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Karmele Uribesalgo Alzola

H
erriaren zen-
troa edo nukle-
oa izaten dira
maiz ostatuak.
Udalerri txiki
askotan ez da

besterik izaten; gainontzean ez
dago tabernarik edo dendarik, eta
bilgune bilakatzen dira ostatuak,
herri txikien bizigarri. Udalare-
nak izan ohi dira lokalak, eta
errentan hartzen dituzte ostala-
riek. Herriaren erdigunean ego-
ten dira normalean, eta ohikoa da
udaletxearen eraikinean bertan
egotea ostatua. Gainera, kasu ba-
tzuetan, negozioa kudeatzeko ar-
dura duen familiak eraikinean
bertan bizitzeko aukera izaten du.
Aspalditik datorren zerbitzu bat
da, eta duela urte batzuk, ostalari-
tzako ohiko zerbitzuak eskain-
tzeaz gain, udalaren posta eta
bandoak ere banatzen zituzten
lokal horietako langileek. Gaur
egun, taberna eta jatetxe dira Gi-
puzkoako ostatu gehienak, baina
badaude bezeroei lo egiteko lekua
eskaintzen dietenak ere.
MutiIoako ostatuko arduradu-

na da Iñaki Telleria (Gasteiz,
1993). «Ostatua ezinbestekoa da
herri txikientzat; lekurik garran-
tzitsuena da», adierazi du. Bas-
que Culinary Centerreko ikaslea
izan zen Telleria. Ordiziako Oian-
gu jatetxea kudeatzen egon zen
lau ikaskiderekin batera, baina
«abentura» bakarrik egiteko go-
goa piztu zitzaion, eta horrela iri-
tsi zen Mutiloara. Orain lau langi-
le aritzen dira negozio horretan:
bi sukalde barruan, eta beste bi
kanpoan. «Ostatu batek, inber-
tsio ez oso handi batekin, nego-
zioa aurrera eramateko aukera
ematen dizu». Telleriari «leku
polita» iruditu zitzaion Mutiloa-
ko ostatua proiektua martxan
jartzeko. Aurretik jatetxeak «os-
pea» zuela azaldu du, eta horrek

lagundu ziola bere negozioari eki-
terakoan. Bestela ere, instalazio-
ak «oso ongi» daudela azpima-
rratu du; ongi ekipatuta dagoela,
eta jangela txikia baina berria
dela. «Ni bakarrik nagoenez su-
kaldean, nahi nuena zen jende
gutxirendako prestatzea janaria,
baina mimoarekin egitea», ze-
haztu du. 25-30 lagunendako to-
kia du ostatuko jatetxeak. 
Herriko jendearentzat garran-

tzitsuena taberna dela azaldu du
Telleriak, jendearekin elkartzeko
leku bat dela uste baitu. Hala ere,
jatetxeak ere badu indarra Muti-
loan. Enpresetatik iristen dira be-
zero asko astean zehar, eta aste-
buruetan, berriz, ohikoagoa da
familiak izatea jangelan. «Jatetxe
berezia da, denetariko jendea
etortzen baita, eta horrek ilusioa
egiten digu». Taberna eta jatetxe-
az gain, lau logela ere badituzte
ostatuan. Urte barruan, euskal
herritarrak izaten dira gaua pasa-
tzera joaten direnak, baina uda
partean, besteak beste, Frantzia-
ko, Alemaniako eta Italiako bisi-
tariak izaten dituztela azaldu du.
«Eguna hirietan pasatzen dute,
eta gero hona itzultzen dira lasai-
tasun eta mendi bila». Hala, bi-
daia «askoz ere merkeagoa» ate-
ratzen zaiela adierazi du. Mutiloa-
rrentzat ere berezia da atzerritik
iritsitako bisitariak izatea herrian.
«Duela urte batzuk pentsaezina
zen Alemaniako matrikula bat
ikustea hemen, eta polita da, ba-
tez ere herriko zaharrenentzat,
ezin izan baitute asko bidaiatu,
eta orain, mugitu gabe kanpoko
jendearekin hitz egiteko aukera
baitaukate».

Beharretara moldatzen
Duela urtebete eskas ireki zuen
taberna eta jatetxea dituen osta-
tua Larraulen Iker Urangak (Do-
nostia, 1975), Lorena Arteaga bi-
kotekidearekin batera. Uste du
herriarentzako «bizia» dela osta-

tua. Hogei urtetik gora zerama-
tzan Urangak sukaldaritzan, eta
Donostia inguruan negozioa za-
baltzeko asmotan zebilen. Or-
duan iritsi zitzaion Larraulgo os-
tatua irekitzeko aukera. «Ez
nuen herria ezagutzen, baina mo-
torra hartuta etorri nintzen hona,
eta pila bat gustatu zitzaidan»,
azaldu du. 
Hasiera «gogorra» izan zela ai-

tortu du, irekierak «zailak» iza-
ten baitira. Hala ere, jendeak ha-
rrera oso ona egin diela adierazi
du. Negozioari ekin ziotenetik
argi ikusi zuen jatetxearen aldeko
eginahala egin behar zutela:
«Gastronomikoki funtzionatzen
ez badu, ezinezkoa izango da au-
rrera egitea». Brasaren alde egin
dute Larraulen, eta Urangaren hi-
tzetan, harrera ona izan du. Osta-
tuek aurrera egin dezaten, tokiko
egoera aztertu behar dela uste du,
eta horren arabera moldatu behar
dela eskaintza.  
Herriari ekarpen bat egin eta

Herri txiki askotan ez dago dendarik eta tabernarik.
Ostatuak dira herritarren bilgune bakarra, eta horiek
ematen diote bizia herriari. Tabernaz gain, jatetxea izaten
dute sarri, eta kasu batzuetan, baita lo egiteko lekua ere.  

Elkartzeko toki eta
herrien bizigarri

Iñaki Telleria, Mutiloako ostatuko

sukaldean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

bizitasuna emateko, ekintzak an-
tolatzen dituzte. Ostegunero pin-
txo-potea izaten dute ostatuan,
baina, horrez gain, izan dituzte
bestelako ekintza batzuk ere: Jo-
seba Tapia musikariarekin kon-
tzertu-afari bat egin zuten, eta Za-
poreak proiektuarekin bazkari
solidario bat, besteak beste.
«Ekintzak antolatzen ditugu, beti
gastronomiarekin lotuta, eta gure
asmoa horrekin jarraitzea da». 
Herriko lokal bakarra da, eta

ostatuan dendarik ez duten arren,
saltzen dute ogia. Datozen hilabe-
teetan herritar batzuen produk-
tuak eskaintzen ere hasi nahi
dute, hala nola eztia eta gazta.
«Eguneroko produktuak saltzen
ez baditugu ere, norbaitek behar
izanez gero, ematen diogu, baina
saldu ez», zehaztu du. 

Tokiko produktuak
Antzeko egoera dute Gabirian.
Duela hiru hilabete hartu zuten
ostatua Eider Martinezek (Zuma-

Ostatu batek, inbertsio
ez oso handi batekin,
negozioa aurrera
eramateko aukera
ematen dizu»
Iñaki Telleria
Mutiloako ostatuko arduraduna

«Ostatuak gastronomia
aldetik ez badu
funtzionatzen,
ezinezkoa izango da
aurrera egitea»
Iker Uranga
Larraulgo ostatuko arduraduna

«Dietista bat daukate
eskolan, eta guk
egunero janaria
prestatu eta jaten
ematen diegu haurrei»
Eider Martinez
Gabiriako ostatuko arduraduna

«Nekatuta nengoen
gehiegizko lanaz, 
eta beste bizitza 
mota bat bilatzea 
planteatu nuen»
Marcos Esteban
Alkizako ostatuko arduraduna

«Horrelako tokietan,
errenta kenduko nuke,
eta gastuei aurre
egiteko laguntzak
eskainiko nituzke»
Idoia Urtuzaga
Beizamako ostatuko arduraduna

‘‘
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rraga, 1990) eta Mikel Azuraba-
rrenak. Denda txiki bat dute loka-
lean bertan, baina, denbora gutxi
daramatenez negozioarekin,
oraindik ez diote eman gustatuko
litzaiekeen indarra. Gaur-gaur-
koz, ogia eta herriko jendearen
hainbat produktu saltzen dituzte.
«Badugu hori indartzeko asmoa,
eta bertatik bertarako produk-
tuak eskaintzen hastekoa», azal-
du du Martinezek. 
Taberna eta jatetxe zerbitzuaz

gain, beste bat ere eskaintzen
dute Gabiriako ostatuan: herriko
umeentzako jangela dute: «Me-
nua aukeratzen duen dietista bat
daukate eskolan, eta guk egunero
janaria prestatu eta jaten ematen
diegu haurrei». Guztira, 30 ikasle
inguru izaten dituzte ostatuan
bazkaltzen. Martinezek aitortu
du «lan gehiago» egin behar du-
tela zerbitzu hori eskaintzeko,
baina «bizitasuna» ematen dio-
tela haurrek lokalari. 
Aurrera begira, logelak jarri

nahi dituzte Gabiriako ostatuko
arduradunek, eta obretan ari dira
jada. «Ostatua herriaren nukleoa
da, eta hori izan ezean, herria ezer
gabe gelditzen da». Horretaz
konturatuta hasi ziren ekintzak
antolatzen. Kontzertu bat izan
zuten ostatuko ateak ireki bezain
pronto, eta aurrerantzean ere ho-
rrelakoak egiteko asmoa azaldu
du ostatuko arduradunak. 

Bizitza estilo berria

Alkizako ostatuan ez dago lo egi-
teko lekurik, baina tabernan eta
jatetxean askotariko jendea jaso-
tzen dute, bai herrikoak, baita
inguruko udalerrietakoak ere.
Marcos Esteban (Irun, 1989)
arduradunak azaldu duenez,
Tolosako, Villabonako eta Anoe-
tako jende asko joaten da ostatu-
ra. «Plater batzuk tradizionala-
goak dira, baina aukera
ezberdinak eskaintzen saiatzen
gara, beste toki batzuetan aurki-
tzen ez direnak», zehaztu du.
«Kasualitatez» iritsi zen Esteban
Alkizara. Kostaldeko jatetxeetan
aritu izan da lanean, leku turisti-
koetan. Ziburun (Lapurdi) zegoe-
la iritsi zitzaion Alkizako ostatua
hartzeko aukera. «Nekatuta
nengoen gehiegizko lanaz, eta
beste bizitza mota bat bilatzea
planteatu nuen». 
Horrela iritsi zen Alkizara,

2018ko abuztuan, eta bere bikote
Klo Charonekin batera hartu
zuen ostatua. Gaur egun zazpi
lagun dabiltza lanean: hiru sukal-
dari eta lau zerbitzari. Estebanek
aitortu du hasieratik harrera ona
izan zuten arren jendeari
«kosta» egin zitzaiola ostatuare-
kiko konfiantza hartzea, ostatua

«garai ez oso onak» bizitzetik
baitzetorren. Hala ere, hartu dute
erritmoa, eta tabernako eta jate-
txeko zerbitzuez gain, ahalegin-
tzen dira hilabetean behin kon-
tzerturen bat antolatzen edo
bestelako egitasmo kulturalen
bat prestatzen ere.  
Kasu gehienetan bezala, herri-

ko lokal bakarra da; ez dago beste
tabernarik edo dendarik. Osta-
tuan gozokiak ere saltzen dituzte,
baina ez besterik. «Herritarrek ez
dute eskatzen dendarik jartzea,
eta lekurik ere ez dago». Hala ere,
Larraulko ostatuko Urangak
bezala, Alkizako ostatuko Este-
banek ere azaldu du norbaitek
etxerako produkturen bat behar
badu, eskatu eta 
ematen dietela. Izan ere, nahiko
ohikoa da herri txikietako osta-
tuetan horrelako mesedeak egi-
tea.  

Haurrentzako txokoa

Ostatuen ohiko zerbitzuez apar-
te, Beizamako ostatuak badu
berezitasun bat; haurrentzako
txoko bat daukate, txikipark
erako jolasleku bat. Taberna eta
jatetxea dute, eta Idoia Urtuzaga
(Nuarbe, 1969) arduradunaren
esanetan, haurrei begirako apar-
teko eskaintza horrek jendea era-
karri du. Haren ustetan, «piztu»
egin du herria: «Eremu hori
hutsik zegoen, eta udalak pentsa-
tu zuen egokia izango zela hau-
rrentzako prestatzea; asmatu
zuten». Herriko jendeaz gain,
ingurukoak ere hurbiltzen dira
Beizamako ostatura, besteak
beste, Azkoititik, Azpeititik eta
Tolosatik. Herrian antolatzen
diren ekintza ugari ere ostatuan
bertan egiten dituzte, gaztaina-
janak, kasu.  
Duela hamar urte langabezian

gelditzean erabaki zuen negozioa
hartzea Urtuzagaren familiak.
Orain, senarrarekin eta alabare-
kin aritzen da lanean ostatuan.
«Hasieran kostatu zitzaigun
erritmoa hartzea, aurretik egon-
dakoek oso gaizki utzi baitzuten
taberna, baina oso urte onak izan
dira orain artekoak», azaldu du.
Hala ere, laguntza falta nabari du
Urtuzagak, batez ere ekonomi-
koa: «Horrelako tokietan, erren-
ta kenduko nuke, eta gastuei
aurre egiteko laguntzak eskaini-
ko nituzke». 
Aste barruan herritarrak egu-

nerokotasunean murgilduta ibil-
tzen direla eta, ostatura jende
gutxi joaten dela adierazi du.
Ostalaritzak asteburuetan har-
tzen du indarra, eta, ondorioz,
negozioa aurrera eramateko bul-
tzada bat lagungarria izango
litzatekeela deritzo. Beizamako ostatua; haurrek jolasteko parke bat du barruan. JON URBE / FOKU



Aitziber Arzallus Donostia

Iñaki Martiarena Otxotorena (Do-
nostia, 1967) bizikletaz iritsi da In-
txaurrondoko Otxoki parkean ja-
rritako hitzordura. Ahal duenean
garraiobide hori erabiltzen du,
«ekonomiagatik eta kontzientzia
sozial eta ekologikoagatik». Bere
buruaz hizketan hasita, ez da atze-

ra begiratu zale; nahiago du orain-
goei eta hemendik aurrerakoei
buruz aritu, jorratzen ari den espa-
rru berriei arreta jarri. Bizitza guz-
tia darama barrukoak marrazki
bidez kanporatzen, baina hizke-
tan ere egokia da. Badaki zer esan
nahi duen, eta zer ez. Galdera en-
tzun ostean, segundo batzuk har-
tzen ditu pentsatzeko, esan nahi

duen hori ahalik eta zehatzena eta
argiena adierazteko.
Nondik dator Mattin goitizena?

15 bat urte nituela gelakideak hasi
zitzaizkidan Mattindeitzen, eta
hori hartu nuen goitizen gisa,
umore grafikoan oso ohikoa baita
goitizena erabiltzea. 
Nolako haurtzaroa izan zenuen?

Zer oroitzapen dituzu?

Nire bizitzako lehen hamar urte-
ak Matia kalean egin nituen. Giro
grisa gogoratzen dut, grisak ibil-
tzen baitziren kalean. Eta ni lotsa-
tia nintzen, oso lotsatia. Sormene-
rako estimulurik gabeko bizi in-
gurua genuen, eta, hazia ona izan
arren, ez bada lurra emankorra,
alferrikakoa da; hazia ernaltzeko
baldintza egokiak behar dira.

Esango nuke haurtzaro hartan ez
zegoela baldintza egokirik. 
Zuk nonbaiten topatu zenuen

behar zenuen lur emankorra... 

Prozesu bat izan da, eta, oraindik
ere, nire lekua eraikitzen ari naiz,
nire lekua aurkitzen.
Zergatik hasi zinen marrazten?

Marrazten nuenean, gustura sen-
titzen nintzen. Erreferentziak zi-

«Orri zuri bat zoriontasuna da,
zerbait berria sortzeko aukera»
Iñaki Martiarena Otxotorena ‘Mattin’ b Ilustratzailea

Umetatik du marraztea babesleku eta barrukoak adierazteko bide, eta duela 30 bat urtetik, baita ogibide ere.
Beti izan da etorri handikoa, eta urteekin ez zaio emaririk agortu. Eskuak eta tiradera proiektuz beteak ditu.
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ren pelikula batzuk, umorezko

komikiak eta indio eta bakeroen

komikiak. Dramatizatu gabe, bai-

na urtean behin erosten ziguten

etxean komiki bat, eta hari begira

gustura egoten nintzen neure bu-

ruarekin, hor aurkitzen nuen nire

bakea, nire babesa. Batetik, ma-

rraztea zen babeslekua, eta, beste-

tik, komunikatzeko eta adierazte-

ko bide bat. Hitzez esaten ez nuen

hura marrazkien bidez adierazten

nuen. Beharbada, ez ninduten en-

tzuten edo ez nintzen entzuna

sentitzen, eta marrazki bidez adie-

razten nuen neure burua. Baina

hori guztia inkontzienteki egiten

nuen. Gerora, 16-17 urte nituela,

nire lanak argitaratzen hasi nin-

tzen, eta hori ikaragarria izan zen,

egiten nuenak beste dimentsio bat

hartu zuen. 

Nork eman zizun lehen aukera?

Andoni Tolosa Argia-ko kolabo-

ratzaileak proposatu zidan elka-

rrekin komiki bat egitea. Bocarta

sortu genuen, eta Argia-n argita-

ratzen hasi ginen. Orduan hasi

nintzen euskalgintzan murgil-

tzen. 

Informazio Zientziak ikasi zeni-

tuen. Zer asmorekin?

Inguruari buruzko kezka nuen.

Ingurua ez zitzaidan gustatzen, eta

bi zalantza nituen: batetik, neure

burua nola kokatu; eta bestetik,

zer egin inguru horrekin, alegia,

aldatu, edertu, puskatu... Zalantza

egin nuen arte ederren eta kazeta-

ritzaren artean, baina ordurako ari

nintzen umore grafikoa egiten, eta

ohartu nintzen dagoeneko ari nin-

tzela kazetaritza egiten. Beraz,

zentzua zuen Informazio Zien-

tziak ikasteak. Arte Ederrak gehia-

go ikusten nuen barrura begirako

zerbaiten gisa, eta kazetaritza

gehiago da kanpokoari errepara-

tzea. Nire bilakaera hori izan da: le-

henik, gaztetan, kanpokoari arre-

ta eskaini; gero, urteen eta bilakae-

ra pertsonalaren eraginez, barru-

koari begira jarri; eta azkenik, ba-

rrukoari entzunez, adierazi. 

Nola joan zinen garatuz Bocarta-

rekin hasi zenuen bide hura?

Berehala heldu zen profesionali-

zazioa. Euskarazko prentsan lan-

gile izan nintzen. Egunkaria-n

lan egin nuen hamar bat urtez, 

eta hura izan zen eskola niretzat.

Kazetaritzako genero grafiko des-

berdinak landu nituen: karikatu-

ra, umore grafikoa, ilustrazioa, 

infografia... Gero, kazetaritzatik

pasatu nintzen literaturara eta

fikziora. Argitaletxeentzako ilus-

trazioak egiten hasi nintzen, ira-

kurzaletasuna bultzatzeko ekin-

bideetan parte hartzen... eta saia-

tu nintzen ordura arte menpera-

tzen ez nituen beste esparru ba-

tzuetan formatzen: kolorea, beste

teknika batzuk... Prentsako errit-

moa oztopo edo muga zen, beste

horietan sakontzeko. Orduan,

prentsa zuri-beltzekoa zen; beraz,

nola ikasiko nuen kolorea erabil-

tzen? Liburugintzan hasi nintze-

nean hasi nintzen mundu hori

ezagutzen, eta orduan atera zen

nire alde margolaria. Horrek eka-

rri zidan neure buruari entzuten

hastea, nire barrenak nola zeuden

ikustea, kazetaritzak ez bezala.

Sekula joan zara eskolara ma-

rrazten eta margotzen ikastera?

Ez, eginez ikasi dut dakidana. 

Zure lanean maiz jo duzu umore-

ra. Zergatik?

Mina baretzeko tresna da umorea.

Askotan esaten dut arkatzak mina

daukala, eta minaz edo minez ma-

rraztu egiten dugula. Nire kasuan

hala da, behintzat. Ezkutuan du-

dan eta hitzez kanporatu ezin du-

dan hori marrazki bidez ateratzen

zait. Jakina, horrek ez du esan

nahi beti horrela nagoenik; saia-

daude zerbitzuak, alegia, sormen

lantegiak. Lantegi horiek izan dai-

tezke hainbat eratakoak. Batetik,

daude teknika zehatzen inguru-

koak: komikigintza, estanpa-

zioa... Horietan, dinamizatzaile

gisa aritzen naiz. Eta, bestetik,

daude ingurumenari lotutako

lantegi hezitzaileak. Esate batera-

ko, urtarrilean egin ditugu SEO

Birdlife erakundearekin elkarla-

nean ornitologiari buruzko lante-

giak. Lantegi horietan ipuinak

erabili ditugu hegaztien bizimo-

dua erakusteko, eta material hori

neronek idatzi eta marraztu dut.

2018an Hendaiako Nekatoenean

egin nuen egonaldian hasi nin-

tzen kamishibai-ak sortzen, eta

material hori erabili dugu lante-

giak dinamizatzeko. Lantegi ho-

rietan, hezitzaile lana da nirea.

Noiztik zabiltza lantegiak dina-

mizatzen? 

Hegaztien kontuarekin badara-

matzagu pare bat urte, baina bes-

telako lantegiak ere egiten ditugu.

Adibidez, heldu den hile-

an, artearen inguruko

lantegi bat egingo dugu

San Telmo museoan, era-

kusketa baten harira; hi-

tzartua daukat beste bat

egitea Aquariumean...

Nire jardunaren bilakae-

rak horretara eraman

nau, eta oso gustura na-

bil; oso aberasgarria egi-

ten zait, batez ere beste

batzuekin hartu-ema-

nak izatea ahalbidetzen

didalako.

Gainerakoan, marrazki-

lariaren bizitza oso ba-

kartia izango da, ezta?

Bai, hala da, zeure burua-

rekin pasatzen duzu denbora as-

ko.

Zerbitzuen atalak zure lanean

gero eta leku gehiago duela dio-

zu, eta enpresari ere izena egoki-

tu diozu: Mattin Ilustrazioa zen

lehen, eta Sormenagehitu diozu

orain. Zerbitzuen atala gain har-

tzen ari zaio produktuenari?

Azken boladan zerbitzuetako lan

dezente sortu zait, eta gustura na-

bil, baina boladak izaten ditut. Hi-

labete batzuetan, denbora gehia-

go eskaintzen diot marrazteari,

eta, beste batzuetan, gehiago es-

kaintzen diet bestelakoei. Norbe-

re oreka topatzea da kontua. 

Enkarguz ala zeure erara marraz-

ten duzu gehiago?

Bietara egiten dut. Oso aldi oparo-

an nago orain, sormen handiko

garaian. Asko ereiten ari naiz, eta,

beharbada, gero iritsiko zait jaso-

tzeko garaia. Tiraderan baditut

komikiari eta haurrentzako ilus-

trazioari lotutako bizpahiru

proiektu.

Bistakoa da etorri handiko sor-

tzailea zarela, baina 30 urteko

ibilbidean sekula ez duzu izan le-

horraldirik? 

Askori entzun diet orri zuriak bel-

durra ematen diela, baina niretzat

orri zuri bat zoriontasuna da, zer-

bait berria sortzeko aukera, hu-

tsetik hastekoa.

30 urteko ibilbidean pertsonaje

asko sortu dituzu: Bocarta de-

tektibea, Kattalingorri, Ander +

Graun... Zein duzu kuttunena?

Izarra Belardo da, eta haren az-

pian daude besteak. Belardo sortu

nuela hogei urte pasatu dira, eta

bizi-bizirik dago oraindik. 

Belardoren 20. urteurrenaren

harira, Belardo. Ba al zatoz? al-

buma argitaratu zizun BERRIAk

iragan azaroan. Pozik zaude

emaitzarekin?

Belardorena da nire bigarren ko-

mikia, eta euskarazko komikigin-

tzan kristoren gailurra. 2016an

argitaratu nuen Zarrakamalda,

eta hura izan zen mugarri bat

maila guztietan. Barren-barrene-

tik sortutako liburu bat izan zen,

ehundik gora orriko komiki bat,

eta izan zen neure burua auto-

baieztatzeko balio izan zidan lan

bat. Ondoren etorri da Belardo,

hogei urte bete dituela aitzakia

hartuta. Ziklo bat itxi nahi nuen,

eta, horretarako, Belardoren isto-

rio luze bat idatzi eta marraztu

nuen. BERRIAri gustatu egin zi-

tzaion, eta argitaratu egin zuen.

Esan daiteke Belardo dela nire ga-

rapenaren isla. Liburuan lantzen

diren gaiak dira niri interesatzen

zaizkidanak, umea ez dut trata-

tzen tontotzat, grafia oso berezia

erabili dut eta hizkuntza aldetik

ere saiatu naiz hitz jokoak-eta sar-

tzen, eta publikoak asko eskertu

dit. Urtemugaren bueltan egitas-

mo gehiago ere antolatu ditugu,

gainera: komikigintza lantegiak

eskaini ditugu, eta, orain, erakus-

keta txiki bat prestatzen ari gara.

Aurki egongo da prest.

Horrelako album bat goitik be-

hera egitea ez da txantxetako la-

na izango, ezta?

Dezenteko lana eskatzen du, bai.

Zarrakamaldaegitea ikaragarria

izan zen, eta Belardorena egitea

ere bai, baina prozesua desberdi-

na izan da, bi ume diferenteak

izan dira. Belardorena izan da ur-

tetako lanaren bilduma moduko

bat, eta arrunt pozik nago emai-

tzarekin. Asko gustatzen zaizkit

liburuaren diseinua eta neurria,

eta oso polita izan da lantegietan

publikoarekin elkartzea eta jen-

dearen iritzia bertatik bertara ja-

sotzea. Gainera, lantegi horietan

ohartu naiz Zarrakamalda bizirik

dagoela oraindik, eta horrek poz

handia eman dit.

AITZIBER ARZALLUS

tzen naiz marrazkiarekin hori

arintzen eta goxatzen. Egia da ba-

tzuetan sobera serio hartzen ditu-

gula gauzak eta ez genituzkeela

horrela hartu behar; min horiei ez

genieke gehiegizko lekurik eman

behar. 

Haur, gazte eta heldu, denentza-

ko lanak egin dituzu. Zer eratako

publikoarentzat aritzen zara

erosoen?

Beti euskaraz lan egin izan dut, eta

nire publikoa ere halakoxea da,

euskalduna edo euskaraz dakie-

na. Alde horretatik, iruditzen zait

azpimarratzekoa dela atzean da-

goen ahalegina eta lana. Zuk sor-

tutako zerbait argitara ateratzen

duzunean baduzu erantzukizun

bat, eta horrek eskatzen du atzetik

lan asko egitea, prestakuntza iza-

tea. Gurea oso lan inportantea da,

irudiaren eta hitzaren arteko zu-

bigileak baikara. Irudia asko zain-

tzen dugu, baina baita hitza ere,

eta biek eskatzen dute atzeko lana

eta prestakuntza. 

Bi eratara lan egin izan duzu: ba-

tetik, enkarguetatik abiatuta;

eta bestetik, zeure sormenari bi-

de emanda. Zer leku du batak,

eta zer besteak?

Zenbateraino bereiz daiteke ere-

mu pertsonala eta merkatuak es-

katzen diguna? Zorionez edo zori-

txarrez, egitea gustatzen zitzai-

dan hura profesionalizatzeko au-

kera izan nuen eta, zailtasunak

zailtasun, horretan jarraitzen dut

oraindik. Gaur-gaurkoz, erreze-

loa dut ez ote diodan kasu handia-

goa egiten eremu pertsonalari.

Guztiz irekita nago enkarguetara,

baina egia da azken proiektuak

oso pertsonalak izaten ari direla. 

Marrazkigintza albo batera utzi

gabe, azkenaldian beste bide

batzuk jorratzen ari zara. Zein-

tzuk dira bide horiek?

Esan nezake azkenaldian bi espa-

rrutan nabilela lanean. Batetik,

daude produktuak, alegia, ma-

rrazkiak, ilustrazioak, komikiak

eta horiek guztiak; eta bestetik,
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Sobera serio hartzen ditugu
gauzak, eta ez genituzke horrela
hartu behar; minari ez genioke
gehiegizko lekurik eman behar»

«Gurea oso lan inportantea da,
irudiaren eta hitzaren arteko
zubigileak baikara. Irudia asko
zaintzen dugu, eta hitza ere bai»

«Sormen lantegiak egiten
ditugu; izan daitezke teknika
zehatzen ingurukoak edo
ingurumen gaiei lotutakoak»

‘‘
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IRITZIA
Juan Luis Zabala

Iritzilari

neuronala 

Z
enbat eta arreta gehia-

go eskaini informazio-

ari, eta zenbat eta

gehiago saiatu,

orduan eta zailagoa egiten zai-

dan gai polemiko askori buruzko

iritzi sendo bat izatea —esan

nion.

—Niri ere bai —erantzun

zidan—. Lekutan zeudek garai

bateko nire ziurtasunak!

—Aurrekoan entzun ninan,

adibidez, nekazarien eta abel-

tzainen protesta ikusgarri batean

haien etsaiak irudikatu zituztela,

eta etsaien artean zer eta... ani-

malien defendatzaileak!

—Badik bere logika. Animalien

defendatzaileak gero eta indar-

tsuago zeudek eta gero eta gogo-

rrago ari dituk jotzen abeltzai-

nen aurka.

—Animaliak ondo tratatzearen

alde nagon ni ere, batez ere abel-

tzaintza intentsiboko tratu txa-

rren aurka, baina animaliak per-

tsonen pare jarri gabe. Animalia

batzuek beste animalia batzuk

jaten badituzte, zergatik ez ditu-

gu guk beste animalia batzuk

jango?

—Gainera, hortik jotzen hasita,

non egongo da muga? Tripak

jaten ari zaizkian parasitoa ez

duk hilko hura ez delako hi

baino gutxiago?

—Baina... beste alde batetik

begiratu eta zorrotz jarrita, zerk

ematen digu animalien bizitza

osoa, eta heriotza, gure probe-

txura jartzeko eskubidea?

—Indarrak, besterik ez...

—Eta horrela beste gai asko-

tan…

—Iruña-Veleiakoan, adibidez?

—Nola ez ba!

—Eta Zaldibarko zabortegiaren

aferan?

—Hor gauza asko oso gaizki egin

direla ezin din inork ukatu, baina

kontu askoren inguruko galdera

asko geratzen ditun, eta horiei bu-

ruz ez zeukanat iritzi garbirik.

—Eta Zubietako errauskailuari

zer irizten diok?

—Txikitan edo gaztetan, etxean

jasotako kristau fedea galtzen hasi

nintzenean, behin pentsatu ninan

neure artean: «Oso jende azkar

eta jakintsua zegok Jainkoari fe-

dea diona; baina oso jende azkarra

zegok sinesten ez duena». Eta

errauskailuan antzeko zerbait

gertatzen zaidan. 

—Ba niri, barkatuko didak, 

baina askoz sinesgarriagoak egi-

ten zaizkidak kontra daudenak,

munstro horri Gipuzkoako 

Ingurumen Gune Berria / Nuevo

Complejo Medioambiental de

Guipúzcoa izena jarri diotenak

baino.

—Bai, baina batzuetan erraus-

kailuaren aldekoak hizketan

entzun eta pentsatzen hasten

naun ezin dela hainbesterako ere

izan.

—Errauskailuaren aldeko jende

azkar eta jakintsua dagoelako?

—Egia esan, oso-oso seguru ez

nagon horretaz, baina pentsa-

tzen dinat baietz, izango dela,

ezta? Eta, jakina, honelako gai

batean nik neuk, neure kabuz,

ezin dinat esan errauskailua zer

neurritan den kaltegarria osasu-

narentzat.

—Bai, batzuetan bertsio ofizia-

laren eta eskuliburuko ukoaren

artean galduta sentitzen nauk ni

ere.

—Oraintxe esan dun: bertsio

ofizial edulkoratuaren eta esku-

liburuko uko automatikoaren

artean.

—Ez kezkatu. Itzultzaile neuro-

nalak nahiko ondo funtziona-

tzen duela kontuan hartuta, eta

hemendik urte batzuetara askoz

ere hobeto, jakina, laster iritzilari

neuronala asmatuko ditek gu

bezalako zalantzatientzat. Oina-

rrizko balio jakin batzuk erantsi-

ta, eskatzen zaion edozein gairi

buruzko informazioa jaso,

horretarako behar diren iturriak

eta haietako sarbidea emanda,

eta erabiltzailearen neurriko iri-

tzi sendo egokia lantzen duen

aplikazioa. Zer irizten diok?

—Asmatzen baldin badute, ez

dudarik egin nik erabili egingo

dudala. Patentatu ezan ideia,

inork ostu baino lehen.

Itzultzaile
neuronalak nahiko
ondo funtzionatzen

duela kontuan
hartuta, laster

iritzilari neuronala
asmatuko ditek 

gu bezalako
zalantzatientzat
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Irudiab Donostia

Kontxari begira, indusketen lekuko
Astelehenean eta asteartean, Albaolako langileak ontzi baten arrastoen bila aritu ziren Kontxako hondartzan.

1753an, hondartzako horma egiteko lanetan, barku bat aurkitu zuten. Haren hondarrak berriz aurkitzea zen hel-

burua, laginak hartzeko eta datatzeko. Ez dakite ziur hor dagoen, baina egotekotan inguru horretan behar lu-

keela uste dute, Alderdi Eder parkeko karruselaren pare inguruan. Kontxan horrelako lanak egiten ziren lehen

aldia zen, eta herritarrek lan arkeologikoak bertatik bertara ikusteko aukera izan zuten. ANDONI CANELLADA / FOKU

Espezialistek tituluak homologatu gabe
izateagatik, salaketa Asuncion klinikari

TOLOSA b Gipuzkoako Fiskaltza Tolosako Asuncion klinika ikertzen

ari da, atzerritik etorritako espezialistak homologatu gabeko titulue-

kin ari direla dioen salaketa bat jaso ostean. Kudeaketa pribatua duen

arren, Osakidetzarentzat eskualdeko ospitalea ere bada Asuncion.

«Bergarako Epele zabortegia
oraindik ez dago itxita, 
eta 350.000 metro kubiko
hondakin ez arriskutsu
hartzeko gaitasuna du»

Eider Mendoza 
Gipuzkoko Foru Aldundiko bozeramailea 

250
GIZA LAGUNTZA TONAK SAHARARREN KANPALEKUETARA 

XVI. Sahararen aldeko euskal karabana bihar abiatuko da Donostiatik.

Zazpi trailerrek osatuko dute aurtengo karabana, eta 250 tona giza la-

guntzarekin doaz. Bertsolariekin eta dantzariekin agurtuko dute.

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.

%

Tasa turistikoa sortzeko mahaia osatu
dute Donostiako Udalak eta diputazioak 

DONOSTIA bDonostiako Udalak turismoari aplikatu nahi dion tasa

diseinatzeko mahaia sortu dute aste honetan udalak eta diputazioak.

Txosten juridiko bat prestatzea izango da haren lehen egitekoa.



Aitziber Arzallus Azpeitia

A
zpeitiko jatetxe eta

jangela kolektiboak

tokiko elikagaiekin

hornitzeko egitasmoa

da Azoka Plaza 2.0. Elikadura

osasuntsu eta jasangarria bultza-

tuz, kontsumo ohituretan eragi-

tea eta lehen sektorea indartzea

da proiektuaren helburua. Elkar-

lanean ereindako egitasmo bat

da, eta horren parte dira Azpeiti-

ko Udala, Urkome Urola Kostako

landa garapenerako elkartea, Ar-

txara kooperatiba eta EHUko

Ekonomia eta Enpresa Fakulta-

tea. Duela urtebete hasi ziren le-

hen urratsak egiten, eta, bide lu-

zea gelditzen zaien arren, orain

arte egindako lanaren inguruan

«balorazio oso ona» egiten dute-

la adierazi du Josu Labaka Azpei-

tiko Udaleko zinegotzi eta Azoka

Plaza 2.0 proiektuaren dinamiza-

tzaile taldeko kideak.

Egitasmoaren jatorriaz eta

arrazoiez galdetuta, ia hamarka-

da bat egin du atzera Labakak.

«Krisiak kolpe handia eman zion

herriko ekonomiari, eta langabe-

en kopurua asko hazi zen. Indus-

tria da herriko ekonomiaren mo-

torra, baina zama guztia sektore

baten gain lagatzeak baditu bere

arriskuak, eta krisiak horretaz ja-

betzeko balio izan zion udalari».

Garbi ikusi zuen zer-nolako ga-

rrantzia zeukan «sektoreen arte-

ko orekak», eta erabaki zuen le-

henengo sektoreari bultzada sen-

do bat emateko neurriak hartzen

hastea. «Hausnarketa horren on-

dorioz sortu zen Azoka Plaza era-

berritzeko proiektua, eta baita

haren bueltan sortu diren beste

proiektuak ere». Besteak beste,

astearte eta ostiraletako azokak

zaintzeko konpromisoa hartu

zuen udalak, eta Euskal Herriko

elikagaien topagune den Elikagu-

nea sortzea bultzatu zuen. 

Hain zuzen ere, Azoka Plazaren

proiektuak herritarren aldetik

izan duen «harrera onak» bul-

tzatu ditu Azoka Plaza 2.0 proiek-

tua martxan jartzera. «Azoka

Plaza berritu zenetik, sasoiko eta

herriko zein eskualdeko baraz-

kiak eta bestelako elikagaiak es-

kuratzeko plaza bilakatu da, eta

bide horretan beste urrats bat da

bigarren proiektu hau», Labaka-

ren esanetan. 

Herriko elikadura kateko era-

gileen arteko harremanak estu-

tzeko lanean jardun dute urtebete

honetan, eta, pixkanaka, ari dira

sarea ehuntzen. Hamabost dira

ekoizleen taldea osatzen duten

baserritarrak, eta askotarikoak

eskaintzen dituzten produktuak,

konbentzionalak nahiz ekologi-

koak: barazkiak, fruituak, arrau-

tzak, esnekiak, ogia eta produktu

elaboratuak. Erabiltzaileei dago-

kienez, berriz, herriko lau ikaste-

txe, Sanagustin kulturgunea eta

San Martin adinekoen egoitza

batu dira proiektura. 

Elikagunea, bitartekari 
Joan den irailean hasi ziren

proiektuan parte hartzen duten

ekoizleen produktuak erabiltzai-

leen sukalde eta jangeletara era-

maten. Elikaguneak du bitarte-

kari lan hori egiteko ardura; hau

da, ekoizleek Elikagunera erama-

ten dituzte produktuak, eta han-

dik banatzen dizkiete erabiltzai-

leei, bakoitzak eskatutakoaren

arabera. Astean hiru egunetan

egiten dute hori.  

Bidea hasi besterik egin ez du-

ten arren, elkarlana emaitzak

ematen hasi dela nabarmendu du

Labakak. «Erabiltzaileek dituz-

ten beharrei erantzuteko pro-

duktu berri batzuk ekoizten eta

beste batzuk ekoizteko probak

egiten hasi dira ekoizleak». Base-

rritarrei ekoizpena dibertsifika-

tzeko aukera irekiko die horrek,

eta, hain zuzen ere, horixe da sus-

tatzaileek nahi dutena. «Proiek-

tuaren helburu nagusia ekoizpe-

nean eragitea baita, ekoizpena

handitzea, lanpostu berriak sor-

tzeko eta sektorea indartzeko». 

Esne gaingabetuz egindako jo-

gurtak dira elkarlanetik sortuta-

ko lehendabiziko produktu ho-

riek. «San Martin egoitzan nahi

zituzten jogurt gaingabetuak, eta

Errezilgo Urraki Esnean hasi dira

horiek ekoizten». Bide berriak jo-

rratzen hasteko aukera sortze hu-

tsa ontzat jo du Labakak. «Gero

ikusi beharko dugu produktu ho-

rrek zer beste irteera izan ditzake-

en merkatuan». 

Azken hilabeteotan lan handia

egin dute, baina oraindik ere ba-

dute zer findua. Labakaren arabe-

ra, ekoizpena ahalik eta ondoen

antolatzeko aukerak aztertzen ari

dira orain. «Saihestu nahi dugu

momentu batean produktu jakin

baten ekoizpen guztia kolpean

merkaturatzea eta beste momen-

tu batean merkatuan produktuak

falta izatea. Beraz, egutegi bat

osatzen ari gara, ahal dugun neu-

rrian hori guztia antolatzeko». 

Antolaketa horretan ari dira

menuak osatzen ere. «Nutrizio-

nista baten laguntzarekin ari gara

aztertzen garaian garaiko pro-

duktuak menuetan nola sartu,

menu osasuntsuak osatzeko»,

eta hori, prezioaren muga sekula

ahaztu gabe. «Prezioan sartu ahal

izateko, menuak egokitu egin be-

har izaten dira, baina ezinbeste-

koa da orekari eustea».

Hasieran eman dezake-

en baino lan zailagoa

dela adierazi du Laba-

kak, gauza asko hartu

behar direlako kontuan.

«Askotan pentsatzen

dugu nahikoa dela kan-

poko produktuak erabili

ordez tokikoak erabil-

tzen hastea, baina alda-

ketak sakonagoa izan

behar du. Tokiko pro-

duktuez ari garenean,

garaian garaiko produk-

tuez ari gara, eta ulertu

behar dugu produktu bakoitzak

bere garaia duela».

Abendura arteko probako egi-

tasmo bat izango da Azoka Plaza

2.0, eta Eusko Jaurlaritzatik jaso-

tako bi urterako diru laguntzari

esker hasi du bidea.

Azoka Plaza 2.0 proiektuaren helburua da
tokiko elikagaiekin hornitzea Azpeitiko jatetxe
eta jangela kolektiboak. Kontsumoaren bidez
lehen sektorea indartzea du helburu.

Baserritik
jangeletara 

Elikaguneko kideak arduratzen dira ekoizleen produktuak erabiltzaileei banatzeaz. MAIALEN ETXANIZ

Ekoizpena handitzea da
proiektuaren helburu nagusia,
lanpostuak sortzeko eta 
lehen sektorea indartzeko»

«Elkarlana fruituak ematen
hasi da. Erabiltzaileen beharrei
erantzuteko, produktu berriak
sortzen hasi dira ekoizleak»
Josu Labaka
Azpeitiko Udaleko zinegotzia

‘‘
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Beñat Alberdi Arrasate

E
nplegu gabe bizirik
irautea ez da ahun-
tzaren gauerdiko
eztula gizarte hone-
tan, are gutxiago

gizarte bazterketan bizi den per-
tsona bat izanez gero. Horretan
jarri du arreta Arrasateko Udalak,
eta, joan den urteko martxotik,
martxan du Lan R Bai programa.
Gizarte bazterketan daudenak
ditu jomugan. Hain zuzen, lan
mundura txertatzeko baliabide-
ak irakatsi nahi dizkiete. Finean,
lurra ongarritu nahi diete lana
bertan ernal dadin.
Herriko gizarte zerbitzuetan

jada igarria zeukaten bazegoela
zer landua bazterketa bizi duten
pertsonen eremuan. «Ikusi
genuen esku hartzeetan beha-
rrezkoa dela prestakuntzarekin
eta enpleguarekin lotutako edu-
kiak lantzea», azaldu du Maitane
Muñoz Arrasateko Gizarte Zerbi-
tzuetako zinegotziak. «Zehazki,
lanean hasi aurreko alderdiei
buruzko ekintza espezifikoak

diseinatzeko eta abian jartzeko
beharra ikusi genuen».
Funtsean, langabezian dauden

eta gizarte bazterketa bizi duten
pertsonei baliabideak eta tresnak
irakatsi nahi dizkiete, gero jauzia
emateko lan merkatura edo, hala
egokituz gero, babestutako
enpleguko enpresetara. Progra-
mak, berez, bi urteko iraupena
du, bi ikasturtetan banatuta. 30
pertsonak jasoko dute forma-
kuntza. Hamabost hasi ziren joan
den urteko martxoan, eta dato-
rren hilean amaituko dute. Beste
horrenbestek ekingo diote ikas-
turte berriari. 

Parte hartzaileen profila
Hainbat profili bideratutako pro-
grama bat da: familia eta egoitza
harrerako baliabideetatik atera
diren 18-23 urteko gazteei, Gizar-
teratze eta Hezkuntza Arloko
Laguntza Espezializatuko Pro-
graman parte hartzen duten hel-
duei, genero indarkeriaren bikti-
ma diren emakumeei eta
etorkinei (bereziki emakumeei).
Hala ere, ez dute profila bakarrik

hartu kontuan programako kide-
ak aukeratzeko orduan. Arreta
berezia jarri diote prozesuan
gizonek eta emakumeek aukera
berdintasuna izateari. Horrez
gain, parte hartzaileek Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistemaren
bazterketa balorazioa izan behar
dute. Gainera, programak modu
koordinatuan eta osagarrian lan
egin du gizarte bazterketako ego-
eran dauden helduekin esku har-
tzeak egiten dituzten zerbitzue-
kin.
Aldez aurretik, Udalak esku

artean zituen herriko bazterke-
riari buruzko hainbat txosten,
tartean Kalexka elkarteari eska-
tutakoa. «Lan horretan jasotzen
zen herrian ez geneukala baliabi-
derik profil jakin horietako per-
tsonei egokituta», argitu du
Muñozek, «Eta pertsona horiek
aukera gutxi zituztela bazterkeria
horretatik ateratzen hasteko ».
Egoeraren diagnostikoa esku

artean, garbi zeukaten zein zen
lagundu beharreko sektorea.
Zertan lagundu behar zitzaien
definitzea zen hurrengo urratsa,

hots, ikustea zerk oztopatzen
zien lan merkatura sartzea. Ozto-
po baino, zailtasun gisa baloratu
du zinegotziak: «Kasu gehiene-
tan ez dute tresna pertsonalik
prestakuntza arautura eta lan zir-
kuitu normalizatuetara aurkez-
teko».
Gainditu beharrekoa definitu

ostean, nola gainditu jakitea zen
helburua. Horretarako, lan for-
matiboa prestatu dute; hau da,
baliabideak eskuratzeko balio
izango dien lana. Zehazki, udal
jabegokoa den etxea berriztatzen
jardun dute. Era berean, forma-
kuntza teorikoa jaso dute arotz
lanetan, elektrizitatean, iturgin-
tzan eta pinturan. Ikasten zutena
praktikan jartzeko balio izan die
eraberritze lanak. Zinegotziak
gaineratu du programaren arra-
kasta ziurtatzeko aski dela lanen
emaitza begiratzea.
Horrez gain, bide pertsonaliza-

tua eskaini zaio parte hartzaile
bakoitzari. «Hasieratik garbi
geneukan ibilbide inklusibo per-
tsonalizatuak ezinbestekoak
zirela». Bide horien bidez, kasu

bakoitzean izandako aurrerapen
eta zailtasun guztiak identifikatu
dituzte, orientabideak eman diz-
kiete partaideei, eta laneratze
ibilbidean aurrera egiteko estra-
tegiak eta ekintzak landu dituzte.
Programaren balorazio «ezin

hobea» egin dutela nabarmendu
du zinegotziak, betiere kontuan

hartuta zailtasunak eduki dituz-
tela eta motibazioa lantzea pre-
miazkoa izan dela prozesu osoan.
Batez ere, parte hartzaile guztiak
ez zeudelako ohituta programak
eskatzen zituen betebeharretara:
ordutegia betetzera, elkarlanean
aritzera, zailtasunak lantaldean
adieraztera...
Orain, prozesuaren balorazio

indibiduala osatzen ari dira.
Autoestimuan eragin ona izan
duela azpimarratu du Muñozek.
«Abiapuntu hobean daude hasi
zirenean baino, zalantzarik
gabe».

Aurrera begirako urratsak
Amaituko du lehen taldeak ikas-
turtea, baina Lan R Bai progra-
mak planteatzen dituen helbu-
ruak lortzeko bidea ez dute
bukatu horrekin. Prozesuan
zehar, parte hartzaileak tutoriza-
tzeko, dinamizatzeko eta haien
ibilbidea aztertzeko jarduerak
egin dira. Ikasturtea amaitu eta
gero ere jarraituko dute jarduera
horiekin. Besteak beste, presta-
kuntzak emateko zentroak hau-
tatuko dizkiete; parte hartzaileek
praktikak egingo dituzten enpre-
sak erakarri nahi dituzte; prakti-
ketan lagunduko diete eta haien
bidea aztertuko dute; eta parte
hartzaileentzako bekak eta
laguntzak kudeatzeko eta
ordaintzeko beharrezkoak diren
izapideak egingo dizkiete.
Datorren hilabetean hasiko da

bigarren taldea, hura ere hama-
bost kidekoa. Printzipioz ez dute
programan aldaketa beharrik
hauteman, eta lehen taldearen-
tzat antolatutako prozesu bera
egingo dute berriz.

Arrasateko Udalak ‘Lan R Bai’ programa du abian, gizarte bazterketan daudenak 
lan munduan txertatzeko. Hamabost kidek martxoan amaituko dute ikasturtea.

Lanerako lurra ongarritzen

Lan R Bai programako kideak lanean, udal jabegoko eraikina eraberritzen. HITZA

Kasu gehienetan ez dute
tresna pertsonalik
formakuntza arautura
eta lan zirkuitura
aurkezteko»

«Parte hartzaileak
abiapuntu hobean
daude hasi zirenean
baino, inongo
zalantzarik gabe»
Maitane Muñoz
Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia
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Rebeka Ruiz Irun

B
loody Mary disko den-
dara sartu, alboetara
begiratu, eta bidaia
hasi. Magia berezia

dauka lokalak, kalitatezko musi-
karen tenplua izango balitz beza-
la. Biniloz betetako tenplua da,
eta margolan eta apaingarri bere-
ziak ditu non-nahi. Eta ez du soi-
lik musikaren kulturan zehar
bidaia egiteko gonbita eskain-
tzen: gaur egungo musikarik
onena zaleen, kuxkuxeroen eta
herritar arrunten eskura ere jar-
tzen du. 
Irungo erdigunean dago denda,

eta 30 urte bete ditu. Ospetsua da
lekua musikaren maitaleen arte-
an, eta ez bertakoen artean baka-
rrik, baita inguruko eta urrutiko
zaleen artean ere. Hala baiezta-
tzen du dendaren ibilbideak.
«Gure erritmoan funtzionatzen
dugu, eta inoiz ez naiz denda gaiz-
ki joatearen beldur izan», adiera-
zi du Juancar Garcia arduradun
eta jabeak. Argi dauka diskoak eta
musika maite dituztenek ematen
diotela bizia Bloody Maryri; hori
dela berezitasun nagusia, alegia.
«Gure denda erabat ezberdina da
gainontzekoekin alderatuta, ez
soilik publikoak diskoak erostea
maite duelako, musika bera mai-
te duelako baizik», adierazi du
Garciak.«Hori hiltzea ezinezkoa
da».
Bukaerarik ez duen mundua

dela iritzita, musikarekiko zaleta-
sun hori izan du dendak bidela-
gun 30 urtez. Garciak adierazi du
orain arteko ibilbidea oso positi-
boa izan dela, eta aurreratu du ur-
teurrena ospatzeko ekitaldi ugari
antolatuko dituztela. Era berean,
ordea, gogoratu du, umorez, iaz
29 urte bete zituztela eta jarduera
mordoa egin zituztela. «Ni aktibo
egoteak Bloody Mary %100ean
aktibo egotea dakar».
Komunikabide espezializatuei

esker, biniloaren industriak
indarra hartu du azkenaldian, eta
arduradunak aitortu du horrek
eragin positiboa eduki duela den-

dan. Hala, mugaz gaindi ere sal-
tzen duen arren, Garciak uste du
komertzio «autoktonoa» izatea
azken urteotan «oso positiboa»
izan dela. «Pareko bizilagunak
noiznahi bisita egiten digu disko-
ren bat edo beste kuxkuxeatzeko
edo opariren bat erosteko». 
Bloody Maryko arduradunak

biniloak saltzetik urrunago ere
zabaldu du merkatua denborare-
kin. Kontzertuak antolatzeaz
gain, Bloody Mary diskoetxe zigi-
lu gisa ere erabiltzen du tarteka.
Garciak uste du musika emanal-
diak antolatzea benetan «zora-
garria» dela. «Publikoari eta
musikariei ematen diet garran-

tzia. Pentsa musika taldea agerto-
kian dagoela eta aretoa hutsik,
hau da, bakarrik daudela. Batak
bestea behar du; taldeak entzule-
ak behar ditu». Entzuleen eta
musikarien arteko harreman
hori maite duela onartu du, jen-
dea liluratuta gelditu ohi delako
ekitaldietan: «Guk antolatzen
ditugun kontzertuetan publikoa
mutu gelditzen da, hitzik gabe.
Begiradek dena esaten dute». 
Adierazi du gaur egungo musi-

ka festibal handietan entzuleek
askotan ez dutela jakiten zein tal-
dek jo duen. «Ondo pasa dutela
dakite. Besterik ez». Garciaren-
tzat hori da Bloody Maryk antola-
tutako musika emanaldien eta
jaialdi handi baten arteko desber-
dintasun nagusia, «eta horrega-
tik baloratzen ditut hainbeste
urte hauek, poliki-poliki hasi
ginelako, baina baita poliki-poli-
ki aurrera jarraitu dugulako
ere». Izpiritua eta ilusioa dira
horren motorra Garciarentzat,

«ez soilik nire ilusioa, ilusio hori
bere barne hartzen duen osotasu-
narena baizik».      
Musika zigiluari dagokionez,

zenbait lan argitaratzen lagundu
du. Hala ere, esplikatu du ez dela
ohikoa izaten. Talde on batekin
topo egiten badu, eta diskoetxe
baten sostengua falta zaiola ikus-
ten badu, diskoa berak publika-
tzea erabakitzen du: «Inori inte-
resatzen ez zaizkion lan oso
interesgarriak bakarrik argitara-
tzen ditut», gaineratu du. Horri
esker bertako eta atzerriko fusio
«zoragarriak» egitea lortu du
saltokiko arduradunak, tartean,
Petti abeslari beratarraren (Nafa-
rroa) eta Barrence Withfield kan-
tari estatubatuarraren artekoa
eta Donostiako Señor Nok eta

AEBetako Roy Lonek grabatuta-
koa. 
Musika inoiz baino eskuraga-

rriago izanda ere, Garciak aipatu
du diziplina horren gaineko kul-
tura falta dela. Internetek eman-
dako erraztasunen gainetik,
«jendearen interesik eza» jo du
egoeraren erruduntzat. «Eta
kontuan izan behar dugu gaur
egun diskoak oso erraz lor daitez-
keela... Gu lanean hasi ginenean,
Australiako talde baten diskoa ja-
sotzeko lau eta sei hilabete artean
behar genituen. Kultura hori gal-
duz joan da».

Belaunaldien garapena
Urteen joan-etorrian belaunal-
dien arteko musika joeren alda-
ketak nola gertatu diren ikusi du

Bloody Maryko arduradunak.
«Oso polita izan da», iritzi dio,
eta bi alde bereizi ditu: «Batetik,
ohiko komunikabideek zabaldu-
takoa, eta, bestetik, adibidez,
Australiatik iritsitako rocka,
oraindik ere dendan dudana,
1980ko hamarkadako garage
rock musika Euskal Herrira
1990eko hamarkadan iritsi zena,
gero grunge estiloa iritsi zen, ge-
roago indiea...». 
Garciaren ustez, badirudi gaur

egun kantuak berriz argitaratze-
ko garaiak direla, eta uste du
«kontraesanezkoa» dela. Bloody
Mary berritasunak musika mai-
taleen eskura jartzen saiatzen da.
Izan ere, arduradunak uste du
ezin dela iraganean bizi, «dagoe-
neko ez baititugu 15 urte». 

Hogeita hamar urte igaro dira jadanik Irungo
Bloody Mary disko denda ireki zutenetik. Joera
aldaketen lekuko eta kalitatezko musikaren
gidari bihurtu da ibilbide honetan zehar.

Bukaerarik ez
duen erritmoa

Juancar Garcia Detritus margolari donostiarrak urteurrenerako oparitutako artelanaren ondoan. REBEKA RUIZ

Guk antolatzen ditugun
kontzertuetan jendea
mutu gelditzen da, 
hitzik gabe. Begiradek
dena esaten dute»
Juancar Garcia
Bloody Maryren arduradun eta jabea
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Samaniegokoa, ordea, ez da jo-

lastokiari ikuspegi berri bat eman

nahi dion adibide bakarra. Hori

ederki asko daki Beitiak, gertutik

bizi baitu egoera bera beste ikas-

tetxe batzuetan. «Gu Ozaetan

gaude, Araban, eta hemen ere ba-

dute hori. Espazioari garrantzi

handia ematen diote, eta ikasleak

naturarantz gehiago hurbildu

nahi dituzte. Parte hartzea bul-

tzatzen saiatzen gara, baina ohar-

tzen gara denbora gehiago behar

duen aldaketa bat dela».

Larretak, berriz, eskaera bat

egin die politikariei eta erakunde-

ei: «Jolastokia guztientzat gero

eta hurbilagokoa izatea nahi

dugu; ikuspegia aldatu nahi dio-

gu, jolasteko eta ikasteko eremua

izan dadin». Balioak sustatuko

dituen gune izatea nahi dute, eta

ez kirola eta lehiakortasuna soilik

bultzatzen dituena. «Gure alde-

tik, dugun apur hori eskaintzen

dugu, baina erakundeen laguntza

beharrezkoa dela sentitzen dugu.

Betiko ereduek ere aldaketa be-

har dutela entzutea nahi dugu».

Eskolan garrantzitsua den

proiektu bat ikasleek egina dene-

an, «gertutasun berezi batekin»

bizi dutela aitortu du Larretak.

Hala ere, arazo bat dutela dio.

«Eskola publikoa izanik, jolasto-

kia eremu irekia da. Askotan,

ikasleek gauzatutako proiektuek

ez dute asko irauten, asteburue-

tan kanpotik etorritako pertsona

jakin batzuek izaten duten porta-

eragatik». Alde horretatik, ikas-

leek batzuetan frustrazioak iza-

ten dituztela dio, beren

proiektuek, oso politak izan

arren, ez dutelako asko irauten.

«Zerbait falta dela sumatzen

dugu. Publikoa da, eta irekiak

gaude, edonork jolaserako apro-

betxa dezan; baina bueltan jaso

nahi genukeena errespetua eta

zaintza da, eta ez dugu ia inoiz

lortzen. Zerbait erabiltzen dene-

an, beharrezkoa da lehen zegoen

bezala uztea».

Josu Artutxa Dorronsoro Tolosa

T
olosako Samaniego

ikastetxeko jolasto-

kia itxura berrituz

doa. Iaz, Jolastu, jo-

lastu eta jolastu

proiektuaren barruan, Lehen

Hezkuntzako haurrentzako jola-

serako gune berriak sortu zituz-

ten, Tabakalerako ordezkariekin

elkarlanean. Orain, Haur Hez-

kuntzako ikasleek izan dute pri-

bilegio hori. LHko 3. mailako 65

ikaslek, Garaion Sorginguneko

begiraleekin batera, Zume Bizia

izeneko jolasgune berdea pentsa-

tu, diseinatu eta sortu dute txikie-

nentzat.

Lehenik eta behin, jolasen bi-

dez, diseinuak egin eta eztabaida-

tu egin zituzten. «Zume bizia zer

den, zertarako erabiltzen den eta

nola manipulatzen den ikasi zu-

ten», dio Irune Larreta eskolako

zuzendariak. Ondoren, haur es-

kolako berdegunean, diseinu ba-

kar batean bateratu zituzten ideia

guztiak. «Gero, taldeka, zumeak

landatu, eta eremu berde bat sor-

tu zuten, tunel, ezkutaleku eta la-

sai egoteko guneekin; jolastokiari

sekulako bizia ematen dio».

Lehen kontaktutik, irudipen

ona eragin diote Samaniegoko or-

dezkari eta ikasleek Miren Beitia-

ri, Garaion Sorginguneko kidee-

tako bati. «Opari moduko bat

izan da, oso polita, parte hartze

prozesua eraginkorra izan dela-

ko, eta inplikazio handia erakutsi

dutelako. Ikasle batzuen kasuan,

gainera, anai-arreba gazteagoak

dituzte, eta, beraz, beren senide-

entzat egindako proiektu bat izan

da». Hala ere, diseinuari dagokio-

nez, prozesuan zehar ikasleekin

lanketa berezia egin behar izan

zutela dio. «Ez ziren jabetzen

haiek baino gazteagoak ziren

ikasleentzat izango zela labirin-

toa. Denbora behar izan zuten

ohartzeko. Behin labirintoa amai-

tzean, harro zeuden egindako la-

naz. Beraiek izan ziren haurrekin

begirale eta irakasle lanak egin zi-

tuztenak».

Urtaroen zikloarekin batera
Ohiko jolasak alde batera utzi ga-

be, naturari buruzko heziketa

beste mota bateko jolasen bitartez

bideratzea da proiektuaren hel-

burua. «Ez da jolaserako baka-

rrik; ikasteko ere bada, eta, beraz,

ikasleak praktikan jartzea da ego-

kiena. Natura zaintzen, errespe-

tatzen eta maitatzen ikasi behar

dugu, baita eskaintzen dizkigun

baliabideak aintzat hartzen ere».

Joan den astean, tantakako

ureztatze sistema jarri zuten labi-

rintoaren gunean. «Landareak

izaten duen ohiko zikloa nahiko

bizkor egiten duelako aukeratu

genuen zumea, baina ur asko be-

har du», dio Beitiak. «Oraindik

adarrak biluzik daude, eta kanpo-

tik ia dena ikus daiteke. Gerora,

ordea, hostoak hazten direnean,

jolasgune polita izango da Zume

Bizia, guztia estaliko duelako, eta

ezkutaleku moduan geratuko de-

lako, jolaserako apropos».

Urtaro aldaketarekin ere, jola-

serako eta heziketarako bide berri

bat bilatu nahi izan dute. «Urteko

garai desberdinak gertutik biziko

dituzte ikasleek: udaberrian hos-

toak agertzea, ilbeheran erortzea,

neguan adarrak moztea eta ho-

riek berriro hazten direnean lora-

tzea. Beharrezkoa izango da man-

tenu lan egoki bat egitea, urteetan

iraun dezan», azaldu du Larre-

tak. «Urtaro bakoitzean estruk-

tura nola dagoen ikusi, eta ea era-

biltzen den, nork erabiltzen duen,

eta nola erabiltzen duten aztertu-

ko dugu», gehitu du Beitiak.

Tolosako Samaniego ikastetxeak, Garaion Sorgingunearekin elkarlanean, 
jolasteko eta ikasteko eremu berri bat sortu du Haur Hezkuntzako haurrentzat.
Balioak sustatzea da helburua, kirola eta leihakortasuna alde batera utzita.

Ikuspegi berri bat jolastokiari

Samaniegoko haurrek Zume Bizia izeneko gune berria dute, naturari buruz gehiago ikasteko, jolasean. TOLOSALDEKO ATARIA

Jolastokia jolasteko eta
ikasteko eremua izatea
nahi dugu, kirolaz
harago doazen balioak
sustatuko dituena»
Irune Larreta
Samaniego Eskolako zuzendaria

«Oraindik adarrak
biluzik daude. Gerora,
hostoak hazten
direnean, ezkutaleku
moduan geratuko da»
Miren Beitia
Garaion Sorginguneko kidea
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Tere Madinabeitia 

K
oltxoiak egiteko

artilea Argindegi

ezizenez ezaguna

zen Tomas Telleria

artzainari erosi

ziotela gogoratzen du Brinkolako

Etxeaundi baserriko Pruden Agi-

rrek; «dezente ordaindu ge-

nuen», dio. Hemengo ardien arti-

leak balioa eta ospea zituen 

garaiak ziren. Handik urte ba-

tzuetara, zaborraren pare dago.

Ez du inork nahi, eta artzainek or-

daindu egin behar dute hartaz li-

bratzeko. Gauzak, ordea, alda-

tzen hasi dira, Ternua kirol arro-

pen markak artilea bere jantzieta-

rako isolatzaile termiko gisa era-

biliko duela iragarri eta gero. 

Artileshell izenez bataiatu du-

ten proiektuak urte askotako ibil-

bidea du, eta, Ternuaz gain, badi-

tu ardatz gehiago: Karrantzako

Muturbeltz elkartea, Gipuzkoako

Foru Aldundiko Ingurumen Sai-

la, Antzuolako Lamariano Azpi-

koa baserriko Txomin Alberdi 

artzaina, eta Sarako Iletegia en-

presa. Guztien artean, baliagarri-

tasuna itzuli diote ardi latxaren

artileari, eta produktua merka-

tuan jarri dute berriz ere. 

Isolatzaile paregabea
Ternuako Berrikuntza zuzendari

Edu Uribesalgok azaldu duenez,

2009an hasi ziren ardi latxaren

ilearekin probak egiten. Hariare-

kin egin zituzten lehen saiakerak,

oihalak sortzeko asmoz, baina ez

zuten emaitza onik lortu, ilearen

morfologiagatik eta zakartasuna-

gatik. 

Beste erabilera bat posible zela

ikusi zuten, ordea: isolatzaile ter-

miko gisa «kalitate eta propieta-

te» handikoa delako. «Artile hau

lehengai baliotsua da, propietate

ugari dituena: bakterioen aurka-

koa da, isolatzaile termikoa eta

termoerregulatzailea; airea ha-

rrapatzen du; ondo funtzionatzen

du bustita, baita suaren aurka

ere», dio Uribesalgok.

Ardi latxaren ilea isolatzaile

termiko gisa erabili zitekeela iku-

sita, hurrengo pausoa produktua

sortzea zen, eta, horretarako, Ile-

tegiara jo zuten. Enpresa horrek

Saran du egoitza, eta Aña Andia-

zabalek eta Aitor Zubillaga legaz-

piarrak daramate, eta urteetako

esperientzia dute artilearen lan-

ketan, batez ere Iparraldeko ma-

nex ardi arrazaren artilearen lan-

ketan. 

Zubillagak adierazi duenez, Ile-

tegiaren eta Ternuaren arteko

lankidetza Edu Uribesalgo berta-

ra joan zen egunean hasi zen.

«Beraiek zuten ideia aurkeztu zi-

gun, eta galdetu ea gaitasuna ba-

genuen kirol jantziaren isolatzai-

lea egiteko. Guk dagoeneko ohe-

rako edredoi nordikoak egiten

genituen, eta, beraz, printzipio

bera denez, baiezkoa eman ge-

nion». 

Hortik aurrera, isolatzailea Ter-

nuaren beharretara egokitzeko

entseguak hasi zituzten, besteak

beste metro koadro batean zen-

bat gramo sartu behar diren ze-

hazteko, eta dentsitatea eta artile

naparen edo isolatzailearen sen-

dotasuna finkatzeko. Laburbil-

duz, «artile latxa lantzeko Ilete-

giaren jakitatea eta makinak jarri

ditugu proiektuan, Artileshell

teknika sortzeko. Orain Saran

ekoitziko dira Ternuaren jantzien

isolatzaile horiek.

Artilea, Antzuolakoa
Artileshell isolatzailea egiteko le-

hengaia, berriz, Antzuolako La-

mariano Azpikoa baserriko ar-

diek emango dute. Txomin Al-

berdik eta Amaia Laskurainek

latx arrazako artalde bat dute

han, eta, ardien esnearekin,

Amatxo markako gazta ekologi-

koa egiten dute. Duela hilabete

batzuk jaso zuten artile hornitzai-

le bihurtzeko Ternuaren eskaera,

eta baiezkoa eman zioten. «Oso

pozik gaude egitasmo honetan

parte hartzeagatik, gure sektore-

arentzako bultzada bat delako,

eta gure proiektuarentzako la-

guntza handia delako», argitu du

Alberdik. 

Izan ere, artzainentzat artilea-

rena arazo bihurtuta zegoen. Ur-

tean bi aldiz moztu behar zaio ilea

ardiari, 2,5 kilo ardi bakoitzeko;

Euskal Herri osoan urtean 2.000

tona sortzen dira. Gaur, artileak

ez du ia erabilerarik: hondakin

izaera du, eta, hondakin horretaz

libratzeko, artzainek ordaindu

egin behar izaten dute. Ternuaren

proiektuarekin, konponbidea

etor liteke.

Artileshell isolatzailea egiteko

artileak profesionalek moztua

izan beharko du, pieza osokoa,

horrela zuntzak ez direlako hau-

tsiko eta ilearen propietate guz-

tiak osorik mantenduko direlako.

Jantziak, udazkenean prest
Isolatzailea fabrikatuta, orain iso-

latzaile hori eramango duten jan-

tziak egitea falta da. Uribesalgok

jakinarazi duenez, lagin batzuk

egin dituzte dagoeneko, eta emai-

tza oso ona da. Kaleko jakak dira,

estilo urbanokoak; udazken-ne-

guko denboraldirako bi modelo

prestatu dituzte, Artile Jacket ize-

narekin, eta lehen sorta irail

amaieran edo urri hasieran egon-

go da dendetan salgai, 229 euro

inguruan. Nazioartean ere mer-

katuratuko dituzte.

Artile Jacket arina eta beroa

izango da, eta uretik eta haizetik

babestuko du. Jaka ekologikoa

eta naturala izango da. Kanpoko

oihala plastikozko botila birzikla-

tuekin egina dago, eta, barruan,

Artileshell isolatzaileaz gain —jaka

bakoitzeko 300-400 gramo artile

erabiliko dituzte—, arto azukrea-

rekin egindako mintza eta polies-

terrezko forrua izango ditu. 

Ardi latxaren ilea hondakin huts zen
orain arte, baina bidea ireki dute kalitate
handiko arropatan isolatzaile termiko
gisa erabil dadin. Artzainak itxaropentsu
agertu dira Ternuaren proiektuarekin.  

Artilea itzuli
da merkatura 

Edu Uribesalgo Ternuako instalazioetan, Artileshell isolatzailearekin probak egiten. TERNUA

Iletegiako Aitor Zubillaga eta Aña Andiazabal, latxaren artilea Artileshell isolatzaile bihurtzeko makinarekin lanean. TERNUA

Antzuolako Txomin Alberdi artzaina bere artaldeko ardi latxekin. TERNUA
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MUSIKA

AIAMikel Markez.

bBihar, 22:30ean, probalekuan.

AIAAristerrazuko erromeria: Saioa

Lizarralde eta Maddalen Arzallus.

b Igandean, 18:30ean, Andatzan.

ANDOAINFeten Feten & Jou 

Gonzalez.

bBihar, 21:30ean, Basteron.

ARETXABALETAMusika Banda.

bGaur, 19:00etan, Mojen

komentuan.

ARETXABALETAGaz Limbo.

bGaur, 22:00etan, Udaletxe

Zaharreko atartean.

ARRASATEArrasate Musikaleko

Banda.

b Igandean, 12:30ean, Amaia

antzokian.

ASTEASUAnttine Eguna: 

Perre, Leire Letu eta Habi.

bBihar, 18:00etan, Patxine

tabernan.

AZKOITIAUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:30ean, Baztartxo

antzokian.

AZPEITIA Joseba Irazoki 

& Lagunak eta Mice.

b Igandean, 19:00etan, Sanagustin

kulturgunean.

BEASAINAmorante.

b Igandean, 19:00etan, Igartzako

jauregian.

BERGARAShane Curley 

& Azkaiter Pelox.

bBihar, 19:00etan, San Juan auzoko

ermitan.

BERGARAGipuzkoako Topaketa

Sozialistak: Habemus Papam, 

Criminal Remains eta DJak.

bBihar, 22:00etan, Kartzela

Zaharra gaztetxean.

DONOSTIAZugaz Bikotea.

bGaur, 19:00etan, Aiete kultur

etxean.

DONOSTIANoa Cliff.

bGaur, 19:00etan, Fnac-en.

DONOSTIAEl Mato a un Policia

Motorizado eta Kyxo.

bGaur, 20:00etan, Dabadaban.

DONOSTIADientes de Luna 

eta Ezpalak.

bGaur, 21:00etan, Dokan.

DONOSTIAAxel Casas DJ.

bGaur eta bihar, 23:30ean,

Convent Gardenen.

DONOSTIADJ Fonk & Erre Conway.

bGaur, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAHeavy Jaia: Axxis, 

Regresion eta Knights of Blood.

bBihar, 19:00etan, Larratxon.

DONOSTIAAlba Robles.

bBihar, 19:00etan, Fnac-en.

DONOSTIAGrande Days.

bBihar, 20:00etan, Le Bukowskin.

DONOSTIABeste Urtaroak.

bBihar, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIADolores Agujetas 

& Domingo Rubichi.

bBihar, 20:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAMind Trap.

bBihar, 20:00etan, La Tabernan.

DONOSTIAHowdy.

bBihar, 21:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIAFatima Hajji.

bBihar, 23:30ean, Bataplanen.

DONOSTIAOpe Loeb 2b2 Parallax.

bBihar, 00:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAEnsemble Siciliano.

b Igandean, 12:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAMikel Erentxun.

b Igandean, 20:00etan, 

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAWackelkontakt 

eta Actriq.

b Igandean, 20:00etan, Dabadaban.

DONOSTIAPJ Kahuna & Sara 

Grajal.

bAstelehenean, 19:00etan,

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIAOblivion.

bAstelehenean, 20:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIAMonk’s Sphere.

bAsteartean, 19:30ean, Fnac-en.

DONOSTIAMixel Etxekopar, 

Dominika Rekalt, Pierre Vissler 

eta Jean-Christian Galtxetaburu:

Gaztelondon zer berri.

bAsteartean, 19:30ean, 

Koldo Mitxelena Kulturunean.

DONOSTIAPablo Hasel, 

Chata Flores & RPE.

bOstegunean, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIATeCanela.

bOstegunean, 20:00etan, Altxerrin.

DONOSTIAGuadi Galego.

bOstegunean, 20:30etan,

Dabadaban.

EIBARThe Mood Rings.

bBihar, 23:00etan, EzDok Rocken.

ERRENTERIAMojo Hand.

bGaur, 23:00etan, De Cyne Reynan.

ERRENTERIAMusika Banda & 

Arkaitz Mendoza: Errenteria in Blue.

b Igandean, 19:00etan, Fatima

elizan.

HONDARRIBIASupersuckers 

eta Rodeo.

bGaur, 22:00etan, Psilocybenean.

HONDARRIBIAManu Aguilar.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

HONDARRIBIAHondarribiko Hiria.

b Igandean, 12:30ean, Itsas Etxean.

IRUNLanbroa.

bGaur, 19:15ean, CBA liburutegian.

IRUNGolden Apple Quartet.

bBihar, 20:00etan, Amaia zentroan.

LASARTE-ORIABig Bob Railroad.

bGaur, 22:00etan, Jalgi kafetegian.

OÑATIAita Madina txistulari taldea.

bAstelehenean, 12:30ean,

Kontzejupean.

ORDIZIALukiek eta Arima.

bGaur, 19:00etan, D’elikatuz-en.

ORIOEresmin eta Salatxo 

abesbatzak.

bBihar, 20:00etan, elizan.

ORIO Isuo & Kezman 

eta Mikel Aranzabal.

b Igandean, 19:00etan, Etxeluze

gaztetxean.

ZUMARRAGAMila Osinalde, 

Pello Ramirez & Jon Goenaga.

bBihar, 20:00etan, Andre Mariaren

parrokian.

ANTZERKIA

ADUNA Itziar Saenz de Ojer: 

Sexijentziak askatuz.

bOstegunean, 19:00etan,

liburutegian.

ARRASATEAtx Teatroa: Kaskarot.
bBihar, 17:00etan, Amaia antzokian.

ATAUNKamikaz Kolektiboa: Kaffka.

bGaur, 20:00etan, Herri antzokian.

BEASAINTxalo: Jon beldurgabea.

b Igandean, 17:00etan, Usurbe

antzokian.

BERGARAMarie de Jongh: 

Ikimilikiliklik.

bBihar, 18:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIAAimara Teatro: 

El enfermo imaginario.

bGaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIALa Zona: 

La golondrina.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.

DONOSTIAVaiven: Ni, munduko

txarrena / Yo, la peor del mundo.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

euskaraz, eta igandean, 19:00etan,

gazteleraz, Antzoki Zaharrean.

DONOSTIATtipia Ekoizpenak:

Egur taupadak.

bBihar, 17:30ean, Larrotxene 

kultur etxean.

DONOSTIASol Maguna & Genma

Martinez: Monolokos.

bBihar, 20:00etan, Baga-Biga

Faktorian.

DONOSTIAAne Labaka eta 

Beatriz Egizabal: Erradikalak ginen.

b Igandean, 18:30ean, Larrotxene

kultur etxean.

EIBARPentacion: La fuerza 
del cariño.

bGaur, 20:30ean, Koliseo antzokian.

EIBARElectrico 28: Full House.
bBihar, 18:00etan, Untzaga plazan.

EIBARChevere: Curva España.
b Igandean, 20:30ean, Koliseo

antzokian.

EIBARVaiven: Ni, munduko 
txarrena / Yo, la peor del mundo.

bAsteazkenean, 20:30ean,

euskaraz, eta ostegunean,

20:30ean, gazteleraz, Koliseo

antzokian.

Donostia b Intxaurrondoko Emakumeen Astea

Martxoaren 8rako motorrak berotzen
Datorren astelehenetik igandera egingo dute Intxaurrondoko Emakumearen Astearen 28. aldia, baina jada ikus-

gai dago auzoko kultur etxean Esencia eta existence. Emakumeakerakusketa. Eta etzi, inaugurazioaren bezpe-

ran, Ane Labakak eta Beatriz Egizabalek —argazkian— Erradikalak ginen ikuskizuna eskainiko dute. 

Datorren astean, hitzaldiak, antzezpenak eta musika izango dira; eta, Martxoaren 8an, emakumeen martxa. LANKU
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ERRENTERIALa Baldufa: Safari.
bGaur, 18:00etan, Niessen

kulturgunean.

ERRENTERIA Iñaki Moral & Marijo

Landaburu: Exit. La de emergencia.
bGaur, 18:00etan, Emakumeen

Etxean.

ERRENTERIACristina Torres 

& Anabasa: Jimena, ¿y ahora

qué?.
b Igandean, 19:00etan, Niessen

kulturgunean.

LAZKAOPirritx, Porrotx 

eta Marimotots: Bizi dantza.
bGaur, 18:00etan, Areria aretoan.

OÑATI Ikusi Makusi: Remendando

males de amores.
b Igandean, 19:00etan, Santa Ana

antzokian.

TOLOSAFaemino y Cansado: 

17 veces.
bGaur, 20:30ean, Leidorren.

ZALDIBIATxalo: Moko zorrotza.
bGaur, 22:30ean, Herri antzokian.

DANTZA

ANDOAINMaduixa: Lu.
b Igandean, 17:00etan 

eta 18:15ean, Basteron.

ARETXABALETAFun dantz! 

kaleko dantzen lehiaketa.

bBihar, 18:30etik aurrera, Ibarra

kiroldegian.

IRUNMutxikoak.

b Igandean, 12:00etan, San Juan

plazan.

LASARTE-ORIAHaatik: Errimak 

bi oinetan.
bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

DONOSTIAUnai Gaztelumendi,

Beñat Iguaran, Sebastian Lizaso

eta Alaia Martin.

b Igandean, 19:00etan, Ibaetako

jaietan, Lautximeneta frontoian.

HONDARRIBIABertso Mendaria,

Txingudiko bertso eskolako 

tailerra.

bGaur, 19:30ean, Muara elkartean.

IRUNNahikari Gabilondo, Aitor

Sarriegi, Iñigo Ugarte eta Ane 

Zuazubiskar.

bOstegunean, 19:30ean, Kabigprri

ateneoan.

LEGAZPIBertso afaria: Nerea
Elustondo eta Aitor Mendiluze.

bGaur, 20:30ean, Laubide

jatetxean.

OÑATIGipuzkoako Eskolartekoa.
Bertso afaria: Naia Arrizabalaga,

Maider Garmendia, Beñat Mateos,

Oibar Olano eta Ekain Tolaretxipi.

bGaur iluntzean, Larrain-Gain

elkartean.

OÑATIDizdaitte sariketako finala:
Txaber Altube, Oihana Arana, 

Maider Arregi, Urko Arregi, 

Joanes Illarregi, Eli Pagola eta 

Ane Zuazubiskar.

bBihar, 19:00etan, Antixena

gaztetxean.

USURBILBertso afaria: Andoni
Egaña eta Sebastian Lizaso.

bBihar, 20:30ean, Aginagako

elkartean.

HITZALDIAK

ARETXABALETAAmaia Arroyo:

Haurrak eta pantailak.
bGaur, 18:00etan, Kuku Mikun.

ASTEASUSamara Velte: 

Nik sinisten dizut.
bGaur, 18:30ean, udaletxean.

ASTIGARRAGABeñi Agirre: 

Historia Nabarra de Gipuzkoa

liburuari buruzko solasaldia.

bGaur, 19:30ean, kultur etxean.

AZKOITIA Intza Lizarazu eta Libe

Urtzelai: Neska kirolarien bizipenak.
bAsteazkenean, 18:30ean,

Artxamendi topalekuan.

AZPEITIA Josu Zabala eta Igor

Elortza: Kantuari hitza emateaz,

entzuketa eta solasaldia.

bBihar, 12:00etan, Dinamoa

sormen gunean.

BERGARAOihana Azkorbebeitia:

Emakumea, ama eta kirolaria 

izatea.
bGaur, 19:00etan, Pol-Polen

lokalean.

DONOSTIA J.M. Ramirez Suassi:

Fordlândia 9.
bBihar, 12:00etan, San Telmo

museoan.

DONOSTIAAngel Garcia Ronda:

Fueros en Guipúzcoa.
b Igandean, 12:00etan, San Telmo

museoan.

DONOSTIALola Roldan: 

Violencias machistas en el arte

griego.
bAsteartean, 19:00etan,

Intxaurrondo kultur etxean.

DONOSTIAAdela Cortina: 

Los desafíos éticos del 

transhumanismo.
bOstegunean, 19:00etan, 

San Telmo museoan.

DONOSTIAEkhiñe Eizagirre: 

Euskal Herriko mugimendu 

feministaren historia.
bOstegunean, 19:00etan, Ikasbide

kultur elkartean.

Donostia b Ibaetako jaiak

Bertso saioa Lautximeneta frontoian
Martxoaren 7a izango da Ibaetako jaietako egun handia, danborrada giroko pintxo-potearekin eta Kilimak, 

Izaki Gardenak eta Ezten Giro taldeen kontzertuarekin, baina jai egitaraua bihartik aurrerakoa da. Pala txapel-

ketarekin hasiko dira jaiak, eta igandean, 19:00etan, bertso jaialdia egingo dute Lautximeneta frontoian: Alaia

Martin, Unai Gaztelumendi —biak, argazkian—, Beñat Iguaran eta Sebastian Lizaso ariko dira. IDOIA ZABALETA / FOKU

GETARIA Janire Castrillo: 

Elkanoren garaiko emakumeak.
bOstegunean, 19:00etan, Iturzaeta

aretoan.

HONDARRIBIAMaria Jose Noain:

Las mujeres en el arte impresionista.
bAsteazkenean, 19:00etan, Emekin.

IRUN Johan Huizinaga: El otoño 

de la Edad Media.
bGaur, 19:00etan, Oiasso museoan.

LEGORRETAAxier Lopez: Elkanori

bira.
bGaur, 18:00etan, gaztetxean.

OÑATISteve Carr: Ur publikoaren
fluorazioa, berraztertu beharrekoa.
bGaur, 18:00etan, Euskaldun berria

aretoan.

OÑATICarlos Taibo: Colapso: 
capitalismo terminal, transición

ecosocial, ecofascismo.
bAsteartean, 19:00etan, 

kultur etxean.

OÑATIAitziber Sarobe: Bai, mese-
dez! Egungo Ingurumen Erronkak.
bAsteazkenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

ZIZURKIL Jose Francisco 
Ruiz-Fons: Sobrepoblación 

de jabalíes. Riesgo sanitario 

para el sector ganadero.
bAsteartean, 11:00etan, 

Fraisoro Nekazal Eskolan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

ARRASATEErroa eta Geroa
dokumentala, eta solasaldia 

Ane Gorosabelekin.

bAsteartean, 19:00etan, Kulturaten.

AZPEITIABigarren sexua(z) 
collagedokumentalaren emanal-

dia, eta solasaldia Nora Alberdi 

eta Irene Arraratsekin.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Emakumeen Txokoan.

DONOSTIAEffi Briest.
bAsteazkenean, 19:00etan,

Tabakaleran.

DONOSTIALos espigadores 
y la espigadora, eta solasaldia 

Maider Oleagarekin.

bOstegunean, 19:00etan,

Intxaurrondo kultur etxean.

ESKORIATZAMendi Tour: 

Treelineeta Climbing Blind.
bGaur, 22:00etan, Zaldibar

antzokian.

ESKORIATZAMendi Tour: 

Harria Herria, Nebulaeta Cholitas.
b Igandean, 19:00etan, Zaldibar

antzokian.

IRUNOxigenoa Euskarari 
6.000 metroan eredokumentala.

bAsteazkenean, 11:00etan, Ficoban.

LEINTZ GATZAGAVasco-Navarro
trena Arrasatendokumentala.

bGaur, 19:00etan, Gatzagako

liburutegian.

BESTELAKOAK

AZPEITIA Jose Luis Otamendi 

Disoluzio agiriakpoema liburuari

buruz solasean arituko da.

bAsteartean, 18:00etan, Literatur

txokoan.

BERGARALur Korta ipuin 

kontalaria.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

DONOSTIAPoetika: Juan Kruz 

Igerabide, Felipe Juaristi eta 

Musikene.

bOstegunean, 19:30ean, 

Koldo Mitxelena Kulturunean.

EIBARLur Korta ipuin kontalaria:
Aurorita ipuinez ipuin.
bBihar, 18:00etan, liburutegian.

ELGETA Itziar Rekalde: Eros, eroso,

ero ipuin kontaketa erotikoa.
bGaur, 22:30ean, liburutegian.

ZARAUTZBuztinezko etorkizuna
irakurraldi musikatua egingo du

Itxaro Bordak, Ibon R.G.-rekin.

bAsteartean, 19:00etan, Garoan.
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Mikel Orbañanos Iribar

GKS Gazte Koordinadora Sozia-
lista orain dela urtebete sortu zen,
«gazte problematikari klase
perspektibatik erantzuteko».
Ordutik, Euskal Herriko hainbat
herritan zenbait esperientzia or-
ganizatibo egin ditu, «komunita-
te politiko sozialistaren eta botere
sozialistaren eraikuntzarako».
Besteak beste, Araba eta Bizkaiko
Topaketa Sozialistak eta Gazte
Sozialiston Topagunea egin di-
tuzte (Azpeitian), hausnarketa 
teoriko-politikorako espazioak
antolatu dituzte, eta jardun politi-
koa gauzatu ahal izateko espazio-
ak egokitu dituzte. Datozen hila-
beteetarako, badituzte beste egi-
tasmo batzuk esku artean;
tartean, gaurtik biharrera Berga-
ran egingo dituzten Gipuzkoako
Topaketa Sozialistak. 
Debagoieneko udalerriak har-

tuko ditu bi eguneko topaketak,
«herriak berak azpiegitura balia-
bide dezente eskaintzen dituela-
ko», esan du Miren Txurruka
Gazte Koordinadora Sozialistako
kideak. «Topaketa horien helbu-
rua gaur egungo testuingurua az-
tertzea eta etorkizuneko erronkez

hausnartzea» dela azaldu du, bes-
talde, Aitor Aranburu GKSko ki-
deak; hau da, «errealitatea gain-
ditzeko etorkizuneko erronken
eta bide orrien nolakotasunaz
hausnartzea». Horren harira, egi-
tasmoak «gizarte despolitizatua-
ren aurrean jendarte politizatu bat
sortzeko» ekarpena ere egiten
duela zehaztu du. 
GKSko kideek iragarri dutenez,

hainbat izango dira gaur eta bihar
jorratuko dituzten gaiak. Sozialis-
ten eginbeharra «errealitatearen
analisia egitea eta hura aldatzeko
politika egitea» dela uste dute, eta
gaur egungo testuinguruaren
analisia egiteari ekingo diote, Se-
minarixoa aretoan, 17:30ean to-
paketari harrera egin eta gero.
Mahai inguru horretan, «azken
mende erdian Europa mailan ga-
ratu zen Ongizate Estatuaren
gainbeherak dakarren proletari-
zazioaz» jardungo dira. Txurru-
kak azaldu duenez, gaur egungo
testuingurua ezaugarritzen duten
elementu zentraletako bat dela
uste baitute. Hala, Gasteizko
Etxebizitza Sindikatuko eta
Iruñeko Langileon Autodefentsa
Sareko kideek hartuko dute parte
mahai inguruan. 

dute, 19:30etik hasita, Gazte lan-
gileok Euskal Estatu Sozialista

lelopean. 

250 parte hartzailetik gora
Koordinakundeko kideek gogo-
rarazi dute bi egun horiek ez dire-
la soilik hausnarketa politikorako
egunak izango. Txurrukak azaldu
duenez, topaketetan bertan es-
kaintzen dituzten sozializazio es-
pazioak «lasai egoteko eta ondo
pasatzeko elementu garrantzitsu
gisa» hartzen dituzte. Hori dela
eta, ekitaldi kulturalak eta kon-
tzertuak antolatu dituzte. Gaurko
afariaren ondoren, esaterako,
musika emanaldi «lasai» bat en-
tzuteko parada izango dute.
Biharko gauari dagokionez, be-
rriz, Amurrioko (Araba) Habe-

Ereduak
garatzeko
bilgunea
Gazte Koordinadora Sozialistak Gipuzkoako
Topaketa Sozialistak egingo ditu gaurtik
biharrera, Bergaran b «Gaur egungo
testuingurua aztertzea eta etorkizuneko
erronkez hausnartzea» izango da helburua
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Bihar goizean, berriz, egungo
testuinguruak politika egiteko
uzten dituen abaguneez jardun-
go dira Zabalotegi frontoian,
«genero eta gazte problemati-
ken etorkizuneko bide orriez eta
erronkez hausnartzeko» helbu-

ruarekin. Bazkaldu eta jarraian,
ostera, topaketara bertaratu
diren gazteek hiru hitzaldi izango
dituzte aukeran: batetik, ekoiz-
pen artistiko sozialari buruzkoa,
UNEDen; bestetik, langileen kon-
trolpeko espazioari buruzkoa;
eta, azkenik, garatu beharreko
kultura militanteari buruzkoa.
Aranburuk nabarmendu duenez,
oro har, «gaur egungo testuingu-
rua ezaugarritzeko, etorkizuneko
erronken inguruan hausnartzeko
eta zenbait tesi politiko plazara-
tzeko egunak» izango dira, eta
horretara bideratuko dituzte
topaketetako hitzaldien edukiak.
Horrez gain, adierazi dute alda-

rrikapenek ere izango dutela
espaziorik Bergarako topakete-
tan. Hala, manifestazioa egingo

Jendetza bildu zen Legazpin, Aste Santuan

Legution egitekoa duten Euskal Herriko

Gazte Sozialiston Topagunearen

aurkezpenean. GAZTE KOORDINADORA SOZIALISTA

«Topaketak baliagarriak
dira hainbat elementu
sustatzeko eta eratzeko,
ikuspegi sozialista
batetik elikatuz»
Miren Txurruka
Gazte Koordinadora Sozialistako kidea



mus Papam eta Aretxabaletako

Criminal Remains musika talde-

ek punk-rock eta hardcore estilo-

ko abestiak joko dituzte. Bi talde

horien ondoren, DJek emango

diete amaiera topaketa sozialistei.

Aranburuk aitortu du ez dela

erraza aurreikustea egitasmoetan

zenbat gaztek parte hartuko du-

ten. «Askotan, jendeak ez du to-

paketako ekitaldi guztietan parte

hartzen; lana edota bestelako

ezintasunak medio, egun batean

edo une jakin batzuetan bakarrik

joan ahal izaten baita». Aitzitik,

aurreratu du izen ematea «modu

egokian» doala, hots, «aurreiku-

sitakoaren arabera». Haien kal-

kuluen arabera, Bergarako topa-

ketetan 250 parte hartzailetik

gora egongo dira. Bonuak Gipuz-

koako eskualde guztietan daude

eskuragarri. Egun bakoitzerako

txartelak bost euroan izango dira

salgai, eta horren barruan sartu-

ko dira otorduak eta lotarako le-

kua. 

Komunitatea sendotzeko
Topaketak, «ikuspegi sozialista

batetik elikatuz», hainbat ele-

mentu sustatzeko, sendotzeko eta

eratzeko baliagarriak direla uste

du Txurrukak. Autogestioa da

elementu horietako bat. Azaldu

duenez, GKSk defendatzen du

langile klaseak bere buruaren gai-

neko kontrola izan behar duela

du nahi du Txurrukak. Haren iri-

tziz, topaketen bitartez «botere

sozialistaren eraikuntzan ardaz-

tuta egongo den gazte komunita-

tea eratuko da». 

Alde horretatik, elementu ho-

riek garatzeko topaketak beha-

rrezkoak direla iruditzen zaie.

«Izan ere, egunerokoan beren

herrietan lanean dabiltzan mili-

tante sozialistek topo egiteko egu-

nak dira», eta, horregatik, errea-

litatean egon daitezkeen «ezine-

gonez eta ezintasunez hausnar-

tzeko eta euren herrietara itzuli-

takoan egun horietan ikasitako

praktikan jartzeko» balio dutela

uste du Txurrukak. Modu berean,

topaketak euren «praktika mili-

tantea gauzatzeak dakartzan in-

plikazio politikoez hausnartzeko

eta jabetzeko» ere baliagarriak

direla gaineratu du. 

Topaketak herrialde mailako

«zita garrantzitsutzat» ulertzen

dituztela dio Txurrukak; izan ere,

jardun politikorako, eta topakete-

tan egingo diren gogoetak aurre-

tik aipatutako «parametro» ho-

rretan landuko dira. Gazte komu-

nitatearen balioa ere nabarmen-
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«komunitate politikoaren erai-

kuntzaz ez ezik, etorkizuneko

erronken nolakotasunez eztabai-

datzeko» bidea ematen diete.

Hori dela eta, GKSko kideak adie-

razi du aurrera begira aurreikus-

teko modukoa dela topaketak an-

tolatzen jarraitzea.

Auzia harago doa
Gazte Koordinadora Sozialista

«gazte problematikan esku har-

tzeko mobilizazio eredu berriak

sortzeko eta egonkortzeko fase-

an» dago orain, Aranburuk azal-

du duenez. Era berean, erdigune-

an jarri du topaketek mugimen-

du sozialaren barruan duten

balioa. «Oinarri militantearen

gaitasuna handitzeari eta komu-

nitate politikoaren eraikuntzari

erantzuten diote horrelako egi-

tasmoek». Aurreko urtean egin-

dako Arabako eta Bizkaiko Topa-

keta Sozialistak jarri ditu adibide

gisa. Dena den, auzia harago doa-

la zehaztu du: «Gure eraikuntza-

rekin batera, gazte esparrua anto-

latzen duen indar eta dinamika

burgesari aurre egiteko mobiliza-

zio ereduak garatzeko erronka

daukagu». 

ATE IREKIAK
UNIBERTSITATE GRADUAK

_
2020/2021 ikasturtea

INGENIARITZA
BILBO MARTXOAK 11

ASTEAZKENA 18:00

ARRASATE MARTXOAK 14

LARUNBATA 10:30

GOIERRI MARTXOAK 26

OSTEGUNA 17:30

ORONA IDEO APIRILAK 2

OSTEGUNA 17:30

ENPRESA KUDEAKETA
BIDASOA OTSAILAK 29 

LARUNBATA 11:00

BILBO MARTXOAK 26

OSTEGUNA 18:00

OÑATI  MARTXOAK 28

LARUNBATA 11:00

EKINTZAILETZA 
BIDASOA OTSAILAK 29 

LARUNBATA 11:00

BILBO MARTXOAK 28

LARUNBATA 11:00

OÑATI  MARTXOAK 28

LARUNBATA 11:00

HEZKUNTZA
BILBO APIRILAK 23 

OSTEGUNA 18:00

ESKORIATZA APIRILAK 25

LARUNBATA 11:00

KOMUNIKAZIOA
BILBO APIRILAK 23 

OSTEGUNA 18:00

ARETXABALETA APIRILAK 25

LARUNBATA 11:00

HUMANITATEAK
BILBO APIRILAK 23 

OSTEGUNA 18:00

GASTRONOMIA 
— Basque Culinary Center

DONOSTIA MARTXOAK 28

LARUNBATA 10:30

www.mondragon.edu/prest

Etorriko zarela jakinarazi!

EGITARAUA 

Gipuzkoako Topaketa Sozialisten

egitaraua, gaurtik biharrera.

Otsailak 28, ostirala

17:30.Harrera.

18:30.Proletarizazioa eta antola-

kuntza forma berriak, Seminarixo-

an.

21:00.Afaria.

22:00.Kontzertua, Kartzela Zaha-

rrean.

Otsailak 29, larunbata

09:00.Gosaria

10:00.Etorkizunari heltzeko mo-

duez, Zabalotegi frontoian.

14:00.Bazkaria.

16:00.Ekoizpen artistiko sozialis-

ta, UNEDen.

16:00.Langile kontrolpeko espa-

zioak, Kartzela Zaharrean.

16:00.Kultura milintateaz haus-

nartzen, Zabalotegi aretoan.

19:30.Manifestazioa: Gazte langi-

leok Euskal Estatu Sozialista.

21:00.Afaria.

22:00.Kontzertuak, Kartzela 

Zaharrean: Habemus Papam eta

Criminal Remains musika taldeak 

Ondoren. DJak.

«GKS gazte
problematikan esku
hartzeko mobilizazio
eredu berriak sortzeko
fasean dago» 
Aitor Aranburu
Gazte Koordinadora Sozialistako kidea



Beñat Alberdi

Euskal Herriak badauzka ia
saihestu ezinezko bere egunak:
Santa Ageda, herrietako jaiak,
inauteriak eta abar. Baina, ospa-
kizunetik gaindi, horiek gizarte-
an eta norbanakoengan dituzten
eraginak aztertu ditu Jota Piza-
rrok (Santiago, Txile, 1988) dok-
tore tesirako. Izan ere, eragin na-
barmenak izaten ditu kanal ho-
rien bidez emozioek bat egiteak.
Erritualak ikertu dituzu; baina

zer da erritual bat?

«Kaixo» esatea, antropologo ba-
tzuentzat, erritual bat da. Zein
perspektibatatik begiratzen du-
zun da kontua. Guretzat elkartze
kolektiboak dira: mezak, inaute-
riak, danborradak eta abar, parte
hartzaileen artean sinkronia han-
diak egoten diren prozesuak.
Nolabait gizartean finkatuta

dauden ekintza sozialak dira?

Ez du zertan. Batzuk formalak
dira, danborradak adibidez. Oso
finkatuta dauzkate rolak. Beste
batzuk libreagoak dira, hala nola
kontzertuak. Bietan izaten dira
emozio komunak.
Zer da emozioek bat egitea?

Kontzertua ona bada, sentitzen
duzu zuk bizitakoa ondokoak ere
bizi izan duela. Hori da emozioek
bat egitea, emozioen sinkronia
bat lortzea. Prozesu bat da, eta,
prozesu horren bitartez, emaitza
sozialak lortzen ditugu. Bat egiten
dugu ditugu identitateetan, sin-
boloetan edo sinesmenetan. Ho-
rrela sortzen dira gizarteak.
Zer ezaugarri behar ditu horrela-

ko ekintza batek erritual deitze-

ko?

Ez dakit gutxieneko baldintza ba-
tzuk bete behar dituen. Emozio-
nalak izan behar dute benetan
emaitza ona lortu ahal izateko,
hots, sentipenak partekatzeko. 
Orduan, emozioek bat egitea al

da errituala?

Emile Durkheim antropologoak
ezarri zituen oinarriak Bizitza er-
lijiosoaren oinarrizko formak li-
buruan. Bertan hasi zen ikusten
nolakoa den emozioen sinkronia
lortzeko prozesua hainbat gizar-
tetan. Jakin nahi zuen nola sor-
tzen diren kulturak eta gizarteak.
Probatzen ari gara teoria hori es-
tatistika aplikatuarekin eta gizar-
te psikologiaren metodoekin.
Zer ikertzen duzue?

Ikusten dugu, adibidez, errituale-
kin nola aldatzen diren taldeare-
kiko ditugun sentimenduak eta
gure balioak. Berak ikusi nahi
zuen nola eta zein erritualen bi-
dez sortzen ziren gizarteak. Baina
jada sortuta daude.

Talde izaera bat transmititzen

dute ekintzek, hau da, identitate

bat?

Alde batetik bai, baina ez da hori
bakarrik. Ez da «ondo pasatu eta
identitatea hobeto sentitu nuen»
huts bat. Beste emaitza batzuk
izan ditzake; esaterako, denbora
gehiago inbertituko dudala sare
sozial horretan. Txileko irakasle
batek ikertu zuen herrialdean
egiten den martxa militarra. Txi-
leko martiriak gogoratzeko eta
errespetua emateko da. Neurtu
zuten aldatzen ote den herrialde-
aren alde bizia emateko duten
prestutasuna, gerra lehertuz
gero.
Baina, adibidez, Donostiako

danborrada izan eta gero, do-

nostiarrago sentitzen al da do-

nostiar bat?

Bai, hori enpirikoki frogatu dugu.
Ikertu ditugu danborradak, eta
ikusi dugu identitatea dela bat
egiten duen gauza bat.
Zerk transmititzen du talde izae-

ra hori?

Faktore asko daude: jende kopu-
rua, musika, sinkronia fisikoa,
prestatzeko eskaini zaion denbo-
ra, aurretiazko identitatea... Dan-
borradan parte hartzen dutenak
donostiarrak sentitzen dira au-
rretik ere.
Nolabait portaera komun jakin

bat izatea da, janzkera eta guzti?

Naziek oso ondo egiten zuten eu-
ren ekitaldietan. Liderraren figu-
ra sustatzen zuten, eta sinkronia

bat. Horrela bultzatzen zuten na-
zionalismoa eta bizitza emateko
nahia.
Talde bat sortu nahi baduzu,

erritual bat behar duzu jendea

bertako kide senti dadin?

Gizarte psikologiaren teoria ga-
rrantzitsu bat da identitate sozia-
la. Esaten da segituan hartzen du-
zula zure burua taldeko kidetzat.
Taldeko prozesuekin indartsuago
senti ditzakezu gauzak.
Espainiak futboleko Munduko

Kopa irabazi zuenekoak balio al

du adibide moduan? Hau da, ho-

rren harira antolatu zituzten

ekintzak, koloreak...

Adibide ona da. Askotan, erritua-
lak aipatutakoan, egitasmo este-
reotipikoak etortzen zaizkigu bu-

rura. Niri indigenak etortzen zi-
tzaizkidan burura gaiarekin hasi
nintzenean. Baina gaur egun ere
erritualak sortzen ditugu. Horie-
tako bat dira nazioarteko kirol
lehiaketak; adibidez, futbol fina-
lak. Erritu modernoak dira ho-
riek.
Kamiseta bat eramatea da jaki-

tea erritual horretan zer jokabi-

de hartu behar duzun?

Zure burua talde horretako kide
moduan identifikatzea da kami-
seta eramatea.

Nola neurtzen duzue egitasmo

batek zer eragin daukan emo-

zioetan?

Gehienetan pertsonei eskatzen
diegu euren bizipenaren berri
emateko. Eurei ematen dizkiegu
galdetegiak, telefonoz edo pape-
rez, eta, posible bada, saiatzen
gara luzerako diseinuak egiten;
hau da, baldin badakigu nonbait
erritual bat dagoela, bi aste lehe-
nago eskatzen diegu betetzeko
inkesta; errituala amaitzen den
momentuan bertan betetzen
dute berriro, zeren orduan egoten
baita emozioa indartsuen; eta, az-
kenik, errituala jazo eta bi astera
berriro betetzen dute.
Erritualak zer indar daukan

neurtzen duzue?

Hori da, bai. Eta ez da soilik ekin-
tzara joatea, baizik eta nola zoa-
zen. Gu saiatzen gara erritualak
sortzen.
Zer talde egitasmo sortu duzue?

EHUko ikasleekin egin genuen
ikerketa bat.  Dantza egin behar
zuten. Meditazio dantza bat zen,
sinkroniarekin. Arreta jarri ge-
nuen gupidan, ea besteekiko zeu-
katen gupida mailan eraginik
zeukan.
Euskal Herriko erritualetan, be-

rriz, zer neurtu duzue?

Donostiako danborradarena izan
zen handiena. Baina, doktore te-
siarekin hasi nintzenean, Donos-
tia 2016, Europako Kultur Hiribu-
rua ikertu genuen. Erritual asko-
tan egon ginen: kontzertuetan,
antzerkian, liburu aurkezpene-
tan eta abar.
Zer ondorio atera zenituzten?

Parte hartzaileen arteko sinkro-
nia emozionala zenbat eta altua-
goa izan, orduan eta gehiago sen-
titzen ziren hiriaren parte, gehia-
go nahi zuten beste pertsonekin
egon edo lagundu, eta europarra-
go sentitzen ziren.

«Errituen bitartez,
identitateek 
bat egiten dute»

Jota Pizarro b Psikologiako doktorea

Euskal Herriko erritual kolektiboek emozioetan duten eragina aztertu du
ikerlari txiletarrak doktore tesirako; esaterako, Donostiako danborradak
eta inauteriek. Antzuolan aurkeztu ditu ikerketaren emaitzak.
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«Parte hartzaileen
artean sinkronia zenbat
eta handiagoa izan,
orduan eta gehiago
sentitzen dute»


