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Indartuta
Inoiz baino jende gehiago bildu da Hondarribian Jaizkibel konpainiaren entseguetara b Iazko istiluen
ondoriotzat jo dute jende berriak eurekin bat egitea b Iazkoa ez errepikatzea espero dute etzi 2-3
b
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Astekoa

Jaizkibel konpainia, Hondarribiko Arma plazan, asteartean egindako entseguan. GORKA RUBIO / FOKU

Hondarribiko alardean iaz izandako istiluen ostean, Jaizkibel konpainia indartuta atera da, eta hala
adierazten du aste honetan egindako hiru entseguetan bildutako jendetzak. «Inoiz ez dugu egin
hain entsegu jendetsurik», adierazi du Izaskun Larruskainek. Igandea noiz iritsiko irrikan daude.

Etengabe hazten ari den olatua
Eider Goenaga Lizaso
Hondarribia

iru entsegu
egin ditu aste
honetan Hondarribiko Jaizkibel konpainiak, eta egunez egun jende gehiago batu zaio
konpainia mistoari. 310 lagun
kontatu zituzten astelehenean,
eta 350 asteartean. «Inoiz ez dugu

H

egin hain entsegu jendetsurik, eta
seinale ona da hori. Jende gehiago
ari zaigu batzen, eta, iaz zazpiehun izan baginen, ea aurten
kopuru hori gainditzen dugun.
Oso pozik gaude», esan du Izaskun Larruskain Jaizkibeleko kide
eta kapitain ohiak.
Asteartea da, eta 19:45ean hasiko dute entsegua. 19:15ean jada
hasi da jendea elkartzen Bittoriano Juaristi kalean. Txapel gorriak
pilatzen ari dira errepidearen bi

aldeetara. Ertzainen patruila bat
ere badago, eta baita kaleko jantzitako lauzpabost ertzain ere.
Adin guztietako jendea da; umeak, gazteak, helduak eta adinekoak; batzuk txilibituarekin, besteak danborrarekin. Ez da tentsiorik sumatzen. Festa giroa da
nagusi. «Etortzen zaren lehen aldia da? Igandean atera behar
duzu?», galdetu dio gizon batek
pasaeran topatu duen emakumeari. «Bai, lehen aldia da, bai. Biok

atera behar dugu», erantzun dio
emakumeak, irribarre handia ezpainetan, eta hatza bere bikotekideari begira jarriz. «Ze ondo! Primeran», gizonak, agur eginez.
Bigarren entsegua dute. Bezperakoa «zoragarria» izan zela dio
Larruskainek. Baina hainbeste
jende elkartzeak ere baditu ondorioak, eta ondo antolatu behar
dute. Ordua iritsi denean, Oihana
Etxebarrieta kapitainak hartu du
mikrofonoa, eta bildutakoei hitz

egin die. Zoriondu egin ditu bezperako entseguagatik, eta hainbat azalpen eman ditu. Ozenago
hitz egiteko eskatu diote, atzekoek ez baitute entzuten.
«Atzo, lehen entsegua izanda,
eta astelehena izanda, ikusi genuen zenbat jende bildu ginen.
Baina horrek pentsarazten digu,
eta jada ikusten da, gaur gehiago
izango garela, are gehiago bihar,
eta, garrantzitsuena, 8an sekulako konpainia osatuko dugula».
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Hala, urtero ateratzen diren tenienteez gain, Jaizkibel konpainian arduradun batzuk izendatu
dituzte, desfilatuko dutenen erreferentzia izateko. Iganderako
hainbat jarraibide ere eman ditu
Etxebarrietak.
«Atzokoa ikaragarria izan zen.
Gaur ez dut gutxiago espero zuek
guztiengandik. Beraz, aurrera.
Aupa, zuek! Gora Jaizkibel! Alarde parekidea lortu arte!», egin du

‘‘
Iazkoa oso gogorra
izan zen, baina uste dut
jende askorentzat
gertatutakoak muga
guztiak gainditu zituela»
Izaskun Larruskain
Jaizkibel konpainiako kidea

oihu Etxebarrietak, entseguari
hasiera emateko.
Poliki-poliki baina pixkanaka
martxa hartuz joan dira Jaizkibeleko kideak, kalez kale. Bittoriano
Juaristi kaletik abiatu, eta lasai
egin dute bidea. Espaloietan jendea dute zain, eta txaloka eta «aupa, Jaizkibel!» oihuen artean joan
dira bidea egiten. San Kristobal
plazako biribilgunean, beste konpainia bat topatu dute parez pare;
Jaizkibelek pasatzen utzi die, eta
arazorik gabe jarraitu dute aurrera. Kapitaina baino ehun metro
aurrerago, kaleko jantzitako bi ertzainek irekitzen dute bidea. Ez
dute izan lan handirik.
20:45 inguruan ekin diote iazko
alarde egunean hain gogorra egin
zitzaien Kale Nagusiko aldapa
igotzeari. Kalearen bi aldeetan
jendea dute zain, eta txalo artean,
inork bizkarra eman gabe edo
txistu egin gabe egin dute aurrera.
Arma plazara iritsi direnean, kapitainak atseden eman die konpainiako kideei. 21:05ean abiatuko dira berriro. Berriro abiatu direnean, Arma plazatik behera
egin dute; besteak beste San Pedro
kalea zeharkatu, eta 22:00etan
bukatu dute. Txalo zaparradak
eta poz oihuek eman diote amaiera bigarren entseguari.

Iazkoari erantzuna
«Jende pila bat ari zaigu elkartzen, jende berri pila bat, eta, batez ere, jende gaztea. Eta gaurkoak gainditu egiten du atzokoa. Zoratzen gaude», adierazi du
Larruskainek. Haren ustez, alarde parekidearen kontrakoek iaz
Kale Nagusian izandako jokabidearen eta emandako irudiaren
ondorioa da aurten Jaizkibel konpainiara jende gehiago hurbildu
izana. «Oso gogorra izan zen iaz-

koa, baina uste dut jende askorentzat gertatutakoak muga guztiak gainditu zituela, onartezina
iruditu zitzaiela askori». Iaz jazotakoaren oihartzuna nabarmena
izan da bai herrian eta bai herritik
kanpo: «Iazkoak olatu bat sortu
zuen, eta olatu hori, zorionez, gu-

regana heldu da, eta nabarmena
da».
Jende gaztearen presentzia nabarmendu du Jaizkibeleko kapitain ohiak. «Lehen hurbiltzen ez
ziren familiak ari zaizkigu gerturatzen. Guk askotan aipatu dugu
bazegoela masa gris bat, kontra ez

zegoena, baina pausoa ematea
gogorra egiten zitzaiona eta ausartzen ez zena. Jende hori guregana hurbiltzen hasi dela sumatzen dugu. Askotan seme-alaben
bitartez, haiekin batera desfilatuz; edo seme-alabak ateratzen
direlako, desfilea kanpotik jarrai-
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tuz eta babesa emanez». Iaz gertatutako istiluak «inflexio puntu» izatea espero dute Jaizkibel
konpainiako kideek, eta ez daitezen iazko gertakariak berriro
izan. «Nik uste dut jendeak ez lukeela ulertuko eta onartuko aurten gauza bera gertatzea».
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«Bizitzan oso
garrantzitsuak
diren balioak eman
dizkit errugbiak»
Axio Araña b Errugbi jokalari eta entrenatzaile ohia
Bizitza guztia errugbiari lotuta igaro du Arañak. Kirol horrek
«gauza asko» eman dizkiola azaldu du, eta kendu, bat ere ez,
«gozatu» egiten zuelako. Behe-behetik goraino eraman zuen
Ordizia, jokalari gisa lehenengo eta entrenatzaile lanetan gero.

Kerman Garralda Zubimendi
Idiazabal

Errugbiaren munduan oso ibilbide arrakastatsua izan du Axio
Arañak (Beasain, 1961), baina elkarrizketa osoan ia aipatu ere ez
ditu egin bidean lortutako garaipenak. Urte luzez lehenengo Ordizian eta ondoren Iruñean bildutako bizipenak eta ikasitako balioak dira garrantzitsuenak
beasaindarrarentzat. Errugbia
bere bizitza izan dela azpimarratu
du behin eta berriz, eta pasioz eta
gogotsu egin duela lan beti. «Ilusio eta gogo handia izaten nuen
beti denboraldi hasieran, eta aurrera egiten nuen».
Nola izan zenuen errugbiaren
berri?
Ikasle garaian ezagutu nuen
errugbia, 14 urterekin, Beasaingo
La Salleko irakasle baten bidez.
Ordiziarra zen irakaslea, eta oso
gustuko zuen kirola. Hark animatu gintuen probatzera; gustatu
egin zitzaidan, eta jarraitu egin
nuen.
Beste garai batzuk ziren haiek,
ezta?
Hasiera hark ez du zerikusirik
gaur egungo Ordizia errugbi taldearekin. Talde bakarra zegoen ni
hasi nintzenean, eta guk osatu genuen, lehenengoz, gazte mailako
taldea.
Errugbia kirol ezaguna zer orduan?
Bazuen indar apur bat, baina oso
kirol baztertua izan da urte askoan. Ordizian bertan ere pertsona
bitxiak ginen lokatz artean ibiltzen ginenak. Fundamentuzko

zelairik ere ez genuen, eta egoera
txarretan jokatu genuen urte askoan. Hasieran Lazkaon, Hernanin ere bai, Trevijanon gero [Ordiziako errugbi zelai zaharra]...
Trevijano bertan sortzen zen lokatzagatik izan zen bereziki ezaguna. Oso zaila zen han jokatzea
eta taldea haztea. Baina, tira, gogotik lan egin zuen zuzendaritzak, eta pixkanaka lortu genuen
bestelako giro bat, inplikazio
handiagokoa, eta sendotzen eta
handitzen hasi zen taldea; gora
begira jarri genuen Ordizia. Oso
politak izan ziren Trevijanoko azken urteak.
Trevijanotik Altamirara joan zineten gero.
Kezkatuta ibili ginen, ez genekielako ideia ona zen Altamirara lekualdatzea; izan ere, belar artifiziala dauka Altamirako zelaiak.
Baina denborarekin argi gelditu
da erabaki ona izan zela, baldintzak hobetu egin direlako.
Hazteko bide horretan ezer gelditu al da atzean?
Giroa hoztu egiten da gora egitean. Jokalari profesionalak ez dira
hainbeste inplikatzen klubean
eta bakarrik jokatu egiten dute.
Nola hobetu, teknika berriak nola
barneratu, mugimenduak nola
egin... horrelako gauzak izaten
dituzte buruan, eta alboratu egiten dituzte harrobiko lana, klubaren nortasuna... Hori ez da gertatzen Ordizian bakarrik: kirol
guztietako talde profesional guztietan gertatzen da antzeko zerbait. Logika dauka gertatzen den
horrek, baina iruditzen zait zaindu beharreko zerbait dela.

Hirugarren denborak, adibidez. Egiten dira oraindik ere, baina zenbat eta gorago egon, orduan eta zailagoa da partidaren
amaieran giro on hori ikustea: taldeak ez dira izaten hain egonkorrak, hizkuntzaren muga hor
egoten da askotan, eta luzeak izaten dira itzulerako bidaietako
asko; lehen, inguruko taldeen
aurka jokatzen genuenez, ezagunagoak ginen denok, eta, etxetik
gertuago geundenez, denbora
gehiago izaten genuen elkarrekin
egoteko. Hala ere, goi mailan zailagoa bada ere, oraindik ere mantentzen da aurkariak ongi zaintzeko kultura hori, eta horri eusteko asmo argia daukagu, noski.
Zer dauka errugbiak hainbeste
lotzeko?
Zaila da azaltzen. Uste dut beste
kirolari askori gertatzen zaiena
gertatu zitzaidala niri ere: talde
giro hori, konpromisoa... Denok
lotzen gaitu horrek. Klubetan inplikatzen den jende asko dago,
eta horiek gogotik lan egin dute
urte askoan. Kirol gisa, gainera,
niri asko gustatzen zait errugbia;
kontaktua, lehia, alor fisikoa...
Harrapatu egiten zaitu horrek.
Garai bereziak izango ziren
zuentzat, ezta?
Oso politak, gazteak ginelako eta
ilusio handia genuelako. Dena
zen berria guretzat, eta asko ikasi
nuen denbora gutxian. Espainiako selekzioarekin joateko aukera
ere izan nuen. Jokalari garaian
bildutako jakinduria guztiak balio izan dit entrenatzaile izateko,
guk ez baikenuen izan bestelako
ikasketa handirik.

Oroitzapenei bueltaka hasita,
ba al duzu estimu bereziarekin
gogoratzen duzun unerik?
Espainiako taldeen aurka jokatzea lortu genuenekoa aipatuko
nuke. Ezinezkoa zirudien ametsa
egia bihurtzea izan zen Ordizia
Espainiako ligako talderik onenen aurka lehian aritzea eta haietako askori partidak irabaztea.
Lagunarteko autobuseko bidaiak
Zaragozara, Madrilera, Bartzelonara... Oso leku politak ziren
errugbian jokatzeko, eta bete egiten ninduten. Urte politak izan ziren, lanaren fruituak jasotzen
hasi baikinen. Taldeak, oraindik
ere, eusten dio maila horri, eta
tradizio handiko taldea bihurtu
da jada Ordizia.
Entrenatzaile lanetan aritu zinen
gero. Non sentitu zinen gusturago?

Oso ezberdinak dira bi lanak, eta
ez daukate zerikusirik, baina biek
gogobete naute.
Nola egin zenuen trantsizio lan
hori?
Nahiko era naturalean, askorik
pentsatu gabe. Lesioen erruz, jokatzeari utzi nion 34 urterekin,
baina errugbiari lotuta jarraitzeko gogoa nuen; nire esperientziarekin lagun niezaiekeela sentitzen nuen. Hasieran uste nuen
denboraldi bakarra izango zela, bi
gehienez ere, baina, gustatzen zitzaidanez, jarraitu egiten nuen,
eta urte mordoa etorri zen bata
bestearen atzetik. Gozatu egin
nuen. Errugbia nire bizitza izan
da azkenean. Bizitzan oso garrantzitsuak diren balioak eman dizkit kirol horrek: inplikazioa, lana,
sakrifizioa, grina, motibazioa, talde lana... Teknika berriak erakus-
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Pazientzia izateko esango nioke.
Ez da erraza gora iristea, baina, lanari esker, lortzen da. Diziplina
handia behar da hobetu ahal izateko, eta gogotsu eta pasioz lan
egin beharra dago.
Zer eman dizu errugbiak urte
hauetan guztietan?
Lehen aipatu bezala, nire bizitzako zati handi bat izan da errugbia.
Asko eskaini diot kirol horri. Lanorduetatik kanpo, errugbia zen

Ordizia utzi eta hiru urte egin nituen Iruñean, La Unica Rugby taldean. Oso urte onak izan ziren
haiek ere, presiorik gabe gozatzeko aukera izan nuelako, lagun giroan. Nafarrak dira nire arbasoak,
eta beti eduki izan dut harreman
estua Nafarroarekin. Ilusio handiz egin nuen lan. Orain ere gertutik jarraitzen dut errugbiaren
egunerokoa, baina ez daukat ohitura handirik harmailetara joateko. Zaldiak dauzkat, hori
baita nire beste zaletasunetako bat, eta horiei eskaintzen diet lehen
errugbiari eskaintzen
Gora egitean, jokalariak
nion denboraren zati bat.
ez dira hainbeste inplikatzen
Euskal Errugbi Liga sorklubeko lanetan. Logikoa da,
tu dute aurten, Ipar Eusbaina zaindu egin behar da»
kal Herriko eta Hego
«Jokalari garaiko jakinduriak
Euskal Herriko taldeak
balio izan dit entrenatzaile
batzeko. Zer iritzi dauizateko, guk ez baikenuen izan kazu? Gustuko al duzu?
bestelako ikasketa handirik»
Ekinbide ona iruditzen
zait, baina onartu behar
«Nik odolean daramatzat
da batzuen eta besteen
grina eta lehiakortasuna,
artean koska handia daeta Ordizia talde borrokalaria
goela. Ordizia, Hernani,
izatea lortu nuen»
Getxo... Hego Euskal Herriko talderik onenetan
«Ekinbide ona iruditzen zait
badaude profesionalak
Euskal Errugbi Liga; zubiak
diren jokalari batzuk,
eraikitzen ari gara euskal
taldeek elkarrekin jokatzean» baina ez du zerikusirik
Baionaren edo Miarritzenire bizitza, inguru horretan egin ren egiturekin. Talde profesionanituen lagunak, eurekin igaro- lak dira bi horiek, horrek dakartzen nituen asteburuak... Klube- tzan ondorio guztiekin.
an sartuta pasatu izan ditut urte- Zuek bazeneukaten harremanik
ak eta urteak.
Ipar Euskal Herriko taldeekin?
Lan ere egiten zenuen, ezta?
Ipar Euskal Herrian betidanik
Egunero-egunero! Ez nuen zenti- eduki izan dute guk baino ohitura
morik kobratzen lan horren tru- handiagoa errugbian aritzeko,
ke, eta oso harro nago horregatik eta, hain gertu izanda, guk beti
ere.
begiratu izan dugu hara. HobeLana, errugbia... Ez al zinen ne- tzeko eta ikasteko, beti saiatzen
katzen?
ginen Baionara edo Miarritzera
Ez nuen horretan pentsatzen. In- joaten, baina askotan ez gintuzten
dar betean egoten nintzen denbo- oso serio hartzen. Lagunarteko
raldi hasieran, eta ez nuen izaten partidak antolatu ahal izaten gezalantzarik.
nituen asko jota, eta bigarren talZerbait kendu al dizu errug- dearekin eta gazte mailako taldebiak?
ekin agertzen ziren askotan. Eta
Ez nuke esango ezer kendu dida- irabazi egiten ziguten batzuetan,
nik. Ahalegina eskatzen zuen pentsa! Egia esan, maila baxuagoa
hartutako ardurak, baina asko geneukan guk, eta ulertzekoa
kostatu gabe egiten nuen lan, go- zen. Denborarekin, halere, indazatu egiten nuelako.
rrak berdinduz joan ginen, eta
Badituzu errugbiari lotuta jarrai- urrats garrantzitsua izan zen herri
tzen duten senideak, ezta?
eta talde handiekin lehiatzea.
Nire anaia Aitor, esaterako, joka- Naziogintza landu al daiteke
lari garrantzitsua izan zen Ordi- errugbiaren bidez?
zian. Ni entrenatzaile izan nin- Bai; argi dago hori. Zubiak eraikitzen garaian klubeko presidentea tzen ari gara Iparraldeko eta Heizan zen bera, eta taldeek aurrera- goaldeko taldeek batera jokatzepauso nabarmena eman zuten an, eta kanpotik etortzen diren joorduan. Koinatu batek ere jokatu kalariek ere bertatik bertara ikuszuen errugbian, eta seme-alabek ten dute hemen beste kultura eta
ere jokatzen dute orain. Polita da hizkuntza bat dagoela. Ordizia
seme-alabak nola hazten ari di- errugbi taldeak jende asko dauka
ren ikustea.
ondoan, eta iristen diren jokalaZuk oraindik ba al daukazu ha- riak erraz barneratzen dira herremanik errugbiarekin?
rriaren egunerokoan.

‘‘
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ten baino gehiago, beti saiatu izan
naiz nire jokalariei balio horiek
erakusten; hori izan da nire indargunea.
Pasioz hitz egiten duzu errugbiari buruz.
Ezinbestekoa da gogoa eta pasioa
izatea. Indartsu eta gogotsu sentitzen nintzen urtez urte, eta, emaitzak onak zirenez, aurrera egiten
nuen beti. Gainera, ez pentsa jendea zain zegoenik Ordiziako entrenatzaile izateko. Jokalari beteranoenen ardura izaten zen entrenatzaile kargua hartzea, eta
hala hasi nintzen ni ere.
Zaila al da entrenatzaile karguari neurria hartzea?
Garai batean errazagoa zela esango nuke, orain askoz gehiago eskatzen zaiolako entrenatzaileari.
Punta-puntako taldea izan nahi
baduzu, goi mailako entrenatzai-

lea behar duzu, errugbia bikain
ulertzen duen norbait. Gaur
egungo entrenatzaileek tresna
hobeak dauzkate, hala ere, eta
formakuntza ikastaroak ere badaude. Guk buruari eragin behar
izaten genion nola hobetu asmatzeko.
Ez da nolanahiko lana izango
emozioak pil-pilean dituen talde
baten gidari izatea, ezta?
Nik odolean daramatzat grina eta
lehiakortasuna, eta Ordizia talde
borrokalaria izatea lortu nuen.
Askotan pentsatzen dugu jokalariak berezkoa izaten duela hori,
baina momentua bizi behar da
balio horiek barneratzeko. Talde
barruko giroa, gainera, beti izan
zen oso ona. Zelaitik kanpo ere
bagenuen harremana, eta asteburuero egiten genituen bazkariak eta afariak, elkarrekin kanta-

tzen genuen, autobusean hitz-aspertu luzeak izan ditugu... Lotura
bat sortzen du horrek guztiak;
giro natural bat. Beti eroso sentitu
izan naiz taldekideen artean.
Parez parekoa zen entrenatzailearen eta jokalarien arteko harremana edo jokalarien gainetik
zeunden zu?
Norbaitek izan beharra dauka taldeko nagusia, norbaitek eman
behar izaten ditu aginduak, baina
horrek ez du esan nahi inoren gainetik nengoenik. Beti bizi izan
naiz jokalariekin batera, eta bat
gehiago nintzen aldagelan. Jokalariei esker, nik ere asko ikasi
nuen entrenatzaile lanetan nola
hobetu.
Axio entrenatzaileak zein gomendio emango lioke orain lehen pausoak ematen ari zen
Axio jokalari hari?
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Oso ezatsegina
izango da
rtzainen eta zinegotzien
goizeroko auto azpiko
errutina makabroarekin elkartasun handiegirik azaldu ez genuelako izango
da, akaso, baina guri ere egunerokoan beraien moduko ohiturak ezartzea tokatuko zaigu laster: supermerkatura entrekot
bila joan, eta poliespanezko erretilutxoak kontu handiz miatu beharko ditugu, ezkutatuta bonbalaparik ez daramatela ziurtatzeko.
Haragijaleen eta animalien eskubideen aldekoen arteko liskar
armatua hastapenetan dago. Sabotaje txikien fasean gaude, 60ko
hamarkada hasieran trenbideak
mozten zituzten idealista politikoen garaian bezala. Pintaketak

E

agertu dira Frantziako hainbat
boucherie-tan. Oilarrek oiloak
bortxa ditzaten ekidin nahi duen
Gironako talde bat barregarri
laga dute telebistan, hamahiru
untxi libre utzi dituen neskatoa
jipoitu Bartzelonan. Tangerko
azoka batean erakusgai izaten dituzten piztien kaiolak zabaltzen
saiatu den turista sentiberaren
bideoa agudo zabaldu da abuztuko Instagram geldoan. Istiluak
gaiztotzen joatea, ordea, saihetsezina da. Statu quo-a irauli guran dabilen gizataldeak hazi eta
hazi jarraituko du, eta argudio pisuzkoak ditu alde —baten bat eztabaidaezina—. Halako batean,
espezieen artean bereizketarik
egiten ez duten horietako norbaitek legitimazio nahikoa baduela

R
IRITZIA
Danel Agirre
sentituko du, eta benetako atentatuei ekingo die.
Ezkerreko gerrillen eta gobernuen arteko gatazken aroan libratu ez ginen moduan, gorpuzten ari den konfrontazioak betebetean harrapatuko gaitu gurean. Batetik, zapalkuntza eta injustiziekin sentsibilitate
apartekoa duen ekintzaile saldoa
dago Euskal Herrian, beganismoa bere kredoan txertatzen ari
den aktibista harrobi bat. Okelaren jonki eta gastronomiaren fanatiko nekosoz inguratuta ere
bagaude, bestetik, zeinak AEBetako Riflearen Elkarte Nazionalaren militanteen gisako zakarkeriaz gotortuko diren («hil arte defendatuko ditut saiheski hauek,
nire esku hotzetatik kendu be-

Irudia b Deba

harko dizkidazue!»). Bi fakzioen
arteko talka denbora kontua baino ez da, eta oraingoan koldarroi
ekidistantziaren babeslekurik ere
ez zaigu eskainiko sikiera.
Hastear den gudua grisik gabea
da; «gu gaizki, baina zuek ere
torturatzen duzue»-rik onartuko
ez duena. Xerrak jaten jarraitu ala
ez, tarteko ihesbide epelik ez da
geratuko. Sendirik trinkoenak,
lagunarterik eternoenak pitzatu
eta leherraraziko ditu haragiaren
gerrak. Lubaki tradizionalik gabe, betiko aliatu eta konplizeak
etsai porrokatu bilakatuko dira
laster. Oso ezatsegina izango da.

Haragijaleen eta
animalien
eskubideen
aldekoen arteko
liskar armatua
hastapenetan dago

Behin betikoz bandoa aukeratzeko unea iristen ari zaidala
sentitu dut egunotan. Pistatxodun mortadela ogitartekoa arratsaldero berdindu ohi dut nik,
eta fuet osoa haginkadaka bi
minututan irensteko gai diren
horietakoa naiz, zehaztu dezadan ezer baino lehen. Hala eta
guztiz ere, mendekotasun fisikoa
baino ez da hori, eta nire kontzientzia txarrak garaipen ozena
opa die matxino beganoei.
Komando naturista batek Burgosko odolkia erosten atzeman,
eta ni ere lukainka bilakatuko
nau noizbait, jakitun naiz. Aita
parrilari hiperaktiboa izaki,
diana ipiniko diote laster etxeko
fatxadan, baina ez du piperrik
axola horrek (kontu honetan
piperrek asko axola badute ere).
Txuletarako erabiltzen ditugun
behien puzkerrek glaziarrak
urtzen dituzte. Ni behin izan
naiz glaziar batean. Ordura arte
ez nintzen sekula hain ezdeus
sentitu.

Herritarren protesta artean lotu dute
Donostiako metroaren Erdialdeko tunela
DONOSTIA b Donostiako metroko linearen lehen fasean, Lugaritzetik

Mirakontxarainokoan, astelehenean lotu zituzten Benta Berriko geltokia eta Erdialdea. Hainbat herritar protestan ari zirela joan ziren
agintariak tuneleko obrak bertatik bertara ikustera.

«Oso berezia da Vueltako
garaipen hau; lehenengoa dut,
etxean... Ametsa egia bihurtu
da. Handia da bi urtez jarraian
taldeak etapa bat irabaztea»
Mikel Iturria
Euskadi-Murias taldeko txirrindularia

30.082
LANGABE KOPURUA, ABUZTUAN
Joan den abuztuan hilabete bat lehenago baino 767 langabe gehiago
zeuden Gipuzkoan: 30.082, guztira. Iazko datuekin alderatuta, berriz,
2018ko abuztuan 32.189 langabe zeuden Gipuzkoan, joan den abuztuan
baino %6,5 gehiago.

Oriok sei segundoren aldea defendatu
beharko du etzi; Hondarribiak, bostena

Lanak amaitu gabe, baina zabalik
Lau hilabeteko lanen ondoren, asteartetik zabalik dago Deba eta Mutriku lotzen dituen GI-638 errepidea. Lanak ez dira amaitu oraindik, eta tarteka itxi egin beharko dute norantzetako bat —semaforoak jarriko dituzte
kasu horietan—, baina Mutriku eta Deba arteko bidea egin nahi dutenek, dagoeneko, ez dute igaro beharko
Kalbariotik —irudian, hainbat auto, asteartean, GI-638 errepidean—. Ondo bidean, lanak 2020ko urtarrilean
amaitzea espero du Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretarako departamentuak. ARITZ LOIOLA / FOKU

DONOSTIA b Kontxako Banderaren bigarren jardunaldia jokatuko
dute etzi, Donostian. 11:00etan hasiko da emakumezkoen lehia, eta
Orio, Arraun Lagunak, Hibaika eta San Juan ariko dira ohorezko txandan —6,42 segundoren aldea dauka Oriok—. Gizonezkoetan, berriz, lehen jardunaldian Hondarribiak 5,42 segundo atera zizkion Oriori.

%

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

Gaiak

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2019ko irailaren 6a

maina duten partikulak arnasteagatik hil dira aire kalitate txarraren ondorioz zendutako pertsona
gehienak», nabarmendu du Muruak. Eta harrigarria badirudi ere,
ezinezkoa da partikula horiek Pasaiako badian zenbateko eragina
duten jakitea, gaur egun ez baitago horiek neurtzeko modurik;
hamar mikrako partikulak neurtu izan dira orain arte, besterik ez.
«Gaur egun, Gipuzkoan, leku gutxitan dituzte 2,5 mikrako partikulak neurtzeko baliabideak, baina jakin badakigu gure biriketan
sartzen direla», salatu du Eguzkiko kideak.

Hegoi Belategi Pasaia

adian Bizi taldeak eta
hainbat bizilagunek joan den astean Pasaiako
portuan gertatutako
kutsadura isuri bat salatu zuten.
Zamaontzi batek ekarritako kare
hautsak eragin zuen kutsadura.
Langileek ez zuten behar bezala
deskargatu karea, eta, ondorioz,
inguruan zabaldu zuen haizeak.
Pasai Antxoko eta Donostiako
Buenavista auzoko zenbait etxetan pilatu zen hautsa bi egunez,
eta hainbat herritarrek jakinarazi
dute hautsaren ondorioz eztarrian azkura sentitu zutela.
Zaharrak berri Gipuzkoako
porturik handienean. Groundhog
Day (Marmotaren Eguna) filmean bezala bizi dira Pasaiako badiaren inguruan bizi diren bizilagunak. Berdin dio adineko pertsona
izan edo gazte-gaztea izan, denek
pairatu dituzte portuko jarduerak
eragindako kutsadura eta horren
ondorioak. Karlos Murua Eguzki
talde ekologista eta antinuklearreko kidearen arabera, «frustrazioa eta haserrea» eragiten du
egoerak, enpresek «modu sistematikoan» urratzen baitituzte
ingurumena babesteko neurriak.
Kare hautsa zabaldu zenean,
bizilagunen salaketa jaso zuen
Eguzkik, eta dagoeneko idatzi bat
bidali die Pasaiako portuan ordezkaritza duten erakundeei eta
Osakidetzari. «Horrelako kutsadura kasuen aurrean ezer egiten
ez duten heinean, ondorioen
erantzule dira. Hortaz, konponbide iraunkor bat bilatu dezatela eskatu diegu», adierazi du Muruak.
Erantzunaren zain daude oraindik. Pasaiako Portu Agintaritza,
Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako
Foru Aldundia eta Errenteria eta
Pasaiako udalek osatzen dute
portuko administrazio kontseilua. Eguzki taldeak iruzurrean
aritzea egotzi die erakunde horiei,
«harro esaten baitute ingurumena babesten dutela, nahiz eta
errealitatea bestelakoa izan».
Muruak azaldu du Eguzkiren
gisako taldeen eragina «mugatua» dela. «Portuan kutsadura
kasu bat salatu ondorengo egunetan nabari da enpresek ingurumena babesteko neurriak betetzen dituztela, zaratari dagokionez batez ere. Baina giroa baretu
bezain laster, zenbait enpresak
beti bezala jokatzen jarraitzen
dute. Erabatekoa da borondate
falta». Ekologistek ez dute ulertzen zein den arrazoia enpresei zigorrik ez ezartzeko. «Ez dugu eskatzen sekulako iraultza, indarrean dauden neurriak eta legeak
betetzea besterik ez. Enpresen
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Kutsadura, «nonahi»

Pasaiako portuan sarritan urratzen da ingurumena babesteko araudia. OARSOALDEKO HITZA

Atsekabetuta daude Pasaiako portuan ingurumena zaintzen lanean
aritzen diren taldeak. Hamarkadak dira kutsadurak herritarren bizitzak
baldintzatzen dituela. Legedia errespetatzea eskatzen dute talde horiek.

Kutsadura kronikoa
Pasaiako badian
gainetik egon beharko lukete erakundeek, baina huts egin dute».
Muruaren esanetan, interes
ekonomikoak baino gehiago,
«utzikeria eta inpunitatea» dira
jarrera arduragabe horien arrazoi
nagusiak. Araudiak urratzen dituzte, baina, zigorrik jasotzen ez
dutenez, betiko hutsegiteak egiten jarraitzen dute. Eguzkiko kideek argi daukate: «Enpresek jarrera aldatu behar dute, eta ingurumen legediak dioena zintzo

‘‘
Ez dugu eskatzen
sekulako iraultza,
indarrean dauden
legeak betetzea
besterik ez»
Karlos Murua
Eguzki taldeko kidea

bete, herritarrek jasaten baitituzte kalteak».
Muruaren hitzetan, eskualdean
alde batera utzi izan dute egoeraren larritasuna, «eta bizilagun askok ere normaltzat hartzen dute
egoera hori». Haren hitzetan, inguru kutsatu batean bizitzera ohitu dira, osasunean izan ditzakeen
ondorioei jaramonik egin gabe.
Bereziki arriskutsuak dira hautsez osatutako merkantziak. «Espainiako Estatuan 2,5 mikrako ta-

Kutsadura iturriz inguratuta bizi
badira, zentzuzkoa da herritarrek
kutsadura normaltzat hartzea.
Izan ere, arazoetako bat baino ez
da zamaontziek ekarritako salgaiena. Pasaiako portuan nonahi
topa daitezke jarduera kutsagarriak: han-hemenka etengabe
ibiltzen diren kamioiak, deskarga
zaratatsuak dituzten eta ura zikintzen duten jarduerak.
Eguzkiko kideak salatu duenez,
arlo guztietan egiten du kale ingurumena zaintzeko araudiak. «Gipuzkoako Saneamendu Planak,
esaterako, 2007. eta 2011. urteen
artean aurreikusten zuen ur hondakinen azpiegiturak berritzea,
baina Pasai Donibaneko hondakin urak kaira botatzen jarraitzen
dute oraindik». Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak
2018an esandakoari jarraikiz, hamabi milioi eurokoak izan daitezke isunak, baina Pasaian erakundeek ez diote kasurik egin horri.
Bizilagunen artean, gainera,
«ohikoa» izaten da ezjakintasuna, herritarrentzat itxita dagoelako portuaren zati handi bat eta
gutxi batzuek izaten dutelako
gertatzen ari denaren berri. Horren erakusle, 2018ko abuztuan
sute handi bat piztu zen kaian, Lezo parean, eta badiako biztanleek
erantzun askoren zain jarraitzen
dute oraindik.
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Izena emateko epea:
irailaren 9tik 27ra; 9an
16:00etatik aurrera.
Ordutegia: 16:00-20:00.
Irailaren 10etik aurrera,
Okendo, Ernest Lluch,
Casares-Tomasene eta
Egia kultur etxeetan, baita
10:00etatik 14:00etara
ere. Aiete Kultur Etxean,
berriz, asteartetik ostiralera
16:00etatik 20:30era,
larunbatetan 10:00etatik
14:00etara eta 16:30etik
20:00etara, eta igandetan
10:00etatik 14:00etara.
Aiete Kultur Etxea
astelehenetan itxita dago,
irailaren 9an izan ezik.
www.donostiakultura.eus
webgunean, irailaren 9ko
16:00etatik aurrera.
KZguneetan on line
matrikulaziorako laguntza
egongo da.
Bigarren lau hilabeteko
ikastaroen (2020ko
otsailetik ekainera bitartean)
matrikulazio epea 2020ko
urtarrilaren 17ra arte egongo
da zabalik.
Informazio gehiago
Donostia Kulturaren
webgunean eta kultur
etxeetan.
www.donostiakultura.eus

2019-2020

www.donostiakultura.eus/ikastaroak

1.

MATRIKULAZIO ARAUAK

1.1

Izena emateko honako aukera hauek
daude:
• Donostia Kulturako edozein kultur
etxetan (Larratxo Kultur Etxean izan
ezik) eta Liburutegi Nagusian (azaleztapen ikastaroak bakarrik), ikastaroa
egingo den kultur etxea edozein dela
ere. Nortasun agiria edo kopia erakustea beharrezkoa da (NAN, pasaportea,
gida-baimena….).
• Donostia Kulturaren
www.donostiakultura.eus webgunean.

1.2 Ikastaroaren ordainketa bakarra eta
ikastaro osorako izango da. Hauek dira
ordainketa egiteko bideak:
• Kultur etxeetan, adierazten diren ordainketa txartelen bidez.
• Izena ematerakoan, adierazitako banketxe eta kontu korrontera transferentzia eginez. Ordainagiria aurkeztu behar
da 72 orduko epean. Bestela, izen-ematea bertan behera geratuko da.
• Internet bidez, webgunean, ordaintzeko
adierazitako txartelekin.
1.3 Matrikulazioaren dirua ez da itzuliko,
salbu eta:
• Gutxieneko parte hartzaile kopurua
bildu ez, eta Donostia Kulturak ikastaroa
antolatzen ez badu.
• Matrikula aldaketa egiteko aukerik
gertatuz gero, baldin eta ikastaro berria
ez den hasi eta itxaron zerrendarik ez
dagoen.
• Doako 10 matrikuletako bat eskuratuz
gero. Webgunearen bitartez matrikulatutako Donostia Kulturako bazkideen
artean zozketa egingo da, eta onuradunei matrikularen dirua itzuliko zaie. Zozketa 2019ko irailaren 9tik 27ra arteko
matrikulazioen artean bakarrik egingo
da.

%25eko deskontua egingo zaie. Deskontu hau 3.1. atalean azaldutako deskontuez gain ezarriko da. Deskontuak izena
emateko unean automatikoki aplikatzen
dira honako dukumentazio hau aurkeztuz gero: gazte-txartela, langabetua
edo pentsionista egoera egiaztatzen
duen dokumentazioa (Gizarte-Segurantzak eskainitakoa), eta familia ugarikoa.
Haur edo gazte ikastaroetan deskontu
hauek automatikoki aplikatuta daude.

1.4 Aurreikusitako epeetan ordainagiria
edo beharrezko dokumentazioa ez
bada aurkezten, matrikulazioa bertan
behera geratuko da, eta izena eman
duen pertsonak ezin izango du ikastaroan parte hartu.
2.

PARTE HARTZEKO IRIZPIDEAK

2.1 Parte hartzaile kopurua mugatua da
eta orokorrak diren ikastaroetan Donostian bizi direnek lehentasuna izango
dute matrikulazio lehenengo astean.
Hala, irailaren 15 bitarte donostiarrak
ez direnak itxaron zerrendan geratuko dira, eta epe horretatik aurrera plaza librerik geratuz gero, behin betiko
matrikulazioa egin ahal izango dute.
Egile ikastaroetan lehentasunaren irizpide hau ez da jarraituko matrikulazioaren hasieratik.
2.2 Kultur etxeetan eginiko matrikulazioan,
pertsona batek gehienez beste pertsona baten izena eman dezake, seme-alaba adingabeen kasuan izan ezik.
2.3 Ikastaro guztiak hastapenekoak edo
lehenengo mailakoak dira, eta bigarren
mailakoek “II” edo “aurreratua” adierazpena eramango dute izenburuan.
2.4 Bigarren mailako ikastaroetan parte hartzeko derrigorrezkoa da hastapeneko
ikastaroa eginda izatea, edo oinarrizko
ezagutza izatearen agiri bat aurkeztea.
2.5 Egile ikastaro batzuetan aurreinskripzioa dago. Dagokion kultur etxean galdetzea gomendatzen da.
2.6 Hastapeneko ikastaroa egiteak ez du
esan nahi hurrengo urtean bigarren
mailarako plaza erreserbatuko denik.
3.

DESKONTUAK

3.1 Ordaintzeko momentuan Donostia Kultura txartela aurkezten dutenei %10eko
deskontua egingo zaie.
3.2 Gazte-txartela dutenei edo langabetua,
pentsionista eta familia ugaria direnei

3.3 Internet bidez eginiko matrikularen deskontuak kultur etxeetan bertan ziurtatu
behar dira ikastaroen lehenengo egunean, 3.2. atalean azaldutako agiriak
aurkeztuta.
3.4 Euskaltegietako ikasleek %25eko deskontua lor dezakete euskarazko ikastaroetan, Euskaltegiko matrikulazio orria
edota ziurtagiria aurkeztuz. Matrikula
2018-2019 ikasturtekoa, 2019koa (udarakoa, esate baterako) edota 20192020koa izan daiteke.
4.

OHARRAK

4.1 Kultur etxe bakoitzak, beste arau gehigarri batzuk ere jar ditzake, eskaera kopuruaren arabera.
4.2 Matrikulazioaren zenbatekoan ez dago
materialen kostua sartuta. Zenbait ikastarotan Donostia Kulturak hasierako
materiala jarriko du. Ikastaroan zehar
beharrezkoak diren gainerako materialak eta musika tresnak ikasleek eurek
ekarri beharko dituzte.

Aldaketaren bat balego edo ikastaroa
aterako ez balitz, abisua emango litzateke.
4.5 Donostia Kulturako webgunean ikastaro
bakoitzaren informazio zehatza edota
programa eskuragai egongo da.
4.6 Dibertsitate funtzionala izan eta, ondorioz, arreta berezia behar dutenei, izena ematean hori jakinarazteko eskatzen zaie; hartara, ikusi ahal
izango da ea ikastaroaren irakasleek zein neurritan eman diezaieketen erantzun egokia behar horiei.
Sukaldaritza ikastaroetan, haur batek alergiaren bat badu jakinarazi ere
beharko du.
4.7 Ikastaro guztiak kultur etxeetan egingo
dira, bestelako tokirik ez bada aipatzen.
Informazio hori eskuorri honetan bertan
jasotzen da, kultur etxe bakoitzari dagokion atalaren barruan, hain zuzen ere.
4.8 Ikastaroak aurrera ateratzeko, matrikula
gutxieneko kopurua egon beharko litzateke: gaztelaniaz izango diren ikastaroetan 10 pertsona eta euskarazkoetan
8 pertsona matrikulatuta egotea eskatzen da. Ez badira kopuru horiek betetzen, ikastaroa bertan behera gelditzen
da eta matrikulazioaren dirua bueltatzen da, arautegi honetako 1.3garren
atalean esaten den bezala.
5.

LAU HILABETEKO ETA EGILE
IKASTAROAK

5.1 Ikastaro hauen informazioa eskuragarri
egongo da Donostia Kulturaren webgunean, kultur etxe bakoitzaren hileroko egitarauan eta ikastaroa izango den
kultur etxean bertan.

4.3 Ikasturtea 2019ko urriaren 14an hasiko
da, eta 2020ko ekainaren 20an (ikastaroaren arabera) amaitu. Klase egunak
liburuxka orokorrean adieraziko dira,
kultur etxearen atalean, baita saioen
lehenengo eta azkeneko egunak ere.
Oporraldi eta jaiegunetan ez da klaserik
izango.

5.2 Egile ikastaroetan, matrikulatzeko epea
ikastaroaren hasiera baino astebete
lehenago bukatuko da.

4.4 Matrikulatutakoek ez dute ikastaroen
hasieraren berririk jasoko: ikastaroak
webgunean edo liburuxkan azaldutako
datetan eta ordutegietan hasiko dira.

5.3 Bigarren lau hilabeteko ikastaroetarako
(2020ko otsailetik ekainera artekoak)
matrikulazio epea 2020ko urtarrilaren
17an bukatuko da.

HELDUAK
ARTE PLASTIKOAK
Akrilikoa. Aiete, Okendo
Akuarela. Ernest Lluch
Akuarela (hastapena / aurreratua). Aiete,
Okendo
Arte ederrak. Casares-Tomasene
Erretratoak. Okendo
Estanpazio tailerra. Intxaurrondo
Gouache, akuarela eta akrilikoa. Lugaritz
Ilustrazioa tinta txinatarrekin. Okendo
Kintsugi: zeramika konpontzeko teknika.
Casares-Tomasene
Koloreetako arkatzekin marrazketa. Okendo
Margoketa abstraktoa. Kolore eta
abstrakzioa. Lugaritz
Margoketa artistikoaren tailerra.
Intxaurrondo
Marrazketa eta pintura. Egia
Marrazketa artistikoa. Ernest Lluch, Lugaritz,
Okendo
Marrazketa luma-muturrarekin. Aiete
Olio pintura. Egia
Olio pintura (hastapena/ aurreratua). Aiete,
Ernest Lluch, Okendo
Paisaiak. Okendo
Serigrafia. Egia
Zeramika. Casares-Tomasene

ESKULANAK
Altzarien zaharberritzea eta birziklatzea.
Egia
Azaleztapen tailerra. Liburutegi Nagusia
Barruko dekorazioa. Okendo
Eskulanak. Okendo
Joskintza. Lugaritz, Casares
Joskintza (hastapena / aurreratua). Aiete,
Loiola
Joste lanak. Okendo
Patchwork-a (hastapena /aurreratua). Aiete
Puntu eta kakorratza (hastapena /
aurreratua). Aiete
Sormenezko joskintza eta patroigintza
(hastapena / aurreratua). Egia

ARTE ESZENIKOAK
Antzerkia (hastapena / aurreratua). Lugaritz
Afro dantza. Egia
Aretoko dantzak. Loiola
Bollywood. Egia
Booiaka. Egia, Larratxo
Clown (hastapena / aurreratua). Lugaritz
Dance hall. Egia
Dantza garaikidea. Egia
Dantza latinoak. Ernest Lluch, Intxaurrondo,
Loiola
Dantza librea eta gorputz adierazpena.
Loiola
Elektroswing. Loiola
Euskal dantzak (hastapena / aurreratua).
Aiete
Euskal dantzak (Aurreratua). Lugaritz
Flamenkoa. Ernest Lluch, Intxaurrondo
Gitarra (hastapena / aurreratua). CasaresTomasene
Harmonika. Aiete
Ilaran dantza. Ernest Lluch, Larratxo (+55),
Lugaritz
Jazz dantza. Egia
Jumping dance. Egia
Kabareta. Larratxo
Kajoi flamenkoa eta beste erritmo batzuk.
Aiete
Kriskitinak. Aiete
Panderoa. Aiete
Perkusio tailerra. Intxaurrondo
Rock & Roll. Egia
Sabel dantza. Loiola
Sevillanak. Aiete
Tangoa. Ernest Lluch
Txalaparta. Aiete
Ukelele. Aiete
Zumba. Casares-Tomasene, Egia, Ernest
Lluch, Larratxo
80. hamarkadako dantzak. Intxaurrondo

IRUDIA, SOINUA ETA
KOMUNIKAZIOA
Argazkigintza digitala. Egia, Intxaurrondo
Argazkigintza digitala (hastapena /
aurreratua). Casares-Tomasene
Barneko eta kanpoko argazkigintza:
argiztapen teknikak. Egia
Gaueko argazkigintza. Casares-Tomasene
Gure iragana klik batean. Casares-Tomasene
Kazetaritza eta fake news. CasaresTomasene
Komunikazio eraginkorra eta ez erasokorra.
Intxaurrondo
Kortoak mugikorrarekin. Intxaurrondo
Publiko aurrean nola hitz egin. Ernest Lluch,
Lugaritz
Zinearen estetika eta historia. Lugaritz

LITERATURA
Historiako nobela nagusiak. Ernest Lluch
Idazteko tailerra. Okendo
Ilustrazioa ipuinetan. Aiete
Komikia. Intxaurrondo
Narratiba laburreko idazketa tailerra
(hastapena / aurreratua). Ernest Lluch

AUTOEZAGUTZA ETA OSASUNA
Antsietate eta estresaren kontrola. Okendo
Arteterapia. Okendo
Barreterapia. Okendo
Biodantza. Loiola
Defentsa pertsonala. Casares-Tomasene
Estresaren kontrola. Ernest Lluch
Hezkuntza emozionala. Okendo
Hipopresiboak eta luzatze-ariketak. Ernest
Lluch, Okendo
Jarrera-hezkuntza. Ernest Lluch
Jarrera-hezkuntza eta luzatze ariketak.
Casares-Tomasene, Egia, Intxaurrondo
Kosmetika naturala. Casares-Tomasene
Masaje eta erlaxazioa. Casares-Tomasene
Meditazioa. Larrotxene, Loiola, Lugaritz
Meditazio teknikak. Ernest Lluch
Mindfulness. Aiete, Loiola
Mindfulness eta jarrera baikorra.
Intxaurrondo
Musikoterapia. Okendo
Ongizate teknikak. Casares-Tomasene
Oroimen tailerra. Aiete, Ernest Lluch
Oroimen tailerra (hastapena / aurreratua).
Okendo
Pilates. Casares-Tomasene, Egia, Ernest
Lluch, Loiola
Pilates eta ariketa hipopresiboak. Casares,
Larrotxene
PNL coaching. Loiola
Psikologia baikorra (hastapena /
aurreratua). Okendo
Psikologia eta zinea. Okendo
Sendabelarrak. Casares-Tomasene,
Intxaurrondo
Stretching. Ernest Lluch
Tai Ji. Casares-Tomasene, Larrotxene, Loiola
Tai Ji parkean (hastapena / aurreratua).
Aiete
Txi Kung. Larrotxene
Yoga. Egia, Ernest Lluch, Intxaurrondo,
Larrotxene, Loiola, Lugaritz, Okendo
Yoga (hastapena / aurreratua). Aiete,
Casares-Tomasene
Yoga haurdunentzat. Ernest Lluch
Yogilates. Casares-Tomasene
Zahartze osasuntsu tailerra. Okendo

HUMANITATEAK
Antzinako Mediterranoa: Egipto, Grezia eta
Erroma. Okendo
Artearen historia. Okendo
Arte garaikidea. Okendo
Arte jenio handiak. Okendo
Artelan bat nola irakurri. Okendo
Astronomia (hastapena). Okendo
Donostiako erakusketetara bisitak. Okendo
Erdi aroko kaligrafia. Okendo
Erromanikoko historia eta artea. Okendo
XVI. eta XVIII. mende arteko Euskal Herriko
historia eta artea. Okendo
Filosofia eta zinea. Ernest Lluch
Filosofiaren hamarkada handia (1919-1929):
Adorno, Cassirer, Heidegger, Wittgenstein.
Ernest Lluch
Gipuzkoako historia. Okendo
Greziako arte eta historia. Ernest Lluch
Guda arteko Europa (1918-1939). Ernest
Lluch
Islameko arte eta historia. Ernest Lluch
Koloso baten esnaera: XX. mendeko
Txinaren historia. Ernest Lluch
Kultura orokorra. Okendo
Legenda Beltzaren egi eta mitoak. Ernest
Lluch
Metafisiko handiak: Descartes, Heráclito,
Sócrates. Ernest Lluch
Musikari jenio handienak. Okendo
Musika tailerra. Okendo
Musikaren historia. Aiete, Okendo
Nafarroa Erreinuko historia. Ernest Lluch
Ondarea eta arkitektura donostiarra.
Okendo
Opera tailerra (hastapena / aurreratua).
Okendo
Paris: Inpresionismo artea. Okendo
Prentsa tailerra. Okendo
Txina eta Japonia: arte orientala. Okendo
XX. mendeko abangoardia artistikoak.
Ernest Lluch
XX. mendeko zuzendari nagusiak: Bergman,
Berlanga, Fellini, Godard. Ernest Lluch
Zinemaren historia. Intxaurrondo

BESTE BATZUK
Abangoardiako sukaldaritza. CasaresTomasene
Ardo dastaketa. Ernest Lluch, Lugaritz

Ardo dastaketa (hastapena / aurreratua).
Aiete
Bizikleten konponketa. Intxaurrondo
Lapiko sukaldaritza. Ernest Lluch
Makillajea. Intxaurrondo
Munduari bira sukaldatzen. CasaresTomasene
Sasoiko sukaldaritza. Casares-Tomasene
Singleentzako sukaldaritza. Lugaritz
Sukaldaritza italiarra. Ernest Lluch
Sukaldaritza makrobiotikoa. Larrotxene
Sukaldaritza txikia. Casares-Tomasene
Udaberriko etxeko sukaldaritza. Lugaritz
Udazkeneko etxeko sukaldaritza. Lugaritz
Zeinu hizkuntza. Casares-Tomasene,
Intxaurrondo, Lugaritz

ETXEKOLANDA
Baratza ekologikoa. Intxaurrondo, Lugaritz

TAILER IREKIAK
Pintura tailerra. Lugaritz, Okendo

EGILE IKASTAROAK
Ableton Live erabiltzeko sarrera.
Intxaurrondo
Ahotsarekin jolasean. Casares-Tomasene
Ahots teknika. Lugaritz
Albun ilustratu baten sormena. Aiete
Bat-bateko antzerkia (hastapena eta
aurreratua). Lugaritz
Bateria ikastaroa “Ateak irekiz. Baterijole
baten gida autodidaktikoa”. Intxaurrondo
Bateria nola afinatu. Egia
Bertso terapiak. Lugaritz
Bideojokoak, youtube eta transmedia
kontakizun digitala. Larrotxene
Bideojoko, zinema eta multimediarako
musikagintza. Larrotxene
Bigarren Karlistadari hurbilketa. Aiete
Clown +55. Intxaurrondo
Chroma Key grabaketa eta ekoizpena.
Larrotxene
Coaching. Norberaren bizitza gidatzea.
Aiete
DJ tailerra. Egia
Dokumentalen ekoizpena. Larrotxene
Egin musika sintetizadoreekin. Intxaurrondo
Ekoizpen ikastaroa Djrentzat. Egia
Ekonomia eta globalizazioa XXI.mendean.
Ernest Lluch
Erromatar garaia Euskal Herrian. Aiete
Europar literatura. Ernest Lluch
Ez fikzioa, ez dirua. Larrotxene
Fikzio zuzendaritza eta antzezleekin lana.
Larrotxene
Flamenkoaren erraiak eta estiloak. Lugaritz
Gaurko munduko gaiak aztergai. Ernest
Lluch
Gidoigintza (Hastapena). Larrotxene
Gidoigintza (Aurreratua). Larrotxene
Gitarra elektrikoaren eta baxuaren
doikuntzak zubi finkoarekin. Egia
Gitarra elektrikoaren eta baxuaren
doikuntzak zubi mugikorrarekin. Egia
Gorputza eta mugimendu adierazkorra.
Ernest Lluch, Lugaritz
Haurrei ipuinak nola kontatu. Ernest Lluch
Hurbildu zaitez flamenkora. Lugaritz
Ikusentzunezkoen ekoizpena. Larrotxene
Ingurumena. Antiguatik mundura. Lugaritz
Irrati-fikzioko eta irrati-antzerkiko tailerra.
Casares-Tomasene
Irratigintza. Casares-Tomasene
Irudia eta soinua (hastapena eta aurreratua).
Larrotxene
Itzulpena, literatura unibertsalaren
hizkuntza. Ernest Lluch
Kantu herrikoiak barnetik (hastapena /
aurreratua). Lugaritz
Kartoi birziklatuarekin eraikitzen. Aiete
Krema, ukendu eta baltsamo naturalak.
Aiete
Lehenengo Karlistadaren panorama. Aiete
Literatura hitzordua. Okendo
Literatura sormen tailerra. Ernest Lluch
Memoriaren kalea: 50, 60 eta 70.
hamarkadetako bizitza Donostian. Ernest
Lluch
Mindfulness. Meditazioa ongizatea
sustatzeko. Ernest Lluch
Mindfulness nagusientzako. Lugaritz
Muntaketaren teoria. Larrotxene
Napoleonen gerrak Euskal Herrian. Aiete
Nola diseinatu eta josi Euskal jantzi
tradizionala. Aiete
Nola jarri zintzarria katuari. Ernest Lluch
Ordenagailurekin grabazio ikastaroa
(Ardour programa). Intxaurrondo
Pinturaren jenio handiak. Okendo
Psikologia baikorra. Lugaritz
Sormena lantzen: idazketa tailerra. Ernest
Lluch
Trebatu garuna hitz jokoen bitartez. Lugaritz
Tunel liburuak, paperezko mundu txikiak.
Aiete
Unibertsoa desmontazten. Okendo

Vesubioaren itzalera. Ponpeia eta
Herculano. Aiete
Zinema hedatutik haratzago. Larrotxene
Zine zuzendaritza. Larrotxene
Zuzeneko emanaldietarako sonorizazioa
(oinarrizkoa). Intxaurrondo

HAUR ETA
GAZTE
IKASTAROAK
ARTE PLASTIKOAK
Arte plastikoak. 9-12 urte. Lugaritz
Arte tailerra. 7-9 / 9-12 urte. Okendo
Artista gazteak. 6-12 urte. Casares-Tomasene
Marrazketa eta pintura. 4-7 urte. Ernest
Lluch
Suspertze artistikoa / creación artistica. 6-9
urte. Lugaritz
Zeramika. 5-8 urte. Casares-Tomasene

ESKULANAK
Eskulan tailerra. 6-9 urte. Loiola

ARTE ESZENIKOAK
Antzerkia. 6-9 / 10-12 urte. Larrotxene
Dantza. 5-8 urte. Larratxo
Dantza eta gorputz espresioa. 6-9 urte.
Lugaritz
Dantza haurrentzat. 3-4 / 5-6 urte. Egia
Funky. 7-9 / 10-12 urte. Egia
Funky eta Hip hop. 12-16 urte. Larratxo
Gitarra. 8-10 / 11-13 / 12-17 urte. Aiete,
Intxaurrondo
Musikal bat sortu. 12-17 urte. Intxaurrondo
Shuffle. 12-17 urte. Egia
Zumba. 6-9 / 9-11 / 10-12 / 9-12 / 12-17 urte.
Egia, Ernest Lluch, Intxaurrondo, Larratxo,
Larrotxene

LITERATURA
Komiki-manga tailerra. 9-12 urte. Okendo

AUTOEZAGUTZA ETA OSASUNA
Yoga. 6-12 urte. Intxaurrondo

BESTE BATZUK
Einstein Txokoa. 7-9 urte. Okendo
Escape Room: entrenamendua. 12-16 urte.
Casares-Tomasene
Txiki Chef. 6-9 / 8-11 urte. CasaresTomasene, Lugaritz
Xakea. 12-16 urte. Casares-Tomasene
Xakea (hastapena/ aurreratua). 6-9 urte.
Lugaritz
Zientziarekin jolasean. 6-12 urte. CasaresTomasene

HAUR ESPEZIALIZAZIO ETA
EGILE-IKASTAROAK
Hitzekin jolasean: sormen tailerra. 8-12 urte.
Ernest Lluch
Soinu magikoak. 0-3 urte. Aiete

GAZTE IKASTAROAK <30
Akroyoga. Larratxo
Arropa kustomizatu. Intxaurrondo
Arte tailerra. Okendo
Artistaren portfolio: nola sortu zure
portfolio profesionala. Okendo
Barazkiekin sukaldatu. Casares-Tomasene
Elektroswing. Loiola
Escape room: diseinua. Casares-Tomasene
Harmonika. Aiete
Kapelen pertsonalizazioa eta janzteko
osagarriak. Egia
Mediterranear sukaldaritza. CasaresTomasene
Mikroantzerkia. Loiola
Sare sozialak artisteentzat: instagram,
pintaerest, facebook, twitter. Okendo
Sortzaile berrientzako erakusketako
muntaia. Okendo
Storytelling eta artisteentzako marka: egin
zuk zeure marka pertsonala. Okendo
Street art. Okendo
Tatoo diseinua. Intxaurrondo, Loiola
Ukelele. Aiete

GAZTE ESPEZIALIZAZIO ETA
EGILE-IKASTAROAK
Nola idatzi sketchak eta komedia. Ernest
Lluch
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popetik eta rocketik ere. Inprobisaziorako tartea ere bada gure
doinuetan. Bi musika mota ulertzen ditugu: ukitzen edo hunkitzen duena, eta hori lortzen ez
duena».

Urteurreneko ospakizuna

Francisco Herrero, Xabier Zeberio, Lorena Nuñez eta Ivan Carmona, Alos Quartet musika taldeko kideak. IÑIGO ROYO

‘Lau’ diskoa kaleratu du Alos Quartet musika taldeak; hogei urte beteta, emanaldi
bereziak prestatu dituzte, hainbat gonbidaturekin eta dantza eta musika uztartuta.

Hogei urteren ostean, ausartago
Iñigo Terradillos Gaztañaga

usika talde baten helbururik
zailenetakoa
lortu du Alos
Quartetek: soinu bereizgarria izatea. Taldekideek nabarmendu dutenez, atzean
duten hogei urteko bideari eta lan
egiteko moduari esker iritsi dira
helburu horretara, eta «ezaugarri
horren adierazle argia» da urteurren borobilaren harira kaleratu
berri duten Lau diskoa.
Xabier Zeberiok, Lorena Nuñezek, Francisco Herrerok eta Ivan
Carmonak osaturiko hari laukotearen laugarren diskoa da Lau.
Izenburua hautatzeko prozesuan
«nahikoa buruhauste» izan eta
gero, «sinplera» jotzera erabaki
zuten. Musika sortzean ere, zailena hori izaten dela azaldu du Zeberiok, «gauza sinpleetara jotzea,
eta gauza sinpleak eta ederrak lortzea». Sinplea izateak ez baitu
esan nahi erraza denik: «Agian,

M

gauza sinpleak egitea da zailena,
eta gutxirekin, artifiziorik gabe,
entzulea hunkitzen saiatzea; hori
da gure helburua». Musikagileak
horrela arrazoitu du zer leku duen
euren lanean isiluneak edo soinurik ezak. «Musika iradokitzailea»
da emaitza, «irudiekin bat doana», eta, Zeberioren ustez, badira
soinu mota hori bereziki gustuko
dutenak. «Gaur egungo bizitza
aldrebes eta azkar honetan, jendeak eskertu egiten du poliki eta
mimoz egindako lan bat entzuteko denbora hartzea. Badakigu gozatzen duten zale leialak ditugula,
eta asko betetzen gaitu horrek».
Hamasei abestik osatzen dute
lan berria, eta Tolosako musikariak sortu ditu gehienak. Lan berrian taldearen «ohiko kolorea
eta dinamismoa» nabari dela
azaldu du Zeberiok, baina baditu
berritasunak: «Ñabardura eta
soinu berriak topa daitezke. Izan
ere, elektronikarekin jolasean ibili gara, eta soinu diseinuari ere garrantzia eman diogu». Taldearen

ibilbide luzearen bilakaeraren
adibide da hori: «Pixkanaka,
hausten ari gara geure buruari
jartzen dizkiogun trabak eta mugak, eta diskotik diskora nabaritu
egiten da hori. Lehen diskoa egin

tean badira moldaketaren bat jasan duten doinu ezagunak ere:
«Bi bertsio dira: bata, Oi Pello Pello, Mikel Laboari omenaldi txiki
bat egiteko; haren ahotsa ere sartu
dugu. Bestea, berriz, Jean Baptiste
Elizanburuk sortutako
Ikusten duzu goizean
Iparraldeko kantu ezaguna». «Kantu indartsuak» ere entzun daiGaur egungo bizitza azkar
tezke erritmo lasaiekin
honetan, jendeak eskertu
egiten du mimoz egindako lana batera, lan berri guztietan «oreka» lortu nahi
entzuteko denbora hartzea»
izaten baitu Alos Quartetek. Hain justu, Zeberiok
«Inurri lana eginez lortu dugu
hogei urte betetzea, eta, hogei azaldu du «atmosfera
horiek guztiak elkartuurteren ondoren, ibilbidearen
ta» sortzen dela taldeaune gorenean egotea»
ren soinu bereizgarria.
Xabier Zeberio
Musikaria
Musikagilearentzat, ez
da oso erraza soinu begenuenean baino ausardia han- reizgarri hori kokatzea: «Leku asdiagoa dugu orain benetan senti- kotara egokitu gaitezke; hori da
tzen duguna egiteko».
gure arazo edo bertuteetako bat.
Hala, «tradiziotik ere edaten Getxofolk jaialdian izan gara,
duen taldea izaki», eta abesti adibidez, folk talde bat izan gabe.
gehienak berriak diren arren, tar- Baina folketik edaten dugu, baita

‘‘

Taldeko lau kideek baino gehiagok parte hartu dute Laudiskoan.
«Gure lanetan, ohikoa izaten da
hori. Zorte ikaragarria izan dugu
urte hauetan guztietan, hainbat
esparrutako artista ugarirekin lan
egiteko aukera izan dugulako»,
nabarmendu du Zeberiok. Euskal
musikari askorekin aritu izan
dira; hala nola Ken Zazpi, Niko
Etxart eta Kepa Junkerarekin. Eta
nazioarteko elkarlanak ere izan
dituzte, Dulce Pontes portugaldarrarena, esaterako. «Lagun asko
egin ditugu bidean, eta gehiago
egiten ari gara. Guk euren lanetan
parte hartzen dugun moduan,
eurak ere gonbidatzen ditugu
gure lanetara».
Hala gertatu da azken lanean
ere. Taldeak Iñigo Egia izan du
perkusioan, Ivan Alzate baxuan,
Aitor Etxebarria programazioetan, Oreka Tx-ren txalaparta ere
izan dute, Izaro Andresen ahotsa,
Juan Carlos Cambasen pianoa,
Enrique Solinisen antzinako tresnak eta Pablo Martin Camineroren kontrabaxua.
Alos Quarteteko kideek argi
dute eurena ez dela boladan dagoen taldea, «etorkizunera begirako taldea baizik». Horri esker,
«modu naturalean» egin dute bidea. «Inurri lana izan da gurea;
presarik gabe konposatu dugu,
poliki, baina geratu gabe». Horrela lortu dute hogei urte betetzea. «Eta, hogei urteren ondoren, ibilbidearen une gorenean
egotea. Inoiz baino kontzertu eta
proiektu gehiago dauzkagu».
Getxon eta Iruñean, dagoeneko, eskaini dituzte disko berriko
piezak jendaurrean. Dantzarekin
uztartu dute ikuskizuna, eta
emaitza «oso berezia» izan dela
azaldu du Zeberiok: «Dantza garaikidea eta gure musika elkartu
ditugu, eta Amaia Elizaran tolosarra eta Leire Otamendi donostiarra izan ditugu bidelagun». Ikuskizun hori eskainiko dute datozen
kontzertuetan ere, Alos Quartet
20 urte izenburupean. Abendurako eta urtarrilerako zehaztu dituzte Donostiako, Gasteizko eta
Tolosako emanaldiak, eta «ibilbidearen errepaso modukoa» izango dela zehaztu dute, gonbidatu
askorekin: «Berezia da hogei urte
betetzea, eta, horregatik, behar
den bezala ospatu nahi dugu urteurrena, gure lagun musikariekin eta zaleekin».
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Datorren astean Elkanoren Itsasoratzea kultur jaialdia egingo dute Getarian. Horrekin
hasiko da lehen mundu biraren V. mendeurrena gogoratzeko hiru urteko egitaraua.

Elkanoren uberan sartuta
Aitziber Arzallus Getaria

etarian bihar ekingo diete Elkanoren
mundu biraren V.
mendeurrena gogoratzeko ekitaldiei; Elkanoren Itsasoratzea kultur jaialdia antolatu dute bihartik
irailaren 17ra. Hain zuzen ere,
jaialdi hori izango da datozen hiru
urteetarako prestatzen ari diren
ekitaldietatik lehena. Haritz Alberdi Getariako alkatearen ustetan, «historia eta ondarea ezagutzeko aukera paregabea» izango
da mendeurrena.
Jaialdiko ekitaldi nagusiak hurrengo asteburuan izango diren
arren, hainbat ekintza antolatuko
dituzte aurreko egunetarako ere:
hitzaldiak, solasaldiak eta San
Anton menditik astronomia behaketa bat, tartean. Ikuspegi historikoa eta zientifikoa uztartuko
dituzte hitzaldietan. Filosofia, antropologia, astronomia, medikuntza edota gastronomian adituak direnekin solasaldiak egingo
dituzte, mundu bira ikuspegi desberdinetatik aztertzeko asmoz.
Astronomia behaketa, berriz,
Aranzadiren bidez antolatuko
dute. Izarrei begira nabigatzen
zuten XVI. mendeko marinelek,
eta nola egiten zuten ikasteko aukera izango da.
Juan Sebastian Elkano kide
zuen espedizio hura 1519ko irailaren 20an itsasoratu zen Sanlucar
de Barramedan (Cadiz, Espainia).
Elkano hiru urte geroago itzuli
zen Victoria ontzian, beste hamazazpi itsasgizonekin batera; hilabete batzuk geroago beste hamabi
itsasgizon itzuli ziren Cabo Verdetik. 2022ra bitartean jarraipena
izango duen egitasmo zabal baten
lehen ekintza izango da Elkanoren Itsasoratzea jaialdia, Mundubiraren ubera lelopean egingo
den ekitaldi sorta baten lehena.
1519ko itsas espedizio hura
merkataritza helburuekin abiatu
zutela ekarri du gogora Alberdik.
«Helburu ekonomikoarekin hasi
zenak, ordea, ondorio askoz ere
handiagoak izan zituen; gizarte
paradigma aldaketa ekarri zuen.
Hiru urte geroago, hainbat egoerak baldintzatuta, inondik inora
ere aurreikusita ez zegoen mo-
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duan amaitu zen espedizio komertzial hura, lehen mundu birarekin». Elkanok parte hartu zuen
espedizio hartan, baina ez zen
izan hura posible egin zuen itsasgizon bakarra: «Fenomeno zabalago baten parte da Elkano. Kultura baten isla da mundu bira osatu
izana; espedizioa ere kultura baten parte izan zen bere horretan:
euskal nabigatzaileen kopurua,
ontzien jatorria... Ez da kasualitatea. Horregatik diogu Elkano eta
mundu bira herri baten, gure herriaren kulturaren adierazle direla, Getariakoarena eta Euskal Herrikoarena». Itsasoa Getariaren
osagaia dela esan du. «Gure herriaren garapenean eta kulturan
eragin nabarmena izan duen gakoa».
Dena dela, badira mendeurren
ekitaldiokin kritiko diren herritarrak ere; mendeurrena «aitzakia» hartuta, historia «gaur
egungo interes politiko eta ekonomikoen arabera» moldatu
nahi dutela uste dutenak. Horiek
sortu dute Elkanori Bira egitasmoa, «Elkanoren eta historia eurozentristaren hausnarketa bultzatzeko eta orain arte historiak

isilarazitakoak lehen lerrora
ekartzeko». Gutxienez ehun norbanakok eta eragilek sinatu dute
Elkanori Birak abiapuntu modura
argitaratu duen manifestua.
Haien ustean, Elkano ez zen
izan azaldu ohi duten itsasgizon

ren egunerokoek erakusten duten moduan». Beraz, Elkano
omentzea eta eredutzat aurkeztea
«zentzugabekeria» dela adierazi
dute Elkanori Birako kideek,
«horrek etorkizuna baldintzatzen duelako». Egia azaleratzeko
garaia dela uste dute, eta
mendeurrena horretarako testuinguru egokia
dela. «Pedagogia lana»
Helburu ekonomikoarekin hasi egingo dute, «isilarazitakoak lehen lerrora ekarzenak ondorio handiagoak
izan zituen; gizarte paradigma tzeko».
Alberdiren esanetan,
aldaketa ekarri zuen»
baina, mendeurreneko
Haritz Alberdi
Getariako alkatea
ekitaldiekin lortu nahi
dutena ez da Elkano ere«Elkano gogoratzeaz gain,
du edo erreferente bilahistorian itsasora joan diren
katzea. «Argi dago eginmilaka euskaldunak ere
dakoak eginda daudela,
gogoratu nahi ditugu»
guk ezin dugula iragana
Maialen Gereka
aldatu, baina ez genuke
Getariako herri eragilea
erreparorik izan behar
eta merkatari eredugarria. «Oran iraganaz hitz egiteko, txarrez eta
hiriaren konkistan aritu zen Cis- onez, horrek gaur egungo errealineros inkisidore handiarekin ba- tatea hobeto ulertzen lagunduko
tera, eta batean eta bestean hilda- digulako, baita etorkizun hobea
koak eta bortxatuak utzi zituzten eraikitzen ere». Horregatik,
1519-1522 urteen arteko bidaian mundu bira jakin-minez aztertu
ere, bidaide izan zituen Antonio nahi dutela esan du. «IraganarePigafettaren eta Francisco Albo- kin ados edo kontra egon gaitez-

‘‘

Joan den uztailean egin zuten Elkanoren Itsasoratzea jaialdiaren aurkezpen ekitaldia. NEREA URANGA / UROLA KOSTAKO HITZA

ke, eroso edo deseroso senti gaitezke, baina iragana ezagutu eta
ulertu behar eta nahi dugu, etorkizuneko proiektuak hobeto bideratu ahal izateko, horiek alda
baititzakegu».
«Getariarren gogotik» sortu da
jaialdia, eta herritarren parte hartzearekin ari dira dena «diseinatzen eta antolatzen». Getariarrek
inguruko herrietakoekin banatu
nahi duten jaialdia dela ere adierazi du Alberdik. «Bereziki, mundu
birarekin lotura izan zuten euskal
udalerrietako bizilagunekin».

Doako ekintzak prest
Jaialdia herritar guztiak kontuan
hartuta antolatuko dutela azaldu
du Maialen Gereka herri eragileak. «Elkano gogoratzeaz gain,
historian itsasora joan diren milaka euskaldunak ere gogoratu nahi
ditugu». Askotariko ekintzak
izango dira, doakoak denak: jolasak, tailerrak, musika, sukaldaritza lehiaketa bat, herri bazkaria
eta erakusleiho lehiaketa, besteak
beste. Sukaldaritza lehiaketak eta
herri bazkariak espeziak eta arroza izango ditu osagai.
Itsasoratze sinboliko bat ere
egingo dute, eta mundu biraren
espedizioan parte hartu zuten
Euskal Herriko hainbat udalerritako ontziak izango dira bertan.
«Espedizioarekin harremana
izan zuten udalerriak ordezkatuko dituzten ontziak gurean nahi
ditugu». Saltokietan, berriz, erakusleiho lehiaketa egingo dute,
eta mundu birako herrialdeak
izango dituzte apaintzeko gai gisa.
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Zarautz, Ordizia eta Donostia b Euskal Jaiak

OÑATI Egurra Ta Kitto.
b Bihar, 00:30ean, Atzeko Kalean.

ALKIZA Xabi Solano, Zigor DZ
OÑATI Gauargi.

eta DJ Jotatxo.
b Gaur, 00:00etan, plazan.

b Igandean, 20:00etan,

Atzeko Kalean.
ALKIZA Ezten Giro.
ORDIZIA Nogen.

b Bihar, 00:00etan, plazan.

b Bihar, 23:00etan, Plaza Nagusian.

ALKIZA Izer eta Alabier.
ORDIZIA Muxutruk.

b Igandean, 19:30ean, plazan.

b Asteazkenean, 20:00etan,

ARRASATE De Vacas.

Plaza Nagusian.

b Gaur, 20:00etan, Kulturaten.

TOLOSA Elustondo neba-arrebak.
ARRASATE Hakima Flissi.

b Gaur eta bihar, 23:00etan,

b Bihar, 20:00etan, Kulturaten.

Bedaioko frontoian.

ARRASATE Lumi.

ZARAUTZ Managaitz

b Igandean, 20:00etan, Kulturaten.

eta Kabareokea.
b Gaur, 23:00etan, txosnetan.

ASTIGARRAGA Aiztondo

abesbatzaren entsegu irekia.
b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

Garai bateko ohiturak berritzen

ZARAUTZ Leihotikan eta Guri 5.

BEASAIN Grasso, Eskean Kristo

Sagardo Eguna izango dute bihar Donostian, Emaneurre Euskarari! eguna Ordizian, astelehenean iritsiko da
Zarauzko egun handia... Egunotan euskal jaietan murgilduko dira Zarautz, Ordizia eta Donostia, eta ez da faltako erromeria girorik, azokarik, dantzarik eta jan-edanik. Irudian, Zarauzko iazko euskal jaia. Besteak beste,
Kontxako Estropaden bigarren jardunaldia izango dute etzi Donostian, 11:00etan hasita. AIORA LARRAÑAGA

ZARAUTZ Udal Musika Banda

eta Unidad Alavesa.
b Gaur, 23:00etan,
Igartza-Loinazko jaietan.
BEASAIN Malos Tiempos

b Bihar, 22:30ean, txosnetan.

eta Alaken dantza taldea.
b Igandean, 20:00etan, Musika
plazan.
ZARAUTZ DJ Xaibor: Euskaraokea.

Bastardos eta Korkones.
b Gaur, 23:30ean, gaztetxean.

DONOSTIA Kaxueira.

EIBAR Lisabo, Amparanoia,

HONDARRIBIA Iosu Bayo, Unai

b Astelehenean, 13:30ean, Munoan.

b Bihar, 20:00etan, Aieteko jaietan.

DONOSTIA DJ Placida Yeye.

Iriondo eta Burguete Show DJak.
b Asteartean, 17:00etan,
Kasino Zaharrean.

ZARAUTZ Orots.

BEASAIN Kike Tormenta.

Masta Quba & Marie V eta
Okerreko DJa.
b Bihar, 22:30ean, Arraten.

b Bihar, 17:30ean, gaztetxean.

b Bihar, 20:00etan, Aieteko jaietan.

EIBAR Mugi Panderoa.

HONDARRIBIA DJ Kanu.
b Asteartean, 20:00etan,
Kasino Zaharrean.

Iñurritzako zelaian.

BEASAIN Sharp Cut eta Txemak.

DONOSTIA Chalart 58 & Matah

b Igandean, 18:30ean, Arraten.

b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

Electronic Dub.
b Bihar, 22:00etan, Dabadaban.

ELGOIBAR Parrapas.

BERGARA Arteus Orquesta.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

BERGARA Musbika Ensemble.
b Igandean, 19:00etan,

Mariaren Lagundia elizan.

b Gaur, 23:00etan, Arriaga auzoan.

DONOSTIA Habanera ikuskizuna:

Urko, Leire Martinez, Ainara Ortega
eta Euken Ostolaza, Iñaki Salvador,
Ana Huarte, Pedro Palacin, Luberri
abesbatza eta Gaztelupe otxotea.
b Bihar, 22:00etan, kaian.

DONOSTIA Fan & Go.
b Gaur, 20:15ean, Aieteko jaietan.

DONOSTIA Gedar eta Rock Covers.
b Gaur, 23:00etan, Txomiñenean.

HONDARRIBIA Puro Relajo.

ZARAUTZ Radio Revolucion, Sua

eta DJ Tirri & Tery.
b Astelehenean, 20:00etan,
txosnetan.

b Asteartean, 22:30ean, Arma

ELGOIBAR Laja eta Lutxurdio.

plazan.

b Bihar, 22:30ean, Arriaga auzoan.

ZARAUTZ Trikidantz.
b Astelehenean, 22:00etan, Munoan.

HONDARRIBIA Huntza.
GETARIA Serge.

b Asteartean, 22:30ean, Bentan.

b Igandean, 19:00etan, Katrapuna

ZESTOA EH Sukarra eta Rukula.
b Gaur, 18:30ean, Geltoki zaharrean.

kantinan.

HONDARRIBIA Et Incarnatus

HERNANI Benito Lertxundi.
b Gaur, 22:00etan, kiroldegian.

eta Garaian Garaiko Kantariak.
b Asteazkenean, 20:30ean,
Arma plazan.

b Gaur, 20:00etan eta 23:00etan,
Laranjadi plazan.

HONDARRIBIA Oihan Vega DJ.

LASARTE-ORIA Mikel Karton.

ZESTOA Davila DJ.

b Gaur, 19:00etan,

b Bihar, 20:00etan, Zabaletan.

b Bihar, 20:00etan, kalez kale,
eta 23:00etan, plazan.

DONOSTIA Herenegun eta DJak.
b Bihar, 23:00etan, Añorga Txikin.

b Astelehenean, 18:30ean,

ZESTOA Tximeleta.

DONOSTIA Tropicana Son.
b Bihar, 23:00etan, Txomiñenean.

DONOSTIA Axel Casas DJ.
b Gaur eta bihar, 23:30ean,

DONOSTIA Jamz Supernova,

Kasino Zaharreko lorategian.

Convent Gardenen.

Brava eta Ines.
b Bihar, 00:00etan, Dabadaban.

HONDARRIBIA Hondarribia Hiria

b Gaur, 23:00etan, Herri antzokian.

musika banda.
b Gaur, 23:30ean, Gipuzkoako
plazan.

LEINTZ GATZAGA Txerrikumeak,

plazan.

Sofokaos eta Streetwise.
b Gaur, 22:00etan, plazan.

ZIZURKIL Meliora, Anita Parker

LEINTZ GATZAGA Parrapas

eta La Desbandada.
b Gaur, 23:00etan, Elbarrenan.

eta The Big Mac DJ.
b Bihar, 23:00etan, plazan.

ZIZURKIL Gabezin.

b Igandean, 23:30ean, Bentan.

LEINTZ GATZAGA Los Tenampas

b Bihar, 20:00etan eta 23:30ean,
Elbarrenan.

HONDARRIBIA Tacumah

y el Mariachi.
b Igandean, 18:30ean, plazan.

DONOSTIA The Cue DJ.
b Gaur, 01:30ean, Txomin Enean.

DONOSTIA Vels Trio.
b Asteazkenean, 20:30ean,

DONOSTIA Squelette, The Upset,

Dabadaban.
DONOSTIA Easo abesbatza.

DONOSTIA Solea Morente.

b Ostegunean, 20:00etan, Aieteko
parrokian.

eta Sega Sound Killers.
b Gaur, 00:00etan, Bentan.
HONDARRIBIA Kresala.

b Bihar, 19:00etan, Convent

DONOSTIA Mystic Braves.
b Ostegunean, 20:30ean,

DONOSTIA Ara Malikian.

Dabadaban.

b Bihar, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIA DJ Bull.
DONOSTIA Ghau.

b Ostegunean, 22:00etan, Egiako

b Bihar, 20:00etan, Tabakaleran.

jaietan, Plaza Haundin.

Reggae Band, Linval Thompson
eta A Lone Ark Band.
b Astelehenean, 20:00etan,
Bentan.

ZESTOA Olatz Salvador.
b Igandean, 00:00etan, Laranjadi

HONDARRIBIA Amparanoia

Revertt eta Irmo.
b Bihar, 19:00etan, Dokan.

Gardenen.

LEGORRETA El Deseo del Doctor.

ANTZERKIA

OÑATI Kilimak, No Limits

ARETXABALETA Akelar:

eta DJ Elepunto.
b Gaur, 22:30ean, Atzeko Kalean.

b Gaur, 18:30ean, plazan.

Al Baker’s Saloon.
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BEASAIN Takolo, Pololo eta

Donostia b Errezital musikatua

DONOSTIA Filipe Barroso, Manuel

Elena Maddalena pailazoak.
b Gaur, 18:30ean, Igartza-Loinazen.

Aparicio, Ricardo Morte Ferrer eta
Belen Andreu: ¿Hasta dónde llegan
las nuevas neurotecnologías?
mahai ingurua.
b Ostegunean, 19:00etan,
San Telmo museoan.

DONOSTIA Trokolo: Burutik jota.
b Gaur, 17:00etan, Intxaurrondo

Zaharrean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIA Tentazioa:

Txanogorritxotik otso emera.
b Gaur eta bihar, 17:30ean,
Viktoria Eugenia Cluben.

DONOSTIA Kresala zinekluba:

Hiroshi Okuyamaren Boku Wa
Iesu-Sama Ga Kirai.
b Astelehenean, 19:30ean,
Trueba zineman.

DONOSTIA Clara Poch eta

Marçal Calvet: Flou Papagayo.
b Gaur, 18:00etan,

BESTELAKOAK

Julio Caro Baroja plazan.
DONOSTIA Trapu Zaharra:

ARETXABALETA Hodei magoa:

Turistreando.
b Gaur, 19:00etan, Nestor
Basterretxea plazan.

b Bihar, 19:00etan, Arkupe

DONOSTIA Let’s Go: The Hole Zero.
b Gaur eta bihar, 19:30ean eta

22:30ean, eta igandean, 18:00etan
eta 20:45ean, Viktoria Eugenian.
DONOSTIA Jose Cruz Gurrutxaga:

Tutti-magia.
kultur etxean.

Saizarbitoriaren letrei musika jarrita
Donostia Kulturaren eta Euskal Idazleen Elkartearen ekimenez, urteen poderioz bere tokia egiten ari da Poesia
Orduak ekinaldia. Egunero hasten delako nobelaren 50. urteurrenean, Ramon Saizarbitoriaren obra osoko zati
hautatuen irakurraldi musikatua egingo dute astelehenean, Viktoria Eugenia antzokian. Ez da sarrerarik ordaindu beharko, baina gonbidapena jaso beharko da, leihatilan bertan, 17:00etatik aurrera. JON URBE / FOKU

Umorea.
b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.
ZARAUTZ Alproja: Nitanic.

ZARAUTZ Aurresku Txapelketa.

EIBAR Mikel Mendizabal eta

DONOSTIA Gari, Montxo

b Astelehenean, 12:00etan, Munoan.

b Bihar, 11:30ean, udaletxe aurrean.

eta Joselontxo: Txirinbolo.
b Bihar, 12:00etan, Txomin Eneko
jaietan, Arteleku plazan.

ZESTOA Trotamundos:

ZARAUTZ Proyecto Larrua: Baserri.

German Meabebasterretxea.
b Igandean, 13:30ean eta
17:00etan, Arrateko zelaian.

Kutxa baten istorioa.
b Igandean, 12:00etan, Laranjadi
plazan.

b Bihar, 20:30ean, Modelon.

DONOSTIA Teatro Jarancio:

60 aniversario entre amigos.
b Bihar, 19:30ean, Intxaurrondo
kultur etxean.

b Gaur, 17:00etan, Elbarrenan.

DONOSTIA Zirika Zirkus: Egun on

ZIZURKIL Ramon Agirre eta

sikiera.
b Igandean, 12:00etan,
Intxaurrondo Zaharrean.

Inazio Tolosa: Putinen guardasola.
b Igandean, 21:30ean, Elbarrenan.

ZARAUTZ Larrain dantza.

plazan, eta 20:00etan Iñurritzan.

BERTSOLARITZA

DANTZA
DONOSTIA Eidabe: Gora Kasete!.
b Ostegunean, 18:00etan, Egiako

BEASAIN Igartzako Dantzarien

jaietan, Plaza Haundin.

Kofradiaren Eguna.
b Bihar, egun osoan, Igartzan.

Azken balea.
b Ostegunean, 18:30ean,
Aieteko jaietan, Jolastokian.

ALKIZA Maialen Lujanbio, Amets

Arzallus, Andoni Egaña, Sebastian
Lizaso, Aitor Mendiluze eta Iker
Zubeldia.
b Igandean, 18:00etan, elizan.

erraldoi eta buruhandiekin.
b Bihar, 17:30ean, Urgull menditik
Parte Zaharrera.

Egaña, Oihana Iguaran eta
Maialen Lujanbio.
b Gaur, 22:30ean, Zabiel plazan.

EIBAR Dantza solte txapelketa.
ERRENTERIA Clara Poch eta

b Igandean, 17:30ean, Arraten.

Marçal Calvet: Flou Papagayo.
b Bihar, 19:00etan, Pontikako
Arditurri kalean.

HONDARRIBIA Kemen taldea.

DONOSTIA Unai Agirre, Maialen

b Astelehenean, 20:00etan,
Arma plazan.

Lujanbio eta Aitor Mendiluze.
b Bihar, Konstituzio plazan.

HONDARRIBIA Meakako

DONOSTIA Unai Agirre, Uxue

Adixkideak: dantza plazan.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Santiago kalean.

Alberdi, Miren Artetxe, Amets
Arzallus, Unai Iturriaga eta Iker
Zubeldia.
b Bihar, 22:30ean, Konstituzio plazan.

HONDARRIBIA Demode Quartet:

LEINTZ GATZAGA Trokolo:

SORALUZE Herriko dantzariak.

Burutik jota.
b Bihar, 12:00etan, plazan.

b Igandean, 13:15ean, San Martzial

jaietan.

EIBAR Bertso afaria: Andoni

Egaña, Oihana Iguaran, Sebastian
Lizaso eta Maialen Lujanbio.
b Bihar, 21:00etan, Arrateko
Kantabria jatetxean.

maitasun istorioa emanaldia.
b Gaur, 22:00etan, Konstituzio plazan.

MUTRIKU Unai Agirre, Andoni

ZIZURKIL Miren Artetxe, Amets
Arzallus, Igor Elortza eta Maialen
Lujanbio.
b Astelehenean, 22:00etan,
Elbarrenako elizan.

b Igandean, 13:15ean, Arboledan.

b Gaur, bihar eta igandean,

DONOSTIA Dragoiaren jaitsiera,

DEBA Andoni Egaña

Arma plazan.

DONOSTIA Jorge Blass magoa.

eta Sebastian Lizaso.
b Gaur eguerdian, plazan.

b Igandean, 12:30ean, Arraten.

ORDIZIA Laguntasuna errondaila.

20:30ean, eta igandean, 12:00etan
eta 19:00etan, Esklaben ondoko
zelaian.

LIZARTZA Andoni Egaña

b Gaur, 22:00etan, Modelon.

EIBAR Kezka taldea.

HONDARRIBIA Hortzmuga: Jule.

b Gaur eta bihar, 18:00etan eta

DONOSTIA Iñaki Perurena: Harria

ZARAUTZ Lizardi Sariko finala.

b Asteazkenean, 17:30ean,

AZPEITIA Gure Zirkua.

eta Anjel Mari Peñagarikano.
b Asteazkenean, 12:00etan,
Zumardian.

BEDAIO Bertso poteoa:

eta Sebastian Lizaso.
b Asteartean, eguerdi eta
bazkalostean, Lasturren.

Demode en concierto.
b Astelehenean, 22:30ean,
Arma plazan.

kultur etxean.

20:00etan, Antzoki Zaharrean.

Mikel Artola eta Unai Mendizabal.
b Gaur arratsaldean.

DONOSTIA Tomaxen Abenturak:

b Igandean, 19:00etan, Arkupe

HONDARRIBIA Andoni Egaña
b Astelehenean, 14:00etan Musika

ZIZURKIL Zirika: Ondorengoak.

ARETXABALETA Txan magoa.

HITZALDIAK
DONOSTIA Aitor Furundarena:
Herri instrumentuen arautzea.
b Gaur, 19:30ean, Donostia
Kulturaren aretoan, San Jeronimon.
DONOSTIA J. L. Pons, Amparo

Grau, Anibal Monasterio Astobiza,
Arantxa Renteria eta Daniel Lopez:
¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas? mahai ingurua.
b Asteazkenean, 19:00etan,
San Telmo museoan.

DONOSTIA Ramon Saizarbitoriaren

Egunero hasten delako nobelako
zati hautatuen irakurraldi musikatua:
Koldo Izagirre, Iban Zaldua, Koruko
Heras, Mendiola, Jabier Muguruza,
Irene Ojanguren, Txeliz Oroz eta
Mertxe Parra.
b Astelehenean, 19:30ean,
Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA Jose Luis Otamendi,

Noemi Viana eta Iraia Elias:
Munduko Poesia Kaia errezital
hibridoa.
b Asteartean, 19:30ean,
Viktoria Eugenia antzokian.
ELGOIBAR Txiste afaria,

Gillermo Segurola eta Euxebio
Lasarterekin.
b Gaur, 21:00etan, Arriagako
jaietan.
HONDARRIBIA Santiagoko

Deabruak: su gaztelua.
b Astelehenean, 22:00etan,
Harresian.
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Uda amaieraren lekuko
Eibarren, erromeria giroan, Arrateko jaiak ospatuko dituzte asteburu honetan
b Kezka dantza taldeak hamalaugarrenez eskainiko du ezpata dantza, bihar
Unai Zubeldia

Eibar aldean egutegian Arrate
Egunari begiratzea baino hoberik
ez da izaten ulertzeko udak eman
beharreko gehienak eman dituela. «Urtero, irailaren 8an izaten
da Arrate Eguna, eta egun horren
ondorena normaltasun seinale
izaten da eibartar gehienontzat;
uda amaiera eta ohiko bizimodura buelta, guretzat horixe da
Arrate Eguna». Hala azaldu du

Patxi Lejardik, Eibarko Udaleko
Kultur zinegotziak. «Eibartarrontzat oso jai garrantzitsua da
Arratekoa, oso alaia. Erlijio kutsuaz aparte, guretzat oso berezia
da Arrateko Ama; gure zaindaria
da, oso gauza maitagarria».
Etzi izango da Arrate Eguna,
baina bihar eta irailaren 15ean ere
festa giroa izango da Eibarren,
Arrateko santutegiaren inguruan. Bihar bertan, meza izango
da, 18:00etan, eta salbea, txupi-

nazoa eta kanpai errepika iritsiko
dira ondoren. Ohi bezala, herri
kirolen txanda izango da gero,
19:00etan. Hodei Ezpeleta eta
Goizeder Beltza ariko dira aizkoran, eta Alex Txikon eta Udane
Ostolaza harri jasotzen.
«Arrate Egunaren bezperan
bertso afari bikaina izaten da beti
Arraten», hasi du azalpena Lejardik, eta puntako lau bertsolari
ariko dira aurten ere Kantabria
jatetxean: Oihana Iguaran, Se-

Hizkuntzak hitzak baino gehiago diren tokia!
Mailaren araberako hizkuntza ikastaroak
Adin guztietarako: haur, gazte eta heldu
Talde murriztuak
Cambridge Assessment English zentro aztertzaile ofiziala
Familientzako deskontu interesgarriak!

: Intxaurrondo (2) + Ondarreta +

943 67 47 33 / 943 31 07 53

elduaien@elduaien.com

www.elduaien.com

bastian Lizaso, Maialen Lujanbio
eta Andoni Egaña; Jon Mikel Mujika ariko da gai jartzaile lanetan.
«21:00etan hasiko da afaria, eta
giro ederra sortzen da gauerdirako». Sarrerak salgai daude, 32 euroan. Musika gosez daudenak
asetzeko, berriz, biharko rock
kontzertu bat antolatu du txosna
batzordeak. 22:30ean hasiko dira
emanaldiak. Lisabo, Amparanoia
eta Masta Quba & Marie V taldeak
igoko dira lehenengo agertokira,
eta Okerreko DJaren txanda izango da gero.
Berritasun gisa, aurten doako
autobus zerbitzua jarriko dute Eibarko Toribio Etxeberriatik ArraArrateko jaietako ezpata dantza.
tera igotzeko eta handik herriguKezka dantza taldeak sortu zuen,
nera itzultzeko. «Egun guztian
2005ean. SILBIA HERNANDEZ / ETA KITTO
hamar autobus ibiliko dira gora
eta behera, eta, horregatik, autoa
Eibarren uztea gomendatzen tza, Oier Araolaza dantza taldeko
dugu, eta, noski, Eibarrera berta- kideak eta dantza horren sortzaira autobusez edo trenez ingura- leetako batek orduan azaldu moduan, «genero rolen araberako
tzea».
Beroketa lana besterik ez da bereizketarik gabekoa». Hasieraizango biharkoa, iganderako bai- hasieratik mutilek eta neskek
taukate gordeta egitaraurik mar- parte hartzen dute ezpata dandulena. Hala nahi duten guztiak tzan.
10:00etan oinez abiatuko dira
Azitaindik Arratera bidean, eta Heziketarako kanpaina
gurdibide horretan gora ez dute Eibarko Udalak eta Eusko Jaurlafaltako saldarik, txorizorik eta ar- ritzako Osasun Publikorako eta
dorik —Zesteroko iturrian eskai- Mendekotasunerako zuzendariniko diete inguratzen diren guz- tzak egitasmo berezi bat ere jarriko dute martxan aurten: Bete zaitiei—.
Tonbola txikia, kalejira, meza, tez... baina emozioz!. «Informatrikitilariak, bertsolariak, bola jo- tzeko eta hezteko kanpaina da,
koa, dantza solte txapelketa... «Eta ohiko ezpata
dantza, noski», zehaztu
du Lejardik. «Sona handikoa da Arrateko Ama- Egun guztian hamar autobus
ren ezpata dantza, eta, ibiliko dira gora eta behera,
horrez gain, Kezka dan- eta, horregatik, autoa Eibarren
tza taldeak beste hainbat uztea gomendatzen dugu»
dantza ere eskainiko ditu
Arrateko zelaian, Usar- «Elkarte askok laguntza handia
tza udal txistulari taldea- ematen dute, eta herritarrek
ren laguntzarekin». sinetsi egiten dute; inplikazio
18:30etik 21:00etara, be- handia nabaritzen da»
rriz, erromeria izango da, Patxi Lejardi
Mugi Panderoa taldeare- Eibarko Udaleko Kultur zinegotzia
kin. Zinegotziak goratu
egin du Kezka dantza taldeak oso beharrezkoa. Jaia ez da edatea
«jantzietan eta dantza moldeen bakarrik, eta, alkoholaren konegokitzapenean» egiten duen tsumoaren arriskuaz ohartarazahalegina. «Lan dotorea egiten teaz gain, zakarrontziak edo komunak zaintzea zein garrantzidute berritze lan horretan».
Kezka dantza taldeak 2005ean tsua den ere azpimarratuko
sortu zuen Arrateko ezpata dan- dugu». Mugi Panderoa taldeare-
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EGITARAUA
Asteburu honetarako antolatu
dituzte Arrateko jaietako ekintza
gehienak, baina hurrengo igandean ere, goizean goizetik, festa
giroa izango da santutegiaren
inguruan.
Bihar
18:00. Meza, Arrateko santutegian. Ondoren, salbea, txupinazoa eta kanpai errepika.
19:00. Herri kirolen erakustaldia. Hodei Ezpeleta eta Goizeder Beltza ariko dira aizkoran,
eta Alex Txikon eta Udane Ostolaza harri jasotzen.
21:00. Bertso afaria, Kantabria
jatetxean: Oihana Iguaran, Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio eta Andoni Egaña.
22:30. Rock kontzertuak: Lisabo,
Amparanoia, Masta Quba
& Marie V eta Okerreko DJa.
Etzi
10:00. Azitaindik abiatuta, Arratera igoera, oinez. Salda, txorizoa eta ardoa banatuko dituzte
Zesteroko iturrian.
10:00. Kittonbola! tonbola txikia.
10:30. Kalejira, Eibarko Usartza
txistulari taldearen eskutik.
11:00. Meza nagusia Arrateko
santutegian; tartean, Arrateko

kin erromeria izango da jarraian,
18:30etik 21:00ak aldera arte.
«Oso giro ona jartzen dute beti,
eta ez dute huts egingo. Jende
guztia dantzan jarriko dute,
ziur».
Eibarko Udalak osatzen du egitaraua, baina Lejardik azpimarratu egin nahi izan du beste hainbatek egiten duten lana. «Kezka
dantza taldea, Eta Kitto euskara
elkartea, Asola Berri eta Andirao
elkarteak, Klub Deportiboko
atletismo batzordea, txosna batzordea... Elkarte askok laguntza
handia ematen dute, eta herritarrek sinetsi egiten dute; inplikazio
handia nabaritzen da, eta eskerrak eman beharrean gaude guzti-guztiei».
Urteen poderioz aldatuz joan
dira herri guztietako ohiturak,
baina Arrateko Jaiek euren izaerari eutsi diotela uste du Eibarko
Udaleko Kultur zinegotziak.
«Pixkanaka lekukoa hartzen ari
dira gazteak, eta gure programatik kanpo, adibidez, herri bazkari
bat antolatu dute aurten. Erabat
ados gaude horrekin, herritar
guztientzako eskaintza behar delako. Denek gozatu behar dute
jaiekin».
Irailaren 15eko jaiari dagokionez, krosa, meza, prozesioa, paella lehiaketa eta idi probak izango
dira egun horretan, Kofradia
Egunean eta Baserritar Jubilatuen
Egunean. «Erroskilla usaina ere
izango da», gaineratu du Lejar-

dik. «Arrateko Jaiek bere-berea
dute erroskilla usaina ere, eta aurten ere ez da faltako erroskillarik,
noski». Erretiroa hartuta dauden
baserritarrek bazkari giroan ospatuko dute eguna, Kantabria jatetxean.

Eguraldiari begira
Antolatzaileek eguraldiarekin
daukate ardura pixka bat, gaurgaurkoz euri pixka bat iragarrita
dagoelako bai biharko eta bai
etzirako. «Baina hartu beharreko
neurri guztiak hartuko ditugu».
Lejardik gonbidapen berezi bat
bidali nahi izan die Arrate oraindik ezagutzen ez duten horiei.
«Oso inguru polita da, ikusgarria
da eliza, eta baita zelaia ere. Garai
bateko erromerien isla da jaia, eta
merezi du bertatik bertara ezagutzea».

Amaren ezpata dantza Kezka
dantza taldearen eta Usartza
udal txistulari taldearen eskutik.
Ondoren, prozesioa eta ezpata
dantza.
12:30. Kezka dantza taldearen
eta Usartza udal txistulari taldearen eskutik, Arrateko Amaren
dantzen aurkezpena, zelaian.
13:30. Jainaga eta Narbaiza trikitilariak, eta Mikel Mendizabal
eta German Meabebasterretxea
bertsolariak.
17:00. Bertsolarien saioa: Mikel
Mendizabal eta German Meabebasterretxea.
17:00. Arrateko Amaren Hiru
Txirlo saria.
17:30-20:30. Bete zaitez... baina
emozioz!, Eibarko Udalaren eta
Jaurlaritzaren alkoholaren inguruko kanpaina informatzaile eta
hezitzailea. Alkoholemia kontrolak egingo ditu Sasoia elkarteak.
17:30. Dantza solte txapelketa.
18:30-21:00. Dantzaldia Mugi
Panderoa taldearekin.
Irailak 15
10:30. Simon Aldazabal XXIV.
Antxitxiketaldia.
11:00. Meza nagusia, bertsolariekin. Ondoren, prozesioa.
12:00. Paella lehiaketa.
14:00. Paella lehiaketaren sari
banaketa.
17:30. Idi probak.
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«Bizirik dagoen
seinale da
hizkuntza aldatzea»

s
ELKARRIZKETA

Elixabete Perez Gaztelu b Deustuko Unibertsitateko irakaslea
Azken urteotan gazteen komunikazioaren eta sare sozialetako hizkuntza
erabileraren ikerketan murgilduta dabil Perez, eta gazteen Interneteko
hizketaldien inguruko hitzaldi bat eman du, aste honetan, Donostian.
Udane Arbeo Donostia

«Betidanik» izan du interesa hizkuntzaren idazkerarekin eta
ahozkotasunarekin lotura duten
gaietarako. Euskal Filologian irakasle gisa aritutakoa da Elixabete
Perez Gaztelu (Errenteria, 1961),
eta Deustuko Unibertsitatearen
Donostiako campusean Komunikazio graduan Komunikazioaren
Teoria, Ahozko komunikazioa eta
Prentsa idatzia irakasten ditu
egun. Idazketa akademikoa, berriz, Bizkaiko campusean, Euskal
Hizkuntza eta Kultura graduan.
Gazteen hizketaldiak Interneten
hitzaldia eman zuen asteartean,
EHUren udako ikastaroetan,
Gazteak eta eleaniztasuna gaia
hizketagai hartuta. Euskal Herriko gazteek Interneteko hizketaldietan, bereziki, «beste aldaera
bat», beste kode moduko bat sortu dutela uste du errenteriarrak.
Zein oinarriri heldu zenion astearteko hitzaldia osatzeko?
Gazte hizkerez hitz egin nuen,
gazte guztiek ez baitituzte erabiltzen hizkera modu berak eta gazte
berak ez baitu komunikatzen
modu berean komunikazio egoera guztietan. Zein hizkuntza praktikaz ari garen bereizi behar da
hizkera aipatzean: praktika idatziaz edo ahozko praktikaz. Hiru-

garren bat ere bada egun, eta, hain
zuzen ere, horixe da gure aztergunea: txatetako mintzidatzia; hau
da, mintzatzetik eta idaztetik zerbait duen idazkera berria. Txatetan ez da idazten idazkera arautuaren arabera, baina idazkera
arautua dago oinarrian; eskolan
ikasitakoa. Gazte euskaldunek
Interneten, txatetan bereziki,
beste aldaera bat sortu dutela erakustea zen xedea. Hau da, harreman informaleko txatetako mintzidatziaren bitartez, beste komunikazio esparru bat irabazi dugu euskararen komunikaziorako,
ez baitu ordezkatzen idazkera edo
ahoskera formala.
Gaur egun, gazteek nola kontsumitzen dute Internet?
Guztiok kontsumitzen dugu Internet, ez gazteek soilik, eta ez helburu bererako. Guk, adibidez,
ezinbestekoa dugu lanerako,
hainbat ariketatarako, informazioa bilatzeko, idazteko, egunkariak edo testuak irakurtzeko...
Euskadiko Gazteen Behatokiaren
aurtengo txostenaren arabera, erkidegoko gazte guztiek (%99,7)
egunero erabiltzen dute sare sozialen bat.
Garai batetik aldatu egin al dira
gazteen hizketaldiak?
Hizkuntza beti ari da aldatzen, eta
bizirik dagoen seinale da hori.

Hiztun bizirik ez duen seinale da
aldatzen ez den hizkuntza. Beste
kontu bat da hizkuntza aldatzeko
modua, eta hizkuntzaren ideologiaren araberakoa izaten da hori.
Egun, estandarizazioaren eta eskolatzearen ondorioz, ikaragarri
zabaldu da hiztun profila, eta aldaketa asko etorri da horrekin.
Puri-purian daude sare sozialak.
Zein iritzi duzu hizkuntzaren zuzentasuna kontuan hartuta?
Hiztunek zein sare sozial eta zertarako erabiltzen duten jakiteko,
zuzena zer den zehaztu beharko
genuke lehenengo. Sare sozial
guztietan ez dut uste zuzentasunaren kontzeptua modu berean
aplikatu behar denik. Lagunarteko txat talde batean, adibidez, ez
dut uste zuzentasunak funtzio
handirik duenik. Baina, herrian
kartelen bat jarri behar bada,
zaindu egin behar da hori. Pribatua eta publikoa zer den ere kontuan hartu beharko litzateke.
Hizkuntzak elkarren artean nahastu egiten direla uste duzu?
Hori ez da gauza berria. Denok
elebidunak gara gutxienez; eleaniztunak gara denok. Hizkuntzen
artean harremana dagoenean,
ezinbestekoak dira hizkuntzen
arteko nahasketak. Kode aldaketa horri norberak jarri behar izaten dio muga, eta komunikazio
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helbururen bat ba ote duen aztertu behar izaten da. Kike Amonarriz soziolinguistak ere esana du
hizkuntzak nahastea dela, agian,
gazte hizkeraren ezaugarrietako
bat. Eleaniztunen arteko jolasetako bat izan daiteke hitz nahasketena. Baina gazte guztiek ere ez
dute hizkuntzarekiko sentiberatasun bera. Gure azterketan ikusi
dugu badirela kode aldaketarik
apenas egiten duten gazteak ere.
Irakasle zarenez, zein ikuspegi
daukazu ikasleekiko?
Kezkati samar nago, nire belarriek campusetan bertan ez dutelako entzuten euskara gehiegi. Ez
dakit ez ote garen erlaxatu; indar
pixka bat galdu dugu. Zorionez,
azken inkesten arabera, etxean
gehiago hitz egiten da euskaraz.
Zein ahulezia nabari dituzu komunikazioan?
Ahozkotasunari dagokionez, desberdintasun handia sumatzen

dut lekuaren arabera. Gazteek
unibertsitatean, zeregin akademikoetan, ez lukete adierazi beharko kalean, lagunartean bezala.
Hizkuntzaren erabilera zainduak
eskatzen duen hizkera ere indartu
beharko genukeela uste dut. Bestalde, joera bat ere badago zenbat
eta itxiago hitz egin, orduan eta
euskaldunago sentitzekoa edo,
baina, horrela jarraituz gero, elkar
ez ulertzera irits gaitezke. Elkar
ulertzeko sortu zen euskara batua, ezta?
Zein aldaketa espero dituzu gazteen hizketaldietan?
Gazteen bizimoduan hainbesteko
tokia duen komunikazio esparrua, sare sozialen mundua, baliagarri izatea itxaro dut. Bere buruarengan konfiantza handirik ez
duenarentzat, euskaraz ongi, erdipurdi edo gaizki dakien horrentzat, testuinguru mesedegarria
izan daiteke.

