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Miren Garate 

B
atetik, zaborra.

«Jendeak bide baz-

terretan non-nahi

uzten ditu poltsak,

mantak, aul-

kiak...». Bestetik, gaizki aparka-

tutako autoak. «Aurrekoan base-

rritar batek ordu eta erdi eman

zuen jendeari galdezka, auto bat

zuelako etxe parean eta ezin zue-

lako berea atera». Bolumen al-

tuan jarritako musika ere bai.

«Bertako bizilagunentzat, fauna-

rentzat eta ganaduarentzat ez da

batere atsegina». Baimendu ga-

beko guneetako sua. «Arrisku-

tsua izateaz gain, errautsak erre-

ketara joaten dira, eta kaltega-

rriak dira». Eta libre dabiltzan

zakurrak. «Gehienak ondo por-

tatzen diren arren, nahikoa da bat

gaizki portatzea eta ardiren bat

akabatzea». 

Gipuzkoako hainbat gunetan

bildutako kexak dira horiek,

gehien errepikatzen direnetako

batzuk. Uda berezi honetan, ohi

baino jende gehiago bildu da 

natur parkeetan eta aisialdirako

egokitutako guneetan, hainbeste

non arazoak ere sortu baitiren

kasu batzuetan. «Errespetua»

eskatu dute inguruko bizilagu-

nek.

Urumea ibaiaren ingurua da

adibideetako bat. Europako

naturgune babestuen sarean

dago, eta balio handiko inguru-

nea da fauna eta florari dagokie-

nez. Haren 11 kilometro pasatzen

dira Hernanitik. Joan den astean,

agerraldia egin zuten gune

horren kudeaketaz arduratzen

diren hiru erakunde nagusietako 

ordezkariek: Xabier Lertxundi

Hernaniko alkateak, Unai Erroi-

tzenea Ereñotzuko auzo alkateak

eta Inma Lizaso Gipuzkoako Foru

Aldundiko Mendiak eta Habita-

tak Kudeatzeko zerbitzuko tek-

nikariak. 

Azaldu zuten udan ohikoa iza-

ten dela jendea pilatzea gune ho-

rretan, baina aurten «masifika-

zioa» egon dela. «Erabilera

gehiegizkoa izaten ari da, eta in-

gurunearekiko eta auzokideeki-

ko errespetu falta izugarriak ikus-

ten ari gara». Adibide batzuen bi-

dez arrazoitu zituzten hitz horiek.

«Aparkalekuak betetzen direne-

an, jendeak edozein lekutan uz-

ten du autoa: eremu pribatuetan,

bidegurutzetan… Batzuei ez zaie

inporta baserrietako sarbideak

oztopatzen ari diren edo auzoki-

deen segurtasuna arriskuan jar-

tzen ari diren».  Errepide estua

da, eta txirrindularien ohiko ibil-

bidea. Jokabide horiek egoera

arriskutsuak sortzen dituztela ze-

haztu zuten. 

Naturari eragiten zaion kalteari

buruz esan zuten lotu gabeko za-

kurrak errekan sartzen direla, ha-

rriak mugitzen dituztela eta ber-

tako ekosistemari kalte

egiten diotela. Halaber,

sua egitea galarazita da-

goen arren, basozainek

mordoxka bat harrapa-

tzen dituzte. «Oso kalte-

garria da hori. Suteak

eragiteko arriskuaz gain,

ibaiaren harriak lekuz

aldatzen direlako, zuhai-

tzetako adarrak kentzen

direlako, eta paisaian ere

kalte egiten dutelako». 

Hiru erakundeetako

ordezkariek kontatu zu-

ten isun eta espediente

batzuk jarri dituztela,

baina helburua ez dela

isun asko jartzea, «gizar-

tea kontzientziatzea»

baizik. Hala, datorren

urteari begira, elkarlana

indartuko dutela azaldu

zuten, eta arauak bete-

tzen direla bermatzeko kontrolak

zorroztea eta aforoak murriztea

dira buruan dituzten neurrietako

batzuk. 

Neurriak aztertzen
Hain zuzen, datorren urteari begi-

ra jarrita daude Gipuzkoako beste

zenbait txokotan ere, ez dutelako

nahi aurtengo zenbait egoera erre-

pikatzerik. Abaltzisketan, maia-

tzerako igarri zuten uda ez zela

ohikoa izango. Alarma egoera me-

dio, artean Gipuzkoatik ateratzze-

rik ez zegoen eta eguraldi ona egin

zuen asteburu batean, 600 auto-

karabana eta furgoneta zenbatu

zituzten Larraitz inguruan. 320

biztanle ditu herriak. «Hasiera

hartan, jendea oso goiz etortzen

zen, aparkalekuak ia beteta egoten

ziren 7:00etarako». Uda osoan ibi-

li da jende asko. «Jendeak men-

diari eman dio, espazio handietan

seguruago sentitzen delako edo ez

dakit zergatik. Eguraldiak ere

izango zuen zerikusirik, mendi

kontra horretan asko izaten dira

laino egun tristeak, baina aurten

dena ona egin du».

Alkateak nabarmendu du po-

zik hartzen dituztela bisitariak.

«Lau taberna ditugu orain irekita,

eta tirolinak. 320 biztanleko herri

batean ezin dira mantendu lau ta-

berna, kanpokoek mantentzen

dituzte, baina bertan bizi den jen-

dea errespetatu egin behar da».

Gaizki aparkatutako autoek base-

rritarrei eragindako trabak aipatu

ditu Zubizarretak. «Ez da posible

goizean baserritarrak jaiki eta

kezkatuta egon behar izatea trak-

torearekin ez dakit nondik pasatu

behar dutelako eta badakitelako

autoak gaizki aparkatuta egongo

direla». Gogoratu du eguraldia-

ren mende bizi direla lehen sekto-

rean, eta ezinbestean aprobetxatu

behar dituztela halako egunak,

haiek ez dutelako asteburuetan jai

hartzeko aukerarik. 

Herritar batzuek esan diote

eguraldi ona eginez gero Larrai-

tzera joaterik ez dutela nahi izaten

jada. «Horrek pena handia ema-

ten dit». Egoera kontrolatzeko,

zer egin pentsatzen ari dira, eta

aparkalekuren bat ordainpeko

jartzea izan daiteke aukera bat.

«Kontuari mila buelta ematen ari

gara, beste tokietako ordenantzak

ikusten eta abar. Helburua ez da

etortzen direnei dirua ateratzea,

baizik eta oraindik eta txukunago

edukitzea bazterrak diru horre-

kin». Izan ere, Zubizarretaren

esanetan, ingurua txukun ikustea

gustatzen zaiolako joaten da jen-

dea batik bat. «Eta bertakoak dira

bazterrak txukun mantentzen di-

tuztenak, baserritarrak batik bat.

Errespetatu dezagun, bada, ber-

tan bizi den jendea».

Debako alkateordea da Itziar

Irizar, eta haiek ere noiz edo noiz

aipatu izan dute Elorriaga auzoan

aparkalekua kobratzeko aukera,

baina momentuz behintzat ez

dute halako erabakirik hartuta.

Auzotarrekin elkartu nahi dute,

eta aldundiarekin ere bai. «Fun-

tzionamendu antolatuagoa izatea

da helburua. Zer egin dezakegun

aztertu nahi dugu, bertan bizi di-

renen beharrei lehentasuna

emanda». Gainerako naturgune-

etan bezala, aurreko urteetan bai-

no jende gehiago igarri dute aur-

ten, baina goranzko joera hori

duela urte batzuetatik zetorren.

«Geoparkearen kontua dago,

flysch-a, aldundiak aparkalekua

handitu zuen, debekatuta egon

arren jende askok egiten du lo

bertan...».  

Auzoak erdigune moduko bat

du zenbait etxerekin, eta pixka

bat gorago dago aisialdirako ego-

kitutako gunea. «Trafikoarekin

arazoak izan ditugu aurten,  apar-

kalekua betetzen zenean bide er-

tzean uzten zituelako autoak jen-

deak, eta gurutzatzeko zailtasu-

Ohi baino jende gehiagok jo du aurtengo udan naturguneetara, eta zenbait 
arazo sortu ditu horrek, ugaritu egin baitira zaborra, zarata, gaizki aparkatutako
autoak, behar ez den tokietan egindako suak eta lotu gabeko txakurrak.
Erakundeek errespetua eskatu dute inguruan bizi diren biztanleekiko. 

Aisiaren orbanak naturan

Ez da posible baserritarrak
kezkatuta egon behar izatea,
badakitelako autoak gaizki
aparkatuta egongo direla»
Jon Zubizarreta
Abaltzisketako alkatea

«Funtzionamendu
antolatuagoa izatea da
helburua, eta zer egin
dezakegun aztertu nahi dugu»
Itziar Irizar
Debako alkateordea

«Gozamenak antolatua 
izan behar du, ez edozein
modutakoa, are gehiago 
lekua publikoa denean»
Iñaki Azkarate
Errenteriako Udaleko Ingurumen teknikaria

‘‘

Urumea ibaia. Hernaniko

alkateak, Ereñotzuko auzo

alkateak eta Gipuzkoako

Foru Aldundiko ordezkariek

joan den astean Urumea

ibaiaren inguruan egindako

agerraldia. HITZA

Edukiontziak beteta zeudelako, zaborra lurrean. HITZA
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nak sortzen zirelako». Autobusen

bat ere sartu izan da, nahiz eta ez

egon buelta emateko tokirik; bes-

te behin, berriz, udaltzainek eta

ertzainek esku hartu behar izan

zuten, ez atzera eta ez aurrera ge-

ratu zirelako autoak.

Zaborrarekin ere izan dituzte

zenbait arazo. Horrez gain, ia

oraintsu arte komunak itxita

egon dira, eta jendea egunpasa

joan ohi denez, eragozpen bihur-

tu da komun falta. Iturria ere ba-

karra dago, eta jendeak ontziak

garbitzeko ere erabiltzen du,

nahiz eta berez ez egon horretara-

ko prestatuta. «Horrelako gauzak

moldatzen joan beharko dugu,

auzotarrekin bilduta». Irizarren

esanetan, gune ederra da, eta nahi

izaten dute jendeak hartaz goza-

tzea, baina batez ere bertakoen

egunerokotasuna errespetatzeko

beharra ikusten dute. «Eta zaila

da oreka bat aurkitzea». 

Aparkaleku gutxiago  
Orekaren garrantzia nabarmen-

du du Iñaki Azkarate Errenteria-

ko Ingurumen arloko goi tekni-

kariak ere. «Gozamenak antola-

tua izan behar du, ez edozein

modutakoa, are gehiago lekua

publikoa denean, lekua natur

parke bat denean eta Natura 2000

sarearen barruan dagoenean». 

Hain zuzen, Aiako Harriaren

barruan dagoen Listorreta aisialdi

M. Garate 

Urumea eta Bidasoa ibaien arteko

eremuan lan egiten du Tomas

Aierbek. Basozaina da, eta zenbait

herritako ordezkariek adierazita-

ko kexen lekuko izan da aurtengo

udan. Txantxetan, «kilometroko

tzan pertsonen profila ere aldatu

egin da.

Zaborra, zarata, gaizki aparkatu-

tako autoak, lotu gabeko txaku-

rrak... Horiek dira kexetako ba-

tzuk. Zuk ere horiek ikusten ditu-

zu lanean?

Ez gaude ohituak zaborra etxera

eramatera, askok bide bazterrean

uzten dute poltsa, eta ondoren ga-

naduak joaten dira zaborretan ge-

ratutako hondarren bila, eta dena

sakabanatzen dute. Sua egokitu-

tako guneetan bakarrik egin dai-

teke, baina jendeak lurrean egiten

du, eta arriskutsua izateaz gain,

kaltegarria da errekentzat. Baina-

tzeko harriak bata bestearen gai-

nean jarriz egiten diren presek ere

uraren bidea erabat aldatzen

dute. Zaratari lotuta, oraingo gai-

luek potentzia handia dute, eta

jendeak ozen jartzen du musika. 

Gaizki aparkatutako autoei isu-

nak jartzeko eskumenik badu-

zue basozainok?

Errepidean badaude, ez da gure

eskumena, baina mendian sartu-

ta badaude, bai. 

Jendearen profila aldatu egin

dela aipatu duzu. Zertan aldatu

da bada?

Mendizaleen profila ez da berdina

autotik pixka bat ibilita eta autotik

gertu, hau da, Urumea ertzean edo

mendi puntan. Kilometroko

muga aipatu ohi dugu txantxetan

gure artean: autotik kilometrora

dagoen mendizaleak sentsibilitate

handiagoa izaten du, normalean

ez dizu zaborrik utziko mendian;

autotik gertu dagoenak, berriz,

beste mentalitate bat izaten du:

‘Jasoko dute’ edo pentsatzen du,

hiriko ohiturak eramaten ditu

mendira.

Aurtengo arazoak gauza pun-

tual bat izango direla uste duzu?

Irudipena dugu ez dela izango

aurtengo kontua bakarrik. Hezi-

keta lan handia egin behar da, pe-

dagogia handia. Faltan botatzen

ditut sentsibilizazio kanpainak

edo antzeko egitasmoak. Gero be-

tiko kontua da, azkenean funtzio-

natzen duena isuna da.  

«Mendian
dabiltzan
pertsonen
profila ere 
aldatu egin da»

Tomas Aierbe 

Basozaina

muga» aipatu ohi dute beren ar-

tean, autotik distantzia hori baino

gehiagora daudenek sentsibilitate

handiagoa izan ohi dutela azaltze-

ko. Kontzientziazioa sustatzeko

beharra ikusten du.

Zer nabarmenduko zenuke aur-

tengo udan natur eremuetan

ikusitakoen artean?

Erabilera publikoa nabarmen

gehitu da, jende gehiago ibili da

eta dabil oraindik, eguraldi onak

jarraitzen duelako. Nik lan egiten

dudan gunea gainezka egon da:

Urumea, Aiako Harria, Jaizkibel,

Bidasoa bera... Kontuan hartu be-

har da Gipuzkoan jende gehien

bizi den eremua dela. Naturgune

horiek karga bat onartzen dute,

baina hortik gora arazoak hasten

dira. Horrez gain, mendian dabil-

eremua da Gipuzkoan bisita

gehien jasotzen dituen gisa horre-

tako gunea. «Berez ere ohituta

gaude han pilatzen den jende an-

danaren joan-etorriak kudea-

tzen». Bazekiten, ordea, arazoak

egon zitezkeela aurten, ohi baino

arrakasta gehiago izango zutela-

ko halako guneek. Horregatik,

zenbait neurri hartu ditu udalak:

alde batetik, bi udaltzain lagun-

tzaile jarri ditu goiz eta arratsalde,

eta bestetik, berrogei aparkaleku

inguru itxi ditu, jende gutxiago

joan zedin. «Urtero bezala, trafi-

koa eta hondakinen presentzia

dira gehien errepikatu diren arau

hausteak, baina hartutako neu-

rriei esker, egoera kontrolatzea

lortu dugu, ez da besteetan baino

arazo gehiagorik izan».
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Urko Etxebeste Lezo

Dantzarik egin gabe, entsegurik
edo txapelketarik gabe, euren bizi-
tza asko aldatuko litzatekeela diote
Katerin Artola Telleriak (Oiartzun,
2001) eta Iker Belintxon Lizarazuk
(Lezo, 2002). Okerrera. Bigarren
urtea dute elkarrekin bikotekako
euskal dantza txapelketetan parte
hartzen. Iazkoa elkar ezagutzeko
urtea izan zuten; aurten, lehian
izan diren lau txapelketetatik hi-
rutan garaile izan dira: Lekeition,
Zarautzen eta Donostian. Joan den
ostiralean, bigarren izan ziren Ber-
garan. Aurretik, ordea, bakarka
nahiz bikoteka, gazteen mailetan,
batik bat, dozenaka txapel lortuta-
koak dira oiartzuarra eta lezoarra.
Etxeko apalak garaikurrez josita
dituzte. Aurtengorako, herri bat
eta data bat dituzte buruan: Segu-
ra, eta urriaren 17a.
Dantzarako arropa jantzi, dan-

tzan egin, eta irabazi. Erraza.

KATERIN ARTOLA: Ez da horrela.
Txapelketetan dantzan egin edo
irabazi baino lehen lan asko egiten
dugu. Entsegu asko egiten ditugu,
eta, irabazteko prozesu horretan,
oso garrantzitsua da ikusten ez den
lana.
IKER BELINTXON: Bigarren urtea
dugu elkarrekin dantzan, eta gure
arteko harremana asko hobetu da.
Hasieran sumatzen zen ez genuela
elkar asko ezagutzen; ezagunak gi-
nen, bai, baina hasi ginenetik hona
gure arteko harremana asko hobe-
tu da, eta hori garrantzitsua da bi-
koteka dantza egiteko. Konplizita-
tea lortu dugu, hobeto dantzan egi-
ten dugu, eta, horregatik, iaz baino
gorago gaude.
Bigarren urtea duzue elkarrekin.

Bat oiartzuarra izanda eta bestea

lezoarra, nola sortzen dira zue-

nak bezalako bikoteak?

ARTOLA: Aurreskuan trebatzera
lehendik joaten nintzen Lezora.
Garai hartan, Iker beste bikotekide
batekin zebilen dantzan. Azken
hark utzi, eta orduan hasi ginen el-
karrekin.
BELINTXON: Maider Aginaga lezo-
arrarekin ibiltzen nintzen dantzan
Katerinekin hasi aurretik. Utzi
egin zuen. Orduan, Katerini me-
zua bidali nion, ea nirekin dantzan
hasi nahi zuen. Hitz egiteko geldi-

tu, eta baiezkoa. Orduan hasi zen
dena.
Jada bikote izanda, entrenatzen

hasi, eta dantza eta dantza.

ARTOLA: Udan astean gutxienez
hirutan egiten ditugu entseguak. 
BELINTXON: Orokorrean, entse-
guak biok elkarrekin egiten ditu-
gu. Beti ez dugu fisikoa lantzen.
Teknika maila hobetzeko lanketa
handia egiten dugu, gure artean
eta Lurdesekin [Lurdes Esnaola,
irakaslea]. Nagusien kategorian
gaude, eta txikietatik nagusietara
jauzi egiterakoan, dantzaren tar-

tea luzatu egiten da; fisikoa ere lan-
du egin behar da.
Konplizitatea ere lantzen da?

ARTOLA: Bikote duzunarekin ez
baduzu harreman onik edo kon-
plizitaterik, zaila da emaitzak lor-
tzea.
Eta txapelketaren batean, dan-

tzan ari zaretela, elkarri begirada

arraroren bat bota al diozue inoiz,

«ez goaz ondo» esateko?

BELINTXON: Oraindik ez zaigu ho-
rrelakorik gertatu. Hala ere, uste
dut laster halakoren bat gerta dai-
tekeela, baina oraingoz ez. Asko

entseatzen dugu hori ez
gertatzeko.
Nolakoak dira entse-

guak?

ARTOLA: Ordubete edo
ordu eta laurden inguru-
koak izaten dira, ordu eta
erdikoak gehien jota. Lu-
zaketa ariketak egin, be-
rotu eta dantzan hasten
gara, pausoak lantzen.
Ondoren hasten gara pie-
za osoak dantzatzen.
Baina entsegu guztiak

ez dira berdinak izango.

Baten batean kale egin-

go zenuten...

BELINTXON: Gertatu izan zaizkigu
horrelakoak, bai. Hitz egiteko tar-
tea hartzen dugu entsegu eskasak
egiten ditugunean. Hori ere ona
da: konplizitatea lortzeko gure ar-
teko harremana indartzea. Gure
bizitzaz hitz egiten diogu elkarri.
Sasoi fisikoak eragina al du zuen

jardunean?

ARTOLA: Nagusien mailan gaude-
nez, dantzaldiak luzeagoak dira.
Berotzea garrantzitsua da lesioak
saihesteko. Dantzatu eta gero ere
luzaketa ariketak egiten ditugu.

Esan duzue aurretik beste bikote

batzuekin ibilitakoak zaretela

dantzan. Aldaketa handia al da

dantzarako bikote berriarekin

hastea?

BELINTXON: Niri behintzat asko
kostatu zitzaidan bikote aldaketari
aurre egitea. Maider Aginagarekin
sei-zazpi urtez aritu nintzen dan-
tzan, eta bat-batean den-dena al-
datzea zaila egin zitzaidan. Katerin
ezagutzen nuen, bai, baina, nola-
bait esatearren, ez ginen lagunak.
Ez genuen elkar ezagutzen; isil-isi-
lik egoten ginen. Entseguak egitea
ere kosta egiten zen. Iazko lehe-
nengo urtea eginda, aurten asko
hobetu dugu. Elkarrekin bost urte
daramagula dirudi! Onerako eta
txarrerako, noski.
Lurdes Esnaola irakaslea aipatu

duzue. Zuen ibilbidean ezinbes-

teko pieza da, ezta?

ARTOLA: Nire kasuan, Ikerrekin
hari esker hasi nintzen. Hark ema-
ten zizkidan aurresku eskolak, eta,
Esnaolagatik ez balitz, ez ginateke
dantzarako bikote izango. Asko
erakutsi eta lagundu digu.
BELINTXON: Dantza solteko ira-
kaslerik hoberenetakoa da. Txa-
pelketa asko irabazi ditu; tartean,
Segurako Euskal Herriko Txapel-
keta, hirutan. Asko daki dantzaz.
Dantza irakasle bakarrik ez. Es-

naolak ere jantziak egiten dizki-

zue, eta, gainera, sariak irabazita-

koak zarete jantzi horiekin.

BELINTXON: Nirea bai, Lurdesek
osotasunean egindakoa da.
ARTOLA: Jantzi gehienak Lurde-
sek egiten dizkit niri, baina, hain
justu, saria jaso genuenetako bate-
an neraman blusa ez zen hark egi-
na.
BELINTXON: Epaile bakoitzak bere

«Ez baduzu
konplizitaterik,
zaila da emaitzak
lortzea»
Katerin Artola eta Iker Belintxon b Dantzariak

Bigarren urtea dute elkarrekin Artola eta Belintxon dantzariek 
euskal dantzako bikotekako txapelketetan. Lau aldiz parte 
hartu dute, eta hirutan izan dira garaile. Urteko topaleku
nagusia Seguran dute, Euskal Herriko Dantza Txapelketan.

Entsegu asko egiten ditugu,
eta, irabazteko prozesu
horretan, oso garrantzitsua da
ikusten ez den lana»

«Dantza, orokorrean, 
eta, bereziki, euskal dantza, 
oso gustuko dute
Oiartzualdean. Lantzen da»
Katerin Artola
Dantzaria

‘‘
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gustua du jantziei dagokienean,
eta, herri batean jantzi onenaren
saria jaso dugun moduan, gertatu
da beste batean saririk ez jasotzea.
Azkenean, gustu kontua da, eta to-
kian tokiko epaimahaiko kideek
hartzen dute erabakia.
Bakarka ere aritzen zarete dan-

tzan. Alde handia egongo da bi-

nakakotik, ezta?

ARTOLA: Nik, behintzat, bikoteka
gehiago gozatzen dut. Bi gara, dan-
tzak alaiagoak dira [fandangoa eta
arin-arina]. Aurreskuan-edo ba-
karrik zaude, dantzak ez dira hain
alaiak... Gogorragoa egiten zait en-
tsegu edo txapelketa bat aurres-
kuan, hau da, bakarka, bikotean
baino.
BELINTXON: Iritzi berekoa naiz ni.
Azken batean, bikotekako dan-
tzak askoz alaiagoak dira, eta ho-
rrek badu eragina entseatzeko ga-

raian, esaterako. Beraz, txapelke-
tetan ere bai. Bakarrik egonda, gai-
nera, presioa handiagoa da. 
Oholtzaren ondoan zaudete,

zuen txandaren zain. Bozgorai-

luetatik zuen izenak entzuten di-

tuzue, dantzan hastea tokatzen

zaizue. Zer sentitzen duzue or-

duan?

ARTOLA: Une horretan ez dugu
hainbesteko urduritasunik. Dan-
tzaldiaren aurretik entseatzen edo
berotzen ari garenean urduriago
egoten naiz ni. Oholtza zapaltzen
dugunean, nerbioak, neurri bate-
an, joan egiten dira.
BELINTXON: Behin agertokira igo-
tzean, ez dut urduritasunean pen-
tsatzen. Hasieran bai, badago ten-
tsio puntu bat dantzan hasten ga-
renean, erritmoa hartzeko, musi-
ka egoki jarraitzeko. Txapelketen
aurretik beti izaten dira soinu pro-

bak, baina entsegu horretan edo
txapelketako saioan musikariek
ez dute berdin jotzen.
Dantzaldia bukatu eta hatsa har-

tu, oholtzan oraindik. Elkarri be-

girada. Une horretan badakizue

zer nola ibili zareten?

ARTOLA: Bai. Adibidez, Lekeitio-
ko, Donostiako eta Zarauzko txa-
pelketetan gustura bukatu ge-
nuen. Une horretan bagenekien
ondo ibili ginela, segituan nabari-
tzen dugu hori.
BELINTXON: Bukatzean oso azkar
nabaritzen ditugu barnetik atera-
tzen zaizkigun sentsazioak. Berga-
ran, joan den asteko ostiralean, ez
genuen gustura bukatu; berehala-
koan nabaritzen duzu hori.
Zerk eragin dezake egun on bat

ez izatea?

BELINTXON: Dantzan ari zarenean
ez zara gauza guztietaz kontura-

tzen. Jakin dezakezu pausoren bat
behar baino pixka bat atzerago
eman duzula, oso nekatua sentitu
zarela... Bergaran azkar batean
konturatu nintzen ez zela gure
egunik onena.
Dena hain landuta egonda, en-

tseatuta, badago inprobisaziora-

ko tartetik txapelketatako saio-

ek iraun bitartean?

ARTOLA: Asko ez. Urduritasuna-
rekin-eta inprobisatzea zaila iza-
ten da. Dantzatzen lehenetakoa
edo azkenetakoa izan, horrek ere
badu eragina. Dantzatzeko txanda
bukaera aldekoa bada, inprobisa-
ziorako tartea izatea ez da hain zai-
la izango, baina, hala ere, urdurita-
sunagatik pixka bat zaila da une-
an-unean erabakiak hartzea, in-
probisatzea. 

Aurten dantza solteko lau txapel-

ketatan parte hartu duzue. Egoe-

ra berezia izan da aurtengoa CO-

VID-19agatik?

BELINTXON: Egoera oso arraroa
da. Lehen aske ibiltzen ginen au-
rrera eta atzera. Orain, dantzal-
dian ez gainerako momentuetan
maskara jartzen eta kentzen ibili
behar dugu. Gainera, berotzen edo
dantzaldia bukatu eta izerditan
egonda ere, maskara jarri behar...
Publikoa ere banaka jartzen da,
ezin dute komentatu pausoren
bat, egin duzun saioaz iritzia ezin
dute partekatu. Arraroa da.
Zergatik daude hainbeste dan-

tzari on Oiartzualdean?

ARTOLA: Dantza, orokorrean, eta
bereziki, euskal dantza, oso gustu-
ko dute Oiartzualdean. Lantzen
da. Dantza talde indartsuak daude,
eta irakasle asko ere bai.
BELINTXON: Lezon, bereziki, txa-
pelketetarako ohitura handia da-
go. Dantzarako aukera zabala da-
go, oro har, baina txapelketetara-
ko dantzariak prestatzeko usadioa
dago Lezon. Hori emaitzetan na-
baritzen da.
Hala ere, dantza txapelketak

gainbeheran daudela dioenik 

bada.

BELINTXON: Egon zen bolada bat,
sei-zortzi urte dira, gainbehera an-
tzeko bat izan zena. Berriro go-
rantz ari da txapelketetara doan

bikoteen kopurua. Nagusien mai-
letan hamalau bikote gaude, txi-
kietan beste hainbeste... Herrien
artean aldea dago, ordea.
ARTOLA: Azken batean, ia dantza-
ri denak Azpeitikoak edo Lezoko-
ak dira; beste herrietan ez dago
hainbesteko tradiziorik.
Mugarri baten protagonista zara

zu, Katerin. 2018an lehenengoz

gipuzkoar erako Euskal Herriko

Txapelketa eta soinu zaharrekoa

bateratu ziren, Ordizian. Hau da,

emakumeek eta gizonek batera

parte hartu zenuten txapelketa

horretan, eta ez bakoitza bere 

aldetik, ordura arte bezala. Eta

irabazi zenuen. Baita iazko edi-

zioa ere.

ARTOLA: Eta oso pozik nago egin-
dakoarekin. Erronka izan zen ni-

retzat hori. Mutilenak

deitzen zitzaien dantze-
tan ez nintzen aritu au-
rretik, eta, horrez gain,
hasieran mutilekin lehia-
tzea ere arraro egin zitzai-
dala aitortu behar dut.
Oso gustura nabil orain,
pozik.
BELINTXON: Ni ere ba-
karka ibiltzen naiz, baina
Katerinen mailara ez naiz
iristen. Beste maila bate-
an dago, gorago. Banaka-
koan hura laguntzen ibil-
tzen naiz.

Dantza egiteaz gain, epaile edo

irakasle ere bazarete. 

ARTOLA: Epaile lanetan aritzen
naiz, gazteen txapelketetan. Dan-
tzariak beste ikuspegi batetik
ikustea baliagarri zait, ikasteko.
Oso interesgarria da niretzat.
BELINTXON: Epaile izatea pixka
bat aspergarria iruditzen zait [ba-
rrez]. Irakasle lana egiten dut nik.
Esperientzia oso ona da. Dantzari
gazteekin egon, haien nerbioak
kontrolatzeko lanean lagundu...
Gainera, irakasle izanda, ezin ditut
epaile lanak egin.
Zuen helburu nagusia?

BELINTXON: Aurtengo helburua
badugu behintzat: Seguran, Eus-
kal Herriko Dantza Solteko Txa-
pelketa irabaztea. Urriaren 17an
izango da.
ARTOLA: Lor daitekeen gauzarik
nabarmenena Seguran irabaztea
da, eta nik uste bikote guztiak ho-
rren bila goazela.
Zein dira Seguran izango ditu-

zuen kontrario nagusiak?

BELINTXON: Azpeitiko bizpahiru
bikote oso on daude, eta Bergara-
ko bat, iazko irabazleak. Horiek
dira faboritoak, gurekin batera.
ARTOLA: Gurera aterako gara, eta
konfiantza handiegiarekin ez gara
joango. Irabaziko dugula pentsa-
tzea ez da ona. Hori borrokatu be-
har da.

URKO ETXEBESTE

Teknika maila hobetzeko
lanketa handia egiten dugu,
gure artean eta 
Lurdes Esnaolarekin»

«Aurtengo helburua badugu
behintzat: Euskal Herriko
Dantza Solteko Txapelketa
irabaztea, Seguran»
Iker Belintxon
Dantzaria
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IRITZIA
Leire Narbaiza

Mundu zoroa 

eta euskara batua

S
asoi bitxiak bizi ditugu,
ez bakarrik pandemia
batek inguratu, bizitza-
ren arlo guztiak bete,

eta solasaldi oro zipriztintzen di-
tuelako. Martxo aurretik ere garai
abozinatuak(eszentrikoak, bi-
txiak) ziren gureak «se ixen be on-
do sorue da au mundu au bixi ga-

riena», Kiromantzidxepoeman
Sarrionandiak dioen moduan. 

Zoroa da bizi garen mundu hau;
ez da oraingo gauza, ostera, aspal-
ditik dator kontua. Begi bistan
—ipurdi bistan ez esatearren— da-
kusagu orain, baina arrazoia da
sare sozialek nabarmendu egin
dutela giza espeziaren jatorrizko
lerdokeria. Ez du esan nahi denbo-
ra hauetan jende tentelagoa denik,
ez. Garai hauetan sarriago irakur-

tzen dizkiegu jakintsukeriak koi-
natuei, besterik ez.

Hala, egunotan jakin dut oroja-
kile ahohandi horietako baten es-
kutik, idazteko darabildan hiz-
kuntza hau asmatua dela, ez dela
antzestrala(antzinakoa), ezta be-
netako euskara ere. Engendro
(munstrokeria) hutsa dela, Sabino
Aranak diseinatu eta sortua. Gai-
nera,—O, sorpresa!— asmakeria
honek ez du hitzik Twitter esate-
ko. Hori gutxi balitz, berba tekni-
koak eskuratzeko ere mailegueta-
ra jotzen du; beraz, beste mintzai-
ra batzuetatik lapurtzen ditu 
hitzak, hain da pobrea euskara
batua! 

Bai, lagunok, halakoak takean-
potean leitzen dira txioetan, gaiaz
ezer gutxi dakitenen eskutik (edo

atzamarretik?). Euskara batua zer
den ere ez dakiten sasijakintsu ho-
riek pare bat ideia —oker— solte 
lotu, Sabino tartean sartu, eta
voilà, zirberespaziora jaurti!
Erraz-erraza! Filologoak nonahi! 

Sasiletradu horiek batzuetan ez-
jakintasunetik dihardute. Bestee-
tan —gehienetan— maltzurkeriatik
dabiltza, jakin dakitelako euskara
batua sortzeak daukan garrantzia
gure hizkuntzarendako. Kon-
tzienteki edo inkontzienteki bota-
ko dituzte iritziak, baina guztiaren
azpian badago arrazoi handi bat:
batuak gaitu egiten duela euskara
gaur eguneko mundurako, homo-
logatu hizkuntza modernoakdei-
tutakoekin, etorkizunerako erre-
minta erabilgarri bilakatu jakintza
arlo guztietarako. 

Batua gure hizkuntza komuni-
tateko ezinbesteko zutoina bihur-
tu da. Etxe zaharretan igogailua
eraikitzea bezalakoa: eraikin ba-
rrutik zutabe bat altxatuta, etxea
indartzeko eta irmotzeko balio
duela, euskarri argia delako.
Ahaztu barik, solairuen arteko ko-
munikazioa errazten duela, baita
kalera irtetea ahalbidetu ere. Hori
da batua. Eta astakeria horiek
idazten dituztenek batuaren ga-

rrantzia sumatzen dute, hizkuntza
kontuetan tutik ere jakin ez arren.
Euren adierazpenak irakurrita, 
argi lagatzen digute euskarafobia
dutela, ustezko kosmopolitak
(kosmopaletoak) direla, edota 
Espainia bat, handi eta librearen
zaleak. 

Horrelakoekin zer egin da gal-
dera. Barruan daramagun borro-
kazaleak diosku erantzun behar
diegula, edo barregarri utzi denen
aurrean. Senak, ordea, iradokitzen
digu ez ikusiarena egiteko, erraza
ez den arren odolberoa izanez ge-
ro. Zer egin beharko genuke ho-
rrelakoekin, jakinda ez dutela iri-
tzia aldatuko? Baina, era berean,
horrelako laidoak isilik jasan be-
harko genituzke? Ez dira odoluz-
kiak, lagunok. Estrategia komuna
beharko genukeela uste dut zen-
tzuzko eran, beti ere gure onerako,
irainak gehitu egingo direlako, za-
lantza izpirik barik. 

Harrigarria da bizi duguna, 
estrainioa. Zeren, izan ere, ondo
zoroa da mundu hau bizi garena.

Badago arrazoi 
handi bat: batuak

gaitu egiten 
duela euskara 
gaur eguneko
mundurako,
homologatu
‘hizkuntza

modernoak’
deitutakoekin

Irudiab Tolosa

Baiko enpresaren jokabidea salatu dute pilotariek
Hamasei pilotari elkarren alboan izan arren, ez zen pilotakadarik izan Tolosako Beotibar pilotalekuan, joan den asteartean. Baiko Pilota enpresari az-

kenaldian izan duen jokabidea aldatzeko eskatu zioten bertako pilotari gehienek, agerraldi baten bidez. Enpresak kirolariekin izan dituen jokabide

okerrak zerrendatu zituzten pilotariek. Besteak beste, pilotari bakoitzaren egoera kontuan hartu ez izana, aurrekontratuak dituzten pilotarien lan bal-

dintza eskasak eta enpresak kirolarien eta prentsaren arteko harremana galarazi izana salatu zituzten. Gainera, kontratu berritzeekin egoerak okerre-

ra egin duela adierazi zuten. Egoera oneratu ezean, «neurri zorrotzagoak» hartu beharko dituztela ere ohartarazi zuten  GORKA RUBIO / FOKU

Urrian hasiko dira
eskola kiroleko
entrenamenduak

DONOSTIA bEskola kiroleko en-

trenamenduak urriaren 1ean

hasiko dela jakinarazi du Gipuz-

koako Foru Aldundiak, betiere,

jarduerak «kontaktu fisikoa mu-

gatuz eta ingurune seguruetan»

eginez gero. Lehiaketei, ordea,

urtarrilean ekingo diete. Kirol

erakundeekin, ikastetxeetako

koordinatzaileekin eta ikasleen

gurasoekin bildu ondoren

eman dute erabakiaren berri.

50.000 euro bideratuko ditu 

aldundiak, «ikastetxeak ezarri-

tako protokoloetara  egokitu

daitezen». 

Zehaztutako neurrien arabe-

ra, talde txikietan eta segurta-

sun distantzia kontuan hartuta

egin beharko dira entrenamen-

duak. Hamabost pertsonako

taldeak antolatu beharko dira,

kopuru hori gainditzen den ka-

suetan, eta «materialen erabile-

ra partekatua saihestu» behar-

ko dute antolatzaileek.

GIPUZKOAKO HITZAk irakurle-

en eskutitzak plazaratzen ditu. Ez

dituzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta HITZAk mozteko eskubi-

dea du. Helbide honetara bidali

behar dira, izen-abizenak eta he-

rria adierazita: Gipuzkoako Hitza,

Martin Ugalde kultur parkea z/g,

20140 Andoain. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko:

gipuzkoa@berria.eus.

%
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Gipuzkoako urtegiek ia 40 milioi
metro kubiko ur gordetzeko
ahalmena dute, eta gaur egun,
haien betetze maila %73an dago.
Iñigo Elosegi Gipuzkoako Ur Par-
tzuergoko zuzendariak dio ez du-
tela arazorik: «Nahiko lasai gabil-
tza. Urtegien egoeraren indizea
kasu ia guztietan normala da. Ho-
rrek esan nahi du eguneko bolu-
mena batez beste historian izan
dugunaren gainetik dagoela».
Soilik Barrendiolako (Legazpi),
Ibai-ederko (Azpeitia) eta Lareo-
ko (Ataun) urtegiak daude alerta-
aurre egoeran. «Ez gara larritu
behar. Erabateko normaltasune-
tik oso gertu gaude».
Urkulukoa (Aretxabaleta) da ur

gehien duen urtegia, 7,5 milioi
metro kubiko ur pasatxorekin.
Halere, Aixolako urtegia (Elgeta)
beteago dago, 2,5 milioi metro ku-

biko ur baino gehiagorekin, bere
edukieraren ia %95ean baitago.
Arriaranek (Beasain) du betetze
maila baxuena: %60, doi-doi. 
Urtegien edukiera mailak txi-

kitzen jarraituko du azaroaren
amaierara arte, ondo bidean. Izan
ere, urtegien erreakzio denbora
ez da berehalakoa izaten: Gipuz-
koan prezipitazio gutxien uztaile-
an egiten duen arren, betetze
maila txikiena urria eta azaroa bi-
tartean izaten dute.
Agorraldiaren azken asteetara

erreserba nahikoarekin heldu di-
renez, arduradunek ez dute neu-
rri berezirik aurreikusi. «Negua-
ren araberakoa izango da. Prezi-
pitazioak ohi duen bezala egiten
baditu, ez da arazorik egongo, eta
abendurako urtegiak betetzen jo-
ango dira, apirila eta maiatza bi-
tartean goia jo arte», iragari du
Elosegik. Aurreikuspenek udaz-
ken hezea iragartzen dute.

Neurriak hartzen hasteko, ur-
tegien egoeraren indizeak alerta
egoera markatu beharko luke.
Urtegi bakoitzaren kasuan alerta

egoera ezartzeko gutxienekoak
aldatu egiten dira, sasoiaren bete-
tze mailaren eta edukieraren ara-

bera. Lehen neurrietako bat ingu-
ruko urtegietatik ura garraiatzea
da, hoditeria sistemaren bidez.
«Barrandiolak, adibidez, ur be-
harra badu, Ibai-edertik ekar de-
zakegu. Ibai-ederko urtegia han-
dia da, eta egoera onean dago».
Hala, probintzia guztiko ur hor-
nidura bermatua dagoela ziurtatu
du zuzendariak. «Oso zaila da
urik gabe gelditzea, ia ezinezkoa.
Sistema osoan izan behar genuke
eskasia, ez urtegi bakarrean».
Ura eramatea nahikoa ez bada,
udal agintariekin batera uraren
erabilera mugatzea eta urtegiek
askatzen duten ur kopurua mu-
rriztea dira beste neurrietako bi.

Neurrian erabili behar
Ura altxor mugatua denez, oparo
den garaian ere xahutu gabe era-
bili behar da, lehorte garaiak go-
gorragoak izan ez daitezen. Ildo
horretan, Elosegik zoriondu egin

ditu herritarrak: «Gezurra diru-
di, baina zabaldutako pentsa-
mendua da Euskal Herrian eta Gi-
puzkoan prezipitazio asko egiten
duenez ur asko gastatzen dugula.
Bada, ez; gipuzkoar bakoitzak,
batez beste, 100 litro ur inguru
kontsumitzen ditu pertsonako
eta eguneko. Madrilen, esaterako,
130 litro behar dituzte, eta Bartze-
lonan, 125».
2020an jaitsi egin da ur eskaria,

gainera. «Etxean denbora gehia-
go igaro dugunez, kontsumoa
apur bat igo da, %1-2 artean. In-
dustrian, ordea, eskariak behera
egin du nabarmen : %30 inguru»,
zehaztu du. «Industriara hiru 
litrotik bakarra bideratzen da,
baina, beherakada horren handia
izan denez, aurtengoan ur eskaria
%10 inguru txikiagoa da iazko da-
tuekin alderatuta».
Inbertsio guztiak gelditu egin

dira, eta ostalaritzari bideratuta-
ko diru laguntzak prestatu ditu ur
partzuergoak, testuinguru be-
rriak hala behartuta. Era berean,
Elosegik aurreratu du datorren
urterako prezioak izoztu egingo
dituztela.

Uda, lehorra eta beroa
Gipuzkoako Ur Partzuergoko zu-
zendariaren ustez, uda ez da bere-
ziki lehorra izan, nahiz eta hezea
izan dela aitortu duen. «Uda
nahikoa arrunta izan da». 
Hurrengo asteartean amaituko

da uda saioa, eta orduan ikusi 
beharko da, zehatz-mehatz, beste
urteekin alderatuta prezipitazio
gehiago edo gutxiago egin duen.
Datuei begiratuz gero, ekaina ohi
baino euritsuagoa izan zen, bere-
ziki Gipuzkoa ipar-ekialdean; 
uztaila, lehorra. Goierrin, esate-
rako, espero zenaren erdia ere ez
du bota; eta abuztua, azken egu-
netako euriteekin, batez besteko-
aren bueltan ibili da.
Halere, botatzen duen euri guz-

tia ez da urtegietara iristen, lurrak
ere xurgatzen duelako. Udan, are
gehiago. Izan ere, lursailak lehor-
tu egiten dira beroarekin, eta tan-
tak xurgatu egiten ditu. Behin
udan sartuta, tenperaturek gora
egin zuten,  eta uztaila eta abuz-
tua beroak izan dira, Euskalme-
ten arabera. Ondorioz, lurra ega-
rritutadago. 

Urtegien maila «normala» da,
eta ez dago lehorte arriskurik
Gipuzkoako urtegien maila ez da kezkagarria, eta Barrendiola, Ibai-eder eta Lareo soilik
daude alerta-aurre egoeran b Azaroaren amaieran izaten dira gutxieneko betetze mailak

Barrandiolako urtegiko ikuspegi orokorra. Milioi bat litro kubiko ur du, sasoi honetan beharko lukeen baino 100.000 bat litro kubiko ur gutxiago. KERMAN GARRALDA
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URTEGIEN EDUKIERA 

URTEGIA BETETZE MAILA (%)

Aixola 94,38

Arriaran 60,63

Barrendiola 71,04

Ibai-eder 63,57

Ibiur 82,29

Lareo 66,67

Urkulu 75,74

Oso zaila da urik gabe
gelditzea, ia ezinezkoa.
Sistema osoan izan
behar genuke eskasia,
ez urtegi bakarrean»

«[Etxeko] kontsumoa
apur bat igo da, %1-2
artean. Industrian,
ordea, eskariak behera
egin du nabarmen»
Iñigo Elosegi
Gipuzkoako Ur Partzuergoko
zuzendaria

‘‘



Kultur jardueretarako bonuak banatuko
ditu Gipuzkoako Aldundiak eskoletan

DONOSTIA bZenbait kultur ekitalditarako sarbidea merkatuko duten

33.000 bonu banatuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak 109 ikaste-

txetan, Kultura Eskola Bonua egitasmoaren barruan. 16 eta 17 urteko

gazteei emango dizkiete bonuak, eta eskuratzen dituztenek deskon-

tuak izango dituzte arte eszenikoetako ikuskizunetan eta museoetan.

5.389
IAZ GIPUZKOARA IRITSITAKO MIGRATZAILEAK

Azkeneko 20 urteetako migratzaile kopururik handiena hartu zuten iaz

Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak

emandako datuen arabera. Urtebetean ,%11,5 gehitu da Gipuzkoa bizi-

leku dutenen kopurua: 5.389 lagun gehiago. 

Metalgintzarako
«hitzarmen duina»
eskatu du LABek 

DONOSTIA bGipuzkoako metal-

gintzan «hitzarmen duina»

ezartzeko eskatu zuen LABek as-

teazkenean Adegiren egoitzaren

aurrean, sindikatuen eta patro-

nalaren arteko negoziazioei be-

rrekin zieten egun berean. Ordu

erdi eskas iraun zuen bi aldeen

bilerak. Patronala «esku hutsik»

joan zela salatu zuen LABek.

Arkaitzerrekako
isuria ikertzeri uko
Batzar Nagusietan

DONOSTIA bEhunka arrain hilda

agertu ziren maiatzean Donos-

tian, Arkaitzerrekan, Zubietako

errauste planta inguruan. Horren

inguruko ikerketa batzorde bat

osatzeko eskaria Gipuzkoako Ba-

tzar Nagusietara eraman zuen 

EH Bilduk asteazkenean, baina

ezezkoa gailendu zen, EAJk eta

PSE-EEk aurka bozkatuta.

LABen protesta. A. CANELLADA / FOKUA

%10,6
ZENBAT APALDU DEN 

OGASUNAREN DIRU BILKETA 

Gipuzkoako Ogasunak %10,6 gu-

txiago jaso du urteko lehenengo

zortzi hilabeteetan, iaz epe berean

bildutakoarekin alderatuta. 326

milioi euro gutxiago jaso ditu. 

«Espainiako glamour
dezente izango da, 
eta zaleen begiradak
alaituko dituen
izarren bat ere bai»
Jose Luis Rebordinos
Donostiako Zinemaldiko zuzendaria
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Aitziber Arzallus 

Z
ertan lagundu de-
zaket?» galderari
«zer dakizu egi-
ten?» galderarekin
erantzun ohi diote

Marea Urdina elkarteko kideek.
Horrela hasi zen haien eta Imanol
Alesonen (Azkoitia, 1972) arteko
elkarrizketa ere. Kirolari azkoitia-
rra mendian korrika egiten da
abila, eta bere aletxoa modu ho-
rretan jartzea erabaki zuen. Ho-
rren emaitza da GR 11 Urdinaegi-
tasmoa. Pirinioetako zeharkaldi-
rik luzeena da GR 11, Cap de Creu-
sen (Girona, Herrialde Katalanak)
hasi eta Higer lurmuturrean
(Hondarribia) amaitzen den 850
kilometroko ibilbidea, eta eguno-
tan horixe egiten ari da azkoitia-
rra, herritarrak arauz kanpoko
funtzionaltasunen inguruan sen-
tsibilizatzeko helburuarekin. 
Alesonek betidanik izan du 

GR 11 ibilbidea egiteko gogoa, eta
konfinamenduan zela erabaki
zuen aurten egitea. «Urte xele-
brea izan da, eta iraila une egokia
iruditu zitzaidan zeharkaldia egi-
teko». Elkartekoei bere asmoen
berri eman zien, eta segituan hasi
ziren guztia antolatzen. Eta bai
antolatu ere: Marea Urdineko 
kideak iragan astean hasi ziren
iragartzen «zerbait handia»
egingo zutela, eta, denborarik gal-
du gabe, mendi lasterkari azkoi-
tiarrak asteartean bertan —hilak
15— ekin zion ibilbideari.  
Zeharkaldia hamahiru etapa-

tan gauzatzeko asmoa du Aleso-
nek. Aurreneko hamabi etapek
arauz kanpoko funtzionaltasun
bana irudikatuko dute —entzu-
men urritasuna, garun paralisia,
gaztaroko artritis idiopatikoa,
Duchenne, autismoa, paralisi
brakial obstetrikoa, Goldenharen
sindromea, Downen sindromea,
Robinen sindromea, Charcot-
Marie-Toothen sindromea, An-
gelmanen sindromea eta beirazko
hezurrak—, azkenak, 12+1etapak,
arauz kanpoko funtzionaltasun
guztiak irudikatuko ditu. Ondo
bidean, 850 kilometro eginda, hi-
laren 27an iritsiko da helmugara.  

Azkoitiarrak «gogotsu» ekin
zion erronkari, eta astearte ilun-
tzean, lehendabiziko 84 kilome-
troak egin ondorenean, halaxe ja-
rraitzen zuen. Afalostean hitz egin
zuen HITZArekin, eguna nola joan
zitzaion kontatzeko. «07:30ean
abiatu gara Cap de Creusetik, eta
11 ordu pasatxo behar izan ditugu
La Vajolera (Girona, Herrialde Ka-
talanak) iristeko. Sekulako beroa
egin du, eta pixka bat sufritu du-
gu, baina pozik eta indartsu gau-
de, eta biharkoari ekiteko gogo-
tsu». Hasieran ibilbidea bakar-
bakarrik egiteko asmoa bazuen
ere, azkenean GR 11 egiteko deial-
dia zabaldu zuen sare sozialetan,
eta harekin lasterketetan aritzen
den Julian Morcillo (Toledo, Es-
painia, 1976) animatu zaio. Horre-
gatik hitz egiten zuen pluralean.
«Ahal duen bitartean lagunduko
didala esaten dit lagunak, baina,
biharkoa gainditzen badugu, nik

uste biok helduko garela Honda-
rribira». Izan ere, etaparik gogo-
rrena zuten aurretik, bigarrena.
«Kostaldetik mendira iritsi arte-
ko 180 kilometroak dira gogorre-
nak; lehendabiziko bi etapak.
Behin mendira sartzen garenean,
aise joango gara», zioen.   
Alesonek eta lagunak soinean

daramate ibilbidea egiteko behar
duten guztia, baita Track the race
enpresak utzitako GPSa ere. Horri
esker, herritarrek momentu oro
jakin dezakete ibilbideko zein
puntutan dagoen azkoitiarra.
Gainera, egitasmoaren orrialdean
(mareaurdina.org/gr11urdina)
aukera dago #GR11 traolarekin
Alesoni animo mezuak bidaltze-
ko, kamisetak irabazteko, etapa
bakoitzean egindako argazkiak
eta bideoak ikusteko, eta abar. 

Inklusioaren aldeko aldarria
zabaltzeaz gain, xede sinboliko
bat ere badu GR 11 Urdinak. Ibilbi-
deari ekin aurretik, Mediterraneo
itsasoko ura bi botila txikitan sar-
tu zuen Alesonek, eta Hondarribi-
ra iristean Bizkaiko itsasoko ura-
rekin nahastuko du: «Bi itsasoe-
tako mareen urak nahastuko di-
tut, Marea Urdina osatzeko».

Inklusioa aldarri
Pirinioetan barrena  
Pirinioetako zeharkaldirik luzeena egiten ari da Imanol Aleson mendi
korrikalaria, ‘GR 11 Urdina’ egitasmoaren barruan. Herritarrak arauz
kanpoko funtzionaltasunen inguruan sentsibilizatu nahi ditu.

Imanol Aleson Ca p de Creusen, GR 11 ibilbidea hasi aurretik. MAREA URDINA
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Mediterraneo itsasoko 

eta Bizkaiko itsasoko

mareen urak nahastuko

ditut Marea Urdina 

osatzeko»

Imanol Aleson 

Mendi korrikalaria
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Karmele Uribesalgo

K
oronabirusaren
eraginez, aurten
bertan behera gel-
ditu da Behobia-
Donostia lasterke-

ta (20,1 kilometro) ezaguna. Aza-
roaren 8an ziren egitekoak, baina
egin ezin diren ekitaldien zerren-
dara batu da. Lasterkari askoren-
tzako hitzordu garrantzitsua iza-
ten da; azken urteetan aldiko
30.000 parte hartzaile inguru izan
ditu. Hala ere, ohiko proba egite-
rik ez dagoenez, aplikazio baten
bidez egingo den Behobia birtual
bat ari dira prestatzen. Fortuna
Kirol Elkartea arduratzen da an-
tolaketaz, eta kolpe gogorra izan
da klubarentzat bertan behera
utzi beharra. Izan ere, elkartearen
diru sarreren erdia lasterketa 
horretatik iristen da. 
Daniel Soliño Fortunako arlo

ekonomikoko arduradunak azal-
du du klubak Behobiarik gabe
«nahiko zaila» duela aurrera egi-
tea. «Horren beharra dugu; el-
kartea diru sarrera horien zain
egon ohi da urte osoa pasatzeko».
Behobia-Donostiako koordina-
tzaile Iñigo Etxeberriak adierazi
duenez, lasterketaren bidez lor-
tzen duten diruak egonkortasuna
ematen die. «Orain ziurgabeta-
suna sekulakoa da». Azaldu due-
nez, garai latzak dira Fortunaren-
tzat: «Lana aldi baterako erregu-
latzeko espedientearekin gaude ia
langile guztiak, diru sarrerak es-
kasak dira, maileguak eskatu be-
har izan ditugu, eta Behobia-Do-
nostia bertan behera gelditu da». 
Soliñok erantsi du «zama astu-

negia» duela orain klubak. Izan
ere, tartean, Donostiako Pio Baro-
ja kiroldegia ere kudeatzen dute.
Hortaz, lasterketa ez egiteari gehi-
tu behar zaio, besteak beste, kon-
finamendu garaian bertan behera
utzi zituztela eskaintzen dituzten
zerbitzuak, eta diru itzulketak
egin behar izan dituzte. «Normal-

tasunetik oso urruti gaude; neu-
rriak hartu arren, beldurra nabari
dugu erabiltzaileen artean», na-
barmendu du Etxeberriak. Ikus-
teko dago ea denboraldi hasiera-
rekin jendea animatuko den For-
tunak eskaintzen dituen ikastaro-
etara, eta zerbitzuetara apuntatu-
ko diren.
Etxeberriak azaldu duenez, as-

kotan entzun izan dute Behobia-
Donostia «urrezko arrautzak
ematen dituen oiloa» dela, baina
ez dago ados aipamen horrekin:
«Garbi ikusi da kirolean gasta-
tzen dugula dirua, eta irabazten
duguna berriz inbertitzen dugu-
la». Soliñok gaineratu du irabazi
asmorik gabeko elkarte bat dela
Fortuna, eta, beraz, ez dutela dibi-
dendu banaketarik egiten. 

10.000 izen-ematetik gora
Udan birusaren transmisioa are-
agotzen ari zela-eta, abuztuaren
31n iragarri zuten lasterketa ber-
tan behera geldituko zela. «Agian
denok pentsatu genuen okerrena
pasatuta zegoela, eta ez geunden
prestatuta», aitortu du Etxebe-
rriak. Soliñok azaldu du erabaki
bat hartu beharrean zeudela:
«Lasterketa eginez gero, datozen
asteetan diru dezente gastatu
beharko genuke, baina, egoera
zein den ikusita, argi dago ez dela
horrelakoetarako momentua».
Martxoan ireki zuten izena ema-
teko epea, eta abuztuaren amaie-
rarako, lasterketa bertan behera
gelditu zenerako, 10.443 partaide
zeuden apuntatuta. Azkenean ez
denez Behobia-Donostiarik izan-
go, hiru aukera dituzte parte har-
tzaile horiek: izen-ematea
hurrengo lasterketarako uztea,
dirua itzultzeko eskatzea, edo
ordaindutako kopurua edo zati
bat dohaintzan ematea Fortunari.
Aztertu zuten lasterketa beste

modu batera egiteko aukera. Bes-
teak beste, parte hartzaile kopu-
rua erdira jaistea pentsatu zuten,
eta irteera ordua ordubete luza-

tzea. «Espero genuen, berezia ba-
zen ere, Behobia egin ahal izatea,
baina ezinezkoa da», adierazi du
Etxeberriak. Gaineratu du laster-
ketarekin aurrera jarraituz gero
«nerbioak jota» egongo lirateke-

ela, pandemiaren eboluzioa gora-
beheratsua baita, eta ezin baita 
jakin aste batetik bestera zer ger-
tatuko den. 

Lasterketa birtuala
Behobia-Donostiak utzitako
zuloa estaltzeko zer egin pentsa-
tzen ari direla adierazi du Soliñ-

ok. Hala ere, aitortu du ez dutela
espero «diru sarrera garrantzi-
tsurik» izatea. Ohiko lasterketa
ezingo da egin, baina Behobia
birtual bat prestatzen ari dira.
«Saiatuko gara beste modu bate-

ra presente egoten, eta
horrek sortzen du ilusio
puntu bat», adierazi du
Etxeberriak. Parte har-
tzaileek azaroaren 2tik
8rako epea izango dute
20 kilometro egiteko,
nahi bezala eta nonahi.
Horretarako, aplikazio
bat deskargatu beharko
dute, eta han erregistra-
tuko dute egindako ibil-
bidea. 15 euro ordaindu
beharko dituzte. «Beste
modu batera parte har-
tzeko aukera ematen du,
eta fisikoki prestatuta ez

daudenentzat ere alternatiba
polita da», esan du Etxeberriak.
Mila lagunek baino gehiagok
eman dute jada izena lasterketa
berezian, eta antolatzaileek
aurreratu dute «sorpresatxo
batzuk» prestatu nahi dituztela.
Horrelako Behobia bat antola-

tu duten lehenengo aldia da,

baina Etxeberriak esan duenez,
badauka «xarma». Gaineratu du
mantentzeko jaio dela, eta ez
dutela baztertzen datozen edizio-
etan ohiko lasterketa eta birtuala
uztartzea. 
Antolatzaileek uste dute laster-

ketarik ez izatearen eragina, For-
tunan ez ezik, Gipuzkoa osoan
nabarituko dela, batez ere Donos-
tia inguruan. «Ostalaritzan eta
hoteletan betekada izaten da, Be-
hobia dela eta», azpimarratu du
Etxeberriak. 2013an ikerketa bat
egin zuten Deustuko Unibertsita-
tearekin batera, eta ondorioztatu
zuten ia 15 milioi euroko eragin
ekonomikoa duela lasterketak
Gipuzkoan, eta Ogasunak
900.000 euro jasotzen dituela.
«Hitzez aitortzen zaigu, baina
ekintzaz ez hainbeste». 
Bi hilabete baino gutxiago falta

dira aurten birtuala izan beharko
duen Behobia-Donostiarako. An-
tolatzaileen esanetan, datozen
egunetan buru-belarri arituko
dira prestaketa lanetan, baita
aurtengo nobedadeak ezaguta-
razten ere. Izan ere, ohiko laster-
keta egingo ez den arren, Behobia
presente egotea nahi dute. 

Aurten ez da ohiko Behobia-Donostia
lasterketarik izango. Bertan behera 
utzi dute, pandemiaren ondorioz. Kolpe
gogorra izan da antolaketaz arduratzen
den Fortuna Kirol Elkartearentzat.

Lasterketa
hankamotz

Iñigo Etxeberria Behobia-Donostia lasterketako koordinatzailea, hilaren 14an, Donostian. JON URBE / FOKU

Behobia-Donostiaren 
beharra du klubak; elkartea
diru sarrera horren zain egon
ohi da urte osoa pasatzeko»
Daniel Soliño
Fortunako arlo ekonomikoko arduraduna

«Normaltasunetik oso urruti
gaude; neurriak hartu arren,
beldurra nabari dugu
erabiltzaileen artean»
Iñigo Etxeberria 
Behobia-Donostiako koordinatzailea

‘‘
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Jon Miranda Tolosa

Joan den apirilaren 22an zendu

zen Jose Luis Zumeta pintorea,

Usurbilen, eta ezagutu zuten gre-

mioko lagunek omenaldi xumea

egin nahi izan diote Tolosan, Az-

ken Muga jaialdiaren barruan.

Zumeta bihotzean, tabernan

nahiago izena jarri diote hainbat

artisten obrekin osatu duten era-

kusketari, eta Zarateko lepoan

ikusi ahal izango da irailaren 26ra

arte; ostiraletan eta larunbatetan,

18:00etatik 20:00etara, eta larun-

batetan eta igandetan, 11:00etatik

13:00etara. 

Bedaio eta Azkarate herrien ar-

tean dagoen gunea da Zarateko le-

poa, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko

mugan. Muga bera elkargune

bihurtzea eta artea naturan era-

kustea dira Azken Muga jaialdia-

ren helburu nagusiak. Aurten,

bosgarren edizioan, helburu ho-

riek aise bete dira Zumetari esker.

Zarateko basoa artista askoren bil-

gune bihurtu zen irailaren 5ean,

erakusketa zabaltzeko antolatu-

tako inaugurazio ekitaldian. 

Arantxa Orbegozo margolariak

harreman estua izan zuen Zume-

tarekin, eta haren omenezko era-

kusketa koordinatzen aritu da,

Azken Muga egitasmoko kide

gisa: «Omenaldi xumea eta inti-

moa egin nahi izan diogu haren

lagun izan ginenok, hari gustatu-

ko litzaiokeen bezala, esku bate-

an ardo kopa eta bestean pintzela

dugula. Askotan esan izan zidan

berak ez zuela hileta arranditsu-

rik nahi, epitafio gisa Tabernan

nahiago zuen egon hemen baino

aukeratuko lukeela. Eta horrela

gogoratu dugu, lagunarte goxo-

an, irribarrez eta malkoz». 

Zaratetxean ikusgai dagoen

erakusketa gunean 48 koadro eta

zortzi eskultura ikus daitezke, eta

basoan beste hamalau artelan ko-

katu dituzte. «Parte hartzera

gonbidatu eta denek eman dute

baiezkoa, euren esku zegoen guz-

tia egin dute elkartu eta erakus-

ketan parte hartzeko», adierazi

du Orbegozok. Badira nazioarte-

ko artistak eta baita bertakoak

ere; besteak beste, Nisa Goiburu,

Ura Iturralde, Idoia Unzurrunza-

ga, Txiki Keixeta, Miren Gonzalez

eta Juan Chillidak utzi dituzte eu-

ren lanak erakusketarako. «Jose

Luisek ez luke pentsatu ere egin-

go zenbat maite zuen jendeak eta

zenbateko hutsunea utzi digun.

Gauza askotarako erreferentea

izan da guretzat», dio Orbego-

zok. Inaugurazio ekitaldian izan

zen Usoa Zumeta, pintorearen

alaba, eta aitaren koadroa bat utzi

zuen erakusketarako. Eskertuta

agertu zen Azken Mugak eginda-

ko keinuarekin.

Nahiz eta euren artean 25 urte-

ko aldea egon Orbegozok lagun

«handi» eta «konfidentetzat»

izan zuen Zumeta. Garai bertsuan

joan ziren Araitz bailarara bizitze-

ra. Gaintzako errotan zuen bizile-

kua pintoreak, eta Atalloko auto-

bus hangarra izandakoan presta-

tu zuen tailerra. Bertako

jendearekin zuen gertuko harre-

mana azpimarratu du Orbego-

zok: «Jose Luis ez zen jendetza 

artean mugitzekoa, baina inporta

zitzaion jendearekin oso lotura

estua egiten zuen. Jende desber-

dinarekin egotea gustatzen 

zitzaion, herriko jendearekin 

tabernan, karta jokoan, artzaina-

rekin bordan edo lagunekin pilo-

ta partida ikusten. Artista handia

izan arren, xumea zen, eta oinak

lurrean zituen». 

Araitzen eta Tolosaldearen ar-

teko mugan dago Zarate, eta bi

bailarak lotzeko lana egiten du

Azken Mugak. Zumetak berak

jaialdiaren lehen edizioetako ba-

tean parte hartu zuen, eta bere

obrak utzi zituen Zarateko lepoan

erakusteko. Orbegozok dioenez,

artea jendearengana gerturatze-

ko ahalegina egin zuen bizitza

osoan: «Antolatu zituen erakus-

ketak Donostiako Bretxan edota

suhiltzaile parkean. Ohiko lekue-

tatik ateratzen zuen artea, eta

handik pasatzen zen jendearen

bistara jartzen zuen, bere esane-

tan artea ez baita ulertu behar,

sentitu baizik». 

Jakin-mina  begiradan
Ordu asko eman zituen Orbego-

zok Zumetaren tailerrean, Ata-

llon, eta «marrazkilari trebe eta

kolorista handi» bezala defini-

tzen du. «Inork ez bezala uler-

tzen zuen kolorea; berezkoa

zuen dohain hori. Gainera, pin-

tzelkadan zuen erraztasun hori

ez da batere erraza lortzen. Bi

metroko koadro handi bati eki-

teko kuraia biltzen zuen, eta hori

guztia jolasean bezala egiten

zuen, ume batek duen jakin-min

berdinarekin. Haren prozesua

horrela laburbiltzen zen: ikerke-

ta, jolasa, proba... eta jende guz-

tia animatzen zuen pintzela har-

tzera».  

Hain zuzen, joan den irailaren

12an, eta Azken Mugako egita-

rauaren barruan, hamabost

artista inguru bildu ziren Zarate-

ko lepoan Zumetaren omenezko

horma-irudi bat margotzeko.

Usurbilgo Rukula taldearen

musikaren doinuen artean egin

zuten lana artistek, eta inspirazio

iturri izan zuten Orbegozok

berak Zumetari egindako erre-

tratua, erakusketan ikusi daite-

keena. «Hil zen egunean, Gain-

tzako errotara gerturatu nintzen

Jose Luisi nire agur partikularra

egitera. Handik itzuli eta inoiz ez

bezalako sugar batek hartu nin-

duen. Bere erretratua pintatu

nuen, hasi eta buka». 

Normalean, hiru hilabete irau-

ten duen egitaraua antolatu ohi

dute Azken Mugan, baina, aur-

ten, pandemia dela eta, hilabete

bakarrera mugatu dituzte ekital-

diak. Natura eta artea oinarri

hartuta, musika, zinea, dantza,

arte plastikoak, herri kirolak eta

herri kultura nahasten dituen

egitaraua antolatu dute, bosga-

rrenez, irailaren amaierara bitar-

te. Zumeta gogoan hartuz anto-

latutako erakusketaz eta

ekitaldiez gainera, belaunaldi

ezberdinekin elkarlanean anto-

latutako saioak izango dira.

Gaur, adibidez, Jon Tolosa Niko-

tinarapero gaztearen eta Martin-

txo Arakama Little Martinen

emanaldia izango da Zaraten.

Egitaraua irailaren 26an itxiko

du Et Incarnatus orkestrak,

udazkeneko ekinozioa ospatze-

ko antolatu duen kontzertu

bereziarekin. Segurtasun neu-

rriak bete ahal izateko, ekitaldi

nagusietan parte hartzeko jende-

ak izena eman beharko du

azkenmugaproiektua@gmail.c

om helbidean.

Zumeta gogoratu dute lagunek
Azken Muga jaialdiaren bosgarren edizioan 70 obra baino gehiago erakutsiko dituzte
Zumetaren omenez b Nafarroa eta Gipuzkoa arteko Zarateko lepoan ikusi ahalko dira

Irailaren 12an hainbat artistek elkarrekin Zaraten pintatu zuten horma-irudia; argazkian, Arantxa Orbegozo pintatzen. IRATI SAIZAR / TOLOSALDEKO ATARIA

Omenaldi xumea eta
intimoa egin nahi izan
diogu haren lagun izan
ginenok, hari gustatuko
litzaiokeen bezala»

«Ohiko lekuetatik
ateratzen zuen artea, 
eta handik pasatzen zen
jendearen bistara
jartzen zuen »
Arantxa Orbegozo
Margolaria
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Beñat Alberdi Bergara

U
daletako ordezkariek

nahiago dute jaiakhi-

tza bera ez erabili.

Data seinalatu ba-

tzuek, ordea, badute festarekin

lotutako konnotazioa. Udak utzi

ditu herriko jaiak behar zutenen

ordez antolatuta ekintzen errefe-

rentziak. Urtaroa bere azken

txanpan sartu den honetan, ospa-

kizunek ere badute euren azken

txanpa. Aste honetan ospatu dira

sanmartinak Bergaran, eta bi aste

barru egingo dituzten sanmigelak

Oñatin. Mugak jarri dizkiete pa-

satutakoei, eta nola ospatu dabil-

tza etorriko direnekin.

Bergarako jai nagusiak Pente-

kosteak izaten dira, ekainaren ha-

sieraren bueltan. Aurten, korona-

birusa dela eta, ezohikoak izan zi-

ren. Bitorianotxoren jaitsiera an-

tolatu zuen udalak, sinbolikoki

bazen ere, festei hasiera emateko.

Zitak irailera begira jartzeko balio

izan zien, ordea. «Ekainean ber-

tan hasi ginen sanmartinak azter-

tzen», azaldu du Maider Osa Ber-

garako kultur teknikariak. «Izu-

rritearekin zail ikusten zen aurrei-

kustea zein izango zen egoera».

Oñatin ere antzeko jardun

dute. Sanjoanen bueltan egin zu-

ten lehen bilera, irailekoa presta-

tzen hasteko. Irailaren 29an izan-

go da San Migel eguna, eta bezpe-

ran hasten dituzte festak.«Ohiko

ospakizunetan parte hartzen du-

ten eragileekin eta herritarrekin

batu ginen», argitu du Iñaki Olal-

de Kultura zinegotziak. «Kon-

traste lan bat izan zen». Eragilee-

kin antolatu ohi zituzten ekintzak

aztertu zituzten, ikusteko ea bi-

deragarria iruditzen zitzaien zeu-

katen egoeran; herritarrekin, be-

rriz, antolatu zezaketena zer zen

pentsatu zuten, orduko dekretua

oinarri hartuta.

Uda osteko egoera
Udak, dena den, ekarri ditu hain-

bat sorpresa, Jaurlaritzaren neu-

rriak gogortzeko erabakia tarte-

an. Uztaileko eta uztail osteko

hainbat egitasmori zuzenean era-

gin zien, baina beranduago zeto-

zenentzat ere utzi du ajea.

Bergaran hainbat formatu pro-

batu zituzten nork bere etxetik

bada ere festaz gozatu ahal izate-

ko. Xaxau konpartsak, esaterako,

Erramu zapatuan bertso saioa an-

tolatu zuen, eta Pentekosteetan

herriko musika taldeen kontzer-

tuak; biak Youtuben eta strea-

ming bidez. Egoera aldatu egin

da, ordea, eta formatu berberek

ez dute betiko irauten. «Hilabete-

ek aurrera egin ahala, uste dut

jendea nekatu egin dela horre-

taz», nabarmendu du Osak.

Ondoko herrian, berriz, kon-

traste saioak hasi zituztenean ere

antolatzaile batzuek ez zuten gar-

bi ikusten eurena bideratu ziteke-

enik. Herri Eguna prestatzen zu-

tenek, adibidez, hasieratik garbi

zeukaten aurten ezingo zutela

egin. Festetan egun garrantzi-

tsua, urriko lehenengo domeka-

ren bezperan. Baserritar jantzita

pasatzen dute eguna oñatiarrek,

azoka eta guzti. Eguna bertan be-

hera uztearekin batera erori ziren

taloak ere. Helduen danborrada

ere ez zuten bideragarri ikusi an-

tolatzaileek. Jaiei hasiera emate-

ko erabiltzen zuten herritarrek,

txupinazoaz gain, baina eragileak

eurak izan dira ez diotenak aurre-

rabiderik ikusi.

Egoerak egoera, hala ere, pasa-

tu dira sanmartinak, eta, ohiko

moduan ez bada ere, izan dute

eragina Bergaran; hau da, ez da

izan ohiko aste bat. «Inoren osa-

suna arriskuan jarri gabe eta

zuhurtziaz jokatuz, kultur ekital-

di batzuk egingo ditugu», zehaz-

tu du kultura teknikariak. Jai ba-

tzordeko kideak ados zeuden ez

zegoela jaiak aurrera eramateko

baldintzarik. 

Kultur eskaintza aste batera

mugatu beharrean, hamar egunez

luzatu dute. Irailaren 10ean aur-

keztu zuten Erroa eta geroa doku-

mentala, eta irailaren 20an izango

da azken ekitaldia: Musika Banda-

ren kontzertua, Boluko frontoian.

«Kultur ekitaldi batzuk antolatu

ditu udalak, baina, betiere, jaien

testuingurutik kanpo», esan du

kultur teknikariak. Sanmartine-

tan feria ere antolatu ohi zuten,

eta, aurten egin ezin izan duten

arren, aurkitu diote irtenbidea:

«Herriko eta eskualdeko fruta eta

barazki ekoizleei beren produk-

tuak saltzeko aukera eman zi-

tzaien». Osak nabarmendu du

herritarrek eskertu egin dutela

osasun neurriak betez kultur eki-

taldiez gozatzeko aukera ematea.

San Martin jaietan ere izaten da

danborrada. Aurten garbi zeuka-

ten ezingo zutela ospatu, Garbi

zeukaten ezingo zutela ospatu,

baina Youtube plataformaz balia-

tu dira. Udalak bere kanaletik es-

kaini zituen martxak, herritarrek

balkoietatik danborradan parte

hartu zezaten. 

Kultura suspertzea xede
Oñatin, ezin zitekeenean zentra-

tu beharrean, udalak egin ziteke-

enarekin proposamen bat egin

zien jai batzordeko partaideei.

«Betiere, kontuan hartuta kultu-

ra sustatzea izango zela helburua,

leku kontrolatuetan eta ordute-

giak zainduz», erantsi du zinego-

tziak.

Orain, egunak zehaztuta dauz-

kate, eta baita antolatu nahi di-

tuzten ekintza motak ere; artistak

lotzen ari dira. «Jairik ez dagoen

egoera honetan ere ulertzen dugu

jendeak kultura nahi duela; aste

bukaera heltzean zerbait ezberdi-

na egin», azaldu du Olaldek.

«Jaietan beti sartzen dugu es-

kaintza zabala. Orain, leku itxi

batean eta edukiera kontrolatuta

gauza bera egiteko aukera bada-

go, zergatik ez antolatu?».

Epea ez dute mugatu jaiak

iraun beharko lukeen tartera ba-

karrik. Aurrez, udan ere, udalak

hartu du ekimena kultur eskain-

tza sortzeko. «Egoera normale-

an, auzoetako jai batzordeek ken-

tzen diote karga hori udaletxea-

ri», argitu du zinegotziak.

«Aurten, ezin dutenez egon, uda-

lak bere gain hartu du». Oraindik

ixteko dagoen arren, urriaren

17ko asteburura arte luzatu nahi

dute eskaintza, gero herriko era-

gileek prest baitute eskaintza.

Bi zentzutan nabarmendu du

Olaldek herriko kultur eskaintza

sustatu beharra. Batetik, festeta-

ra bideratutako aurrekontu bat

badagoelako. «Hurrengo urtean

ez dakigu, baina aurten kultura

sustatzeko dirua dugu». Eta,

bestetik, kultur eragileak ere

zaindu ahal izateko: «Orain ez

baldin baditugu zaintzen, agian

behar ditugunean ez dira hor

egongo».

Pandemiak hobera egiten ez duen garai honetan, udako azkeneko festak tokatu dira Oñatin 
eta Bergaran: sanmigelak eta sanmartinak, hurrenez hurren. Udalek bideratu dituzte. 

Jaiak behar zutenekin ezbaian

Txantxikuaren jaitsierarekin hasi ohi dituzte ofizialki San Migel jaiak Oñatin. Aurten ez dute zehaztu ekitaldi hori egiterik izango duten. GIPUZKOAKO HITZA

Inoren osasuna
arriskuan jarri gabe 
eta zuhurtziaz jokatuz,
kultur ekitaldi batzuk
egingo ditugu»
Maider Osa
Bergarako kultur teknikaria

«Jairik ez dagoen
egoera honetan ere,
ulertzen dugu 
jendeak kultura 
nahi duela»
Iñaki Olalde
Oñatiko Kultura zinegotzia
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Julen Aperribai

Hiriko kaleak eta plazak dantza-
rako agertoki izan daitezkeela
dioen premisari erantzuten dio
Dantza Hirian jaialdiak. Dantza
garaikideko ikuskizunak paisaia
urbanora eramaten ditu. Baiona
eta Donostia arteko hirietan egi-
ten dute, Euskal Eurohiriadeitu-
riko eremuaren barruan dauden
horietan. Hamabosgarren aldia
du aurten,  eta Donostia izango du
geraleku, gaur eta bihar. Dantza
emanaldi laburrak plazaratuko
dituzte Donostiako Trinitate pla-
zan. Irun, Hendaia (Lapurdi) eta
Errenterian izan ziren saioak joan
den astean, eta Hondarribian
izango dira azkenekoak, hilaren
27an.
«Mugaz gaindiko jaialdi ibiltari

bat» izateko asmoz Myriam Ar-
kaia dantzariak sortu zuen proiek-
tua, 2006an, eta egun ere hura da
jaialdiaren zuzendaria. Egitasmo
pertsonal gisa sortu zuen, dioenez:
«Hendaian bizi nintzen, eta muga
gaindituko zuen proiektu bat ga-
ratu nahi nuen, dantzaren bidez».
Hori da, hain zuzen ere, jaialdia-
ren zutabeetako bat: mugak deu-
seztatzeko nahia. 
Horrekin batera, «gizarte ko-

hesioa» indartzea ere badute xe-
de, eta arkaiak horretarako ahal-
mena ikusten dio dantzari: «Gi-
zartearen eta kulturaren parte da
dantza. Gure herriaren jardun so-

zialaren eta kulturalaren zati han-
di bat haren bueltan egin da. Hor-
taz, dantzak laguntzen du gizarte
kohesioa indartzen, eta elkarren
arteko loturak sortzen ditu». 
Publikoaren soilik ez; dantzak

hartzen duen espazioarekin bera-
rekin ere garatzen dute harrema-
na dantzariek. Ezohiko espazioa
da hirikoa dantzarentzat, Euskal
Herrian behinik behin, eta horre-
kin hautsi nahi du jaialdiak. Baita
arkitekturaren eta dantzaren ar-
teko zubi lana egin ere. «Ondare
kulturalari eta arkitektonikoari
balioa» eman nahi diotela adiera-
zi du Arkaiak. Hiriko txokoak
ohiz kanpoko jarduera batera
egokitzen direnean sortzen da
hori, zuzendariaren arabera, eta
joko horretan ikusleek ere parte
hartzen dutela erantsi: «Ikuski-
zun hauetan, ikusleek orain arte-
koaren oso bestelako begirada bat
eskaintzen diete hiriko plaza, kale
eta txokoei». 

Egoerara moldatuta
Urteurrena izanagatik, ez du ho-
rrek ezaugarrituko aurtengo
jaialdia. Izan ere, COVID-19aren
aurrean hartu beharreko preben-
tzio neurrietara egokitu behar
izan dute programazioa. Hortaz,
nazioarteko konpainien parte
hartzea aurreko aldietan baino
txikiagoa izango da, eta Euskal
Herriko, Kataluniako, Galiziako
eta Espainiako konpainien saioak

izango dira ikusgai; 11 izango dira
guztira.  
Donostiako Trinitate plazan

berrekingo diote jaialdiari gaur,
joan den asteburuko emanaldien

ostean. Osa + Mujika bikotearen
Expectations will not kill you

ikuskizuna izango da arratsalde-
ko lehenengoa, 19:15ean, eta Led

Silhouette konpainiaren Wild

Street saioa izango da jarraian.
Aterpean egitasmoak aurten sa-
ritutako konpainia da Led Sil-
houette. Dantza Hirian jaialdia-

ren beraren programa
bat da Aterpean, artista
gazteei bultzada ematea
helburu duena. Bertan
saritutako proiektua
izan da aurten Led Sil-
houette konpainiarena,
eta, horri esker, hiru as-
teko egonaldia egin dute
bertako kideek Lesakako
(Nafarroa) Harriondoa
kultur etxean. Han on-

dutako Wild Streetobra estreina-
tuko dute larunbatean: «Globali-
zazio kulturala bizi estilo, hizkun-

tza eta ohitura hegemonikoak he-
datzen eta antzinatik datozen
kultura txikiak desagerrarazten
ari dela» ikusarazi nahi du obrak,
Arkaiaren arabera. 
Ordu eta leku berean izango

dira dantza saioak bihar:
19:00etan, Trinitate plazan. Hiru
saio izango dira: La Rutan taldea-
rena lehenik, LASALA konpainia-
ren gero, eta Arnau Perez koreo-
grafo eta dantzariarena azkenik. 
Hondarribian emango diote

akabera aurtengo jaialdi ibiltaria-
ri, irailaren 27an, beste bi ikuski-
zunekin. Picnic on the moonpie-
za dantzatuko dute Julia Godinok
eta Alexa Moyak. Zum-Zum Tea-
tre konpaniak, berriz, Hippos
lana aurkeztuko du.

Hiriko paisaia
dantzaleku
bihurtuta
Dantza ikuskizunak izango dira gaur eta bihar
Donostian, Dantza Hirian jaialdiaren baitan
b Hilaren 27an amaituko da, Hondarribian

Full Time Company konpainiako kideen ikuskizuna, joan den igandean, Errenterian. GORKA BRAVO / DANTZA HIRIAN
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Dantzak laguntzen du 
gizarte kohesioa indartzen, 
eta elkarren arteko 
loturak sortzen ditu»
Myriam  Arkaia
Dantzaria
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EGITARAUA

Zazpi dantza ikuskizun izango dira

datozen egunetan, Dantza Hirian

jaialdiaren baitan; bost Donostian,

eta bi Hondarribian. 

Gaur, ostirala

19:00.Osa + Mujika: Expectations

will not kill you, Donostiako 

Trinitate plazan. 

19:15.Aterpeanprograman landu-

tako obraren aurkezpena. 

Led Silhouette: 

Wild Street, Donostiako 

Trinitate plazan.

Bihar, larunbata

19:00.LaRutan: Out Of The Blue,

Donostiako Trinitate 

plazan.

19:15.LASALA: Fight, Donostiako

Trinitate plazan.  

19:30.Arnau Perez: Young Blood,

Donostiako Trinitate plazan.  

Irailak 27, igandea

18:30. Julia Godino eta Alexa

Moya: Picnic on the moon, Honda-

rribiako Kasino Zaharrean. 

18:45.Zum-Zum Teatre: Hippos,

Hondarribiako Kasino Zaharrean.



MUSIKA

ANDOAINAnari.

bGaur, 22:00etan, Ondarreta

eskolako patioan.

AZKOITIAAnestesia. 

bBihar, 23:00etan, Elkargunean.

AZKOITIAAmsia.

b Igandean, 19:00etan,

Matadeixen.

BERGARAKamerata 

Euskdivarius. 

bGaur, 20:00etan, Santa Maria

elizan.

BERGARAUdal Musika Banda.

b Igandean, 12:30ean, 

Bolu frontoian.

DONOSTIALemy River.

bBihar, 20:30ean, Kutxa 

kultur terrazan.

DONOSTIAMatilda.

bOstegunean, 20:30ean,

Kutxa Kultur terrazan.

ERRENTERIAAtlantikaldia: 

La Yegros eta Ines Osinaga.

bOstegunean, 20:00etan,

Fanderiako tenis pistan.

GETARIAV. Flysch Nazioarteko

OrganoJaialdia.

b Igandean, 20:00etan, 

Salbatore Deuna elizan.

HERNANIMusika Banda.

bBihar, 19:00etan, 

Orbegozo plazan.

HERNANIOreka TX.

bBihar, 20:00etan, 

Atsegindegi plazan.

HONDARRIBIATxikimusika: 

Trakamatraka.

bBihar, 19:00etan, 

Kasino Zaharrean.

ZESTOA Iñaki Sastre eta Jagoba

Astiazaran: Arineketan.

bBihar, 19:00etan, plazan.

ZUMAIAVeli Van Cleef

bBihar, 19:00etan, 

Torreberri gaztetxean.

ANTZERKIA

ARRASATETartean Teatro 

konpainia: Simplicissimus 

Kabaret.

b Igandean, 19:30ean, 

Amaia antzokian.

AZKOITIAMoko zorrotza.

bBihar, 19:30ean, 

Baztartxo antzokian.

DONOSTIAPixkol@(bis) 

konpainia: 9-9-7.

bGaur, 20:00etan, 

Lugaritz kultur etxean.

IDIAZABALTxalo Produkzioak:

Losers (Galtzaileak). Aitziber 

Garmendia eta Jon Plazaola.

b Igandean, 19:30ean, elizan.

TOLOSAXake Produkzioak: 

Fadoak entzuten zituen gizona.

bGaur, 20:30ean, Leidor aretoan.

BERTSOLARITZA

EIBARBertso musikatuak: Miren

Artetxe, Jokin Bergara, Beñat 

Gaztelumendi, Alaia Martin. 

Musikariak: Araitz Bizkai eta 

Gari Otamendi.

bGaur, 22:00etan, Txaltxa Zelai

auditoriumean.

LEGAZPIUnai Iturriaga eta

Jone Uria Albizuri.

bGaur, 19:00etan, 

Agirre Etxeberri parkean.

MUTRIKUSaioa Alkaiza, Maider

Arregi Markuleta, Eli Pagola. 

Gai-jartzailea: Maddi Ane 

Txoperena.

bGaur, 19:30ean, 

Hondarraitz txiringitoan.

ZIZURKILUnai Mendizabal,

Amaia Agirre, Oihana Iguaran 

eta Haritz Mujika.

bGaur, 19:30ean, Agirre plazan.

DANTZA

DONOSTIADantza Hirian jaialdia.

bGaur eta bihar, 19:00etan,

Trinitate plazan.

DONOSTIALabo Go 27. 

Myriam Perez Kazabon: Hiru (3). 

bGaur, 20:30ean, 

Kutxa Kultur terrazan.

EIBARBrodas Bros taldea: 

Around The World. 

bBihar, 19:30ean, 

Coliseo antzokian.

HERNANIAukeran dantza 

konpainia: Maurizia naz.

b Igandean, 19:30ean, 

Atsendegi plazan.

IRUNKukai taldea: Erritu.

bBihar, 20:00etan, 

Amaia kultur zentroan.

ZESTOA Itxaropena taldea.

bGaur, 19:00etan, plazan.

ERAKUSKETAK

DONOSTIAPostigo, garai baten

kronika. 

bSan Telmo museoan.

DONOSTIAGoenaga, Juan Luis

Goenagari buruzko atzera 

begirako erakusketa.

bKubo Kutxa aretoan.

DONOSTIALucio Urtubia: una

vida en lucha, en viñetas.

b Intxaurrondo kultur elkartean.

DONOSTIA Imanol Manterola

Odriozola: Emakumea palestinar

kooperatibetan.

bEgia kultur elkartean.

DONOSTIAFalse positives,Esther

Hoversen argazki erakusketa.

bKutxa Kultur artegunean.

DONOSTIACarmen Hierro: 

El juego.

bLugaritz kultur etxean.

DONOSTIAZin Ex. Abstrakziotik

algoritmora.

bTabakaleran.

DONOSTIANestor Basterretxea.

Argazkigintzaren bitartez.

bTabakaleran.

ERRENTERIAArrantzontziak 

itsasora.

bXenpelar etxean.

IRUNEuskal kostaldeko 

sukaldaritza.

bOiasso erromatar museoan.

ORMAIZTEGI Iñaki Galabide:

Igala.

bGizarte etxeko tabernan.

TOLOSAZumeta bihotzean.

bZaratetxean.

VILLABONASeve Iglesias.

bGurea zineman.

ZARAUTZDiego Vasallo, Jesus

Maria Corman: Black Twins. 

bSanz Enea kultur etxean.

ZUMAIAZuloaga eta Zumaia.

bOxford aretoan.

HITZALDIAK

ELGOIBARXabier Odriozola: 

Maskulinitate berriak. 

bIgandean, 18:30ean, kultur etxean.

ELGOIBAR Ines Bengoa ipuin

kontalaria: Berdintasuna maite 

dugulako. 

bAstelehenean, 17:00etan, 

udal liburutegian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

AZPEITIABi urte, lau hilabete 

eta egun bat.Lander Garro.

b Igandean, 19:30ean, 

eta astelehenean, 

21:00etan, Soreasun. 

BERGARAEz, eskerrik asko!

Gladysen leihoa. Bertha 

Gaztelumendi.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Seminarixoan.

BESTELAKOAK

ANDOAINBabo royal. 

b Igandean, 18:30ean, Ondarreta

eskolako patioan.

DONOSTIAElkarrizketa gune 

parte hartzailea: Txertoak. 

Zertan gabiltza?

bBihar, 10:30ean, Uliako Mintegien

parkeko berotegian.

DONOSTIAErre Produkzioak: 

Magiklown.

bBihar, 18:00etan, Aiete kultur etxean.

HERNANIMaite Franko 

ipuin kontalaria.

bAsteartean, 17:30ean, Biterin.

HERNANILiburu aurkezpena: 

Kike Amonarrizen Euskararen 

bidegurutzetik.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Biteri kultur etxean.

Herria b Azpeitia

Desobedientzia ikasgai
Intsumisioaren aldeko mugimenduan aritutako sei lagunen istorioa jaso

du Lander Garrok Bi urte, lau hilabete eta egun bat dokumentalean. 

Azpeitiko Soreasun ikusgai izango da, igandean eta astelehenean. 

Garro bera ere izango da igandeko saioan, lana aurkezten. BERRIA
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Miren Garate 

Joan den astean estreinatu zuen
Ekain Albitek (Zumaia, 1999)
Haizearen egia film laburra.
Euskal Herrian bizi den saharar
bat da protagonista: Tahar. Aita
hilzorian duela abisatu diote,
eta etxera itzuli behar du, erre-
fuxiatuen kanpalekura. Itzule-
ra horretan, oroitzapenei, ira-
ganari eta kontraesanei egin
beharko die aurre. Filma «ezta-
baida berpizteko tresna» izatea
nahi du zuzendariak.
Nondik nora etorri da proiektu

hau?

Darahli izeneko elkarte bat da-
go Zumaian, eta 15 urteko jen-
deari sahararren kanpalekue-
tara bidaia bat egiteko aukera
ematen die, hango errealitatea
ikusteko. Adin horrekin joan
nintzen ni ere, eta konturatu
nintzen mundua, nik uste nue-
naren aldean, handia eta ezber-
dina zela. Oso jende umila eza-
gutu nuen, asko sufritu duen
herri bat. Ordutik Saharareki-
ko maitasun horrek hor segi-
tzen zuen. Darahlikoek zerbait
egin nahi zuten; ni zinema
ikastera nindoan, eta horrelaxe
proposatu nien film laburra
egitea. 

Maluta Filmsek ekoitzi du. Bal-

dintza bakarra jarri omen zizu-

ten: paternalismorik ez. 

Beldur hori bagenuen bai. Ez
genuen nahi haiek pentsatzea:
«Badatoz europarrak kristoren
kamerekin, erabiliko dute Sa-
hara antzezleku moduan, alde
egingo dute, eta kontatutakoak
ez du hemengo errealitateare-
kin inolako konpromisorik
izango». Proiektu honetan sa-
hararrak sail artistiko ia guztie-
tan daude; gidoian asko lagun-
du dute, eta abar. 
Fikziozko filma izatea erabaki

duzu. Zergatik?

Konturatu ginen sahararren
errefuxiatu kanpamentuetan
egindako ikus-entzunezko
guztiak dokumental historiko-
ak zirela. Pentsatu genuen Sa-
harako herrialdeak ere istorio
ezberdinak modu ezberdinean
kontatzeko eskubidea zuela;
horregatik, Saharako istorio
bat da, baina edonon gerta dai-
tekeena.
Hilzorian dagoen aitaren gor-

pua garbitzera doa protago-

nista etxera. 

Aita garbitzera bueltatu behar
du, eta, bien bitartean, bere he-
rriko lekuak eta lagunak aldatu
egin dira, ahaztu egin zaizkio

ohitura batzuk, hizkuntza ere
ez du menderatzen... Hala ere,
erantzukizun handiko ekintza
kultural hori egitera behartuta
dago protagonista. Talka hori
sortu, eta zauri hori irekitzera
behartzen dugu protagonista,
eta egitura narratibo interesga-
rri bat erabili dugu horretara-
ko, oroitzapen moduko ba-
tzuekin jolasten baitu protago-
nistak. Munduan ibili diren as-
ko sentitu dira atzerritar etxera
bueltatutakoan.

Saharari begira, zein zen zure

helburua?

Zineak eztabaidak eta ideiak
mahai gainean jartzeko gaita-
suna du, sentimenduak alde
batetik bestera mugitzekoa,
eta abar. Indar hori erabili
nahi genuen Sahararen gaia
berriz ere mahai gainean jar-
tzeko. Galtzen ari den gai bat
da, gero eta familia gutxiagok
hartzen ditu umeak, eta uler-
garria da, nekea dagoelako,
baina, horregatik, momentu

oro berpizten joan behar
dugu, eta gure lana horretara
bideratu dugu, jendea berriro
ere katigatzera.
Zinema ikasketak egiten ari

zara Bartzelonan, eta hau izan

da zure lehen lan profesionala.

Nolako esperientzia izan da?

Gogorra, intentsitate handikoa
eta barnekoa. Sahararren egu-
nerokoan sartu gara, beren in-
timitatean, eta beldur puntu
bat ematen du horrek: ateak
ireki dizkigute, eta gure lana
zen leialak izatea eta grabaketa
ahalik eta errespetu handiena-
rekin egitea. Material arazo
handiak izan genituen, teknika
arazoak, baina, beraien menta-
litateari eutsiz, aurrera jarraitu
genuen, eta lortu genuen fil-
maketa amaitzea.

Joan den astean izan zen es-

treinaldia. Zer esan zizuten

ikusleek? 

Saharar asko etorri ziren, eta
beren burua istorio horretan
ikusi zutela esan zuten. Horrek
izugarri lasaitu ninduen.
Zein bide egingo du orain fil-

mak? 

Zinema jaialdietara banatuko
dugu, tematikoetara nahiz je-
neralistetara, istorio jeneralista
bat delako. Bestelako banake-
tari dagokionez, printzipioz au-
rrena Euskal Herrian, Galizian
eta Katalunian hasiko gara, eta
gero Espainiako lurraldeetan.
Beti Saharako elkarteen lagun-
tzarekin egin nahi dugu, filma-
ren ostean eztabaida bat sortze-
ko, uste baitugu eztabaida ber-
pizteko tresna bat dela filma.

«Saharako istorio 
bat da, baina edonon
gerta daitekeena»

Ekain Albite b ’Haizearen egia’ film laburraren zuzendaria 

Zuzendariak fikzioa aukeratu du, «Saharako herriak ere baduelako
istorio ezberdinak modu ezberdinean kontatzeko eskubidea». 
Dena den, helburuetako bat bada Sahararren egoera ez ahaztea. 
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«Beren burua istorio
horretan ikusi zutela
esan zuten, 
eta horrek izugarri
lasaitu ninduen» 


