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Paula Albeniz eta Maialen

Fuertes euskara ikasleak

Aldarreta baserrira iristen.

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Miren Garate Ataun

1980rako urte pare bat falta zela,

uztaileko arratsalde gorri bate-

an» iritsi zen Kutsidazu bidea,

Ixabel liburuko protagonista

Aranguren baserrira, maleta

handi bat eskuan zuela, bere

burua «Josechu el vasco» bihur-

tu nahian. «Zibilizazioaren

azken portura» iristeko, lanrro-

berrean zetorren auzoko bati

eskatu zion «Marino Lejarreta-

ren amesgaiztoetan azaltzen zen

aldapa» hura igotzeko laguntza.

Joxean Sagastizabal idazleak ele-

berri hartan irudikatutako erre-

pidearen antza izan dezake

Ataungo Aldarreta baserrira arte-

ko bideak ere. Herritik abiatuta,

ia bi kilometro eta erdi egin behar

dira maldan gora hara iristeko.

Otsaila izateko epel egiten duen

astelehen arratsalde batean, elka-

rrekin datoz autoan Maialen

Fuertes eta Paula Albeniz. Ilun-

tzen hasita dago dagoeneko.

Maleta txiki bana atera dute auto-

ko maletategitik, eta irribarretsu

agurtu dute Maite Lardizabal, ate

ondoan zain dagoen baserriko

nagusia. Han pasatuko dute astea

bi ikasleek. Duela 25 urte pasatxo

argitaratutako liburuan bezala,

euskara maila hobetzea dute hel-

buru. 

Orain urte batzuk, zabalduago

zegoen familia euskaldunetan

egonaldiak egiteko ohitura. Gaur

egun, gutxiago dira hautu hori

egiten dutenak, baina oraindik

ere badaude aukera eskaintzen

duten euskaltegiak. Lazkaoko

Maizpide da horietako bat.

Lehen, uda partea baliatu ohi

zuten ikasleek egonaldiak egite-

ko; orain, aldiz, udan atseden

hartzen dute familiek, eta ikas-

turte osoan egoten da martxan

programa.

Euskaltegian eskolak hartu os-

tean joaten dira Aldarreta baserri-

ra Albeniz eta Fuertes. Iruñeko

Alde Zaharrekoak dira biak, eta

biak irakasleak ikasketaz. «Ka-

sualitate hutsa da, etorri aurretik

ez baikenuen elkar ezagutzen».

23 urte ditu Fuertesek. «Lehen

Hezkuntza euskaraz egin nuen,

baina unibertsitateko gradua

gaztelaniaz. Nik klaseak euskaraz

eman nahi ditut, eta horregatik

erabaki dut hona etortzea». Aitak

ere izan zuen zerikusirik. Orain

dela 30 urte, Maizpide ireki eta

gutxira, han aritu zen hura ere

euskara ikasten. «Lau hilabete

egin zituen, lanerako deitu zioten

arte. Esperientzia zoragarria izan

zela esaten du. Euskara ikasi nahi

banuen inbertsiorik onena hona

etortzea izango nuela esan zi-

dan». Albenizek, berriz, 29 urte

ditu, eta lanik gabe geratu ostean

erabaki zuen euskara ikasteari

buru-belarri heltzea. «Betidanik

izan dut euskararekiko maitasu-

na. Nire helburua euskaraz bizi-

tzea da, eta oraintxe zen horri hel-

tzeko une egokia». 

Urrian hasi ziren Maizpiden,

eta aurreneko pare bat hilabetee-

tan han bertan egiten zuten lo 

—hala egiten dute ikasle gehie-

nek—. «Oso aukera ona iruditzen

zitzaigun Aldarretara etortzea:

batetik, Maizpidetik pixka bat

ateratzeko; eta, bestetik, belarria

egiteko eta Goierriko euskara

ezagutzeko». Pello senarrarekin

bizi da baserri horretan Lardiza-

bal. «Maiteri Pellori baino gehia-

go ulertzen diogu; itxiago hitz

egiten du Pellok», diote, barrez,

bi ikasleek. Hogei urte baino

gehiago daramatzate euskara

ikasleak etxean hartzen. 

Landetxea ere bada Aldarreta;

hala, astelehenetik ostiral goizera

arte izaten dituzte etxean Maizpi-

deko ikasleak, baina asteburuan

bakoitza bere etxera joaten da.

«Jende asko ez da fidatzen edo ez

du nahi izaten kanpoko jendea

etxean hartzea. Ni oso gustura

nago; bestela, akaso, isil-isilik

hemen egongo ginen senarra eta

biok». Seme-alabak etxean bizi

zirenean ere hartzen zituzten

ikasleak. «Seme gazteak parran-

da ederrak egin izan ditu Maizpi-

dekoekin». 

Ez ditu zenbatuak urte hauetan

guztietan etxean izandako ikasle-

ak, «baina akaso berrehundik

gora» izango direla uste du. Kon-

tatu du azkenaldian Nafarroako

jendea joaten zaiela gehienbat;

Gasteizko ikasleak ere askotan

hartu izan dituzte, baita Bizkai-

koak ere. Eta «tantaka-tanta-

ka», Iparraldetik ere hasi dira

Ataunera joaten. «Ez dago ikas-

leen profil jakin bat: adin eta toki

guztietako jendea etorri izan

zaigu». Hilabeteko konpromisoa

hartu behar izaten dute familiek,

ikastaroek ere hala irauten dute-

lako, jarraitzeko aukerarekin.

Otsailean, Fuertes eta Albeniz ez

ezik, beste bi ikasle ere badaude

Aldarretan. «Ikasle batzuk, batik

bat erretiroa hartua dutenak-eta,

urtero-urtero bi aldiz etortzen

dira, eta bakoitzean hilabete

pasatzen dute gurean». Etxeko-

tzat ditu jada, eta beste batzuekin

ere jarraitzen du harremana iza-

ten. «Denekin ez da erraza, akaso

aurreneko urtean-edo bai, baina

gero bakoitzak bere bizitza egiten

du». 

Maila lortu arte
Nahi duten maila lortu arte gera-

tzeko asmoa dute Fuertesek eta

Albenizek. Arazorik gabe hitz egi-

ten dute euskaraz, zuzen, ia aka-

tsik egin gabe. EGA azterketaren

atariko proba ere egin berri dute.

Hain zuzen, familia euskaldune-

tan egonaldiak egin ahal izateko,

euskaraz komunikatzeko gaita-

suna izatea eskatzen zaie ikasleei.

Euskara mailan igartzen dutela

azken hilabeteetan egindako ho-

bekuntza diote. «Lehenengo hi-

labetean izugarrizko buruko mi-

narekin iristen nintzen ohera. As-

Apirilean bete ziren 25 urte Joxean Sagastizabalek ‘Kutsidazu bidea, Ixabel’
eleberria argitaratu zuenetik. Hango protagonistak, gazte donostiar batek, 
uda baserri batean igarotzea erabakiko du, euskaltegian ikasitakoa praktikatu
ahal izateko. Oraindik ere, batek baino gehiagok baliatzen du aukera hori.

Euskaltegikoa osatzeko,
mintzapraktika baserrian

«Euskara ikasi nahi
banuen, inbertsiorik
onena hona etortzea
izango nuela 
esan zidan aitak»
Maialen Fuertes
Euskara ikaslea

«Pribilegio hutsa da
hemen egotea. Euskara
ikastea bakarrik da gure
lana. Gainera, baserria
ere zoragarria da»
Paula Albeniz
Euskara ikaslea

«Ikasle batzuk 
urtero-urtero bi aldiz
etortzen dira, eta
bakoitzean hilabete
pasatzen dute gurean»
Maite Lardizabal
Aldarreta baserriko nagusia
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ko kostatzen zitzaidan ideiak eus-

karaz azaltzea». Egun batzuk

besteak baino hobeak izaten dire-

la diote. «Batzuetan, etsita joaten

gara Maiterengana, ez garela au-

rrerapenik egiten ari esanez»,

esan du Fuertesek. «Alde horre-

tatik, lehen urratsak atseginago-

ak dira, aurrerakadak handiago-

ak direlako. Ikasketa prozesuak

bere gorabeherak ditu, eta hori

onartzea kostatu egiten da ba-

tzuetan», uste du Albenizek.

Ikasleei animoak ematea askotan

tokatzen zaiola esan du Lardiza-

balek; alabaina, irakasle lanik ez

duela egiten azaldu du. «Gaizki

esaten dituztenak zuzentzen diz-

kiet, baina galdetzen badidate

zergatik dagoen gaizki, ez dut ja-

kiten azalpena ematen». 

Fuertesen esanetan, batzuetan

nagitasun pixka bat ematen die

astelehena iritsitakoan Goierrira-

ko bidea hartzeak. «Baina luxu

bat da hemen egoteko aukera iza-

tea». «Bai, pribilegio bat da. Eus-

kara ikastea bakarrik da gure la-

na, ez dugu erosketarik egiten, ez

garbiketarik... Gainera, baserria

bera ere zoragarria da, izugarriz-

ko bistak ditu», gaineratu du Al-

benizek.

Gosaria 08:00etan izaten da Al-

darretan, 09:00etan hasten baiti-

tuzte eskolak Maizpiden. Bazkal-

du Lazkaon egiten dute ikasle

guztiek, euskaltegian bertan lo

egiten dutenekin batera, eta, arra-

tsaldean, berriro izaten dituzte es-

kolak, 18:30ak arte. Horiek amai-

tutakoan itzultzen dira baserrira.

Eta 20:00etan izaten dute afaria.

«Oso ondo jaten dugu hemen»,

nabarmendu dute biek behin bai-

no gehiagotan. Tertulia pixka bat

egiten dute afalostean, eta handik

bakoitza bere gelara. Etxean ere

izaten dute zereginik ikasleek:

«Idazlanak...», egin dute haspe-

ren biek.

Aitortu dute noizbehinka iza-

ten dutela elkarrekin gaztelaniaz

hitz egiteko tentazioa. «Hasieran,

errazagoa zen euskaraz hitz egi-

tea, baina, denborarekin, gure ar-

teko harremana ere estutu egin

da, eta gauza sakonagoak kontatu

nahi dizkiogu elkarri. Edo arazo-

ren bat dugunean ere batzuetan

esaten dugu: ‘hau gaztelaniaz

azalduko dut’». Une horietan, el-

kar animatzea tokatzen dela kon-

tatu dute, elkar euskaraz hitz egi-

tera bultzatzea. 

Baserri batean, lehen aldiz
Ikasleetako askorentzat baserri

batean egonaldi bat egiten duten

lehen aldia izaten da. Hala da

Fuertesentzat eta Albenizentzat

ere. «Niri asko gustatzen zait ba-

serriko bizimodua», dio Fuerte-

sek. Kutsidazu bidea, Ixabel-eko

protagonistak baserriko lanetan

ere laguntzen zuen, baina etxean

hartu izan dituzten pertsonek,

oro har, ez dutela baserriko bizi-

moduarekiko interes handirik

izaten kontatu du Lardizabalek.

Behiak dituzte baserrian. «Biz-

kaiko mutil bat eduki genuen

behin, eta hura ukuilura joan ga-

be ez zen inoiz euskaltegira joa-

ten. Beti berandu iristen zen, bai-

na lortu zuen EGA ateratzea».

Anekdota moduan, Fuertesek

kontatu du ez zekiela bere logela-

ren azpian zegoenik ukuilua.

«Aurretik beste ikasle bat egon

zen logela horretan, eta gauez za-

ratak entzuten zituela esaten

zuen. Esaten genion armairuare-

na-edo izango zela, egurrezkoa

zelako. Baina ni joan nintzenean

gela horretara ikusi nuen ezetz, ez

zela armairuarena. Eskerrak esan

zidaten ukuilua zegoela behean,

mamuak zeudela pentsatzen ha-

sita bainengoen». Kalekume hu-

tsak direla esaten die Lardizaba-

len senarrak. «Eta arrazoia dau-

ka».

Lardizabalek eta Albenizek

ikusia dute eleberrian oinarritu-

tako filma. «Polita iruditu zitzai-

dan, barre pixka bat egin nuen.

Hala ere, errealitatetik urrun

dago. Hauek beste era batera ibil-

tzen dira, zapatak asko zikindu

gabe», esan du bi ikasleei begira-

tuz. «Pelikulakoek, gainera, oso

ondo hitz egiten zuten», nabar-

mendu du Albenizek. Alde horre-

tatik, ez dagoela alderik esan die

etxeko ugazabak. «Zuek ere oso

ondo egiten duzue. Hemen eus-

kara ikasten egon diren batzuk

euskara irakasleak dira gaur

egun». «Ea ba guk ere lortzen

dugun, horixe da gure helbu-

rua», erantzun diote ikasleek.

Tradizio luzeko
programa Lazkaon
eta inguruan

R
1974an hasi zen Lazkao-

ko Maizpide euskaltegia

udako ikastaroak antolatzen,

eta, hasierako urte haietan, he-

rritarren etxeetan egiten zuten

lo ikasleek, familia euskaldune-

tan. 1988an ireki zuten barnete-

gia, eta 2000-2001eko ikastur-

tera arte mantendu egin zuten

udak familietan igarotzeko au-

kera hori. Ordutik, urte osoan

zehar egoten da martxan pro-

grama. «Hizkuntza bizia» irakas-

tea edo horretarako bidea ema-

tea da helburua, besteak beste,

ikasleek egoera naturaletan

sortzen diren elkarrizketak uler-

tzeko gaitasuna lortzeko, ikus-

teko euskaltegian ikasitakoa

eguneroko harremanetan era-

biltzeko gai direla eta euskalte-

giko hizkuntza ereduez gain

beste batzuk ere jartzeko ikas-

leen eskura.



Jon Miranda Alkiza 

Bizitza erdia baino gehiago dara-
ma Xabier Artola Zubillagak (Do-
nostia, 1957) Alkizan bizitzen. Ur-
teko sasoi guztietan egoten da
ederra inguruko parajea, baina
urtaro bat aukeratu beharko balu,
udaberria aukeratuko luke berak,
«maiatz hasierako berde gama
zabal hori». Lengoaia kodetuaz
harago, Artolak beste bitarteko
batzuk baliatzen ditu inguratzen
duen errealitatea azaltzeko. Hitza

eta irudia ditu gustuko, literatura
eta argazkilaritza.
Donostiako Antigua auzoan sor-

tu zinen. Giro euskaltzalea izan

al zenuen gaztetan?

Eskola publikoan ibili nintzen ni,
eta eskola frankista zen erabat.
Hori bai, etxean euskara besterik
ez genuen egiten. Oroitzapen bat
badut: ama bila etortzen zitzaigu-
la eskolara eta nik ez nuela nahi
izaten amak guri euskaraz egite-
rik. Lotsa ematen zidan besteen
aurrean euskaraz bagenekiela

erakusteak. Gero, pixkanaka,
euskara galduz joan nintzen, eta
15-16 urterekin erabaki nuen eus-
kara berreskuratzea. Kuadrillan
esaten zidaten: «Zu zara gure ar-
tean euskaraz dakiena». Horre-
taz jabetu, eta buelta ematen hasi
nintzen. Orduan hasi zen euska-
rarekiko nire pasioa.
Nolako prozesua izan zen eus-

kaldun izateko hautuarena?

Ikasketa guztiak gaztelaniaz egin
nituen nik, eta guztiz prozesu au-
todidakta izan zen alfabetatzea.

Ikaskideei euskarazko eskolak
ematen nizkien Antiguan, gau es-
koletan eta Informatika Eskola

deitzen zitzaionean. Neroni hasi
nintzen nekien gutxia besteei ira-
kasten eta neroni ikasten. Gogo-
ratzen dut Azkueren morfologia-
ren hiru tomoak oso-osorik ira-
kurri nituela. Ikastaro batzuk ere
egin nituen. Xalbador Garmen-
diak eman zuen ikastaro bat dut
gogoan: EUTGn izan zen, euskal
aditzaren ingurukoa. Jose Ramon
Etxebarriak eman zuen beste

ikastaro batean ere parte hartu
nuen.
Zergatik erabaki zenuen infor-

matika ikasketak egitea?

Gure etxean dirurik ez zegoen
ikasketak ordaintzeko, eta Do-
nostian zeuden aukeren artean
hori hautatu nuen, zergatik oso
ondo jakin gabe. Anekdota gisa
esan dezaket Informatika ikaske-
tak bukatu nituela eskolan bertan
ordenagailu bat ukitu gabe. 1979.
urtea zen. Garai hartan, ordena-
gailuei cerebros electrónicosesa-

«Ikerkuntzak aurrera egiten badu,
gazteen ekimenari esker egiten du»
Xabier Artola Zubillaga b EHUko irakaslea eta ikerlaria

EHUko Informatika Fakultatean irakasle aritu da oraintsu arte, eta ikerkuntzan jarraitzen du Ixa taldean.
Uste du euskararen tratamendu informatikoan sakonduta pauso handia eman daitekeela normalizazioan.
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ten zitzaien [garun elektroniko-
ak]. Programak egiten genituen,
eta programa horiek eskolako be-
delak eramaten zituen tren gelto-
kira, maleta batean, fitxa zulatue-
tan kodetuta. Madrilera eramaten
zituzten, han prozesatzen ziren,
eta handik hilabetera jasotzen ge-
nituen emaitzak. Orduan jakiten
genuen zer akats zituen gure pro-
gramak, funtzionatzen ote zuen
edo ez... Atera kontuak!
Unibertsitatean irakasle hasi au-

rretik, euskara irakasle jardun

zenuen?

Bai. Nik argi nuen enpresetako in-
formatika hori ez zitzaidala gusta-
tzen; beste zerbait nahi nuen. Bes-
talde, euskararen munduan nahi-
koa sartuta nenbilen, eta arlo ho-
rretan gehiago jardun nahi nuen.
Euskara irakastera joan nintzen
orduan, garai hartan hasi baitzi-
ren eskola publikoetan euskara
eskolak ematen. 1980. urtea zen,
eta Irunen hasi nintzen. Ikasturte
hura bukatu zenean, Eusko Jaur-
laritzako Euskara Zerbitzutik hots
egin zidaten. Hiru talde muntatu
nahi zituzten, euskararen irakas-

kuntzarako materiala prestatze-
ko eta maila ertainetako irakasle-
ak trebatuz joateko. Hortik sortu
zen ondorengo Irale. Hiru euskara
talde sortu zituzten, eta horietako
batean egon nintzen ni, Donostia-
koan. Oso esperientzia ederra
izan zen, eta asko ikasi nuen bost
urte horietan.
Informatika Fakultatera itzul-

tzea erabaki zenuen, ordea.

Bost urte horietan ez nuen fakul-
tatearekiko harremana erabat
eten, doktoretza ikastaroak egi-
ten jarraitu bainuen. Erabaki bat
hartu behar izan nuen orduan: in-
formatika erabat utzi edo berriz
ere mundu horretara itzuli. Hor
hasi nintzen ikusten bi munduak
uztartzeko aukera izan nezakee-
la, hizkuntzarena eta informati-
karena. Kontabilitateaz, fakturez
eta horrelakoez gain, informati-
kak gauza gehiagorako aukera
ematen zuela jabetu nintzen.
1985ean, aukera izan nuen uni-
bertsitatean sartzeko, eta, eskolak
ematen nituen bitartean, tesia
prestatzen hasi nintzen.
Irakaskuntza eta ikerketa uztar-

tu dituzu unibertsitatean.

Tesia egiten ari nintzen bitartean,
kezka edo gogo berdintsuak ge-
neuzkan lagun batzuk elkartu gi-
nen fakultatean. Euskararen alde
zerbait egin nahi genuen, hizkun-
tzaren tratamendu informatikoan
aurrera egiteko tresnak sortuz.
Kepa Sarasola, Iñaki Alegria,
Arantza Diaz de Ilarraza eta Xabier
Arregirekin taldetxoa osatu, eta
guk esaten dugu 1988an jarri ge-
niola izena taldeari: Ixa. Orduan
hasi ginen gai hauek lantzen. Be-
rehala konturatu ginen hizkun-
tzalariak ere beharko genituela
taldean, eta diziplina anitzeko tal-
dea sortu genuen pixkanaka; gaur
egun, unibertsitatean dagoen
handienetakoa izango da. 
Zer-nolako proiektuak garatu

dituzue Ixa taldean?

Hasieran, hizkuntzaren trata-
menduan guk bagenuen aplika-
zio izar bat buruan: itzulpen auto-
matikoa. Gure herrian beti egoten
da itzulpen beharra. Konturatu
ginen horri ekin aurretik gauza
asko zeudela egiteko; oinarri ba-
tzuk finkatu beharra zegoen. Oi-
narri horiek garatu ondoren etorri
zen azken erabiltzaileari begirako
lehen aplikazioa: Xuxen. 1994an
aurkeztu genuen tresna hori.
Itzultzaile automatikoaren nora-
bide horretan, batez ere, azken
urte hauetan egin dira urrats han-
dienak. Teknologia aldetik iraul-
tza bat etorri da. Lehen, hizkun-
tzan eta arauetan oinarritutako
metodologiek emaitza batzuk
ematen zituzten; orain, berriz,
beste era bateko metodologiak

asko ikasten da, eta euskararako
baliagarria izan daiteke. Arazoa
da beste bide hori bakarrik har-
tzea. Eta horren arrisku pixka bat
egon, badago.
Euskaltzain urgazle ere bazara

2006tik. Zein da urgazle baten

lana?

150 edo 160 euskaltzain urgazle
gaude Euskaltzaindian, eta nik
Informazio eta Teknologia Ba-
tzordean aholkulari gisa egin izan
dut lan. Orain, batzorde horretan
ez da aholkularirik behar, eta ur-
gazle gisa ez dut ezer egiten. Bada-
go potentzial bat, jende askok lan
polita egin dezake hor, eta uste
dut indar hori alferrik galtzen de-
la. Ez dakit zergatik den. Errelebo
kontratua dut orain, ez ditut esko-
lak ematen, eta denbora gehiago
daukat. Laguntzeko prest nago ni. 
Euskara bidegurutze batean da-

goela uste duzu?

Denek esaten dutena esango dut:
ezagutzan aurrera egin dugula eta
erabilera dela gakoa. Horretan ez
dugu aurrera egiten, eta hor dago
arazoa. Gure helburua euskaraz
bizitzea bada, ez dago erraza, zen-
bait arlotan ez delako hori berma-

tzen. Nire arlora ekarriz,
esango nuke konturatu
behar dugula teknologia
berriekin gero eta gehia-
go ari garela elkarrekin-
tzan, eta eremu horretan
euskarak presente egon
behar duela. Garrantzi
handia ematen diot ho-
rri. Interneten edo telefo-
noarekin aritzen gara
etengabe, eta, tresna ho-
riek euskaraz egiteko au-
kerarik ematen ez badi-
gute, erdarara joko dugu. 
Nondik datorkizu idaz-

teko zaletasuna?

Betidanik asko gustatu
izan zait literatura eta

hizkuntzaren mundu hori. Beti-
danik izan dut idazteko joera. Ez
dut izugarrizko produkzioa izan,
baina egin dut zerbait. Lehiakete-
tara ipuinak eta narrazio laburrak
bidaltzen hasi nintzen, eta sari ba-
tzuk irabazi nituen. 2011n, aukera
izan nuen bilduma bat argitara-
tzeko, Argi-itzalen neurria, eta
hori izan da nire ekarpentxoa lite-
raturaren munduan. Itzulpen-
gintza ere asko gustatzen zait;
frantsesetik literatura unibertsa-
leko liburu bat itzuli nuen: Mar-
guerite Durasen Samina.
Zer gairen inguruan idatzi izan

duzu?

Harreman pertsonalak dira gai
nagusi. Hala ere, gaur egun gutxi
idazten dut. Badaukat blog bat,
Blogoetak, eta hor noizean behin
idazten dut zerbait. Baditut beste-
lako proiektuak ere buruan, bai-

na argi eduki arte ez naiz idazten
hasten, eta horretan nabil.
Bidaiatzea ere gustuko duzu.

Beti izan dut gustuko. Oporrak
baliatu ditut horretarako. Duela
lau urte, eszedentzia hartu nuen
lanean, eta sei hilabete eman ni-
tuen bidaiatzen; Amerika zehar-
katu nuen Ternuatik Ushuaiarai-
no. Garraio publikoa erabiliz egin
nuen bidea. Paraje ederrak dira,
oso ezberdinak. Patagonia asko
gustatu zitzaidan; mendian ibil-
tzeko aukera izan nuen han. 
Argazki kamera beti sorbaldan

hartuta bidaiatzen al duzu?

Kamerarik gabe ez dakit bidaia-
tzen, egia esan. Argazkigintza da
nire beste zaletasunetako bat. 15-
16 urte nituenetik daukat zaleta-
sun hori, bi pertsonari esker, ba-
tez ere. Antiguako elizako sakris-
taua argazkizalea zen, eta ni meza
mutil ibiltzen nintzen orduan.
Hark sartu zigun barruan harra,
eta argazkiak nola errebelatzen
ziren erakutsi zigun. Guretzat li-
luragarria zen hori. Ikaskide bat
ere izan nuen institutuan zaletzen
lagundu zidana.
Zeri begiratzen diozu?

Gauza askori. Kaleko argazkilari-
tza gustatzen zait, argazkia lapur-
tzea. Erretratuak ere bai, baina es-
tudioko lan gutxi egin dut. Kalean
eta naturalean ibili izan naiz. Pai-
saiak asko gustatzen zaizkit, na-
tura eta xehetasunak, batez ere.
Denetik egiten dut.
Dantza filmaren grabazioan ate-

ratako argazkiekin osatu duzu

azken argazki erakusketa.

Grabazioan egoteko aukera es-
kaini zidaten, eta lehen eszenak
ikusi nituenetik pentsatu nuen
ezin nuela aukera galdu. Lan han-
dia izan zen. Filmaketak luzeak
izaten dira, eta nekagarriak. Ma-
terial askorekin etortzen nintzen
etxera, eta aukeratu egin behar
izaten nuen argazkiak lantzen
hasteko. Aukera ederra izan zen. 
Zer du Alkizako herriak hainbes-

te artista bertan biltzeko?

Kasualitate hutsa dela uste dut.
Aspalditik ezagutzen dut Koldo-
bika Jauregi. Duela hamar bat ur-
te hainbat proiektu egin genituen
herrian, etnografiaren inguruan.
Galtzen ari ziren lanbideak be-
rreskuratzen eta dokumentatzen
saiatu ginen. Jende askok hartu
zuen parte. Orain, Fagus Alkiza
interpretazio zentroa daukagu
herrian, aurreko lanketaren ja-
rraipena izan daitekeena. Hernio-
Gazume kontserbazio bereziko
gunean bizi gara, eta gorde eta ba-
bestu beharreko gunea da. Hor
sartzen da interpretazio zentroa.
Ekimen interesgarriak egin dai-
tezkeela uste dut, herriarentzat
onuragarriak direnak.

JON MIRANDA

erabiltzen dira, sare neuronalak
eta ikasketa automatikoa, adibi-
dez, eta horiekin ikusi da askoz
emaitza hobeak lortzeko moduan
gaudela. Sortuz joan diren aplika-
zioak ez ditugu guk merkaturatu,
unibertsitatearen egitekoa ez bai-
ta komertzializazioa. Baina Elhu-
yarrek, esaterako, badu sarean
itzultzailea, eta hor ikus daiteke
arlo horretan zer aurrerapen izan
diren.
Unibertsitatean baldintza ego-

kiak daude ikerketarako?

Guk zortea izan genuen unibertsi-
tatean gazte sartzeko, nahiz eta,
beste arrazoi batzuk zirela medio,
geroago lortu genuen irakasle
postu finkoa. Gaur egun, gazteek
oso zail daukate. Uste dut iker-
kuntzan gehiago inbertitu beha-
rra dagoela. Azpiegitura aldetik
gabezia handiak daude, eta, bes-
teak beste, laguntza teknikoa be-
har da ikerkuntzan aurrera egite-
ko. Gaur egun ikerkuntzak aurre-
ra egiten badu, gazteen ekimenari
esker egiten du, gazte gaizki or-
dainduen ekimenari esker. Gaur
egun, oso gogorrak dira gazte ba-
tek unibertsitatean sartzeko di-

tuen baldintzak. Orain, ia 40 urte-
rekin hasten dira irakasle edo
ikertzaile gisa, lehenago ezin iza-
ten dute eta. Bekak eskatuta eta
lan baldintza oso kaskarretan ari-
tu behar izaten dute.
Lehen baino euskaltzaleago su-

matzen al dituzu gaur egungo

ikasleak?

Ez dakit esaten, baina orain ere
badira ikasle euskaltzaleak. Ixa
taldean ikusi dut bilakaera hori.
Hasieran, euskara zen langai ba-
karra, baina taldea handitu egin
da gerora. Beharrak beste batzuk
dira, eta unibertsitatean indarre-
an dagoen ereduak ere argitara-
tzera garamatza; modu jakin ba-
tean argitaratzera, gainera. 
Horrek eraman gaitu beste hiz-

kuntza batzuetarako ere lan egi-
tera. Hori, berez, ez da txarra. Bes-
te hizkuntzetarako lan eginda ere
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Euskararen alde zerbait 
egin nahi genuen, hizkuntzaren
tratamendu informatikoan
aurrera egiteko tresnak sortuz»

«Sare neuronalak eta ikasketa
automatikoak erabiltzen dira
orain, eta ikusi dugu emaitza
hobeak lortzen direla»

«Teknologia berriekin gero eta
gehiago ari gara elkarrekintzan,
eta eremu horretan euskarak
presente egon behar du»
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Irudiab Eibar

Kezka eta haserrea, bat eginda
Ehunka herritar kalera irten ziren, astelehen iluntzean, Eibarren —irudian—, joan den astean Zaldibarko zabor-

tegian gertatutako luiziaren ondorengo kudeaketarekin haserre. Desagertuta dauden bi langileen bila jarrai-

tzeko eskatzeaz gain, zabortegian gertatzen ari denaz informazio zehatza emateko eta erantzukizuna hartzeko

eskatu zieten herritarrek arduradun politikoei. Zaldibar argitu orain! irakur zitekeen pankartan. Herenegun, be-

rriz, hainbat elkarretaratze egin zituzten Gipuzkoan, Errausketaren Aurkako Mugimenduak deituta; otsailaren

29an manifestazioa egingo dute Donostian, Ez erre etorkizuna lelopean. ...ETA KITTO!

Aske gelditu dira Jon Enparantza eta
Arantza Zulueta, 11/13 auziko presoak

DONOSTIA b Lau hilabete eta erdiko espetxealdiaren ondoren, astear-

tean gelditu ziren aske Jon Enparantza donostiarra eta Arantza Zulue-

ta lekeitiarra, 11/13 auziko bi abokatu espetxeratuak. Iazko irailaren

16an egin zuten 47 lagunen aurkako 11/13 auziko epaiketa, Madrilen,

eta, bi aldeek akordioa lortuta, Enparantza eta Zulueta bi urtetik gora-

ko espetxealdiarekin zigortu zituen Espainiako Auzitegi Nazionalak.

Irailaren 30etik zeuden preso bi abokatuak.

«Azora higiezinen funtsak
hirurehun etxebizitzarekin
espekulatzea bizikidetzaren
aurkako benetako eraso bat da,
eta alkateak ez du erantzuten»

Reyes Karrere
Donostiako Udaleko zinegotzia EH Bildurekin

%5,7
JAIOTZAREN JAITSIERA, IAZKO HIRUGARREN HIRUHILEKOAN

Eustat Euskal Estatitistika Erakundeak emandako datuen arabera, iaz,

uztailetik irailera, 1.370 haur jaio ziren Gipuzkoan, 2018an epe berean

baino %5,7 gutxiago —1.453 haur jaio ziren orduan—. Eustatek jakinara-

zi duenez, 30 urtetik gora zeuzkaten amen hamarretik zortzik; lehen hau-

rra zuten amen %51,1ek, bigarrena %36,3k eta hortik gorakoa %12,6k.

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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Harkaitz Millanek ordezkatuko du Denis
Itxaso aldundiko Kultura diputatu gisa

DONOSTIA b Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkaria izango

da, aurrerantzean, Denis Itxaso, eta Harkaitz Millanek ordezkatuko du

Gipuzkoako Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol diputatu karguan.

Donostian jaioa da Millan, eta Historian lizentziatua da. 2003tik

2007ra EAko zinegotzi izan zen Donostiako Udalean, eta PSE-EErekin

ere aurkeztu zen ondoren. Basquetourreko zuzendaria eta Gipuzkoa-

ko PSE-EEko Kultura eta Euskara idazkaria zen egun.



Unai Zubeldia Hernani

A
ntsorena Anaien
kalea, Karmelo
Labaka eta Gar-
tzia Goldaraz ka-
leak, Felipe Sagar-

na Zapakalea ere bai, baita Viktor
Hugo kalea ere... Hernaniko hain-
bat kaleren izenak dira horiek.
«Laurogei bat kale izenetatik, 24
gizonezko errealenak dira», ze-
haztu du Maialen Apezetxea Her-
naniko udaleko Berdintasun tek-
nikariak. «Eta orain gutxi arte
bost bakarrik zeuden emakumez-
koenak, baina santuak edo Ama
Birjinak ziren guztiak».
Hernanin, 2014 eta 2015 artean

eman zuten aldaketarako lehen
pausoa, Kardaberaz kaleari An-
dre kalea izena jarri ziotenean.
«Asko kostatu zitzaigun herriko
alderdi politiko guztiak ados jar-
tzea, batzuek kontrako iritzia
zeukatelako; azken finean, ordu-
ra arte jesuita baten izena zeukan
kale horrek [Agustin Kardabe-
raz], eta horrelakoetan ez da erra-
za izaten aldaketak egitea», hasi
du azalpena Ixiar Pagoaga Herna-
niko Berdintasun Kontseiluko ki-
deak. «Sei urtez ibili ginen aurre-
ra eta atzera, ez genuelako nahi
inolako konfrontazio girorik, eta

lorpen handia izan zen azkenera-
ko». Pagoagak gogoratu du garai
batean Andrekale izenez ezaguna
zela kale hori; 1896tik 1900era
horixe izan zuen izen ofiziala,
Urumea izenarekin batera. «Gu-
retzat pisuzko arrazoia zen hori,
eta kontrako erreakziorik ez iza-
tea lortu genuen azkenerako».
Behin aldaketa eginda, azken

urteotan emakumezko guztien
ikur bihurtu da Andre kalea.
«Baina, horretan gelditu gabe,
txosten bat egin genuen kale guz-
tien izenekin», zehaztu du Ape-
zetxeak. Izenetan «erabateko de-
soreka» zegoela jabetuta, pauso
gehiago eman beharra zeukatela

erabaki zuten Berdintasun Kon-
tseiluan —hala nahi duten herritar
guztiek eta udaleko zenbait or-
dezkarik osatzen dute batzorde
hori—. Eta, hain zuzen ere, lanketa
horren ondorioz inauguratu berri
dute Carmen Adarraga Elizaran
parkea, egungo atletismo pista-
ren ondoan dagoen parke estali
berria. «Emakume kirolaria zen
Carmen, eta garai hartan ez zen
hain ohikoa emakumeek kirola
egitea», azaldu du Apezetxeak.
1921ean jaio zen Adarraga, eta Gi-
puzkoako lehen saskibaloi taldea
sortzeko lanean aritu zen. «Eta
pentsa, Hernanin, gizonezkoen
saskibaloi taldea baino lehenago

sortu zen emakumezkoena». Es-
kubaloian eta belar hockeyan ere
aritu zen Adarraga. 
Biek ala biek argi dute Carmen

Adarragarena ez dela izango izen-
dapen bakan bat. «Eta, alde ho-
rretatik, ondo zehaztuta dauzka-
gu irizpideak: emakume esangu-
ratsuak goraipatzea da asmoa,
herriko emakumeak eta kanpo-
koak goraipatzea; askotariko
emakumeak behar ditugu, hain-
bat diziplinatakoak; eta lehenta-
sun gisa jarri dugu emakumeen
zapalkuntzaren aurka borrokatu
zirenak edo garai hartako rolak
zalantzan jarri zituztenak iza-
tea», azaldu du Apezetxeak.

Izen zerrenda udalari
Berdintasun teknikariak gainera-
tu duenez, «izen propioak» izan-
go dira batzuk, eta «kolektibo-
ak» beste batzuk. «Baina argi
daukagu pausoak ematen jarraitu
behar dugula, handia baita gizo-
nen eta emakumeen arteko arra-
kala». Izen-abizenik ez dute pro-
posatu oraindik. «Baina bertsola-
riren baten izena eduki dezake
kale batek, maistraren batena ere
bai; LGTBI kolektiboa ere aintzat
hartuko dugu, industria arloan
herrian izandako greba garrantzi-
tsuetan parte hartu zutenak ere
bai; gerra garaiko emakume mili-
zianoak...».
Pagoagak zehaztu du helburua

dela Berdintasun Kontseiluak
udalari «hamar bat izeneko ze-
rrenda bat» ematea. «Aukerak
sortzen diren neurrian, kaleei ize-
nak aldatuz joateko». Hala ere,
biek onartu dute errazagoa dela
gune berri bati emakume izena
ematea, aurretik gizonezko baten
izena daukan bati emakumezko
batena ematea baino. «Baina lan
hori ere egin beharra daukagu».
Emakumezkoek Hernaniren his-
torian «merezi duten erreferen-
tzialtasuna berreskuratzea» da
egitasmoaren erronka. «Emaku-
me horiek itzaletik argitara atera-
tzea, eta belaunaldiz belaunaldi
oreka lortuz joatea».

Carmen Adarraga Elizaran kirolariaren izena jarri diote Hernaniko atletismo pistaren
ondoko parkeari. Herriko Berdintasun Kontseiluaren urte askotako lana dago atzean.

Desorekaren itzala deusezteko

Ixiar Pagoaga eta Maialen Apezetxea, aste honetan, Hernanin, Carmen Adarragaren omenez jarritako plakaren ondoan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Andre kalearekin, sei
urtez ibili ginen aurrera
eta atzera, ez genuelako
nahi konfrontaziorik;
lorpen handia izan zen»
Ixiar Pagoaga
Berdintasun Kontseiluko kidea

«Hainbat diziplinatako
emakumeak goraipatzea
da asmoa; garai hartako
rolak zalantzan jarri
zituztenak goraipatzea»
Maialen Apezetxea
Hernaniko Berdintasun teknikaria
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Beñat Alberdi Elgoibar

E
uskal oasiaren metafo-

rak hamaika errealitate

bil ditzake. Oro har,

ekonomiari lotu izan

zaio metafora hori: beste gune ba-

tzuekin alderaketan hasita, lan-

gabezia tasa baxuari, bizi baldin-

tza duinagoei, eta abar. Gaurge-

roa-Duintasuna elkarteak, ordea,

ez du begi onez ikusi bizi baldin-

tza duinen kontua. Elgoibarko

adinekoen egoera aztertu dute

bertako erretiratu aktibistek, eta

proposamen zerrenda bat ere

gehitu diote aurkeztu duten txos-

tenari. Eragileekin eta alderdi po-

litikoekin batzen ari dira orain.

Eskura daukaten sistema bera ja-

rri dute zalantzan erretiratuek.

Adineko horiek urteak dara-

matzate jada euren egoera hobe-

tzeko borrokan. Mendekotasun

eta pentsio alorrak landu dituzte

batez ere. Hainbat erretiratu el-

karte aritzen dira herrialde bakoi-

tzean, baina Araba, Nafarroa, Biz-

kaia eta Gipuzkoakoak batu ditu

Gaurgeroak. Bakoitzak, ordea, ez

du galdu bere identitatea. Hortik

dator Gaurgeroa-Duintasuna ize-

na, Gipuzkoa mailako taldea bai-

ta Duintasuna.

Koska bat behera eginda, hala

ere, oraingoan Elgoibarko taldea

jardun da ikerketan, eta ez Gipuz-

koakoa. «Gure herria aztertzen

dugu guk, baina ezin dugu ahaztu

ez garela bizi hemen bakarrik»,

azaldu du Jose Javier Arregi Gaur-

geroa-Dintasunako kideak. Adi-

bide gisa jarri du Mendaron eta

Deban ez dagoela zaharren egoi-

tzarik; inguruko herriek erantzun

beharko diote behar horri.

Herriz herri protesta ekintzak

antolatzeaz gain, datuak ere bil-

tzen ditu elkarteak, ofizialak zein

eurek lortutakoak. Zenbakiek

erakutsi zieten errealitatea: 65

urte baino gehiago dituzte Elgoi-

barko biztanleen %22,16k, eta 75

baino gehiago %12k. Ez da %20ra

iristen, berriz, 0 eta 17 urte arte-

koen kopurua. «65 urtetik gora-

koak laster %25era iritsiko direla

uste dugu», argitu du Arregik, eta

orain «erretiro aurreratuak eta

bestelako erretiro asko» daudela

erantsi du. Gipuzkoan, azken zor-

tzi urteetan, batez beste 3.000

erretiratu berri egon dira urtero.

Zenbaki saltsa horretan, mende-

kotasun egoeran daudenen ko-

purua ere nabarmendu dute

txostenean. 2012ko datuen alde-

an, urtero goraka jarraitzen du

kopuru horrek ere.

Egoera hori kontuan hartuta,

pertsona horiei eskaintzen zaien

arreta zerbitzua jarri dute jomu-

gan. Esaterako, Duintasunako ki-

deak nabarmendu du azken urte-

otan, Gipuzkoan, ez dutela asko-

rik igo egoitzetako plaza publiko-

en kopurua. «Azken sei urteotan

53 toki gehiago sortu dituzte».

Ehun pertsonako bost plaza es-

kaintzea gomendatzen du OME

Osasunaren Mundu Erakundeak,

eta %2ra ere ez da iristen Elgoibar-

ko eskaintza; 128 toki berri behar-

ko lituzkete herrian. Gipuzkoan

eta EAEn ere ez dira iristen OME-

ren datuetara.

Zerbitzuen kalitatea ere ez dela

«berebizikoa» zehaztu du Arre-

gik, azken urteotan «aldatu»

egin dela egoera: «Lehen, ondo

zegoen jendea ere joaten zen egoi-

tzetara, baina orain, ez. Erresi-

dentziek ez dauzkate beharko li-

tuzketen tresna guztiak».

Adinekoak zenbait eragilere-

kin batu dira txostena aurkezte-

ko, greban dauden erresidentzie-

tako langileekin, adibidez. Beste

egoera bat azaleratu die horrek:

«Zaintza lanak behar dituzte ber-

tan daudenek», azpimarratu du

Arregik. «Eta langileek ez dauka-

te denborarik horretarako». Egu-

nean artatu beharreko pertsona

kopurua zehazten diete, eta, on-

dorioz, ezin izaten dute igaro

nahikoa denbora bakoitzarekin.

Arazoak, dena den, ez dira

egoitzetan bakarrik izaten, eta

hainbat ideia batu dituzte egoera

hobetzeko proposamen zerren-

dan; hala nola, adinekoen arazoe-

tan aditua izango den udal bulego

bat sortzea. Gazteen eta helduen

beharrak ez direla berdinak azal-

du du Duintasunako kideak, eta

eskertuko luketela lan horretara-

ko bereziki norbait jartzea. Baina,

ez hori bakarrik: ofizioz jarraipe-

na egingo dien norbaiten beharra

ere azpimarratu du Arregik.

Informazio falta
Diru sarrerak bermatzeko, aldun-

diak errenta bidez laguntzen die

pentsioa seiehun euro baino ba-

xuagoa daukaten herritarrei, bai-

na gertatu izan da norbaitek ez es-

katzea, eska zitekeenik ere ez ze-

kielako: «Eskatzeko baldintzak

betetzen zituela esan genion per-

tsona horri, baina ez zekien ezer.

Zergak kobratzeko jartzen dute,

ba, norbait!», salatu du Arregik.

Paper kontuekin laguntzeko Gi-

zarte Segurantzako bulego bat ere

eskatu dute Elgoibarren bertan,

eta baita geriatra bat ere.

Hala ere, ez dute mugatu nahi

eskaera zehatz batzuk asetzera;

eztabaida sortu nahi dute erreti-

ratuen egoeraren inguruan: «Ge-

ro eta zahar gehiago gaude. Zer

egingo dugu? Elgoibar zahar egoi-

tza bihurtu? Gu ez gara tekniko-

ak, baina zaharren gaiak zaharre-

kin hitz egin behar dira». Tutore-

tzapeko pisuak ere aipatu ditu

Arregik, bakardadeari aurre egi-

teko edo bakarrik moldatu ezin

denari laguntzeko «hamaika mo-

du» baitaude.

Udalari eskatu diote bilera bat

antolatzeko, gaiari heltzeko. Jada

batu dira EH Bildu eta Elkarrekin-

Podemoseko ordezkariekin, es-

katua diote bilera PSE-EEri ere,

eta aurki eskatuko diote EAJri.

Elgoibarko Gaurgeroa elkarteak txosten bat
kaleratu du adinekoen egoera aztertzeko.
Errealitatea ikertzeaz gain, proposamen
zerrenda bat osatu du, irtenbideak aurkitzeko.

Erretiratuak,
erdigunera

Jose Javier Arregi, Gaurgeroa-Duintasuna elkarteko kidea, azalpenak ematen. ARITZ LOIOLA / FOKU 
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Lehen, ondo zegoen
jendea ere joaten zen
egoitzetara; orain, ez.
Egoitzek ez daukate
behar den tresnarik»

«Gero eta zahar gehiago
gaude. Zer egingo dugu?
Gu ez gara teknikariak,
baina gaiak gurekin 
hitz egin behar dira»
Jose Javier Arregi
Gaurgeroa-Duintasuna elkarteko kidea
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T
apia Instala-

zio Elektri-

koak taldeak

hiru hamar-

kada baino

gehiago da-

ramatza tele-

komunikazioen eta instalazio

elektrikoen arloetan lanean.

Energiaren erabilera eraginkor

eta garbiaren beharra nabaria eta

ezinbestekoa da planetaren irau-

pena ziurtatzeko. Bide horri hel-

tzeko asmoz, enpresa, erakunde

eta norbanako askok konpromi-

soa hartu dute energia garbien

erabileran murgiltzeko, baina

aholkularitza eta ezagutza falta

ukaezinak dira. Arazo horri eran-

tzuteko, Tapia Instalazio Elektri-

koak taldeak ENE Energia sortu

du, punta-puntako irtenbideak

beharra duten horien eskura jar-

tzeko, gertu-gertutik: «Energiak

eta mugikortasunak izandako bi-

lakaerak espezializaziora eraman

gaitu. Gure produktuekin eta so-

luzioekin, merkatu hauetan sortu

diren beharrak asetzen ditugu»,

esan du Xabier Tapia Usabiagak,

Tapia Instalazio Elektrikoak tal-

dearen kudeatzaileak. 

Kontsumoaren kudeaketaren

garrantzia ikusita, bezeroari

aholkuak ematen dizkio ENE

Energiak. Bi ardatzetan egiten du

lan; bere jarduera nagusia instala-

zio fotovoltaikoak eta auto elek-

trikoentzako kargagailuak ipin-

tzea da. Instalazioen xede nagusia

da sortzen den energia aprobe-

txatzea eta ingurumena eta kon-

tsumoa zaindu eta optimizatzea.

Eraikuntza berrietako obretan

edo berrikuntza lanetan ekoener-

gia sortzeko eta mugikortasun

elektrikorako, soluzio berritzaile-

ak instalatzen eta mantentzen

ditu ENE Energiak. Eraginkorta-

sun, iraunkortasun eta kalitate

goreneko produktuak eskaintze-

agatik bereizten da merkatuan

ENE Energia, energia baliabideei

indarra eta arazoei irtenbideak

ematen adituak baitira.

Tapia Instalazio Elektrikoak

enpresaren eskarmentuarekin

Tapia Instalazio Elektrikoak

AUTOKONTSUMOAREN ETA BURUJABETZA
ENERGETIKOAREN ALDEKO APUSTUA
Baliabide naturalen bidez energia garbiak sortzeko, Tapia Instalazio Elektrikoak taldeak ENE Energia sortu du.

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
enenergia.com

@

eta baliabideekin, edozein neurri-

tako instalazioak prestatzen di-

tuzte, edozein sektoretan erabil

daitezkeenak. Horrela, lehen sek-

torean baserri eta ustiategiekin

egiten dute lan batez ere. Indus-

tria arloan, hainbat behar energe-

tiko dituen sektorea izanik, azpie-

gitura industrialek teilatu ego-

kiak izaten dituzte plaka fotovol-

taikoen instalazioa egiteko, eta

aparkaleku egokiak ere prest iza-

ten dituzte auto elektrikoentzat

kargagailuak jartzeko. Zerbitzuen

alorrean, kiroldegiak eta aisialdi-

rako hainbat instalazio egiten di-

tuzte, ikastetxeetan zein bestela-

ko zentroetan; eta norbanakoen-

tzat eta etxebizitza kolektiboko

teilatuetan eta aparkalekuetan

ere egiten dituzte instalazioak. 

INSTALAZIOAK 
BAINO GEHIAGO
Bezeroen arreta garrantzitsua da

Tapia Instalazio Elektrikoak en-

presarentzat, eta hasiera-hasiera-

tik lan egiten dute bezeroekin. Bi

arlo hauetan aztertzen dute

proiektuaren bideragarritasuna:

teknikoki eta ekonomikoki. La-

nean hasi aurretik, funtsezkoa da

instalazioa egingo den kokapena-

ren ezaugarriak ikuskatu eta az-

tertzea. Horrela, beharren analisi

sakona egiten dute, instalazioa

egingo den lekua aztertuta. 

Azpiegituren diseinua enpre-

saren ingeniari talde propioak

egiten du, eta, ondoren, instala-

zioa egiteaz arduratzen dira ENE

Energian. 
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«Gure produktuekin 
eta soluzioekin,
energiaren arloan 
sortu diren beharrak
asetzen ditugu»
XABIER TAPIA USABIAGA
Tapia Instalazio Elektrikoak 
taldearen kudeatzailea

ENE Energiaren jarduera nagusia instalazio fotovoltaikoak eta auto elektrikoentzako kargagailuak ipintzea da.

TAPIA INSTALAZIO ELEKTRIKOAK - ISABELLE MIQUELESTORENA / IPARLA´



Ariane Vierbücher Ordizia

E
raldaketa digitalera-

ko aholkularitza tek-

nologikoa eskain-

tzen du Inplantala-

riak zerbitzuak. Oi-

narrian, autonomoei eta enpresa

txikiei tresna digitalen erabilera

sustatzen laguntzea da helburua.

Eusko Jaurlaritzaren egitasmoa

da, SPRI enpresa garapenerako

euskal agentziaren eskutik mar-

txan jarritakoa. Hain justu, Araba,

Bizkai eta Gipuzkoako enpresei

garatzen laguntzea eta eremu ho-

rretako industria ehuna babestea

da SPRIren erronka. Gaur-gaur-

koz, Gipuzkoan, lau garapen

agentziak eskaintzen dute pro-

graman parte hartzeko aukera:

Bidasoa Bizirik agentziak, Deba-

goienak, Debegesak eta Goiekik.

Aro berrietara egokitzeko au-

kera eskaintzen du, beraz, pro-

gramak. Maialen Sanchez Goieki

Goierriko Garapen agentziako

Enpresa Ekimen Berrietako tek-

nikariak eta Ainhoa Imaz Goieki-

ko Ekintzailetza arloko teknika-

riak eman dituzte egitasmo ho-

rren inguruko xehetasun guztiak.

«SPRIren doako zerbitzua da,

konponbide teknologikoen bidez

autonomo, ekintzaile eta enpresa

txikien lehiakortasuna hobetzeko

helburuarekin sortua», adierazi

du Sanchezek. «Teknologiaren

konponbideen integrazioa da

erronka, proiektua negozio txi-

kien taldean integratzea, eta parte

hartzaile bakoitzarentzako modu

pertsonalizatu eta orientagarrian

aholkularitza eta teknologia arlo-

ko laguntza ematea».

Imazek argitu du ez dela forma-

kuntza ikastaro bat: «Ezarpen

pertsonalizatu eta praktiko bat

da, enpresa eskatzaile bakoitzari

ondoen egokitzen zaion irtenbide

teknologikoa emateko saiakera,

bakoitzak bere negozioa hobetze-

ko, eta, teknologia berriei esker,

lehiakortasun handiagoa lortzen

saiatzeko». Merkataritza eta osta-

laritza alorretarako izan ezik, bes-

te edozein enpresa sektoretako

ekintzaileentzat, autonomoen-

tzat eta enpresa txikientzat ere ba-

da proiektua, «beren eguneroko

lan profesionalean teknologiak

integratzeko interesa eta jarrera

dutenentzat, negozio ereduen ba-

lio ekarpena lortu nahian».

Gero eta partaide gehiago
Goierrin, Goiekiren egoitzan egi-

ten dituzte saioak. 2017an elkartu

ziren lehenengoz, eta Imazek

azaldu du ordutik 128 autonomok

eta enpresa txikik parte hartu du-

tela proiektu horretan. «21 izan

ziren 2017an, 43ra igo zen 2018an,

eta 64 izan ziren iaz». Imazek gai-

neratu du partaiderik gehienak

autonomoak direla, «tradiziozko

negozioak». Sektoreei dagokie-

nez, «pertsonei zerbitzuak es-

kaintzen dizkietenek» parte har-

tzen dute gehien, «nahiz eta, pix-

kanaka, industria munduko

enpresa txikiak ere parte hartzen

hasi diren eta horiek ere gero eta

interes handiagoa daukatela era-

kusten duten».

«Beharren araberako aholku-

laritza» eskaintzen du Inplanta-

lariak programak: zibererasoen

prebentzioan aritzen dira, mikro-

enpresentzat zibersegurtasuna

bermatzen, kudeaketa optimiza-

tzen, fakturazio elektronikoa egi-

ten, Interneten presentzia eta po-

sizionamendua hobetzen, Inter-

net bidez sustatze lan aktiboa

egiten, negozioa arintzeko eta

eraginkorrago egiteko aplikazio-

ak erabiltzen, eta zeregin errepi-

kakorrak automatizatzen.

Ioritz Imaz idiazabaldarra da

programan parte hartu duteneta-

ko bat. Buruan bueltaka zebilkion

negozio ideia bati forma emanda

jaio da Abatza proiektua. Donos-

tiako San Martin azokan du den-

da. «Proiektu ekintzaile bat abia-

razteko asmotan nenbilen. Euskal

Herriko ekoizle txikien produk-

tuak merkaturatzea zen helbu-

rua, eta Goiekira jo nuen aholku-

laritza eske. Han izan nuen In-

plantalariak programaren berri».

Idiazabaldarrak bi saiotan

parte hartu zuen iaz: sarean pre-

sentzia egokia izateko Sustapen

Digitala izenekoan, eta negozioa

eraginkorragoa izan dadin lagun-

tzeko sakelako gailuetarako apli-

kazioak ezagutzekoan. «Oso

interesgarria» iruditu zaio espe-

rientzia. «Hasieran, gainera,

berria zen dena, eta ikasteko

aukera ematen zidanez, are inte-

resgarriagoa iruditu zitzaidan.

Orain arte, sare sozialak erabili,

erabiltzen nituen, baina ez gaur

egungo helburuarekin, maila

pertsonalean baizik». Alde

horretatik, Inplantariak progra-

ma «oso lagungarri» izan zaiola

azaldu du negozioa martxan jarri

eta sortu zaizkion beharrak bete-

tzeko.

Imazek gaineratu du saioak

«oso biziak eta ondo bideratuta-

koak» izan zirela. «Oso lagunga-

rria izan da egunero erabiltzen ni-

tuen tresnei beste erabilera bat

emateko; pentsatu ohi dugu dena

oso ondo menderatzen dugula,

baina ez da horrela». Negozio

ideia gauzatuta, ikasitakoa prak-

tikan jartzeko ordua da orain.

Ane Otegi ekintzaileak ere par-

te hartu zuen programan. «Osoa

Sukaldaritza & Ikaskuntza

proiektua sortuta, kontsulta bat

egitera joan nintzen Goiekira, eta

horren harira jakin izan nuen In-

plantalariak programaren berri».

Bi saio aukeratu zituen Otegik:

Gailu Mugikorrak eta Sustatze

Aktiboa. Esperientzia «oso posi-

tiboa» izan da haren hitzetan,

«oso gomendagarria». Saio ho-

riek «agendak kudeatzen eta

kontuak bikoizten dituzten apli-

kazioak ezagutzen» lagundu dio-

te, besteak beste. «Eta nire egu-

nerokoan oso praktikoak dira

aplikazio horiek».

Elkar ezagutzeko gunea
Otegik azpimarratu du horrelako

saioetan parte hartzeak «tekno-

logia berrien inguruko ezagutza

handitzeko» balio izateaz gain

«sarea zabaltzeko» ere balio due-

la. Negozio ideia oso desberdinak

abiarazi dituzten pertsonek parte

hartzen dute Inplantariak pro-

graman, eta elkar ezagutzeko

gune bat da, azken batean. «Lan-

ketan jarraitzeko aukera handia

dago oraindik».

Osoa Sukaldaritza & Ikaskun-

tza proiektuko kideak «gomen-

dagarritzat» jo du edozein zalan-

tzarekin Goiekira jotzea, «bertan

daukaten eskaintza zabala berta-

tik bertara ezagutzeko, ziur bai-

nago herritar askok, ekintzaileak

izan edo ez, ez dakitela Goiekik

nolako zerbitzua ematen duen».

Teknologia berriak menderatzea ia
derrigorrezkoa den garaian sortu da
Inplantalariak proiektua. Gipuzkoan, lau
garapen agentzia ari dira lantzen enpresa
txiki eta autonomoentzako proiektu hori.

Atzean 
ez gelditzeko,
aurrera begira

Inplantalariak programaren barruan, talde txikietan egiten dituzte saioak. GOIEKI

«Autonomo, ekintzaile
eta enpresa txikien
lehiakortasuna
hobetzea da proiektu
honen helburua»
Maialen Sanchez
Goiekiko teknikaria

«Inplantalariak oso
proiektu lagungarria da
egunero erabiltzen
nituen tresnei beste
erabilera bat emateko»
Ioritz Imaz
Abatza programaren sustatzailea

«Gomendagarria da
Goiekira jotzea, bertan
daukaten eskaintza
zabala bertatik bertara
ezagutzeko»
Ane Otegi
Osoa Sukaldaritza & Ikaskuntzako kidea

10 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2020ko otsailaren 14aGaiak



Imanol Saiz Hondarribia

J
oan den larunbatean,
txapelketa berezi baten
hasieraren agertoki izan
zen Hondarribiko Soro-
etako pilotalekua. Ema-

kumeen V. Pala Txapelketari ekin
zioten, ia mende laurdeneko hu-
tsunearen ostean. 23 urte geroa-
go, lehiaketa klasiko eta aldarri-
katzailea berreskuratzeko apus-
tua egin du Hondarribiko Emeki
emakume elkarteak. Asteburuan
jokatu zuten lehen jardunaldia,
eta datozen asteotan ere berdinta-
sunaren aldeko pala kolpeak joko
dituzte pilotaleku zaharrean. 
1994tik 1997ra jokatu zituzten

lehen lau txapelketak, «arrakasta
handiz», elkarteko kide Maria Je-
sus Berrotaranen arabera. Ema-
kumeen kirola sustatzea izan da
hasieratik zehaztutako helburu
nagusia, baina, aldi berean, ezin-
bestekotzat jo dute palari zein es-
ku pilotari bultzada bat ematea.
«Kirola baliatuz, kasu honetan
pala eta esku pilota, emakume
gazteak zein helduak ahaldun-
tzea nahi dugu», azaldu du Emeki
elkarteko kide Luzia Elizondok.
Oraindik ere gizonak nagusi diren
kirol horretan emakumeen pre-
sentzia handitu nahi dute, eta
ikusi dute txapelketa aukera ego-
kia dela.
Lehen jardunaldia igarota,

bihar eta otsailaren 29an jokatu-
ko dituzte hurrengo kanporake-
tak, eta martxoaren 7an jokatuko
dute final handia. Emakumeen
Nazioarteko Egunaren bueltan
antolatu nahi izan dute azken saio
hori, eta, bide batez, aste horretan
herrian egingo dituzten ekitaldie-
kin bat egin du Emeki-k, «Mar-
txoaren 8a biribiltzeko».
Orotara, hamabi bikote ari dira

lehiatzen Hondarribiko bosga-
rren pala txapelketan. Sei bikote
ariko dira jardunaldi bakoitzean,
eta, kanporaketetan bezala, finala
ere ez da partida bakarrekoa izan-
go. Partaideen jatorriari errepara-
tuz gero, Bidasoko mugak gaindi-
tu ditu txapelketak; Oiartzun,
Hernani, Zizurkil, Goizueta (Na-
farroa) eta beste herri askotako
kirolariek ez dute galdu nahi izan
Emeki-ren norgehiagoka. Izan
ere, «maila handiko txapelketa»

izaten ari dela nabarmendu dute
antolatzaileek, «partida biziak»
jokatu zituztela joan den larunba-
tean. Gainera, adin tartea ere
«zabala» dela azaldu du Elizon-
dok: «15-16 urte artekoak dira
gazteenak, eta 58 urte inguru
dauzkate helduenek. Horrek are
politago bihurtu du txapelketa».
Finean, hurrengo asteetan
«emakume guztientzako topa-
gune inprobisatu» bilakatuko da
Soroetako pilotalekua.

Duela 23 urtekoak, lehian
Emeki-ko kideek nostalgiaz go-
goratzen dituzte lehen txapelke-
tak. «Oso ongi pasatzen genuen,
jende pila bat joaten zen pilotale-
kura, lepo beteta egoten zen.
Gure elkarteari halako izen bat
ere eman zion lehiaketa hark»,
aitortu du Berrotaranek. Larun-
batekoa «gogoangarria» izan
zela aitortu dute biek, garai bate-
ko «sentsazio asko» berreskura-
tu zituztelako pilotalekuan. Bere-
zitasun gisa, orain dela 23 urte
lehian aritutako hainbat palistak

aurten jokatzeko erabakia hartu
dutela kontatu dute elkarteko ki-
deek. Gainera, aurtengo ekital-
diaren arrakasta ikusirik, «behar
bezainbestetan» errepikatzeko

prest daudela ziurtatu dute. Bitar-
tean, hurrengo urteko txapelke-
tan pentsatzen hasiak dira jada.
Kirol proba bat izan arren, Eme-

ki-k ez du proiektua lehiara soilik

mugatu nahi izan. Horregatik,

beste bi proiektu nagusi lantzen

hasi dira: lehenik, herriko ikaste-

txeetako ikasleei gerturatu nahi

diete pala eta esku pilota. Horreta-

rako, programa berezi bat lantzen

ari dira Emeki-ko kideak. Dagoe-

neko Hondarribiko hiru

ikastetxeekin harrema-

netan jarri dira, gorputz

hezkuntzako klaseetan

neska gazteek pilotale-

kuan aritzeko aukera ba-

lia dezaten. Gainera, pala

eta esku pilota eskola ki-

rolean txertatzeko as-

moa du Emeki-k, futbo-

la, saskibaloia edo esku-

baloiaren maila berean

jartzeko helburuarekin.

Proiektua biribiltzeko,

festa egun bat antolatze-

ko asmoa ere badaukate

elkarteko kideek.

Emeki urte osoan aritu da txa-
pelketa prestatzeko lanetan. Txa-
pelketa antolatu ahal izateko,
Hondarribiko Udalaren eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren la-
guntza jaso du elkarteak. Alde ho-
rretatik, finantzaketa iturriak lor-

tzeak «lan handia» eman diela
azaldu dute elkarteko kideek, bai-
na ez da hori izan bidean topatu
duten oztopo bakarra. Izan ere,
«oso egoera kaskarrean» aurkitu
zuten Soroetako pilotalekua. Bai-
na, argitu dutenez, emakumeen
presioari esker, udalak pilotale-
kua margotu eta kirola egiteko
egokitu du, eta azpiegitura hori
txapelketarako espresuki hobetu.
«Frontoia ez zegoen egoera one-
an; pintaketez beteta zegoen, oso
zikin. Guretzat, lorpen txiki bat
izan da palan eta esku pilotan jo-
katu ahal izateko egokitzea»,
azaldu du, harro, taldeko kide
Tzane Carrillok.

Zaintzeko deia
Pala txapelketarako konponke-
tak egin ondoren, etorkizunerako
kirol instalazio guztia estaltzea
aurreikusi du Hondarribiko Uda-
lak, hor soilik pala edo esku pilota
partidak joka daitezen. Bide ba-
tez, udalak frontoia egoki eta txu-
kun mantentzeko deialdia egin
du hondarribiarren artean. «Go-
gorarazi nahi dugu duela bi urte
udalak 13.000 euro gastatu zitue-
la frontoia margotzeko, eta berriz
ere den-dena zikindu egin dutela
pintaketekin. Berriz ere egokitu
dugu, baina dei egin nahi dut pi-
lotalekua errespetatua izan da-
din», azaldu du Gotzone Larrarte
Hondarribiko Udaleko Gizarte
Zerbitzu, Berdintasun eta Lanki-
detza zinegotziak.

23 urteren ondoren, jokoan da berriro ere Hondarribiko Emeki emakume elkartearen pala
txapelketa klasikoa. Larunbatean ekin zioten bosgarren edizioari, Soroetako pilotalekuan.

Pilotalekura, ahalduntzera

Joan den larunbatean ekin zioten Hondarribiko bosgarren pala txapelketari; Soroetako pilotalekua espresuki egokitu dute txapelketarako. IKERNE ZARATE

Pala edo esku pilota baliatuz,
emakume gazteak zein helduak
ahalduntzea lortu nahi dugu;
hori da asmo nagusia»
Luzia Elizondo
Hondarribiko Emeki elkarteko kidea

«Orain dela 25 urte, lepo beteta
egoten zen pilotalekua. Gure
elkarteari halako izen bat ere
eman zion pala txapelketak»
Maria Jesus Berrotaran
Hondarribiko Emeki elkarteko kidea

‘‘
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Aitziber Arzallus

H
ilabetetako lana-
ren emaitza lehen-
dabiziko aldiz jen-
daurrean erakutsi
aurretik «beti iza-

ten diren zalantza eta beldur ho-
riek» uxatu dituzte Amancay
Gaztañagak (Guayaquil, Ekua-
dor, 1980) eta Iraia Eliasek (Za-
rautz, 1980), estreinatu baitute
dagoeneko euren azken sorkun-
tza lana: Matriuska. Lehen ema-
naldia hilaren 2an egin zuten Do-
nostiako Egia auzoko Le Bukows-
ki aretoan, eta Igeldoko Itsas Au-
rre kultur etxean ere izan dira ha-
rrezkero. «Oso pozik» daude
publikoaren erantzunarekin, bi
lekuak «erabat» bete direlako,
Gaztañagaren arabera. Gaur eta
bihar beste bi emanaldi dituzte,
horiek ere Donostian. Gaurkoa,
Martuteneko Etxarriene auzo
etxean izango da, 20:00etan; eta
biharkoa, Bidebietako Kontado-
res aretoan, 19:00etan.
Donostiako 29. Poltsiko An-

tzerkiaren Jaialdian hasi du ibilbi-
dea Matriuskaantzezlanak, sortu
ere jaialdi horren barruan antola-
tu duten X. Poltsiko Sorkuntza
lehiaketan sortu dutelako.
«Iraiak aspaldi komentatu zidan
bazeukala ideia bat bakarrizketa
baterako edo», gogoratu du Gaz-
tañagak. «Ideia hura beste beka
batera aurkeztu zuen, baina ez
zioten eman. Orduan jakin ge-
nuen lehiaketa hau zegoela, eta
erabaki genuen ideia hari beste
buelta bat ematea eta aurkeztea». 
Emakumeen gaiak emakume-

en ikuspuntutik jorratzea gustu-
ko dute bi sortzaileek, eta antzez-
laneko edukiez ezer aurreratu
nahi ez duten arren, arrastoren
bat eman du zestoarrak. «Ma-

triuskakomedia bat da, baina gai
oso serio batez hitz egiten du:
emakumeontzat erreferente di-
ren emakumeez, hain zuzen. Guk
ditugun eredu guztiak gizonezko-
enak dira, eta horrela lan egiten
ikasi dugu; baina hori ez da gerta-
tu gure aurretik emakume eredu-
garririk egon ez delako, hori ger-
tatu da emakume horiek ezkutatu
egin dituztelako».
Beraz, antzezlanean saiatuko

dira eredu diren emakume horiek

non dauden eta nolakoak diren
bistaratzen. «Historia emakume
handiz beteta dago, eta indartsu
egiten gaitu haiei buruz jakiteak,
ereduak izateak eta barrua beste
emakume batzuez beteta dauka-
gula konturatzeak». Hortik sortu
da antzezlanaren izena, matriox-
ka panpinak ere euren artean des-
berdinak diren emakumez beteta
dauden emakumeak direlako.

Ezinbesteko laguntza
Buruan zerabilten ideia Poltsiko
Sorkuntza lehiaketara aurkeztu
zuten, eta baita saria eskuratu ere:
4.000 euroko diru laguntza eta
antzezlana Poltsiko Antzerkiaren
Jaialdian estreinatzeko eta lau
emanaldi egiteko aukera. «La-
guntza hori eman ez baligute, se-
guruenik, han geldituko zen ideia
hura, eta ezingo genukeen obra
hau egin», adierazi du Gaztaña-
gak. «Jendeak ez daki nolako lana
eta inbertsioa egitea eskatzen
duen horrelako obra batek eta
zenbat ideia gelditzen diren taula-
ratu gabe baliabide faltagatik».

Urrian jakinarazi zieten lehia-
ketara aurkeztu zuten ideia hura
aurrera ateratzeko modua izango
zutela, eta buru-belarri jardun

dute harrezkero. Inprobisazio
saio batzuk egin zituzten aurrena.
«Eta haietan ateratako ideiekin
eta buruan zituzten beste batzue-

kin antzezlana idazteari ekin ge-
nion gero». Hiru bat hilabete izan
dituzte guztia prestatzeko, eta
Gaztañagak ziurtatu duenez, hiru

hilabete ez da ezer horre-
lako lan bat egiteko.
«Hutsetik hasi eta den-
dena sortu behar izan
dugulako: testua, esze-
nografia...».
Poltsiko Antzerkiaren

Jaialdiaren helburua da
antzerkia Donostiako
auzo guztietara zabal-
tzea, eta publikoarenga-
na ahalik eta gehiena
gerturatzeko ahalegin
horretan, berez antzer-
kia egiteko prestatuta ez
dauden lekuetan izaten
dira emanaldietako asko.
Gaztañagaren irudiko,
poltsiko formatua «ede-
rra» da publikoa oso ger-
tu egoten delako. «Eta

horrek ematen dizun berotasuna
jasotzea polita delako».
Baina antzerki emanaldiak an-

tzokietatik ateratzeak dituen oz-

topoez ohartarazi du sortzaileak.
«Beti esaten dugu arteak bere es-
pazioak behar dituela, espazio
duinak behar dituela. Oso ondo
dago publikoarengana hurbiltze-
ko ahalegina egitea, baina horrek
obraren kontra jokatzen du asko-
tan». Gaztañagak argi dauka ez
dela egokiena norbera antzezten
ari denean tabernako barra ireki-
ta egotea eta jendea hitz egiten
egotea. «Publikoak kontziente
izan behar du hor badagoela su-
frimendu bat artistarentzat,
ezohiko toki batean ari delako la-
nean». Zestoarraren ustez, publi-
koak ere ahalegina egin beharko
luke antzerkia ikustera antzokie-
tara joateko.

Tamaina ertaineko aretoak
Matriuska lana poltsiko antzerki-
rako sortu duten arren, Gaztaña-
gak ez du nahi obra formatu ho-
rretara bakarrik mugatzerik.
«Oso argi daukagu beste bide ba-
tzuk ere har ditzakeela eta gure
lana tamaina ertaineko aretoetan
oso-oso ondo kabi daitekeela».
Izan formatu txikiko emanaldien
bidez, izan tamaina ertaineko
aretoetan, antzezlana «ahalik eta
gehiena zabaltzea eta ahalik eta
jende gehienarengana iristea» da
bi sortzaileek nahi dutena, eta,
noski, «ikusleek obrarekin goza-
tzea». Gaztañagak uste du es-
kaintzen ari diren antzezlanak
badituela osagaiak «ibilbide polit
bat egiteko».

Donostiako Poltsiko Antzerkiaren 29. Jaialdian «oso harrera ona» izan du Amancay
Gaztañaga eta Iraia Eliasen azken lanak. Antzezlana zabaltzeko lanean ari dira orain.

‘Matriuska’-k hasi du bidea

Amancay Gaztañaga eta Iraia Elias sortzaile eta aktoreak, Matriuska antzezlanean. EIDER ITURRIAGA
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‘Matriuska’ komedia bat da,
baina gai oso serio batez hitz
egiten du: emakumeontzat
erreferente diren emakumeez»

«Indartsu egiten gaitu 
ereduak izateak eta barrua
beste emakume batzuez
beteta dugula konturatzeak»

«Ondo dago antzerkia
publikoari gerturatzea, baina
publikoak ere ahalegina egin
behar luke antzokira joateko»
Amancay Gaztañaga
Sortzailea

‘‘



13Proposamena

Unai Zubeldia 

M
argolari soila
baino gehiago
zen Jabier; ar-
tista kritikoa
zen, oso esku-

zabala, eta elkarrizketarako espa-
zioak sortzearen aldekoa. Asko
gustatzen zitzaion esperimenta-
tzea». Angela Morenoren hitzak
dira, Jabier Villarreal zenaren bi-
kotekidearenak. Iazko ekainaren
11n hil zen artista iruindarra, 57
urte zeuzkala, baina ordurako hi-
tzartuta zeukaten Eibarko Porta-
lea kultur etxean jarri beharreko
erakusketa. Bizitzaren kolpea jaso
ondoren, eta Villarreali omenaldi
txiki bat egiteko asmoz, proiek-
tuarekin aurrera egitea erabaki
zuten antolatzaileek. Gaur inau-
guratuko dute erakusketa, eta
martxoaren 8ra arte egongo da
ikusgai 26 lagunek elkarlanean
osatutako proposamen kolekti-
boa. Villarrealen beraren hainbat
lan ere egongo dira ikusgai, eta
baita Morenorenak ere.
Azken 30 urteotan EHUko Arte

Ederren Fakultatean irakasle

lanetan aritu zen artista iruinda-
rra, eta azkenaldian arte grafiko
digital edo teknologikoarekin
tematuta zegoela aitortu du
Morenok. «Teknologia berriak

baliatzea gustatzen zitzaion, eta
3D teknologiadun eskaner bate-
kin ari zen lanean azkenaldian; bi
dimentsiotan ere lan egiten zuen
beste batzuetan. Pasio handiz bizi

zuen bere lanbidea». Morenok
aitortu du «oso berezia» izango
dela Villarreal lantzen ari zen
lanetako batzuk Eibarren ikusgai
jartzea. «Bi dimentsioko obra

batzuk eta bideoak jarriko ditugu
erakusketan».
Jose Luis Mayor da Eibarko era-

kusketan parte hartuko duten
beste artistetako bat, eta irrikan
dago erakusketaren ateak zabal-
tzeko. «Oso erronka handia da
Portaleakoa, areto handia delako,
oso handia; gogotsu gaude». Ma-
yorrek azaldu du ez dutela zehaz-
tu erakusketarako gai jakin bat.
«Artista bakoitzak bere lanak
egin ditu, barrutik atera zaion
hori islatu du, eta horiek guztiak
jarriko ditugu Portalean». Pintu-
ra, eskultura, grabatuak, instala-
zioren bat edo beste... Denetik
ikusi ahal izango da erakusketan.
Aurretik ere, antzeko erakuske-
tak jarrita daude 26 artista horie-
tako asko, Donostian, Iruñean,
Tuteran, Tafallan eta Zizur Nagu-
sian (Nafarroa), esaterako. «30
bat urte dauzka artistarik gaztee-
nak, eta 65 helduenak, ni tarte-
an», zehaztu du Mayorrek.

Sarrera, doan
Moreno, Mayor eta Villarrealez
gain, artista hauen lanak egongo
dira gaurtik martxoaren 8ra Eiba-
rren: Aitor Etxeberria, Alfonso
Askunze, Alfredo Murillo, Angel
Arbe, Blas Campos, Celia Eslava,
Felix Ortega, Gorka Salmeron,
Izaskun Alvarez, Javier Poveda,
Jokin Manzanos, Jose Antonio
Azpilikueta, Jose Miguel Corral,
Joxan Iza, Juan Belzunegi, Juan
Gabriel Vich, Julio Pardo, Maria
Jimenez, Patxi Aldunate, Patxi
Txiki, Sukru Karakus, Txaro Fon-
talba eta Txema Goldaratzenak.
Erakusketan «denetik» ikusi

ahal izango dutelako, Eibarrera
bertaratzeko gonbita egin die Ma-
yorrek herritarrei. «Batzuek, gai-
nera, lan berezi batzuk prestatu
dituzte Jabierren omenez», gai-
neratu du Morenok. «Ederra
izango da». Astelehenetik ostira-
lera, 09:00etatik 21:30era egongo
da zabalik Portalea; larunbatetan,
10:00etatik 13:30era eta 16:00eta-
tik 21:00etara, eta igandeetan,
10:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 21:00etara. Ez da sa-
rrerarik ordaindu beharko artela-
nak ikusteko.

Jabier Villarreal artistaren omenez erakusketa bat inauguratuko dute gaur, Eibarko
Portalea kultur etxean. 26 artistaren lanak ikusi ahal izango dira martxoaren 8ra arte.

Hitzemanda zegoen moduan
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1 Javier Villarreal. Artista iruin-

darra hil aurreko azken hilabetee-

tan lantzen ari zen hainbat lan jarri-

ko dituzte ikusgai, paisaia bat tar-

tean. HITZA

2 Jose Luis Mayor. Normalean,

pinturarekin lan egiten du Mayo-

rrek. HITZA

3 Angela Moreno. Amaren ome-

nez egindako lan batzuk eraman-

go ditu Morenok; duela lau urte hil

zitzaion. HITZA



MUSIKA

AIAAristerrazuko erromeria: 

Mirari, Aintzane eta Lutxurdio.

b Igandean, 18:30ean, Andatzan.

ANDOAINSaia Goait eta Lamiak.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

ARRASATEAssata.
bBihar, 23:00etan, Irati topalekuan.

ARRASATEXabi Bandini.
bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

AZKOITIAMikel Uraken

eta Abereh.

b Igandean, 19:00etan, Matadeixen.

AZPEITIALarra Bideak eta Lizar.

bGaur, 19:00etan, Sanagustin

kulturgunean.

AZPEITIABidean.

bBihar, 18:30ean, Sanagustin

kulturgunean.

AZPEITIA Ilegales.

bBihar, 22:30ean, Sanagustin

kulturgunean.

BERGARANizuri Tazuneri,

Gual.icho eta Turtukiña DJ.

bGaur, 22:30ean, Kartzela Zaharra

gaztetxean.

DEBAHezurbeltzak.

bGaur, 22:30ean, Itziarren,

Burugorri ostatuan.

DONOSTIAAmaia Etxeberria 

eta Naia Iturrioz.

bGaur, 19:30ean, Añorgako

gaztetxean.

DONOSTIADavid Grajal.

bGaur, 20:00etan, Tomas

tabernan.

DONOSTIASkakeitan.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIASlim Fit 

eta La Bona Dea.

bGaur, 21:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAMusikene Party: 

No More Jazz Brassband.

bGaur, 22:00etan, Dokan.

DONOSTIACecilio G. 

eta Face Down Ass Up! DJs.

bGaur, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Invisible War, 

Nork Zer?! eta Stronger Together.

bBihar, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIAAlfonso Gomez.

bBihar, 20:00etan, Viktoria

Eugenia antzokian.

DONOSTIATypically Tina.

bBihar, 21:00etan, Kursaalean.

DONOSTIAGene on Earth & Pizky.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAUdal Txistulari Taldea.

b Igandean, 12:15ean, Konstituzio

plazan.

DONOSTIAMr. Cholo, Sustrai 

Soinuak eta BRK meets GD.

b Igandean, 16:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIANiño de Elche: 

Colombiana.

b Igandean, 19:00etan, Viktoria

Eugenia antzokian.

DONOSTIAAsier Ardaiz & Friends.

bAsteartean, 20:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIAThe Thunderbeats.

bAsteartean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIAFrancisco Escudero

Kontserbatorioko ikasleen kantu

errezitala.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

San Telmo museoan.

DONOSTIAStephen Loveridge:

Matangi/Maya/M.I.A.

bAsteazkenean, 19:15ean, 

Egia kultur etxean.

DONOSTIALos Juanes.

bAsteazkenean, 19:30ean, Fnac-en.

DONOSTIAVLMV eta Codes 

in the Cluds.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIA Iker Lauroba 

& Beste Urtaroak.

bOstegunean, 20:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIADelica Chamber 

Orchestra: Morricone eta Italiako

zinerik onena.

bOstegunean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

EIBARThe Skeletors.

bGaur, 23:00etan, Ez Dok aretoan.

EIBAR Iker Freire, Elena Roldan,

Maria Mendia eta Itsasne Monas-

terio: In Cantibus.

bBihar, 20:30ean, Koliseoan.

EIBARMutilated Judge, Ferosz

eta Hellwatch.

bBihar, 21:30ean, gaztetxean.

EIBARCielito musika banda.

b Igandean, 12:30ean, Koliseoan.

EIBARLisker.

bOstegunean, 17:00etan, Untzagan.

ERRENTERIAAgrupacion Coral

Tafallesa.

bBihar, 20:00etan, Madalenaren

basilikan.

ESKORIATZASala Bros & Sabin.

bGaur, 22:30ean, Inkernun.

HONDARRIBIA Jamaican Jazz 

Lovers, Titanians In Dub eta 

Reparations DJ Set.

bBihar, 22:00etan, Psilocybenean.

IRUNJose Luis Azkue, Luis Mariano

Orkestra eta Angel Pazos: 

Alambiqueando.

bBihar, 19:00etan, Amaia zentroan.

IRUNSonakay.

b Igandean, 19:00etan, Amaia

zentroan.

LAZKAOGontzal Mendibil 

eta Kantaka abesbatza.

bGaur, 20:15ean, Areria aretoan.

LEGAZPIUdal Musika Banda
b Igandean, 13:00etan, Latxartegin.

LEGORRETASua eta Rodeo.

bGaur, 23:00etan, antzokian.

OÑATIXatiro eta Dupla.
bGaur, 22:00etan, Antixena

gaztetxean.

OÑATIRuper Ordorika.
b Igandean, 19:00etan, Santa Anan.

TOLOSAThe Herrikide’s: 
Inauterietako kontzertua.

bGaur, 22:00etan, San Frantzisko

elizan.

ZARAUTZLorelei.
bGaur, 18:00etan, Modelon.

ANTZERKIA

ALEGIAAne Labaka eta Beatriz

Egizabal: Erradikalak ginen.

bGaur, 22:00etan, Elizpe zinean.

ANDOAINArtedrama, Axut 

& Dejabu: Zaldi Urdina.

bBihar, 20:30ean, Basteron.

ANDOAINSpasmo Teatro: Giza

gorputzaren erdigunera bidaia.

b Igandean, 17:00etan, Basteron.

AZKOITIABorobil Teatroa: 

Hansel eta Gretel.

bBihar, 18:00etan, Baztartxo

antzokian.

AZPEITIAEkain-Txou: Alejop!.

bBihar, 17:00etan, Soreasu

antzokian.

BERGARATxalo: Ene ba!.

bBihar, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIALas Pituister: 

Qué contamos cuando contamos.

bGaur, 20:00etan, Miralles

jatetxean.

DONOSTIAElur: Esnatu naiz.

bGaur, 20:00etan, La Tabernan.

DONOSTIATartean Teatroa: 

Simplicissimus kabaret.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIA Iraia Elias eta Amancay

Gaztañaga: Matriuska.

bGaur, 20:00etan, Martutenen,

Etxarriene auzo etxean, eta bihar,

19:00etan, Kontadores aretoan.

DONOSTIANoemi Ruiz & Asier

Hormaza: Aupa y olé.

bGaur, 20:00etan, Convent

Gardenen, eta bihar, 19:00etan,

Egiatarra zahar etxean.

DONOSTIARobin Torres: 

Hija de la Luna.

bGaur, 20:30ean, Kursaalean.

DONOSTIATxiki: 40 urte 

eta aldapan behera niek.

bGaur, 22:00etan, Piker tabernan.

DONOSTIATxotxongilo Taldea:

Galtzagorriak.

bBihar, 17:00etan, Aiete kultur

etxean.

DONOSTIAEidabe: Futbolariak

eta printzesak.

bBihar, 17:30ean, Ernest Lluch

kultur etxean.

DONOSTIAAdos: Igel euria

/ Lloviendo ranas.

bBihar, 20:00etan, euskaraz, eta

igandean, 19:30ean, gazteleraz,

Lugaritz kultur etxean.

DONOSTIAPoltsiko Jaialdiaren

Festa: The Chanclettes taldearen

Diskomobila, Paula Valluercaren

Madame Señorita: Her(Z)eta 

Nerea Arriolaren Dolox.

bBihar, 21:30ean, Intxaurrondo

kultur etxean.

DONOSTIATeatro Gorakada: 

Pinocchio.

b Igandean, 17:30ean, Antzoki

Zaharrean.

DONOSTIASol Maguna eta 

Gemma Martinez: Monolokos

bakarrizketak.

b Igandean, 19:00etan, Via Foran.

DONOSTIAPaula Valluerca: 

Madame Señorita: Question.

b Igandean, 19:00etan, Altxerrin.

ELGETABarrexerka: Barre Tourra.

b Igandean, 18:00etan, Espaloian.

ELGOIBARTxalo: ¿Qué nombre...?.

bGaur, 20:30ean, antzokian.

ELGOIBARTxalo: 20.000 legoa

itsaspeko bidaian.

b Igandean, 16:30ean, antzokian.

ERRENTERIAKabaret Festa: 

Bazen Behin Clown taldearen 

Sexijentziak askatuz, Eneko Gil,

Yogurinha Borova eta DJ 2ttor.

bGaur, 20:00etan, Niessen

kulturgunean.

ESKORIATZATrokolo pailazoak:

In concert.

bOstegunean, 17:30ean, Zaldibar

antzokian.

Bergara b Musika

Utikan San Balentin!
Maitasun erromantikoaren aurkako jaialdia antolatu dute gaur Bergarako

Kartzela Zaharrean: Anti Sanbalentin Orgasmikoa, afro, reggaeton eta trap

doinu errebeldeekin dantzatu eta izerditzeko. 22:30ean Nizuti Tazuneri tal-

dea ariko da, eta ondoren Gual.icho eta Turtukiña. EIDER ITURRIAGA / IZARBE PHOTO
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HERNANIMarie de Jongh: 
Ikimilikiliklik.

bBihar, 12:00etan, Biterin.

HONDARRIBIATitzina Teatro: 

La zanja.

bGaur, 20:00etan, Itsas Etxean.

ORDIZIATanttaka: Giltzadun

etxea.

bGaur, 22:15ean, Herri antzokian.

VILLABONA-AMASAArtedrama,

Axut & Dejabu: Zaldi Urdina.

b Igandean, 19:30ean, Gurea

antzokian.

ZUMAIAArtedrama, Axut 

& Dejabu: Zaldi Urdina.

bGaur, 22:00etan, Aita Mari

antzokian.

DANTZA

BEASAINAurtzaka taldearen 

jaialdia.

bBihar, 16:30ean, Usurbe antzokian.

DONOSTIA Iron Skulls Co: 

No sin mis huesoseta Kintsugi.

bGaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.

DONOSTIAAdriana Bilbao: 

Burdina.

bBihar, 20:00etan, Gazteszenan.

EIBARKezka taldea, Jainaga 
eta Narbaiza trikitilariekin: 

koko-dantzak eta koko-eskea.

bBihar, 08:30ean, Merkatu plazan;

jarraian, 16:00ak arte, Arrate eta

Gorosta bailaretan; eta 19:00etatik

21:00etara, herrigunean.

TOLOSAUdaberri taldea: 

Gaur Txantxo naiz.

bGaur, 20:30ean, Zerkausian.

BERTSOLARITZA

ASTIGARRAGABertso bazkaria:

Maialen Lujanbio eta Aitor Mendi-

luze.

b Igandean, 14:00etan, Ipintza

sagardotegian.

BEASAINBertso afaria: Onintza

Enbeita eta Maialen Lujanbio.

bBihar, 20:30ean, Arranon.

ESKORIATZAUxue Alberdi eta

Andoni Egaña, eta Iker Badiola. 

Eider Bilbao eta Onintze Salazar:

Jakinduriek mundue erreko dau!

bBihar, 19:30ean, Zaldibar

antzokian.

OÑATIDizdaitte Sariketar: Maite
Sarasola, Ane Zuazubizkar, Txaber

Altube, Oihana Arana, Maddi Ane

Txoperena eta Urko Arregi.

bBihar, 17:30ean, Ikatz tabernan.

HITZALDIAK

ARETXABALETAEkologistak

Martxan: Kontsumo greba 

feministarantz martxoan eta beti.

bAsteartean, 18:30ean, Arkupen.

BERGARA Juan Martin Elexpuru:

Euskararen historia.

bAsteartean, 19:00etan, Olaso

dorretxean.

DONOSTIA Imanol Agirretxe, 

Mikel Alonso, Manu Lareo eta

Maddi Torre: Futbolistas: 

la vida fuera del futbol.

bGaur, 18:30ean, Ernest Lluch

kultur etxean.

DONOSTIAMiriam Okariz: 

Marrazkitik moda eta dekoraziora

eskola magistrala.

bBihar, 18:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAEva Millet: Conse-

cuencias de la sobreprotección.

bAsteartean, 17:30ean, Tomasene

kultur etxean.

DONOSTIAElhuyar: Fabrikazio

aurreratua. Miniaturizazioarekin

eta automatizazioarekin lanean.

bOstegunean, 19:00etan, 

San Telmo museoan.

ESKORIATZALaura Moran: 

Sexua, mitoak hausten.

bGaur, 19:00etan, Zaldibar

antzokian.

ESKORIATZABittor Rodriguez:

Zer da elikadura osasungarriaren

kontu hori?.

bAsteartean, 19:00etan, Zaldibar

antzokian.

HERNANILuis Txillida, Fernando
Golvano eta Eusebio Leranoz:

Eduardo Chillida, portero del 

espacio.

bBihar, 18:00etan, Txillida Lekun.

IRUNDark Red Team: Meazuri: 

argiak eta koloreak. Iraganera 

bidaia.

bBihar, 19:00etan, Oiasso museoan.

LARRAULAitzpea Leizaola: 
Mozorroaz haratago. Inauteriak

Euskal herrian atzo eta gaur.

bAsteartean, 19:00etan,

liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARETXABALETAMadama 

Butterflyopera, Sydneyko Opera

Housetik.

bGaur, 19:30ean, Arkupen.

Errenteria b Kabaret Festa

LGTBI+ Mahaia, taulara
Errenteriako LGTBI+ Mahaiak Kabaret Festa antolatu du gaur arratsera-

ko, Niessen kulturgunean. Bazen Behin Clown taldeak Sexijentziak aska-

tuz taularatuko du —argazkian—, eta, Eneko Gilen eta Yogurinha Borova-

ren emanaldiez gain, DJ 2ttor ariko da musikarekin gaua girotzen. HITZA

DONOSTIAPeter Bogdanovich:

La última película (1971).

bGaur, 18:45ean, Aiete kultur etxean.

DONOSTIANancy Meyers: 

Seis días y siete noches (1998).

bAstelehenean, 18:00etan,

Tomasene kultur etxean.

IRUNEz, eskerrik asko! Gladysen

leihoadokumentala.

bGaur, 20:00etan, Amaia zentroan.

LAZKAOMendi Astea: Haute 

Route Ecrins-Meuse, Incognita 

patagonia, Al otro lado de al cuerda

eta Elur goritan Kamchatka.

bAstelehenetik ostegunera,

19:30ean, Arerian.

LEGAZPIEz, eskerrik asko! 
Gladysen leihoadokumentala.

bGaur, 19:30ean, Latxartegi

aretoan.

OÑATIEz, eskerrik asko! 
Gladysen leihoadokumentala.

bAsteartean, 19:00etan, Zinema

aretoan.

VILLABONA-AMASAPush.

bAsteartean, 20:00etan, Gurea

antzokian.

BESTELAKOAK

ARETXABALETAAne Gebara

ipuin kontalaria: Liburutegiko 

sekretuak.

bBihar, 11:30ean, liburutegian.

ARETXABALETATxapel Txin

Eguna.

bBihar, 12:00etatik aurrera,

herrigunean.

ARRASATELur Korta ipuin 
kontalaria.

bAsteazkenean, 18:00etan, 

Santa Marinako luburutegian.

ASTEASUBuhameak: Erik eta
Win. Unai Muñoa eta Ander Liza-

rralde bertsolarien eta Imanol Ka-

mio eta Aitor Atxega musikarien

lana.

bGaur, 20:00etan, udal aretoan.

ESKORIATZA Jon Kepa Eureka:

Zientzia edo magia? ikuskizuna.

b Igandean, 17:00etan eta

18:30ean, Zaldibar antzokian.

ESKORIATZAUrdelardero Eguna.

bOstegunean, 10:30etik aurrera,

plazan.

OÑATIEuskal Errepublikaren
Eguneko azoka: Goiener, Izarkom,

Koop57 eta Ortuzabal proiektuak.

bBihar, 11:00etan, Foruen plazan.

ORIOMiriam Mendoza ipuin 

kontalaria.

bAstelehenean, 18:15ean, kultur

etxean.

TOLOSACastillo Suarez, Irautera

poema liburuari buruz solasean.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Galtzaundi irakurle taldean.

ZESTOA Jose Luis Otamendi, 

Disoluzio agiriakgaitzat hartuta.

bOstegunean, 18:30ean, Irakurle

taldean.
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Miren Garate 

1970eko eta 1980ko hamarkade-
tan Euskal Herrian izandako nu-
klearren aurkako borrokari bu-
ruzko ezagutzan egon daitekeen
hutsunea betetzea du helburu Ez,
eskerrik asko. Gladysen leihoa

dokumentalak; horrekin batera,
Gladys del Estal estatuaren bikti-
ma dela aldarrikatzen du. Bertha
Gaztelumendik zuzendu du, eta
gidoia Sabino Ormazabalena da
(Donostia, 1953). Azaroan estrei-
natu zuten, eta, Ormazabalen esa-
netan, harrera «oso ona» izan du.
Gaur bertan, Legazpin eta Irunen
emango dute, eta datozen asteotan
beste herri askotan izango da ikus-
teko aukera: Ataunen, Oñatin,
Donostian, Bergaran, Ordizian,
Tolosan... Emanaldien tokiak eta
orduak ezeskerrikasko.eus ata-
rian daude zehaztuta.
Bertha Gaztelumendi zuzenda-

riak eta biok barrutik bizi izan ze-

nuten zentral nuklearren aurka-

ko borroka. Nola gogoratzen du-

zu mugimendu hura?

Borroka antinuklearra eta anti-
militarista izan zen, eta oraindik
ere bada: Bardeako tiro eremua
eta Garoñaren hondakin erradio-
aktiboak hortxe daude. Oso garai

interesgarria izan zen, eta hantxe
ikasi genuen zer den natura zain-
tzea, erabakiak beste norbaiten
esku ez uztea, demokrazia parte
hartzailea, maitasuna, batera joa-
nez gero herri batek duen inda-
rra... Eskola ona izan zen, eta ate-
ak ireki zizkion gaurko ekologis-
moari.
Nolatan lortu zuen mugimendu

hark hain jende ezberdina ba-

tzea?

Hamarkada haietan, kalean zeu-
den egiazko komunikazioa eta
saltsa. Diktaduraren bukaera
edo/eta ondorengo urteak ziren.
Dena aldatu nahi genuen, eta au-
kerak bazeudela sinesten genuen.
Bide antzekoan sektore zabal bat
zegoen, eta bat egin genuen, aniz-
tasunez eta gogoz: auzo elkarteek,
zentrala beren etxe ondoan nahi
ez zutenek, antimilitaristek, eko-
logistek... Ingurumenaren eta gu-
re herriaren etorkizuna erabaki-
tzeko aukera, kontrola eta parte
hartze publikoa erreibindikatzen
genituen. Horregatik, funtsezkoa
izan zen elkarrekin loturarik ez
zuten gizarte geruza asko mobili-
zatzea lortu izana. Gaurko tes-
tuinguru politiko, kultural eta so-
ziala ezberdina denez, ezin da
konparatu.

Zeuk proposatu zenion Bertha

Gaztelumendiri dokumentala

egitea. Zergatik iruditzen zitzai-

zun beharrezkoa? 

Erronka pertsonala izan da bate-
tik, bai, baina, segituan, biena,
eta, aurrerago, talde zabal batena.
Dokumentala mugimenduaren
barrutik egina dago. Barrutik
kontatzen da, eta barruko anizta-
sunak adierazten ditu: estrategia
ezberdinak, antolaketak nolako-
ak ziren, zer-nolako ekitaldiak
egin ziren, eztabaidak... Hori dena
transmititu behar zen. Eta, horre-
gatik, erronka pertsonaletik ko-
lektibora pasatu da. Iragana ez da
ahaztu behar; kontatu egin behar
da, handik ikasteko. Gainera,
Gladys estatuaren biktima bat de-
la eta aitortza behar duela errei-
bindikatzen jarraitzen dugu. Hori
lortu arte hemen izango gara.
Zein aukera daude aitortza hori

lortzeko?

Orain dagoen aukera da Euskal
Autonomia Erkidegoan 1978 eta
1999 bitartean izandako motiba-
zio politikoko indarkeria egoeran
giza eskubideen urraketak jasan
dituzten biktimei errekonozi-
mendua eta erreparazioa ematea-
ri buruzko uztailaren 28ko
12/2016 Legeari heltzea. Nafarro-

ako legearekin gauza bera gerta-
tzen da. Nahiz eta orain inpugna-
tuak dauden, aurrera aterako di-
ren itxaropena daukat. 
Askok ez dute jakingo Euskal

Herrian lau zentral nuklear egite-

ko proiektuak egon zirenik.

Gladys del Estal bera ere ez da

hain ezaguna. Zer esango zenu-

ke hari buruz?

Gure dokumentalarekin hutsune
hori betetzen lagundu nahi dugu.
Gladysi dagokionez, mugimendu
ekologistaren barruan bada eza-
guna; sinbolo bat bihurtu zen hil
ondoren, eta urtero omenaldiak
antolatzen dira hura oroitzeko.
Donostiako Egia auzoko 23 urte-
ko neska bat zen. Donostiako le-
henengo talde ekologistako par-
taide izan zen, nirekin batera; ak-
tibista sutsua: ingurumenarekin

erlazionatutako jarduerak egiten
zituen haur talde bat sortu zuen
auzoan...
Nolakoa izan da gidoia egiteko

prozesua? 

Edozein gidoi behin eta berriz al-
datuz joaten da: dokumentalaren
muntaketa egiten ari zarenean,
moztu egin behar duzunean errit-
moa ez galtzeko, pasarte bat tokiz
aldatu behar denean... Asko ikas-
ten da, baina sufritu ere bai, zure-
tzat garrantzitsuak diren gauza
batzuk kendu egin behar direlako.
Mugimenduan parte hartu duten
33 pertsonaren testigantzak jaso
ditugu. Asko dira, baina beharrez-
koak ziren hainbat gai jorratzeko.
Eta utzi ez didatelako; niregatik
balitz, batzuk gehiago sartuko ni-
tuzkeen. Eskerrak zuzendari on
bat neukala ondoan, bestela...

«Iragana kontatu 
egin behar da, 
handik ikasteko»

Sabino Ormazabal 
‘Ez, eskerrik asko. Gladysen leihoa’ dokumentalaren gidoigilea

Protesta baketsu batean, Guardia Zibilak hil egin zuen Gladys del Estal
ekologista, tiroz; baina, gaurkoz, ez dute estatuaren biktimatzat hartzen.
Gertaera hura eta borroka antinuklearra kontatzen ditu dokumentalak.
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