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Infernutik
infernura
Bi aste dira Ertzaintzak Donostiako Infernua gunearen zati bat hustu zuela, eta erakunde sozialek diote
han bizi zirenei ez dietela alternatibarik eman b Kaleratuak izateko beldur dira han geratzen direnak 2-3
b
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Ertzainak, azaroaren
5ean, Donostiako
Infernua guneko bi
eraikin okupatu husten.
IRUTXULOKO HITZA

Bi aste pasatu dira Ertzaintzak Donostiako Infernua guneko bi eraikin hustu zituenetik. Sare
informalen bidez lortu dute batzuek beste etxe batzuetara joatea, eta beste batzuk kalean daude.

Beste Infernu bat, edo kalea
Miren Garate

arai bateko
tailer eta lantegi abandonatuek osatzen
dute
Infernua deitutako gunea. Donostian dago,
Antiguako eta Añorgako auzoen
artean, hiriko irteeraren errepide bazterrean. Eraikin horiek
etxebizitza moduan hartuak
zituzten hainbatek. Pesa autobusen biltegi izandakoan hamar
bat lagun bizi ziren. Eta ondoko
lantegian, 50 inguru. Azaroaren
5ean hustu zituen biak Ertzaintzak, epailearen aginduz. Zeto-
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rrenaren jakitun, ordurako alde
eginda zeuden bertan bizi zirenetako asko, eta erresistentziarik
jarri gabe atera ziren geratzen
ziren besteak. Kanpoan zeuden
komunikabideei egindako adierazpenetan, gaua pasatzeko
tokirik ez zutela esan zuten,
Donostia hiri «arrazista» dela
salatzearekin batera.
Bi aste pasatu dira ordutik.
Haietako batzuk Infernuko beste
eraikinetara edo aurrez okupatutako beste etxe batzuetara joan
dira, beste zenbaitek beste eraikin batzuk okupatu dituzte,
bakarren bat etxean hartu du
norbaitek, eta gainerakoak kale
gorrian daude. Donostiako Uda-

lak jakinarazi duenez, berak bi
pertsona bideratu ditu aterpetxeetara. Eraikinak pertsona horientzat «bizileku alternatiba duinik
eskaini gabe» hustu izana eta
pandemia betean 60 pertsona
«kalean noraezean» uztea salatu
zuten egun hartan gizarte erakundeek —ohar bat atera zuten
Emaus, Caritas Gipuzkoa, Loyola-Etxea, Arrats, Herritarron
Harrera Sarea eta SOS Arrazakeria taldeek—. Eutsi egiten diete
orduko hitzei. «Alternatibarik
gabe jarraitzen dute pertsona
horiek», esan du Itxaso Agirre
SOS Arrazakeriako kideak.
Instituzioen jarrera salatu du
Maiderrek ere —ez du abizenik

eman nahi—. Infernuan bizi da,
baina hustu ez duten etxeetako
batean —beste bi eraikinetan bizi
da jendea oraindik: guztira, 25
lagun inguru—. «Instituzioek ez
dute fitxa bakar bat ere mugitu.
Nik neuk ikusi dut jendea Bulebarrean etzanda. Gogorra da
auzokoa izandako bat hala ikustea». Haren esanetan, etxeren
batera joateko aukera izan dutenek sare informalen bidez lortu
dute etxe hori. Alde horretatik,
Donostia inguruko okupazio
sareak erakutsi duen elkartasuna
eta antolatzeko gaitasuna nabarmendu ditu. «Egun batetik bestera, instituzioek egin ezin izan
dutena gure gain hartu dugu».

Udalak dio eraikinaren jabeak
egindako eskaera batengatik etorri zela husteko agindua. Udalak
500 etxebizitzatik gora eraikitzeko asmoa du eremu horretan —
erdiak, babes ofizialekoak—.

Beren etxearekiko «kezka»
Maiderrek azaldu du kezkatuta
daudela, ez dakitelako noiz
arte jarraitu ahal izango duten
han. «Epaitegietara bueltaka gabiltza, gure etxearen gaineko prozesurik ba ote dagoen zabalik jakiteko. Baina gutako inor ez gaudenez identifikatuta delitu batengatik, esan digute ezin digutela
esan».
Azaldu duenez, kanporatu
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Egoera gogorragoa

nahi badituzte, legez, abisu bat
jaso behar dute gutxienez hamabost egun lehenago. «Baina hori
fabrikan eta Pesako etxean ez
dute egin; orduan, ez dakigu gure
etxea ere legez kanpo hustuko
ote duten». Esan du bi eraikinak
husteak, alde batetik, ez dituela
sorpresan harrapatu: «Udan
ikusten zen terrenoa prestatzen
ari zirela. Legez kanpoko operazio pila bat egin zituzten, eta
komunikabideetan ere albiste
asko atera ziren gure auzoa kriminalizatzen». Bestalde, ordea,
egun batetik bestera hustea ere ez
zutela espero dio, ez zutelako inolako jakinarazpenik jaso aurrez.
Gertatuari «aldagai xenofobo»
bat ere ikusten dio Maiderrek.
«Ez da kasualitatea orain hustu
duten jende gehiena migrantea
eta arrazializatua izatea». Esan
du arrazak sortzen duen desoreka erabili dutela operazioetan
poliziek, «inpunitate osoz» egiteko legez kanpoko gauzak; adibidez, logeletara sartzea. Besteak
beste, transmaribollo zurien
kolektiboko jendea bizi da hustu
ez dituzten Infernuko eraikinetako batean. «Fabrikara behin eta

SOS Arrazakeriako Agirreren
ustez ere, arazoari modu zabalagoan heldu behar zaio. Dituzten
datuen arabera, 300-400 pertsona egon daitezke kale egoeran
Gipuzkoan; gehienak, Donostian. «Egokiena eta justuena
izango litzateke Diputazioak
nahiz Jaurlaritzak hainbat aterpetxe txiki jartzea herrietan, eta
ez makroaterpetxe bat Donostian». Kalean dagoen jendearen
integraziorako ere egokiena hori
iruditzen zaie.
Eusko Jaurlaritzak badu dekretu bat herrien arteko banaketak
nolakoa izan behar duen zehazten duena. «Baina ez da betetzen.
Donostiako Udalak betetzen zuen
zati handi bat, Tolosan badago
aterpe txiki bat, Errenterian eta
Irunen ere bai... Baina non daude
beste herri guztiak?», galdetu du
Agirrek. Pandemiak etxegabeen
egoera asko okertu duela gaineratu du. «Martxotik jende batek
egun bakar bat ere ez du egin aterpetxe batean». Hiru hilabetean
behin astebete egoteko aukera
ematen zuten lehen herrietakoek,
eta hiru egun Donostiakoak. «Hiru hilabeteren barruan 24 egun
aterpetxe batean egoteko aukera
zegoen, betiere lekuak libre egonez gero». Jada leku horiek ez dira txandakakoak; gainera, distantziak eta abar mantentzeko gutxitu egin dute eskaintza.

«Donostia da zorroa
betetzen duen bakarra»
Aitziber San Roman b Donostiako Gizarte Ekintzako zinegotzia
Donostiak Eusko Jaurlaritzak eskatutako leku guztiak eskaintzen dituela
nabarmendu du San Romanek, eta, horretaz aparte, esan du udalaren
ekimenez diru laguntzak ere jarri dituztela.
M. Garate

Etxerik gabekoei laguntzeko «sekulako» ahalegina egiten ari direla azaldu du Aitziber San Roman (Donostia, 1962) Donostiako
Udaleko Gizarte Ekintzako zinegotziak. Gipuzkoan, gaueko arreta zerbitzuan, 172 leku falta direla
dio; konfinamendu garaian, Atano pilotalekuan artatu zituztenen
erdiak inguru ere beste herri batzuetakoak direla azaldu du.
Bi aste pasatu dira Infernua hustu zutenetik. Zein da pertsona
horien egoera gaur egun?
Atera zirenean, hogei pertsona
zeudela jakinarazi ziguten. Hamabi lehendik ezagunak ziren gizarte larrialdietarako udal zerbitzuan, eta, orain, guztiak, hurrengo egunean beste zortzi joan
zirelako. Horietatik bi aterpe batera bideratuko ditugu, bat beste
herri batera, eta bestea Donostiako batera, nahiz eta Gipuzkoako
beste udalerri batean dagoen
erroldatuta.
Kaleratzeak inolako etxebizitza
alternatibarik eskaini gabe egin
izana egotzi dizuete gizarte erakundeek eta talde politikoek.
Donostia da oraintxe zorroa betetzen duen bakarra [Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren laguntza eta zerbitzuen zorroa]; Gipuzkoako beste herri bakar batek ere
ez du betetzen. Lurralde osoan 172
leku falta dira gaueko arretan, eta
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berriz sartu dira epailearen agindurik gabe, baina gure etxera
inoiz ez».
Infernuan bizi direnentzat konponbidea zein izan daitekeen galdetuta, Maiderrek uste du gutxienez larrialdiko neurriak hartu behar dituela udalak, «jendea ez
egoteko pandemia baten erdian
eta neguaren hasieran kalean».
Hortik aurrera, ordea, uste du gakoa beste era bateko hirigintza
eredu bat pentsatzea dela. «Donostiako etxeen kontua oso arazo
sakona da, jende asko uzten du
hemen bizitzeko aukerarik gabe,
ez bakarrik migranteak; gazteek
edo zortzi orduko lan bat ez dutenek ere ez dute Donostian alokairu bat ordaintzeko aukerarik».
Infernuko gunean egingo diren
etxeen erdia inguru babes ofizialekoak izateari buruz, esan du
beraiek ere argi ikusten dutela
mota horretako etxeak defendatu egin behar direla. «Baina
udala eskuak garbitzen dabil
horrekin. Auzo hori dagoeneko
jendearen etxea da, eta ezin dira
egun batetik bestera kalean utzi
inolako irtenbiderik gabe, babes
ofizialeko etxeak egin behar
dituelako».
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80 leku tutoretzapeko etxeetan.
Donostiari dagozkion lekuak jartzeaz gain, donostiar guztien diruarekin beste 28 pertsonari ere
ari gara diruz laguntzen, non lo
egin eta zer jan izan dezaten. Hau
da, guztira, 60 laguni ari gara kaletik ateratzeko laguntza ematen.
Hori ez bada arreta ematea... Sekulako ahalegina ari gara egiten,
eta jarraituko dugu. Badakigu
Donostian nahiz beste herrietan
jendea kalean dagoela. Galdera
bada, %100entzat dituzue bitartekoak? Ez.
Zein baliabide jarri dituzue martxan martxotik?
Martxoan ez genuen zorroa betetzen: tutoretzapeko etxeak falta
zitzaizkigun. Joan den legegintzaldian definitu genuen nolako
pisuak nahi genituen: hiru lagunekoak, hezitzaile zerbitzuarekin
eta inklusio ibilbideekin. Bi pisu
genituen, eta lau gehiago jarri ditugu, baita larrialdietarako beste
bat ere; guztira, hamasei leku

gehiago. Konfinamendu garaian,
Atano pilotalekua ere ireki genuen etxegabeentzat, eta, hasieran zentro handi bat zen arren,
hiru egunera UBAko aterpetxera
eraman genituen erdiak. Erdia
inguru Gipuzkoako beste herrietatik etorri ziren, eta normala da,
Donostian bakarrik zegoelako
halako baliabide bat. Maiatzean
egin genuen azterketa bat, irtenbide bat emateko zentroetan
arreta eman zitzaienei, eta ikusi
genuen %45 ez zeudela Donostian
erroldatuta. Jaurlaritzaren Lehen
Urratsa programaren barruan,
Arrats elkarteak ere zortzi pisu jarri behar zituen. Ez ziren gai izan
horiek lortzeko, ez merkatu publikoan, ez pribatuan, eta udalak
ahalegina egin zuen lau pisu lagatzeko, alokairu batekin. Bestela,
beste hamasei lagun egongo ziren
kalean.
Infernuko egoerara itzulita, beste pare bat eraikinetan ere bizi
da jendea oraindik. Donostiako
Udalak gune horretan etxeak
egiteko asmoa du. Zer gertatuko da haiekin?
Gune batean baino gehiagotan
bizi da jendea Donostian. Kale
hezitzaileek eta gizarte larrialdietarako udal zerbitzuek argazki
zehatza daukate, eta ondo dakite
non dagoen zein. Eta kale egoeran
dauden gehienek ere badakite gu
non gauden. Hori izaten da gure
kezka, ea ezagutzen gaituzten.
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«Bezeroen
konfiantzan
oinarrituta ari gara
lanean orain»
Iker Markinez b Sukaldaria
Ormaiztegiko Kuko jatetxea egoera berrira egokitu da, eta
etxera eramateko otorduak eskaintzen ditu. Urtarrilean, Iker
Markinez sukaldariak 20 urte egingo ditu jatetxe horretan.

Tere Madinabeitia Ormaiztegi

Inoiz baino lanpetuago dabil Iker
Markinez sukaldaria (Beasain,
1974). Ostalaritza itxita dagoen
honetan, etxera eramateko otorduak prestatzen ditu Kuko jatetxean, Ormaiztegin. Urtarrilean
hogei urte egingo ditu Kuko jatetxeko sukaldeko arduradun gisa.
Argi dauka pandemiak ez diola
galaraziko urteurren hori ospatzea.
Lanpetuta zabiltza azkenaldian,
zerbitzu berriak eskaintzen.
Halabeharrez. Ostalaritza itxi
digute, eta otorduak etxera eramateko zerbitzua eskaintzen dut.
Nolako zerbitzua da?
Hasieratik bukaerarainoko menu
bat da, bi lagunentzakoa: bi
sarrera, arrain errazioa, haragi
errazioa eta postrea. Azarorako
bat prestatu dugu, eta abenduan
beste bat izango dugu. Jatetxera
deituta egin behar da enkargua,
eta aukera dago bertan jasotzeko
edo nik etxera eramateko.
Menuarekin batera, azken ukituak emateko argibideak ematen
ditut idatzita, eta QR kode baten
bidez ikus daitekeen bideo bat ere
bai.
Zer-nolako harrera izan duzu?
Oso ona!
Nola moldatu zara konfinamendua amaitu eta egungo egoerara arte?
Ekainetik nahiko ondo egin dugu
lan, gure formatua oso aproposa
delako: lekuak segurtasuna ematen du, gertutasuna, sukaldari
bakarra, zerbitzari bakarra... Eta
konfiantza hori dela eta, jendea
etorri da. Baina urriaren bukaeran gauzak okertzen hasi ziren,

dintzatu du emaitza hori, gaitzak
berak eta ostalaritzarekin egin
duten kudeaketa kritikoak. Ez
gaude pozik jasotzen ari garen
tratuarekin.
Bezeroak ere kaltetuak izan
dira?
Noski. Orain bizi dugun estres
garai honetatik ihes egin eta
jatetxe batean bizi dezaketen
pare bat orduko une lasaia galdu
dute. ‘Ederki gaude, maskarik
gabe, ondo jaten, konpainia
onean...’, esaten ziguten, eta
hori kendu egin diete. Nire
ustez, une honetan ere beharrezkoa da aisialdi kontrolatua
eta segurua izatea.
Honek guztiak gauza
onak ere ekarri al ditu?
Nik dena baikortasunarekin begiratzen dut, eta
Laguntzak-eta ematen dituzte, bai, konfinamenduak
izan zituen gauza on
baina ez dira nahikoa egoera
batzuk. Bat, familia
honi aurre egiteko. Guk
giroa; nik hiru semelan egin nahi dugu»
alaba eta emaztea ditut.
koa zauri eragiten duen kontua Bost gara etxean, eta oso giro ona
da. Itxi egin behar izan genuen eduki dugu. Eta, bestetik, gauza
lehenik, gero negozioa murriz- berriak egiteko balio izan dit. Instu... Gurea jatetxe txikia da, eta bi tagramen kontua ireki nuen, eta
mahai gutxiago jarri genituen etxean sukaldean egiten nuena
jendea lasaiago egoteko. Orain erakusteko erabili nuen. Gogoeitxita daukagu berriro. Gainera, tarako ere ona izan da itxialdia:
gobernuen aldetik desinformazio zein ondo bizi garen konturatzehandia egon da, eta horrek kalte ko, zaintzeko...
Esan bezala, Instagramen bidez
egin digu.
errezetak zabaltzen hasi zinen.
Nolako kaltea?
Ondoko herrietara ezin zela joan Bai, BERRIA egunkariarentzat idahasieran, gero baietz, joan ziteke- tzitakoak zabaldu nituen.
ela jatetxera bazkaltzera, eta, 2008tik ari naiz elkarlanean
azkenik, itxialdia. Kontraesanak, BERRIArekin. Nik egindako errebidegabekeria... Urteak darama- zetak dira; euskaraz idatzitakoak.
tzazu zure lanaren emaitza egiten Errezeta pila bat dauzkagu jasoduzunaren araberakoa dela pen- ak.
tsatzen, baina egoera honek bal- Arrakastatsuak dira. Zergatik?
Beasaingo agerraldia zela eta.
Gero, konfinamendu perimetralaren kontua etorri zen.
Eta ondoren, ostalaritza ixteko
agindua.
Bigarren aldiz eragin digun erabakia da, kalte handia egiten digu
eta ez gaude batere ados. Laguntzak-eta eskaini dituzte, baina ez
dira nahikoa egoera honi aurre
egiteko. Guk lan egin nahi dugu.
COVID-19ak asko eragin al
dizue?
Ni zortekoa naiz ostalaritzaren
barruan, langile gutxi dugulako
eta negozioa osasuntsu dagoelako. Ekonomikoki ez dit hainbeste
eragin, baina psikologikoki nahi-
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Egiteko oso errazak dira, eta oso
gureak. Euskal Herriko osagaiekin edo oso barneratuta dauzkagunekin egindakoak dira, eta
teknika errazak erabilita. Egia da
Instagram bidez plazaratutakoek
ikustaldi pila bat izan dituztela,
eta konfinamendu garaian
BERRIAn gehien bisitatu zen atala
gure errezetena izan zen.
Errezeta asko dituzula esan
duzu. Liburu batean ere jaso
zenituen, Euskal sukaldaritza
praktikoa izenburuarekin. Halakoa al da zure sukaldaritza: euskalduna eta praktikoa?
Garbi dago oso xume kozinatzen
dudala, gureak diren produktuekin. Liburuko errezetetan, adibidez, beti errepikatzen diren oinarrizko osagaiak daude: tipula,
piper berdea, baratxuria... Eta
praktikoarena tituluan jarri
nuen, errezetak irakurri eta
arrotz ez egiteko moduan idatzi
nituelako. Ikusi duguna, ikasi
duguna eta sentitu duguna; hori
egiten zaigu praktikoa.
Harrera ona izan du liburuak.
Bai, 2016an kaleratu genuen
Ttarttalorekin, eta hamabost
egunetan 2.000 ale saldu ziren.
Bigarren edizioa ere kalean dago.
Euskarazko eta erdarazko bertsioak daude. Lehenengo esperientzia izan da liburuen munduan, eta ez da azkena izango,
badudalako beste zerbait buruan.
Euskadi Irratian magazin batean
ere parte hartzen duzu. Sukaldari mediatikoa zara.
Mediatikoa? Ez da hori nire
asmoa, baizik eta nire mezua
helaraztea. Eta mezua hauxe da:
kozina dezagun. Etxean kozinatu
egin behar dugu. Piperrak prestatu nahi ditugunean piper pote
bat hartu beharrean, piper berde
batzuk frijitu daitezke. Kontzeptu hori oso aberasgarria da, eta
gaurko gizartean behar-beharrezkoa. Erosten dugun zabor
pila hori erosi beharrean, prestatu egin behar dugu, gauza xumeekin, gure produktuak era-biliz,
betiko kozinatzeko moduekin...
Eta prestatutakoak, gozoa egoteaz gain, on egitea ere lortu behar
dugu. Gauza gozo asko daude,
baina gauza gozo guztiek ez dute
on egiten.
Zergatik egin zinen sukaldari?
Jakin-minagatik, eta oso jatun
ona naizelako. Jatea asko gustatzen zait, eta asko disfrutatzen
dut.
Nola hasi zinen?
Gurasoengandik ikasi dut. Txikitan haiekin egiten nituen erosketak, Beasainen: harategian,
arrandegian... Beti izan naiz
mokofina; baita jatetxeetan eskatzeko garaian ere. Ataungo
TERE MADINABEITIA / GOIERRIKO HITZA

amona Prantxiskarekin asetzen
nuen lehen esandako jakinmina. Afarietan lagundu egiten
nion hasieran, eta gero ni neu
hasi nintzen gauzak egiten. Etxean ere amari eta aitari laguntzen
nien. 14-17 urte bitarteko garaiaz
ari naiz.
Eta lehen lana?
18 urte nituela, orain dela 28 urte,
Kukora etorri nintzen lan eske.
Gurasoekin etortzen nintzen
afaltzera, eta orduan Goierrin
zegoen jatetxerik onena zen,
nabarmen. Bi urte egin nituen
Francisco Javier Villanueva
Kuko-rekin; ikasten, batez ere.
Gerora beste jatetxe batzuetan
ibili zara.
Kuko abuztuan itxi egiten zen,
eta Malagako [Espainia] Benalmadenara joaten nintzen, Mar
de Alboran jatetxean Inaxio
Muguruzarekin lan egitera.
Frantziara joan nintzen gero, bi
Michelin izar dituen jatetxe
batera: Proventzako Le Baux de
Provence herrian dagoen L’Ostau de Baumanier jatetxera. Urte
osoa egin nuen, eta ikuspuntu
profesionalagoko sukaldaritza
ezagutu nuen han, begiratuz,
ikasiz... Lan asko egin nuen, eta
asko ikasi nuen. Handik itzulita,
Benalmadenan ezagututako Inaxiok Irunen zuen Atalaia jatetxera joan nintzen, eta urte eta erdi
egin nuen han. Olaberriko Arrieta jatetxera etorri nintzen 2000.
urtean. Ia asteburuero ezkontzak izan genituen urte hartan.
Eta, azkenik, Kukora etorri nintzen.
Zeure jatetxea sortu zenuen
orduan.
Aurretik banebilen gaur egun
daukadanaren antzeko zerbaiten
bila. Ez nuen pentsatzen hau erosiko nuenik, baina, begira hasi
nintzenean, nire nagusia izandako Kukok erretiroa hartu behar
zuela esan zidan, eta jatetxea
erosi nion. 2001eko urtarrilaren
5ean ireki genuen.
Laster 20 urte, beraz.
Bai. Ospatzeko asmoa badaukat.
Ireki nuenean afaltzera etorri
zirenekin afari berezi bat egin
nahi dut. Nire kuadrillakoak
ziren, Beasaingo Potrozorrikoak.
Urteurrena haiekin ospatzea gustatuko litzaidake. Ea COVID19ak uzten digun.
Ospakizun gehiago izango
dira?
Nire gertuko ostalariekin ere
ospatu nahiko nuke. Inguruko
jatetxeetakoekin, konpetentzia
izateaz gain, lagunak ere badirelako. Eta lankideekin ere ospatuko dut; hogei urtean hemendik
pasatu direnekin, horiek ere
parte izan direlako. Ospakizunak

Zein da gehien gustatzen
zaizun platera edo janaria?
Plater bat beharrean, barazkiak esango nuke, orokorrean.
Eta prestatzea gehien gustatzen zaizuna? Barazki panaxea, edozein arrainekin nahastuta.
Kuko jatetxean prestatzen
dituzun plateren artean,
zein da bezeroei gehien
gustatzen zaiena? Jendea
ez da etortzen Kukora plater
jakin bat jatera; gurera datozenak sasoiko produktuekin
jolasteko dugun modu desberdinek erakarrita etortzen
dira.
Etxean kozinatzen duzu?
Egunero.
Zer da etxekoei gehien gustatzen zaiena? Lasagna asko
gustatzen zaie.
Sukaldaritzaz gain, zeintzuk
dira zure zaletasunak? Musika eta mendia.
Musika, jotzea ala entzutea?
Biak. Gitarra jotzen dut: elektrikoa, akustikoa... Lasaitasuna
ematen dit, eta familiakoekin
partekatzen dut.
Eta mendi bat aukeratzekotan, zein? Aralar zalea naiz,
baina herritik atera ezinik
gabiltzan honetan, eta Idiazabalen bizi naizenez, Atxu
mendia.

Elkarrizketa
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eta horrelakoa izan zen jendearekin izan nuen lehen harremana.
Baina lan egiteko era asko aldatu
da, progresiboki. Konfiantzaren
aldaketa izan da. Orain ez dago
nire buruan karta zabal bat egitea, baizik eta benetan sentitzen
duguna eskaintzea. Etorri dadila
lasai bezeroa, eta gaur erosi
duguna eskainiko diogu. Lehen,
erosi, prestatu eta eduki egin
behar zenuen; aukera eman eta
jendeak aukeratu. Baina, polikipoliki, gero eta gehiago entzuten
hasi ginen ‘Ikerrek nahi duena’,
‘Ikerrek jarriko du’, ‘Zuk nahi
duzuna jarri’ eta halakoak. Konfiantza hori ikusten hasi nintzenean, kartari baino garrantzia
handiagoa eman nion bezeroarekiko lanketari edo harremanari.
Ardura handiagoa da, baina
horretan ari gara. Bezeroen konfinatzan oinarrituta ari gara lanean orain.
Horrelako eskaintza asko ez
dago inguruan.
Ez, ez da hain arrunta edo erraza
sukaldaritzan, baina, gure jatetxeak duen tamaina dela eta,
guretzako oso beharrezko sistema bihurtu zen. Bezeroekin psikologia lan pixka bat egin behar
duzu. Adina, sexua, alergiak,
gustuak eta beste zenbait aldagai
kontuan hartuta edo jatetxean
urte osoan banatuko ditut, urta- egon diren beste aldietan oinarrirrilaren 5etik hasita.
tuta, eskaintza pertsonalizatua
Bezeroentzako ere izango duzu egiten dugu. Hasieran, lan egitezerbait.
ko era nahikoa zaila zen, baina
Bai. Abenduan etxera eramateko iritsi gara nahi genuen lekura.
menua eskatzen dutenen artean Gaur egun dugun karta bakarra
lau lagunentzako otordua zozka- ardoarena da, eta guk proposatuko dugu gure jatetxean, hau tzen dugu menua, egunean erosidena amaitzean egiteko. 20. takoarekin egindakoa: hiru
urteurreneko egunean bertan sarrera, arrain errazio erdi bat,
egingo dugu zozketa, urtarrilaren haragi errazio erdi bat eta plater
5ean, Instagram bidez, zuzenean. burukoa. Gurea orain oso sukaldaritza dinamikoa eta
aktiboa da.
Beste jatetxeekin alderatuta, desberdina da,
beraz, Kuko.
Prestatu egin behar dugu,
Bai, baina ez gara ez
gauza xumeekin, gure
hobeak ez okerragoak,
produktuak erabiliz, betiko
desberdinak baizik.
sukaldatzeko moduekin...»
Eta horrek estimazioa al
Asko aldatu al da Kuko 20 urte- du bezeroen aldetik?
an?
Izugarria.
Izugarri. Fisikoki asko aldatu da. Etorkizunari begira, hori izango
Kokapena ez; beti leku berean da egingo duzun bidea?
egon da, baina obra egin genuen COVID-19ak dena aldatu du, eta
argitasuna lortzeko eta sarrerako oso zaila da etorkizunari begira
atea aldatzeko. Sukaldean eta jartzea orain. Argi dudana da
gure zerbitzuan ere aldaketa izan autonomoa naizela, eta autonoda.
mia hori aldarrikatzen dut. AktiZein izan da aldaketa hori?
bo jarraituko dut. Ez dakidana da
Ireki genuenean, hainbeste urte- jarduera hori hemendik bost
tan ikasitakoa hemen martxan urtera orain bezalakoa izango
jartzea pentsatu nuen. Leku den. Agian, eskolak ematen hasibakoitzetik platerik onena hartu ko naiz. Nik sukaldean jarraitu
eta karta izugarri bat prestatu, nahi dut, baina ez dakit zein forarrakastaren bila. 26 urte nituen, matutan eta nola.

‘‘
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Gizenak gizenago,
flakoak flakoago
i ez nauk negazionista... —esan zidan.
—Baina... —eten nion.
—Baina Francoren garaian baino askatasun gutxiago
zeukaagu gaur egun, ditxosozko
COVID-19aren aitzakiarekin. Eta
jende mordoa lanik egin ezinda
eta zorretan, beste asko maite
duen jendea besarkatu ezinda edo
hil-hurren dena agurtu ezinda...
Hilobian barre algaraka imajinatzen diat Patxi Zaharra.
—Tira, gaur egun inor ez diten
fusilatzen Caudillo baten aginduz.
Baina egoera latza dun, bai.
—Ezin diat eraman maskara
janztearena, ezta kalean jende
guztia maskara jantzita ikustea
ere, distopia merke bateko estrak
balira bezala.

N

—Aspaldi irakurri nuen ipuin
batean, jende guztia etxetik saskibaloiko baloi batekin irtetera derrigortuta zegonan, eta, kalean
zebilela, egindako pauso bakoitzeko baloiari bote bat eman behar zionan, saskibaloilariek kantxan egiten duten bezala, poliziaren begiradapean beti, isuna jasotzeko edo kartzelara joateko mehatxupean. Aukeran, gurea
nahiago, ezta?
—Akaso dibertigarriagoa izango
lukek baloiarena. Ikusten ari
nauk kaleak jendeari ihes egindako baloi punpalariz beteta, bata
bestearekin talka egiten, bata
ibaira eroria, bestea auto batek airean jaurtia, poliziak noren atzetik jo ez dakitela, eta neu kaos horri begira taberna baten barrutik.

R
IRITZIA
Juan Luis Zabala
Taberna! Taberna esan al dut?
Taberna esatea ia-ia utopia esatea
duk gaur.
—Lekutan geratu dun Jotakieren hura: «Euskadi, taberna bat
dirudi!».
—Ni ez nauk ukazionista...
—Baina...
—Baina iruditzen zaidak pandemiaren aurka hartu diren debekuetako asko gure kalterako izango direla guztia pasatzen denean,
inoiz pasatzen baldin bada, eta
atzera-bueltarik gabeko askatasun gabezia batera eramango gaituztela. Ez duk egia indartuta aterako garela. Ateratzekotan,
kontrolatuago, beldurtuago,
otzanago, apalago eta menderatuago aterako gaituk. Gizenak
gizendu eta flakoak flakatu egin-

go ditik honek guztiak, lehenaz
gain.
—Ez dinat ezetzik esango. Gainera, neurri handi batean, protesta egiteko aukerarik gabe geratu
gaitun, lehentasuna kutsadurak
gutxitzea eta osasun zerbitzuak
kolapsotik babestea baita, eta horretarako lehenbailehen ezarri
behar ditun neurriak, ganoraz eztabaidatzeko astirik gabe. Nik ez
dinat bertatik bertara ikusi erietxeetako eta zahar etxeetako egoera, baina fidatzen naun horietan
gertatzen ari denaren berri ematen ari zaizkigunez. Hau ez dun
ohiko gripearen parekoa. Hartu
diren neurriak gehiegizkoak dire-

Ateratzekotan,
kontrolatuago,
beldurtuago,
otzanago, apalago
eta menderatuago
aterako gaituk

Irudia b Donostia

la argudiatzeko hiltzen diren
gehienak zaharrak direla eta lehendik ere beste patologia batzuk
zituztela esatea kapazitismo maltzurra dun. Balio gutxiagokoak al
dira ba zaharren eta beste patologia batzuk dituztenen bizitzak?
—Txina, antza denez, beste guztien aurretik zebilek kontu honetan. Han, orain lasai joaten omen
dituk tabernetara, are diskoteketara ere, maskara ez duk derrigorrezkoa. Zeren truke? Mugimendu guztiak eta osasun egoera guztiz kontrolatuta izatearen truke.
Begien bistakoa duk gu ere horretara goazela, inork behartu gabe
gainera, geure borondatez, areago, geuk eskatuta.
—Irtenbidetik gero eta urrunago etenik gabeko espiral batean
gauden, beraz.
—Ni ez nauk konspiranoikoa...
—Baina...
—Baina batzuentzat ekaitz
perfektua izateko itxura guztia
zeukak pandemiaren kontu zoro
honek.

Zorpetzeko muga
528 milioitan ezarri
du Foru Aldundiak
DONOSTIA b Gipuzkoako Foru
Aldundiak aste honetan onartutako foru dekretu berri baten
arabera, erakundearen zorpetzeko gehieneko muga orain artekoa baino 85 milioi euro
gehiagokoa izango da. Orain
arte, 443 milioikoa zen muga;
aurrerantzean, 528koa.
Eider Mendoza Gipuzkoako
Aldundiko bozeramaileak azaldu zuen zorpetze gaitasunarekin hobeto erantzun ahalko diela erakundeak mahai gainean
dituen «erronkei». COVID-19ak
eragindako eragin ekonomikak
«foru politikak gauzatzeko dauden baliabideak murriztea» eragin duela esan zuen Mendozak.
Hala ere, Ekonomia Itunaren
Batzorde Mistoak foru aldundiek diru sarreretan izango duten jaitsiera konpentsatzea erabaki duela adierazi zuen, eta,
horri esker, «malgutasun» handiagoa izango dutela.

Beste zulo bat Donostiako metroaren obretan
Astearte goizaldean bi metroko diametroa eta 30 metro kubikoko sakonera zuen zulo bat egin zen Donostiako Zubieta kaleko errepidean; hain justu,
duela bost hilabete inguru horretan egin zen zulotik oso gertu. Bi zuloek lotura dutela adierazi zuten Eneko Goia Donostiako alkateak eta Ernesto
Martinez de Cabredo Euskal Trenbide Sareko zuzendariak, eta aitortu metroaren obrek eragindakoak direla. Hala ere, «beldurra» izateko arrazoirik ez
dagoela esan zuen Goiak. Gertatutakoak Donostiako metroaren aurkako eragileen kritikak eragin zituen; Satorralaia mugimenduak metroaren
obrak gelditzeko eskatu zuen, eta erantzukizun politikoak eskatu zituzten udalean oposizioan dauden taldeek. GIPUZKOAKO HITZA

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen
eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino
gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k
mozteko eskubidea du. Helbide
honetara bidali behar dira, izenabizenak eta herria adierazita:
Martin Ugalde kultur parkea, z/g,
20140, Andoain. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
gipuzkoa@hitza.eus

Futbola
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Irabazi ala galdu,
partida historikoa
Espainiako Koparako sailkatu da Anaitasuna, eta Lehen Mailako
Getafe izango du aurkari abenduaren 16an, Txerloia futbol zelaian
b Taldekideek diote pena litzatekeela zalerik gabe jokatu beharra
Aitziber Arzallus

2020ko azaroaren 11 ez zaie berehalakoan ahaztuko azkoitiarrei.
Ez, behintzat, Anaitasuna futbol
taldearen jarraitzaile direnei. Asturiasko (Espainia) Real Titanico
taldea 0-2 garaituta, Espainiako
Koparako hurrengo faserako sailkatu ziren gorriak. Horren saria:
abenduaren 16an Lehen Mailako
talde bat etxean hartzea; Txerloia
futbol zelaian, hain zuzen. Anaitasuna Hirugarren Mailan jokatzen duen taldea izanda, ez da balentria makala, eta dagoeneko
badakite nor izango den etxean
hartuko duten talde hori: Getafe
(Madril). Kanporaketa irabazi ala
galdu, partida historikoa izango
da azkoitiarrentzat.
Espainiako Futbol Federazioak
astelehen eguerdian egin zuen
Kopako zozketa Sevillan (Espainia), Cartuja estadioan, eta zozketa streaming bidez ikusi zuten
Anaitasunako hamar bat jokala-

‘‘
Pandemiaren bilakaerak
baldintzatuko du guztia,
baina gure nahia
zaleen aurrean
jokatzea da»
Pedro Urdanpilleta
Anaitasunako presidentea

rik. Ekitaldiaren atarian, urduritasuna eta tentsioa agerikoak ziren haien aurpegietan, puntako
arerioa egokitzea nahi baitzuten.
Atletico Madril tokatzea amesten
zuten jokalari gehienek. Xabier
Artetxe entrenatzaileak kontatu
zuenaren arabera, behintzat, Asturiasko neurketa irabazi orduko
«Cholo Simeone!» oihuka hasi
ziren jokalariak. Artetxek berak,
berriz, aitortu zuen Sevilla eta Betis zituela buruan, bi talde horietako entrenatzaileak asko gustatzen zaizkiolako: Julen Lopetegi
eta Manuel Pellegrini, hurrenez
hurren. Alabaina, Getaferekin
konformatu beharko dute.
Anaitasunaren bolatxoaren ostean Getafekoa atera zutenean,

jokalariek ezin izan zuten atsekabea ezkutatu, baina berehala
eman zioten buelta. «Nahiago genuen handietako bat tokatzea,
baina Lehen Mailako talde baten
kontra Txerloian jokatzea amets
bat da guretzat, eta, alde horretatik, gustura gaude, eta aukera
aprobetxatzeko eta disfrutatzeko
gogoz», esan du Unai Aranbarrik.
Antzera mintzatu zen Pedro
Urdanpilleta ere, klubeko presidentea: «Egia esan, itxaropena
bagenuen, baina jakitun gaude
sari potoloa bati bakarrik toka dakiokeela, eta berehala eman diogu buelta». Egokitu zaien aurkariarekin «oso pozik» daudela
adierazi zuen. «Getafe ez da edonolako taldea; iaz, Europako Liga
jokatu zuen. Entrenatzaile [Jose
Bordalas] eta jokalari ezagunak
ditu, eta, beraz, pozik egotekoa
da». Gauza bera nabarmendu
zuen taldeko entrenatzaile Artetxek ere: «Getafe talde gogorra
da; Lehen Mailan oso ondo dabil,
eta pozgarria da horrelako talde
bat Txerloiara etortzea».
Abenduaren 16ko partidan,
duten guztia emango dute azkoitiarrek, nahiz eta badakiten zaila
izango dela sailkapena lortzea.
Baina partida irabaztea alde batera utzita, bada egun horretarako
desio duten beste gauza bat: zaleen aurrean jokatu ahal izatea.
«Pandemiaren bilakaerak baldintzatuko du guztia, baina gure
nahia zaleen aurrean jokatzea da,
edukiera erdira murriztuta bada
ere», adierazi du Urdanpilletak.
Horrela balitz, 300 bat lagun
egongo lirateke harmailetan,
«eta batere ez ala 300, alde handia da», presidentearen hitzetan.

Sare sozialak, sutan
Kopan, Anaitasunaz gain, badira
Lehen Mailako taldeen kontra jokatuko duten Hirugarren Mailako talde gehiago, baina beste
neurketek ez dute izan azkoitiarren eta madrildarren artekoak
izan duen oihartzunik. Joan
Aranda jokalari azkoitiarrak zozketaren ostean egindako adierazpenak hautsak harrotu zituen sare sozialetan. Getafe nola hartuko

duten galdetu zien kazetari batek,
eta «zango-babes berriekin»
erantzun zuen futbolariak, Getafekoen jokatzeko moduari aipamena eginez. Anaitasunako zaleei
grazia egin zien Arandaren erantzunak, baina haserrea eragin
zien aurkariei, eta sekulako tsunamia eragin zuen Twitter sare
sozialean.

Anaitasunako jokalariak zozketa ikusten, astelehenean, Azkoitian. MAXIXATZEN

7

8

Euskara

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2020ko azaroaren 20a

Gaur hasiko da bigarren Euskaraldia.
Ariguneak izango dira aldaketa
nagusia; halako 12.939 izango dira
Gipuzkoan. Pandemiaren eraginez
hartutako neurrietara moldatu beharra
izango du zailtasun nagusia, harreman
sozialak baititu oinarri ariketak.

Bigarren
astinaldia
inertziei
Julen Aperribai

T

xapak soinean
jartzeko eguna
da gaur Gipuzkoako milaka
herritarrentzat
ere, bigarren
Euskaraldian izena emanda duten horientzat. Parte hartzaileen
artean gehiengoa izango dira Gipuzkoako bizilagunak: %44. Gutxienez Euskal Herriko 147.000
lagunek parte hartuko dute egitasmoan, eta gehiago ere izango
dira, izena emateko epea asteartera arte luzatu baitute antolatzaileek. Gaur hasi eta abenduaren 4ra arte iraungo du ariketa sozial horrek. Bi astekoa izango da,
beraz, 2018koa baino luzexeagoa.
Euskaraldia Euskal Herri osoko egitasmo bat izanik, nazio osoko helburu bera dauka ariketak
Gipuzkoan, Sara Saizar Euskaraldiaren Gipuzkoako koordinatzailearen arabera: «Inertziak astin-

tzea eta hizkuntza ohiturak aldatzea, euskararentzako testuinguru babestu bat sortuz». Euskara
erabiltzeko joera handiena dagoen herrialdea da Gipuzkoa, baina
badira aspektu positibo horri
kontrajartzen zaizkion datuak
ere. Hala, kaleko erabileran beheranzko joera identifikatu zuen
Soziolinguistika Klusterrak
2016an. Gainera, erakunde horrek berak 2018an egindako ikerketa batek erakutsi zuen Euskaraldiak Gipuzkoan eragin zuela
aldaketarik txikiena hizkuntza
ohituretan. Saizarrek uste du lekuan lekuko euskararen erabilerak baldintzatzen duen faktore
bat dela, eta, Gipuzkoan erabilera
altua izanik, zailagoa dela aldaketa nabarmenak ikustea: «Erabilera handia den lekuetan, zailagoa da emaitzak ikustea. Hazteko
tarte handiagoa dute euskaraz
gutxiago egiten duten eremuek».
Hala ere, Gipuzkoan badira
oraindik iristen zailak diren ere-

Euskaraldian izena emateko Donostiako Gipuzkoa plazan jarritako postu bat, atzo goizean. GORKA RUBIO/ FOKU

muak, eta horietan jarri du arreta
Saizarrek. Euskaraldiaren eragin
esparrua handitzea beharrezkoa
dela adierazi du, eta garrantzitsua
dela orain arte aktibatu gabeko
herritarrengana heltzea. «Badago masa bat eremu euskaltzaletik
pixka bat urrunago dagoena, eta
gure helburua izan da horiengana iristea», zehaztu du. Zentzu
horretan, uste du herrietako
batzordeen lana lagungarria dela
egitasmoa zabaltzeko, ariketari
«ikusgarritasuna» ematen baitio. Gipuzkoako ia herri guztietan
eratu dira Euskaraldia sustatzeko
batzordeak. Aurreko aldian
baino gehiago izango dira, gainera. «Oso herri txikiak dira
batzuk, eta batzordeak ere halakoak dira, baina herri denetan
dago Euskaraldiaren inguruan
aktibatutako herritar talde bat.
Gainera, herri txiki gehiago batu
dira», azaldu du Gipuzkoako
koordinatzaileak.
Bigarren Euskaraldiak gizarteko beste eremu batzuetara iristeko izango duen gaitasunaren inguruko zantzuak aurki daitezke
izen-emateetan. Saizarrek dioenez, «Aurten izena eman dutenen %30ek ez zuten parte hartu
2018ko Euskaraldian». Entitateak ariketan txertatu izanak eragi-

na izan du horretan, herrialdeko
koordinatzailearen arabera, zenbait jendek bide horretatik izan
duelako egitasmoaren berri. Lehen aldi hartan gertatu zen bezala, bigarren honetan ere ahobizi
rola hartu dute gehienek. Antolatzaileek belarriprest moduan
parte hartzeko deialdi berezia
egin zuten hil honen hasieran,
baina oraindik ere rolen aukera-

ketan desoreka dagoela aitortu du
Saizarrek, eta kostatzen zaiela belarriprest izan daitezkeen askorengana heltzea. Hala ere, gogorarazi du rola norberaren jokabidearen araberakoa dela, eta ez
euskaraz aritzeko gaitasunaren
araberakoa. Bi rolak elkarren osagarriak direla nabarmendu du:
«Batak bestea behar du; ahobiziek belarriprestak behar dituzte,
eta alderantziz».

Euskaraldiko
75 kultur ekitaldi,
Donostian

Kolektiboki ere eragiten

R

Euskarazko kultur eskaintza areagotuko dute
Donostian, Euskaraldiak irauten duen bitartean, eta kultur
ekitaldiak izango dira hamabost auzotan: denera, 75. Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuek, Bagera Euskaltzaleen
Elkarteak eta auzoetako euskara batzordeek antolatu dituzte,
Donostia Kulturaren laguntzarekin. Ikusle kopuru mugatua
izango dute ekitaldiek, baina
modu telematikoan ere ikusi
ahal izango dira, Donostiako
Euskara Zerbitzuaren Youtubeko kanalaren bitartez.

Arigune moduan identifikatutako entitateen parte hartzea izango da aurten Euskaraldiaren
ezaugarri nagusia. Euskaraz lasai
hitz egiteko modua jartzen duten
lekuak dira ariguneak, bermatzen dutenak partaide guztiek
ulertu behintzat egiten dutela
euskara. Halako 12.939 gune
izango dira Gipuzkoan. Horietatik 7.033 barneko ariguneak izango dira, leku eta talde itxietakoak;
5.906, berriz, kanpokoak izango
dira, herritarrekin harremana
duten entitateek sortuak.
Lehen Euskaraldiaren ostean
Soziolinguistika Klusterrak egindako ikerketak agerian utzi zuen
ahulguneetako bat entitateen engaiamendu falta izan zela. Aurten, sustatzaile izatetik parte har-
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tzaile izatera pasatzea eskatu diete antolatzaileek, «eraginkorrena
ariketa bera egitea» delako, Saizarren arabera. Martxoan ziren
hastekoak entitateen lanketarekin, baina, itxialdia tarteko, atzeratu egin behar izan zuten lan
hori, eta udan ekin zioten. Entitateen erantzuna, oro har, «ona»
izan dela dio Saizarrek. Ariketak
iraungo duen hamabost egunetatik harago, entitateetako kideek
euskararen erabileraren inguruan erabaki batzuk hartu behar
izan dituzte, eta horien inguruan
hausnartu, eta Saizarrek positibotzat du hori, bere horretan:
«Hausnarketa bat egin behar

‘‘
Badago masa bat eremu
euskaltzaletik pixka bat
urrunago dagoena, eta
gure helburua izan da
horiengana iristea»
«Herri denetan dago
Euskaraldiaren inguruan
aktibatutako herritar
talde bat. Gainera, herri
txiki gehiago batu dira»
Sara Saizar
Euskaraldiaren Gipuzkoako
koordinatzailea

izan dute: taldean hitz egin, kideekin adostu, ariketa egitea posible
zuten edo ez aztertu...». Horregatik, esan du ariketa amaitzen denean errazagoa izango zaiela
egindako lanari eta hartutako
konpromisoei eustea, «jada mahai gainean jarri dutelako egiteko
prest daudela eta kide guztiek
adostu dutelako prest daudela
hizkuntza ohiturak aldatzeko».

Sozialki, mugatuta
Euskalgintzaren urteko agendan
pandemiak dataz aldatu edo bertan behera uztera behartu ez duen
egitasmo bakarrenetarikoa da
Euskaraldia. Bete-betean jo du,
ordea. «Denean eragin du, eta
prestaketa
lanetan
hasi
ginenetik presente izan dugu:
itxialdian ezin genuelako entitateetara jo , batzordeek elkartzeko
zailtasunak izan dituztelako...»,
azaldu du Saizarrek. Baita ariketa
egiteko moduan ere. Harreman
sozialak dira ariketaren funtsa:
hor gauzatzen da Euskaraldia.
«Lehen genituenak baino gune
gutxiago izango ditugu harremantzeko. Tabernetan ezingo dugu elkartu, eta jakina da zer garrantzia duten gure gizartean, eta
zenbat harremantzen garen tabernetan».
Kaleko presentzia eta mugi-

12.939
GIPUZKOAKO ARIGUNEAK
3.798 entitatek sortu dute arigune bat, gutxienez, eta, orotara, 12.939 arigune izango dira
herrialdean. Horietatik 7.033
barneko ariguneak izango dira,
eta 5.906, kanpokoak. Denera,
43.895 lagunek hartuko dute
parte Euskaraldian ariguneen
bitartez.

Euskara

kortasuna mugatuta, ingurune
digitala izango da joko zelaia,
inoiz baino gehiago. Saizarrek zehaztu du ahalegin berezia egin
dutela hor presentzia handitzeko:
«Puntueus fundazioarekin ibili
gara elkarlanean, eta gure asmoa
da jarraibide batzuk ematea ari-

keta gune digitalean ere egiteko».
Ikusgarritasunean ere galduko
du ariketak, Gipuzkoako koordinatzaileak aitortu duenez: «Kaleko ekintzek garrantzi handia izan
zuten aurreko aldian. Oraingoan,
halakorik ia ez da izango, eta hori
zailtasun bat da jendearengana

9

iristeko». Dei egin du, hala ere,
ahal bezala «Euskaraldia ikusgarri» egiteko. «Txapak janztea eskatzen dugu. Ariguneak ere identifikatuta egongo dira. Horrez
gain, banderolak ere baditugu,
kalean ez gaudenean ere, etxetik
keinu bat egiteko Euskaraldiari».
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azpimarratu du Mujikak. «Ekoizpen arduratsua egiten duten
ekoizleak nahi genituen, gure
nortasunarekin bat egiten dutenak. Gure mugimendua euskalduna, parte hartzailea, ekologista, solidarioa eta feminista da. Betaurreko horiek jantzita egiten
ditugu gure aukerak, eta ez da kasualitatea elikadura sarera batu
zaizkigun ekoizle gehienak emakumeak izatea».

Elkarguneak sustatuz

Herribizigune elkarteko Alaitz Mujika, Rosarito Labaka eta Izaro Lizarraga, asteazkenean, Zizurkilgo Pello Mari Otaño plazan. JON MIRANDA / TOLOSALDEKO ATARIA

Herribizigune elkartea sortu dute Zizurkilen, gizarte kohesioa indartzeko.
Bizimodua eraldatu nahi dute, komunitatea trinkotuz eta elkargune berriak sortuz.

Herrigunea berpizteko saioa
Jon Miranda Zizurkil

roiektu politiko-sozial eraldatzailetzat
du bere burua Herribizigune elkarteak. 2018ko udazkenean hasi ziren Zizurkilgo zenbait
herritar kezkak partekatzen, eta,
besteak beste, Zarauzko Lakari
eta Donostiako Igeldoko Iko kooperatibak bisitatu zituzten. Aldi
berean, herritarren artean galdetegi bat zabaldu zuten zizurkildarrek zenbait gairekiko zuten interesa neurtzeko. Hasierako taldean parte hartu zuen Izaro
Lizarragak. «Gutako batzuk kezkatuta geunden daramagun bizimoduarekin, pertsonen artean
dagoen harreman eskasarekin
eta hurbileko komunitateak azkenaldian izan duen higadurarekin; Ikusi genuen badugula gauzak beste era batera egiteko nahia
eta hobeto bizitzeko gogoa».
Banatutako galdetegian jasotako erantzunek erakutsi zuten zizurkildarren artean kezka partekatuak direla horiek. Bospasei lagunez osatutako taldea martxan
jarri, eta iazko ekainean ekonomia sozial eraldatzailearen ingu-

P

ruko ikastaroa jaso zuten KoopFabrikaren eskutik. «Izugarrizko
laguntza» izan zela aipatu du
Alaitz Mujika taldeko kideak:
«Prozesu honek pertsona bezala
aberastu eta elikatu egin gaitu,
elkarrengandik asko ikasteko
balio izan digu».
2019ko udazken hasieran erabaki zuten Herribizigune elkartea
sortzea. «Modu xumean abiatu
dugu bidea, pretentsiorik gabe.
Gure eskalan, gure gertuko ingurunean eragin nahi dugu. Zizurkilgo Herrigunetik sortu da egitasmoa, baina aldameneko auzoetara zabaldu daiteke elkartea»,
esan du Mujikak.

Elikadura sarea, abiapuntu
Iazko urtea amaitu baino lehen
sortu zuten elkartetik lehenengo
egitasmoa: elikadura sarea. Rosarito Labaka elkarteko kidea nekazaritza ereduaren inguruan eduten kezkaz aritu da: «Bertako elikagaiak sustatu nahi ditugu eta
garaian garaikoaren eta agroekologikoaren kontsumoa bultzatu.
Ekoizleen eta kontsumitzaileen
arteko harremana zuzena eta bidezkoagoa izatea nahi dugu. Lurra zaintzea, baserriaz ardura-

tzea, gure inguruneaz eta kulturaz arduratzea da».
Gaur egun, 34 bazkide ditu elikadura sareak, eta urtean 20 euroko ekarpena egiten du bakoi-

eskaera orria jaso WhatsApp bidez. Bazkideek ez dute konpromisorik, eta beharren arabera
egiten dute eskaera. Aukeratutako produktuen banaketa Herriguneko plazan egiten
dute,
astelehenero,
18:00etatik 20:00etara.
Eskudirutan, momentuan, ordaintzen diete
«Kezkatuta geunden
ekoizleei, eta haiek jardaramagun bizimoduarekin,
tzen diote salneurria
pertsonen artean dagoen
produktuari.
harreman eskasarekin»
Barazkiak, fruta, ogia,
Izaro Lizarraga
Herribizigune elkarteko kidea
arrautzak, fruitu lehorrak, esnea eta esne«Ekoizleen eta
kiak... Oinarrizkoak dikontsumitzaileen arteko
ren produktuak izaten
harremana zuzena eta
dira asteroko eskaintzan.
bidezkoagoa izatea nahi dugu» Hileko bigarren astean,
Rosarito Labaka
eskaintza berezia ere izaHerribizigune elkarteko kidea
ten dute bazkideek, eta
galkorrak ez diren pro«Gure mugimendua
duktuak izan dituzte aueuskalduna, parte hartzailea,
keran saskian: eztikiak,
ekologista, solidarioa
gazta, garagardo artisaua
eta feminista da»
edota kosmetika proAlaitz Mujika
Herribizigune elkarteko kidea
duktuak, esate baterako.
Herribizigune elkartetzak. Astero, inguruko ekoizleek koak ekoizle bila jo dute batzueeskaintzen dituzten produktuak tan, eta, besteetan, ekoizleak etokontsultatu ditzakete www.he- rri zaizkie proposamenarekin.
rribizigune.eus webgunean edota «Norabidea ez da garrantzitsua»,

‘‘

Elikadura sareak pertsonen arteko elkarlana eta auzokidetasun
sentimendua sustatzen ditu.
Komunitatea egonkortu eta trinkotzea du helburu Herribizigunek, eta, horretarako, ezinbestekoa dela iruditzen zaie
sentsibilizazio lana egitea, herritarren kontzientzia sustatzea eta
elkarguneak bilatzea. Horretarako, espazioak ahalbidetzeko ahaleginean, Zizurkilgo Udalak martxan duen parte hartze prozesu
batekin egin dute topo elkarteko
kideek. Iaz erosi zuen udalak
Herrigunean dagoen Plaza Etxeberri eraikina. Beheko solairuan
ostatu-jatetxe zerbitzua eskainiko dute, baina gainerako espazioei zein erabilera eman erabaki
nahi dute orain. Prozesua dinamizatzeko ardura hartu du Herribizigune elkarteak.
Bestalde, Francesco Tonucci
pedagogo italiarraren Haurren
hiria proposamenean oinarrituta, Herrigunean haur parke sozial
bat eraiki nahi dute, Haurren basoa deitu diotena. Bide hirukoitza
abiatu dute, parte hartzea sustatu
eta haurrak erdigunean jartzeko:
San Millan eskola, gurasoak eta
udala ari dira parkea irudikatzen.
«Haurrak gai dira beraientzako
espazioak pentsatzeko eta moldatzeko. Udaberrian parke hori
eraikitzen hasiko gara, puskaka
eta pixkanaka, eta zati bakoitza
ospatuko dugu. Haurren basoa
dinamikoa izango da, hondatzen
joango da, eta denon artean egokitu eta moldatu beharko dugu»,
esan du Mujikak.
Herrietan elkartzeko espazioak
gero eta gutxiago dira, eta, askotan, herrien antolamendua egiterakoan herritarren beharrei interes komertzialak gailentzen zaizkiela uste dute proiektuko
kideek. Logika horri ihes egin
nahi dio elkarteak, eta elkarguneak sortu nahi ditu, «elkarri babesa emateko, elkarrengandik ikasteko, etenda dagoen belaunaldien
arteko jakintzen transmisioa
berreskuratzeko,elkar goxatzeko, eta, oro har, hobeto bizitzeko». Absentzia presentziarekin
ordezkatzeko.
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Tokiko komertzioentzako B-lokal salmenta plataforma jarri dute abian Arrasaten eta Aretxabaletan.
Saltokien produktuak sarean erosteko aukera eskaintzen dute; etxean zein dendan jasotzeko modua dago.

Sarean, bertakoari tokia prestatzen
Beñat Alberdi Arrasate

onfinamendu garaian galtzak bete
lan izan zuten banatzaileek sarean
erositako produktuak etxeetara helarazteko. Harrezkero, ohitura hori mantendu
dela nabarmendu du Itziar Artamendik, B-lokal plataformaren
sustatzaileetako batek, eta hori
izan da martxan jarri duten
proiektuaren hazia. «Herrian
erostea garrantzitsua bada, zergatik ez online?» galderari erantzutea, alegia, Artamendiren arabera. Arrasateko bederatzi dendaren eta Aretxabaletako biren
produktuak jarri dituzte eskuragarri, eta oraindik hazten jarraitzeko asmoa dute.
Lau lagunek sortu dute proiektua, eta denek ideia bera zuten buruan konfinamendua iritsi aurretik, etxean sartuta egon beharrak
indartu zuen arren. Artamendik
garbi dauka tokiko merkatariek
ikusgarritasuna behar dutela:
«Ez dakigu zein produktu saltzen
duten etxe ondoko dendan».
Planteamendua buruan zutela,
merkatua aztertu zuten lehen
pausoak emateko. «Ikusi genuen
kontsumo ohiturak aldatzen ari
zirela», azaldu du Artamendik:
«Artikulu batek zioen COVID19aren aurretik hamarretik hiru
lagunek erosia zutela noizbait
zerbait sarean. Pandemia eta
gero, hamarretik bederatzik».
Era berean, gaineratu du zerbait
erostekotan Interneten begiratzen duela kontsumitzaileek, baina, betiere, saltoki handietan.

K

Plataformatik kanpo ere badira
Interneteko zuzeneko salmenta
egiten duten komertzioak. Kasu
horietan, baina, euren produktuak soilik izaten dituzte. Horretan esku hartu nahi du plataformak, eta saltoki askoren eskaintza batu, guztiak gune bakar
batean eskuragarri izateko.
Erregistratzea beharrezkoa da
Blokal.es erabili ahal izateko.
Hala ere, aski da helbide elektronikoa sartzearekin. Herrika bereizi dituzte dauzkaten aukerak.
Momentuz, Arrasateko eta Aretxabaletako erabiltzaileak dituzte. Aukera bakoitzaren azpian
txertatu dituzte eskaintzen dituzte produktu motak, eta, mota horren barruan, zeintzuk diren dendak. «Helburua ez da dena Internetetik erostea», argitu du
Artamendik. «Kalekoa eta sarekoa osagarriak dira, eta biak sustatu nahi ditugu». Azken batean,
kontsumitzaileari balio izango
dio plataformak dendako eskaintza ikusteko. Berak aukeratuko
du, gero, nola erosi.

tea, eta guk bidea erraztu nahi
diegu».
Ordainketa egindakoan, erosketa nola jaso aukeratu behar du
erabiltzaileak. Bi modu daude:
dendan bertan ala etxean. Asteburutik aurrera Correosen Citypaq guneak gehituko zaizkie. Sareko
erosketen eta denden
aurrez aurreko lanaren
Helburua ez da Internetetik
artean oreka bilatzen
dena erostea. Kalekoa eta
saiatu direla azaldu du
sarekoa, biak osagarriak dira
Artamendik, Interneten
eta biak sustatu nahi ditugu»
saltzea ez dadin izan dendaren funtzionamen«Badakigu herrian erosten
duaren kaltetan. 13:00
dutenak pertsona helduak
baino lehen eskatuz gero,
direla; kostatzen zaie sarean,
arratsaldean eskuratu
eta bidea erraztu nahi diegu»
ahal izango du kontsuItziar Artamendi
B-lokala plataformaren sustatzaileetak bat
mitzaileak produktua
dendan. 18:00 eta 20:30
soilik egin daiteke, oraingoz. Hala artean eskaera eginez gero, berriz,
ere, badute asmoa bestelako or- etxean jasoko du eskatutakoa.
dainketa modu batzuk ere ipinSareko erosketa atari handietzeko. «Badakigu herrian erosten kin konparatuta, banatzaileen lan
dutenak pertsona helduak dire- baldintzetan jarri dute arreta.
la», esan du Artamendik. «Kos- «Prozesuko azkeneko katebegia
tatzen zaie sarean erosketak egi- izan arren, lan baldintza eta soldaBehin eskuratu nahi dena aukeratuta, fakturarako eta banaketarako datuak eskatzen ditu
atari digitalak, antzeko beste plataformek egiten duten moduan.
Ordainketa, berriz, txartelarekin

‘‘

ta duinak merezi dituzte». Ordutegia mugatuta egoteak zerikusi
zuzena du horrekin. Muga horiekin bermatuko dute produktuak
etxeetara ziur helduko direla, eta
banatzaileak ez direla ibiliko
eskaerak banatzen ordutegi horietatik kanpo.

Aurrera begirako erronkak
Oraingoz, Arrasateko eta Aretxabaletako komertzioak daude atarian, eta etxez etxeko zerbitzua
herri horietan izango da. Eusko
Jaurlaritzaren mugek iraun bitartean, zaila izango da beste herrietako bezeroek eskariak dendan
jasotzea. Hasierako harrera ona
izan dela nabarmendu du Artamendik: «Esan digute, adibidez,
ez zekitela denda batek produktu
jakin bat saltzen zuela».
Aurrera begira, eskualdeko beste herrietara zabaltzea nahi dute,
eta kanpoko bezeroak lortzea.
«Orain, plataformak ikusgarritasuna behar du», esan du Artamendik. «Denon ardura da tokiko
merkataritza babestea».

Komertzioekin elkarlanean
Ohituretan aldaketa eragin nahi
du B-lokal proiektuak. Izan ere,
ikusgarritasuna eskaini nahi die
tokiko komertzioei sarean, eta
baita saltzeko aukera eman ere.
«Askok beldurra diote digitalizazioari», esan du Artamendik, eta
aitortu «normala» dela, lan asko
duelako. Lan hori arintzeko asmoa dauka proiektuak. Batzen
diren komertzioek produktuak
eta haien prezioa jarri beharko
dituzte plataforman. Gainontzekoaz bide digitalaren kudeatzaileak arduratuko dira.

Giulia Cossu eta Itziar Artamendi B-lokal egitasmoaren sortzaileetako bi, asteazkenean, Arrasaten duten egoitzan. GIPUZKOAKO HITZA
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Leteri buruzkoa,
Kazabonen
101. liburua

R

Orain dela aste batzuk argitaratu zuen Antton Kazabonek (Oiartzun, 1954) gazteenei zuzendutako bere 100. liburua: Mikel Larson (Erein).
Xabier Leteri buruzkoa, beraz,
argitaratu duen 101.a da.
1987an idatzi zuen lehenengo
liburua, Letrak bertsotan 1.

zenbaitek. «Normala den bezala,
sosak begiratzen zituzten: nik
nahi nuena zen album ilustratu
bat, koloretan eta abar. Gainera,
ikastoletan irakurtzeko, irakasleek bakarra erosten dute, eta hori
irakurtzen diete 5-6 urteko haurrei. Beraz, ez da oso errentagarria», esan du.
Berriozarko (Nafarroa) Denonartean argitaletxera jo zuen Kazabonek, liburuak «ongi zaintzen» dituztelako. Proiektua
onartu zioten han. Lertxundirekin arratsalde pare batean hizketan aritu zen, eta hark esandakoekin Benito Lertxundi naiz liburua
osatu zuen. «Xabier Leteren liburua egiteko, antzera egin nuen»,
azaldu du Kazabonek: «Haren
arreba Arantzarekin elkartu nintzen, eta hark esan zizkidan txikitako kontuak».
Antton Kazabon, astelehenean, Oiartzunen, Xabier Lete ttiki eta Burnizko potoa liburuak eskuan dituela. ERIK GARTZIA

Antton Kazabonek ‘Xabier Lete ttiki’ liburua idatzi du. Orain
dela hamar urte hil zen musikaria eta poeta, eta haren berri
belaunaldi gazteei emateko asmoz ondu du liburua. Leteren
arreba Arantzak kontatutakoetan oinarritu da lanerako.

Xabier Lete, haurrei
transmititzeko eran
Erik Gartzia Egaña Oiartzun

X

abier Leteren
inguruko liburu
bat idatzi du
Antton Kazabonek, baina ziurtatu du «kointzidentzia hutsa»
izan dela liburuaren argitalpenak Leteren heriotzaren urteurrenarekin bat egin izana. Abenduaren 4an hamar urte beteko
dira Xabier Lete poeta, idazle eta

kantaria (Oiartzun, 1944) hil
zenetik.
Leteri buruzko haurrentzako
biografia bat idazteko ideia «aspalditik» zuela esan du Kazabonek. Zehazki, Benito Lertxundi
abeslariaren kontzertu batean
bururatu zitzaion. «‘Euskalgintzan, kantugintzan edo kulturgintzan guretzat erreferente edo
eredu izan direnak badoaz’, esan
nion nire buruari. Kantaldi horietan gazte batzuk ikusten dira, bai-

na, gehienbat, gure belaunaldiko
jendea da ikusten dena».
Irakasle lanak utziak ditu Kazabonek, Oiartzungo Haurtzaro
ikastolan 40 urtez aritu ondoren.
Euskara eta Literatura ikasgaiak
ematen zituen, eta konturatu zen
liburuetan oso gutxi agertzen zirela Mikel Laboa, Joxan Artze,
Lourdes Iriondo edota Xabier
Lete. Zerbait egiteko gogoa piztu
zitzaion, eta hainbat argitaletxeren atea jo zuen. Ezetz esan zioten

«Erreferentea»
Kazabonek iragarri duenez, Xabier Lete ttiki liburuak ez ditu irakurle gazteak «nekaraziko»
haren diskografiarekin eta bibliografiarekin: «Ez dut itoko Leteren poesia liburu, disko eta abarren izenekin. Bukaeran agertzen
dira kanta zatitxo batzuk irudikatuta. Batez ere, txikitatik musikarekiko eta idazketarekiko zuen
zaletasunean zentratu naiz. Ipuin
kutsua eman diot, baina ez dago
ezer asmaturik». Izan ere, helburua kultur transmisioa bermatzea
da, eta liburua Leterenganako
atea irekitzeko modua izatea nahi
du. «Gehiago sakondu nahi badute, hortxe dituzte Leteren diskoak edo liburuak», adierazi du.
Aurreratu duenez, Lourdes Iriondo izango da bildumako hurrengo protagonista, eta laster joango
da Urnietara, Iriondok bizileku
zuen herrira.
Atzera begira jarri da Kazabon.
Harentzat eredu izan da Lete, eta
poesia egiteko zuen modua goraipatu du: «Eguneroko hitz
arrunt-arruntekin zein gauza sakonak esan daitezkeen. Lexiko
mailan ere, bost duroko hitzik ez
zuen erabiltzen. Gaur egun, badi-

Ondoren etorri ziren izenburu
berarekin beste bi liburu, haren
jarraipen gisa.
Aurten dozena erdi liburu idatzi du Kazabonek. Aipatutako
biez gain, honako titulu hauek
merkaturatu ditu: Galtzaundi,
Galtzamotz eta Galtzajario
(Erein); Batetik zetara gure ostadarra (Denonartean); Bartoxeko Olentzero (Matahami) eta
Burnizko Potoa komikia (Denonartean). Gelditzeko asmorik ez
du, «gustura» idazten baitu.

rudi zerbait sakona esateko inork
ulertzen ez dituen hitzak erabili
behar direla». Kazabonen arabera, Leteren poesiaren berri izaten
zuten hark kanta bilakatzen zituenean. Miresmena dio abeslariari: «Nik gustura esango nituzkeen gauzak eta esateko gai ez
nintzenak zeinen ongi esaten zituen hark. Leterekin identifikatzen nintzen hasieratik bukaeraraino, miresmenez».

‘‘
Txikitatik musikarekiko
eta idazketarekiko zuen
zaletasunean zentratu
naiz, batez ere. Ipuin
kutsua eman diot»
«Nik gustura esango
nituzkeen gauzak eta
esateko gai ez nintzenak
zeinen ongi esaten
zituen hark [Letek]»
Antton Kazabon
Idazlea

Oiartzunen Beheko plazan edo
sororen batean ematen zituen
kantaldiak gogoan ditu Kazabonek: «Letek bere zima harro
haiekin a zer orroak eta oihuak
botatzen zituen; gitarra soinuak
ere zalapartaka ateratzen zituen». Idazleak dioenez, kontzertuetan ez zuen saihesten garaiko giro politiko gatazkatsua:
«Jendea hasten zen ‘Gora ETA!’
oihukatzen, eta Letek esaten zien:
‘Hi! Igo hadi hona eta esan ezak
mikrofonotik!’. Oso inpaktantea
zen sortzen zen espektakulu
hura. Oso bizia zen Lete».
Gaur hasiko da Oiartzunen, Leteren jaioterrian, haren omenezko ekitaldi sorta. Elixabete Perez
Gazteluk, Haizea Saez de Egilazek
eta Anjel Lertxundik osatu duten
Zerbitzuko lanean. Lete kazetari,
Lete prosagile liburua aurkeztuko dute, 19:00etan, udaletxean.
«Orain badator aitortza, eta espero dut ekitaldiek arrastoa uztea»,
esan du Kazabonek.

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2020ko azaroaren 20a

Proposamena 13
Palindromoak
horiek osatzeko ahoz gora irakurritako palindromoak grabatu dituzte. Atzekoz aurrera eskaintzen
dituzte erakusketan, eta bisitariek ikusiko dute nola testu bera
errepikatzen den, baina ahots
«sorginduarekin».

Esperimentaziorako atea

Abere ba. Palindromo ilustratuen piztegia erakusketa, Donostian, Ernest Lluch kultur etxean. BIGARA

Animalien izenekin egindako palindromo ilustratuekin osatutako erakusketa bat jarri
dute Itziar Aranburuk eta Ion Ander Garciak, Donostiako Ernest Lluch kultur etxean.

Aurretik atzera, atzetik aurrera
Karmele Uribesalgo

bere ba. Proiektuaren izena palindromo bat da
bere horretan.
Hain zuzen ere, fenomeno hori du ardatz Itziar
Aranburu eta Jon Ander Garcia
sortzaileen azken lanak. Bigara
izeneko taldea osatzen dute, eta
aurretik atzera eta atzetik aurrera
modu berean irakurtzen diren hitzekin edo testuekin aritzen dira
lanean. Animalien izenetan palindromo meategi aberatsa aurkitu
dute, eta horren erakusle dira bai
Pamiela argitaletxearekin kaleratu duten Abere ba. Palindromo
ilustratuen piztegia liburua, eta
baita joan den ostiralean izen berarekin Donostiako Ernest Lluch
kultur etxean ireki zuten erakusketa ere. Martxoaren 13ra arte ikusi ahalko da haien lana Donostian,
Ernest Lluch kultur etxean.
Animaliekin lotutako 101 ilustrazio jarri dituzte erakusketan,
bakoitza dagokion palindromoarekin. Horrez gain, berrogei testutik gora daude, koadro moduan
antolatuta, baita animazioak eta
bideoak ere. Hainbat baliabide
erabilita gerturatu nahi izan dizkiete palindromoak bisitariei.
«Hizkuntza sormena garatzeko

A

tresna gisa ikusten dugu; ez bakarrik esanahien aldetik, baita alderdi plastikotik, grafikotik eta
soinuarenetik ere», azaldu du
Aranburuk. Azpimarratu duenez, palindromoak, sortu baino
gehiago, aurkitu egiten dira, eta
ariketa ludikoa da horiek bilatzea.
Proiektuak azpititulu moduan
dauka Palindromo ilustratuen
piztegia. «Hizkuntza piztia edo
animalia bat da, eta guk aberetu
egin nahi dugu, etxekotu», argitu
du Aranburuk. Beste hainbat motibo ere badituzte proiektua piztegi gisa definitzeko. «Bestiario
tradizionaletan bezala, natura basatia sailkatu nahi dugu, baina hitzekin ere badauka zerikusia, entziklopedia forma hartu baitu liburuak, nahiz eta gero esanahiak
jostariak eta fantastikoak diren»,
nabarmendu du. Horrez gain,
piztu hitzarekin ere egin dute jokoa, ideia berriak piztearekin.

‘‘
Hizkuntza erabil
daiteke zentzurik gabe,
dibertitzeko soilik,
eta hori oso
zentzuzkoa da»
Itziar Aranburu
‘Abere ba’ proiektuaren sortzailea

Elkarlana giltzarri
Kolaborazioak izan dituzte erakusketa osatzeko. Besteak beste,
Begiaundi Presseko Jose Luis Azkargortarekin aritu dira elkarlanean. Letterpress tailer bat dauka, eta aspaldiko inprentetako
berunezko eta egurrezko letrak
erabiltzen ditu. «Inpresio sistema
horrek modu alderantzikatuan

Garciak azaldu duenez, «liluratuta» gelditzen dira palindromoetara gerturatzen direnak. «Hasieran, askok ez dute ondo ulertzen zertan datzan, baina
konturatzean, sorpresa handia
hartzen dute», adierazi du. Proposamen «esperientziala» da
Abere ba, hitzekin eta letrekin esperimentatzeko gonbita egiten
duena. «Jendeak esan digu hasi
dela hitzei buelta ematen, eurekin jolasten eta bigarren zentzu
bat bilatzen», aitortu du Aranburuk. Ez da ikusteko erakusketa
bat bakarrik, dioenez: «Hizkuntza erabil daiteke zentzurik gabe,
dibertitzeko soilik, eta hori oso
zentzuzkoa da».
Proiektua Ernest Lluchen erakustea «motibagarria eta kitzikagarria» dela diote Bigarakoek,
uste baitute kultur etxe horrek
lan handia egiten duela kultura
eta sorkuntza suspertzen. Horrez
gain, erakusketa bisitatzera edonor joan daitekeela azpimarratu
dute. «Haur txikienek, agian,
irudietan izango dute interesa,
irakurtzen hasi diren gaztetxoek
palindromoetan finkatzen dute
arreta, eta helduentzat hausnar-

Erakusketan ikusgai dagoen palindromo ilustratuetako bat. BIGARA

funtzionatzen du; era batera jartzen dira plantxan, eta gero buelta
emanda inprimatzen dira», esan
du Aranburuk. Hori horrela, pentsatu zuten bazuela lotura bi norabideko mezuekin.
Palindromoak «ikusgarri»

egiteko nahia ere bazuen Bigara
taldeak, eta, horretarako Zazpi
t’erdi ikus-entzunezko kolektiboarekin ere aritu dira elkarlanean. Bideo eta testu animazioak
sortu dituzte, hitzen ahozkotasuna lantzeko helburuarekin. Bideo

ketarako bidea ematen du», zehaztu du Aranburuk.
Eskoletan landu daitekeen gaia
dela iruditzen zaio, baina, horrez
gain, euskaraz sortu eta euskalgintzarentzat egindako lana ere
badela nabarmendu du: «Ezin da
beste hizkuntza batera itzuli; beste bertsio bat egin daiteke, baina
hitzez hitz itzulita ez dira palindromoak sortuko». Aranburuk
adierazi duenez, euskarak badu
potentziala palindromoak sortzeko, eta nahikoa modu poetikoan
agertzen dira hitz joko horiek. Bigarako kideek hizkuntzarekin jolasteko «grina» helarazi nahi
diete bisitariei, eta, aurrera begira, proiektuari beste forma batzuk ematea aztertzen ari dira.
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Donostia b Musika

ANDOAIN Mozart-Bruch

connection. Estibalitz Sistiaga,
Mikel Emezabal, Mikel
Urdangarin.
b Bihar, 19:00etan,
Bastero kulturgunean.
ARETXABALETA RO.
b Gaur, 19:00etan, Zaraia aretoan.

AZPEITIA Izaro eta Deñe.
b Bihar, 16:00etan eta 19:00etan,

Soreasu antzokian.
BERGARA Xabi Solano Maiza.
b Gaur, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Silvia Perez Cruz.
b Gaur, 19:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA BillyMonkeys.
b Gaur, 19:00etan, Fnac-en.

DONOSTIA Sara Zozaia.
b Bihar, 19:00etan,

Intxaurrondoko kultur etxean.
DONOSTIA Miguel Ituarte.
b Bihar, 19:30ean,

Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA Ensemble Siciliano.

Sentimenduen abaniko bat, ahots batean bilduta
Silvia Perez Cruz abeslariak —argazkian— kontzertua emango du, gaur, Donostiako Viktoria Eugenia antzokian, 19:00etan. Ahotsa erregistro askotara moldatzen duen abeslaria da, eta askotariko emozioak transmititzeko duen gaitasunak ezaugarritzen du haren kantaera. Ahotsa dantzarekin eta
poesiarekin uztartu du Perez Cruzek Farsa bere azken lanean. Disko hori aurkezteko baliatuko du kontzertua kantari katalanak JON URBE / FOKU

b Igandean, 12:00etan,

Viktoria Eugenia antzokian.
LEGAZPI Organo eta txistu
DONOSTIA Santa Zezilia.

Donostiako Udalaren txistulari
taldea eta Santa Zezilia korala.
b Igandean, 12:30ean,
Koruko Andre Mariaren elizan.
DONOSTIA El alma de un violín.

Judith Mateo.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Fnac-en.

Ixabel (musikala).
Demode Quartet taldea.
b Igandean, 19:00etan,
Amaia antzokian.

ERRENTERIA Distans. Vol’e

b Bihar, 18:30ean,

kontzertua, Ignazio Arakistain
eta Peio Irigoien.
b Igandean, 19:00etan, parrokian.

Temps taldea.
b Gaur, 18:00etan,
Niessen kulturgunean.

kultur etxean.

ORDIZIA Barroko Aire 2020.

BERGARA Aquí va a pasar algo.

ERRENTERIA Adela eta Martirio

Le muse veneziane, Vocalia
abesbatza eta Conductus
ensemble.
b Igandean, 18:30ean,
eliz parrokian.

Zanguango Teatro taldea.
b Bihar, 19:00etan,
Seminarixoan.

Bernarda alabaren etxean. Nerea
Ariznabarreta, Irene Hernando.
b Astelehenean, 19:00etan,
Niessen kulturgunean.

DONOSTIA Paddam con PH.

ORIO Ido.

Paddam.
b Ostegunean, 19:00etan,
Loiola kultur etxean.

b Gaur, 19:00etan, Arraunetxean.

Farándula Microteatro tabernan.

El Mono Habitado taldea.
b Bihar, 19:00etan, Itsas Etxean.

Ane Labaka Maioz bertsolaria
eta Beatriz Egizabal antzerkilaria.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Modelo aretoan.

HONDARRIBIA Hombres que

ZUMARRAGA Luis Zahera

escriben en habitaciones
pequeñas. Centro Dramático
Nacional.
b Igandean, 19:00etan,
Itsas Etxean.

eta Kike Biguri.
b Gaur, 19:30ean,
Zelai Arizti aretoan.

HONDARRIBIA Las Chirlas Clown.

EIBAR San Andres jaialdia. Maider

b Asteartean, 19:00etan,

b Igandean, 19:30ean, Gezalan.

Arregi Markuleta, Andoni Egaña,
Oihana Iguaran, Aitor Mendiluze.
Gai-jartzailea: Jon Mikel Mujika.
b Ostegunean, 18:30ean,
Coliseo antzokian.

TOLOSA Utzi zure mezua

HONDARRIBIA Euskaraldia.

seinalearen ondoren.
Ttanttaka Teatroa taldea.
b Gaur, 19:00etan, Leidor aretoan.

«...nahi dugu hitz eta jolas» saio
tematikoa. Saioa Alkaiza,
Sustrai Colina. Gai jartzailea:
Imanol Artola.
b Ostegunean, 20:00etan,
Itsas Etxean.

DONOSTIA Garaiz: 60 T.M.
SORALUZE Dama Beltzak.

Kutxa kultur plazan.

VILLABONA Anakruxa Big Band

DONOSTIA Angela, Iparragirreren

EIBAR Iparragirre, 7.

eta Metal taldea.
b Igandean, 12:00etan,
Gurea antzokian.

bertso librea. Karabansarai
Produkzioak.
b Igandean, 19:30ean,
Principal antzokian.

b Ostegunean, 19:00etan,

VILLABONA Xexili Eguna.
HERNANI Idoia Asurmendi

eta beste urtarokoak.
b Ostegunean, 19:30ean,
Biteri kultur etxean.

Loatzo musika banda.
b Igandean, 12:00etan,
Gurea antzokian.
ZUMAIA Eñaut Elorrieta.

IRUN Irun Hiria musika banda.

b Ostegunean, 19:30ean,

b Igandean, 12:30ean, Amaia KZn.

Aita Mari aretoan.

LASARTE-ORIA XVII. akordeoi

ANTZERKIA

jaialdia.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

ZARAUTZ Erradikalak ginen.

HONDARRIBIA ¡Ave, osos!.

Mugmus Laborategia.
b Gaur, 19:30ean,
Larratxo kultur etxean.

b Asteazkenean, 19:00etan,
Coliseo antzokian.

Beatriz Egizabal eta Xabier
Artiedaren bakarrizketak.
b Gaur, 19:00etan,
Modelo aretoan.

b Gaur eta bihar, 20:00etan, La

DONOSTIA Para Elisa antzezlana.

Blues Hotsak.
b Igandean, 18:00etan, antzokian.

DONOSTIA Tenpera.

ZARAUTZ Txor txor. Nerea Arriola,

ARRASATE Kutsidazu bidea,

kultur etxean.
EIBAR Adela eta Martirio Bernarda

alabaren etxean. Nerea
Ariznabarreta, Irene Hernando.
b Asteartean, 19:00etan,
Coliseo antzokian.
ELGETA Adela eta Martirio

Bernarda alabaren etxean. Nerea
Ariznabarreta, Irene Hernando.
b Igandean, 18:30ean,
Espaloia kafe antzokian.

LEZO Juana la loca.

TOLOSA Birritan bortxatua.

Aldatzen Laguntzen taldea.

BERTSOLARITZA
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ORIO Indarkeria sexistaren

(h)egiak jardunaldien itxierako
bertso saioa. Uxue Alberdi,
Ane Labaka Maioz.
b Bihar, 19:00etan,
Ahalduntze eskolan.

Orio b Bertsolaritza

HONDARRIBIA Ipuin kontaketa:

Maite Franko.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Zuloaga etxean.
IRUN Bazkarrizketa.

Nerea Arriola, Xabier Artieda
ta Beatriz Egizabal.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Amaia KZn.

PASAIA Bertso saioa Jone Uria

eta Julio Soto bertsolariekin.
Gai jartzailea: Maite Berriozabal.
b Bihar, 19:00etan,
San Pedroko Udal aretoan.

LEZO Isiltzen joan zirenak.
Lourdes Iriondo Ez dok hamairuko
kidearen obran oinarritutako
ikuskizuna.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Gezala aretoan.

PASAIA Euskaraldia. «...nahi dugu

hitz eta jolas» saio tematikoa.
Julio Soto, Jone Uria Albizuri.
Gai-jartzailea: Maite Berriozabal.
b Igandean, 19:00etan,
San Pedron, udal aretoan.

OIARTZUN Kantagiltza solasaldi

musikatuak: Eñaut Elorrieta.
b Igandean, 17:00etan
eta 18:45ean,
Arizmendienean.

VILLABONA Euskaraldia. «...nahi

dugu hitz eta jolas» saio tematikoa.
Sustrai Colina, Jone Uria Albizuri.
Gai-jartzailea: Imanol Artola.
b Gaur, 19:30ean,
Gurea zineman.

OÑATI Amerri. Andoni Salamero

ZALDIBIA Erik eta Win. Ander

Lizarralde Jimeno, Unai Muñoa.
Protagonistak: Aitor Atxega,
Imanol Kamio.
b Gaur, 22:00etan,
Resti pilotalekuan.
ZUMAIA Euskaraldia. «...nahi

dugu hitz eta jolas» saio tematikoa.
Oihana Bartra, Julio Soto.
Gai-jartzailea: Maite Berriozabal.
b Gaur, 19:00etan,
Aita Mari zinema aretoan.

DANTZA
ANDOAIN The Big Game.
Lokke - Olatz de Andres.
b Gaur, 19:00etan,
Bastero kulturgunean.
ERRENTERIA Hnuy Illa.
Kukai taldea.
b Bihar eta etzi, 19:00etan,
Niessen kulturgunean.

ERAKUSKETAK
ANDOAIN Paladín. Miren Barrena,

Leire Lakunza eta Ibon Landa.
b Abenduaren 5era arte,
Bastero kulturgunean.
DONOSTIA Galerna.
Jon Cazenave.
b Otsailera arte,
Kutxa kultur artegunean.
DONOSTIA Mafaldaren omenez.
b Abenduaren 18ra arte,
Okendo kultur etxean.

DONOSTIA Hostoz hosto erantzi

Aran Santamaria artista.
b Urtarrilera arte,
Okendo kultur etxean.

Indarkeriaren ertzetara, bertsotan

olerkaria, Mixel Ducau eta
Caroline Phillips musikariak
eta Andoni Egaña
bertsolaria.
b Igandean, 19:00etan,
Santa Ana antzokian.

Indarkeria sexistaren (h)egiak jardunaldia egingo dute bihar Orioko Arraunetxean, herriko emakumeen ahalduntze eskolak antolatuta. Indarkeria matxistaren ertz desberdinei begiratuko diete egunean zehar, eta Ane
Labakak —argazkian— eta Uxue Alberdik itxiko dute egitaraua, bertsoz, 19:00etan. GORKA RUBIO / FOKU

ORDIZIA Ipuin kontaketa:

DONOSTIA Artea abian.

ORDIZIA Erramun babarrun

b Urtarrilera arte,

San Telmo museoan.
IRUN Radical. Andrea Costas.

Tatuajeak.
b Abenduaren 4ra arte,
Martindozenea Gaztelekuan.

batek eramanda. Gertaera haren
inguruko dokumentala egin du
Iñaki Agirrezabalaga zumaiarrak.
b Igandean, 13:00etan,
Aita Mari aretoan.

BESTELAKOAK

Maravillas taldea. Haur jarduera.
b Bihar, 18:00etan,
Lugaritz kultur etxean.
DONOSTIA Magiaren iraultza.
Asier Kidam magoa.
b Bihar, 18:00etan,
Larratxo kultur etxean.

ARRASATE Magia parrastan.
ZUMARRAGA Ateak. Leire

Salaberria. Ilustrazio lanak.
b Bihar arte,
Zelai Arizti kultur etxean.

Imanol Ituño magoa.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Santa Marinako liburutegian.

ELGOIBAR Zu eta ni.
Dorleta Kortazar ipuin kontalaria.
b Asteazkenean, 16:30ean,
Gotzon Garate liburutegian.

DONOSTIA Bart, non ote nintzen

IKUS-ENTZUNEZKOAK
ZUMAIA Azaroak 15, itsasoak

ni?. Txirri, Mirri eta Txiribiton
pailazoak.
b Bihar, 17:30ean, Gazteszenan.

utzia. Zumaiako sei gazte hil ziren
1960ko azaroaren 15ean olatu

DONOSTIA Kotondarrak. Anita

HERNANI Gizon zoriontsuaren
alkandora. Ainara Unanue eta
Aitor de Kintana. Haur jarduera.
b Bihar, 12:00etan,
Biteri kultur etxean.

Mertxe Aizpurua.
b Asteartean, 17:15ean,
Barrena kultur etxean.

eta Mariaje potafe.
Haur jarduera.
b Ostegunean, 17:15ean,
Barrena kultur etxean.
PASAIA Txor, txor.

Nerea Arriolaren bakarrizketa.
b Bihar, 19:00etan,
Antxoko kultur etxean.
SORALUZE Soraluzeko XXXII.

argazki rallya.
b Igandean, 8:30ean,
herrigunean.
URRETXU K-Baret. Haur jarduera.
b Igandean, 17:00etan,

Labeaga aretoan.
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Miren Garate

Euskal kultura eta ondarea modaren eta diseinuaren bidez berreskuratzeko asmoz sortu zuen
Amarenak proiektua Oihane Pardok (Donostia, 1986), duela lau
urte. Besteak beste, euskal emakumeek Erdi Aroan erabiltzen
zituzten burukoen historia berreskuratzeko proiektu bat du
esku artean gaur egun.
Amarenak proiektuaren barruan, euskal emakumeek Erdi
Aroan erabiltzen zituzten burukoak aztertu dituzu. Nondik
nora sortu zitzaizun jakin-min
hori?
Amarenak-ekin, urtebete pasatxo daramat Elkano fundazioarekin elkarlanean. Mundu biraren
500. urteurrenaren harira, garai
hartako marinelen jantziak begiratzen hasi nintzen, eta garai hartako euskal gizon-emakumeak
nola janzten ziren ere bai. Horrela
aurkitu nituen burukoak. Mari
Domingiren irudia banuen buruan aurrez, baina ez nekien buruko horiek nondik zetozen eta
nolakoak ziren, eta ikertzen hasi
nintzen.
Ikertu duzunaren arabera, nolakoak ziren? Zer funtzio zuten?
Atentzioa eman didaten gauzetako bat da zer aniztasun zegoen.
Berrehun irudi baino gehiago bildu ditugu, eta denak dira oso ezberdinak. Punta forma duen hori
dugu denok buruan, baina denetik dago. Funtzioari buruz teoria
asko daude, baina argi dagoena
da ezkondutakoan janzten zituztela. Euskal emakumeek, Erdi
Aroan, ezkondu arte, ilea motzmotz eramaten zuten, eta hori ere
harrigarria egin zait.
Zer mendetan erabili ziren?
Garairik gorena XVI. mendean
izan zuten, baina guk aurkitu
dugun lehen irudia XIV. mendekoa da. Hiru mendez gutxienez
izan ziren burukoak euskal emakumeen janzkeraren ezaugarri,
eta harrigarria da gaur egun ia ez
ezagutzea.
Eta zergatik utzi zioten erabiltzeari?

espedizioetan, marrazkilariak ere
bidaltzen ziren, eta munduko
toki ezberdinetan jendea nolakoa
zen marraztea izaten zen haien
lana. Kodex horiek gehienbat liburutegi nazionaletan daude, eta
Espainiako, Frantziako eta Alemaniako liburutegiak kontsultatu ditugu.

ELKARRIZKETA

«Batzuk oso eleganteak
izan arren, buruko haiek
berriro erabiltzea
ez genuen oso erreala
ikusten»

ANDONI CANELLADA / FOKU

«Arropei lotutako
altxor ugari daude
euskal ondarean»
Oihane Pardo b Amarenak proiektuaren sortzailea
Erdi Aroan, burukoak janzten zituzten euskal emakume ezkonduek.
Gutxienez hiru mendetan erabili ziren, baina jantzi ezezagunak dira
gaur egun. Haien historia berreskuratu nahian ari da Pardo.
1600. urtean Elizak dekretu bat
atera zuen, esanez ea zer gertatzen zen Euskal Herrian, emakumeek oso gauza esplizituak eramaten zituztelako buruan. Antza
denez, ez zioten kasu handirik
egin, eta handik 23 urtera beste
dekretu bat atera zuten.
Garai hartan, gainera, globaliza-

zioa ere hasi zen, eta gizakia konturatu zen mundua uste baino
askoz handiagoa zela. Beste lekuetako modak ere sartu ziren,
eta burukoa desagertuz joan zen
pixkanaka.
Zein iturri erabili dituzu ikerketa
egiteko?
Antzeko lan prozedura erabiltzen

dut beti: ez naiz ikerlaria, baina
iturrietara joaten naiz. Kasu honetan, Donostiako San Telmo
museoarekin, Bilboko Euskal
Museoarekin, Baionako Euskal
Museoarekin eta abar nago harremanetan. Vascos y trajes eta Paperezko jantziak liburuak ere
kontsultatu ditut. Garai hartako

Gipuzkoako Diputazioak sustatzen duen PiztuMETA finantzaketa kolektiborako kanpainan
parte hartu duzu, eta lortu duzu
gutxieneko ekarpena. Zein da
orain zure asmoa?
Arroparen bidez istorioak plazaratzea da gure helburua, eta, horretarako, janzteko moduko
arropa diseinatzen saiatzen gara,
jendeak ez badu erabiltzen, transmisioa eten egiten delako. Batzuk
oso eleganteak izan arren, buruko haiek berriro erabiltzea ez
genuen oso erreala ikusten. Berrehun irudi baino gehiago bildu
ditugu, eta finantzaketa kolektiboaren helburuetako bat da jendeari aukeratzeko aukera ematea; egin duten ekarpenaren arabera, boto kopuru bat jasotzen
dute parte hartzen duten guztiek.
Jendeak aukeratutako lau irudiekin kamisetak serigrafiatuko ditugu. Liburu bat ere egingo dugu.
Jendeak burukoak ezagutzea
nahi dugu, eta kamisetekin bakarrik motz geratuko ginela pentsatu genuen.
Amarenak sortuta, kaikuarekin
egin zenuen lehen proiektua.
Kaikua errekuperatzea nahi
nuen, baina ez hori bakarrik: asko
interesatzen zitzaidan kaikuaren
historia ere, eta horrela hasi nintzen ikerlariekin harremanetan
jartzen. Euskal ondarean arropei
lotutako altxor ugari daude, eta
orokorrean oso ezezagunak dira
edo informazio gutxi dago. Iruditu zitzaidan moda izan zitekeela
horiek ezagutzeko bide erraz bat.

