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2020an 25 urte beteko ditu Ibarrako dantza taldeak, eta pauso bat albora ematear dago Nosellas b 4-5



Imanol Saiz Irun

A
zken urtebetean

milaka eta milaka

migratzaile iritsi

da Euskal Herrira.

Horietako asko

Europa iparralderako bidean sar-

tu dira Gipuzkoan, eta gehienek

Irunen egin dute geldialditxoa.

Azken hilabeteetako fluxuaren

igoerarekin, migratzaileek zen-

bait aterpetxe eskuragarri izan di-

tuzte hirian. Bada, urritik aurrera,

migratzaileentzako beste zentro

bat izango du Irunek, eta, Guru-

tze Gorriko arduradunek zehaztu

dutenez, «orain artekoak baino

handiagoa eta erosoagoa».

Eusko Jaurlaritzaren ekimenez

zabalduko dute zentro berri hori.

Joan den astean jakinarazi zuten

albistea, zenbait ordezkarik gu-

nera bertara egindako bisita bat

probestuz. Gurutze Gorriak ku-

deatuko du zentro berria, eta

ehun plaza eskainiko ditu orota-

ra. Azken hilabeteotan Irungo

Martindozeneko aterpetxean

egin dute lo migratzaile horietako

askok; hirurogei plaza izan dituz-

te eskura bertan.

Gurutze Gorriko Babes eta

Arreta programen arduradun

Nahia Diez de Corcuerak eman

ditu zentro berriaren xehetasu-

nak. Egungo aterpetxea udalak

kudeatzen duenez, eta bereziki

hiriko gazteei begirako jarduerak

eskaintzeko gunea denez, «bes-

telako funtzioak berreskuratzeko

apustua» egin du Eusko Jaurlari-

tzak. Fluxua iazkoa baino han-

diagoa izan zitekeela pentsatuta

erabaki dute plaza kopurua han-

ditzea. «Gorako joera nabaritu

dugu hemen, Euskadira iristen

diren migratzaile gehienek Irun-

go baliabideak erabiltzen dituzte-

lako».

Gune berria prestatzeko egoki-

tu egin dute Belaskoenea auzoko

auto kontzesionario zahar bat.

Azken hilabetean obra ugari egin

dituzte bertan, etorkizuneko ha-

rreraguneari itxura berria emate-

ko asmoz. Komunak, dutxak,

emakumezkoen eta gizonezkoen

eremuak, soinean daramatena

gordetzeko aretoa, aisialdi ere-

mua... Prest dute ia dena, eta ohe-

ak eta altzariak eramatea soilik

falta zaiela zehaztu du Diezek.

Martindozenea aterpetxetik zaz-

piehun bat metrora dago zentro

berria. «Espazio handia da, Mar-

tindozenea baino erosoagoa».

Azken urtebetean egungo ater-

petxean eskaini duten bezala,

eguneko zein gaueko zentroa

izango da Belaskoenea auzoko

gunea. «Erosotasun guztiak es-

kaini nahi dizkiegu hona

iristen direnei; hala nola

atseden hartzeko, sake-

lakoak kargatzeko eta

bestelako jarduerak egi-

teko aukera izan dezaten

bertan». Ia ehun bolun-

tario ariko dira aterpe-

txean. «Egun, laurogei

inguru aritzen gara Irun-

go zentroan; kide guztiok

proiektu honetan baka-

rrik ari gara lanean».

Urrian zentro berriaren

ateak zabaldu bezain las-

ter, Martindozeneko

aterpetxea betiko itxiko

dute migratzaileen harrera gune

bezala.

Azken hilabeteetako egunero-

koa aztertuta, irundarren babesa

eskertu nahi izan dute Gurutze

Gorriko boluntarioek: «Eta herri-

tarrek orain arte eman diguten

babes hori guztia mantendu egin-

go dela uste dugu. Migratzaileen

arreta da garrantzitsuena; berdin

dio arreta hori non ematen den.

Ahalik eta gizatasunik handiena-

rekin erantzun behar diogu egoe-

rari».

Arazoa, «berbera»
Erabakiarekin oso pozik daude

Gurutze Gorriko kideak, baina ez,

ordea, Irungo Harrera Sareko ki-

deak. Batetik, Irungo Udaletik eta

Eusko Jaurlaritzatik deirik jaso ez

izana salatu dute. «Inork ez digu

abisatu; guri Ahal Dugu-ko zine-

gotzi baten bitartez iritsi zaigu al-

bistea», azaldu du Ruth Lopezek,

sareko kideak. Bestetik, zalan-

tzan jarri dute zentroaren eragin-

kortasuna, eta egoera iraultzeko

ez dela «benetako tresna» salatu

dute. Orain arte Martindozenean

gertatzen den bezala, zentro be-

rrian ere hirira iristen diren mi-

gratzaile guztien beharrek «kolo-

kan» jarraituko dutela azaldu

dute. «Arazoa berbera izango da

aurrerantzean ere. Joan den ne-

guan ez ziren betetzen Martindo-

zeneako hirurogei plaza horiek,

eta, ondorioz, aurrerantzean ere

ez dira beteko gune berri horreta-

ko ehun plazak». 

Lopezen arabera, gunean lo

egiteko jartzen dituzten baldin-

tzen ondorioa da hainbeste ohe

hutsik geratzea. Azken hilabeteo-

tan erakundeek migratzaileei ja-

rritako baldintzak «gogorre-

giak» izan direla salatu dute,

behin eta berriro, sareko kideek,

eta erakundeen jarrera aurreran-

tzean ere «berbera» izango dela

azpimarratu dute. Hala, eskatu-

tako baldintza guztiak betez gero,

gehienez bost eguneko egonaldia

egin dezakete hirira iritsitakoek.

«Penintsulatik sartzeagatik kan-

poratzeko agindurik ez badago,

migratzaile hori ez dute onartuko

Irungo zentroan», azaldu du sa-

reko kideak.

Gauzak horrela, gazte askok

egunak eta gauak kalean igaro be-

har izaten dituztela azaldu dute,

haserre, eta urritik aurrera ere

egoera berbera izango dela zehaz-

tu dute: «Zer dago horren guztia-

ren atzean, batzuk soilik onartu

ahal izateko? Ez dugu ezertxo ere

ulertzen». Irungo Harrera Sareko

kideek, hamaikagarrenez, eskae-

ra argia egin diete egungo erreali-

tatearekin zerikusia daukaten

erakunde guztiei: inor kalean gera

ez dadin bertan lo egiteko baldin-

tzak leuntzea. «Europako edo-

zein herrialdetatik nahiz Espai-

niako hegoaldetik iritsita ere, de-

nei lo egiteko eskubidea berma-

tzea exijitzen dugu».

Eusko Jaurlaritzak urrian migratzaileentzako zentro berri bat zabalduko du Irunen.
Plaza gehiago izan arren, arazoak «berdin» jarraituko duela salatu du Harrera Sareak.

Geldialdia egiteko gune berria

Migratzaileentzako Irunen irekiko duten zentro berria; ehun lagunentzat tokia izango du. IMANOL SAIZ

Irungo baliabideak erabiltzen
dituzte Euskadira iristen diren
migratzaile gehienek, eta
gorako joera nabaritu dugu»
Nahia Diez de Corcuera
Gurutze Gorriko kidea

«Europako edozein
herrialdetatik iritsita ere, 
denei lotarako eskubidea
bermatzea exijitzen dugu»
Ruth Lopez
Irungo Harrera Sareko kidea
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Irati Saizar Artola Ibarra

Egiten duenaz aprobetxatzen da-
kiten horietakoa da Eli Nosellas
(Tolosa, 1959). Dantza talde bate-
an, Alurren, aurkitu zuen gazte-
tan bizi izandako «etapa gogor
bat» atzean uzteko aukera. Izan
ere, Franco hil baino aste batzuk
lehenago atxilotu eta torturatu
egin zuten, 16 urte zituela. Bizitza
berregiteko intentzio horretan,
dantzak «garrantzi handia» izan
duela azpimarratu du.
Ibarrako dantza taldeak mende

laurdena beteko du datorren ur-
tean, eta, orain arteko dantzariak
elkartuta, emanaldi berezi bat ari
dira prestatzen. Kosta egingo
zaiola aitortu duen arren, bide ba-
tez, ibilbide horri agur esan nahi-
ko lioke Nosellasek.
Dantza taldeak 25 urte beteko

ditu datorren urtean. Badira ba-

tzuk.

Asko dira. Beti esaten dut, Alu-
rrentzat asko, eta niretzat ere bai.
Baina azkar pasatu zaizkit. Atzera
begiratuta, gauza asko ikusten di-
tut orain. Ibilbidea gogoratzen
hasten garenean, argazkiak ikus-
ten-eta, adibidez, egungo gazteek
ez dituzte ezagutzen gauza asko
eta asko, ezta taldekideak ere.
Gauza asko gogorarazi behar iza-
ten dizkiet halakoetan.
Zer leku izan duzu dantza talde-

an?

Beti egin izan dut zuzendari eta
koordinatzaile lana; denetik egin
izan dut. Guraso elkartean hasi
nintzen berez, egun Sendi Ekin-
tza den horretan. Hor sartu nin-
tzen, orduko dantza taldea bul-
tzatzeko; izan ere, galtzeko arris-
kuan zegoen. Garai hartan,
dantza taldeko gazteek beraiek
eskatu zuten berrikuntzaren bat-
edo nahi zutela. Euren iritzia eta
nahia mahai gainean jarri, eta ho-

rretan hasi ginen. Geroztik, eurei
entzutea eta euren eskaerei aurre
egitea izan dira 25 urteotako nire
lanak.
Nola deskribatuko zenuke Alurr

dantza taldea?

Ikasturte berrirako plana egiten
ari gara orain. Ikasle batek hala
esan zidan 25. urteurrenerako
dantza zaharrak gogoratzen ari
ginen batean: «Eli, a zer-nolako
lana egin duzun, eta zenbat ordu
kendu dizkizun dantza taldeak».
Baina, niretzat, familia handi bat
izan da Alurr. Eta «familia handi
bat» esaten dut; izan ere, zuk
asko maite duzu familia, asko
zaintzen duzu, baina familiak
asko kentzen eta ematen dizu.
Bada, berdin izan da Alurr, eta
gaur egun ere hala da. Ordu asko
kendu dizkit, baina asko eman
dit ziklo desberdinetan, adin des-
berdinetan gazteekin egote
horrek.
Jendea ezagutzeko txokoa izan

da, beraz.

Ezagutzekoa eta ikastekoa. Dan-
tzariek ere zerbait ikasiko zuten,
ziurrenik; hala pentsatzen dut.
Baina, zahartu ahala, gauza asko
galtzen edo uzten joaten zara,
konturatu gabe, dinamika batean
zaudelako edo, eta gazteek begiak
irekiarazi izan dizkidate askotan;
eta ona da hori. Nire kasuan,
behintzat, asko balio izan dit.
Nola gogoratzen dituzu hasta-

peneko garai haiek?

Sorkunde izeneko talde bat zego-
en, berez, Ibarran; Tolosako Uda-
berri dantza taldearen bereizketa
moduko bat izan zen hura. Gaur
egun Tolosako Amarotz auzoan
bizi diren bi gazte etortzen ziren
eskolak ematera. Aspaldiko ga-
raiak dira horiek, 25 urte baino
gehiago pasatu baitira ordutik.
Garai hartan, Ibarrako Udalean

bazen Abaltzisketako Jose Luis

Zubeldia dantzariarekin batera
Beasainen lan egiten zuen zine-
gotzi bat. Zinegotzi hark Zubel-
diari aipatu zion Ibarran bazela
haurren dantza talde txiki bat,
baina helduak ere ikastaroak
eskatzen ari zirela. Eskola batzuk
emango ote zituen galdetu zion,
eta hor hasi zen guztia. Ni neu
izan nintzen apuntatzen lehena.
Ikastaro batzuekin hasi ginen,
eta, ikastaroen ondoren, grina
handiagoa genuela ikusita, dan-
tza talde bat sortzeko beharra
sentitu genuen. Zegoenari heldu
genion orduan, eta gazteek eska-
tutakoari euren nahia gehituta,
horrela egin genuen aurrera.
Txikitik handira joan zarete.

Taldetxo txiki bat hasi ginen, eta
egia da izugarri hazi zela urte
gutxian. Gehiago normalizatzen
hasia da orain, eta eskertu egiten
dugu hori ere.
Gaur egun, zenbat dantzarik

osatzen dute taldea?

Ez dakit kopurua, eta, gainera, ez
zait gustatzen jakitea ere. Konta-
ketarako bi zatitan banatu behar-
ko litzateke, gainera. Izan ere,
bertakoek osatzen dutena da
bata, Alurr Ibarra deitzen diogu-
na, herrian dagoena; eta inguru-
ko herrietako proiektuetan dabi-
len jendeak osatutakoa da bestea.
Izan ere, taldea hazten hasi zene-
an, inguruko herrietako gazte
asko hasi zen etortzen, eta jende-
tzari aurre egin ezin zitzaion
momentu bat iritsi zen.
Hamar urte inguru pasatu

izango dira, agian, herri txikietan
proiektuak aurkezten hasi gine-
netik. Garai batean, Udaberri
dantza taldea iristen zen hainbat
herritara, baina, gauza bategatik
edo besteagatik, uzten hasi ziren
pixkanaka, eta herri txikietan
galtzen hasi zen dantza. Proiek-
tuak aurkeztu genituen guk, 12

urtera arte-edo, behintzat, hau-
rrak herrian mantentzea garran-
tzitsua zela defendatuz. Hori ere
ez da erraza; izan ere, haur kopu-
rua ez da handiegia izaten, irakas-
le gehiago eskatzen dituzte bate-
an eta bestean, eta ez dugu izaten

aukerarik herri guztietara irakas-
le bat bidaltzeko. Bederatzi herri-
tara joaten gara egun, eta herrian
bertan mantentzen dugu 12 urte
arteko eskaintza; Ibarrara etor-
tzea eskaintzen zaie gero. Beraz,
talde horiek guztiak batuta zen-
bat izango ginatekeen? Izugarri.
Ikasle kopurua bezala, dantza

bera ere aldatuko zen, ezta? Ba

al da alderik hasierako dantza

haiek gaur egungoekin aldera-

tuta?

Guk, beharbada, ez dugu hain-
beste ikusi. Izan ere, hasiera har-
tan, dantzari gazteek tradiziona-
letik aldaketa bat nahi zutela esan
ziguten, eta berrikuntzekin hasi

ginen. Haiek proposatu-
ta, Edu Muruamendia-
raz ekarri genuen; izan
ere, orduan harekin ari
ziren Ibarrako bi
gazte,Villabonan, dantza
askatuko txapelketarako
prestatzen. Prest agertu
zen, eta berehala ekin
genion taldeak osatzeari. 
Ez zen batere erraza

izan, diru aldetik estu eta
larri ibili ginelako. Izan
ere, irakasle profesional

batekin ari ginen. Berrikuntzekin
hasi ginenetik, 2002an egin
genuen lehen jaialdia, eta
hurrengo ikasturtean dantzari
kopuruak izugarri egin zuen
gora. Gerora hasi gara estilo des-
berdinak uztartzen, bai dantza
garaikidea eta bai dantza klasi-
koa.
Gaur egun osasuntsu al dago

taldea?

«Ordu asko kendu
dizkit dantzak, baina
izugarri eman dit»
Eli Nosellas b Alurr dantza taldeko koordinatzailea

Datorren urtean mende laurdena beteko du Ibarrako Alurr dantza
taldeak. Sortzaileetako bat da Nosellas, eta koordinazio lanetan 
ari da gaur egun ere; gertu ikusten du etapa horren amaiera.

Ikastaroekin hasi ginen, 
eta, grina handiagoa genuela
ikusita, talde bat sortzeko
beharra sentitu genuen»

«Niri kosta zait gauzak hasi eta
bukatu egiten direla ikustea
edo onartzea. Aspaldi hasi zen
nirea, eta gertu dago bukaera»

‘‘
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Mojetan ikasi zenuen. Han egi-

ten al zen dantzarik?

Denbora asko galdu nuen moje-

tan. Garaian garaikoa zegoen, eta

hala tokatu zen. Ez nuen izan au-

kerarik, baina musika eta dantza

asko gustatu izan zaizkit betida-

nik. Etxeko egoera gehitu behar

zaio horri; zortzi anai-arreba gara,

eta etxeko egoera ez da izan erra-

zena. Asko eman didate, ahal du-

ten guztia, baina nik momentuan

ez neukan aukerarik nahi nuena

egiteko. Konforme nago, hala ere.

Zuk hala aitortuta, dantza talde-

aren ikusle bat gehiago izango

zara laster. Etsiko al duzu? 

Beti hor egongo naizela esaten

diet nik. Ni gabe ere aurrera egiten

ikusi nahi ditut. Modu batera edo

bestera, baina martxan. Edozein

gauzatarako hor egongo naiz ni.

Asko dut ikasteko, eta zaila egingo

zait kanpotik begira egotea. Den-

bora asko daramat «banoa» esa-

ten, baina ez naiz joaten. Argi da-

go, ordea, hor nagoen bitartean

egin egiten dudala, eta nire izaera-

gatik segituan aurreratzen naize-

la. Baina agur esan behar diet.

Kanpotik ikusi nahi ditut, eta, ba-

besa behar dutenetan, lagundu.

Bai, bai; oso osasuntsu dago. Hala

ere, nik beti esaten dut etorkizu-

nerako arazo bat dagoela gaur

egun, eta ez Alurren bakarrik,

orokorrean baizik: jende asko ari

da egunerokoan, ardurak hartze-

ko ere prest dago jendea, baina

zaila da jarraipena egingo duen

norbait aurkitzea. Batetik, gazte-

ek oso prestakuntza handia eta

aukera asko dauzkate dantzara-

ko, baina komeriak izaten dira

gidari lanetan hasteko. Eta uste

dut garrantzitsua dela, atzean tal-

dea izanda ere, buru bat eduki-

tzea, baina zailagoa da hori.

Pozik nago, hala ere. Izan ere,

bere garaian gazte batzuek dan-

tzatik bizitzeko hautua egin

zuten, eta kanpoan ibili dira.

Bueltatu egin dira, ordea, eta

dantzari heldu diote hemen ere.

Badirudi, beraz, 25 urteren ondo-

ren, erretiroa hartzeko modua

izango dudala.

Emanaldiak egiten dituzuen

bitartean, beraz, aurrera jarrai-

tuko du taldeak, ezta?

Nik beti esaten diet, ni ez nagoe-

nean, ziurrenik, ez dela berdin

izango, beste modu batera fun-

tzionatuko duela taldeak. Berdin

zait nola, baina jarrai dezatela

aurrera. Gero gerokoak. Niri

kosta zait gauzak hasi eta bukatu

egiten direla ikustea edo onar-

tzea. Aspaldi hasi zen nirea, eta

gertu dago bukaera.

Lana koordinatzeaz gain, dan-

tzan ere ibili izan zara, ezta?

Bai, ibili izan naiz, baina dantzari

frustratua izan naizela esan izan

dut. Nik dantza egin nahi nuen

gaztetan, baina ezin nuen. Tolo-

sarra naiz, baina ez nintzen han

bizi; Belauntzako Beotibar auzo-

an bizi izan naiz betidanik, eta

garai hartan, bertakoa ez nintze-

nez, ezin nintzen sartu dantza

taldean. Dantzatzea zen, ordea,

nire pasioa. Oso berandu hasi

nintzen dantzan, eta gerora ikasi

nuen, baina ez da berdin.

Umetan ikasi beharreko zerbait

al da dantza?

Bai. Baina, tira, disfrutatu egiten

dut oraindik, eta, gaur egun ere,

dantzan hasten naiz musika en-

tzutean, eta gozatu egiten dut.

«Eli, dantzari ona zinen?», gal-

detzen didate gaur egun. Eta ezetz

erantzuten diet, baina ez zaidala

inporta. Niretzat, disfrutatzea da

garrantzitsuena.

IRATI SAIZAR ARTOLA

I. Saizar Artola Ibarra

Herriko jardunak eta Alurr dan-

tza taldean egindako lanak eman

diote sona Eli Nosellasi, baina ur-

tarrilean bestelako gai batekin

agertu zen haren izena lerrobu-

ruetan. 1975ean eta 1976an Jesus

Muñecas Guardia Zibileko kapi-

tainaren eta beste guardia zibil ba-

tzuen torturak jasan zituztela sa-

latu zuten sei lagunek Tolosako

epaitegian, eta tartean zen Nose-

llas ere. 16 urte zeuzkan orduan.

Gaztetan etapa gogorra pasatu-

takoa zara. Mojetatik langileen

aldeko borrokara egin zenuen

salto, eta kartzelan ere egon zi-

nen.

Bai, etapa gogorra izan zen. Gogo-

rra diot, oso gauza gogorrak bizi-

tzea tokatu zitzaidalako, eta orain

dela gutxi gogorarazi ditugulako.

Orain gutxi arte, ahaztuta edo ba-

rruan gordeta neukan dena, mina

ematen didalako. Baina, era bere-

an, pentsatzen dut gauza guztiek

daukatela onetik zerbait, eta eta-

pa horrek ere gauza asko erakutsi

zizkidan.

Oso gaztea nintzen, beti borro-

katu izan naiz bidegabekerien

kontra, eta hala jarraitzen dut

orain ere. Sugandila baten pare-

koa nintzela esaten du amak,

ipurtarina, eta zorte txarra izan

nuen. Tokatu egin zitzaidan; mo-

mentu txarra, pertsona txarra...

Tolosan. Hori ere pasatu nuen.

Baina, orain, berriro heldu diogu

gaiari, eta gaizki pasatzen ari naiz.

Mingarria da niretzat, eta nire in-

guruarentzat ere bai. Gauza asko

gordeta eduki izan ditut orain ar-

te, eta ez dut inor mindu nahi

orain, niretzat mingarria bada in-

guruarentzat ere hala izango de-

lako. Agian, ez nuen nahi besteek

niretzako zein gogorra izan den

ikus zezaten; gauza asko ez dut

nahi haiek jakiterik.

Etapa hori amaitzeko, ordea, ha-

si beharra zegoen noizbait. Sala-

tzeko beharra sentitu zenuen?

Egin beharra zegoela esaten zidan

nire kontzientziak, baina saiatu-

ko naiz ahalik eta gutxienek sufri

dezaten.

Alde positiboa bilatzen saiatu

beharko da halakoetan, ezta?

Hala da, bai. Asko ikasi dut. Sufri-

mendua izan da, zoritxarrez, bai-

na gauza asko erakusten ditu su-

frimenduak. Orain, agian, senti-

beragoa naiz gauza askorekin.

Nik borratu egingo nuke etapa

hori, oso-oso gogorra izan zelako,

16 urte nituelako, gauza asko ez

nituelako ulertzen, eta gauza as-

kotan markatu egin nauelako.

Baina, tira, hori tokatu da, hori bi-

zi izan dut, eta aurre egin diot bizi-

tzari; familia zoragarri batekin,

gainera. Beti esaten zidaten ez

nuela lortuko ama izaterik, baina

lortu dut, amona ere banaiz, eta,

oraintxe bertan, alabaz, bilobaz

eta amaz disfrutatzen ari naiz ahal

dudan guztian.

Momentu horiek igaro eta bizi-

tza eraikitzea tokatu zitzaizun... 

Bai. Kanpora joan nin-

tzen, eta 20 urte inguru-

rekin bueltatu nintzen.

Dantzaren munduan ha-

si nintzen jarraian. 27 ur-

terekin alaba izan nue-

nean, lan arloan ez ge-

nuen izan zorterik eta bi

urte igaro genituen Zega-

man. Dantza utzi nuen,

baina berriro heldu nion

herrira bueltatzean.

Dantza lagungarri izan

zaizu zure bizitzan? 

Ez dakit lagundu didan, gauza as-

ko kendu dizkidalako. Baina oso

garrantzitsua izan da nire bizi-

tzan. Balio izan dit, agian, etapa

gogor hori alde batera uzteko; zer-

baiti heldu, eta buru-belarri ho-

rretan murgiltzeko. Egin dudan

guztiarekin disfrutatzen saiatu

izan naiz, eta horrela ari naiz orain

ere, bestela ere sobera izaten dire-

lako gauza txarrak.

«Ahaztuta edo
barruan gordeta
neukan dena, mina
ematen didalako»

Beti borrokatu izan naiz
bidegabekerien kontra.
Sugandila baten parekoa
nintzela esaten du amak»

«Salatu beharra zegoela
esaten zidan kontzientziak,
baina saiatuko naiz ahalik eta
gutxienek sufri dezaten»

‘‘
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Danel Agirre

Kokaina eta auto
garestirik gabe

G
izonezkoen 40. urte-

mugako krisiak oso

prentsa kaskarra du.

Kokaina beranduegi

ezagutu, emaztea popatik har-

tzera bidali, auto garestia erosi

eta arrasto pare baten truke nes-

ka gazteekin oheratzen saiatzeari

ekiten dion abokatu okaztaga-

rriarekin lotu ohi nuen nik ere

oraindaino. Deskuidatuta nenbi-

len: badira bizitzaren erdibideko

oso bestelako txakalaldiak. Tris-

teak orobat, patetikoak nahi ba-

duzu, baina ez hain friboloak.

Esku-eskura —ezin freskoago—

nire kasua dut. Eta horixe konta-

tuko dizut, axola ez bazaizu.

Hain urrun sumatzen nuen

tarteko helmugara tupustean ai-

legatu naiz ia, eta oraindaino pre-

karitatetik aldentzeko modurik

topatu ez dudanaz jabetzeak toki

nahiko ilunean nauka. Aspaldi ez

dela, nire egoera ekonomikoak

ezinbestean, modu naturalean

hobera egingo zuen konbentzi-

mendua nuen. Esna mantendu,

edozerekin proba egiteari ikara-

rik izan ez, eta jendearekin txu-

kun konplituz gero, ordainak ere

ezinbestean emendatuko zirenaz

ziur nintzen. Kalkulu akats handi

samarra izan zela idatziko dut,

nire arinkeria modu zehatzagoan

definitzen ez hastearren.

Zazpi urtetik gora daramatzat

Berlinen osasun txartelik gabe.

Autonomoentzat zergak gurean

baino askoz altuagoak dira Ale-

manian, eta Gipuzkoako Ogasu-

nari baino ezin dizkiot ordaindu.

Eskerrak katarro tontorik ere ha-

rrapatzen ez dudan: benetan gai-

xotuz gero, etxera itzultzea beste

erremediorik ez litzaidake gera-

tuko. Hilabete bukaeraero kontu

korrontetik agurtu ohi nauten

berrehun euroak gobernatzea di-

ziplina artistiko bilakatu dut ia.

Nire patu miserablea modu

dramatikoan aurkeztu zale naiz.

Adin bereko adiskide gehienak

antzeko itolarriek jota ikusteak

ematen dit, ordea, urrik ere gai-

nantzezten ari ez naizenaren

ziurtasuna. Beranduegi baino le-

hen gutxienekoa kotizatu edo

soldata barregarriak kobratzeari

laga nahi, eta lan merkatura be-

giratu bezain pronto paralizatuta

sentitzen dira. Gurasoek lagako

dizkieten ondasun apurrak liki-

datzen imajinatzen dute beren

burua, lotsatuta. Panorama tetri-

koari konponbidea ipintzeko

denbora bai, baina gero eta irtee-

ra errealista gutxiago sumatzen

dituzte, duintasuna errendituta

ere. Urrutiegi joan gabe, berripa-

per honetako behargin beterano-

en artean errepikakorra den es-

tualdia da.

Arrauna uretan sartu, eta orain

arteko norabidea zuzentzeko zia-

boga koskorra eman nahian ira-

gan ditut azken hilabeteak. Esko-

la batean hautaketa prozesua pa-

satu dut, nire diseinatzaile profila

Berlingo lantegien egungo eska-

kizunetara egokitzen ahalegin-

tzeko. Ez dut matrikulatzerik lor-

tu, elkarrizketa egin zidatenean

«sektorean ohikoa den erritmo

eta presioa jasateko» gai ez omen

nindutelako ikusi. Enpresa tek-

nologiko batean curriculuma bo-

tatzeko zaharregia naizela ohar-

tarazi didatela, alegia, baselinarik

gabe. Ordura arte estropezuka

neraman 40. urtemugako krisia,

baina ezusteko zapla honekin

grogi geratu naiz.

Nirearen gisako trantzeetan la-

gunengana jotzea agintzen du

kanonak. Zoritxarrez, zeren guz-

tiek aholku txatxu berberarekin

ernegatu naute: «Zergatik ez

duzu irakaskuntzan proba-

tzen?». Doazela antzarak ferra-

tzera, benetan. Zahartzaroa po-

brezian igaro edo eskolak eman

behar izatearen artean, tarteko

bidexkaren bat baino ez dut es-

katzen ni bezalako letretako gau-

zaezentzat. Kokaina —gehiegi—

eta auto garestirik gabe.

Arrauna uretan
sartu, eta orain

arteko norabidea
zuzentzeko ziaboga

koskorra eman
nahian iragan ditut
azken hilabeteak

Irudiab Donostia

Epaiketa bertan behera, berriz ere
Iazko maiatzean, Turismoaren Munduko Erakundearen Kontseilu Betearazleak bilera egin zuen Donostian,

eta, horren harira, aste osoan dozenaka protesta eta alternatiba bistaratu zituen Bizitza Da Handiena mugimen-

duak. Ertzainek hamasei lagun identifikatu zituzten, eta bi lagun atxilotu. Hain zuzen ere, aste honetan ziren egi-

tekoa horietako baten aurkako epaiketa, baina hirugarrenez bertan behera gelditu zela salatu zuen mugimen-

duak —irudian, prentsaurrekoan—. Hurrengo ostegunean egingo dute beste epaiketa. BIZITZA DA HANDIENA

ELAk deituta, atzo hasi zuten hilabeteko
greba Gipuzkoako zahar etxeetan

DONOSTIA b Konponbiderik gabe jarraitzen du Gipuzkoako zahar

etxeetako lan itunaren gatazkak, eta, ELAk deituta, langileek atzo ekin

zioten hilabete bateko grebari —urriaren 18an amaituko da—. 88 greba

egun egin zituzten iaz, eta 118 egunera iritsiko dira, beraz.

«Orain inoiz baino gehiago,
mundura irekita dagoen
Gipuzkoako enpresa eredu
berritzaile eta lehiakorraren
alde egiteko unea da»

Markel Olano
Gipuzkoako ahaldun nagusia

Santa Klara irlan jartzekoak diren arte
instalazioagatik kezka agertu du Eguzkik

DONOSTIA b Donostiako Santa Klara irlako itsasargian arte instalazio

bat jarriko du Cristina Iglesiasek, eta Donostiako Udalak laster ekingo

die lanei. Eguzki talde ekologistak ezinegona agertu du obrak egiteko

moduagatik, «eta, batez ere, obrak amaitutakoan turismoa erakartze-

ko arriskuagatik. Arriskuan egon daiteke inguru horren oreka».

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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Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako 
bi saio asteburuan, Ordizian eta Zumaian

ORDIZIA bJoan den asteburuan hasi zen Gipuzkoako Bertsolari Txa-

pelketako final-zortzirenetako lehia; Haritz Mujika nagusitu zen la-

runbatean, Oñatin, eta Beñat Iguaran igandean, Villabona-Amasan.

Hirugarren saioa bihar izango da, 17:00etan, Ordiziako Herri Antzo-

kian; eta laugarrena, etzi, ordu berean, Zumaiako Aita Mari zineman.



Unai Zubeldia Lasarte-Oria

«Behin-behineko irtenbide bat»

lortu dute Lasarte-Oriako Landa-

berri ikastetxean. «Bi asterako ir-

tenbidea». Baina arazoak «bere

horretan» jarraitzen duela berre-

tsi du ikastetxeko organo gore-

nak, eta «alde guztien arteko ko-

ordinazio lana» egiteko eskatu

diote Eusko Jaurlaritzako Hez-

kuntza Sailari. «Berdin zaigu no-

rena den obraren ardura, baina

Hezkuntza Sailak berak lotu be-

harko du Lasarte-Oria eta Donos-

tiako udalekin egin beharreko bi-

lera. Hezkuntza komunitatearen

parte garenez, Hezkuntza Sailari

dagokio bitartekari lana egitea».

Landaberri ikastetxera iristeko

dagoen ehun metroko aldaparen

egoera kaskarrak gatazka sortu

du ikasturte hasieran. «Aspaldi-

koa da arazoa», zehaztu du ikas-

tetxeko guraso elkarteak. Baina

irtenbiderik gabe iritsi ziren irai-

laren 6ra. Geologo baten maiatza-

ren 30eko txostena oinarri hartu-

ta mendiak «erortzeko arriskua»

daukala ondorioztatuta, eskolako

autobusei debekatu egin zieten

hipodromo ondoko errepidetik

eskolara arteko tartea egitea, eta

gaur egun Landaberrira joaten di-

ren ia bostehun haurrak bi asteo-

tan «beharrezko segurtasuna

bermatu gabe» ari dira egiten es-

kolara arteko azken zatia.

Landaberri ikastetxeko organo

gorenak herenegun arratsaldean

egin zuen azken bilera, eta bertan

adostu zuten astelehenean auto-

busek Lasarte-Oriatik Bugatirako

noranzkoan egitea bidea —bi no-

ranzkoetan ibiltzen dira normale-

an—, haurrak autobusetik ikaste-

txera iristeko dagoen aldaparen

ondoan jaitsi ahal izateko eta

arriskuak saihesteko. Egunean bi

aldiz errepidearen noranzkoeta-

ko bat ordu batzuez itxita egotea

esan nahi du horrek. «Baina, nos-

ki, errepide zati hori inork erregu-

latu ezean, umeen segurtasuna ez

dago bermatuta», zehaztu du gu-

raso elkarteak. Irailaren 30ean,

gainera, goiz eta arratsaldez hasi-

ko dira haurrak, eta, ondorioz, bi-

koiztu egingo da autobusen joan-

etorria, Landaberrik eraikin ho-

rretan ez daukalako jangela zerbi-

tzurik, eta haurrek beste egoitza

batean bazkaltzen dutelako; hori

da beste arazoetako bat.

Udaltzain lanak egiten
Donostiako Udalaren jabetzakoa

da hipodromo ondoko errepidea,

baina Lasarte-Oriako lurretan da-

go errepide horretatik ikastetxera

arteko bidea, egoera txarrean da-

goen errepide zatia. Bada, bi aste-

otan Lasarte-Oriako zinegotziak

eta Jesus Zaballos alkatea bera ari-

tu dira egunean bi aldiz errepidea

mozten eta haurrei eskolara arte-

ko bidea egiten laguntzen. «Be-

hartuta sentitu gara neurri hori

hartzera, Donostiako Udalak esan

zigulako euren ikastetxeetako be-

harren eraginez, udaltzainik ez

zeukatela libre guri bidaltzeko»,

azaldu du Zaballosek. Zinegotziek

gaur arte daukate errepidea moz-

tera joateko asmoa.

Mariaje Idoeta Donostiako

Udaleko Auzoei eta Zeharkako

Proiektuei atxikitako zinegotziak

argitu du Lasarte-Oriako Udalak

maiatzaren 30erako esku artean

zeukala lehen txosten geologikoa.

«Eta guk irailaren 6an, ostiralean,

jaso genuen ikastetxearen deia,

14:30ean, asteartean ikasturtea

hasiko zela eta errepidea moztu

behar zela esanez». Idoetak argi-

tu du Donostian bertan ez dauka-

tela ikastetxe guztiei zerbitzua es-

kaintzeko adina udaltzain. «Eta

ekainean egiten da plangintza ho-

ri. Lasarte-Oriako Udalak maia-

tzetik zeukan arazoaren berri,

baina ez du ezer egin. Arazoa, gai-

nera, ez da hipodromo ondoko

errepidea, ikastetxera iristeko

beste bidea baizik, eta Lasarte-

Oriarena da hori. Zenbat denbo-

rarako nahi dute guk errepidea

moztea? Eta zein plangintza dago

obrak egiteko?».

Errepidearena eta jangelarena

ez da, gainera, Landaberrik dau-

kan arazo bakarra, ikastetxearen

estalkia ere ez dagoelako egoera

onean eta ituteak izaten dituztela-

ko euria egiten duenean. Alde ho-

rretatik, Zaballosek jakinarazi du

arkitekto bat kontratatu zutela

urte hasieran, estalkia berritzeko

proiektuari ekiteko. «Baina, ikas-

tetxera igotzeko aldapa zein egoe-

ratan zegoen ikusita, orduan kon-

tratatu behar izan genuen geolo-

goa, eta hark zehaztu zuen luizia

izateko arriskua dagoela». Lasar-

te-Oriako Udalak ekainaren 7an

bidali zion lehen txostena Hez-

kuntza Sailari. «Aldapa hori au-

toentzat eta autobusentzat itxita

egongo zela azalduz, eta, ikastur-

tea irailean hastekoa zenez, neu-

rriren bat hartu beharko zutela

gaineratuz». Hezkuntza Sailaren

hitzetan, errepide horretan egin

beharreko lanak ez dira bere es-

kumenak. «Lasarte-Oriako Uda-

lari dagokio lan horiek egitea».

Gurasoak, konponbide bila
Kaltetu nagusiak haurrak eta gu-

rasoak direla ulertuta, alde guz-

tiek behin-behineko neurri bat

hartu dute gatazketako bati irten-

bidea emateko, baina gurasoek

bilera egin zuten astelehenean,

eta, urte askoan izaten ari diren

arazoak kontuan hartuta, «era-

bateko irtenbidea lortu arte» bo-

rrokan jarraitzeko asmo irmoa

azaldu zuten. Hori bai, geologoek

pare bat hilabete beharko dituzte,

oraindik, txosten geoteknikoa

amaitzeko eta ikastetxean egin

beharreko lan guztiak nola des-

blokea daitezkeen aztertzeko.

Adostasun
txiki bat bai,
irtenbiderik ez
Lasarte-Oriako Landaberri ikastetxera iristeko
aldapa konpontzeko gatazkan «koordinazio
lana» eskatu dio guraso elkarteak Jaurlaritzari

Haurrak, Donostiako hipodromo ondoko errepidean, Landaberri ikastetxera igotzeko zain. GORKA RUBIO / FOKU

Behartuta sentitu gara
errepidea mozteko
ardura hartzera,
Donostiak ez duelako
bidali udaltzainik»
Jesus Zaballos
Lasarte-Oriako alkatea

«Lasarte-Oriako Udalak
maiatzetik zeukan
arazoaren berri, baina 
ez du ezer egin. Zer
plangintza daukate?»
Mariaje Idoeta
Donostiako Auzoei eta Zeharkako
Proiektuei atxikitako zinegotzia

«Hipodromo ondoko
errepide zati hori 
inork erregulatu ezean,
umeen segurtasuna 
ez dago bermatuta»
Landaberriko guraso elkartea

‘‘
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Elkarrekin Podemosek «prekaritatea
sustatzea» leporatu dio udalari 

DONOSTIA bDonostiako Udalak 587.000 euro jarriko ditu 45 urte bai-

no gehiago edukita langabezian dauden 47 herritar hiru-bost hilabete-

rako kontratatzeko. Elkarrekin Podemosek gogor kritikatu du eraba-

kia. «Prekaritatea sustatzen du. Neurri horrek ez du konpontzen luza-

roan langabezian dauden 45 urtetik gorakoen egoera».

48,3
ALDUNDIAK A-15 AUTOBIDEKO TUNELAK KONPONTZEKO 

JARRI DUEN DIRU KOPURUA, MILIOI EUROTAN

Gipuzkoako Aldundiak 48,3 milioi euroko aurrekontua onartu du A-15

autobideko tunelak Europako Batasunak zehazten duen segurtasun 

zuzentaraura egokitzeko. Egun, San Lorentzo-Larren ari dira lanean.

2020ko otsailerako
prest egongo da
AP-8aren lotunea

IRUN bAintzane Oiarbide Gipuz-

koako Bide Azpiegituretako di-

putatuak astelehenean jakinarazi

zuenez, 2020ko otsailerako

amaituta egongo dira AP-8 erre-

pidearen lotune berriko lanak,

Irunen. Azaro amaieran eraikiko

dute zubi berria, eta autopista itxi

beharko dute tarte batean.

Asteburuko 
erasoa gaitzetsi
dute Beasainen

BEASAIN bUdalak deituta, pro-

testa jendetsua egin zuten astele-

henean Beasainen, joan den aste-

buruan emakume batek jarritako

salaketaren harira. Bikotekideak

eraso egin ziola salatu zuen ema-

kumeak. Ertzaintzak atxilotu

egin zuen gizonezkoa, eta urrun-

tze agindua ezarri diote.

 Oiarbide, eskuinean. ALDUNDIA

700.000
CAF-EN KONTRATUA 

FRANTZIAN, MILIOI EUROTAN

Beasaingo CAF enpresak 700.000

euro inguruko kontratua lortu du

Frantzian. SNCF Frantziako trenbi-

deetako enpresa publikoarentzat

28 tren egingo ditu.

«Izugarrizko lorpena
da lehen aldiz 
liga irabazi izana,
hamazazpi urte behar
izan ditugulako. 
Bost taldek bakarrik
zuten liga irabazia»
Jon Salsamendi
Orio arraun taldeko entrenatzailea
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Beñat Alberdi Oñati

A
lzheimerra ez da

hain gaixotasun

ezezaguna. Jakina

da zuzenean era-

giten duela eria-

ren memorian. Beste kontu bat

da, ordea, gaur egun zein den eri-

tasunaren errealitatea. Alzheime-

rra edo beste dementziaren bat

dutenen senitartekoen eta lagu-

nen Gipuzkoako elkartea da Afa-

gi, eta, haren arabera, gaur egun

12.000 gipuzkoarrek baino gehia-

gok dute alzheimerra. Eriei ez

ezik, ingurukoei ere eragiten die

gaixotasunak; hots, zaintza lanez

arduratzen direnei. Egoeraren ja-

kitun, ikus-entzunezko ikuski-

zun bat prestatu dute Oñatiko

Ganbara Faktoriak eta Afagi el-

karteak. Bihar estreinatuko dute,

Alzheimerraren Nazioarteko

Egunean, Oñatiko Zubikoa pilo-

talekuan, 22:00etan.

«Aspaldi neukan buruan gai

horri lotutako lanen bat prestatu

behar genuela», azaldu du Aitor

Biainek, Ganbara Faktoriako eta

proiektuko zuzendariak. Oñatin

dauka gunea Ganbara Faktoriak

eta adin desberdineko hainbat

taldez osatuta dago: Tailerrak,

Ganbara Txikitxo, Ganbara Txiki,

eta Hots eta Ganbara abesbatzak.

Hots arduratuko da proiektuari

ahotsa jartzeaz, emakumez osa-

tutako abesbatza. «Urteko jardu-

nean tarte bat daukagunean saia-

tzen gara beti elkartasunezko

kontzerturen bat prestatzen»,

nabarmendu du Biainek.

Arduradunei bi ezinegon sorra-

razi dizkie alzheimerraren gaiak:

batetik, gaixotasunak daukan ga-

rrantzia, eta, bestetik, gaia taula-

ratzeko modua. «Badakigu gero

eta pertsona gehiagok daukatela

alzheimerra, eta prebentzioa eta

detekzioa bultzatu nahiko geni-

tuzke». Zati artistikotik harago,

«gaixotasunen kontzientzia»

bultzatu nahi dute, «ikusgarrita-

suna emateko eta gizartearen

sentsibilitatea lantzeko».

Taldearentzat ez da izan samu-

rra taula gaineko ikuskizuna

prestatzea. Gaia nola antzeztu

pentsatzeak nahikoa lan eman

diela azaldu du Biainek, eta, alde

horretatik, baliagarria izan zaie

Afagiren ekarpena: «Izugarria

izan da euren esperientziak en-

tzutea. Asko lagundu digute».

Andoni Salamero poetak pres-

tatu du ikuskizunerako testua,

eta bera arduratuko da narratzai-

le lanaz. Ikuskizunaren hasieran

alzheimerra diagnostikatuko dio-

te protagonistari. Badaki mo-

menturen batean oroitzapenak

galduko dituela, eta Oroimenean

izeneko testua idatziko

du egoerari erantzuteko,

oroitzapen horiei guztiei

hitzak jartzeko eta guz-

tiak gorde ahal izateko.

Musika, kantu eta

dantza bidez antzeztuko

dituzte protagonistaren

bizitzako momenturik

garrantzitsuenak. Ha-

mar bloke prestatu di-

tuzte. «Norberarentzako

unerik garrantzitsuenak

zeintzuk diren, horretaz

hausnartu dugu: amak

txikitan abesten zituen

abestiak edo lehen maitasuna,

adibidez».

Baina, azken batean, momentu

horiek guztiak pixkanaka ahan-

tzarazten dituen gaitz batekin lo-

tuta dago ikuskizuna. Margola-

nen markoak erabili dituzte ideia

horiek guztiak taula gainean jar-

tzeko. «Gaixotasunaren eragi-

nez, kaos bat da norbere burua»,

hasi du azalpena zuzendariak.

«Baina kaos hori modu ordena-

tuan aurkez dezakegu horrela.

Argazki bat gordetzen du marko

batek. Hor dago. Beraz, ez du ihes

egiten». Agertoki guztia beteko

dute markoekin. Azken batean,

metaforikoki bada ere, eta barru-

ko edukia galdu arren, hor jarrai-

tuko du markoak. Biainen hitze-

tan, alzheimerra jasaten dutenen

bat-bateko egoera aldaketa da ga-

koa; hots, momentu batean zer-

bait oroitu arren, azkar batean

desager daitekeela oroimen ze-

hatz hori: «Markoa hustu egiten

da momentu batean, eta barruan

zerbait agertzen da handik gutxi-

ra. Jokoa ematen digu egitura ho-

rrek».

Ikus-entzunezko lana izaki, ga-

rrantzi handia izango du musikak

ere. Orkestra batekin jardungo

du abesbatzak, eta Manex Alberdi

dantzariak ere parte hartuko du.

Guztira, 70 bat pertsona ariko

dira lanean. Junkal Guerrero mu-

sikagilearekin prestatu dituzte

egitasmorako abestiak.

Argiztapenak ere eragin nabar-

mena izango du ikuskizunean.

«Bi planorekin jolastuko dugu:

protagonista eta bere burua», ar-

gitu du Ganbara Faktoriako kide-

ak. «Argiztapena oso baliagarria

izango da bi mundu horien arteko

harremana ikusarazteko». Fun-

tsean, «ikusleengan eragitea» da

erronketako bat, ikuskizunean

sartu nahi dute ikuslea bera ere.

«Eriaren inguruan dauden guz-

tiek pairatzen dituzte gaixotasun

honen eragin latzak. Beraz, gure

elkartasun eta babes guztia hela-

razi nahi diegu saio honekin».

Atzera eta aurrera begira
Bihar da Alzheimerraren Nazio-

arteko Eguna, baina egitasmoa ez

da bihar hasi eta bukatuko. Hila-

bete honetan markoak jarri di-

tuzte herriko hainbat dendaren

erakusleihoetan, eta alzheime-

rrarekin zerikusia daukaten esal-

diak ageri dira horietan. Bestalde,

Afagik hitzaldi bat eman zuen

joan den asteazkenean. Aurrera

begira, berriz, proiektua ez dute

mugatu nahi egun bakarreko eki-

taldi batera. Zabalik dauzkate ate-

ak beste herriren baten deia jasoz

gero, eta disko bat ere plazaratu

nahiko lukete: «Denboran gorde

nahiko genuke ikuskizuna, eta

aukera ona da diskoarena».

Sarrerak salgai daude jada

www.oñati.eus webgunean,

Oñatiko Foruen Enparantzako

txarteldegi digitalean eta Txoko-

lateixa saltokian.

Alzheimerraren Nazioarteko Egunaren harira, ‘Oroimenean’ ikuskizuna aurkeztuko
dute bihar Ganbara Faktoriak eta Afagik; gaixotasunak eurak ahazten direlako sarri.

Oroimenean manten dadin

Asteartean aurkeztu zuten Oroimenean ikuskizuna, Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. JON URBE / FOKU
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Badakigu gero eta gehiagok
daukatela alzheimerra, eta
prebentzioa eta detekzioa
bultzatu nahiko genituzke»

«Inguruko guztiek pairatzen
dituzte gaixotasunaren eragin
latzak, eta gure elkartasuna
helarazi nahi diegu saioarekin»
Aitor Biain
‘Oroimenean’ produkzioko zuzendaria

‘‘



Aitziber Arzallus 

M
usika egitea
gimnasia egitea
da garunaren-
tzat». David
Bueno neuro-

zientzialari katalanaren hitzak
dira, eta hitz horiek bere egin ditu
Xabier Lizaso pianista eta ikerla-
riak (Orio, 1965). Esperientziak
erakutsi dio hala dela. Hogei urte
baino gehiago daramatza haurre-
kin lanean. «Halabeharrez» hasi
zen, baina bidean ikusi dituen
«emaitza harrigarriek» ikertzera
eta ikerketan sakontzera bultzatu
dute oriotarra. Do Re Ni elkartea
sortu zuen duela hiru urte, bai eta
musika-terapia metodo propioa
ere haurrei euren garapen pertso-
nalean laguntzeko.
Bide horretan beste pauso bat

emanda, musikak helduengan
duen eragina neurtu nahi du
orain. «Erronka da zientifikoki
frogatzea gure musika-terapia
metodoak zahartze aktibo eta
osasungarria izaten laguntzen
duela». Ikerketa gauzatzeko, 55
urtetik gorako berrehun bolunta-
rio behar ditu hilaren 30erako,
ahal izatera Urola Kostako herrie-
takoak; Aia, Getaria, Zarautz, Zu-
maia eta Oriokoak. Ez da beha-
rrezkoa euskaraz jakitea.
Pianista profesionala izanda-

koa da Lizaso. «Nire proiektuetan
musika nuen helburu, agertoki
handietan jotzea». Baina bizitzak
jarri zuen eskoletan haurrentzat
pianoa jotzen. «Halabeharrez
hasi nintzen. Behin-behineko
kontua izango zela uste nuen,
baina bidean ikusi ditudan gauza
miragarriek beste zentzu bat
eman diote nire ibilbideari». Ha-
sieran, ez zuen ulertzen psikolo-
goek zergatik bidaltzen zituzten
behar bereziak zituzten haurrak
bere saioetara. «Emaitzak ikus-
ten hasi nintzen arte. Konturatu
nintzen saio horietan sekulako
momentuak eta esperientziak
bizi izaten genituela, eta haietako
askok zerikusi txikia zeukatela
musikarekin».
Ikerketaren munduan sartu

zen, pixkanaka, prozesu horietan
zer gertatzen den jakiteko. Hala
aurkitu zituen Alemanian, Japo-
nian edota Kanadan egindako az-

terketa neurozientifikoak: «Oso
antzekoak ziren haien emaitzak
zein ondorioak eta nik nire kabuz
ikusitakoak». 2016an sortu zuen
Do Re Ni elkartea, eta izen bera ja-
rri zion erabiltzen duen musika-
terapia metodoari ere. 
Azken urteetan musika tera-

piaren inguruko azterketa dezen-
te egin dira munduan. «Ikerketa
zientifiko batzuek erakutsi dute
hiru egoeratan besteetan baino
askoz lan gehiago egiten duela ga-
runak: lo gaudenean, begiak itxi-
ta ditugunean, eta musika sortze-
an», azaldu du Lizasok. Ondo-
rioz, oso leku garrantzitsuan jarri
dute musika. «Harrigarria diru-
di, baina musika sortzen ari zare-
nean, garunak askoz lan gehiago
egiten du hizkuntza bat ikasten
ari zarenean edo matematikako
ariketa bat egiten ari zarean bai-
no». Eta gauza zenbat eta gehiago
zaildu, orduan eta lan gehiago
egingo du garunak. «Estutasun
bat daukazunean musika entzu-
ten baduzu, lan asko egiten du ga-
runak; baina musika entzuteaz

gain, kantatu egin behar baduzu,
instrumentu bat jo behar baduzu
eta partitura bat irakurri behar
baduzu, are lan handiagoa egingo
du garunak». Musika sortzen ari
den pertsonak erabaki asko hartu
behar izaten dituela azaldu du Li-

zasok. «Asko eta azkar». Eta
hori, gero, bizitzako esparru guz-
tietan izango zaiola lagungarri.
«Musika sortzeko gaitasuna lan-
du dutenek hobeto irakurriko
dute, hizkuntzak errazago ikasi-

ko dituzte eta kirolari hobeak
izango dira».
Orain arte, batez ere, haurrei

euren garapen pertsonalean la-
guntzen jardun du Lizasok. Baina
ziur da haurrentzat ona dena hel-
duentzat ere hala izango dela.

Hain zuzen ere, horixe
da datorren hilabateetan
gauzatu nahi duen iker-
ketarekin frogatu nahi
dena, musikak lagun de-
zakeela zahartze aktibo
eta osasuntsuagoa iza-
ten. 
Gipuzkoako Foru Al-

dundiko langile batek
bota zion enbidoa Liza-
sori. «Jakina da Gipuz-
koa zahartzen ari dela eta
hemendik hamabost-
hogei urtera adinekoen
beharrei erantzuteko

arazo handiak izango ditugula,
eta horri aurre egiteko bideak az-
tertzen ari da aldundia», azaldu
du oriotarrak. «Telebistako saio
batean atera ginen Do Re Ni el-
kartea zer zen eta gure lan egiteko

modua zein zen azalduz, eta hor-
tik etorri zen guztia». Aldundiko
kide horrek bilera batera deitu
zuen Lizaso. «Galdetu zidan gai
izango ote nintzatekeen zientifi-
koki frogatzeko guk erabiltzen
dugun musika-terapia metodoak
gizartean funtzionatzen duela.
Frogatzen badugu eurek erabil-
tzen dituzten beste terapiak baino
eraginkorragoa dela, sekulako la-
guntza litzateke etorkizunari au-
rre egiteko, gainerako terapia
metodoak baino merkeagoa dela-
ko, besteak beste».

Harreman sarea sortu dute
Erronka onartu, eta lanean hastea
erabaki zuen Lizasok. Ordurako,
bazituen harremanak Jose Ma-
nuel Lopez Bragado Osakidetza-
ko Ezkerraldeko Osasun Menta-
leko buruarekin eta Nicola Moli-
naro BCBL Basque Center on
Cognition, Brain and Languageko
zientzialariarekin, eta haiengana
jo zuen laguntza eske. «Ni baino
gogotsuago onartu zuten erronka
eta buru-belarri hasi ginen lane-
an». Horiez gain, EHUko roboti-
ka departamentuaren, Urola
Kostako Udal Elkartearen eta
Orioko Udalaren laguntza ere
badu proiektuak. 
Parte hartu nahi duten herrita-

rrek Orioko Udalean edo kultur
etxean eman dezakete izena, bai
eta 644-40 02 18 telefono zenba-
kira deituta ere, hilaren 30a baino
lehen.

Zahartze aktibo eta osasungarrian musikak duen eragina aztertu nahi du Do Re Ni
elkarteak. 55 urtetik gorako berrehun boluntario behar ditu ikerketa hori gauzatzeko.

Zahartzaroari musika jarrita

Orion Do Re Ni elkartearen ikerketa aurkezteko egin zuten saioetako bat. J. M. BIELSA

Musika sortzen ari garenean,
garunak askoz lan gehiago
egiten du hizkuntza bat 
ikasten ari garenean baino»

«Musika sortzeko gaitasuna
landu dutenek hobeto
irakurriko dute eta kirolari
hobeak izango dira»
Xabier Lizaso
Pianista eta ikerlaria

‘‘
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MUSIKA

ANDOAINPottors ta Klito 
eta Optika.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

ARETXABALETAUpeide.
bBihar, 16:30ean, Otalazelain.

ARRASATETxerrikumeak.
bBihar, 12:00etan, Biteri plazan.

ARRASATEWC.

bBihar, 12:45ean, Iratin.

ARRASATELeire eta Eider.
bBihar, 12:45ean, Ezkiñan.

ARRASATELetagin.
bBihar, 13:30ean, Monten.

ARRASATETilikum.
bBihar, 13:30ean, Basatin.

ARRASATERebel Noise.
bBihar, 17:00etan, Daten.

ARRASATEKobrazulo.
bBihar, 17:00etan, Osoriken.

ARRASATELokuria.
bBihar, 17:00etan, Jai-Zalen.

ARRASATEEkhiñe Casado.
bBihar, 17:00etan, Iturriotzen.

ARRASATELibertad Condicional.
bBihar, 17:00etan, Taupan.

ARRASATEBloom.
bBihar, 18:00etan, Muxibarren.

ARRASATENo Limits.
bBihar, 18:00etan, Iluntzen.

ARRASATELee-Kore.
bBihar, 18:00etan, Etxosten.

ARRASATE Julene eta Irati.
bBihar, 18:00etan, Hoban.

ARRASATEGoi & Bego.
bBihar, 18:00etan, Brankan.

ARRASATELeike.
bBihar, 18:45ean, Kajoi eta Itzala

aurrean.

ARRASATESindy Berbenas, 
Crap eta KASS.

bBihar, 22:00etan, gaztetxean.

ARRASATEBalza Brothers, 
Ion Brown, Yon Garaizabal, Odei,

Mayo eta David Valles DJak.

bBihar, 02:30ean, gaztetxean.

AZPEITIAHezurbeltzak.
b Igandean, 19:00etan, Sanagustin

kulturgunean.

BERGARACristina del Barrio eta
Puerto Gonzalez Chaves: Gitanas.

bBihar, 19:00etan, 

Mariaren Lagundiko elizan.

DONOSTIAAzken Sustraiak 
eta Brigade Loco.

bGaur, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIAAxel Casas DJ.
bGaur eta bihar, 23:30ean,

Convent Gardenen.

DONOSTIAChildraan, Elbereth
eta Beneath the Surface.

bBihar, 19:30ean, Dokan.

DONOSTIAKim Carnie 
eta Innes White.

bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIADame Area, Kkopu,
Ca de Bestiar, Killer Kume eta 

Comisarios de la Luz DJ Set.

bBihar, 21:00etan, Mogambon.

DONOSTIASama, This Ist, Anartz.
bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAMice.
b Igandean, 20:30ean, Be Cluben.

EIBARBlack Sapatu.
bGaur, 23:00etan, Legarren.

EIBARCielito musika banda.
bGaur, 23:00etan, 

Toribio Etxeberria kalean.

EIBARMP5.
bBihar, 20:00etan, Legarren.

EIBARPuro Txile eta A Tuti Plai.
bBihar, 22:30ean, Legarreko

jaietan.

ELGOIBARCrudo Pimento.
bGaur, 23:00etan, kultur etxean.

ELGOIBARUdal Musika Banda.
b Igandean, 12:30ean, Herriko

antzokian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Maren.

bGaur, 19:00etan, Herriko plazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: Biren.
bGaur, 20:00etan, Gastrogunean.

ERRENTERIAAtlantikaldia: Abdul
& The Gang eta Agus Korrontzi.

bGaur, 20:00etan, Itsasargi

Nagusian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Montauk.

bGaur, 21:30ean, Herriko plazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
The Skatalites eta Isheba & Rakel

Koroma.

bGaur, 23:00etan, Itsasargi

Nagusian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Mambe & Danochilango.

bGaur, 00:30ean, Herrixkan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: Ro.
bBihar, 12:00etan, Herrixkan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Flavio Banterla.

bBihar, 13:00etan, Herriko plazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Pitxi eta Olaia.

bBihar, 14:00etan, Gastrogunean.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Glamity Sound DJ.

bBihar, 16:30ean, Kalekaian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Ane Leux eta La Mare.

bBihar, 17:00etan, Herriko plazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Chalart 58 & Matah.

bBihar, 18:00etan, Kalekaian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Son Candela.

bBihar, 18:00etan, Herrixkan.

ERRENTERIAEMKE Banda 
eta Andra Mari abesbatza: 

Itsasoaren enbatak (1912-2019).

bBihar, 18:00etan, Torrekuan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Hugo Silveira.

bBihar, 20:00etan, Gastrogunean.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Benin International Musical 

eta Tio Teronen Semeak dantza

taldea.

bBihar, 20:00etan, Itsasargi

Nagusian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Sara Zozaya.

bBihar, 21:30ean, Herriko plazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Aiala & Glamity Sound.

bBihar, 21:30ean, Kalekaian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Nathy Peluso eta Ortzi Acosta.

bBihar, 23:00etan, Itsasargi

Nagusian.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Kosta Kostov eta DJ Makala.

bBihar, 00:30ean, Herrixkan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 
Satelitik.

b Igandean, 12:30ean, Herriko

plazan.

IRURAErromeria.eus.
bGaur, 23:30ean, plazan.

IRURAGovernors eta Bad Sound.
bBihar, 22:30ean, plazan.

LASARTE-ORIADupla.
bGaur, 20:00etan, Kale Nagusian.

LASARTE-ORIASara Mansilla.
bBihar, 20:00etan, Atsobakarren.

MUTRIKULaja II.a eta Lutxurdixo.
b Igandean, egun osoan, Galbaixon.

OÑATIDJ Jabi Sound.
bGaur, 18:00etan, Pake Lekun.

OÑATIParabellum eta Lokuria.
bGaur, 22:30ean, Gaztelekuan.

OÑATIHots abesbatza: 
Oroimenean.

bBihar, 22:00etan, kiroldegian.

OÑATIUdal Musika Banda.
b Igandean, 13:00etan, plazan.

TOLOSANot Scientists.
bBihar, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSAChild Abuse.
bAstelehenean, 20:00etan,

Bonberenean.

URRETXUKulto Kultibo, 
Agresion Verbal, SBRV eta 

Isackese-Seok-Dante.

bGaur, 22:30ean, Gernikako

Arbola plazan.

URRETXUTxistularien alardea:
hainbat herritako txistulariak, eta

dultzainero, trikitilari, dantza talde,

abesbatza eta musikariak.

bBihar, 19:30ean, Iparragirre plazan.

URRETXUAlarma Morea 
eta Alter Ego.

bBihar, 19:30ean, 

Areizaga-Kalebarren plazan.

Donostia b Donostiako 67. Zinemaldia

Alfonbra gorria baino askoz gehiago
Gaur hasi eta irailaren 28ra arte, hamazazpi film ariko dira lehian Donostiako 67. Zinemaldiko sail ofizialean.

Gaur, inaugurazio ekitaldiaren ondoren (21:00), Roger Michellen Blackbird filmak estreinatuko du lehiaketa,

eta etzi iritsiko da Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga zuzendarien txanda. La trinchera infinita filma

aurkeztuko dute hiru zuzendari gipuzkoarrek. Irudian, abuztuan filma aurkeztu zuteneko irudia. J. CARLOS RUIZ / FOKU
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URRETXUSu Ta Gar.
bBihar, 23:00etan, Gernikako

Arbola plazan.

URRETXUEuskal Jaialdia: 
trikitilariak, dultzaineroak, 

bertsolariak eta Benta Zaharreko

Mutiko Alaiak.

b Igandean, 12:00etan, 

Gernikako Arbola plazan.

URRETXUZuhaitzaren Soinua 
Kolektiboa.

b Igandean, 19:00etan, 

Gernikako Arbola plazan.

URRETXUGuri 5.
b Igandean, 00:30ean, 

Gernikako Arbola plazan.

URRETXU Iparragirre Balerdi 
musika eskolako banda.

bAstelehenean, 20:00etan,

Gernikako Arbola plazan.

USURBILHerenegun, Kilimak 
eta Larrian Gozo.

bGaur, 23:30ean, Santueneko

jaietan.

USURBILDj Gaua: Dusaint, Inkilt,
Xiarroman eta Anwoltt.

bBihar, 00:00etan, Santueneko

jaietan.

USURBILNatali.
b Igandean, 17:00etan,

Santueneko jaietan.

ZARAUTZKantu afaria, Erramun
Martikorenarekin.

bGaur, 21:00etan, Txiki Polit

jatetxean.

ZUMAIADJ Goiko eta DJ Uranga.

bBihar, 22:00etan, Eusebio

Gurrutxaga plazan.

ZUMAIAOrots.

bBihar, 22:30ean, Kofradian.

ZUMARRAGACarlos Mena 

eta Iñaki Alberdi.

bBihar, 19:30ean, Antioko ermitan.

ANTZERKIA

ANDOAINLa Trocola: Emportats.
bBihar, 19:00etan, Goikoplazan.

ARETXABALETAGari, Montxo

eta Joselontxo: Txirinbolo.
b Igandean, 17:00etan, Arkupe

kultur etxean.

DEBAAbrego Producciones: 

La novia del viento.
bGaur, 20:00etan, Santa Maria

elizako klaustroan.

DONOSTIABorobil: Jokoz kanpo.
bAstelehenean, 19:00etan,

Lugaritz kultur etxean.

DONOSTIAOroimenak: 

Algo habrán hecho.
bOstegunean, 19:00etan, Lugaritz

kultur etxean.

EIBARTaupaka: Antxo eta Pantxa.
bBihar, 16:00etan, Legarreko

jaietan.

IRUNKanka: El ávaro.
bBihar, 20:00etan, Amaia

zentroan.

LEZOLas Ansias: Las peladas.
bBihar, 19:30ean, Gezalan.

DANTZA

DONOSTIADantzaz & Proyecto

Larrua: Artalde.
bBihar, 12:30ean, Urdaneta kalean.

DONOSTIAHung Dance: Birdy.
bBihar, 19:00etan, Konstituzio

plazan.

DONOSTIAVicky P. Mirandaren

Rojoeta Taiat Dansaren Canvas 

of Bodies. Opus nº 1.
bBihar, 19:30ean, Nautikon.

DONOSTIAMarcat Dance: 

Azzurro.
b Igandean, 19:00etan, Konstituzio

plazan.

DONOSTIALed Silhouetteren

Errata Naturaleta Hung Danceren

Birdy.
b Igandean, 19:00etan, Nautikon.

MUTRIKUGure Ametsa taldea.
b Igandean, 13:00etan, Galbaixon.

PASAIALed Silhouette: 

Errata Natural.
b Igandean, 13:00etan, Donibane

plazan.

PASAIAMarcat Dance & Mario

Bermudez: Wooden Bones.
b Igandean, 13:30ean, San Pedro

enbarkaderoan.

URNIETAEgape: Formak.
bBihar, 19:00etan, Saroben.

URNIETAUnai Elizasu eta Aiert

Beobideren Errimak bi oinetan:

dantza, musika eta bertsoak.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Saroben.

URRETXUHaatik: Errimak oinetan.
bBihar, 13:15ean, Gernikako

Arbola plazan.

URRETXUBedaioko Ingurutxoa.
b Igandean, 00:00etan, 

Gernikako Arbola plazan.

BERTSOLARITZA

AIZARNAZABALAmets Arzallus,
Maialen Lujanbio, Aitor Salegi eta

Julio Soto.

bBihar, 19:00etan, plazan.

AZPEITIAAitor Bizkarra eta Jon

Gurrutxaga.

bGaur, 21:30ean, gaztetxean.

Arrasate b Elkartasun Eguna

Ospakizun girotik aldarrikapenera
Euskal preso, errefuxiatu eta iheslari politikoen eskubideen defentsan, Elkartasun Eguna ospatuko dute bihar,

Arrasaten. Egun osoko aldarrikapen eguna izango da. 11:00etan irekiko dute Umeen Txokoa, Biteri plazan, eta

12:00etatik aurrera kontzertuak izango dira hainbat gunetan. Herri bazkaria egingo dute 14:30ean, Biteri pla-

zan, eta manifestazioa 19:30ean, Herriko plazatik abiatuta. Irudian, orain bi urteko elkarretaratzea. MONDRABERRI

ORDIZIAGipuzkoako Bertsolari

Txapelketa. Final-zortzirenak: 

Ainhoa Agirreazaldegi, Asier Azpi-

roz, Beñat Lizaso, Manex Mujika,

Aitor Urbieta eta Ane Zuazubiskar.

bBihar, 17:00etan, Herri antzokian.

URNIETABertso afaria: Eli Pagola

eta Aitor Sarriegi.

bBihar, 21:00etan, Oianume

jatetxean.

USURBILBertso-ibilaldia 
Aginagako Erriberako Sagastietan

barrena.

b Igandean, 11:00etan, Aginagako

plazatik abiatuta.

ZUMAIAGipuzkoako Bertsolari

Txapelketa. Final-zortzirenak: 

Jokin Bergara, Iñigo Gorostarzu,

Beñat Jauregi, Ander Lizarralde,

Gorka Maiz eta Unai Muñoa.

b Igandean, 17:00etan, Aita Marin.

ERAKUSKETAK

DONOSTIAOzeana. 6 begirada

artistiko.
b Igandera arte, Itsas Museoan.

DONOSTIAMentxu Gal: 

Margotzeko bizi, bizitzen margotu.
b Irailaren 28ra arte, 

Koldo Mitxelena Kulturunean.

DONOSTIAHello, Robot. Diseinua

gizakia eta makinaren artean.
b Irailaren 29ra arte, San Telmo

museoan.

DONOSTIAZutik hautsa eta 

harearen artean: gazteak herri 

sahararraren eskubideen alde

argazki erakusketa.

b Irailaren 30era arte, Liburutegi

Nagusian.

DONOSTIAUriel Orlow & Jumana

Manna.

bUrriaren 6ra arte, Tabakaleran.

ERRENTERIAEmakumezkoen

erretratoakerakusketa.
b Irailaren 29ra arte, Jantziaren

Zentroan.

GETARIA#finaestampa_.
b Irailaren 29ra arte, Cristobal

Balentziaga museoan.

OÑATIEzustekoak.
bUrriaren 15era arte, Turismo

bulegoan.

ORDIZIA Josette Dacosta.

b Irailaren 27ra arte, Barrena 

kultur etxean.

PASAIA Jorge Oteiza: Marrazkiak,

estanpak, hitzak [eta eskulturak].
b Irailaren 29ra arte, Victor Hugo

etxean.

HITZALDIAK

DONOSTIAGastronomiaren 

etorkizuna: sukaldaritzarako 

joera berriak.
bAstelehenean, 16:00etan,

Tabakaleran.

OÑATIOteiza eta Arantzazuko 

estatuaria 1950-1969mahaingurua:

Miguel A. Alonso den Val, Javier

Gonzalez de Durana, Juan Ignazio

Larrea eta Elena Martin.

bBihar, 11:00etan, Gandiaga

Topagunean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

BERGARAAgur Etxebeste filma,

eta solasaldia Asier Altuna eta 

Telmo Esnal zuzendariekin.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Seminarixoan. Ostiraletik igandera

ere emango dute filma.

DONOSTIADonostiako Zinemaldia.
bGaurtik hurrengo larunbatera arte,

hainbat agertokitan.

BESTELAKOAK

IRUN¿Cooperamos para cuidarnos?

Género, cuidados y migración

jardunaldiak.

bBihar, 16:30ean, Palmera Montero

gunean.

ZUMAIAOlarro Eguna.

bBihar, 10:30ean, Kofradian eta

herrigunean.
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Unai Zubeldia 

Musika jaialdi bat baino askoz
gehiago da Atlantikaldia; itsasoa-
rekin aurrez aurreko elkarrizketa
bat, kresal ukituko kultur topa-
keta bat. 2014an antolatu zuten
lehen aldiz, «Errenteriaren itsas
memoria berreskuratzeko, eta
herria mundura begira eta mun-
dua herrira begira jartzeko helbu-

ruarekin». Eta, seigarren urtea
beteta, jaialdia «sendotuta eta
egonkortuta» dagoela azpima-
rratu du Iker Tolosak, Atlantikal-
diaren zuzendariak. «Urte osoko
lanketaren motorra izango da
Atlantikaldia, eta ez lau eguneko
jaialdi soil bat».

Aurten 90 ekitaldi baino gehia-
go izango dira, zortzi gunetan ba-
natuta. «Eta bereziki gustura gel-

ditu gara Itsasargi Nagusian [are-
to nagusia] izango diren musika
emanaldiekin». Abdul & The
Gang eta Agus (Korrontzi), The
Skatalites, Isheba & Rakel Koro-
ma eta Nathy Peluso izango dira
Itsasargi Nagusiko ikuskizuneta-
ko batzuk. «Beste hainbat kon-
tzertu txikiago ere izango dira, or-
dea, herrian». Marea biziak izan-
go da lelo nagusia, eta abestia ere

izango du jaialdiak, Nogen taldea-
rena: Mareak.

Atzo iritsi ziren Atlantikaldia-
ren lehen zipriztinak Errenteria-
ra. Erraldoi txikien erakusketa,
Gurseko kontzentrazio espa-
rruan jazotakoak gaur egungo
migratzaileen errealitatearekin
alderatuta egindako argazki era-
kusketa, Basoa ikuskizuna, No-
gen eta Nosa Marshalen musika
emanaldiak, Oreka TX eta San
Salvador bandak elkarlanean
prestatutako ikuskizuna... Ekital-
di ugari izan zen lehen egunean,
eta are gehiago izango dira gaur-
tik igandera bitartean.

Tolosarentzat, ez da samurra
ekitaldi bat bestearen gainetik

jartzea, baina Atlantikaldiaren
zuzendariak azpimarra berezia
egin dio Sukaldian egitasmoari.
«Arrakasta handia izan zuen
duela hiruzpalau urte, eta Nepal,
Mexiko, Nigeria, Armenia, Pakis-
tan eta Peruko sukaldaritza ber-
tatik bertara ezagutzeko aukera

izango da aurten». Niessen, Gure
Toki, Gau Txori, Bukagaitz, Al-
kartasuna, Euskaldarrak, Arditu-
rri, Beraun Bera, Zintzarri eta
Txepetxa elkarte gastronomikoe-
kin elkarlanean ariko dira he-
rrialde horietako sukaldariak, eta
hainbat tailer ere antolatuko di-
tuzte. «Gastronomia kultura ho-
riei guztiei beren balioa ematea da
erronka».

«Sorkuntzarako plaza da»
Ekitaldi jakin batez harago, or-
dea, «sorkuntzarako plaza» izan
nahiko luke Atlantikaldiak. «Ha-
sieratik saiatu izan gara bertako
artistak kanpokoekin harrema-
netan jartzen eta diziplina anitze-
ko ikuskizunak sortzen. Horrega-
tik, emanaldi bakarrak eta bere-
ziak izango dira aurtengoak ere». 

Tolosak aholku bat eman die
egunotan Errenteriara agertzeko
asmoa dutenei: «Garraio publi-
koa erabili. Autobusa edo trena da
herrira etortzeko garraiobiderik
egokiena». Zalantzan dagoenari,
berriz, parte hartzeko deia egin
dio zuzendariak. «Kulturen arte-
ko jaialdia da, eta aukera parega-
bea da kultura desberdinak eza-
gutzeko eta festan murgiltzeko.
Kultur aniztasunaren ideia oina-
rri hartuta, hausnarketa bultza-
tzea da gure erronka».

Olatu gainean jarrita
Atzo hasi zen VI. Atlantikaldia jaialdia, Errenterian, eta 90 ekitaldi izango dira
igandera bitartean b Tarte zabala egingo diote sorkuntzari eta hausnarketari

Iazko Atlantikaldiaren ekitaldietako bat. Haurrek, gazteek eta helduek, guztiek izaten dute zerekin gozatu. IMANOL SAIZ / OARSOALDEKO HITZA

14 Proposamena

Sendotuta gaude jada;
urte osoko lanketaren
motorra izango da
Atlantikaldia, eta ez lau
eguneko jaialdi soil bat»
Iker Tolosa
Atlantikaldia jaialdiaren zuzendaria

‘‘
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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!

943 67 47 33 / 943 31 07 53    elduaien@elduaien.com    www.elduaien.com

: Intxaurrondo (2) + Ondarreta +

EGITARAUA 

Atzo izan zen Atlantikaldiko lehen

eguna, eta, ondoren, gaurtik igan-

dera ere hamaika ekitaldi izango

da Errenteriako hainbat gunetan:

GAUR, OSTIRALA

Xenpelar Etxean

17:00-20:00. Utzitako itsasontziak

erakusketa.

Herrixkan

17:00-18:00. Munduko ipuinak.

17:00-19:00.Birzikleta tailerra.

17:30-19:30. Marraztuz ezabatu,

Hennaren teknika ezagutzeko jar-

duera.

18:00-19:00.Munduko eskula-

nak.

18:00-20:00.Planetarioa.

00:30-01:30.Kontzertua: Mambe

& Danochilango.

Kalekaian

17:00-20:00. Graffiti tailerra.

Gastrogunean

18:00-19:30. Bulgaritz jarduera.

Javi Vergara Mugaritz jatetxeko

I+G arduraduna eta Kosta Kostov

Bulgariako DJa.

20:00-21:00.Kontzertua: Biren.

Herriko plazan

19:00-20:00. Kontzertua: Maren.

21:30-22:30.Kontzertua: Mon-

tauk.

Itsasargi Nagusian

20:00-21:30. Kontzertua: Abdul &

The Gang eta Agus Barandiaran

(Korrontzi).

23:00-00:30.The Skatalites eta Is-

heba & Rakel Koroma (dantza).

BIHAR, LARUNBATA

Herrixkan

10:30-11:30.Tai txi arte martzialen

ikastaroa.

10:30-12:00. Ipuin kontamargola-

ria.

11:30-13:30.Tailerra: Plastikozko

itsasoa.

12:00-13:00. Kontzertua: Ro.

11:00-14:00. Sukaldian egitas-

moa. Nepal, Mexiko, Nigeria, Ar-

menia, Pakistan eta Peruko sukal-

daritza ikasteko aukera.

16:00-17:00. Eskoziako dantza

eta musiken tailerra.

17:00-19:00. Ihizko itsas izarrak.

Ihiarekin egindako itsas izar bat

landatuko dute.

18:00-19:30. Saltsa berdean, kon-

tzertu eta dantza saio parte-har-

tzailea.

00:30-01:30. Kosta Kostov eta

Makala DJen emanaldia.

Jesusen Bihotzaren egoitzan

10:30-11:30.Andra Mari abesba-

tza: Itsaso urrun batean.

Sanmarkosene egoitzan

12:00-13:00.Andra Mari abesba-

tza: Itsaso urrun batean.

Sorkuntza kaian

10:30-11:30.Paleontologia taile-

rra.

12:15-13:30.Paleontologia taile-

rra.

11:00-20:00.BerEhuntzen, bisita

gidatuak eta tailerrak.

11:30-12:30.Firringila tailerra hau-

rrentzat.

17:00-18:00. Itsas zaindariak, es-

kulanen bidez itsas hondakinen

arazoari aurre egiteko proposame-

nak lantzeko saioa.

18:30-19:30. Tailerra: Turuteroak.

Kalekaian

10:30-12:00. Hip-hop dantza taile-

rra.

11:30-14:00. Kaleko kirolak: long-

boardaren mundua.

16:00-19:00. Kaleko kirolak: long-

boardaren mundua.

12:00-13:30. Rap tailerra La Basu-

rekin.

16:30-17:30. Glamity Sound DJa-

ren saioa.

18:00-19:30. Chalart58 & Matah-

ren emanaldia.

21:30-22:30. Kontzertua: Aiala &

Glamity Sound.

Herriko plazan

11:00-12:00. Artistak gertutik.

Kosta Kostov eta Makala DJak,

Galder Perezek gidatuta.

13:00-14:00. Kontzertua: Flavio

Banterla.

17:00-18:00. Kontzertua: Ane

Leux.

19:00-20:00. Kontzertua: La Mare.

21:30-22:30. Kontzertua: Sara Zo-

zaya.

Ibaian

11:00-14:00 eta 16:00-20:00.

Oiartzun ibaia ezagutzeko, arraun

surfa.

Xenpelar Etxean

11:00-14:00 eta 17:00-20:00.

Utzitako itsasontzien irudiak.

Gastrogunean

11:00-13:00. Babel ontziaren tai-

lerra.

14:00-15:00.Kontzertua: Pitxi eta

Olaia.

14:00-16:00. Sukaldian, pintxo

dastaketa.

18:00-19:00.Filloa Galiziako pos-

trea prestatzeko tailerra.

20:00-21:00. Kontzertu akustikoa:

Hugo Silveira.

Torrekuan

18:00-18:30. Itsasoaren enbatak

(1912-2019)hausnarketa kontzer-

tua. 

Itsasargi Nagusian

20:00-21:30. Benin International

Musical eta Tio Teronen semeak.

23:00-00:30.Kontzertu emanal-

dia: Nathy Peluso eta Ortzi Acosta.

ETZI, IGANDEA

Herrixkan

10:30-14:00. Besarkadak, hainbat

kultura, ohitura eta motatako zaku,

poltsa edo karteratxoak sortzeko

tailerra.

11:00-12:00. Pape Niang sene-

galdarraren bizitza kontatzen

duen liburuaren aurkezpena: 

Inor ez da ilegala.

12:30-13:30. Kontzertu akustikoa:

Satelitik.

Ibaian

12:00-12:45. Danborren burrun-

ba, Albaolatik etorritako ontziak

agurtzeko.

12:00-12:30. Albaolako itsason-

tzien jaitsiera.

Herriko plazan

11:45-12:30. Kantauri isurialdean

barrena. Txistuaren, klakearen eta

margoaren laguntzarekin, Irlanda,

Galizia, Asturias eta Kantabriara

bidaia, Euskal Herrian itsasoratze-

ko.

13:30-14:45. Atlantik 1050, Erein-

tza dantza taldeak eta Dance Ba-

sek garatu duten egitasmoa.

Atlantik 1050 ikuskizunaren entsegua. Euskal Herriko eta Eskoziako dantzak

uztartuta, etzi egingo dute saioa, 13:30ean, Herriko plazan. A. CANELLADA / FOKU



Eider Goenaga Lizaso 

Bederatzi urte daramatza Maria
Jesus Etxeberriak (Urrestilla, Az-
peitia, 1965) Zelatungo Antonio-
ren Bordaren kargu. Iraileko
igandeak iristeko zain egiten dute
urtea, eta erromeria egun horiei
esker lortzen dute urte osoan bizi-
bidea ateratzea. Zelatunen dau-
den bi borden artean antolatzen
dituzte iraileko erromeriak.
Pasatu dira jada hiru igande. Zer

moduz joan dira?

Triste samarrak izan ziren aurre-

neko biak; eguraldiak ez zuen la-

gundu. Baina ederra izan zen az-

ken igandea. Arratsaldean zapa-

rrada bota zuen, baina ordura arte

gustura eta giro ederrean aritu zen

jendea. Orain, ea zer gertatzen den

hurrengo bietan; gu lepo ari gara

hori prestatzeko lanean.

Aurten bost igande ditu irailak.

Lan gehiago emango dizue ho-

rrek, ezta?

Bueno, iaz ere bost izan ziren, bai-
na eguraldiaren araberakoa iza-
ten da lana. Iaz, bai, giro ona egin
zuen, eta lan asko egin genuen.
Dena den, esan beharra dago Ze-
latungo erromeriei hasiera jar-
tzen diena San Juan Txiki eguna

dela, abuztuaren 29a. Seigarren
festa eguna izaten da. Eta aurten,
osteguna izan arren, eguraldi bi-
kaina egin zuenez, jende pila bat
etorri zen.
Noiztik egiten da San Juan Txiki

eguna? 

Lehen-lehen, ospatzen zen, baina
urte askoan galduta egon da ohi-
tura; San Juan Txiki beti ospatzen
delako abuztuaren 29an, eta,
agian, asteguna bazen, txabolak
itxita egoten ziren... Eta, noski,
txabolak itxita, girorik ez, eta gi-
rorik ez bazen, jendea ez zen igo-
tzen. Kontua da duela zortzi urte
berreskuratu egin genuela, adine-
ko jendeak kontatutakoari jarrai-
tuz; haiek esaten zigutenez, garai
batean, irailekoen aurretik, San
Juan Txiki eguneko erromeria
egiten zuten, Iturriotzen dagoen
San Juanen ermitatik abiatuta.
Alegia, San Juan Txiki egunak

ematen zien hasiera iraileko

erromeriei?

Bai. San Juan Txiki eguna ospatu,
eta, jarraian, lau igandeetan iza-
ten zen erromeria Zelatunen. Lau
izaten ziren beti, inoiz ez bost.
Zuek hasi zineten berriro San

Juan Txiki ospatzen; baina baita

borda egunero irekitzen ere.

Hala da. Asteburuetan soilik ireki-

tzen zuten aurrekoek, baina duela

bederatzi urtetik, gu hasi ginene-

tik, egunero irekitzen dugu maia-

tzaren 1etik azaroaren 1era; eta

baita Aste Santuan eta Eguberrie-

tan ere. Gainerakoan, ostiral, la-

runbat eta igandeetan irekitzen

dugu. 

Ibiltzen da jende nahikoa egune-

ro irekitzeko?

Udan egunero ibiltzen da jendea,
beti izaten da lana. Agian, ez dira
bazkaltzera etorriko, baina beti
egoten da txorizo pintxoa edo sal-
da bat hartzera etortzen den nor-
bait. Jende askok pentsatzen du
borda hauek udalen batenak edo
diputazioarenak direla. Baina ez;
pribatuak dira. Alokairuan dau-
kagu, beste edozein negozio beza-
la. Lehen, asteburuetan bakarrik
irekitzen zuten, baina hemendik
bizi bazara, zergak ordaindu be-
har badituzu, ezinezkoa da aste-
buruetan soilik irekiz eustea.
Udan, turistak ere igotzen dira,

eta karta ingelesez ere baduzue. 

Bai, turista asko igotzen da uda
partean-eta. Nekazaritza turis-
moko etxe ugari daude inguruko
herrietan; Errezilen bakarrik, ja-
da hiru badira, eta horietatik jen-

de asko igotzen da Herniora. Gero,
astean bizpahirutan, Donostian
ostatu hartzen duten turistak ere
etortzen dira; aste barruan autoz
igo daitekeenez, furgonetetan-
eta etortzen dira. 
Dena den, ez da izango iraileko

igandeetan adinako lan egunik,

ezta?

Ez, ez. Iraileko egun hauek ema-
ten digute urteari eusteko mo-
dua; beste tabernentzat herriko
festak bezala dira guretzat iraile-
ko erromeria egunak. Atzo bertan
[joan den igandean], 28 senitarte-
ko eta lagun aritu ziren guri la-
guntzen. Ostiral Santua da urteko
beste egun garrantzitsu bat; gu-
rutze bidea egiten da, eta jende
asko etortzen da.

Garai batean, bijilia egunak egi-

ten ziren Zelatungo bordetan,

eta ez zen haragirik zerbitza-

tzen. Orain ere egiten da?

Gurean, urte osoan ez dugu arrai-

nik ipintzen, baina Ostiral San-

tuan, bai. Egun horretan, txorizo

pintxoaz eta saldaz gain, arrain

salda, arrain paella eta legatz pin-

txoa egoten da; nahi duenak bijilia

egiten du, eta nahi ez duenak, ez. 
Ohiturak aldatu dira; Zelatungo

erromeriak ere bai?

Ezetz esango nuke; beti izaten da
giro euskalduneko jendea, fami-
lia giroa, erromeriaren inguruan
biltzen dena... Bere izaerari eus-
ten diola esango nuke. Nik,
behintzat, horrelaxe gogoratzen
ditut txikitatik.

«Iraileko egun hauek 
ematen digute urteari
eusteko modua»

Maria Jesus Etxeberriab Zelatungo Antonioren Bordako nagusia

Senarraren eta bien esku dago Antonioren Bordaren ardura, eta egunotan
lanean lepo dabiltzala azaldu du Etxeberriak. Igandekoa antolatzen
igarotzen dute astea. Joan den igandean, 28 lagun aritu ziren laguntzen.
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