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Miren Garate Donostia

L
aguntzaile pertso-

nala da Enrike

Rangel. Alabaina,

zaintzailetzat har-

tzen du jendeak,

lan hori egiten du-

ten gehienei gertatzen zaien be-

zala. «Alde handia dago, ordea,

batzuen eta besteen artean», dio.

Desgaitasunak dituzten pertsonei

bizimodu independentea izaten

laguntzea da laguntzaile pertso-

nalen zeregina; alegia, desgaita-

suna duen pertsonak bere eraba-

kiak edo nahiak gauzatzeko la-

guntza behar badu, laguntza hori

ematea, erabakia aldatu gabe edo

haren ordez erabaki gabe. Eta

etxeko eremura mugatu gabe,

herritarren bizitza ere ez delako

etxera mugatzen.  

Gipuzkoan, 2004tik dago mar-

txan aldundiaren bizitza inde-

pendenterako programa, eta

hark aitortu zuen estreinakoz la-

guntzaile pertsonalaren figura.

2006ko Nazio Batuen nazioarte-

ko konbentzioak ere onartzen du,

eta gaineratzen du desgaitasunak

dituztenek eskubidea dutela non,

nola eta zeinekin bizi erabakitze-

ko. Hain zuzen, eskubide hori

bermatzeko, laguntzaile pertso-

nalak behar-beharrezkoak dira

Elkarturentzat, Gipuzkoako Des-

gaitasun Fisikoa duten Pertsonen

Federazio Koordinatzailearen-

tzat. Eta, langile horiekin batera,

faktore hauek ere ezinbestekotzat

jotzen ditu bizimodu indepen-

dentea izateko: etxebizitza duina,

egokia eta irisgarria; gutxieneko

diru sarrerak; laguntza produk-

tuak; eta irisgarritasun eta disei-

nu unibertsala. 

«Adibidez, gu gai gara erabaki-

tzeko zer jan nahi dugun, baina

muga funtzional batzuk ditugu,

eta akaso laguntza behar dugu

prestatzeko», esan du Mikel Mal-

korra Elkartuko zuzendariak.

Egoitzetara bideratu izan dira

desgaitasunak dituzten pertso-

nak, instituzionalizaziora jo izan

da. «Eta egoitzetan ez da ia ezer

erabakitzen: ez noiz jaikiko zaren,

ez zer jango duzun, ez zeinekin

egongo zaren...».

Horri lotuta, ikerketa bat egin

zuen elkarteak. Zenbait parame-

tro neurtu zituen, tartean inklu-

sio maila. «102 pertsonarekin

egin genuen ikerketa, tresna ofi-

zial bat erabilita, eta datu kezka-

garria atera zen: egoitzetan zeu-

denetatik bakar bat ere ez zegoen

inklusio egoeran». Etxean bizi zi-

renen artean, %37,8koa zen tasa,

eta etxean eta bizimodu indepen-

dentearen programan zeudenen

artean, %55,6koa. «Egoitzan,

eguneroko beharrak aseta izaten

dituzu, baina hori ez da inklu-

sioa». Europa iparraldeko he-

rrialdeetan, esate baterako, badi-

ra zenbait urte jendea etxeetan

egotearen aldeko hautua egin zu-

tela, laguntza ekonomikoen bi-

dez. «Hemen, diskurtsoetan bai,

agertzen da jendeak etxean egon

behar duela, baina, aurrekontue-

tan, apusturik handiena egoitzen

alde egiten da. Eta badakigu

apustu errealak aurrekontuetan

erakusten direla».

Desgaitasuna duen pertsonak

berak erabakitzen du zertan la-

gundu behar dion laguntzaile

pertsonalak. Eta berak erabaki-

tzen du zeinek lagunduko dion,

etxez etxeko laguntza zerbitzuan

ez bezala, langilearen kontratua

desgaitasuna duen pertsonak egi-

ten duelako, eta ez duelako uda-

lak aukeratzen egokia iruditzen

zaion pertsona. Hori berez horre-

la izanik ere, lege aldetik zenbait

hutsune daudela esan du Range-

lek. «Adibidez, Lanbiden ez gara

laguntzaile pertsonal gisa ager-

tzen. Iaz, bikote batek

kontratatu ninduen bi-

daia baterako, eta kon-

tratuan ezin izan zuten

jarri laguntzaile pertso-

nala nintzela». Etxeko

langileen kontratua egin ohi zaie

askotan, eta horrek esan nahi du

soldata apalak dituztela, eta ez

dutela langabezia saria jasotzeko

eskubiderik. Ez dago sektoreko

hitzarmenik. Halako langileren

bat kontratatu nahi dutenek ere

ez dute jakiten nora jo, ez dagoe-

lako laguntzaile pertsonalen lan

poltsarik. «Gure gremioa ezku-

tuan dago, eta gehiago balioetsi

beharko litzateke, ezinbestekoak

garelako pertsona horiek bizitza

inklusiboa izan dezaten».

Laguntzaile pertsonalek izan

beharreko prestakuntzak ere sor-

tzen du eztabaida. Malkorraren

esanetan, administrazioak ikus-

pegi nahiko paternalista izaten

du. «Esaten du: ‘Nik zuri ematen

badizut diru laguntza bat lagun-

tzaile pertsonala izateko, nahi dut

bermatu pertsona hori gai dela zu

ondo zaintzeko. Guk diogu gu gai

garela pertsona horiek prestatze-

ko, eta gainera ez dagoela gu

baino hoberik horretarako».

Azaldu du laguntzaile pertso-

nalen zereginak askotan ez direla

konplikatuegiak izaten: jana

moztu, transferentziak egin,

komunera lagundu, zinemara

eraman, jatetxeren batera...

Horregatik, eskatzekotan, oina-

rrizko prestakuntza eskatu behar

dela uste du Malkorrak, ez hain-

beste prestakuntza soziosanita-

rioa edo egoitzetarako eskatzen

den prestakuntza. «Zer den bizi-

modu independentea, eskubide-

ak, nolakoa izan behar duen des-

gaitasuna duen pertsonaren eta

laguntzailearen arteko harrema-

nak... Izatekotan, prestakuntza

hori behar da». Bat dator Rangel

ere: «Desgaitasunen mundua

BERRIA

Urteak dira desgaitasunak dituzten pertsonei
laguntzaile pertsonalak edukitzeko eskubidea
aitortu zitzaiela. Alabaina, lanbide hori legalki 
erabat garatu gabe dago oraindik ere, eta etxeko
langileekin nahasten dira. Elkarturen arabera, 
behar-beharrezkoak dira independente bizitzeko.

Erabakitzeko
gaitasuna
kendu gabe

Laguntzaile pertsonalak 
ez dira etxera mugatzen, eta
desgaitasuna duen pertsonak
aukeratzen du nor kontratatu
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unibertso bat da, oso sakona.

Kasu bakoitza irakurtzen eta

ulertzen jakin behar da».

Elkartuk berrogei urte
Berrogei urte bete ditu aurten

Elkartuk, eta, urteurrenaren

harira, nazioarteko kongresu bat

egin zuen azaroaren 7an eta 8an;

jorratu zituzten gaietako bat bizi-

modu independentea izan zen,

huraxe baita, gaur egun, elkarte-

aren aldarrikapen nagusietako

bat, eta berrienetakoa. Enplegua,

hezkuntza eta irisgarritasuna

dira beste hirurak, eta 1978an

egindako lehen kanpainan ere

ageri ziren horiek. «Sakoneko

mezuak hasierakoen nahiko

antzekoak dira», esan du Malko-

rrak. Elkartuk hasieratik izan du

ikuspegi berezia: «Inoiz ez dugu

defendatu guretzako espazio

espezifikoak sortzea, hori ez da

inklusioa».

Sortu izan diren espazio berezi

horien artean, enplegu babestua

da kasurik argiena. Desgaitasu-

nen bat duten eta lan egiten

duten pertsonen %40k enplegu

berezian lan egiten dute. «Eta

ematen du gizartea pozik dagoela

guk edonolako enplegua izan-

da». Hezkuntzarekin egin du

konparazioa. 1970eko hamarka-

dan, ikastetxe bereziak zeuden

desgaitasun fisikoak zituzten

pertsonentzat. Hurrengo hamar-

kadan, ordea, ikastetxe berezie-

tatik arruntetara arteko trantsi-

zioa egin zen. «Gaur egun, oro

har, zentro arruntetan ikasten

dugu, eta beharrezko baliabideak

jartzen dira horretarako. Gizarte-

ak gaur egun ez luke ulertuko

guk zentro berezietan ikastea».

Enpleguan urrats hori falta dela

nabarmendu du; are gehiago, ge-

ro eta handiagoa dela enplegu ba-

bestuan aritzen direnen propor-

tzioa. «Normaltzat eta positibo-

tzat hartzen da guk zentro bere-

zietan lan egitea». Nabarmendu

du ez dela kasualitatea enplegu

babestuaren eredua indartuz joa-

tea, eta datu bat eman du: «Des-

gaitasuna duten pertsonen ingu-

ruko lan politiketan, Lanbidek

enplegu babestura bideratzen di-

tu diru laguntzen %94».

Enplegu babestuaren helburua

da jendea lanerako trebatzea, eta

gero enpresa arruntetarako tran-

tsizioa egitea. Trantsizio hori,

ordea, oso gutxitan egiten da.

Legearen arabera, 50 langiletik

gorako enpresetan %2k izan

behar dute kolektibo horretako

langileak. Alabaina, neurri alter-

natiboak ere finkatu zituen arau-

diak. «Zeintzuk dira neurri

horiek? Elkarteren bati donazio

bat egiteko aukera izatea edo

babestutako enpresa bat azpi-

kontratatzeko aukera izatea.

Azken batean, lan arrunta ber-

matu eta indartu beharrean,

kontrakoa egiten dute». Jakine-

koa da enpresa arruntetan baino

okerragoak izaten direla baldin-

tzak enpresa babestuetan. «Gaur

egun, oso ohikoa da esatea denok

dugula enplegu duina izateko

eskubidea; aldiz, ematen du guk

lana edukitzeko eskubidea baka-

rrik dugula».

Hirutik bat, baztertuta
Enpleguan ez, baina hezkuntzan

«kontzeptu gisa gutxienez» egin

dela trantsizioa aipatu du Malko-

rrak, eta Elkartuk hori aipatu du

urteotan izandako lorpenen arte-

an. «Hezkuntza inklusiboa ez

dago bermatuta, baina, kontzep-

zio gisa, ulertu du gizarteak».

Irisgarritasunean ere aurrerapau-

so handiak eman dira. Bide ho-

rretan, garrantzitsuak izan ziren

1981ean eta 1983an onartutako

dekretuak, eta 1997ko irisgarrita-

suna sustatzeko legea. Dena den,

arlo horretan ere lanean jarraitze-

ko beharra dagoela azaldu du.

Izan ere, oraindik ere batzuek

denda kanpotik egin behar izaten

dituzte erosketak, ezin dutelako

saltokira sartu edo taberna batera

joan lagunekin, eta kanpoan ge-

ratu behar izaten dute. «Diskri-

minazio egoerak dira horiek, eta

ez guk esaten dugulako, baizik eta

nazioarteko konbentzioak ere

hala definitu zuelako: irisgarrita-

sunik eza diskriminazioa da». 

Kolektiboak eskubide eta alde-

ko lege asko lortu ditu berrogei

urteotan. «Baina eskubide horiek

ez daude erabat bermatuta. Eta

aitortutako eskubideetatik bene-

tako eskubideetara pasatzea da

aurrera begira dugun erronka.

Horretarako, guztien konpromi-

soa behar da: erakunde publikoe-

na, gizartearena nahiz desgaita-

sunak dituzten pertsonena».

Izan ere, Malkorraren arabera, es-

kubideez baino gehiago, elkarta-

sunaz hitz egiten da askotan; des-

gaitasunak dituzten pertsonak

baliabideen erabiltzaile huts gisa

hartzen dira, subjektu pasibotzat,

eta hori ez da bidea. «Adibidez,

ikusten dugunean diru bilketa

bat pertsona bati gurpil aulki bat

emateko, urduri jartzen gara. Ur-

teak pasatu ditugu eskubideak

defendatzen, eta lortu dugu per-

tsona batek gurpil aulki bat izatea

eskubidetzat aitortzea».

Beste datu kezkagarri batzuk

ere badaude oraindik. Kolektibo-

ko jende asko pentsio ez kontri-

butibo batekin bizi da, laurehun

euro ingururekin. Hori diru sa-

rrerak bermatzeko errentarekin

osatzen dutenek ere 630 euro in-

guruko diru sarrerak bakarrik di-

tuzte hilean. Foessa txostenaren

arabera, desgaitasunak dituzte-

nen herenak bazterketa egoeran

bizi dira.

1978ko kanpaina.

Irisgarritasuna, enplegua

eta hezkuntza ageri dira. ELKARTU

Behar besteko
zukurik ateratzen
ez zaion programa

R
Hamabost urte bete

ditu Gipuzkoako bizitza

independenterako progra-

mak. Gizarte politiketan da-

goen «altxor nagusia» da 

Elkarturentzat. «Pena da ez

diogula distirarik ateratzen»,

esan du Mikel Malkorra zu-

zendariak. Besteak beste,

mendekotasun legeak ez be-

zala, laguntzaile pertsonalak

kontratatzearen kostuaren

%100 estaltzen du —muga da

pertsona batek egoitzan

duen kostua ez gainditzea—. 

Hala ere, hogeita hamar

erabiltzaile inguru ditu gaur

egun. «Garai batean esperien-

tzia pilotu bezala sortu zen,

eta, gaur egun bere dekretu

propioa duen arren, oraindik

badu kutsu esperimental

hori». Aipatu du gizarte langi-

leek, udalek nahiz desgaita-

sunak dituzten pertsona 

askok ez dutela programa

ezagutzen. Era berean, lagun-

tzaile pertsonalak kontrata-

tzeko laguntza izan arren, 

bizitza independentea izate-

ko beharrezkoak dira beste

faktore batzuk ere, hala nola

diru sarrera duinak izatea eta

etxebizitza egoki bat izatea.

«Eta jendeak esaten du: ‘Nola

biziko naiz 600 eurorekin?’

Eta uko egiten dio programan

sartzeari. Pareta hori izaten

da askotan, diru sarrera dui-

nik ez izatea». 

Elkarteak programaren ba-

lorazio bat egin behar du las-

ter, ikusteko zenbat hobetzen

duen desgaitasunak dituzten

pertsonen ongizatea eta ahal-

duntzea, inklusioa eta zenba-

teraino den merkeagoa bizi-

modu independentea egoi-

tzen eredua baino.



Asier Zaldua Urretxu 

Joxe Mari Iurrebasok (Urretxu,
1955) hiru aldiz irabazi zuen pro-
fesionaletan Espainiako Ziklo-
kros Txapelketa (1979an, 1989an
eta 1990ean), eta Espainiako
Mendiko Bizikleta Txapelketa ere
eskuratu zuen 1990ean. Lau urte
geroago hartu zuen erretiroa,
1994an. Egun, bere seme Daneli

laguntzen aritzen da ziklo-krose-
ko lasterketetan.
Nolatan zaletu zinen txirrindula-

ritzara?

Urretxuko Aitxu baserrian jaio
nintzen. Umetan egun guztia jo-
lasean ematen genuen eta hala
ikasi nuen bizikletan ibiltzen. Aita
txirrindularitza zalea zen, eta ai-
tonaren bizikletarekin ikasi nuen
ibiltzen. Bizikleta zaharra zen, gi-

zonezkoena esaten zitzaiona.
Gorputza goiko barraren azpitik
sartzen nuen ibili ahal izateko.
Aita zalea zela esan duzu...

Lasterketak ikustera eramaten
gintuen aitak. 10 bat urterekin
[Amelio] Mendijur zena ikusteko
aukera izan nuen. 15 urterekin
jada bakarrik joaten nintzen: Or-
maiztegira, Beasainera... Mendi-
jur gaztea [Nikolas], Santi Zabale-

ta aurten hil dena, [Agustin]
Peñagarikano, [Antxon] Osinal-
de... Horiek ziren gure inguruko
txirrindulariak. Nazio mailakoak,
berriz, [Txomin] Perurena-eta.
Perurena jainkoa zen guretzat.
Nolatan hasi zinen lehiatzen?

Besterik gabe, Goierri Kirol Elkar-
tean izena eman nuen, eta Alejan-
dro Egea zenarekin hasi nintzen
entrenatzen.

Zenbat urterekin?

15ekin. Lasterketa guztiak belo-
dromoan egiten genituen, gazte
mailara pasatu arte. Pistan ondo
moldatzen nintzen, baina Donos-
tia ingurukoek pistako bizikletak
izaten zituzten eta errepidekoak
geneuzkan guk. Sekulakoa da al-
dea. Hala ere, lehen hamarretan
sartzea lortzen nuen. Behin, [Juan
Ignacio] Elosegik bere bizikleta

«Edonon moldatzen nintzen ondo,
baina ezertan ez nintzen onena»

Joxe Mari Iurrebaso b Txirrindulari ohia

Euskal Herriko ziklo-krosaren urrezko aroa ezagutu zuen Joxe Mari Iurrebasok, eta onenen artean ibili zen
urterik gehienetan. Errepidean ere emaitza onak lortu zituen; besteak beste, Espainiako Vueltako etapa bat.
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utzi zidan eta itzulia bi segundo
azkarrago egitea lortu nuen.
Noiz hasi zinen ziklo-krosean?

17 urterekin. Lehen bi lasterketak
irabazi egin nituen. Zumaian eta
Duranan izan ziren. Ondoren,
entrenamendu batean, Espainia-
ko Txapelketaren bezperan, le-
pauztaia hautsi nuen.
Non entrenatzen zinen?

Zerratoki batean lan egiten nuen,
eta, 17:30ean lanetik irten, eta
Oleta mendi aldera joaten nintzen
entrenatzera. Asteburuan errepi-
dean entrenatzen nuen, kilome-
tro gehiago egin ahal izateko. Sol-
dadutza dela eta, urte bat galdu
nuen. Soldadutzatik itzuli nintze-
nean, Alejandrok animatuta, be-
rriro hasi nintzen. Soldadutza
ekainean bukatu nuen eta denbo-
raldi amaierako lasterketetan
parte hartu nuen ondoren. Postu
onak lortu nituen, talderik gabe.
SuperSer taldeak eurekin aritzea
eskaini zidan, eta urtebete egin
nuen talde hartan. Ondoren, pro-

fesional mailara pasatu nintzen
Novostil taldearekin. Urte baka-
rra egin nuen afizionatu mailan.
Zenbat denboraldi egin zeni-

tuen profesionaletan?

Hiru. Hurrengo bi denboraldietan
lasterketa solte batzuk bakarrik
egin nituen, Teka taldearekin.
Zein lasterketatan parte hartu

zenuen?

Guztietara bidaltzen gintuzten.
Ziklo-kros denboraldia amaitu
eta berehala hasten nintzen erre-
pidean. Saccolongoko (Italia)
Munduko Ziklo-kros Txapelke-
tan parte hartu eta zortzi egunera
Andaluziako Itzulian parte hartu
nuen; 120 kilometro inguru egu-
nero. Zangoetako sekulako mina-
rekin bukatu nuen.
Zenbat itzuli handi egin zeni-

tuen?

Hiru aldiz parte hartu nuen Es-
painiako Vueltan, eta beste hiru
aldiz Euskal Herriko Itzulian. Ho-
rietako bat Urretxun hasi zen.
Zenbat garaipen lortu zenituen?

Bakarra, 1981eko Espainiako
Vueltako Jaen-Granada etapa.
Goizeko sektorea izan zen, eta
Granada-Sierra Nevada krono-
igoera egin genuen arratsaldean.
Etapa erdia irabazi nuela esaten
didate batzuek, adarra jotzeko.
Palmaresean ageri da, behintzat...
Nola gogoratzen duzu garaipen

hura?

Etapa motza zen, 120 kilometro-
koa. Ihesaldian sartu nintzen,
beste lauzpabost lagunekin. Zu-
zendariak bakarka saiatzeko esan
zidan, alde egin nuen eta ez nin-
duten harrapatu.
Poz handia hartuko zenuen, ez-

ta?

Ez pentsa... Une hartan ez nion
garrantzi handirik eman. Ez ziren
gehiegi baloratzen halako garai-
penak. Handik urte batzuetara ja-
betu nintzen bere balioaz. Egun
sekulako balioa ematen zaio eta-
pa bat irabazteari.
Postu onak ere lortuko zeni-

tuen...

Espainiako Vueltako beste etapa
batean seigarren postua lortu
nuen eta Kantabriako Itzuliko ai-
tzin-etapan hirugarren egin
nuen. Ihesaldi askotan sartzen
nintzen, eta Andaluziako Itzuliko
etapa batean, adibidez, helmuga-
ko zuzengunean harrapatu nin-
duten. Dietrich Thurau alema-
niarrak irabazi zuen etapa hura.
Txirrindulari osoa zinen.

Hala da. Mendate luzeetan sufritu
egiten nuen. Afizionatu mailan,
Marino Lejarretarekin eta Juan
Fernandezekin eta... tira. Baina
profesionaletan... Aldapa motzak
oso ondo gainditzen nituen, or-
dea. Gorpuzkerak eragin handia
du horretan eta nirea egun bateko

Bai, baina oso eskaintza eskasak
izan ziren: Kelme eta Reynolds
taldeek eurekin aritzea eskaini zi-
daten, baina ordura arte kobra-
tzen nuena baino askoz gutxiago
eskaini zidaten. Taldeak osatuta
zituztela jarri zidaten aitzakia be-
zala. Colchon CR taldeak egun
batetik bestera egin zidan eskain-
tza, baina errepideko txirrindula-
ritza utzi, lanean hasi eta ziklo-
krosean bakarrik aritzea erabaki-
ta nuen ordurako. 1981ean izan
zen hori. Tekarekin egin nituen
1982a eta 1983a.
Errepideaz hizketan ari zara ba-

tez ere, baina ziklo-krosean lor-

tu zenituen garaipenik handie-

nak. Zenbat lasterketa irabazi

zenituen?

Ez dut gogoratzen. Nahiz eta az-
ken hamarkadetan David Secok
eta Javier Ruiz de Larrinagak las-
terketa asko irabazi dituzten, pro-
ba gehien irabazi duten euskal-
dunen artean nago oraindik. Urte
asko pasatu dira eta ez dut gogo-
ratzen zenbat lasterketa irabazi
nituen. Baina, ahaztu gabe, [Ber-
nard] Hinaultekin ere lehiatu
nintzen ni! Binaka egiten zen
Montjuiceko Igoeran, [Jordi] For-
tia eta biok Hinaulten eta bere bi-

kotekidearen aurretik
gelditu ginen.
Espainiako Ziklo-kros

Txapelketa hiru aldiz

irabazi zenuen.

Afizionatu mailan iraba-
zi nuenarekin, lau. Nire
arerio nagusiak [Iñaki]
Maiora, [Iñaki] Bijandi
eta [Francisco] Sala ziren.
Ondoren, [Jose Ramon]
Izagirre, [Santiago] Izuz-
kitza eta [Iñigo] Igartua
hasi ziren.
Ba al dago bereziki go-

goratzen duzun laster-

ketarik?

Denboraldiko lehena oso
polita izaten zen. Garai

batean Leintz Gatzagan egiten
zen. Ondoren, Intxaurrondokoa
izan zen urteko lehena [Donos-
tian]. Askotan irabazi nuen, bos-
pasei aldiz.
Telleriartekoak, etxe ondokoa

izanik, ilusio berezia egingo zi-

zun, ezta?

Bai, baina behin bakarrik irabazi
nuen. Sala-eta hobeto moldatzen
ziren. Izan ere, oso zirkuitu bere-
zia zen: hasieran dena gora eta
ondoren dena behera. Nik nahia-
go nituen aldapa motz asko zituz-
tenak. Aretxabaletakoa eta Igo-
rrekoa, lehengoa, oso politak zi-
ren.
Munduko txirrindulari onenekin

lehiatu zinen.

Hamabost aldiz parte hartu nuen
Munduko Txapelketan. Alema-

nian, Italian, Belgikan, Suitzan eta
Frantzian lehiatu nintzen. Zuri-
cheko Munduko Txapelketan
[1967an] Jokin Mujika bigarren
sailkatu zen gazte mailako pro-
ban, eta ni ere oso ondo ibili nin-
tzen: hamazazpigarren egin
nuen. Sailkapen onena Lanar-
vilyn egin nuen, Frantzian: ha-
mabigarren postuan sailkatu nin-
tzen. Saccolongon, Italian, bede-
ratzigarren egin nuen, baina gaiz-
ki egin zuten sailkapena. Kaosa
izan zen. Lenbeekeko zirkuitua
(Belgika) historiako gogorrena
izan zela esaten dute, baina Sacco-
longokoa gogorragoa izan zen ni-
re ustez. Dena oinez egin genuen,
helmugako zuzengunea izan
ezik. Sekulako lokatza zegoen.
Noiz utzi zenuen txirrindulari-

tza?

1994an izan zela uste dut, Espai-
niako Mendiko Bizikleta Txapel-
keta elite eta beterano mailetan
irabazi ondoren. Mendiko bizi-
kletarekin bakarrik ibiltzen naiz
egun, bidegorritik beti. Errepidea
oso arriskutsua da, eta adin hone-
kin ez da egin behar tontakeriarik.
Txirrindularitza jarraitzen al

duzu?

Bai, noski. Egunero ikusten ditut
ziklo-kros lasterketak, Youtube
bidez. Zuzenean ere lasterketa
asko ikusi ditut: Belgikan, Luxen-
burgon... Herrialde horietan erli-
jio bat da ziklo-krosa.
Nola ikusten dituzu euskaldu-

nak?

Ea [Mikel] Landak salto txiki bat
ematen duen... Izagirretarrak ere
[Ion eta Gorka] hor daude. Ziklo-
krosari garrantzia ematen diote
horiek, eta poztekoa da. Ziklo-
krosak txispa mantentzen lagun-
tzen die. Hemendik kanpo, erre-
pideko txirrindulari askok egiten
dute ziklo-krosa.
Alex Aranburu ezkiotarra Asta-

nara joan da.

Oso albiste pozgarria da. Lana
egitea tokatuko zaio, baina bere
aukerak izango ditu. Datorren ur-
tean beste koska bat igo beharko
du.
Nola ikusten duzu Euskal Herri-

ko ziklo-krosaren egoera?

Ruiz de Larrinagak utzi egin du
eta mailak behera egin du. Xabier
Murias da orain euskaldunik one-
na; nahiko ondo dabil.
Zure seme Danel ere ziklo-kro-

sean aritzen da.

Hor dabil, lehenengo hamabos-
ten artean. Nahiko ondo dabil. 23
urtez azpikoen mailan lehiatu zen
Debabarrena taldearekin. Txi-
rrindularitza utzi zuen, baina iaz
berriro hasi zen. Gustura dabil
bera, eta ni ere bai, nahiz eta lan
pixka bat ematen duen: bizikle-
tak prestatu, garbitu...

ASIER ZALDUA

lasterketetarako zen egokia. Ez
nuen izan aukerarik, ordea, atze-
rriko lasterketa garrantzitsuetan
parte hartzeko. Tourrean ala kla-
siko handi batean parte hartzea
eskaini izan balidate, klasiko
handi batean parte hartuko nu-
keen; Flandriako Tourrean.
Esprintetan sartzen al zinen?

Bai. Garai hartan [Sean] Kellyk,
[Guido] Bontempik... irabazten
zituzten lasterketa gehienak, bai-
na hamar lehenengoetan sartzea
lortzen nuen nik. Edonon molda-
tzen nintzen ondo, baina ezertan
ez nintzen onena. Espainiako
Vueltako etapa batean 11. egin
nuen eta hurrengoan 10., ihesal-
dietan sartuta. Gaur egun zerbait

izango litzateke, baina garai har-
tan lasterketak ez zituzten telebis-
tan ematen. Ihesaldietan eginda-
ko lana ez zen ikusten, eta, beraz,
taldeek ere ez zieten garrantzirik
ematen postu horiei.
Errepideko azken bi denboral-

dietan Teka talde handian aritu

zinela aipatu duzu.

Lasterketa batzuk bakarrik egin
nituen Tekarekin. Ez nuen parte
hartu itzulietan, oso talde ona bai-
tzuen: Marino eta Ismael Lejarre-
ta, Felipe Yañez, [Joxe] Nazabal,
[Jose Luis] Maiotz, [Klaus Peter]
Thaler... 24-25 ziren taldean, eta
ni ziklo-kroserako nengoen batez
ere.
Ez al zenuen eskaintzarik jaso

errepideko denboraldi osoa egi-

teko?
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Gustuko ziklo-kroseko txi-

rrindulari bat? Roland Libo-

ton oso ona zen; Sven Nysen

antzekoa zen.

Ikusi duzun atletarik onena?

Albert Zweifel. Maratoia bi

ordu eta erdi azpitik egin zuen,

artean ziklo-krosean aritzen

zenean. 10.000 metroko pro-

ba 32 minututan egin zuen.

Egun gustukoen duzun txi-

rrindularia? Mathieu van der

Poel fenomeno bat da; Tou-

rrean esprinta irabazi zuen. Zi-

klo-kroseko oso txirrindulari

gutxik lortu dute hori.

Pistan ondo moldatzen nintzen,
baina Donostia aldekoek
pistako bizikletak zituzten, 
eta guk errepidekoak»

«Zerratoki batean lan egiten
nuen, eta, 17:30ean lanetik
irten, eta Oleta mendi aldera
joaten nintzen entrenatzera»

«Espainiako Vueltako etapa
irabazteari ez nion garrantzi
handirik eman, baina egun
sekulako balioa ematen zaio»

‘‘



R
IRITZIA
Danel Agirre

Kobratuko ez
banu, askoz hobe

G
izakia baino animalia

lerdoagorik ez da.

Berari bakarrik oku-

rritu zaio, izadi

osoan, zazpi egunetatik bostetan

bizitzeari uko egitea. Gainontze-

ko biak ahitu arte zukutzen

dituenik ere ezin da esan, gaine-

ra. Lanarekiko baldintzapeko

askatasuna baino ez du eskuratu

ahal asteburuetan, eta antsieta-

teak jota igaro ohi ditu. Bipolari-

tate haluzinagarria da: bere kon-

dena etengabe madarikatzen du,

enplegu sortzaileak heroitzat

dituen bitartean.

Azken finantza krisiak egiazta-

pen umiliagarria laga du: lanak

ez du dagoeneko piperrik balio.

Egun, ekonomiaren funtsa ez da-

tza salgai fisikoen ekoizpenean;

sektore gehienak defizitarioak

dira. Haizea baino ez diren titulu

birtualen salerosketan dago plus-

balioa, ez behinola bezala pa-

troiak langileei ordaintzen diena-

ren eta produktuen prezioaren

arteko dekalajean. Testuinguru

horretan, prekaritatea saihetsezi-

na eta itzulerarik gabekoa da. Sis-

temaren txapeldunek gutxiene-

koa baino ez diete bideratuko au-

rrerantzean beharginei, existitu

beharko ez luketen lanpostuetan

gehienak, errentagarriak ez diren

jardueretan denbora galtzen ari

direla jakinda. Espekulatzaileen

dirua atzeman eta enplegatuen

artean banatzearen promesa iru-

zur bat da. Kapitalismoaren pu-

xika akzioen eta bestelako erato-

rrien haize beroak mantentzen

du airean: zurrusta hori eten, eta

zamak agudo amilduko du lurre-

ra. Ezkerraren ustezko irtenbidea

suizida da.

Automatizazioaren aroan, pro-

dukzioaren zurrunbiloak abia-

dura zentzugabea hartu du. Ko-

bazuloaren kanpoaldera hurbil-

tzen ez diren bitartean, merka-

tuari berdin zaio peoiak zertan ari

diren. Gizonezkook gure prestu-

tasun eta konpetentzia berbera

exijitu dizkiegu emakumeei ere,

esfortzu hori guztia zertarako ote

den azaltzeko gai izan gabe. Hile-

ro bi kamiseta erosi eta Netflix

pagatzeak ez du inor emantzipa-

tzen, eta, hamarkada gutxi ba-

tzuk iraun zuen ilusioaren ondo-

ren, behargina pobreziara itzuli

da. Kontsumo merkearen frene-

siak baliabide naturalak agortuko

ditu laster, eta, lehen aldiz, zibili-

zazioaren kolapsoak entelekia

izateari utzi dio. Hala eta guztiz

ere, errealitate gero eta egosko-

rragoa ez du inork onartu nahi:

lan egiteari laga behar dio giza-

kiak, ez burujabetzeko soilik, es-

peziea bera salbatzeko aukeraren

bat izateko baizik.

Lehentasunik premiazkoena

osasun larrialdi bati aurre egitea

da. Menpekotasunez aritzerako-

an, drogek ehundura sozialak

apurtzeko duten ahalmena na-

barmendu ohi da sarri. Farlopa

edo apustuak familia bat honda-

tzeko gai dira, baina diruarekiko

zaletasunaren botere suntsitzai-

leak ez du parekorik, eta inork du

adikzioa izurrite baten moduan

tipifikatu oraindik. Lanaren

abandonua prestatzeko, erresis-

tentziako jonkientzat tratamen-

du mediko zehatza beharko da.

Gerrak antolatuko dituzte, betiko

moduan gu engainatu eta elka-

rren artean liskar gaitezen saiatu-

ko dira. Abstinentzia-sindrome-

en sintoma klasikoak baino ez

dira, eta maitasunaren metado-

narekin indargabetu litezke.

Amore eman, eta, auzoaren

apologian, arnasgune minimoen

defentsan murgilduta ditut adis-

kideak. Berealdiko akatsa da.

Izan ere, historiako iraultzarik lo-

gikoenerako indarrak metatzen

behar genuke aspaldi. Nik ere ez

dut askorik egin ordainpeko lana

iraungitzearren. Gaiari bi urtetan

hiru testu eskaini baino ez, sosen

truk gainera, kontraesana iduri

lezake ia. Kobratu gabe idazteko

irrikan nago ordea: soldatarik ga-

beko mundu batean, zutabegile

hau eta bere berripapera askoz

hobeak lirateke.

Lan egiteari laga
behar dio gizakiak,
ez burujabetzeko

soilik, espeziea bera
salbatzeko

aukeraren bat
izateko baizik

Irudiab Donostia

Aldarrikapen giroan, konpromiso eske
Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Eguna zen astelehena, eta, horren harira, elkarretaratze jende-

tsuak egin zituzten hainbat eta hainbat herritan, baita Donostian ere —irudian—. Erakundeetako hainbat or-

dezkarik ere bat egin zuten aldarriekin, baina, hain zuzen ere, arazoari aurre egiteko «neurri eraginkorrak» es-

katu zizkieten agintariei. «Benetako baliabideak eta konpromisoak behar ditugu», adierazi zuen mugimendu

feministak. «Dena esanda dago, baina dena egiteko dago». JON URBE / FOKU

Txosten geoteknikoa eskatu du
Donostiako Udalak, lur jausia ikertzeko

DONOSTIA b Joan den astean lur jausi bat izan zen Donostian, Benta

Berri auzoan, eta zazpi lagun etxetik atera behar izan zituzten. Udale-

ko zerbitzu teknikoen lehen txostenaren arabera, litekeena da eurite-

ek eragin izana lur jausia, baina txosten geoteknikoa eskatu dute.

2.100
ZENBAT MIGRATZAILE ARTATU DITUEN 

IRUNGO HARRERA SAREAK URTARRILETIK 

Migratzaileak etxean hartzeko «larrialdi deia» egin du Irungo Harrera Sa-

reak. Plataformak jakinarazi du urtea hasi zenetik 2.100 migratzaile artatu

dituztela, eta iristen diren migratzaileen egoera «larria» dela.

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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Merkatutik kendu dute Berroeta
gaztandegiko marka bat, listeriagatik

EZKIO bGipuzkoako Osasun Publikoaren eta Adikzioaren Zuzenda-

riordetzako ikuskaritza zerbitzuek Listeria monocytogenesbakterioa

aurkitu dute Ezkioko Berroeta gaztandegiko gazta marka batean.

Merkatutik kentzeaz gain, gazta hori ez kontsumitzeko eskatu dute.

Sapa enpresako langileek kontzentrazio
bat egingo dute bihar, 17:30ean, Anoetan

ANDOAIN bAsteartetik greban daude Andoaingo SAPA arma enpresa-

ko langileak, lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Jokin Aperribai Re-

aleko presidentea da akziodun nagusia, eta langileek elkarretaratze

bat egingo dute bihar, 17:30ean, Anoeta kanpoaldean, Reala-Eibar

partida jokoan dela. Zubietako instalazioetan izan ziren asteartean.



Jon Miranda Larraul

S
upermerkatueta-

ra begira egon be-

harrean basoak

eskaintzen due-

nari erreparatze-

ko proposamena

egingo dute bihar, 09:30etik au-

rrera, Larraulen. Libre parte har

daiteke, baina antolatzaileek au-

rrez izena emateko eskatu dute,

kultura@larraul.eushelbidean.

Larraulgo museo etnografikoa

kudeatzen aritu zen taldeko kide

da Pili Otaegi, eta duela urte ba-

tzuk belar jangarrien erakusketa

bat antolatu zuen herrian. Ordu-

danik, bere kabuz aritu da ikas-

ten, eta belarrak utzi basalandare-

ei heldu die. Ezkurra probatzeko

ideia Raquel Fernandez Urdanga-

rin Dawamoru-ren Silvestre, co-

mestible y creativoliburua iraku-

rri ondoren sortu zitzaion: «Baso-

ak ematen dituen osagaiak ba-

nan-banan aztertu, eta nola landu

eta prestatu azaltzen du libu-

ruak». Galizian bizi izan da Fer-

nandez Urdangarin, eta Carlos

Lemaren ikasle izandakoa da.

Bihar Larraulen izango da Le-

ma, eta biologo galiziarrak Dani

Perez Altamira Euskal Herriko et-

nobotanikoari egin dio aitortza;

besteak beste, hari ikasita osatu

du Manual de cocina bellotera

para la era post-petrolera libu-

rua. «Euskal Herriko baserri as-

kotan egon da Perez Altamira, eta

adinekoen testigantzak jaso ditu.

Askotan aipatu izan diote nola ba-

rregarri uzten zituzten txikitan

poltsikoan masustak, malba frui-

tuak edo ezkurrak aurkitzen ba-

zizkieten. Atzeratuen kontuak zi-

rela esaten zieten, astakirtenak zi-

rela», azaldu du Lemak. «Jende-

ak hori barneratu du, eta estigma

moduko bat sortu da. Gehienen-

tzat, txerrien jana da ezkurra».

Ezkurra, ordea, jangarria da,

eta, Lemaren esanetan hori era-

kusten dute penintsula iparralde-

an paleobotanikoek egin dituzten

indusketek. «Aztarnategien

%75etan topatu dituzte ezkur iri-

na eta ezkur txigortuaren arrasto-

ak. Beraz, aspaldi zeuden jabetuta

bere balio energetikoaz».

Horretaz jabetuta dago Nerea

Linazasoro asteasuarra ere. «Be-

tegarria da ezkurra, eta gaur egun

ez gaude horrelako zaporeetara

ohituta. Garai batean, ordea, hori

bilatuko zuten: gutxirekin sabela

ondo betetzea». Otaegirekin ba-

tera, biharko ezkurra bildu eta iri-

na egiten jardun du Linazasorok,

eta bost kilo ezkur irin baino

gehiago osatu dute. Bi klasetako

irina da: bertako haritzak eta

Ameriketako haritzak emandako

ezkurrarekin egina bata, eta arte-

aren ezkurrarekin egina bestea.

Aldea nabari du Linazosorok:

«Artearen ezkurrarekin eginda-

koa finagoa da; kolore argiagoa

du, eta usain gozoagoa».

Lemaren esanetan, tanino gu-

txiago edo ia batere ez du artearen

ezkurrak, eta horregatik ez da

egin behar hainbeste lan mikazta-

suna kentzeko: «Taninoa beste

jakietan ere badagoen azido bat

da, eta zapore mingotsa ematen

dio ezkurrari; gordinik asko jango

bagenu, kalte egingo liguke. Bio-

logikoki, ordea, balio handia du,

antioxidatzailea eta kontserba-

tzailea delako». Zapore mingotsa

kentzeko, taninoak eliminatzeko,

ura erabiltzen da. Otaegik azaldu

duenez, ezkurra bildu eta zuritu

ondoren, ur litro bakoitzeko ehun

gramo ezkur jarri dituzte irakiten.

Ur hori erabili egin dute gero,

«xaboia egiteko edo garbiketara-

ko ur bezala». Lanik handiena,

ordea, ezkurra zuritzen izan dute.

Banan-banan labana batekin au-

rrena, intxaur-hauskailu batekin

hurrena... Mailuarekin kolpea

emanda jardun dute azkenik.

Goiabe etxeko Asier Bastarrikak

azaldu duenez, Elgoibarko IMH

Fabrikazioaren Zentro Aurrera-

tuarekin lanean ari dira ezkurra

zuritzeko makina bat diseinatzen.

«Gauza sinple eta praktiko bat

egitea da gure asmoa, kontsumo

gutxikoa». Hurrengo udazkene-

rako prest eduki nahi lukete.

Ezkur urtea izan da aurten
Bastarrikari bilketak ematen dio

lanik handiena. «Beste lan ba-

tzuetan ere aritzen garelako sasoi

horretan». Uda amaieratik urta-

rrilera bildu daiteke ezkurra, be-

tiere eguraldiaren arabera. Ezkur

urtea izan da aurten. Lemak azal-

du duenez, bost urtez behin izaten

da kolpea, baina querqus familia-

ko zuhaitzek urtero ematen dute

zerbait. Goiabeko nagusiarentzat

ere «produktu bikaina» da ezku-

rra. «Urtero etortzen da, lurrean

topa dezakegu, ez da ongarritu

behar, ez da lurra tratatu behar...

Abantaila asko du ekologikoan

aritu nahi dugunontzat».

Basoari beste aukera batzuk

emateko aukera gisa ikusten du

Bastarrikak ezkurraren kontsu-

moa, «mendekotasun teknologi-

ko eta energetikorik gabe». Ados

dago Lema: «Badago ezkurra au-

kera gisa ikusten duen jendea eta

bere burua konplikatzen duena.

Autokontsumoaren eta elikadura

burujabetzaren aldeko deia egiten

dut nik». Azpimarratu du institu-

tu boteretsuak hasiak direla ezku-

rra ikertzen: «Txerri jana izatetik

produktu izarra izatera pasatuko

da aurki, eta belar dendetan sal-

duko digute, garesti. Hori gertatu

aurretik, jendea joan dadila baso-

ra, har dezala lurretik, eta esperi-

menta dezala».

Goiabekoek ere emango dituzte

azalpenak bihar. Krepeak presta-

tuko dituzte ezkur irinarekin, eta

sagar konpotarekin, gaztarekin

eta osinarekin beteta emango di-

tuzte, probatzeko. Ezkurraren

aukeren berri eman dute Otaegik

eta Linazasorok: «Irina txigortuta,

kafea bezala erabil daiteke, edo ga-

lleta gaziak egiteko, bestela. Han-

burgesak eta taloak egin izan ditu-

gu, baita misoa ere. Mila aukera

daude, eta mantso-mantso proba-

tu nahi ditugu ezkurrak ematen

dituen aukerak».

Larraulgo kultur astean, Cesar Lema biologoak ezkurraren inguruko hitzaldi bat
emango du bihar; gero, Asier Bastarrikak tailer praktiko bat gidatuko du.

Ezkurra jangarria izan dadin

Nerea Linazasoro asteasuarra eta Pili Otaegi larrauldarra, bildutako ezkurrarekin egin duten irina erakusten. JON MIRANDA / TOLOSALDEKO ATARIA

Aurki, txerri jana izatetik
produktu izarra izatera
pasatuko da ezkurra, 
eta belar dendetan
salduko digute, garesti»
Cesar Lema
Biologoa

«Urtero etortzen da,
lurrean topa dezakegu,
ez da ongarritu behar...
Abantaila asko du
ekologikoan aritzeko»
Asier Bastarrika
Goiabe baserriko nagusia

«Mila aukera daude, 
eta mantso-mantso
probatu nahi ditugu
ezkurrak ematen 
dituen aukerak»
Pili Otaegi
Larraulgo herritarra

‘‘
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Jon Miranda Zizurkil

E
rasmus + programa-
ren bitartez, Europa-
ko Batasunak diru
laguntzak ematen
ditu gazteen eta gaz-

teria arloko profesionalen proiek-
tuak garatzeko. Programak es-
kaintzen dituen baliabideak
aprobetxatu ditu Gipuzkoako
Foru Aldundiak, eta, Gaztemati-
ka sarearen bitartez, udalak bul-
tzatu ditu gazteekin batera truke-
rako proiektuak gara ditzaten. Zi-
zurkilgo eta Elgoibarko udalek
erronkari heldu diote, eta hiz-
kuntza gutxituen inguruko sen-
tsibilitatea duten gazteentzako
proiektu bat aurkeztu dute.
Parte hartzen ari diren 32 gaz-

teetako bat da Aitor Arruabarrena
(Zizurkil, 2004), eta bere hizkun-
tza ohiturak aldatu nahi dituela-
ko eman du izena egitasmoan:
«Nire etxean ez dugu euskara
erabiltzen, amak ez dakielako, eta
lagunekin ere, batzuetan, gazte-
laniarako joera izaten dut». 15 eta
17 urte arteko Zizurkilgo eta El-
goibarko zenbait gazte ari dira
parte hartzen proiektuan, herri
bakoitzeko zortzi, eta, Europako
beste hainbat gazterekin aritzeko
Erasmus + programak ematen
duen aukera baliatuta, Donibane
Garaziko (Nafarroa Beherea) lizeo
publikoko eta Galway (Irlanda)
herriko Muintearas Teo elkarteko
beste hamasei gazte gonbidatu
dituzte lanketa egitera.
Ane Artutxa (Tolosa, 1991) he-

zitzaile gisa aritzen da Zizurkilgo
Gaztezulo gaztelekuan, eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren eta
Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz
diseinatu duten proiektuaren
helburuak zerrendatu ditu:

«Udala kezkatuta zegoen azken
urteotan euskararen erabilerak
behera egin duelako gaztelekuan
ibiltzen diren gazteen artean, eta
horregatik sortu dute egitasmoa,
gazteek hizkuntzekiko duten
ikuspegi kritikoa landu deza-
ten». Parte hartzaileek aukera
daukate beste herri horietako
gazteek hizkuntza gutxituekin
duten harremana eta haien errea-
litatea ezagutzeko.
Arruabarrenak badu harrema-

na beste hizkuntza gutxitu bate-
kin, euskaraz gain galegoa jaso
baitu etxean. Udan oporretara
Galiziara joaten denean erabil-
tzen du galegoa, eta bere irudipe-
na da jende askok dakiela eta era-
biltzen duela: «Hemen batzuk
bakarrik dakite euskaraz, eta da-
kiten guztiek ez dute erabiltzen».
Arruabarrenak badu euskararen
eta galizieraren ezaguera, eta bes-
te hizkuntza gutxitu baten egoera
bertatik bertara ezagutzeko au-
kera izan du orain, Irlandako Gal-
way herrian egindako egonaldia-
ri esker.

Egonaldi bikoitza
Programan parte hartzen ari di-
ren 32 gazteek urriaren 29tik aza-
roaren 4ra egin zuten lehen ego-
naldia Irlandan, eta Hondarribian
izango dute bueltako esperien-
tzia, abenduaren 2tik 9ra. Galway
hiritik ordubetera, gaelikoa gorde
eta bultzatzeko Muintearas Teo
elkarteak egoitza duen eremuan
egin zuten urriko eta azaroko le-
hen egonaldia. «Aparteko toki
bat zen, irla txikiz osatutakoa, eta
ez zen jende asko bizi», aipatu du
Arruabarrenak. Artutxak onartu
du gazteak hasieran «desmotiba-
tu» egin zirela, baina gerora izan
duten esperientziarekin «gustu-

Urri amaieran eta azaro hasieran, Irlandako
Galway herrian izan dira hainbat gazte,
Zizurkil, Elgoibar eta Donibane Garazikoak,
hizkuntza gutxituei buruz gogoeta egiteko.
Hondarribian izango dira abenduan.

Gazteak 
eta hiztun
gutxituak

Urriaren 29tik azaroaren 4ra, 15 eta 17 urte arteko Euskal Herriko hainbat gaztek egonaldi bat egin zuten Irlandan. ATARIA
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ra» sumatu ditu hezitzaileak.

Izan ere, abian daukaten progra-

maren helburuak badira hauek

ere: beste kultura batzuk ezagutu

eta errespetatzen ikastea, beste

herrialde bateko gazteekin harre-

manetan jartzeko komunikazio

gaitasunak lortzea, eta parte har-

tzea sustatzea.

Gaelikoaren egoera bertatik

bertara ezagutzeko eta hizkuntza

horren egoera diglosikoa hurbila-

gotik ulertzeko baliatu dute Irlan-

dako egonaldia. Artutxa eta

Arruabarrena bat datoz gaelikoa-

ren transmisioan etena egon dela

esatean. Euskararen aldean gaeli-

koak eskoletan duen «presentzia

txikiarekin» harritu da gehien

Arruabarrena: «Esan zigutenez,

hizkuntza bezala ikasten dute ga-

elikoa, guk hemen gaztelania

ikasten dugun bezala, eta eskola

batzuetan hori ere ez omen dute

egiten». Muintearas Teo elkarte-

ko kideen etxeetan hartu dute os-

tatu gazteek, eta harreman zuze-

na izan dute bertako gazteekin.

«Musikarekin harreman handia

dute gehienek, eta hango dantzak

erakutsi zizkiguten, baita berta-

koak diren kirolak ere», azaldu

du Arruabarrenak. «Bisita bat

egin genuen telebistara. Euska-

razko kate oso bat daukagu he-

men, baina han saio bakarra dau-

kate gaelikoz».

Inguruko hizkuntzek hizkun-

tza gutxituei egiten dieten presio-

az hitz egin du Artutxak. Irlanda-

ko gazteek ingeleserako joera du-

te, frantseserakoa Donibane Ga-

razikoek, eta gaztelaniarakoa El-

goibarkoek eta Zizurkilgoek.

«Programa honek balio beharko

luke gure egoera baloratzen ikas-

teko eta euskarak ematen dizki-

gun aukerak benetan aprobetxa-

tzeko», adierazi du hezitzaileak:

«Hizkuntza gutxitu bateko hiz-

tun izateak badakartza zailtasu-

nak berekin, baina baita aukerak

ere. Hori ikusarazi nahi diegu gaz-

teei».

Aitor Arruabarrena gaztea eta Ane Artutxa hezitzailea, Gaztezulon. J. M. / ATARIA

Udala kezkatuta zegoen
azken urteotan
euskararen erabilerak
behera egin duelako
gazteen artean»
Ane Artutxa
Zizurkilgo gaztelekuko hezitzailea

«Eskolan gaelikoa
hizkuntza bezala 
ikasten dute han, 
guk hemen gaztelania
ikasten dugun bezala»
Aitor Arruabarrena
Zizurkilgo gaztelekuaren erabiltzailea

‘‘

32 gazteek, euskal herritarrek

eta irlandarrek, Hondarribiko

aterpetxean egingo dute hurren-

go asteko egonaldia. Artutxak

azaldu du hitzaldiak, bisitak eta

tailerrak prestatu dituztela, eta

nabarmendu du egonaldia

«modu dinamikoan» antolatuko

dutela. Arruabarrenak aipatu

duenez, parte hartzaileek ere

izango dute ekintzak proposatze-

ko aukera. Irlandako egonaldian

adina ikasteko prest agertu da zi-

zurkildarra, eta gaelikoz ikasita-

ko hitzak errepikatu ditu: «Mait

hú». Ondo egina.
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Unai Zubeldia 

E
rdibideko umorea
ez da gustagarria
izaten, eta hori da
arazoa, zaila dela
umorea egitea».
Iban Urdangari-

nek (Ataun, 1985) betidanik eduki
izan du ondoan umorearen etike-
ta, eta, hain zuzen ere, umoreak
txapelketan daukan «edo eduki
beharko lukeen» tokia aldarrika-
tu du ataundarrak. «Kontua da,
ordea, drama egiten ikasi egin
daitekeela, entrenatu egin daite-
keela, eta ez dela erraza umorea
egiten ikastea. Umorea baino iris-
garriagoa da drama».
Txapelketak berezkoa izaten

du seriotasuna, eta Jon Maia
(Urretxu, 1972) saiatu da zerga-
tiak azaltzen:«Bertsolariok segu-
ruagotzat ematen dugu serio ari-
tzea. Diskurtso bat eratu behar
izaten dugu azkenean, mundua-
ren ikuskera bat, eta, normalean,
problematika bat ekartzen dugu
gai bakoitzera». Maiaren hitze-
tan, txapelketaren markoak be-
rak ere ez du uzten bromarako
tarte handirik. «Markoa da hor
daudela epaileak, hor dagoela so-
lemnitate bat, hor dagoela zerbait
jokoan, hor dagoela ranking bat
eta bertsolari bakoitzari egiten
zaiola azterketa bat, epaiketa bat.
Eta, noski, marko hori, normale-
an, ez da izaten onena umorea
egiteko».
Gipuzkoako Bertsolari Txapel-

keta iritsi da finalaurrekoetako
azken saiora, eta, hain zuzen ere,
etzi Tolosako Usabal kiroldegian
kantuan ariko dira Urdangarin
eta Maia, Beñat Lizaso, Haritz
Mujika, Jokin Uranga eta Oihana
Iguaran ondoan dituztela. Fina-
laurreko saioaren atarian, «egu-
na iristeko gogotsu» dago Maia.
«‘Zertarako sartu ote naiz ni, be-

rriz ere, honetan!’ pentsatu, eta
beldur pixka bat sentitzen da ba-
tzuetan, baina gogoz nago aur-
ten». Final-laurdenetako kanpo-
raketan «ondo» pasatu zuela ai-
tortu du. «Oso gustura nabil
bertsotan, porrotari beldurra gal-
duta». Hori bai, txapelketako
gainerako saioei ez die egin jarrai-
pen zuzenik. «Ez dut egin nahi
besteen araberako saiorik; nirea
egin nahi dut, eta, nirea ondo egi-
nez gero, badakit ondo samar ibi-
liko naizela».

Urdangarin gertuagotik ari zaio
jarraitzen txapelketari, eta, urru-
tira joan gabe, Oiartzunen izan
zen igandean. «Ondo» dagoela
adierazi du, «oso ondo». Ataun-
darrak udaberrian ekin zion txa-
pelketari, «denbora faltagatik,
halabeharrez, batere entrenatu
gabe. Final-zortzirenetako saioa
pasatu arte ez nintzen hasi presta-

tzen». Txapelketan izena «nahi-
koa kasualitatez» eman zuela ai-
tortu du. «Zalantza asko izan
nuen, ez dudalako uste txapelke-
tak aparteko ezer emango dida-
nik. Baina oso gustura nago orain
arte egindakoarekin».
Pilotariek, txapelketa garaian,

askotan aitortzen dute broma gu-
txi izaten dela partida ofizialetan.
«Eta bertsolaria ere, nahigabe,
uzkurtu egiten da txapelketa ga-
raian», onartu du Urdangarinek.
«Konturatu gabe, presioa jartzen

diogu geure buruari. Ez
dut uste txapelketan
inork bere bizia jokoan
daukanik, baina hala
hartzen dugu. Ni, hala
ere, saiatzen naiz saioei
gehiegizko garrantzi hori
kentzen». Maiak gaine-
ratu du bertsolariak, oro-
korrean, txapelketan ez
duela pasatzen asteburu-
ko jaialdi arrunt batean
baino hobeto. «Estutu
egiten gara txapelketan,
eta beldurrak eta berti-
goak agertzen dira. Eta
egoera horretan, noski,
ez da erraza umorea egi-
tea, umoreak erlaxazio
maila bat edo konfiantza
gradu bat eskatzen due-
lako, gorputzaldi on mi-
nimo bat».
Hori bai, bi bertsola-

rien ustez, bai dramara-
ko eta bai umorerako,
nahikoa toki badago txa-

pelketan, eta horren erakusgarri
dira zortziko txikia eta puntukako
saioa, umore kutsuan ulertzen di-
renak, eta hamarreko handia, sei
puntuko motza eta kartzelako la-
na, ildo serioagoan lantzen dire-
nak. «Denok barruraino sartuta
dauzkagu gutxi gorabeherako es-
kema horiek, eta pixka bat arris-
katzea izaten da berez markatuta

dauden esparru horietatik kanpo
umorea egiten saiatzea», azaldu
du Maiak.

Behartutako drama
Urdangarinek azpimarratu du
hamarreko handiko gaiak «umo-
rerako tarte handia» uzten ari di-
rela aurten. «Alde horretatik, gai-
jartzaile taldeak lan ona egin due-
la uste dut, baina oso zaila da ber-
tsolariak gero umorerako pausoa
ematea». Azken txapelketak, en-
tzule bezala, «nahiko pisuak»
egin zaizkiola azaldu du Urdanga-
rinek, «monotonoak. Ondo dago
drama egitea, baina egin ezin dai-
tekeen tokitik egiten saiatzen dira
batzuk, nahiz eta aitortzen dudan
beste batzuk, agian, gauza berbe-
ra egiten saiatzen garela umorea-
rekin».
Txapelketako gaiek eurek ere

umorea eta drama bereizten la-
guntzen dutela uste du Maiak.
«Gaiekin, bide jakin bat markatu
nahi izaten dute askotan. Serioa-
goa batzuetan, eta broma girokoa
beste batzuetan». «Korrika zoaz.
Ezin duzu denborarik galdu».

Hala zioen Oiartzungo saioko
kartzelako gaiak, eta alde seriotik,
dramatik hartu zuten guztiek.
«Kasu honetan, eta bakarkako
beste gai askotan, aukera badago
gaia ia-ia norberak nahi duen ere-
mura eramateko», hasi du azal-
pena Maiak. «Baina, bertsolaria-
ren gaien abaniko horretan, gu-
txitan irabazten du umoreak.
Azken finean, oso baloratua dago
hunkitzea, salaketa soziala egitea
edo diskurtso etikoa eraikitzea».
Umore batez hitz egiten da beti,

baina ez dago kolore bakarreko
umorerik. Izan liteke umore erra-
za, umore beltza, umore absur-
doa... «Eta ni, adibidez, beti saiatu
izan naiz umore absurdo hori era-
biltzen, nahiz eta ez den arrunte-
na», adierazi du Maiak. «Baserri
girotik jaso duten umorea dauka-
te batzuek, ditxolariek, eta horiek
erantzuna prest izaten dute beti;
tentuz ibili behar izaten da horie-
kin, zorroztuta edukitzen dutela-
ko umorearen arma».
Baina bestela eratutako umore

bat ere badagoela azpimarratu du
Maiak. «Nik, adibidez, komikiak

Umorea-drama binomioa txapelketaren testuinguruan
kokatzen saiatu dira Jon Maia eta Iban Urdangarin, 
etzi Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalaurrekoetako
azken saioan oholtzara igoko diren bertsolarietako bi. Ideien
abanikoan umoreak gutxitan irabazten duela aitortu dute.

Irribarrerik
serioenarekin

Jon Maia eta Iban Urdangarin

Tolosan ariko dira igandean.

JUAN CARLOS RUIZ-IDOIA ZABALETA / FOKUPixka bat arriskatzea izaten da
berez markatuta dauden
esparru horietatik kanpo
umorea egiten saiatzea»

«Kontua da nola egiten duzun
umorea. Dena ez da barregarria;
ez emakumeekin eta ez
gizonekin, denak ez du balio»
Jon Maia
Bertsolaria

«Kontua da drama egiten ikasi
egin daitekeela, entrenatu 
egin daitekeela, eta ez dela
erraza umorea egiten ikastea»

«Ohartu beharko genuke gu
aktoreak garela azken batean,
eta esaten dugun hori beti ez
dela izaten pentsatzen duguna»
Iban Urdangarin
Bertsolaria

‘‘
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irakurri izan ditut betidanik; edo
umetatik entzun izan ditut Javier
Krahe bezalako abeslariak, bere
umore absurdoarekin; edo Mario
Benedettiren umore kritikoa gus-
tatzen zait; eta Mortadelo eta File-
mon ere irakurri izan ditut bizitza
guztian... Bertsolari in vitroak ga-
ra gu».

Fisikoarekin umorea egiten
Bertsolariek, umore giroan, asko-
tan jo izan dute ondokoaren ezau-
garri fisikoetara, baina aldaketa-
rik izan al da emakumeek plazan
lekua egin duten neurrian? Baiez-
koan dago Urdangarin. «Nik hi-
tzak neurtu izan ditut zentzu ho-
rretan, eta tentuz neurtuta ibil-
tzen naiz orain ere. Baina ohartu
beharko genuke gu aktoreak ga-
rela, eta esaten dugun hori beti ez
dela izaten benetan pentsatzen
duguna». Maiak azaldu du ondo-
koaren ezaugarri fisikoak «beti-
danik» izan direla bertsolarien
helduleku. «Bat burusoila dela,
bestea hankaluzea edo flakoa de-
la... Beti erabili izan ditugu horre-
lakoak, baina egia da emakumez-

koen presentzia areagotu ahala
egokituz joan dela umore hori be-
ra».
Dena den, Maiak gaineratu du

ez daukala arazorik emakumezko
bati umorez ezer esateko. «Inoiz
ez dut sentitu beldurrik, bertsola-
riok badakigulako zer kodetan ari
garen. Ez dut uste inolako arazo-
rik dagoenik emakumezkoekin
umorea egiteko; kontua da nola
egiten duzun umorea. Dena ez da
barregarri eta umore egiteko gai;

ez emakumezkoekin eta ez gizo-
nezkoekin, denak ez du balio».
Aktoreek askotan esan izan

dute parekoari barre eragitea bai-
no askoz errazagoa dela negar
eginaraztea, eta ados dago Maia.
«Hunkitzeko joera daukagu per-
tsonok, eta, oro har, oso umore
gutxi dago artearen munduan
bertan. Izan ere, funtsean, umo-
rerako baino prestatuago gaude
melodramarako, oso gauza serioa
baita umorea».

FINALAURREKOAK

BERTSOLARIA PUNTUAK

1. Beñat Gaztelumendi* 506

2. Agin Laburu* 501

3. Alaia Martin 493,5

4. Ane Labaka 472,5

5. Nerea Elustondo 467

6. Asier Azpiroz 463

7. Iñaki Apalategi 459

8. Iñigo Mantzizidor 453

9. Unai Mendizabal 452

10. Unai Gaztelumendi 447

11. Amaia Iturriotz 438

12. Eñaut Martikorena 434

*Zuzenean finalerako sailkatuta.

Saio bakoitzeko irabazlea eta pun-

tu gehien lortzen duten hurrengo

bost bertsolariak sartuko dira

abenduaren 14ko finalean.

d
TOLOSAKO FINALAURREKOA

Bertsolariak: Beñat Lizaso, Haritz

Mujika, Iban Urdangarin, Jokin Uran-

ga, Jon Maia eta Oihana Iguaran.

Gai jartzailea.Saroi Jauregi.

Noiz. Igandean, 17:00etan.

Non.Usabal pilotalekuan.

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; kar-

tzela, bakarka, nahi den doinu eta

neurrian, hiruna bertso.

U. Zubeldia 

Finalerako sei bertsokideen zain
jarraitzen dute Agin Rezolak eta
Beñat Gaztelumendik. Gipuzkoa-
ko Bertsolari Txapelketako fina-
laurrekoetako lehen bi saioak ira-
bazita, abenduaren 14an Donos-
tiako Illunbe pabiloian jokatuko
duten finalerako sailkatuta dau-
de, jada, Rezola eta Gaztelumen-
di. Eta etzi ilunabarrean zehaztu-
ta geldituko da finalerako zortzi-
koa. Tolosako Usabal kiroldegian
jokatuko dute finalaurrekoetako
azken saio hori, 17:00etan, eta
Beñat Lizaso, Haritz Mujika, Iban
Urdangarin, Jokin Uranga, Jon
Maia eta Oihana Iguaran ariko
dira kantuan. Zuzenean finalera-
ko sailkatuko da saio horretako
irabazlea, eta puntuen zain egon
beharko dute gainerakoek.
Gaur-gaurkoz, Alaia Martin

(493,5 puntu), Ane Labaka
(472,5), Nerea Elustondo (467),
Asier Azpiroz (463) eta Iñaki Apa-
lategi (459) leudeke sailkatuta fi-
nalerako. Etziko saioan gailen-
tzen ez den bertsolariak, beraz,
459 puntu baino gehiago pilatu
beharko ditu finalean sartzeko.
Finalaurrekoek sortu duten ikus-
minaren seinale, aspalditik sal-
duta daude Tolosako etziko saio-
rako sarrera guztiak. Illunbeko fi-
nalerako sarrerak salgai daude
dagoeneko.

Igandean zehaztuko
da zein zortzi
bertsolari ariko
diren finalean
Etzi jokatuko dute Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketako finalaurrekoetako azken saioa,
17:00etan, Tolosako Usabal kiroldegian



MUSIKA

ANDOAINDon Inorrez.
bGaur, 21:30ean, Basteron.

ANDOAINGozategi eta DJ Bull.
bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

ANDOAINOlagain Txistulari Banda.
b Igandean, 12:00etan, Basteron.

ARRASATEArrasate Hiria 
Nazioarteko Akordeoi Lehiaketa.

bDatorren ostegunetik igandera,

10:00etatik 20:00etara, Amaia

antzokian.

AZKOITIAKorrontzi & Oinkari.
bBihar, 21:30ean, plazan.

AZPEITIAHabi eta Agian.
bGaur, 22:00etan, Sanagustinen.

BERGARA4kote abesbatza.
bBihar, 19:00etan, Seminarixoan.

BERGARAArnorekin kantu afaria.
bBihar, 21:00etan, Txuringon.

DONOSTIAMiren Urbieta-Vega 
& Joana Otxoa de Alaiza.

bGaur, 19:00etan, Aiete 

kultur etxean.

DONOSTIAAirbag eta Tenpera.
bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIANatali.
bGaur, 20:30ean, Kixkurra tabernan.

DONOSTIACastella & Grison.
bGaur, 21:30ean, Dokan.

DONOSTIAPhysis versus Nomos.
bGaur, 22:00etan, Añorgako 

Jolas Etxean.

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

Convent Gardenen.

DONOSTIAUdal Txistulari Taldea.
bBihar, 18:30ean, Konstituzio plazan.

DONOSTIACante Flamenko
Lehiaketa eta Samuel Serrano.

bBihar, 19:00etan, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIAOpera Magna 
eta Punto Muerto.

bBihar, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIALatriku eta Optika.
bBihar, 20:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Izaki Gardenak, Serge,
Onki Xin eta Sega Sound Killers.

bBihar, 21:00etan, Larratxon.

DONOSTIAAinhoa Larrañaga.
bBihar, 21:00etan, San Telmo

museoan.

DONOSTIAPeter Power, Uno 
eta Arizonako Billy.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAUrban Breaking Battle:
1 vs 1.

b Igandean, 16:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAPelax. Malen Otxoa,
Nagore Legarreta eta Iñaki Rifaterra

artistekin.

b Igandean, 19:00etan, Gazteszenan.

DONOSTIAEuskadiko Orkestra
Sinfonikoa & Julian Bliss: Ravel.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIASamuele Telari.
bAsteazkenean, 20:00etan,

Tabakaleran.

EIBAR Jainaga eta Narbaiza, 
Kezka dantza taldearekin.

bBihar, 12:30ean, Untzaga plazan.

EIBARGathubi.
bBihar, 18:00etan, Txaltxa Zelain.

EIBAREH Sukarra eta Bad Sound.
bBihar, 23:30ean, Untzaga plazan.

EIBAREmpty Files.
b Igandean, 19:00etan, Portalean.

ERRENTERIA IRA, Legen Beltza,
Revolta Permanent eta Holy Nuns.

bBihar, 19:45ean, Niessen aretoan.

ERRENTERIAAnje Duhalderekin
kantu afaria.

bOstegun iluntzean, Merkatuzarren.

ESKORIATZANati & Julene, 
Andoni, Nene eta Ekhiñe.

bGaur, 19:30ean, Fernando

Eskoriatza plazan.

ESKORIATZAErtzak.
bBihar, 19:00etan, plazako karpan.

ESKORIATZANFS eta Bidean.
bBihar, 22:30ean, plazako karpan.

HERNANIOlatz Zugasti.
bOstegunean, 20:00etan, Biterin.

HONDARRIBIAAndoni Ollokiegi
eta Trikizio.

bBihar, 18:00etan, plazan.

IRUNGure Abestiak.
b Igandean, 19:00etan, Amaia

zentroan.

LARRAULPig & Kiss.
bBihar, 20:00etan, zimiterioan.

LASARTE-ORIAZero Sette 
akordeoi orkestra.

b Igandean, 18:30ean, Brigidetan.

LIZARTZAAinhoa Larrañaga.
bGaur, 22:00etan, udal aretoan.

OIARTZUN Ines Osinaga.
bBihar, 22:30ean, udaletxean.

OÑATILion’s Law, Yugular 
eta Tilikum.

bBihar, 22:00etan, Gaztelekuan.

OÑATIDJ Motherfucker.
bBihar, 01:00ean, Itturri tabernan.

OÑATITristan Murgi eta Horeba.
b Igandean, 19:00etan, Pakon.

OREXABihozkada.
bGaur, 22:00etan, Ostatuan.

ORIOAlaiki eta Manex Barrenetxea

& Lagunak.

bOstegunean, 20:00etan 

eta 23:00etan, plazan.

ORMAIZTEGIBasagain.
bGaur, 23:00etan, karpan.

ORMAIZTEGI Iratzar.
bBihar, 23:00etan, karpan.

ORMAIZTEGIHiru Bidean.
b Igandean, 18:30ean, 

gizarte etxean.

ORMAIZTEGIAlarma Morea.
b Igandean, 19:30ean, karpan.

PASAIAGerardo Rifo abesbatza
eta Ane Artetxe.

bGaur, 20:00etan, San Pedro elizan.

TOLOSATobogan Andaluz 
eta Arima.

bGaur, 22:30ean, Bonberenean.

TOLOSARed Baleine 
eta Grande Days.

bBihar, 22:30ean, Bonberenean.

URNIETAMakala & Jimmy 
Bidaurreta eta Mad Muasel 

by Big Sound Boy.

bGaur, 22:00etan, Saroben.

URRETXUGontzal Mendibil.
bBihar, 20:00etan, Tourseko 

San Martin elizan.

ZARAUTZGauargi.
b Igandean, 17:00etan, 

Musika plazan.

ZIZURKILEztanda, Igitaia 
eta Bassagain.

bBihar, 22:30ean, Kaxilda

gaztetxean.

ANTZERKIA

ARRASATE Izaskun Murgia Elkarte
Lirikoa: El dúo de La Africana.

bGaur, 19:30ean, eta bihar,

20:00etan, Amaia antzokian.

BEASAINGazte Antzerki Tailerra:
Kletaren bila.

bBihar, 17:00etan, Usurbe antzokian.

DONOSTIAEmakume Ausartak:
Pecata minuta.

bGaur, 19:00etan, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIATeatro en la Chacena:
Volpone.

bGaur, 19:30ean, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIATeatro Solis: Simone
mujer partida.

bGaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

DONOSTIAPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Bizi dantza.

bBihar, 16:30ean eta 18:30ean,

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIATomaxen Abenturak
Espien eguna.

bBihar, 17:30ean, Amara Berri

eskolan.

DONOSTIABelen Otxotorena:
Route 6.6.

bBihar, 18:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAMikel Irazusta eta
Maialen Sorzabalbereren Bat

gehiago, besterik ez, Maria Linares,

Lola Tines eta Judit Delgadoren

Asincronizadaseta Ruth Garretaren

¿Playa o monte?.

bBihar, 18:00etan, Kontadoresen.

DONOSTIALa Zaranda: 
El desguace de las musas.

bBihar, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIATxiki: 40 urte eta 
aldapan behera niekbakarrizketa.

bBihar, 23:00etan, Añorgako 

Jolas Etxean.

DONOSTIA Iru: Alizia herrialde 
miresgarrian.

b Igandean, 17:30ean, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIALa Troupe de Erdialde:
Los bailes de Txomin Enea.

bOstegunean, 19:00etan, Lugaritz

kultur etxean.

DONOSTIASeda: La última tourné.
bDatorren ostegunean 

eta ostiralean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

EIBARClasicos de la Lirica: 
La revoltosa.

bBihar, 20:30ean, Koliseoan.

ELGOIBARTanttaka: La casa 
de la llave.

bGaur, 20:30ean, Herri antzokian.

IRUNTxalo: 20.000 legoa 
itsaspeko bidaian.

bBihar, 17:00etan, Amaia zentroan.

LEZOTxiki: 40 urte eta aldapan

behera niekbakarrizketa.

bGaur, 22:30ean, Txerrimuno

gaztetxean.

LIZARTZATxiki: 40 urte eta 
aldapan behera niek bakarrizketa.

bBihar, 20:00etan, udal aretoan.

OIARTZUNEider Perez & Leire
Etxezarreta: Andre eta Jabe.

bGaur, 22:00etan, liburutegian.

OIARTZUNLuix Mitxelena eta
Lohizune Telletxearen Behin 

mundua berea izan zenantzezlana,

eta Hariaksentikaria.

b Igandean, 18:00etan,

udaletxean.

Ormaiztegi b San Andres jaiak

Mozorroak eta odolkiak
Pregoia irakurrita, gaur 19:00etan hasiko dira Ormaiztegiko San Andres

jaiak, eta Basagain taldearen emanaldia izango da gauean, 23:00etan.

Mozorroen Eguna izango dute bihar, eta Odolkien Eguna etzi —irudian,

iazko azoka—. Asteburu guztian, Azkoitian eta Eibarren ere ospatuko di-

tuzte San Andres jaiak. NAIA BEGIRISTAIN / GOIERRIKO HITZA
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OÑATI Ikusi Makusi: Remendando

males de amores.

b Igandean, 19:00etan, Santa Ana

antzokian.

TOLOSABuho Teatro: Contando

jorobas.

bGaur, 11:00etatik 14:00etara,

ikastetxeentzat, Leidorren.

TOLOSAPeriferia Teatro: 

Nube Nube.

bGaur, 11:00etatik 14:00etara,

ikastetxeentzat, Topic zentroan.

TOLOSA Javier Aranda: Vida.

bGaur, 22:00etan, Topic zentroan.

TOLOSAMagali Bondulich: Solo.

bBihar, 12:00etan, Plaza Berrian,

eta 18:00etan, Zerkausin.

TOLOSATitiriteros de Binefar: 

Pasacalles medieval.

bBihar, 12:00etan, Emeterio 

Arrese kalean, eta 17:00etan, 

Plaza Berrian.

TOLOSATitiriguiri: Oilar bat dago

zure teilatuan.

bBihar, 17:00etan, Leidorren.

TOLOSAGaliot Teatre: Monta 

Titeres.

bBihar, 17:00etan, eta igandean,

11:30ean, Euskal Herria plazan.

TOLOSATitiriteros de Binefar:

Chorpatélicos.

bBihar, 18:30ean, Topic zentroan.

TOLOSAAntonella d’Ascenzi: 

Piccoli circo de hilo.

b Igandean, 17:00etan, Leidorren.

TOLOSATxotxongillo Taldea:

Erreka Mari.

b Igandean, 18:30ean, Topic

zentroan.

URNIETATartean: Ghero. Azken

euskalduna.

b Igandean, 19:00etan, Saroben.

USURBILPirritx, Porrotx 
eta Marimotots: Bizi dantza.

b Igandean, 11:30ean, kiroldegian.

ZARAUTZDidau: Frankenstein.
b Igandean, 16:30ean, Modelon.

ZARAUTZSutottos: Inestable.
bOstegunean, 22:00etan,

Modelon.

ZUMAIASun magoa, Maria 

Urzelai eta Na Gomes: Liluraren 

laborategia.

b Igandean, 12:00etan, Aita Marin.

ZUMARRAGATxalo: Rita.

bOstegunean, 22:30ean, 

Zelai Ariztin.

DANTZA

BEASAINAurtzaka dantza taldea

eta Loinatz abesbatza: Beasain

dantzaz eta kantuz.

bBihar, 20:30ean, Andre Mari

Zeruratuaren elizan.

BERGARAAskoa Etxebarrieta:

Ufadak.

bGaur, 22:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Jesus Herrera Ballet

Flamenkoa: Hamlet, la danza 

del melancólico.

bGaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

DONOSTIA Igor Moiseieven 

Balleta: Munduko herrien dantzak.

bBihar, 20:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAVerdini Dantza Taldea:

Verdini zurekin amesten.

bAsteartean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

ERRENTERIAErtza: Janeten titia.

b Igandean, 19:00etan, Niessen

aretoan.

ESKORIATZAEuskal dantzak.

bBihar, 18:00etan, plazako karpan.

HONDARRIBIALasala: Luz.

bGaur, 20:00etan, Itsas Etxean.

HONDARRIBIAKukai: Gauekoak.

b Igandean, 19:30ean, Itsas Etxean.

OIARTZUN Irene Arrizurieta 

& Bikodantz: Baltseoan.

bBihar, 18:30ean ikastaroa, eta

20:00etan dantzaldia, Pagoan.

ZARAUTZAlaken: plaza dantzak.
b Igandean, 12:00etan, 

Musika plazan.

ZIZURKILArtea, Anitz, Allurr, 
Oinargi eta Bukalai taldeak.

bBihar, 12:00etan, Elbarrenan.

BERTSOLARITZA

ANDOAINBertso afaria: Sebastian
Lizaso eta Aitor Mendiluze.

bBihar, 21:00etan, Santakutz

elkartean.

ARRASATEMondravember. 
Bertso-triki poteoa: Zigor Enbeita

eta Danel Goikolea.

bBihar, 12:30ean, alde zaharrean.

ASTIGARRAGABertso afaria:

Agin Laburu eta Iker Zubeldia.

bGaur, 20:30ean, Zipotza tabernan.

BERGARATaldekako Txapelketa.

Finalaurrekoa: Moon-Hilak, Izen

Gabekuak eta Uharteko Izkirak.

bGaur, 22:30ean, Bule tabernan.

DONOSTIABertso poteoa.

bGaur, 18:30ean, Aiete auzoan.

DONOSTIAGazte Bertso saioa.

bGaur, 20:00etan, Añorgako 

Jolas Etxean.

DONOSTIABertso afaria: 

Jokin Uranga eta Jone Uria.

bGaur, 21:00etan, Loiolako

Erriberan, Zubiberri elkartean.

DONOSTIAMaddalen Arzallus,

Beñat Gaztelumendi, Maialen 

Lujanbio eta Aitor Mendizluze.

bGaur, 22:30ean, Lugaritzen.

DONOSTIABertso bazkaria: 

Onintza Enbeita eta Agin Laburu.

bBihar, 14:00etan, Sorginzulon.

DONOSTIABertso bazkaria.

bBihar, 14:30ean, Arrano elkartean.

DONOSTIABertso bazkaria.

bBihar, 14:30ean, Peña Taurinan.

DONOSTIABertso merienda: 

Aitor Larreta eta Jokin Uranga.

bBihar, 18:00etan, Zulo Zaharren.

DONOSTIABertso bazkaria: 

Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio.

b Igandean, 14:30ean, Ikasbide

elkartean.

DONOSTIAAdin adin: 

Andoni Egaña eta Ane Labaka.

bAsteartean, 17:30ean, Zorroaga

egoitzan.

DONOSTIABeñat Gaztelumendi
eta Maialen Lujanbio: Bertsoaren

harria, Bilintx; Koldo Izagirreren 

liburuan oinarritutako bertso saioa.

bAsteartean, 19:00etan, 

San Telmo museoan.

Donostia b AltzataRock jaialdia

Rocka eta euskara, lotuta
Bihar iluntzean egingo dute VIII. Altzata Rock Euskaraz musika jaialdia,

Donostian, Larratxoko kultur etxean. Rocka eta euskara uztartzen dituen

jaialdia da. Sega Sound Killers, Onki Xin, Izaki Gardenak —irudian— eta

Serge taldeen emanaldiak izango dira, 20:30etik aurrera. Leihatilan ber-

tan salgai egongo dira sarrerak, 12 euroren truke. GALDER IZAGIRRE

EIBARMikel Mendizabal 
eta German Meabebasterretxea.

bBihar, 12:30ean, Untzaga plazan.

GABIRIABertso bazkaria: Maialen

Akizu, Aratz Igartzabal Potto, 

Endika Igartzabal eta Gorka Maiz.

b Igande eguerdian, Ostatuan.

LARRAULBertso afaria: 
Amaia Agirre eta Unai Mendizabal.

bGaur, 21:00etan, Ostatuan.

SORALUZEUxue Alberdi, Maider
Arregi Markuleta, Etxahun Lekue

eta Julio Soto.

bGaur, 20:00etan, Herri antzokian.

TOLOSAGipuzkoako Bertsolari

Txapelketa. Finalaurrekoa: Oihana

Iguaran, Beñat Lizaso, Jon Maia,

Haritz Mujika, Jokin Uranga eta

Iban Urdangarin.

b Igandean, 17:00etan, Usabal

kiroldegian.

ZUMAIAAne Labaka eta Beatriz

Egizabal: Erradikalak ginen.

bGaur, 20:00etan, Oxford aretoa.

ZUMAIATxerri boda, Jexux Mari

Irazu eta Julio Soto bertsolariekin.

bBihar, 14:00etan, Muniosoro

jatetxean.

HITZALDIAK

DONOSTIATelmo Esnal: Ideiatik

zinema-aretora.

b Igandean, 12:00etan, San Telmo

museoan.

DONOSTIAOlatz Altuna eta Natxo

Sorolla: Euskararen erabileran 

eragiten duten faktoreak.

bAsteazkenean, 18:30ean, 

San Telmo museoan.

OÑATI Javier Aizpiri ‘Kalki’: 
El sentido de la vida.

bGaur, 19:00etan, kultur etxean.

VILLABONA-AMASAMintzola

Mintegia: Kepa Matxain, Jon 

Gurrutxaga, Maialen Akizu, Miren

Artetxe, Elixabete Perez Gaztelu,

Antxoka Agirre eta Eñaut Agirreren

hitzaldiak.

bAsteazkenean, 18:00etatik aurrera,

Xenpelar dokumentazio zentroan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

DONOSTIAErraiak.

b Igandean, 17:30ean, San Telmo

museoan.

DONOSTIAMargolaria.

b Igandean, 19:00etan, San Telmo

museoan.

OIARTZUNMuga deitzen da 

pausoadokumentala.

bGaur, 19:00etan, udaletxean.

ZIZURKILDantzari filma, eta 
solasaldia Itziar, Gari eta Jokin 

Otamendirekin.

bGaur, 19:00etan, Plazida Otañon.

BESTELAKOAK

DONOSTIABasurde kantu 

bazkaria eta Zigor magoa.

b Igandean, 14:00etan, Loiolako

Hontza kultur elkartean.

DONOSTIAMintzodromoa 

eta Mintzanet.

bAsteartean, 10:00etan, 11:30ean

eta 17:00etan, San Telmo museoan.

ERRENTERIAGotzon Barandiarran
eta Rafa Rueda: Hitzaren ahairea.

Zeri kantatzen diogu euskaldunok?

emanaldia.

bAstelehenean, 19:00etan,

Xenpelar etxean.

ERRENTERIABaga, Biga, Higa:

balada zahar, maite kantu, kopla

zahar, bertsolaritza eta poesia.

bAsteazkenean, 12:30ean, 

Niessen aretoan.

LAZKAOMixel Ducau, Caroline

Phillips, Andoni Salamero eta 

Andoni Egaña: Amerri! ikuskizuna.

bGaur, 20:15ean, Arerian.

OÑATISorgina Txirulina.
b Igandean, 17:00etan, Antixenan.

URRETXUMintzodromoa.
bBihar, 11:00etan, udaletxeko

portaloian.

ZARAUTZEuskaraldia: Bizipenak
eta Desioak jaia.

bBihar, 13:00etan, Lege Zaharren

enparantzan.
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Ostirala, 2019ko azaroaren 29aProposamena

Rebeka Ruiz Errenteria

Gipuzkoako beste hainbat herri-
tan bezala, Errenteriako Orereta
ikastolak egitarau oparoa osatu
du abenduaren 2tik 5era, Euska-
raren Egunaren harira: (H)arian
euskararen astea. Askotariko jar-
duerak ondu dituzte ikastetxeko

arduradunek, musika, bertsolari-
tza, literatura eta beste hamaika
diziplinarekin lotuta. Horien guz-
tien artean, hezkuntza zentroak
elkartasun afari musikatu bat an-
tolatu du azken egunerako, Anje
Duhalderen eskutik.
Zubiak Eraikiz proiektua dago

Errenteriako egitasmoaren oina-

rrian, eta abenduaren 5eko afari
musikatuarekin Biriatuko, Hen-
daiako, Urruñako eta Ziburuko
ikastolak laguntzea da Orereta
ikastolaren erronka; horretara bi-
deratuko dute jaialdi horretan
biltzen duten dirua. Luzatu
Esku(h)ara izena jarri zioten
2017ko abenduko lehen elkarta-

sun proiektuari, Luzatu eskua
hara eta Luzatu eskuara leloekin
hitz jokoa eginda; Benito Ler-
txundik eman zuen kontzertua
orduan, eta haren segida izango
da abenduaren 5ekoa. «Hitzordu
hunkigarria» izan zen lehenengo
hura; batetik, proiektuaren hel-
buru solidarioagatik, eta, beste-

tik, oriotarrak 27 urte zeramatza-
lako Errenterian kontzerturik es-
kaini gabe.
Luzatu Esku(h)ara-k bigarren

pausoa emanda, Arrangoitzeko
(Lapurdi) musikariak Oriokoari
lekukoa hartuko dio aurten. Anje
Duhaldek ibilbide luzea egin du
Euskal Herriko oholtzetan, bere

Euskararen haritik tiraka

Errenteriako Orereta ikastolak (H)arian euskararen astea antolatu du abenduaren 2tik 5era
bLapurdiko zenbait ikastola laguntzeko, Anje Duhalderekin kantu afari bat prestatu dute 

Biriatuko, Hendaiako, Urruñako eta Ziburuko ikastolak laguntzeko diru bilketa bat egingo dute Anje Duhaldek emango duen afari musikatuarekin. BOB EDME
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doinuak han-hemenka zabalduz

lau haizeetara, eta herritar ugari-

ren belarriak goxatu ditu urte

guztiotan. Hala, lapurtarraren

musika aditzeko gogoz daudenek

aukera izango dute hurrengo os-

tegunean. Lehenik eta behin,

Euskal Parrilla taldeak afari bat

eskainiko die musikazaleei,

21:00etan hasita: entsalada, oilas-

koa eta saiheskia plantxan, pos-

trea eta kafea. Afaldu ondoren,

Anje Duhaldek 22:15 inguruan

ekingo dio Merkatuzar gunea gi-

rotzeari. Laurehun lagunentzako

lekua dago Merkatuzarren, eta

txartelak 30 euroan daude salgai

Errenteriako Xenpelar kultur

dendan, ikastolako bulegoetan

edo www.oreretaikastola.eus
webgunean.

Harremanak sortuz
Euskal Herria banatzen duten

hiru administrazioek eragindako

muga administratiboez gain, ba-

naketa horrek sortutako muga

psikologikoak gainditzea izan zen

Orereta ikastolak egindako hasie-

rako gogoeta, Leire Arrizabala

komunikazio arduradunak azal-

du duenez. «Oreretan, gertuta-

sun geografikoagatik-edo, gune

estrategiko batean gaudela esan

dezakegu, bai Nafarroara, bai Ipar

Euskal Herrira begira», zehaztu

du. Gogoeta horretatik abiatuta,

ikastolen artean zubiak eraikitzea

planteatu zuten.

Biriatuko, Hendaiako, Urruña-

ko, Ziburuko eta Errenteriako

ikastolek osatzen dute Zubiak

Eraikiz egitasmoa. Kilometro gu-

txiren bueltan dauden ikastetxe

horien arteko harremana sendo-

tzea, hainbat pedagogiatatik ikas-

tea, haurrek ikastaroen funtzio-

namendu ezberdinak ezagutzea

eta lagunak egitea izan ziren ha-

sierako lan ildoak edo helburu

nagusiak. «Are gehiago, ikasleek

istorio eta historia pixka bat eza-

gutzea nahi genuen, baina beste

modu batean ezagutzea», gaine-

ratu du komunikazio arduradu-

nak. Bestalde, Orereta ikastola-

ren ikuspuntutik beste xede bat

ere bazegoela azaldu du Agirreza-

balak: «Ipar Euskal Herriko ikas-

tolei gure sostengua eta babesa

ematea».

Hasierako hartu-emana horre-

la sortu zen, eta, denbora igaro

ahala, harremana gorpuztuz joan

zen, beste jarduera jakin batzuei

heltzea erabaki zuten arte. Hari

hartatik tiraka jaio zen Luzatu
Esku(h)ara Ipar Euskal Herriko

ikastola horiei sostengu ekono-

mikoa emateko egitasmoa. Ipar

Euskal Herriko ikastolen egoera

ekonomikoa zailduz eta gordin-

duz joan da azken urteotan, eta

Errenteriatik Ipar Euskal Herriko

ikastoletako guraso horiek egin

beharreko gastua arintzen lagun-

tzen dute horrelako egitasmoekin

diru laguntza lortuta.

Bost ikastolen arteko bisitak

edo txangoak, elkarrekin ekoitzi-

tako bideoak, ikasturte bukaeran

bertako familiekin igarotzen du-

ten gaua, taldeen arteko lankide-

tza eta beste hamaika ekintzak

sortutako harremanak «konpli-

zitatea» izan du emaitza nagusi,

Agirrezabalaren iritziz. Komuni-

kazio arduradunak honela defini-

tuko luke, hitz bakar batean, ur-

teen poderioz guztien artean sor-

tu den hartu-emana. «Badakigu

guk orain dela urte batzuk bizi

izan genuen egoera berean dau-

dela gaur egun beste batzuk, eta,

aurrera egin daitekeela badaki-

gulako, eskatzen duen ahalegina

ezagutzen dugulako, eta, aldi be-

rean, helburuak bete daitezkeela

jakin badakigulako saiatzen gara

hartu-eman hori estutzen». Ho-

rregatik guztiagatik, uste du ar-

duradunak konplizitate hitza
dela sortu den harremana defini-

tzeko modurik egokiena.

Oreretan, gertutasun
geografikoagatik-edo,
gune estrategiko
batean gaudela 
esan dezakegu»

«Ikasleek istorio eta
historia pixka bat
ezagutzea nahi genuen,
baina beste modu
batean ezagutzea»
Leire Agirrezabala
Orereta ikastolako komunikazio burua

‘‘



Beñat Alberdi Mendaro

A-8 errepidea etxe ondoan eraiki
zioten Joseba Olazabali (Menda-
ro, 1964). Hamaika arazo sortu
dizkio egoerak, kutsadura, kasu-
rako, baina azken urteetan zarata
jarri du jomugan, eta soinua bare-
tzeko panelak ditu helburu. Pro-
testarako, originaltasuna erabili
du lanabes: errepidetik ikusten
den txoko batean biolina jo eta
kartelak jarri ditu, besteak beste,
2016. urtetik. Aldunditik iritsi
zaion 2.000 euroko isunak ez du
lagundu egoera hobetzen.
Urteak daramatzazu errepide

nagusi baten ondoan bizitzen.

Zaratarena, ordea, azken urteo-

tan bihurtu da kexa nagusi. Au-

rretik ez al zen arazo?

Francoren azken urteetan eraiki
zuten errepide hau, eta istripu as-
ko gertatu zen gerora; kamioiak
ere erortzen ziren errepidean be-
hera, gure etxera. Nire aita zenak
neurriak hartu zituen, baina bel-
durrez bizi ginen etxean. Gogora-
tzen dut duela urte batzuk gereziz
betetako kamioi bat erori zela
errepidean behera; herri guztia
ibili zen gereziak jaten.
Noiz bilakatu zen zarata arazo?

Orain dela bost bat urte, istripu
bat gertatu zen A-8an, eta pertso-

na bat hil zen. Leku arriskutsua da
gure etxe ondoa, eta pertsona ar-
girenbatek pentsatu zuen sakan-
guneak jartzea zela konponbidea.
Abiadura aipatzen zuten istri-
puak gertatzeko arrazoi nagusi
moduan. Etxean nengoela, zarata
arraro batekin esnatu nintzen
goiz batean. Ez nekien zer zen. Es-
kutitz bat bidali nuen diputaziora,
eta erantzun zidaten demostratu
egin zutela sakanguneekin istri-
puak gutxitzen zirela. Euria egi-
ten zuen bakoitzean istripu bat
egoten zela ikusi nuen; argazkia
atera eta Bidegira bidaltzen nuen.
Hogei bat bidaliko nizkien eta ez
zidaten kasurik egiten.
Sakanguneak kendu egin dituz-

te, hala ere. Eraginik izan al ze-

nuen erabaki horretan?

Kartel bat jarri nuen istripu kopu-
ruarekin. Urtarriletik martxora
38 zenbatu nituen. Egunkari ba-
tek kasu egin zidan, eta, argitara-
tzearekin batera, obretan hasi zi-
ren. Fresatu egin zuten errepidea,
eta zarataren arazoak okerrera
egin zuen.
Orduan bilakatu al zen zarata ke-

xen muina? Eta aldundiak kasu

egiteko hartu duzu originaltasu-

na lanabes?

Help, Trump izan zen lehenengo
kartela [Lagundu, Trump]. Galde-

tzen zidaten ea zergatik idatzi
nuen hori. Esan nien Trumpek
hesiak jarri nahi dituela Mexikon,
eta, aldundiek ez badute hesirik
jarri nahi, Trumpek jar ditzake.
Umorearekin jarduten dut. Jarri
nuen panpina bat ere, nik egina,
estralurtar itxurakoa. Dena egina
emanez gero, jendeak ez du ezer
galdetzen, baina dena egina ema-
ten ez badiozu, beti galdetuko du:
tipo hori zergatik dago hor? Bada,
zaratagatik.
Biolina jotzeak egin zaitu eza-

gun, dena den. Nolatan sortu zi-

tzaizun ideia hori?

Eszedentzia eskatu nuen ama
zaindu ahal izateko. Horrez gain,
eskumuturra gaizki daukat, eta
medikuak esaten zidan ariketa-
ren bat egin behar nuela inguru
hori indartzeko. Orduan hautatu
nuen biolina. Gero, errepidea fre-
satu ondoren, bilera bat eskatu
nion aldundiko arduradunari,
baina tontakeriak besterik ez ziz-
kidan esan. Ordurako, hiru hila-
bete neramatzan biolina etxean
jotzen. Orduan erabaki nuen ber-
din-berdin zela etxean entseatzea
edo errepide ondoan jotzea.
Kartelak jarri izanak ere sortu

dizkizu arazoak, ezta?

Duela bi urte-edo, espediente bat
bidali zidaten, esanez hamar egu-

nen buruan hortik joateko edo
gorriak ikusiko nituela, gutxi go-
rabehera. Kartelak kendu egin ni-
tuen orduan, baina, handik hiru
hilabetera, itzuli egin nintzen be-
rriro. Hurrena, abisatu gabe, etxe
ondora etorri ziren. Hesiak jarri
zituzten nire bizilekutik autobi-
dera joateko bidean, moztu egin
zidaten ohiko lekura joateko mo-
dua. Errepidearen beste aldera
pasatu nintzen, dena den.
Isuna iritsi zitzaizun azaro erdial-

dean. Zer leporatzen dizute?

Istripuak sor ditzakedala jendea
distraituz. 2006an egin zuten
errepideen legea, eta atal batean
jartzen du errepidetik 50 metrora,
ez ezker, ez eskuin, ezin dela ezer
eraiki, ez eta kartelik jarri ere. Nire
etxea muga horren barruan dago,
ordea. Legez, nahi badute, ezin
dut ezer egin etxean bertan ere.
Zer etorkizun dago isunaren on-

doren?

Helegitea jarri dut, baina badakit
herrian jendea hasi dela mugi-
tzen. Itsulapikoak ere erosi dituz-
te, finantzaketa kolektiboa egite-
ko. Nik ezin ditut ordaindu 2.000
euroak, baina ondorio gogorrak
ditu ez ordaintzeak. Helegitearen
erantzunaren zain nago, 
baina jendea mugitzeko prest
dago.
Protestak jarraituko al du?

Egoera konpondu arte ez dut joko
biolinik, baina bertan jarraitzen
dut aterkiarekin eta ahoan benda
bat jarrita. Ikusiko dugu hori ere
debekatuko ote didaten.
Panelak jarriz gero, konpondu-

ko al litzateke gatazka?

Panel horiekin zarata baretzen
duten ikusi beharko genuke
lehenengo. Hortik aurrera, beste
hamaika arazo sortzen ditu auto-
bideak berak. Esaterako, egunero
kutsadura ugari irentsi behar iza-
ten da nire etxean bizitzearren.

«Dena egina emanez
gero, jendeak ez du
galdetzen; bestela, bai»

Joseba Olazabal b A-8an biolina jotzen duen mendaroarra

Joseba Olazabalek urteak daramatza etxe ondoko autobideagatik kexan.
Aski ezaguna da jada, mendaroarra biolina jotzen aritzen baita protestan
errepidearen ondoan. 2.000 euroko isuna jaso berri du Gipuzkoako Foru
Aldunditik. Protesta, ordea, ez da berehala eta behin betiko geldituko.
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