
GIPUZKOAKO
HITZA

JU
A
N
 C
A
R
L
O
S
 R
U
IZ
 /
 F
O
K
U

Etzi jokatuko dute Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalaurrekoetako lehen saioa, Arrasaten
bEñaut Martikorena eta Unai Mendizabal lehenengo aldiz ariko dira kantuan fase horretan b 2-3

Bertso gosez
dago entzulea

Politika Maiatzean zerrendak
osatu ezinik, Leintz Gatzagan

udal hauteskundeak dauzkate etzi

7Elkarrizketa Joxe Landa:
«Baserrian, jaiki eta eguraldiari

begiratzen genion beti, premiagatik»

4
Ostirala 

2019ko azaroaren 15a
X. urtea
421. zenbakia

www.gipuzkoa.hitza.eus
gipuzkoa@hitza.eus



2 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2019ko azaroaren 15aAstekoa

tailak eta desabantailak ditu ho-
rrek, guztiak bezala», uste du
Martikorenak. Arrasateko Uarka-
pe pilotalekuan kantatuko dute,
etzi, 17:00etan, eta Nerea Eluston-
dok, Agin Laburuk, Unai Gaztelu-
mendik eta Iñaki Apalategik (An-
doaingo final-laurdenean izan
zen hura ere) osatuko dute seiko-
tea.
«Aurreko fasean neukan nahi

hori pixka bat ase dudala uste dut,
eta bertsotan niretik egitera joan-
go naiz. Txapelketatik kanpo egi-
ten dudan bertsokera mantendu
nahiko nuke, txapelketan karra-
tuagoak-edo bihurtzen garela
iruditzen zaidalako», esan du
Mendizabalek. Ahalik eta saiorik
txukunena egitea, eta, ahal bada,
ariketaren batean goia jotzea jarri
dio helburu bere buruari. «Ez di-

rudi oso handizalea, baina horre-
laxe sentitzen dut». Martikore-
naren helburua, berriz, ondoren-
go hau: «Saio on bat egitea, eta
jendeari erakustea horraino iritsi
izana ez dela kasualitatea; hau da,
final-laurdenetan eguna izan
nuen sentsazioa ez uztea». Lau-
garren saioa izango du aurtengo
txapelketan. «Baina besteetan ez
dira mila entzule egoten. Jende
askorentzat orain hasten da txa-
pelketa, eta badut kezka hori: saio
txarra egin, eta jendeak kasuali-
tatez iritsi naizela pentsatzeko».

Euskal Herrikoa, eskura
Hain zuzen, udaberrian hasi zen
txapelketa bi bertsolarientzat,
sailkapen fasean ere parte hartu
behar izan zutelako. Asteasuko
kanporaketan, Elgoibarko final-
zortzirenetako saioan eta Ando-
aingo final-laurdenean kantatu
du Martikorenak: «Asteasun,
bertso batzuetan asmatu nuen
arren, ez nintzen guztiz gustura
geratu; Elgoibarren, hamarreko
txikiko ofizioak alde egin zidan

Miren Garate 

N
ahi berezi bat
zuen Unai
Mendizabalek
(Zizurkil, 1992)
Gipuzkoako
Bertsolari Txa-

pelketako aurreko fasean:
«Orain lau urte ez bezala, pisuz-
ko gaiei eta gai sozialei ahalik eta
ondoena erantzuteko intentzioa-
rekin joan nintzen». Umorea egi-
ten duen bertsolariaren etiketa
jarri zaiolako irudipena eduki
izan du, eta, horren erakusle, saio
arruntetan, gehientsuenetan, gai
arinak edo umorekoak tokatzen
zaizkio. Nabarmendu du etiketa

hori ez duela zama moduan
hartzen , ez duela negatibo-
tzat. «Neu ere jabetzen
naiz neure buruari luzi-
mendu gehiago ate-
ratzen diodala mota
horretako gaietan,
baina baneukan
erakutsi nahi
bat, beste mota

batzuetako gaietan
ere badakidala ber-
tsotan egiten». Ha-
lako burutapenak
eduki izan ditu
Eñaut Martikore-
nak ere (Hernani,
1995). «Izan dut
zaku horretan sar-
tu izan nauten sen-
tsazioa: ‘Lau grazia
botako ditu, baina
gehiago ez eskatu
tipo horri’. Edozeri bu-
ruz kantatzeko eta esa-
teko zerbait badudala
erakutsi nahiko nuke». 
Final-laurdenetan, el-

karrekin aritzea egokitu
zitzaien bi bertsolariei.
Andoaingo saioan kantatu
zuten, eta bereziki gustura
geratu ziren, serio ere ondo

aritu zirelako ofizioetan. Lehen
aldiz sailkatu dira biak finalaurre-
koetarako, eta elkarrekin aritzea
egokitu zaie berriz ere, eta berriz
ere faseko lehen saioan. «Aban-

Udaberrian hasi zuten Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa Unai Mendizabalek 
eta Eñaut Martikorenak. Kanporaketetan hasi, eta, urratsez urrats,
finalaurrekoetara iritsi dira. Fase horretan ariko diren aurreneko aldia 
izango dute batak zein besteak. Arrasaten kantatuko dute, igande honetan.

Umorean nahiz bestela

pixka bat, baina gustura geratu
nintzen orokorrean; eta Andoai-
nen, hobetzeko gauzak badauden
arren, ariketa guztiekin geratu
nintzen gustura». Mendibazalek
Lezon, Zumarragan eta Andoai-
nen kantatu du: «Lezokoa arraro
samarra izan zen; aurretik oso ur-
duri egon nintzen, baina gero
gehiegi erlaxatu nintzen, eta poto
ere egin nuen. Zumarragan, uste
dut, bueltan-bueltan, saio txuku-
na egin nuela, baina barrutik ez
nuen eroso bizi izan; Andoaingoa
da orain arte konformeen geratu
naizen saioa».
Finalaurrekoetara sailkatzen

denak Euskal Herriko Txapelke-
tarako txartela ere esku-eskura
izaten du Gipuzkoan. Hemezortzi
bertsolari izango dira finalaurre-
koetan, eta horietatik lehen ha-
maseiak joango dira Euskal He-
rrikora (eta hamasei horietako-
ren bat Beñat Gaztelumendi
bada, hamazazpigarrena ere bai).
Hau da, bi urte barru ere plaza
handiren batean kantatzeko au-
kera izango dute bertsolari ho-
riek, eta, hori jakinda, lasaitua ere
hartu dute batzuek. 
Aurrekoan ate-ateetan geratu

zen Mendizabal, puntuetan ber-
dindu arren ez zuelako lortu fina-
laurrekoetara pasatzerik. «Mo-
mentuan ez nuen batere penarik
hartu, baina gero, Euskal Herriko
Txapelketa etorri zenean, bai. Ilu-

sio handia egingo lidake
behin, behintzat, han
kantatzeak».
Martikorena, berriz,

kanporaketa fasean
kanporatu zen orain

dela lau urteko txapelketan, uda-
berrian. «Zaplazteko handi
samarra hartu nuen. Aurtengo
udaberrian berriz kanpoan gera-
tu izan banintz, seguru asko
azkenengo txapelketa izango zen
niretzat». Bertsoarekin duen
harremana bertso eskolarekin
lotzen du segituan. «Nik ez ditut
saio asko; inguruan pare bat
lekutan kantatzen dut, eta kito.
Bertsoarekiko nire harremana
bertso eskola da, eta, txapelketa-
ko emaitza gorabehera, ez dut
uste harreman hori aldatuko
zenik». Astero biltzeko ohitura
dute Hernanin, eta, txapelketa-
ren aitzakian, maizago geratzen
dira maiatzetik. «Kanpoan gera-
tu den jendeak ere laguntzeko
prest jarraitzen du, eta asko
eskertzen da hori».
Tolosaldean, orain lau urte bai-

no lasaiago hartu dute txapelketa.
«Orduan jo eta ke prestatu ge-
nuen udaberriko fasea ere. Ho-
rrek duen arriskua da zure burua-
rekin aspertzea, ikustea ez duzula
ateratzen ezer originalik edo betiEÑAUT MARTIKORENA. IDOIA ZABALETA / FOKU

Bertsolariek uste dute ez
dagoela jakiterik txapelketako
emaitzak zenbateraino eragiten
duen geroko plazetan 
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M. Garate 

I
zan du Unai Mendizabalek

bertso saio jendetsuetan kan-

tatzeko aukera. Ekitaldiren

batean, jendetzaren aurrean ber-

tsoren bat edo beste botatakoa da

Eñaut Martikorena ere. Final-

laurdenetan, bete-beterik zeuden

aretoetan kantatu behar izan

dute. Alabaina, orain, beste koska

bat gora egingo du jende kopu-

ruak, mila lagunetik gorako edu-

kiera baitute aukeratutako pilo-

taleku eta kiroldegiek. Orain arte,

hainbeste jenderen aurrean inoiz

bertso saiorik egin gabekoak dira

bi bertsolariak, baina horrek ez

ditu gehiegi kezkatzen. «Ez dut

gehiegi pentsatu horri buruz»,

dio Martikorenak. Mendizaba-

lentzat, oholtzara igo aurreko

uneak izaten dira okerrenak.

«Oholtzan, normalean kontzen-

tratuta egoten gara, geure barrura

bilduta, publikoaren erantzuna

eta txaloak jasotzen ditugu, baina

gehiago egoten gara barrura begi-

ra kanpora begira baino».

Jende kopuruan ez ezik, arike-

tetan ere egongo dira aldaketak,

eta bertsolariak bertso eskolan ari

dira horiek lantzen. Zortziko han-

dian beharrean, hamarreko han-

dian hasiko dira fase berrian.

«Puntu bakarreko aldea da, baina

betetzerakoan-eta igartzen da al-

dea. Uste dut xelebre samar joan

daitezkeela ariketak; neuregan

eta ingurukoengan, behintzat,

hori sumatzen dut», esan du Mar-

tikorenak. Neurri horretako doi-

nuak bakarkakoan ere erabili ohi

direnez, entzuteko ere ofizioak

arraro antzera gera daitezkeela

uste du. Gipuzkoako Bertsolari

Txapelketan, finalaurrekoetan

bakarrik egongo da ariketa hori.

Puntukako ariketa da fase ho-

netan egin beharreko beste arike-

tetako bat, orain arte egin ez dute-

na. «Berez, gustatzen zait ariketa,

baina entrenatzeko zail samarra

geratzen da bertso eskolan, beste

ariketetan baino gehiago eragiten

duelako publikoaren erreakzio-

ak, eta bertso eskolan geu baka-

rrik egoten garelako». Mendiza-

balek ere atsegin du lan hori.

Bertso eskolan ez dago prestatzerik mila lagun
aurrean izateak eragingo dien gorputzaldirako; 
fase berrian izango dituzten ariketei neurria
hartzeko ahaleginak, ordea, egiten dituzte.

Entrenatzen
direnak, eta ez

berdina kantatzen ari zarela iru-

ditzea».

Betiko zalantza da txapelketa

batean aurrera egiteak edo ez egi-

teak zenbateraino irekitzen edo

ixten dituen ateak aurrera begira.

«Ez dago jakiterik. Amaitutakoan

ikusi beharko da norbait gogora-

tzen den gurekin», dio Martiko-

renak. Mendizabalek uste du saio

kopurua batik bat bertsolari ba-

koitzaren profilaren, bizi den in-

guruaren eta estiloaren mende

dagoela. Orain lau urteko txapel-

ketak, ordea, plaza asko ekarri

zizkion, kontatu duenez: «Ber-

tsolaritza munduan erabat ezeza-

guna nintzen; Tolosaldean aritzen

nintzen pixka bat, baina plaza oso

gutxi egiten nituen, eta egiten ni-

tuenak lagunartekoak ziren, li-

brean...». Txapelketan kantatu

ostean, berriz, sariketa ugaritatik

deitu zioten. «Finalaurrekoetara

pasatu ez arren, asko lagundu zi-

dan neure burua ezagutarazten.

Halere, ez dut uste lehendik zebil-

tzan bertsolariek plazak galduko

dituztenik finalaurrekoetara ez

sailkatzeagatik».

R
ANALISIA

Saroi Jauregi

Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko

lehendakaria

Ikusmina
badago, eta
hori ona da

A
ntolakuntza aldetik

arazo nabarmenik

gabe joan dira orain

arteko saioak, eta

entzuleek erantzun bikaina

eman dute. Bertso mailari dago-

kionez ere, gogoan iltzatuta

geratzeko moduko bertsoaldi bat

baino gehiago entzun dugu. Zer

gehiago eska dezakegu!

Duela lau urte finalean kantatu

zuten zortzi bertsolarietatik seik

hartu dute parte aurten final-

laurdenetan, eta seiak sailkatu

dira finalaurrekoetara. Denetik

dago finalaurrekoetan kantatuko

duten gainerako hamabien arte-

an: txapelketetan urte asko dara-

matzatenak, lehen aldiz sailkatu

direnak... Gipuzkoan bertso

mugimendua bizirik eta indartsu

dagoela erakusten du horrek.

Sorpresa horiek mesede egiten

diote bertsolaritzari. Batetik, ber-

tsolariei erakusten diete ez dela

amore eman behar, eta txapelke-

tan edozer gerta daitekeela. Bes-

tetik, entzuleak ezustean harra-

patzen ditu batzuetan, gerta

baitaiteke sekula entzun ez

dugun bertsolari batek sekulako

saioa egitea, adibidez.

Hemezortzirentzako tokia

dago finalaurrekoetan, ez gehia-

go, ez gutxiago, eta horrek bieta-

koak eragiten ditu, sailkatu dire-

nengatiko poza eta kanpoan

geratu direnengatiko pena.

Seguru nago finalaurrekoetan

ere bertsoaldi bikain bat baino

gehiago entzungo dugula, eta

entzule asko inguratuko dela

hiru saioetara. Ikusmina badago,

eta hori ona da; are gehiago jakin-

da duela lau urte finalean kantatu

ez zuten bi bertsolari behintzat

izango direla finalean. Ikusiko

dugu nork egiten duen aurrera

eta nor geratzen den atzean. Ni,

behintzat, hiru saioak entzuteko

gogoz nago, eta bertsolariek

txundi nazaten prest!UNAI MENDIZABAL. IDOIA ZABALETA / FOKU

«Egiten ditudan plaza ia guztiak

librekoak dira, eta horietan oso

gustuko dut puntuka aritzea.

Oraingoan, gaiarekin izango da,

eta arrotza egiten zaigu hori, baina

ez diot aparteko beldurrik».

d
ARRASATEKO FINALAURREKOA

Bertsolariak: Agin Laburu, Iñaki

Apalategi, Nerea Elustondo, Unai

Mendizabal, Eñaut Martikorena eta

Unai Gaztelumendi.

Gai jartzailea. Iker Iriarte.

Non.Uarkape pilotalekuan,

17:00etan.

d
OIARTZUNGO FINALAURREKOA

Bertsolariak: Alaia Martin, Amaia

Iturriotz, Ane Labaka, Asier Azpiroz,

Beñat Gaztelumendi eta Iñigo Man-

tzizidor.

Gai jartzailea.Saroi Jauregi.

Non.Elorsoro kiroldegian,

17:00etan.

d
TOLOSAKO FINALAURREKOA

Bertsolariak: Beñat Lizaso, Haritz

Mujika, Iban Urdangarin, Jokin Uran-

ga, Jon Maia eta Oihana Iguaran.

Gai jartzailea. Iker Iriarte.

Non.Usabal pilotalekuan, 17:00etan.

Egin beharreko lanak:Binaka, ha-

marreko handian hiruna bertso; bi-

naka, zortziko txikian hiruna bertso;

binaka, sei puntuko motzean, hiruna

bertso; binaka, zortziko txikian pun-

tutan, zortzi bertso osatu arte; kartze-

la, bakarka, nahi den doinu eta neu-

rrian, hiruna bertso.
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Unai Zubeldia Deba

Endoiako Beliosorogoikoa base-
rrian jaioa da Joxe Landa (Itziar,
Deba, 1929), eta 11 anai-arrebatan
bigarrena da. Manuel Olaizola
Uztapidebertsolariaren lehengu-
su propioa zuen aita, eta haren
itzalean ondu zuen hitz jarioa.
«Baserriaren talaia paregabeare-
kin», ia oharkabean hasi zen egu-
raldi kontuak aztertzen, eta «eti-
keta horrekin» egin ditu azken
urteak. Gaur egun, bost irrati ka-
tetan egiten du eguraldi iragarpe-
na, eta baita Garaegunkarian ere.
Landak bide luzea egina dauka
kooperatibismoan ere; 28 urte
egin zituen Itziarko Nekazari Ko-
operatibako zuzendari karguan.
Irakurtzea eta politika ditu zaleta-
sunetako beste bi.
Martxa honetan, euritan itoko

da lurra. Ez al daukazue eguraldi

onik iragartzeko asmorik?

Hau ez da euria; lanbroa da. Baina
igandetik aurrera etorriko da
onalditxoa, benetakoa.
Gaur egun klima aldaketari le-

poratzen zaio eguraldiaren alda-

ketarik txikiena ere, baina ho-

rren eraginak al dira muturreko

egoera gehienak?

Horrek ez dauka zerikusirik. Epe
laburreko estatistikak hartzen di-
tuzte kontuan askok, azken hogei
urteetakoak-edo, eta, eguraldi
kontuetan, hogei urte ez da ezer.
Azken 60-80 urteko kontuak
dauzkat nik gogoan, eta galantak
izan dira aurretik ere: hilabeteko
izozteak, Zestoan autobusa era-
man zueneko uholde handia, hai-
zeak trena bota zuenekoa... Histo-
ria luzatuta, aurretik ere izan dira
horrelako fenomenoak.
Ez udaberririk eta ez udazkenik;

udatik negura eta negutik uda-

ra, horrela dabiltza urtaroak az-

kenaldian.

Asmakeriak dira horiek ere; egu-
raldiak ez dauka pauta jakinik.
Garaian garaikoa egin behar du,
eta neguak eta udazkenak ba-
dauzkate berezko joera batzuk,
baina horren barruan ez dago
pauta jakin bat.
Nolako negua ikusten da?

Oso suabeak izan dira azkenak,
eta aurtengoa gogorxeagoa izan-
go den errezeloa daukat. Elur
gehiago egingo du aurten.
Baieztapen hori ez duzu egin

tenporak aztertuta, ezta?

Ez, ez. Nire ustez, txorakeria da
tenporen kontu hori. Ez du mere-
zi aipatzea ere; ez dauka inolako
oinarririk. Pello Zabalak gehiegi
mantendu du tenporen kontua.
Borraska muturra, euri lardatsa,

haize sastarra… Hiztegi abera-

tsa erabiltzen duzu gehienean.

Nondik ikasitakoa da?

Bertatik bertara ikasitakoak dira
hitz guztiak, aitari-eta baserri gi-
roan entzundakoak. Horrelako
hitzak erabiltzeko joera zuen ai-
tak, eta arreta pizten zigun guri.
Itsasora begira, izugarrizko talaia
da Beliosorogoikoa baserria, eta
anai-arrebon eguraldi kontueta-
rako afizioak badauka zerikusirik
kokapen horrekin. Kanpoan egin
behar izaten ziren baserriko lan
asko, eta eguraldiak eragin han-
dia izaten zuen lanak antolatzeko
garaian. Goizean jaiki eta egural-
diari begiratzen genion beti, pre-
miagatik; oso gaztetan hasi nin-
tzen neure kasa iragarpenak egi-

«Eskola gutxitxo
izan genuela,
horixe da nire
bizitzako akatsa»
Joxe Landa b Eguraldi kontuetan aditua

Baserri giroan hazia da Landa, eta eguneroko horrek sortu dio
eguraldi kontuak zaintzeko grina. Irudi horrek itzalean utzi ditu
kooperatibismoari egindako ekarpena, politikarako zaletasuna...
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ten. Fama pixka bat hartu nuen,
eta Endoiako baserritarrek ere
neuri galdetzen zidaten belarra
noiz ebaki behar zuten-eta.
Gaur egun «lainoa» izaten da de-

na, baina makina bat laino mota

sailkatuta dauzkazu zuk, ezta? 

Guk behekoari esaten diogu lai-
noa, eta hodeiak dira goikoak. Bi-
txia da kontua, baina udan bi pisu
izaten ditu eguratsak: laino ba-
xuak eta narratsak izaten dira be-
hekoak, eta trumoi lainoak goi-
koak. Udazkenean, berriz, batu
egiten dira denak, garapen berti-
kala gertatzen delako. Beste adi-
bide bat jarrita, eguraldi oso one-

tik oso txarrera hamabi graduazio
dauzkat nik. «Makurra» izan
daiteke eguraldirik txarrena, eta
«bikaina» onena, baina kolore
asko daude tartean.
Zuek, baserrian, informazio as-

ko jasotzen zenuten animalien

ibiliak aztertuta, ezta?

Oiloek, adibidez, informazio asko
ematen ziguten beti. Aske ibiltzen
ziren gurean, eta goizean belardi-
ra joaten baziren, arratsalderako
euria zetorren seinale izaten zen.
Galtzen ari al da jakintza hori?

Baliteke, bai.
Gaur egun, nola antolatzen duzu

eguna?

06:30 aldera jaikitzen naiz, eta In-
terneteko sei-zazpi orritan begi-
ratzen ditut eguraldi kontuak.
Euskalmetekin eta Aemetekin
hasten naiz beti, eta gero begira-
tzen ditut Alemania eta Suitza in-
guruko beste batzuk. Informazioa
biltzen dut Interneten, baina ho-
rrekin bakarrik ez da nahikoa iza-
ten. Balkoira aterata egiten dut le-
henengo azterketa: haizea, heze-
tasuna, presioa... Garai batean,
tximiniako keari ere begiratzen
genion guk; kea zuzen-zuzen go-
ra joaten bazen, antizikloa eta giro
ona zen seinale. Lertxunaren hos-
toa geldi-geldi bazegoen ere, egu-
raldi ona izaten zen.

Klimaz gain, mikroklima ere
aztertzen saiatzen naiz, tokian to-
kiko ezaugarriak kontuan har-
tzen. 08:30ean hitz egiten dut Eli-
zondoko Xorroxin irratikoekin,
Leitzatik deitzen didate gero,
Oiartzundik, Seguratik, Arrasate-
tik... Onda Cero irrati katetik ere
bai, astean behin. Eta Gara-ra,
berriz, 08:00etarako bidaltzen
dut iragarpena. 1980an hasi nin-
tzen Egin-en, Joxean Agirrek ziri-
katuta. Lan horiek inoiz ez ditut
utzi egin gabe, ezta ospitalean
egon nintzen astebetean ere.
«Hemendik aurrera, eguraldi

kontuak eta beste zenbait ixkiri-

miri jakin nahi duenak, hemen

izango du irakurgai». Blog bat

ere badaukazu.

Bai, bai. Egunero idazten dut hor,
eta artikuluak ere gehitzen ditut.
Eguraldi gizon izendapena jarri
didate niri, baina eguraldi kon-
tuez baino gehiago idatzi izan dut
nik beste hainbat konturi buruz.
Zer moduz moldatzen zara tek-

nologia berriekin?

Niri asko lagundu izan dit Inter-
netek, asko. Itziarren, gainera,
nik neuk jarri nuen lehenengo
antena parabolikoa, Meteosaten
satelitearekin konexioa lortzeko.
Ondo ordainduta, gainera! Orain
jada badaukat informazioa biltze-
ko estazio meteorologiko txiki bat
etxe atarian; baserrian ere jarri
nahi izan nuen, baina ezetz esaten
zidan aitak.
11 anai-arrebatan bigarrena

zara zu. Nolako bizimodua izan

zenuten umetan?

Gazte denbora hartako oso oroi-
tzapen onak dauzkat. Eskola gu-
txitxo izan genuela, horixe da nire
bizitzako akatsa. Guk inguruko
baserrietan jaso genituen lehe-
nengo eskolak, eta Zestoako frai-
de eskolan aritu nintzen gero, pa-
re bat urtez. Baina 14 bat urterekin
eskola utzi eta baserrian hasi nin-
tzen buru-belarri. Autodidakta
izan naiz, alde horretatik. Oso
gaztetan hasi nintzen Zestoan li-
buruak-eta erosten, eta horrekin

osatu nintzen. Irakurle ona nin-
tzen. Joxepa izebarekin ikasi ge-
nuen guk erdaraz; Bilbon bizi zen,
eta asko lagundu zigun hark. Ara-
zorik ez genuen izaten erdaraz
irakurtzeko.
Irratia entzutera ere joaten zinen

zu inguruko baserrietara, ezta?

Bai. Gurean baino lehenago jarri
zuten irratia auzoan; haiek harre-
man estua zuten Arroako apaiza-
rekin. Gure etxera 1941ean iritsi
zen irratia; bitartean, inguruko
baserrietan albisteak entzunez
edo elkarrekin hizketan lortzen
genuen informazioa.
Ordubeteko ibilia zenuten etxe-

tik Zestoaraino, ezta? Eta or-

duan ez zen izango errepiderik

eta asfaltorik, noski...

Erreka zulo zahar bat zen hura.
Ene! Sastarraindik barrena, erre-
katik gora joanda, hori zen gure

etxera iristeko bideetako bat;
ama-eta astoan ibiltzen ziren, eta
isatsetik helduta joaten ginen gu.
Askotan, ijitoekin topo egiten ge-
nuen Zestoara bidean, eta aben-
tura asko izan genuen haiekin ere.
Baserriko lanean buru-belarri

ari zinela, berrogei bat urterekin

hasi zinen koinatuek sortutako

baserri elkartean lanean, ezta?

Gu Martin Aranberrirekin hasi gi-
nen, Itziarren, kooperatibismoa-
ren munduan sartzen. Laguntza
behar zuten baserritarrek, eta ho-
rrela hasi ginen mugitzen. Koo-
peratibismorako pauso horretan
garrantzi handia eduki zuen En-
doiako auzolanak; hortik dator-
kigu joera hori. Bertakotasun
sentimendu handia geneukan
Endoian, eta Uztapide baserria
zen bilgune nagusia. Erabat auzo-
lanean eraiki ziren gaur egungo
eliza eta errepidea.
Itziarko Nekazari Kooperatiban

sartu zinen gero, Inekon, eta zu-

zendari izan zinen 28 urtez.

Kasik geuk sortu genuen mugi-
mendu hori. Harremana-edo
izango zen garai hartan, eta Israel-
go kibbutz antolaketatik [Israelgo
nekazaritza etxalde kolektiboa]

etorri zen kooperatiben kontua;
baserri elkarte dezente sortu ziren
gurean. Lau baserri elkartu ginen
hemen, eta ukuilu bat egin ge-
nuen Itziarren. Baliabideak elkar-
tzea zen garrantzitsuena; lursai-
lak eta makineria. Ukuilua jaitsiz
joan zen pixkanaka, baina pentsu
fabrikak indarra hartu zuen gero,
eta fabrika hori bihurtu zen Itziar-
ko Nekazari Kooperatiba. Koope-
ratiba hark Gipuzkoako baserri-
tar gehienak hornitu zituen.
Kontuak zer diren, baserritik ka-

lerako bidea egin zenuen zuk,

Ixabel arrebarekin, eta haren

alabak, berriz, kaletik baserrira-

ko bidea egin zuen; zuen jaiote-

txean bizi da egun. Poza ematen

al du jarraipen horrek?

Baserritar mundua beste modu
batera antolatzeko etorri ginen gu
kalera; gurea ez zen izan baserri-

tik kalerako pausoa. Hel-
buru praktiko bat ge-
neukan buruan. Baina,
tira, bai, poztekoa da Ixa-
belen alaba bere bikote-
kidearekin eta bi umee-
kin gaur egun baserrian
bizi dela ikustea.
Hauteskunde giroan

sartuta, Espainia aldean

trumoi erauntsiak iza-

ten ari dira azken aldian.

Begiratzen al diezu ba-

tere politika kontuei?

Nire zaletasunetako bat
da politika, eta ardura-
tzekoak dira ultraeskui-
naren emaitzak. Ez zait

batere gustatzen eskubikeriaho-
ri, eta beldur pixka bat ematen dit.
Elkarren begirunea askoz gehiago
errespetatu beharko litzateke.
Besteei kalte egiteak geure burua
hobetuko duela pentsatzen dugu,
eta hori ez da hala; besteei on egi-
tea da geure buruari mesede egi-
teko modurik onena. Kapitalis-
moa dago batetik, eta lurraldeta-
suna bestetik, gutasuna. Eta hori
ere errespetatu egin behar da, bai
hemen, eta bai Andaluzian.
Nortasun kontuak aintzat hartu-

ta, Deban eta Itziarren ere bada-

kizue zerbait kontu horiei buruz.

Azken hilabeteotan ez da suma-

tzen lehen bezalako ika-mikarik. 

Bai, zalaparta galanta eragin zuen
Itziarko Auzo Udalaren sorrerak,
baina hasierako mamuak uxatu-
ta egoera normalizatuz doa pix-
kanaka. Legegintzaldi berrian
ematen du elkarlana hobetuz jo-
ango dela Debako Udalarekin.
Orain arte mehatxua eta blokeoa
izan dira nagusi, aurrekontuekin
batez ere. Dagozkigun baliabide-
ak geure esku jartzea oso garran-
tzitsua da itziartarrontzat. Betida-
nik izaera eta funtzionamendu
propioa izan du Itziarrek.

JON URBE / FOKU

Baserrian, jaiki eta eguraldiari
begiratzen genion beti,
premiagatik; oso gaztetan hasi
nintzen iragarpenak egiten»

«Niri asko lagundu izan dit
Internetek. Itziarren, gainera,
nik neuk jarri nuen lehenengo
antena parabolikoa»

«Ez zait batere gustatzen
politikagintzako ‘eskubikeria’
hori, eta beldur pixka bat
ematen dit ultraeskuinak»

‘‘
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Danel Agirre

Bat bera ere 

ez zen libratzen

I
ragan igandean bozkatu
gabe geratu nintzen berriro:
izan ere, aurkeztutako al-
derdi guztiak faxistak ziren.

Hilabeteak pasatu ditut nire bo-
toarekin armagedoia oztopatze-
ko mentalizatzen, akziorako
prest nengoen. Baina H egunera-
ko, nora apuntatu edo nondik jo
asmatu ezinik ikusi nuen neure
burua, mareatu samar, aukera
onargarririk gabe.
Trilioi bat boto paper ezber-

din, eta ez zen bat bera ere 
libratzen. Voxek zirudien neu-
tralizatu beharreko arerio lehen-
tasunezkoa, La Escopeta Nacio-
nal-eko ehizaldiaren plano
sekuentzia miresgarri hartako
estrak diruditen hautagai horie-
kin. Kanpainan telebistan mun-

tatu zieten eszena teatrala leku-
ko, Aitor Estebanek ere trilogia
ikusia izango du akaso, antzezla-
nak maite ditu behintzat. Alboan
zuen Ortega Smith izeneko tipo
txit ilunari faxista deitu zionean,
hala eta guztiz ere, kalkulatu
gabeko marabunta eragin zuen.
Madrilgo agerkariak EAJrekin
pipertu, eta urte gutxian behin
artxibotik erreskatatu ohi dituz-
ten erreportajeekin itzuli dira
asteotan: Santoñako paktua, 
jeltzaleen eta Hitlerren arteko
hartu-eman sekretuak, Arana-
ren hit-parade xenofoboa...
Material gastatu samarra, baina
betiere efikaza. Jaurlaritzaren
obra publikoetan ia esklabo hil-
dako etorkinen zenbaketa egu-
neratu zezaketen, bidenabar,

baina ez dirudi ankerkeria
zehatz hori gehiegi interesatzen
zaienik.
EAJren iragan susmagarriaz

ABCoroitu ohi da sarrien: pieza
historikoekiko atxikimendu 
berezia du berripaper horrek.
Egunotan, urrutira joan gabe,
Wehrmachtaren txapel bat zoz-
katu berri du Erwin Rommel
«idolo eta mito apolitiko»-ari
buruzko lehiaketa batean (hau ez
naiz asmatzen ari, zin dagit). Nazi
porrokatuak detektatzeko rada-
rra egoki kalibratua du egunka-
riak, bistakoa denez. Eta pasa den
domekako gainontzeko aukeren
errepasoari jarraituz, Quim To-
rrari egunero lauzpabost bider
«buruzagi supremazista» dei-
tzen badio, zerbaitegatik izango

da. Ez dakit presidentearen duela
bospasei urteko txio arrazistak
irakurri dituzun: harro erakuste-
ko modukoak ere ez dira.
Ezker abertzale guztiz eta osoro

antifaxista botatu ahalko nukeela
esango didazu. Baina zer esango
dizut ba: inori galdetu gabe he-
rriaren izenean hitz egin, eta egi-
tasmo totalitario bat tiroka inpo-
satu nahian berrogei urte eman
zituen jendea da hori. PSOEri da-
rion kiratsa are beldurgarriagoa
da; eskuin muturreko talde terro-
rista bat sortzeraino iritsi zen.
PPk Franco Fundazioa sos publi-
koekin babesten zuen; kaudilloa-

ren ministro batek sortutako al-
derdia da. Podemos diktadura
krudel askoak justifikatzen dituz-
ten militantez josia dago. Ah, eta
ahaztu gabe, Ciudadanos da guz-
tietan arriskutsuena: frankisten
seme-alaba tontoenek sortu zu-
ten; eskerrak guztia alde zutene-
an harakiri politikoa egin duten.
Esan dizut hasterako, bat bera

ez da libratzen. Hauteskundeei
izkin eginda hanka barru-barru-
raino sartu dudanaz jabetu berri
naiz ordea. Egin kontu: faxismo-
ari arnasarik ez ematea zen nire
hasierako plana, baina Extrema-
duratik etorritako langileei
«kolono» deitu eta hagin bat
anestesiarik gabe kentzea
bezainbeste estimatzen ditudan
nabarristen alboan bukatu dut
azkenean. Voxekoena baino
erresuma are ultramontanoago-

ekin amesten dutenen zaku
berean. Abstentzioarenean, hain
zuzen ere. Marka da gero, baina
demokraziaren kontu honi ez
diot neurririk hartzen.

EAJren iragan
susmagarriaz ‘ABC’
oroitu ohi da sarrien:
pieza historikoekiko
atxikimendu berezia
du berripaper horrek

Irudiab Oiartzun

Kataluniatik Gipuzkoarainoko olatua
Barraskilo operazioa deitu zioten, eta Biriatuko ordainlekua kolapsatzea zen helburua. Zertarako? Buruzagi in-

dependentista katalanen aurkako zigor epaiari erantzuteko. Tsunami Demokratikoak deituta, hamazazpi kilo-

metrorainoko auto ilarak sortu ziren astearte iluntzean Biriatuko ordainlekutik Oiartzun ingurura arte —irudian,

auto eta kamioi ilarak, eta hainbat herritar, presoen aldeko aldarriekin eta ikurrinekin—. «Kataluniarentzako eta

Euskal Herriarentzako eskaintza demokratikoaren garaia da», aldarrikatu zuten deitzaileek. JON URBE / FOKU

Ingurumen kalteengatik, Debako hilerri
berriko lanak gelditzeko agindu du udalak

DEBA b «Zuhurtziaz jokatu nahi dugu». Hala adierazi du Gilen Garcia
Debako alkateak. «Eta horregatik eman dugu agindua Debako hilerri
berriko lanak gelditzeko». Mutrikuko Natur taldeak eta Debako bizi-
lagun batek salaketa jarrita daukate aurretik, Artzabaleko hilerri be-
rriko obra horiek ingurumenaren kontra egiten dutela argudiatuta.

Pontellasi 1-0 irabazita, Tolosak Lehen
Mailako talde bat izango du aurkari Kopan

DONOSTIA bAukera bikaina zeukan Tolosak parez pare, eta ez zuen
hutsik egin. Herenegun Pontellas 1-0 mendean hartuta, Tolosa Espai-
niako Lehen Mailako talde baten aurka ariko da Espainiako Kopako
lehen kanporaketan, abenduaren 18an, Berazubin. Bartzelona, Real
Madril, Atletico Madril eta Valentzia soilik ezin zaizkio egokitu.

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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Arantxa Urretabizkaiak jasoko du
aldundiaren Anton Abbadia saria

DONOSTIA bAbenduaren 2an egingo dute saria banatzeko ekitaldia,
Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan, eta, hain zuzen, euska-
raren alde eginiko lanagatik emango dio Gipuzkoako Foru Aldundiak
aurtengo Anton Abbadia saria Arantxa Urretabizkaiari. «Bizitza oso-
an euskararen alde aritu da lanean, baita egoerarik zailenetan ere».

Pentsioen sistema publikoa aldarrikatuko
dute bihar Donostian eta Eibarren 

DONOSTIA bGipuzkoako Adinekoen eta Pentsiodunen Elkarteen 
Plataformak deituta, manifestazioak egingo dituzte bihar Donostian
(17:00) eta Eibarren (12:00). Pentsioen sistema publikoa eta pentsio
duinak aldarrikatuko dituzte.



Beñat Alberdi Leintz Gatzaga

A
zken urtebetean ez da

izan hauteskunde

gutxi. Espainiako

politikariek akordio-

ak lortzeko izan dituzten zailta-

sunengatik gertatu da hori,

gehienbat; hauteskunde kopurua

ugaritu egin du horrek: apirilaren

28an, Espainiako Kongresurako

eta Senaturako hauteskundeak

izan ziren; maiatzaren 26an, udal

eta foru hauteskundeak eta Euro-

pakoak; eta, joan den igandean,

Espainiako Kongresurako eta

Senaturakoak, berriz ere. Leintz

Gatzagan, dena den, hauteskun-

deak izango dituzte berriro.

Maiatzeko udal hauteskundeetan

ez zen aurkeztu zerrendarik, eta,

ondorioz, igande honetara arte

atzeratu zituzten bozak. Ezohiko

herri bihurtzen duten beste hain-

bat errealitate berezi ere baditu,

gainera, Leintz Gatzagak.

Eustat Euskal Estatistika Insti-

tutuaren datuen arabera, 250 biz-

tanle dauzka herriak, eta, hautes-

kunde legeak zehaztutakoaren

arabera, bost ordezkari dituzte

101 eta 250 herritar arteko udale-

rriek. Bestalde, Leintz Gatzagan

ez da alderdi politikorik aurkez-

ten hauteskundeetara. Hautesle

Elkarte bat osatzen dute herria

ordezkatzeko, herritarren biltzar

baten gisako egitura bat.

2015ean sartu zen elkarte

horretan Juanito Bengoa egungo

jarduneko alkatea eta alkategaia.

Ordurako, osatuta zeukaten bost

pertsonako zerrenda, baina

herrian bertan jaiotako eta hazi-

tako baten beharra ikusten

zuten. Izan ere, Leintz Gatzagara

bizitzera joandakoak ziren bos-

tak.

Duela lau urte, Eneka Zancada

aurkeztu zuten alkategai, eta

tarte batean jardun zuen alkate

karguan, lan arloko aldaketek

uztera behartu zuten arte. Rober-

to Otazu zinegotzia zen bigarren

aukera, baina hark ere uko egin

zion karguari, kontziliazio eta lan

arazoak zirela medio. Azkenean,

Bengoak berak hartu zuen alkate

kargua, iaz. «Bost zinegotzi

bakarrik ditugu», azaldu du jar-

duneko alkateak. «Beraz, nor-

baitek huts egiten badu, ez dugu

ordezkorik; gaudenon artean

banatu behar izaten dugu lana».

Bengoak alkate lanetan bukatu

zuen aurreko legegintzaldia, eta

hurrengorako ere lanean ari da

jada. Hau da, bertatik bertara bizi

izan du zerrendak osatu ezineko

prozesua. Berez, aurretik udalean

lanean aritutako zinegotzietako

inork ez zuen izenik eman nahi

zerrendan. «Norbait agertuko

zen esperantza geneukan», argi-

tu du Bengoak. «Egoerari aurre

egiteko prest zegoen gazte talde

bat, baina, azkenean, ez ziren

aurkeztu, ez dakit zergatik». Ez

gazte talde hark eta ez beste inork

ez zuen eman erreleborik. 

Hautesle Elkarteak bilerak egi-

ten ditu zerrendak osatzeko. Ber-

taratzeak ez du esan nahi joan den

horrek zinegotzi izan nahi due-

nik, eta, alkategaiak jakinarazi

duenez, hogei bat lagun joaten

dira bilera horietara. Zinegotzi

izateko pausoa ematea, hori beste

kontu bat da. «Herri txikietan,

zaila da aurkitzea halako lanak

boluntario gisa egiteko prest da-

goen jendea», azaldu du jardune-

ko alkateak. Horra hor zailtasu-

naren beste gakoetako bat: bo-

luntario lana. Leintz Gatzagako

Udalean ez dute dirurik jasotzen

egindako lanaren truk.

Pasatu ziren maiatzeko hautes-

kundeak, eta beste aukera bat

sortu zitzaien herrian: sei hilabete

geroago berriz ere hauteskunde-

ak egitea. Bigarren ahalegin ho-

rretan ere hautagairik egon ez ba-

litz, aldundiak hartuko zukeen

kudeaketaren ardura, eta, ziurre-

nik, kudeatzaile bat izendatuko

zuketen Leintz Gatzagarako. Ego-

era horren jakitun, Eugenio Otsoa

eta Jon Sasiain prest agertu ziren

zinegotzi lanetarako. Bengoare-

kin batera, hiru izen bazeuzkaten

jada Hautesle Elkarterako. Beste

bi falta zitzaizkien, ordea.

Hautagai bila
Eguna joan, eguna etorri, inork ez

zuen ematen pausorik, eta eurak

hasi ziren mugitzen gainontzeko

bi hautagaien bila. Norbanakoei

deitzen, bilera eskatzen eta prest

egongo ote liratekeen galdezka

hasi ziren. Alkategaiak azaldu

duenez, zerrendak osatzeko egi-

ten dituzten bilera horietan zuze-

nean ez dituzte aurkitzen zinego-

tzigaiak, baina jendearen jarrera

nolakoa den ikusteko balio izaten

dute: «Bi gaztek ez zuten eman

ezezkorik», zehaztu du Bengoak.

«Eta azken unean baietz esango

zuten itxaropena geneukan».

Beñat Agirreurretak eta Garazi

Orobengoak maiatzean, agian,

euren burua ez zuten ikusten

zinegotzi karguan, baina hauta-

gai izatea erabaki dute azkenean.

Urriaren 14an amaitzen zen

zerrendak aurkezteko epea, eta

urriaren 13an osatu zuten.

Ez dute aurkeztu programarik.

«Baina jakina da zer obra, alda-

keta edo erabaki behar diren

herrian». Horrek, dena den, ez

ditu libratzen herritarren kritike-

tatik,  taldeak berak hartzen bai-

titu hartu beharreko erabakiak.

Gainerako hirurak pozik daude

bi gaztek pausoa eman dutelako:

«Belaunaldi berriekin errazagoa

izango da hurrengo hauteskun-

deetan zerrendak osatzea».

Hori bai, zerrenda bakarra aur-

keztu arren, gutxiengo boto

kopuru bat behar dute aurrera

egiteko.

Maiatzeko udal hauteskundeetan ez zen aurkeztu hautagai zerrendarik
Leintz Gatzagan. Nor aukeraturik gabe, herritarrek ezin izan zuten
bozkatu. Zerrenda bat osatuta, etzi egingo dituzte udal hauteskundeak.

Beste hauteskunde
batzuk alkate bila

Juanito Bengoa, Leintz Gatzagako jarduneko alkatea eta hautagaia. JUANAN RUIZ / FOKU

Herri txikietan, 
zaila da aurkitzea 
halako lanak boluntario
gisa egiteko prest
dagoen jendea»
Juanito Bengoa
Jarduneko alkatea eta hautagaia

‘‘
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Aitziber Arzallus Azpeitia

K
ros mistoa udazke-

neko klasikoetako

bat da Azpeitian.

Hamargarren al-

dia izango da

biharkoa. Aurten, baina, berri-

kuntzekin dator proba, Azpeitia

Herri Hezitzailea ereduaren filo-

sofia oinarri hartuta antolatu bai-

tute. Horrek esan nahi du kirol

proba batek berezkoa duen lehia-

kortasuna alde batera utzi, eta

beste balio batzuk sustatzeari

eman diotela garrantzia. Biharko

lasterketa beste urrats bat izango

da inklusiorantz.

Azpeitiko Ikasberri ikastolak

antolatzen du kros mistoa, eta ha-

ren kezketatik hasitako hausnar-

keten ondorio dira probak izango

dituen aldaketak. «Ekinaldia

egonkortuta zegoen, baina ohar-

tu ginen ikastolaren jardunean

ekinaldi bakan edo puntual baten

moduan geratzeko arriskua zue-

la. Hor sortu zitzaigun halako

nahi bat ekinaldia gure proiek-

tuan eta aisia-kirol eskaintzan

zuzenago txertatzeko», diote

probaren antolatzaileek. Herrian

abian den herri hezitzailearen di-

namikaren barruan lekua eta

zentzua izan zezakeela pentsatu

zuten, bi helbururekin: «Batetik,

herri hezitzaileari berari ekarpen

bat egitea ikastolatik; eta, beste-

tik, kros mistoak berak beste pisu

bat hartzea, probari astinaldi bat

ematea».

Halaxe, kros mistoa herri hezi-

tzailearen filosofian oinarrituta

antolatzeko asmoa azaldu zieten

dinamika horretan ari diren gai-

nontzeko eragileei, eta denek begi

onez ikusi zuten proposamena.

Hori horrela, Ikasberriko kideek

hainbat eragile izan dituzte bide-

lagun kros mistoaren bueltan

egin duten hausnarketan: hala

nola Azpeitia Herri Hezitzailea,

Iraurgi ikastetxea, Karmelo Etxe-

garai ikastola, Urola Ikastola BHI,

Eskola Kirol Kontseilua, Atzegi,

Xeye, Raka, Marea Urdina eta Az-

peitiko Udala.

Gorka Aranbarri Marea Urdi-

neko kideak adierazi du «oso po-

zik» daudela lasterketaren filoso-

fia aldaketagatik. «Lasterketa

erabat inklusiboa antolatu nahi

zutela esan ziguten, aniztasun

funtzionala duten pertsonek par-

te har zezaketena, sailkapenik ga-

bekoa eta bakoitzak nahi duen lu-

zerako ibilbidea egiteko aukera

izango zuena. Horrelako propo-

samen bati ezin diogu ezezkorik

eman, azkenean horixe baita guk

nahi duguna. Beraz, onartu egin

genuen antolakuntzan lagun-

tzea».

Herri hezitzaileen filosofiaren

barruan, hainbat neurri hartu di-

tuzte herritar orok izan dezan

proban parte hartzeko aukera:

batetik, kronometroa kendu eta

zozketa bidez banatuko dituzte

sariak, lehiakortasunetik koope-

raziora jauzi egiteko; bestetik,

distantzia desberdineko ibilbide-

ak prestatu dituzte —1,1 kilome-

trokoa, 3,3 kilometrokoa eta 6,7

kilometrokoa—, herritar denen

parte hartzea sustatzeko; horrez

gain, misto hitza bere zabalean

hartuko dute generoaz harago,

eta adin desberdineko bikoteek,

adimen anitzeko bikoteek, ezau-

garri fisiko desberdineko bikote-

ek eta abarrek egin ahal izango

dute lasterka.

17:00etan hasiko da lasterketa,

herriko plazan, baina girotzeko

hainbat ekintza izango dira egun

guztian. Goizean, 09:00etatik

12:00etara, eskola kirolaren ba-

rruko atletismo saioa egingo dute

herriko neska-mutil gaztetxoek,

plazan. 16:00etatik 17:00etara,

berriz, sentsibilizazio jolasak an-

tolatu dituzte Marea Urdineko ki-

deek. «Gure lanik handienetakoa

da herritarrak sentsibilizatzea;

alegia, herritarrei ikusaraztea

aniztasun funtzionala dutenek

zer zailtasun dituzten egunero-

koan, eta hori da antola-

tu ditugun jolasen hel-

burua. Parte hartzaileek

aukera izango dute une

batez aniztasun funtzio-

nala duten pertsonen to-

kian jartzeko», azaldu

du Aranbarrik. 

Ondorengoak izango

dira egingo dituzten jola-

sak: gurpil aulkiarekin

eslaloma; esku bakarra-

rekin Nocilla ogitarteko

bat prestatzea; keinu hiz-

kuntzan telefonoaren jo-

lasean aritzea; makulue-

kin oskol bilketa; hanka batekin

edo ahoarekin marraztea; eta,

itsututa, formen kaxan piezak

sartzea. Aranbarrik nabarmendu

du jolasak ez direla izango hau-

rrentzat bakarrik. «Ahalik eta he-

rritar gehienek jolasetan parte

hartzea nahi dugu, izan haur, izan

heldu, izan adineko». Haren hi-

tzetan, jolasak bide aproposak di-

ra ondo pasatzeko, eta, aldi bere-

an, elbarritasunen bat duten per-

tsonen errealitateaz jabetzeko.

Horregatik, herritarrak jolasetan

parte hartzera animatu ditu Ma-

rea Urdineko kideak.

Jolasek dirauten bitartean, mu-

sika egongo da plazan, eta ja-

rraian, 17:00etan hasiko da kros

mistoa. Probak bukatzean, opa-

rien zozketa egiteaz gain, jan-

edanerako aukera ere izango da. 

Luzera begirako aldaketak
Krosaren izaera herrikoia berma-

tzeko, Azpeitiko Udalaren diru la-

guntza jasoko du probak, ez ba-

besle pribatuena. Gainera, hartu

dituzten neurriez gain, krosa egi-

tasmo parekidea, euskalduna eta

ingurumenarekiko errespetuz-

koa izan dadin bermatuko dute

haren sustatzaileek. Aldaketa ho-

riek guztiak aurten egingo badi-

tuzte ere, esan dute luzera begira-

ko aldaketa prozesu baten abia-

puntua baino ez dela; izan ere,

lanean jarraitzeko asmoa agertu

dute. Probaren antolatzaileak

kros mistoa «balioen hezkuntza-

rako tresna bikaina» delakoan

daude, eta esan dute gustatuko li-

tzaiekeela «herri mailako egitas-

mo plural eta parte hartzailea»

izatea.

Herri hezitzailearen filosofian oinarrituta antolatu dute biharko Azpeitiko X. Kros
Mistoa. Ez da lehiarik izango, eta kooperazioa eta parte hartzea sustatuko dituzte.

Inklusiora bidean, korrika

Azpeitiko Kros Mistoaren antolatzaileak eta aurtengoaren antolaketan lagundu dieten eragileetako kideak. AZPEITIKO UDALA

8 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2019ko azaroaren 15aGaiak

Lasterketa erabat inklusiboa
izango da, aniztasun
funtzionala duten pertsonek
parte hartzeko modukoa»

«Jolasetako parte hartzaileek
aukera izango dute une batez
aniztasun funtzionala duten
pertsonen lekuan jartzeko»
Gorka Aranbarri
Marea Urdineko kidea
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Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

L
au urte pasatu dira

Amezketako Albizuri

Handi harria plazan

ikusi gabe. Bihar, ha-

rri baldar hori udale-

txeko bere txokotik atera, eta Al-

bizuri Handi Txapelketa jokatuko

dute Amezketan. 17:00etan hasi-

ko da zortzi harri-jasotzaileren

arteko lehia hori, Larrunarri pilo-

talekuan. Jokin Eizmendi, Gorka

Etxeberria, Aimar Galarraga,

Imanol Illarramendi Kortaberri,

Aimar Irigoien, Xabier Peñagari-

kano Peña, Beñat Telleria Telleria

IV.a eta Josu Urbieta izango dira

parte hartzaileak.

Txapelketa egunera arte ez

dute ukitu harririk, eta inork ez

du izan aukerarik probarik egite-

ko. Hamar minutuko txanda

izango du bakoitzak, eta eskuak

eta jantziak garbi izan beharko di-

tuzte. Ikuskizunaz gozatu nahi

duenak bihar bertan 15 euro or-

daindu beharko du sarrera.

Amezketako Udalak antolatzen

du txapelketa, eta 1.300 euroko

saria dago irabazlearentzat.

Joxe Mari Otermin herriko se-

meak idatzia du Amezketa herri

kirolzale baten memoriak libu-

rua, eta, pilota nagusi den herri

horretan, Albizuri Handiharriak

badu pisua:  «Harri batek, handia

izateko, kiloez gain, elezahar asko

eta kontu bitxiak behar ditu bere

inguruan, eta Amezketakoak

badu hori». Amezketako harri

berezi hori, berez, Nafarroako In-

tza herritik eramandakoa dela

azaldu du Oterminek, nahiz eta

elezaharren batek Amezketako

errekatik hartua izan zela ere ba-

dioen: «Ez gaude seguru, baina

nik errezeloa daukat lehendabizi-

ko gerra karlista amaitu zenean-

edo etorritakoa dela harri hori,

1880 inguruan. Paperetan horrela

azaltzen da».

Herri pilotazalea da Amezketa.

«Eta harri hau pilotarekin lotuta

dago berez. Gustatuko litzaidake

Amezketara joaten direnek ha-

rriari ondo begiratzea. Ohartuko

dira alde bat borobildua duela, eta

bestea, berriz, erabat laua dela.

Sakea ateratzeko modukoa da».

Oterminek ziurtzat ematen du In-

tzako herritarrek harri horrekin

luzean edo laxoan jokatuko zutela

garai hartan. «Sakea ateratzeko

harria da Albizuri Harria. Boteha-

rria edo sakarria ere esaten zaio».

«Intzako jendeak hala esaten

omen zuen: ‘Ez da munduan

amaren semerik harri hau jasoko

duenik’». Horiek artzainen arte-

ko kontuak izango direla kontatu

du Oterminek, eta amezketar ba-

tzuk joan egin zirela harria ikus-

tera. Batzuek ez dutela jasoko esa-

tea nahikoa da apusturako bidea

sortzeko. «Eta sare horretan erori

ziren nafarrak. Apustua egin zu-

ten: jasotzen baldin badu, harria

bera etxera eraman ahal izango

du, eta, horrez gain, baita urrezko

hontza bat ere».

Apustuaren eguna iristean, na-

farrek harria lokatzarekin zikin-

duta jarri zioten amezketarrari.

Harria heltzeko modu txarrean

jarri bazioten ere, arazo

handirik gabe jaso zuen

Joxe Mari Zuriarrainek,

Albizuri Handi ezizenez

ezaguna zenak. Harria

Amezketara horregatik

eraman zutela azaldu du

Oterminek. «Historia si-

nesgarria da», azpima-

rratzen du. Albizuri ba-

serrira eraman zuen ha-

rria Zuriarrainek, eta han

egon zen 1947ra arte.

Inazio Eizmendi Man-

terola Basarribertsola-

riak eragina izan zuen Al-

bizuri Handiharria hauspotzeko.

Ez da urtero egiten den txapelketa

bat; 1947. urtean dago jasoa lehen

plazaratzea. San Bartolome feste-

tan atera zuten harria plazara, eta

bertan ziren hiru harri-jasotzaile-

ek ez zuten lortu jasotzerik:

«Errezeloa daukat bertan izan ze-

la Basarri, eta euskal jokoetara oso

emana zen hura. Gero, udazkene-

rako, Basarrik eta La Voz de Es-

paña-k txapelketa bat antolatu

zuten, eta hamar indartsu elkartu

zituzten», azaldu du Oterminek.

Orduan ere inork ez zuen lortu

harri baldarra bizkarreratzerik.

«Eta horrek areagotu egin zuen

harriaren ospea eta elezaharra».

1947ko urriaren 19an inoizko be-

tekadarik handiena izan zuen

Amezketako plazak.

Goenatxo II.aren marka
Egun gutxi geroago, azaroaren

30ean, eta udalak antolatuta,

Santos Iriarte Errekartetxoazpei-

tiarrak egin zuen altxatzeko aha-

legina, eta baita jaso ere: «Amez-

ketaren historian oso famatua da

Errekartetxoren egun hori. Diru

asko jokatu zuen jendeak, eta he-

rriko erretorea izan zen diru asko

galdu zutenetako bat», zehaztu

du Oterminek.

1951n, Luis Atxegak 11 jasoaldi

eman zizkion harriari; 1977an,

hamahiru eman zizkion Iñaki Pe-

rurenak; eta, 1990ean, hamalau-

na Iñaki Otegi Gibitegi-keta Juan

Jose Unanue Goenatxo II.a-k.

Goenatxo II.ak berak 1996an jarri

zuen une honetan indarrean den

marka: hamabost jasoaldi eman

zizkion hamar minutuan. Saio

berean, hamabi eman zizkion

Mieltxo Saralegik. Harri-jasotzai-

le askok probatu du harria, baina

jasoaldi gutxiagorekin konfor-

matu behar izan dute denek.

Markak hor daude, eta apustu

edo harri baldarren zaleek bihar

ikusi ahal izango dute zortzi harri-

jasotzaileak zertarako gai diren.

Amezketako Albizuri Handi Txapelketa jokatuko dute bihar, Larrunarri pilotalekuan.
Zortzi harri-jasotzaile saiatuko dira 166,5 kiloko harri baldarra bizkarrean berdintzen.

‘Albizuri’, bizitza duen harria 

166,5 kilo ditu Albizuri Handi harri baldarrak; 65 zentimetro luze da, eta 42 zentimetroko zabalera du. Irudian, Aimar Irigoien, duela lau urte. ANDONI UZKUDUN

Harri batek, handia izateko,
kiloez gain, elezahar asko 
eta kontu bitxiak behar ditu,
eta Amezketakoak badu hori»

«Amezketaren historian 
oso famatua da Errekartetxok
harria altxatu zueneko eguna.
Diru asko jokatu zuen jendeak»
Joxe Mari Otermin
Idazlea

‘‘

Harri baldarren
lehiaketak, gero
eta oparoagoak

R
Amezketako Albizuri

Handiharri baldarraz

gain, beste hainbat ere badau-

de Gipuzkoan. Igeldoko Harriak

dauka sonarik handiena (135

kilo), eta Donostiako Trinitate

plazan jokatzen dute txapelke-

ta, urtero, abuztuan. Jose Ra-

mon Iruretagoiena Izeta II.a-k

Jai Txiki (116,6 kilo) eta Mollarri

(119,2 kilo) plazaratu zituen,

2016an, Zarautzen, eta urte ho-

rretan bertan aurkeztu zuten 

Ergobiako Harriaere (104 kilo).

Baliarrainen, berriz, iaz egin zu-

ten, estreinakoz, Ibiur Harriaren

txapelketa (158,5 kilo), eta Aian

ere iaz berreskuratu zuten

Arrautza Harria (154 kilo). Sona

handikoa da Arrasateko Bolo

Harriaere (215 kilo). 
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Miriam Luki Legazpi

E
lena Tuduri tolosarra
(1893-1979) pedago-
goa izan zen, eta et-
nografia ikerlanak
egin zituen. Uniber-

tsitateko irakaslea izan zen Ma-
dril, Guadalajara eta Toledoko Es-
cuela Normal zeritzen irakasle es-
koletan. Emaztea eta bost seme-
alabaren ama izan zen. Tuduriren
historia izan liteke ohikoa, baina
ez da. Ez zen ohikoa haren ga-
raian, XX. mendearen lehen ha-
marraldietan, eta, oraindik ere,
ezin esan ohikoa denik. Tudurik
goi mailako ikasketak egin zituen
emakumezko gehienei aukera
hori ukatzen zitzaien aroan. Lan-
da lana egin zuen, Kodak argazki
kamera bat lepoan, halakoetan
apenas emakumerik aritzen zen
garaian.
Aitzitik, 1920an, argitaratu

gabe geratu zen ikasketa amaie-
rako ikerketa lana, gizonezko
ikerlari askoren lanetan haren ai-
puak jasota dauden arren. Emilio
Latorre bilobak (Tolosa, 1961)
lana bibliografiaz eta oin oharrez
biribildu zuen, eta argitara eman
zuen orain bi urte. Latorrek amo-
naren berri zabaltzen du harrez-
kero, hitzaldi bidez; hilaren 21ean
izango da hurrengoa, Legazpin,
Burdinola elkarteak antolatuta.
Latorrek amona ez zuen ezagu-

tu andre ikerlari aitzindari gisa,
ahanzturaren gaitzak jota zegoen
amona gisa baizik. Tuduriren
ikerlana berreskuratzeko hainbat
motibazio izan zituen:«Anaia
gazteenek eta lehengusuek amo-
na nor izan zen jakin zezaten nahi
nuen, gure ondorengoak amonak
egindakoaren garrantziaz jabe zi-
tezen». Tolosan familia ezaguna
izanda ere, tolosar gutxik zuten
Tuduriren berri. Baina Latorre-
rentzat garrantzitsua zen amona-
ren memoria berreskuratzea eta
hark egindako lana zabaltzea.
Helburu horiek guztiak bete zi-

tuen orain bi urte El traje y otros
asuntos etnograficos ikerlana au-
toekoitzi eta argitaratu zuenean.
Madrilgo Goi Mailako Irakasle

Eskolan ikasten ari zela, irakasle
batek ikasketa amaierako lan mo-
duan ikerlan etnografikoak egite-
ko proposatu zien ikasleei. Jatorri
anitzekoak ziren ikasleak eta ba-
koitzak bere sorterrian egin zuen
ikerketa. Tudurik euskal jantzien
gaia aukeratu zuen. «Izan ere, ga-
raiko neskatilei joste eta oihal
kontuen gaineko heziketa es-
kaintzen zitzaien». 
Amonak egindako lana haren

Madrilgo etxeko liburutegian
aurkitu zuen Latorrek. «Aurkitu
nuenerako, ez zegoen amonare-
kin hitz egiterik. Uste dut alzhei-
merra zuela, nahiz eta artean gai-
tzari ez zitzaion izen hori ema-
ten». Latorreri asko gustatu zi-
tzaion ikerlana, baina tiradera ba-
tean gorde zuen, inoiz zer edo zer
egiteko asmoz. Bazekien lanaren
hiru kopia zeudela. «Ikasle haien
guztien ikerlan gehienak desa-
gertu egin ziren 36ko gerraren
ondorioz».
Latorrek gerora heldu zion

proiektu horri, industria arloko
lanak utzi zizkion tarteetan. Etxe-
an zuten kopia Madrilgo Jantzien
Museoan zegoenarekin alderatu
zuen, eta osoena eurek zutena ze-
la frogatu zuen behin edizio lanari
heldu zionean. «Gure kopian
amonak ateratako argazki guz-
tiak zeuden; beste kopian ez».

Ikerlanaren muina
Edizio lana, batik bat,
ikerlanari oin oharrak eta
aipuak gehitzea izan zen,
eta baita, neurri batean,
testua gaurkotzea ere.
Pasioz azaldu du Lato-
rrek amonaren ikerla-
naren muina. Bi atal
ditu: lehenengoa, teori-
koagoa, eta bigarrena,
landa lanak emandakoa-
ren emaitza. Antropolo-

gia eta etnografia ikerlanetan ger-
tatu ohi den bezala, jantzien az-
terketak garai hartako bizimo-
duaren berri ematen du, eta hala
jaso zituen Tudurik, besteak bes-
te, XIX. mende amaierako eta XX.
mende hasierako euskal nekaza-
ritza eremuko ezkontzen eta he-
riotzen nolakotasunak.
Lanaren helburua izan zen

ebaztea ea historian jarraipena
zuen euskal traje jakin bat ote
zegoen. «Ezetz ondorioztatu
zuen; ezaugarri jakin ba-
tzuk egon bazeudela,
baina jantzi zehatzik
ez». Euskal jantzia,
gainera, lana
egiteko jantzia
zen. Emaku-
meen burukoa,
esate baterako,
euskal jantzien
ezaugarria zen,
eta haien bitartez
jakin zitekeen ez-
kondutako andre-

ak ala ezkongaiak ziren. Abarkak,
halaber, euskal jantzien osagarri
zehatzak ziren, eta oinak hotzetik
babesteko oihal zatiekin eginda-
ko galtzerdi modukoak ere bai.
Tudurik Goierrin, Tolosaldean eta
Arratian (Bizkaia) egin zuen bere
landa lana. «Kanpoko kutsadura
gutxien zuten eskualdetzat jo zi-
tuen horiek».

Heriotza oihalak
Lanaren bigarren atalean, jan-
tziez gain, baserrietako kutxetan
aurkitutako oihal piezak aztertu
zituen. Kutxatan, esaterako, be-
launaldiz belaunaldi igarotako
heriotza oihalak aurkitu zituen.
Ohazalak, edredoi modukoak,
kutxetan gordetzen ziren beste
oihal altxorrekin batera. Ohaza-

lak andreen arreoaren pieza ga-
rrantzitsuenak ziren, ohearekin
batera. Bi oihal pieza horien bidez,
heriotzen eta ezkontzen errituak
azaldu zituen ikerlanean. Herio-
tzaren inguruko errituak «oso bi-
txiak» zirela dio Latorrek. «Es-
kaintzak egiten ziren elizetan; ha-
la nola argizaiolak, kandelak eta
ganadua. Eskaintzak familia ba-
koitzaren ahalmen ekonomikoa-
ren araberakoak izaten ziren».
Ezkontzek bizpahiru egun

irauten zuten nekazaritza ere-
muetan. Goizean goiz ezkondu,
eta baserriz baserri joaten ziren;
baserri bakoitzean edatekoak eta
mokadutxoa eskaintzen zieten,
«eta edukazio txarrekoa zen ez
onartzea». Finean, euskal jan-
tzien bitartez, XIX. mendearen
amaieran eta XX.aren hasieran
euskal nekazaritza eremuetako
bizimodua jaso zuen Tudurik.
Egindako lanaren balioa, desa-
gertzear zegoen munduaren erre-
tratuan datza. «Euskal jantziaren
erabilera desagertzen ari zen, eta
hiritarrak, folklorearekin, berres-
kuratzen hasi ziren». 
Arlo horretako gizonezkoek

Tuduriren ikerlana aipatu zuten
euren lanetan, baina ahanzturan
geratuko zen bilobak berreskura-
tu ez balu. «Gizona izan balitz,
haren ikerlana, zalantzarik gabe,
aspaldi zegokeen argitaratua».

Elena Tuduri tolosarrak euskal jantziei
buruzko ikerketa lan bat egin zuen 1920an.
Argitaratu gabeko ikerlan hura publikatu
zuen Emilio Latorre bilobak duela bi urte,
eta haren memoria zabaltzen ari da orain.

Andre, ikerlari
eta aitzindari

XX. mendean Arratian ateratako argazkia; buruko zapien aldaera. ELENA TUDURI

«Elena Tuduri
gizonezkoa izan balitz,
haren ikerlana, zalantza
gabe, aspaldi zegokeen
argitaratua»
Emilio Latorre
Elena Tuduriren biloba 

TUDURI SENDIA
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MUSIKA

ADUNAMarianitoz Blai.
bBihar, 22:00etan, frontoian.

ADUNA Joxe Mendizabal.
b Igandean, 17:30ean, frontoian.

AIA Izer eta Alabier.
bBihar, 22:30ean, Urdanetan.

AIAElizagoien Ahizpak.
b Igandean, 19:30ean eta

23:00etan, Urdanetan.

AIA Jon Ostolaza eta Lutxurdio.
bAstelehenean, 12:00etan, Altzolan.

ANDOAINXabi (Señor No).
b Igandean, 19:00etan, gaztetxean.

AZKOITIANu No, Sajjra, 
Krapoola eta Distopia DJs.

bGaur, 22:30ean, Matadeixen.

AZKOITIALos Zopilotes Txirriaos.
bBihar, 23:00etan, plazan.

AZPEITIALagrimas de Sangre 
eta El Intachable Rony DJ Set.

bBihar, 22:30ean, Sanagustin

kulturgunean.

AZPEITIA Juan Antxieta musika
eskola: Santa Zezilia.

bOstegunean, 19:00etan, Soreasu

antzokian.

BEASAINLoinatz musika eskola.
bOstegunean, 19:30ean, Igartzako

jauregian.

BERGARARaitx eta Sara Zozaya.
bGaur, 21:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIALiteraktum. Mixel 
Ducau, Caroline Philips eta Andoni

Salamero: Artze... Joxan, oroituz!.

bGaur, 19:00etan, Loiolako kultur

etxean.

DONOSTIAZombie Jaialdia:
Stormwarrior, Ad Eternum, 

Blast Wave eta Unbound.

bGaur, 19:30ean, Larratxo kultur

etxean.

DONOSTIALos Bracco eta Infame.
bGaur, 20:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAMusikene Party: 
No More Jazz Brassband.

bGaur, 21:00etan, Dokan.

DONOSTIAZombie jaialdia: 
Primordial, Numen, Noctem 

eta Orphans Piety.

bBihar, 19:30ean, Larratxo kultur

etxean.

DONOSTIALos Punsetes 
eta Amparito.

bBihar, 20:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAEnrique Ferrer, Miguel
Borrallo eta Eduardo Sandoval: 

Lo mejor de Los 3 Tenores.

bBihar, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIANikki Hill 
eta Mojo Hand.

bBihar, 22:00etan, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIADJ Dustin eta Orphidal.
bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAUdal Txistulari Taldea.
b Igandean, 12:00etan, Udalbatza

aretoan.

DONOSTIAPedro Guerra 
eta Sara Raez.

b Igandean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAListener 
eta Sara Zozaya.

b Igandean, 19:30ean, Dabadaban.

DONOSTIACurtis Harding.
bAsteartean, 20:00etan, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIASinkane.
bAsteazkenean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIA Iban Gurrutxaga, 
Susana Cencillo eta Javi Perez:

New Orleansetik Euskal Herrira

kontzertu didaktikoa.

bOstegunean, 18:00etan, Aiete

kultur etxean.

DONOSTIAXare Laborategia.
bOstegunean, 20:00etan, 

San Telmo museoan.

DONOSTIALuis Moneo & Juan
Manuel Moneo.

bOstegunean, 20:00etan,

Dabadaban.

ERRENTERIASanta Zezilia. Jose
Luis Ansorena in memoriam.

bBihar, Fatimako Andre Mariaren

elizan, 20:00etan.

ESKORIATZASiroka.
bGaur, 22:30ean, Inkernun.

HERNANIUdal Musika Banda.
bBihar, 17:30ean, udaletxean.

HONDARRIBIAAizkorak Zorroztu
& The Mia Wallace Band eta Zazkel.

bBihar, 22:00etan, Psilocybenean.

IRUNMaite Larburu: Hezurren 

azpian.

bGaur, 20:00etan, Oiasso

museoan.

IRUN Irun Hiria musika banda.
b Igandean, 12:30ean, Amaia

zentroan.

LAZKAOKantaka abesbatza: 

Mozarten Koroatze meza.

b Igandean, 19:30ean, San Migel

parrokian.

LEGAZPISpirit gospel taldea.
b Igandean, 19:00etan, parrokian.

OÑATICriminal Remains 
eta No Limits.

bGaur, 21:00etan, Pako tabernan.

OÑATISarah Vista.
b Igandean, 12:30ean, Gaztelekuan.

OÑATISuhar abesbatza.
b Igandean, 19:00etan, Santa Ana

antzokian.

ORDIZIAPetti eta Abereh.
bGaur, 19:00etan, D’Elikatuzen.

TOLOSASharon Stoner 
eta Letagin.

bGaur, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSASega Sound Killers.
bBihar, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSAGozategi.
bBihar, 23:00etan, Plaza Berrian.

TOLOSAOrkestrina Band Jazpana.
b Igandean, 18:00etan, Alondegian.

TOLOSADone.
bOstegunean, 20:00etan,

Bonberenean.

URNIETASara Zozaya & Ainhoa
Larrañaga.

bBihar, 19:30ean, Saroben.

ZARAUTZTenue, Arrotzak, 
Nightwatchers eta Solid Line.

bBihar, 21:30ean, Putzuzulo

gaztetxean.

ANTZERKIA

ADUNAEkain-Txou pailazoa.
bBihar, 18:30ean, elizan.

AMEZKETATxalo-Talo: Konplizeak.

bGaur, 20:30ean, kultur etxean.

ANDOAINPerigallo Teatro: 
Espacio disponible.

bGaur, 21:30ean, Basteron.

ANDOAINTxiki: 40 urte 

eta aldapan behera niek.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

ANDOAINGorakada: 
Ulisesen bidaia.

b Igandean, 17:00etan, Basteron.

ARETXABALETAHika: Txarriboda.

bGaur, 20:00etan, Zaraian.

AZKOITIAGlu Glu: Mari Errauskin.

bBihar, 18:00etan, Baztartxon.

AZPEITIAPabiloi 6ko Gazte 
Konpainia: Zer gertatu ote zitzaion

Ana Garciari?.

bGaur, 21:30ean, Soreasun.

AZPEITIATartean: Simplicissimus

kabaret.

bBihar, 21:30ean, Soreasun.

AZPEITIAEidabe: Mari eta gaileta

fabrika.

b Igandean, 17:00etan, Soreasun.

AZPEITIAEsti Curiel: 35 huts.

bOstegunean, 20:00etan,

Dinamoan.

BERGARAAne Labaka eta Beatriz
Egizabal: Erradikalak ginen.

bBihar, 19:00etan, Seminarixoan.

BERGARAPotx eta Lotx pailazoak:
Etxean.

b Igandean, 17:30ean, 

udal pilotalekuan.

DONOSTIASergio Arca: 
La ambición.

bGaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAMario Gas & Josep
Maria Pou: Viejo amigo Cicerón.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIATitiriteros de Binefar:
Azeriaren fabula.

bBihar, 17:00etan, Aiete kultur etxean.

DONOSTIADidau: Peru eta Otsoa.

bBihar, 17:30ean, Ernest Lluch

kultur etxean.

DONOSTIAAlex Clavero: 
Te haces mayor.

bBihar, 21:30ean, Dokan.

DONOSTIAPanicmap: Pequeño

Big Blue.

b Igandean, 16:30ean, 

Egia kultur etxean.

DONOSTIASalto Sorkuntzak: Lau.

bAsteazkenean, 17:00etan, Aiete

kultur etxean.

DONOSTIAAires Nuevos: 
Mi mujer no es lo que era.

bOstegunean, 19:00etan, Okendo

kultur etxean.

DONOSTIATanttaka: Utzi zure 

mezua seinalearen ondoren.

bOstegunean eta ostiralean,

20:00etan, euskaraz, eta

larunbatean eta igandean,

gazteleraz, Antzoki Zaharrean.

EIBARA Panadaria: Elisa y Marcela.

bGaur, 20:30ean, Koliseoan.

EIBARPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Bizi dantza.

bBihar, 16:30ean eta 19:00etan, eta

igandean, 16:00etan eta 18:30ean,

Hezkuntza Esparruan.

ELGOIBARGlu Glu: Mari Errauskin.

b Igandean, 16:30ean, antzokian.

ERRENTERIAArtedrama, Axut 
eta Dejabu: Zaldi urdina.

b Igandean, 19:00etan, Niessen

kulturgunean.

IRUNHika: Txarriboda.

bBihar, 20:00etan, Amaia zentroan.

LASARTE-ORIATxiki: 40 urte 

eta aldapan behera niek.

bGaur, 23:00etan,Jalgin.

LAZKAOMirari Martiarena eta

Idoia Torregarai: Bakean dagoena

bakean utzi.

bGaur, 19:00etan, Arerian.

LEZOEngruna: Loops.

bGaur, 17:30ean, Gezalan.

Donostia b Literaktum

Emakumeen hitzak
Astelehenean hasi zen Literaktum, Donostian, eta, gaur Joxean Artzeren

omenez emango den errezitalaz gain, ugariak dira literatura eta feminis-

moa ardatz dituen jaialdiko solasak. Lucia Baskaranek, Kattalin Minerrek

eta Eider Rodriguezek —argazkian—, esaterako, Emakumeen hitzak eta

gorputzakmahai ingurua egingo dute asteazkenean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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LEZOKulunka: Quitamiedos.

b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

OIARTZUNKamikaz Kolektiboa:
Panpina.

b Igandean, 19:00etan, udal aretoan.

OÑATIArtedrama, Axut 
eta Dejabu: Zaldi urdina.

bGaur, 22:30ean, Santa Ana

antzokian.

PASAIATartean: Ghero.
b Igandean, 19:00etan, 

Juanba Berasategi aretoan.

SORALUZETomaxen Abenturak:
Azken balea.

bBihar, 17:00etan, Herri antzokian.

TOLOSABorobil Teatroa: 
Roman eta Julieta.

bGaur, 20:30ean, Leidorren.

TOLOSATropos: Blancanieves.
bBihar, 18:30ean, Topic zentroan.

URNIETATeatro Paraíso: Xocolat.
b Igandean, 18:00etan, Saroben.

URRETXUBaga Biga: Musikarium.

b Igandean, 17:00etan, Labeaga

aretoan.

USURBILTartean: Tabernaria. 
Instrukzioak botatzeko ondo 

bat kaña.

bBihar, 20:00etan, Sutegin.

VILLABONA-AMASABorobil 
Teatroa: Roman eta Julieta.

b Igandean, 19:30ean, Gurea

antzokian.

ZARAUTZVaiven: Erlauntza.
bGaur, 22:00etan, Modelon.

ZUMAIARubik: Babesleku arrotzak
eta animalia bakartien hotsak.

bGaur, 22:00etan, Aita Marin.

DANTZA

BERGARABikote Gazteen Euskal
Herriko Dantza Solte Txapelketa.

b Igandean, 12:00etan,

Seminarixoan.

DONOSTIA Jaiotz Osa & Xabier
Mujika: Kenophobia.

bBihar, 20:00etan, Gazteszenan.

HONDARRIBIAMiriam Perez 
Cazabon: Mutu.

bGaur, 20:00etan, Itsas Etxean.

HONDARRIBIAHondarribiko 
Aurresku Txapelketa Nagusia.

bBihar, 18:30ean, Itsas Etxean.

TOLOSAUdaberri taldea.
bBihar, 11:00etan, Trianguloa

plazan.

BERTSOLARITZA

ALTZOAmaia Agirre eta Sebastian

Lizaso.

b Igandean, eguerditik aurrera.

ANDOAINAitor Mendiluze, Alaia
Martin, Eli Pagola eta Aitor Sarriegi.

b Igandean, 12:00etan, Goiburun.

ANDOAINBertso afaria: 
Ander Lizarralde, Unai Muñoa 

eta Andoaingo Bertso Eskola.

bOstegunean, 20:00etan,

gaztetxean.

ARRASATEGipuzkoako Bertsolari
Txapelketa. Finalaurrekoa: Iñaki

Apalategi, Nerea Elustondo, Unai

Gaztelumendi, Agin Laburu, Eñaut

Martikorena eta Unai Mendizabal.

b Igandean, 17:00etan, Uarkapen.

ARRASATEAdin adin: Maider
Arregi eta Sebastian Lizaso.

bAsteazkenean, 17:00etan, Iturbide

egoitzan.

ERRENTERIAAdin adin: Andoni
Egaña eta Alaia Martin.

bAsteazkenean, 17:00etan,

Jesusen Bihotza egoitzan.

LAZKAOAdin adin: Iñaki Murua

eta German Urteaga.

bGaur, 17:00etan, Txindoki egoitzan.

LAZKAOBertso afaria: 

Oihana Bartra eta Ane Labaka.

bAsteartean, 20:00etan, Maizpiden.

LEGAZPIMaider Arregi, 
Maialen Akizu, Igor Elortza 

eta Aitor Mendiluze.

bGaur, 22:30ean, Latxartegi aretoan.

OIARTZUNAdin adin: Alaia Martin
eta Jon Martin.

bAsteartean, 11:00etan, 

Petra Lekuona egoitzan.

TOLOSABalkoitik balkoira: 
Oihana Iguaran eta Agin Laburu.

bBihar, 18:30ean, Beti Alai jatetxean.

VILLABONA-AMASAUxue Alberdi,
Amets Arzallus, Jexux Mari Irazu eta

Maialen Lujanbio.

bBihar, 19:00etan, Amasako elizan.

ZESTOABertso afaria: 
Maddalen Arzallus eta Aitor Salegi.

bBihar, 21:00etan, Arroa Goiko

herri etxean.

ZIZURKILBertso afaria: 
Sebastian Lizaso eta Millan Telleria.

bGaur iluntzean, Urkamendin.

ZUMAIAAdin adin: Amets Arzallus
eta Jon Maia.

bOstegunean, 17:00etan, San Juan

egoitzan.

HITZALDIAK

ALTZOAmelia Tiganus: Sexu 

bortizkeria eta neoliberalismoa.

bGaur, 20:00etan, Batzarremuñon.

ANDOAINArantza Gutierrez, Itxaso
Fernandez eta Xabier Saralegi:

Emakumezkoak euskal prentsan:

zenbat gara?.

bOstegunean, 19:00etan, 

Martin Ugalde kultur parkean.

ARRASATEKoldo Larrañaga: 
El exito de un arrasatearra en 

el Barroco: factores explicativos.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Kulturaten.

BEASAIN Iñaki Mezquita: 
Goierriko mundu ezkutua.

bGaur, 19:00etan, Igartza jauregian.

DONOSTIAVictor ‘Parkas’ Recort
eta Ivan Repila: Los hombres y el 

feminismo. La autocrítica pendiente.

bGaur, 19:00etan, Koldo Mitxelenan.

DONOSTIALiteraktum. Arantza
Etxeberria & Marisa Hurtado, 

Belen Altuna & Alejandra Martinez

eta Miren Camison & Maider Zilbeti:

Emakumeak eta pentsamendua.

bBihar, 12:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAMaite Higuero: 
Cómo convierto mi sexualidad 

en relaciones de calidad.

bAsteartean, 19:00etan, Okendo

kultur etxean.

DONOSTIALiteraktum. Christina
Rosenvinge & Paula Bonet: 

También escritoras.

bAsteartean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIALiteraktum. Ibon 
Martin: La danza de los tulipanes.

Tolosa b Azoka

Babarrunaren festa
Jakoba Errekondoren hitzaldi batekin hasiko da gaur, 19:00etan, Tolosa-

ko Babarrunaren Festa, Topic-en, eta astelehen arte ez da faltako gastro-

nomia jardunik eta lehiaketarik. Igandea egun betea izango da; izan ere,

06:30ean Triangulo plazan ekoizleen lehiaketarekin hasi, eta dantza eta

musika ere noiznahi izango dira: Solano & DJ, Gozategi eta beste. HITZA

bAsteazkenean, 19:30ean,

Tomasene kultur etxean.

DONOSTIALiteraktum. Eider 
Rodriguez, Kattalin Miner eta 

Lucia Baskaran: Emakumeen 

hitzak eta gorputzak.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Ernest Lluch kultur etxean.

DONOSTIALiteraktum. Adam 
Zagajewski: El fulgor de la poesía.

bOstegunean, 19:30ean, 

San Telmo museoan.

DONOSTIA J.M. Plazaola: Betizua,
Euskal Herriko zezen gorria.

bOstegunean, 20:00etan, Ikasbiden.

ELGETA Julen Sanchez: Gaztaroa
eta jokoarekiko mendekotasuna.

b Igandean, 18:00etan, ludotekan.

HONDARRIBIAXabier Alberdi:
Traineruaren jatorri historikoa.

bOstegunean, 19:30ean, kultur

etxean.

IKAZTEGIETAUrko Perez: 
Pornografia web como productora

de masculinidad prostituyente.

bGaur, 19:00etan, erabilera

anitzeko gelan.

OÑATIMireia Centeno: Haurren
motibazioa.

bAsteartean, 17:30ean, kultur etxean.

ZARAUTZAnjel Lertxundi: 
Itzuliz usu begiak.

bAsteazkenean, 19:00etan, Garoan.

ZIZURKILMikel Landa, Mikel 
Iturria, Xabier Mikel Azparren,

Ekain Jimenez, Naia Amondarain

eta Txomin Perurena: Zergatik 

ez uztartu pista edo ziklokrosa 

errepidearekin?.

bGaur, 19:30ean, liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

AZKOITIAUn mundo donde 

quepan muchos mundos.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Gaztanenean.

DONOSTIAGo!azen 6.0

telesailaren aurrestreinaldia.

bGaur, 18:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAHomeless Film 
Festival: film laburren emanaldia

eta Quejío de una Diosaantzezlana.

bGaur, 18:00etan, Viktoria Eugenia

antzokiko Club aretoan.

DONOSTIALiteraktum. Yannick
Bellonen lana, Luisa Etxenike eta

Aixa de la Cruzen solasaldia; eta

L’amour nu filmaren proiekzioa.

bOstegunean, 19:00etan,

Tabakaleran.

HONDARRIBIAZiabogaa.

b Igandean, 18:30ean, Itsas Etxean.

PASAIA Ikuska, Pasaiako Badiako
Film Laburren Erakustaldia.

bGaurtik azaroaren 23ra,

Trintxerpeko alkateordetzan 

eta Donibaneko kulturgunean.

BESTELAKOAK

ADUNAAsier Kidam magoa: 
Aroa eta mirariak.

bGaur, 21:30ean, elizan.

ARRASATEAne Gebara kontalaria.
bOstegunean, 18:00etan,

Kulturaten.

ASTIGARRAGASabino Cuadraren
No os importe matar liburua eta

1978ko sanferminak hizpide.

bOstegunean, 19:00etan, 

kultur etxean.

DONOSTIALuis Mari Mujika gure

bihotz-begietanomenaldi ekitaldia.

bGaur, 18:00etan, San Jeronimoko

liburutegiko kriptan.

OÑATIMikopoteoa. Perretxikoen
inguruko gauza harrigarriak.

bBihar, 18:00etan, Arantzazuko

Gandiaga topagunean.

OÑATICoralia Rodriguez 
kontalaria: Había una vez 

un cocodrilo verde.

bAsteazkenean, 17:00etan, 

haur liburutegian.

OÑATICoralia Rodriguez 
kontalaria: Cosas de mujeres.

bAsteazkenean, 19:00etan,

liburutegian, helduentzat.

USURBILUgaitz Agirre: 
Non dago ama?poesia errezitala.

bGaur, 19:30ean, Sutegin.
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Unai Zubeldia 

A
rkeologiar i
buruzko kon-
tuak gizarteari
ezagutaraztea
eta hurbiltzea:
erronka ho-

rrekin ekin zion bere bideari Bi-
dasoko Nazioarteko Zinemaldi

Arkeologikoaren Jaialdiak (FI-
CAB) 2001ean, eta, Aizpea Goena-
ga jaialdiko zuzendariaren eta
Irungo Oiasso museoko koordi-
natzaile orokorraren hitzetan,
proiektua «oso sendotuta» iritsi
da 19. ekitaldira —Oiasso museoa
da antolatzailea—. Astelehenean
hasiko da jaialdia, azaroaren
18an, eta larunbatean amaituko

da, azaroaren 23an. Arkeologiari
eta ondare arkeologikoari buruz-
ko 24 film dokumentalekin goza-
tu ahal izango da aurten, Irungo
Amaia kultur zentroko auditoriu-
mean, Irungo CBA udal liburute-
gian, Orona Fundazioaren egoi-
tzan —Hernanin— eta Donostiako
Aquariumean. Ez da sarrerarik
ordaindu beharko.

«Mertxe Urteagaren apustua
dago jaialdi honen atzean. Hark
ekin zion bideari, arkeologiaren
inguruko gaiak ikus-entzunez-
koen bidez zabaltzeko erronkare-
kin», azaldu du Goenagak.
«Mertxek ikusi zuen inguruan
arkeologiari buruzko oso pro-
dukzio onak zeudela, eta horiek
baliatzea erabaki zuen, Euskal

Herrian ez zegoelako biderik ho-
rrelako lanek aurrera egin zeza-
ten». Jaialdiak dibulgaziotik asko
daukala azpimarratu du zuzen-
dariak. «Gazteei bideratutako
hezkuntza sekzio bat daukagu,
adibidez, gure helburua ez baita
ikusleak etortzea, filma ikustea
eta joatea bakarrik».

Hezkuntza arloko lanketa
Aurten indartu egin nahi izan du-
te, gainera, hezkuntza arloko lan
hori. «Eta genero ikuspegitik az-
tertu dugu Emakumea Cartago

Novan filma. Proiektu pedagogi-
ko bat garatu dugu film horrekin.
Eskolan gai hori landuta etorriko
dira gazteak; erromatarren garai-
ko gizarte hartan emakumeek zer
leku zuten aztertuta iritsiko dira
ikasleak, eta, gurekin filma ikusi
ondoren, eskolan bertan lanketa-
rekin jarraitzeko aukera izango
dute». Elena Torregarai eta Mer-
txe Urteaga doktoreek gidatuko
dituzte Hezkuntza saileko ezta-
baidak, «azken batean, hausnar-
tzea, pentsaraztea eta sor litezke-
en galderei erantzutea ere badela-
ko gure erronketako bat», labur-
bildu du Goenagak. «Garrantzi-
tsua da jakinduria trukatzea, eta
ez filmen bidez bakarrik, baita fil-
men ondorengo eztabaiden bidez
ere».
Orona Fundazioak ere ekarpen

bat egin du aurtengo jaialdian, eta
lau film emango ditu Hernanin
daukan egoitzan: Elxeko Dama,
Pasio amerindioa, Arkeomania:

Boabdilen hilobiaeta Indusketak
ikastetxean. «Jaialdia Irunera
mugatu beharrean, Donostia,
Andoain, Hernani eta Lasarte-
Oriako eskoletan ere landu ahal
izango dituzte gai horiek, Oronaz
gain Donostiako Aquariumak ere
apustua egin baitu itsasoko arke-
ologiarekin zerikusia daukaten
lanak bistaratzeko». Irungo udal
liburutegiari dagokionez, Gure
Jatorriak saila landuko dute ber-
tan. «Historiaurreko hainbat gai
jorratzen dituzten dokumentalak
bildu ditugu saio horretarako.
Xabier Peñalver historialari eta
doktoreak egingo ditu aurkezpen
lanak, eta hark sustatuko du ezta-
baida, jendearen jakin-minari
erantzun ahal izateko».
Sail Ofizialean, berriz, film lu-

zeagoak, film laburrak eta serie
baten kapituluak uztartuko di-
tuzte, eta bost epaimahaikidek
emango dute azken epaia: Mikel
Olaziregi Donostiako Zinemaldi-
ko zuzendari izandakoak, Mertxe
Urteaga FICABen sortzaileak,
Jaione Agirre Arabako Arkeologia
Museoko teknikari arduradunak,
Eneko Hiriart Bordeleko Uniber-
tsitateko ikerlariak eta numisma-

Oiasso museoak antolatuta, Bidasoko Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoaren
Jaialdia egingo dute Irunen, azaroaren 18tik 23ra. Jatorrizko hizkuntzan emango
dituzte film guztiak, azpidatziekin, eta ez da sarrerarik ordaindu beharko.

Irudi bidezko indusketak

Etiopia: megalitoen misterioa filmeko fotograma bat; asteartean proiektatuko dute lan hori, Irungo Amaia kultur zentroan. FICAB
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Azaroaren 18a, astelehena

19:00.Hasierako ekitaldia,

Amaia KZ auditorioan.

19:30. Ikerketa arkeobotanikoa.

Ingelesez. Amaia KZn.

19:40.Tutankamon, berraurkitu-

tako altxorra. Frantsesez. 

Amaia KZn.

Azaroaren 19a, asteartea

11:00.Elxeko Dama (erraz konta-

tua). Gaztelaniaz. Amaia KZn.

11:06.Emakumea Cartago No-

van. Gaztelaniaz. Amaia KZn.

17:00.Arkeomania: jatorria. 

Gaztelaniaz. Irungo CBA liburute-

gian.

17:30.Arkeomania: Neanderta-

lak, beste gizadia. Gaztelaniaz.

CBAn.

19:00. 150 urte. 1868-2018. Ara-

biarrez. Amaia KZn.

19:16.Etiopia: megalitoen miste-

rioa. Frantsesez. Amaia KZn.

20:10.Antofagasta de la Sierra-

ko ondare arkeologikoa. Gaztela-

niaz. Amaia KZn.

Azaroaren 20a, asteazkena

11:00.Elxeko Dama (erraz konta-

tua). Gaztelaniaz. Orona Funda-

zioan.

11:06.Pasio amerindioa. Gazte-

laniaz. Orona Fundazioan.

11:22.Arkeomania: Boabdilen hi-

lobia. Gaztelaniaz. Orona Funda-

zioan.

11:50. Indusketak ikastetxean.

Frantsesez. Orona Fundazioan.

17:00.Neandertal, Bruniqueleko

leizearen misterioa. Frantsesez.

CBAn.

19:00.Beren eskuetan: Europako

Brontze Aroko zeramika birmol-

datzen. Ingelesez. Amaia KZn.

19:30.Dunen herria. Frantsesez.

Amaia KZn.

20:20.Bideak. Frantsesez.

Amaia KZn.

Azaroaren 21a, osteguna

11:00.Elxeko Dama (erraz konta-

tua). Gaztelaniaz. Amaia KZn.

11:06.Emakumea Cartago No-

van. Gaztelaniaz. Amaia KZn.

17:00.Sapiensen bila. Frantse-

sez. CBAn.

19:00.Kobrearen bidea. Eslova-

kiarrez. Amaia KZn.

19:00.Memorien arrantzalea.

Portugesez. Donostiako Aqua-

riumean.

19:20.Arkeomania: fenizioak.

Gaztelaniaz. Aquariumean.

19:48.Pasio amerindioa. Gazte-

laniaz. Aquariumean.

Azaroaren 22a, ostirala

17:00.Cova del Tabac leizeko

pinturak. Katalanez. CBAn.

17:10.Champagnen bizi eta hil-

tzea duela 5.000 urte. Frantsesez.

CBAn.

19:00.Elxeko dama (erraz konta-

tua). Gaztelaniaz. Amaia KZn.

19:06.Nazcako azken sekretuak.

Frantsesez. Amaia KZn.

Azaroaren 23a, larunbata

18:30.Sari banaketa ekitaldia.

Amaia KZn.

19:00.Partenoia. Film laburra.

Amaia KZn.

19:10.Paseko txoriak. Juan Mi-

guel Gutierrez zinemagileari

omenaldia, Amaia KZn.

tikan adituak, eta Ana Perez Irun-

go aktore eta antzerki zuzenda-

riak. «Sona handiko taldea da,

oso orekatua», azpimarratu du

jaialdiko zuzendariak.

Jatorrizko hizkuntzan eskaini-

ko dituzte lan guztiak: gaztela-

niaz, frantsesez, ingelesez, alema-

nez, katalanez, grezieraz, arabie-

raz, eslovakieraz eta portugesez.

Eta azpidatziak izango dituzte lan

guztiek. «Euskarazkoak Hez-

kuntza sailekoek, eta gaztelaniaz-

koak gainerakoek, gaztelaniaz

aritzen delako gure publikoaren

zatirik handiena». Jaialdiak lan

handia egiten du filmak azpida-

tziekin prestatzen. «Eta kultur

etxeek, ikastetxeek edo beste edo-

zein jaialdik nahi izanez gero, es-

kuragarri jartzen ditugu gero. Oso

ariketa interesgarria da, egindako

lana ez delako bukatzen jaialdia-

rekin; sare bat sortzen da».

Azaroaren 23an, jaialdiaren az-

ken egunean, ekitaldi berezi bat

egingo dute aurten: Juan Miguel

Gutierrez Guti zuzendaria omen-

duko du FICABek. «Dokumenta-

len munduan bada nor Guti, eta

FICABeko epaimahaikidea izan

zen iazko azaroan. Otsailean zen-

du zen, eta oso urte egokia zen

omenaldi goxo bat egiteko». Pa-

seko txoriakGutiren azken do-

kumentala proiektatuko dute

tartean, Irunen Afrikatik etorrita-

ko migratzaile taldeen errealita-

tearekin osatutako lana. «Fami-

lia bertan izango da, eta amaieran

nolabaiteko eztabaida bat susta-

tuko dugu dokumentalean ager-

tzen diren gobernuz kanpoko

erakundeetako kideekin».

Aurreko urteetako datuak ain-

tzat hartuta, Goenagak aitortu du

jaialdiak «jende asko» mugitzen

duela. Oiasso museoak gonbita

egin dio, aurten ere, eskaintza

jaso nahi duenari, zinemaren bi-

dez gizartearekin historia parte-

katzeko.

Hausnartzea,
pentsaraztea eta 
sor litezkeen galderei
erantzutea ere bada
gure erronketako bat»
Aizpea Goenaga
FICABeko zuzendaria

‘‘



Miren Garate 

Beterri-Buruntza inguruan bazu-
ten aurrez ere Koopfabrika zerbi-
tzua, ekintzailetza sozial eta koo-
peratiboa sustatzeko. Hari esker
sortzen diren egitasmo ekonomi-
koek, gainera, Iturola elkarlangu-
nean kokatzeko aukera dute, eta
inkubaziorako beharrezko zerbi-
tzuak jasotzen dituzte. Era horre-
tan sortu diren nahiz Iturolatik
kanpo eskualdeko beste leku ba-
tzuetan dauden hamar enpresa-
ren artean ekonomia sozial eral-
datzailearen bueltan sare eragin-
kor bat lortzeko ahaleginari ekin
zioten iaz. Aurten, berriz, lehen
proiektua jarri dute martxan: Be-
terri Saretuz izena du, eta enpresa
parte hartzaileen ekosistema bat
sortzea du helburu. Beterri-Bu-
runtza Udalak-en babes teknikoa
eta aldundiaren finantzaketa di-
tu. Ainhoa Iribar Lizeaga da susta-
tzaileetako bat (Donostia, 1987).
Beterri Saretuz proiektuaren le-

hen urratsa partaidetza oinarri

duten enpresen ekosistema bat

sortzea da. Zergatik aukeratu

duzue langileen partaidetza le-

hentasun gisa?

Enpresen jabetza eredua da siste-
ma ekonomikoaren elementurik
garrantzitsuena, jarduera ekono-
mikoaren helburuak finkatzen
dituena. Bestetik, ekonomia de-
mokratizatzea ezinbestekoa da
jendartearen demokratizazioan
sakondu nahi badugu. Hirugarre-
nik, jakinekoa da langileriaren eta

komunitatearen partaidetza dela
enpresen deslokalizazioa eta de-
sindustrializazioa ekiditeko mo-
durik eraginkorrena. Horregatik
uste dugu langileen parte hartzea
sustatzea dela dugun erronka na-
gusia, kapitalean duten partaide-
tza, batez ere.
Jardunaldi batzuk egin zenituz-

ten azaroaren 7an, eta partaide-

tza sustatzeko urratsak jada

eginda dituzten bost enpresak

beren esperientziak kontatu zi-

tuzten (Talleres Mitxelena, Ar-

gia, Fagor Luzuriaga, Katea Le-

gaia eta Ta Puntu). Noiz esan dai-

teke enpresa bat parte hartzai-

lea dela?

Parte hartzeaz ari garenean, lau
eremu nabarmendu ditugu: kapi-
tala, erabakiak, emaitzak eta lu-
rraldea. Edonola ere, GEZKI Insti-
tutuko zuzendari Aitor Bengoe-
txeak argi azaldu zuen bezala, ka-
pitalaren jabetza da gainontzeko
eremuetan parte hartu ahal izate-
ko ezinbesteko faktorea, eta, ho-
rregatik, aztertu genituen bost
kasuak ekonomia sozialeko espe-
rientziak izan ziren. Eredu horrek
bermatzen du langileek kapitala-
ren jabetza dutela, eta, gure ustez,
ekonomia sozial eta eraldatzailea
da erronka ekonomikoei irtenbi-
de justu, jasangarri eta demokra-
tikoak bilatzeko eredurik egokie-
na.
Badago lekukotza horietatik na-

barmenduko zenukeen zerbait?

Bai, jabetza dela gainontzeko ere-
muetan parte hartzea ahalbide-

tzen duen faktorerik garrantzi-
tsuena. Lurraldeko sareak, egitu-
rak edo ekosistemak sortzeak
duen garrantzia ere argi gelditu
zen: alde batetik, prozesu kolekti-
boak ahalbidetzen dituztelako,
eta, horrez gain, enpresa mota ho-
rien arteko harremanak sustatzen
eta jabetza kolektiboan eta demo-
krazian oinarritzen den egitura
ekonomiko bat hedatzen, indar-
tzen eta ikusgarri bihurtzen la-
guntzen dutelako.
Zeinek osatu behar dute ekosis-

tema hori?

Enpresei ez ezik, eskualdeko Lan-
bide Heziketako zentroei, ekin-
tzaileei, elkarlanerako tokiei eta
Beterri-Buruntza Udalak-eko
teknikari publikoei ere egin zaie
parte izateko gonbita. Ekosiste-
maren helburua da eskualdean
sortzen diren enpresa gehienak
partaidetzan oinarritzea, eta ho-
rretarako ezinbestekoa da ekono-
miaren sustapenean dihardugun
eragile guztien artean osatutako
ekosistemak existitzea, eta harre-
man sare horren bidez jakintzak,
baliabideak, prozesuak eta helbu-
ruak partekatzea.
Pentsa genezake langileak en-

presako erabakietan parte har-

tzeko gogoz egoten direla, bai-

na hala da?

Ez dago orokortasunez hitz egite-
rik. Jabetza da giltzarria: zurea ez
den enpresa batean zertarako
hartuko duzu parte? Eta zurea
den enpresa batean, nola ez duzu
parte hartuko?

Gaiari buruzko interesik ikusten

duzue inguruan?

Interes handia piztu zuten jardu-
naldiek. 50 pertsona inguru bildu
ginen: partaidetzan oinarritzen
diren enpresa nagusietako ordez-
kariak, Lanbide Heziketako en-
presa irakasleak, coworking-era-
ko lantokietako ordezkariak eta
Beterri-Buruntza Udalak-eko
teknikariak. Lau orduko saio bat
izan zen, eta hasieratik bukaerara
gogoz entzun eta parte hartu zu-
ten guztiek. 
Zein dira hurrengo urratsak?

Jardunaldietan, partaide guztiei
partaidetzaren gako nagusiak
identifikatzeko fitxa bat eman zi-
tzaien, eta bueltan eman behar zi-
guten bukaeran. Hala, ikusi ge-
nuen zer gako nagusi dituzten
partaidetza enpresek eragile ho-
rientzat. Hurrengo pausoa eragile

horiekin biltzea izango da, gako
nagusiak kontrastatzeko. Behin-
behineko edukiak prestatu ondo-
ren, ekosistemako partaide bakoi-
tzak zer euskarri behar dituen iku-
siko dugu: adibidez, zer baliabide
behar dituzten Lanbide Heziketa-
ko irakasleek beren ikasleei par-
taidetza zer den azaldu ahal izate-
ko. Horretarako, bigarren jardu-
naldi bat egingo dugu otsail aldera,
eta eragile guztiak gonbidatuko
ditugu. Azkenik, apiril bukaeran,
ekosistemako eragile bakoitza-
rentzat sortuko ditugun euska-
rriak jendaurrean aurkeztuko di-
tugu, eta ekosistema osatzeko
adostu beharreko funtzio eta bete-
beharrak finkatuko ditugu, dato-
rren ikasturtetik aurrera ekosiste-
ma honek funtzionatzeko behar
duen egituraren nondik norakoa
definitzen hasteko.

«Jabetza da giltzarria»

Ainhoa Iribar Lizeaga 
Beterri Saretuz proiektuaren sustatzaileetako bat

Beterri Saretuz egitasmoa Beterri-Buruntzaldeko zenbait enpresak
sustatu dute. Partaidetza oinarri duten enpresen sare bat sortuz joateko,
gai horri buruzko jardunaldi batzuk egin zituzten aurreko astean. 
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