
Niña Coyote eta Chico Tornado.

bGaur, 23:00etan, plazan.

ALEGIAHerenegun, Basati 
eta Desegin.

bBihar, 23:00etan, Bulebarrean.

ALEGIADJ Josu Rodriguez.
bBihar, 00:00etan, plazan.

ALEGIAAire Ahizpak.
b Igandean, 12:30ean, plazan.

ALEGIATaupada.
b Igandean, 18:30ean,

Bulebarrean.

ALEGIAFan & Go.
b Igandean, 23:00etan, plazan.

ALEGIASara Zozaya eta Nerabe.
bAstelehenean, 23:00etan, plazan.

ALEGIAHarresi.
bAsteartean, 19:30ean 

eta 23:00etan, plazan.

ANDOAINPoison Idea, 30% 
eta 25th Comin Fire.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

ARETXABALETASolar Sounds
System.

bBihar, 19:00etan, Ezkutu aurrean.

ASTEASU Izer, Alabier eta Lutxurdio.
bOstegunean, 21:30ean,

Santamañako jaietan.

ATAUNUm Bilica eta Buru Arin.
bGaur, 22:00etan, Oargi elkartean.

AZKOITIAZabale eta Larrañaga.
b Igandean, 13:30ean eta 19:30ean,

Urrategin.

BERGARACosmoSoul.
bGaur, 22:00etan, Espoloian.

DEBADebrass Band.
bGaur, 18:30ean, kalejiran.

DEBARafa Acebes Trio.
bGaur, 20:30ean, Itxas Gainen.

DEBAUdal Musika Banda.
bBihar, 20:30ean, Alamedan.

DEBA Iñigo Ruiz de Gordejuela
Quartet.

bBihar, 23:00etan, Alamedan.

DEBAStandard Duo.
b Igandean, 13:00etan, Maxi Barren.

DEBAAlatin.
b Igandean, 20:30ean, Alamedan.

DEBAXahu Quartet.
b Igandean, 23:00etan, Alamedan.

DONOSTIAGabezin.
bGaur, 19:00etan eta 22:00etan,

Añorgako plazan.

DONOSTIALondon Afrobeat 
Collective.

bGaur, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAYakovlev 42, 
Brigade Loco eta The Bobby’s.

bGaur, 22:30ean, Kaiko jaietan.

DONOSTIATtun Ttun Brigade.
bGaur, 23:00etan, Añorgako

gaztetxean.

DONOSTIA Iker Piris: jam session.
bGaur, 23:00etan, Be Cluben.

DONOSTIAChuchamba #4: 
DJ Fonk eta DJ Javs.

bGaur, 23:59an, Dabadaban.

DONOSTIASanta Cecilia Orkestra,
Donostiako Orfeoia, Carmen Solis,

Daniela Vladimirova, Nestor Losan,

David Cervera eta J. A. Sainz Alfaro:

Mozarten Koroatze mezaeta Beet-

hovenen Bederatzigarren Sinfonia.

bBihar, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIALuke Armstrong 
eta Los Hormigones.

bBihar, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIA Jonathan Garcia Lana,
Tunipanea.

bBihar, 20:30ean, San Telmo

museoko elizan.

DONOSTIAMojo Hand.
bBihar, 21:00etan, Altxerrin.

DONOSTIAMiss Bolivia.
bBihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAGatazka.
bBihar, 21:00etan, Kijera

gaztetxean.

DONOSTIAArkada Social, Beietz
eta DJ Fantasia.

bBihar, 23:00etan, Añorgako

plazan.

DONOSTIAFan & Go.
bBihar, 23:30ean, Kaiko jaietan.

DONOSTIATelmo Trenor, 
Pellegrino DJ eta Griffi.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAUdal Txistulari Banda.
b Igandean, 12:15ean, Kaiko elizan.

DONOSTIADos.
b Igandean, 20:30ean, Be Club

tabernan.

DONOSTIAAndoni, Tik Tara 
eta Kilimak.

b Igandean, 21:00etan, 

Kaiko jaietan.

DONOSTIALa Jodedera, 
DJ Natural Killer eta DJ Porrus.

bAstelehenean, 20:30ean, 

Kaiko jaietan.

DONOSTIAOraitz.
bAsteartean, 16:30ean, 

Kaiko jaietan.

DONOSTIALaiotz.
bAsteartean, 21:30ean, 

Kaiko jaietan.

DONOSTIARevolutionary 
Brothers.

bOstegunean, 18:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIAMariaren Bihotza
abesbatza.

bOstegunean, 19:30ean, Okendo

kultur etxean.

DONOSTIACa7riel eta 
Joven Mata & Bellaca DJs.

bOstegunean, 23:30ean,

Dabadaban.

EIBARCielito musika banda.
bGaur, 23:00etan, 

Toribio Etxeberria kalean.

EIBARRamoncin: 
40 años de rock & roll.

bGaur, 23:30ean, San Kristobalen.

EIBARMariachi Dominguez.
bBihar, 19:30ean, 

San Kristobalen.

EIBARDrindots eta Andrea Garcia.
bBihar, 23:00etan, 

San Kristobalen.

EIBARDJ Araba.
b Igandean, 19:30ean, 

San Kristobalen.

ELGOIBAR Joseba Irazoki.
bGaur, 20:00etan, Usuako parkean.

GETARIASantiago Banda.
b Igandean, 20:00etan, Salbatore

elizan.

HERNANIGarbiñe Insausti, 
Nahia Valle eta Imanol Iribarren.

bGaur, 20:00etan, Kardaberaz

parkean.

HERNANIDJ Makala.
bGaur, 22:00etan, Kardaberaz

parkean.

HERNANILa Jodedera.
bBihar, 20:00etan, Ezkiaga

pasealekuan.

HERNANI Jean Marie Ecay Trio.
bBihar, 22:00etan, Ezkiaga

pasealekuan.

LAZKAO Jokin Lasa.

bOstegunean, 22:00etan, plazan.

LEGAZPIElustondo Anai-Arrebak.
bOstegunean, 19:00etan, 

Agirre Etxeberri parkean.

OÑATIHavana 537.
bAsteazkenean, 19:00etan, 

San Lorentzoko ermitan.

Donostia b Kaiko Karmengo jaiak

Bost egunez karramarroaren atzetik
Bazkalondoko beroketa lanen ondoren, gaur hasiko dira Donostian Kaiko Karmengo jaiak, 20:00etan. Parte

Zaharreko Orixe ikastola 50. urteurrena ospatzen ari da aurten, eta haien esku egongo da jaiei ekiteko ardura.

Zezensuzkoaren ondoren hasiko dira gaurko kontzertuak, 22:30ean: Yakovlev 42, Brigade Loco eta The

Bobby’s. Festa giro betean, Karmengo Amaren eguna ospatuko dute asteartean, jaien azken egunean. Irudian,

Karmengo jaietako jai batzordeak iaz ateratako taldeko argazkia. IÑAKI AGIRRE / IRUTXULOKO HITZA
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PASAIAWillis Drummond eta

Liher.

bBihar, 23:30ean, Trintxerpen,

Gudarien plazan.

TOLOSALisabo eta Doble Capa.

bGaur, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSAZigs-Zags.

bAstelehenean, 20:00etan,

Bonberenean.

URRETXUWood Strings.

bBihar, 20:00etan, Geltokietako

jaietan, Domingo Mendiaraz

plazan.

USURBILPelax.

bOstegunean, 22:00etan, 

Mikel Laboa plazan.

ZESTOAAnari.

bAsteartean, 22:00etan, 

Arroa Beheko elizaren atarian.

ZUMAIAChango Munks.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

ZUMAIAHemengattun.

bBihar, 22:00etan, Narrondoko

jaietan.

ZUMARRAGAAgresion Verbal

eta Rush Blacka.

bGaur, 23:00etan, Geltokietako

jaietan, Txindokiko plazan.

ZUMARRAGAChango Munks,

Hesian eta Iratzar.

bBihar, 22:45ean, Geltokietako

jaietan, Txindokiko plazan.

ANTZERKIA

ALEGIADeabru Beltzak: 

Les Tambours de Feu.

bBihar, 23:00etan, kalez kale.

ALEGIAEidabe: Gora kasete!.

bAstelehenean, 16:30ean, 

herriko plazan.

ARRASATECapicua: Koselig.

bBihar, 20:00etan, Biteri plazan.

BERGARARojo Telon: Haiek naiz.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

San Martin plazan.

DONOSTIACia Barre: Eskobien

atzetik.

bGaur, 17:30ean, Añorgako

Harrobiaren plazan.

DONOSTIALa Zona: Toc Toc.

bGaur, 20:00etan, bihar,

20:00etan eta 22:30ean, eta

igandean, 20:00etan, Viktoria

Eugenia antzokian.

DONOSTIABocabeats.

bBihar, 18:00etan, Tabakalerako

Kutxa Kultur aretoan.

DONOSTIATxalo: Ergela.

bAsteartean, 20:00etan,

asteazkenean, 18:00etan, 

eta ostegunean, 22:00etan,

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAPentacion: Sé infiel 

y no mires con quién.

bDatorren asteazkenetik igandera,

20:00etan, Viktoria Eugenian.

DONOSTIAPotxin eta Patxin: 

Zirkuko izarrak.

bOstegunean, 18:00etan, Txofre

plazan.

IRUNPollo Rosa: Las amistades

de Gertrudis.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Escuelas kalean.

LASARTE-ORIAAimar & Cia:

Etxea - Casa - Home.

bGaur, 19:00etan, Okendo plazan.

LAZKAOTxalo: Rita.

bAsteazkenean, 22:00etan, Arerian.

LEGAZPIBarsanti: Kale gorrian.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Laubide kalean.

TOLOSA J. B. Pedradas: Belmez.

bOstegunean, 23:00etan, Hirun.

DANTZA

ALEGIATio Teronen Semeak: 

Festamentua.

b Igandean, 19:30ean, plazan.

ALEGIASutarri taldea.

bAsteartean, 12:30ean, plazan.

ARETXABALETAKresala: 

Ikono-Grafiak.

bAsteazkenean, 19:00etan, plazan.

ARRASATEAukeran: Maurizia naz.

bGaur, 20:00etan, Zaldibar

frontoian.

DEBASara Alvarez eta 

Ortzi Acosta: Begiradak.

bGaur, 22:00etan, Plaza Zaharrean.

DONOSTIA Jaiotz Osa eta Paula

Parraren Tria, eta Miren Lizeaga

eta Agus Martinezen El.lla.

bGaur, 20:00etan, Tabakaleran.

ESKORIATZAHaatik: Lau Eme.

bGaur, 22:30ean, Gorosarri plazan.

ZUMAIAAstindu: dantza tailerra.

b Igandean, 11:30ean, Narrondon.

BERTSOLARITZA

ALEGIAMaddalen Arzallus, Ando-

ni Egaña, Imanol Irazustabarrena,

Maialen Lujanbio eta Eli Pagola.

bGaur, 22:30ean, zineman.

ASTEASU Jexux Mari Irazu 

eta Anjel Mari Peñagarikano.

bOstegunean, 14:00etan,

Santamañako jaietan.

AZKOITIAAgin Laburu 

eta Iker Zubeldia.

b Igandean, 12:00etan, Urrategin.

DONOSTIABertso poteoa.

bAsteartean, 11:00etan, kaian.

DONOSTIABertso eskolako 

gazteen saioa.

bAsteartean, 19:30ean, Añorgako

frontoian.

OIARTZUNOiartzun Irratiaren 

festa.

bBihar, bazkalondoan, plazan.

ORIOAmets Arzallus, Sustrai 

Colina, Jon Maia eta Alaia Martin:

Lau bertsolari eta ziaboga bat.

bBihar, 19:30ean, plazako

kioskoan.

SORALUZEBeñat Lizaso 

eta Iñaki Murua.

bBihar eguerdian eta bazkalondoan,

San Andres auzoan.

SORALUZEAgin Laburu 

eta Aitor Mendiluze.

b Igandean, egun osoan, 

San Andres auzoan.

SORALUZEAndoni Egaña 

eta Sebastian Lizaso.

bAstelehenean, eguerdian eta

bazkalondoan, San Andres auzoan.

Irun b Erromatar jaialdia

Iraganera iristeko zubia
Asteartean hasi zen Irungo Erromatar Jaialdia, baina gaurtik igandera ere

izango da zer ikusi eta zerekin gozatu. Gaur zabalduko dute erromatar

azoka, Oiasso museoaren plazan, eta, besteak beste, artisau postuak,

zeramikagileak, birsortze historikoak, tailerrak, jan-edana eta bisita gida-

tuak izango dira igandera arte. Irudian, duela bi urteko azoka. HITZA

ZALDIBIABertso afaria: 

Unai Agirre eta Aitor Mendiluze.

bBihar, 19:00etan, Txamarretxe

auzoan.

ZARAUTZDesapiyo Eguna: 

Zarautz vs. Orio.

bGaur, 18:30ean, Frontoi Txikin.

ZARAUTZBertso Asteko 

txapelketa.

bBihar, 12:00etan Musika plazatik

irtenda, tabernaz taberna, eta

15:00etan bazkaria eta finala, 

Txiki Polit tabernan.

ZESTOABertsolari Gazteen Saioa:

Libe Goenaga, Oier Etxeberria, 

Julene Iturbe, Mikel Iturriotz eta 

Aitor Zubikarai.

bOstegunean, 22:00etan, 

Arroa Beheko jaietan.

HITZALDIAK

DEBAAiala Oronoz: Trabajadoriak.

Zigor destakamenduak Gipuzkoan.

bOstegunean, 20:00etan, Itziarko

Burugorri ostatuan.

BESTELAKOAK

ARRASATEMunduko Arrozak jaia.

bBihar, 15:30ean, Seber Altube

plazan.

IRUNDies Oiassonis: erromatar

azoka eta ikuskizunak.

bGaurtik igandera, Oiasso

museoan eta alde zaharrean.

IRURA Irura Biziren eguna: bisita

antzeztua, poteo musikatua eta 

herri afaria Sabin Guarestirekin.

bGaur, 18:00etan, plazan.

ORMAIZTEGILierniko erromeria.

b Igandean, 11:30etik aurrera,

Lierniko Amaren ermita inguruan.
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Udane Arbeo Tolosa

Ia hilabete pasatu da Gipuzkoako
Foru Aldundiaren sagardo lehia-
ketako sariak banatu zituztene-
tik. Zortzi sagardoetxe saritu zi-
tuzten, eta Tolosako Isastegi sa-
gardotegiak jaso zuen sari nagu-
sia. Etorkizunera begira «kalita-
tezko sagardoa eginez salmentak
igotzeko erronka» daukatela az-
pimarratu du Joseba Lasak, Mikel
anaiarekin batera Isastegi sagar-
dotegiko arduradunak (Tolosa,
1992). «Beste sagardo mota ba-
tzuk sortzea» ere badute buruan.
Zerk bultzatu zintuzten Gipuz-

koako Foru Aldundiaren sagar-

do lehiaketan parte hartzera?

Isastegi sagardotegia urtero aur-
keztu izan da lehiaketa horretara.
Prestigio handiko txapelketa dela
uste dugu, eta, horrez gain, Frai-
soro laborategiak egiten duen la-

na pixka bat gehiago ezagutaraz-
teko ere balio du txapelketak.
Zer abantaila dauzka horrelako

lehiaketa bat irabazteak?

Dudarik gabe, ezagutzarena da
abantailarik handiena. Familia
betidanik aritu izan da lan hone-
tan. Guk jarraipena eman diogu
orain artekoari, eta lanean txu-
kun ari garela uste dut. Gipuzko-
an, kalitatean eta prestigioan gora
egiten ari da sagardoa. Guk jaso
dugu aurtengo sari nagusia, baina
sei sagardotegik jaso dugu urrez-
ko kalifikazioa; sei sagardotegi
kokatu zituzten goren-goreneko
mailan. Horrek ere zerbait isla-
tzen du: ez da Isastegiren kontua
bakarrik; punta-puntan dago
sektore osoa.
Zuen kasuan, nolako sagarrekin

egiten duzue sagardoa?

Guk hainbat sagar mota nahasten
dugu sagardoa egiteko. Sagardo

orekatua lortzea da gure xedea,
batzuk gezagoak baitira, eta beste
batzuk mikatzagoak. 
Garrantzia ematen diozue sagar-

doa ekologikoa izateari, ezta?

Badira pare bat urte gure saga-
rrondoak modu ekologikoan tra-
tatzen ditugula. Horietatik bildu-

tako sagarra ekologikoa izan da-
din, sagastiak hiru urtez jaso be-
har du tratamendu jakin hori. Gu
bide horretan ari gara lanean. Sa-
gastiak ekologikora pasatzeko
bultzadatxoa ematen ari gara gu-
re sagar hornitzaileei ere. Etorki-
zun hurbilean Euskal Sagardo
ekologikoa eskaintzeko gai izan-

go gara. Gero eta garrantzi han-
diagoa ematen zaio ezaugarri ho-
rri. Jendeak eskertu egiten du he-
mengo sagarra izateaz gain ekolo-
gikoa bada; eskertu, eta baloratu.
Zuentzat, beraz, garrantzitsua

da sagardoa tokiko sagarrekin

egitea.

Bai. Txapelketa honetan, tokiko
sagarrekin egindako sagardoak
bakarrik aurkez zitezkeen; hau
da, Euskal Sagardoa markarekin
lan egiten dugun sagardotegiek
bakarrik geneukan parte hartze-
ko aukera.
Horren harira, Isastegi sagardo-

tegian zerk du garrantzi handia-

goa: kalitateak ala kantitateak?

Zenbat eta kalitate hobea eta kan-
titate handiagoa izan, orduan eta
hobeto. Ez dago sekretu handirik.
Etorkizunean ere sagardoa tokiko
sagarrekin egiten jarraitu nahi
dugu guk. Gaur egun sektore ho-

netan egiten den ahalegina eza-
gutarazi nahi dugu: sagar saltzai-
leei gehiago ordaindu, eta baserri-
tar gehiago animatu proiektu ho-
netan sartzera. Sagardogile gisa,
marka duen sagardoa egin, pre-
zioa ezarri, eta jendeari eskain-
tzen diogu guk. Punta-puntako
kalitateko sagardoa egiten saia-
tzen gara beti, eta hala bermatzen
du txapelketa honek.
Zuen sagarrekin egiten al duzue

sagardoa? Zenbat sagasti ditu-

zue?

Sei-zazpi hektarea ditugu mo-
mentu honetan, batzuk landatu
berriak eta besteak urte askoan
ematen ari direnak. Horrez gain,
sagar hornitzaile asko ditugu in-
guruan. Irail-urri aldera, eskual-
deko sagar ekoizle asko etortzen
da gurera, eta horiek dira gure ne-
gozioaren oinarri. Hala ere, uzta-
ren arabera, kanpotik ere erosi
behar izaten dugu sagarra, ez bai-
tugu nahikoa izaten bertakoare-
kin.
Zerk desberdintzen zaituztete

beste sagardotegietatik?

Sagardogile bakoitzak bere lana
egiten du. Bakoitzak bere triki-
mailuak izaten ditu sagardoa egi-
tean. Sagar mota batzuei indar
handiagoa ematen saiatzen gara
gu. Azken batean, gakoa sagarre-
an dagoela uste dut; denok dakigu
sagardoa egiten, baina lehengaie-
tan dago desberdintasuna.
Ona izan al da aurtengo sagar

ekoizpena?

Ikusiko dugu. Azken momentuko
hondamendirik gertatzen ez ba-
da, bai. Orain sagarrez beteta dau-
de sagastiak. Duela bi urteko uzta
izugarrizkoa izan zen, eta horrela-
koetan normala den bezala, iaz
behera egin zuen uztak.
Isastegin bertan soilik eros al

daiteke zuen sagardoa? Espor-

taziorik egiten al duzue?

Euskal Herrian bertan saltzeaz
gain, hainbat estatutara esporta-
tzen dugu gure sagardoa. Txukun
lan egiten dugu AEBetan; nahiko
merkatu indartsua dugu han, eta
goraka doa urtez urte. Ingalate-
rran, Suedian, Herbehereetan eta
Kanadan ere baditugu erosle fin-
koak, eta, duela gutxi, Japonian
sartu gara. Guretzat oso oinarri
garrantzitsua da esportazioarena.
Zer erronka dituzue etorkizune-

ra begira?

Zoragarria litzateke bide honi
eustea eta salmentak mantentzea.
Gaur egun, sagardo naturalaz
gain, ozpina ere merkaturatzen
dugu, adibidez; eta ea gai garen
gama hori pixka bat zabaltzeko.
Bestalde, sagardo mota desberdi-
nak diseinatzen edo produzitzen
ere hasi nahiko genuke.

«Kalitatean eta prestigioan
gora egiten ari da sagardoa»

Joseba Lasa b Tolosako Isastegi sagardotegiko arduraduna

Tolosako Isastegi sagardotegiak irabazi du Gipuzkoako Foru Aldundiaren 18. sagardo lehiaketa.
Bertako sagarrarekin egindako sagardoa balioan jartzea, sustatzea eta saritzea da helburu nagusia.

JON URBE / FOKU

«Bildutako sagarra
ekologikoa izan dadin,
sagastiak hiru urtez 
jaso behar du
tratamendu jakin hori»

s
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