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Koronabirusak eragindako pandemiak gogor astindu ditu hainbat sektore; besteak beste, mozorro
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COVID-19ak eragindako pandemia ondorio larriak ari da uzten. Besteak beste, zuzenean eragin dio
arlo ekonomikoari, eta zenbait sektore bereziki bolada gogorrak ari dira igarotzen; horien artean
daude bidaia agentzietako langileak, mozorro dendetakoak, taxi gidariak eta ile apaintzaileak.

Uste gabeko kolpeari aurre egiten
Karmele Uribesalgo

irus batek, oso
modu azkarrean, zeharo aldatu du eguneroko bizimodua.
Arlo profesionalari dagokionez, herritar askok
lana galdu dute; beste batzuk,
enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteei helduta dabiltza. Hainbat sektoretan ez da samurra egoera.

B

1.
GARBIÑE ELORZA
Bidaia agentziako langile ohia (Bergara)

«Atea irekitzean,
dirua sartu beharrean,
atera egiten zen»
28 urtez bidaia agentzia batean lanean aritu ostean, langabezian

dago Garbiñe Elorza (Bergara,
1966). COVID-19aren pandemia
dela eta, Bergaran, adibidez, hiru
bidaia agentziatatik bi itxi dituzte;
tartean, Elorzaren lantoki izan
den B The Travel Brand-en bulegoa. Bai Elorza eta bai haren lankidea autonomoak ziren, eta biak
gelditu dira lanik gabe. «Inoizko
garai txarrenak dira hauek», aitortu du. Iazko martxotik diru sarrerak «ia zero» izan dira, baina
gastuak eta tasak ordaindu behar
izan dituzte. «Atea irekitzean, dirua sartu beharrean, atera egiten
zen», esan du. Ia urtebetez «dirua galtzen» aritu ostean, urtarrilean itxi egin zuten bulegoa, egoera «jasanezina» zelako.
Pandemiaren aurretik, «martxa onean» ari ziren lanean. Iazko
otsaila «oso ona» izan zela azaldu
du Elorzak, eta prestatzen ari ziren Aste Santuko oporrak. Horrez

gain, udarako zenbait bidaia lotuak zituzten, eta Gabonetara begira ere ari ziren lanean. Behin
itxialdia ezarrita, Aste Santuko bidaia guztiak bertan behera utzi
behar izan zituzten, baita udako
batzuk ere. «Oso bidaia gutxirekin gelditu ginen, lauzpabostekin, eta produkzioaren %1 edo gutxiago da hori».
Iazko udara begira bazuten nolabait erritmoa berreskuratzeko
esperantza, baina Elorzak adierazi du «beldurra» nabari zela bezeroen artean, eta bidaia gehienak Euskal Herriko beste txoko
batzuetara zein Espainiara izan
zirela. Gabonetan ere ez zuten
mugimendurik izan agentzian.
«Dirua bueltatzen aritu gara, eta,
kasu batzuetan, bezeroek dirurik
jasotzen ez bazuten, gure gain
etortzen zen haserre guztia», aitortu du. Hori dela eta, «oso une

gogorrak» bizi izan dituztela dio;
ez bakarrik alde ekonomikotik,
baita psikologikotik ere.
«Ahaztuta eta abandonatuta»
sentitu da Elorza. «Jendea ez da
gutaz gogoratu, eta, orain, bulegotik gauzak ateratzen ikusi gaituztenean, konturatu dira zein
egoeratan gauden». Diru laguntzarik ere ez dutela jaso salatu du:
«Bidaia agentzietarako ez da diru
laguntzarik izan. Udalak emandako 800 euroak bakarrik jaso
ditugu, herriko gainerako
komertzioek bezala».
Ez du uste bulegoa berriz zabalduko dutenik. Azaldu duenez,
sektorea «momentu txarra» igarotzen ari da, eta kostatu egingo
zaie lehengo kopuruetara itzultzea. «2023an, agian, lehengo salmentetara itzultzeko aukera
egongo da, baina lehenago ez,
ziur», adierazi du. Hori dela eta,

beste sektoreren batean bilatuko
du lana Elorzak, ia hiru hamarkadatan haren ogibidea izan dena
alde batera utzita.
2.
AGUSTIN MUJIKA
Jaiak dendako arduraduna (Zaldibia)

«Ez denez inauteririk
ospatu, ez dugu
bezerorik eduki»
Astebete da inauterietako ostegun gizena igaro zela. Zaldibiako
Jaiak dendan lanez lepo zeuden
duela urtebete, eta bospasei langile aritu ziren mozorroak saldu eta
saldu. Orain, berriz, familiakoak
bakarrik aritzen dira negozioan:
Agustin Mujika (Lasarte-Oria,
1960), haren emaztea eta semea.
Urtean zehar izan ohi dituzten bi
langileak, berriz, aldi baterako
enplegu erregulazioan daude.
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«Ez denez inauteririk ospatu,
ez dugu bezerorik eduki; egunean
50 euro inguru irabazten aritu
gara azken boladan, eta kopuru
negargarriak dira horiek», azaldu du Mujikak. Aratusteen bueltako asteak «oso garrantzitsuak»
izaten dira Jaiak dendarentzat.
Hango arduradunak azaldu duenez, «urte osoko irabazien hiru
laurdenak, gutxienez», garai horretan lortzen dituzte, eta «oinarri inportantea» izaten da urtean
zehar aurrera egiteko. «Urteko
gure apustu nagusia inauterietan
izaten da».
Herrietako jaietan ere izaten
dute mugimendua. Horrez gain,
Gabon inguruan baserritar arropak saltzen dituzte, baina oraingoan apenas gerturatu zaien jenderik. «Gure denda ez da okindegi
bat, non egunero saltzen den ogia;
gurea oso puntualki funtzionatzen duen komertzio bat da», esan
du Mujikak. Gainera, herrien arteko joan-etorrian ezarritako mugek ere eragina izan dute Jaiak
dendan, aste honetara arte Zaldibiako herritarrak bakarrik joan
ahal izan baitira haiengana.
Gauzak aldatzeko esperoan pasatu dituzte azken hilabeteak,
baina etorkizuna «oso beltz»
ikusten du Mujikak. Izan ere,
azaldu duenez, hilabetean 2.0003.000 euro inguruko gastuak dituzte, eta diru sarrerak «minimoak» dira. «Udan ez badago jairik,

agian itxi egin beharko dugu egoerak hobera egin arte», kontatu
du. Hala ere, baikor izan nahi du:
«Dena ez da lana eta tristura, lainoaren atzean beti egoten da
eguzkia, eta uste dut etorkizunean jendeak beharko dituela mozorrotzeko uneak eta ongi pasatzeko momentuak».
3.
RAMON APALANTZA
Taxilaria (Azpeitia)

«Jendea ez da herritik
mugitzen, eta guk
nabari dugu hori»
«Egunean hamabi ordu pasatzen
ditut lanean, eta, askotan, ezer
egin gabe joaten naiz etxera».
Orduak eta orduak igarotzen ditu
Ramon Apalantza taxi gidariak
(Errezil, 1955) Azpeitiko geltokian, baina, iaz egiten zuen bidaia
kopuruarekin alderatuta, «izugarri» jaitsi da aurten egin dituenen zifra. «Kilometrotan barregarri nabil; %80ko galera daukat,
nire bezeroen zati handi bat
galdu baitut pandemia dela eta»,
azaldu du. Enpresetako langileak
aireportura eraman ohi ditu,
baina «nabarmen» jaitsi dira
gisa horretako bidaiak. Larunbat
gauetan ere egiten zuen lan Apalantzak, baina orain ez dauka
bezerorik goizeko ordu txikietan.
Gainera, herrien arteko mugimendurik ezak zuzenean eragin

dio taxilarien lanari ere; herritarrak ezin dira euren udalerritik
atera, kasu puntualetan ez bada,
eta horrek asko baldintzatu du
taxi gidarien jarduna. Adibidez,
Apalantzak kontatu du sagardotegi garaian Astigarragara eta
Hernanira joan-etorri ugari
egiten dituela, baina aurten
azpeitiarrek ez dute plan hori egiteko aukerarik. Hori horrela,
Apalantzaren hitzetan, «oso
gaizki» dago taxilarien sektorea.
«Jendea ez da herritik mugitzen,
eta guk nabari dugu hori».
Laguntza falta dela eta, kexu da
Apalantza: «Konfinamendu garaian 1.200 euro jaso nituen, baina ez dut bestelako laguntzarik
izan. Fakturak-eta, hori bai, zuzen etortzen dira». Egoera zein
den jakinda, orokorrean, ez du
posible ikusten taxilari izatetik
bakarrik bizitzea. Apalantzak
azaldu duenez, seme-alabak
«hazita» dituenez, «lasaiago»
dago, baina azpimarratu du, oro
har, taxi gidariak «une gogorrak» ari direla bizitzen. «Ez genuen horrelakorik espero, eta sekulako kaltea egin digu».
Baikortzat jo du bere burua,
baina etorkizuna «beltz» ikusten
du, aitortu duenez. «Herritarrak
oso desanimatuta daude, nazkatuta, denbora pasatuta ere egoera
ez baita hobetzen, eta ez dut erraza ikusten egoera honi buelta
ematea».

4.
JAIONE ARRETXEA
Muñoa ile apaindegia (Donostia)

«Orain ordaintzen
ez duzuna gero
pagatzen duzu»
Ile apaindegi askok euren lan egiteko modua moldatu behar izan
dute pandemia dela eta. Itxialdian
ezin lanik eginda gelditu zen Donostiako Muñoa ile apaindegiko
Jaione Arretxea (Donostia, 1977).
Amarekin eta ahizparekin batera
darama Egia auzoan duten negozioa. Unerik latzenak konfinamendu garaikoak izan zirela azaldu du. Izan ere, ile apaindegia itxita eduki behar izan zuten. Gainerako sektoreetakoak azaldu moduan, laguntza falta nabaritu
zuten. «Faktura batzuk atzeratu
egin dizkigute, baina orain ordaintzen ez duzuna gero pagatuko duzu», adierazi du Arretxeak.
Dena den, itxialdian bezeroak ile
apaindegira joan ezinda bazeuden ere, zerbitzua eskaintzen jarraitu zuten Muñoakoek. «Bezeroei deitzen nien zer moduz zeuden jakiteko, eta, esaterako, ilea
tindatzeko beharra bazuten, nik
laguntzen nien eskaera egiten, eta
kolorea nola eman ere azaltzen
nien», kontatu du.
Ile apaintzaileak adierazi duenez, ahoz aho joan da pasatzen
Muñoan arreta hori eskaintzen
zutela, eta bezero berriak ere ba-

dituzte orain. «Lan pila bat ari
gara egiten; ezin gara kexatu, beste batzuk gu baino askoz ere okerrago baitaude». Gutxi badira
ere, badituzte Donostiakoak ez
diren bezeroak, eta, kasu horietan, jarduera sozioekonomikoa
egiteko lekualdatzeko aukera
zegoenean, egiaztagiriak bidaltzen zizkieten.
Itxaropentsu dago Arretxea, eta
ez du uste ile apaindegiak itxiaraziko dituenik egoerak. Hala ere,
badu kexa bat: «Gurea oinarrizko
zerbitzu gisa kontsideratu zuten,
baina BEZa luxuzko artikuluei
dagokiena ezartzen digute». Ile
apaintzaileak nabarmendu du
halako tokiak seguruak direla.
«Bezeroak seguru, lasai eta gustura etortzen dira, neurri guztiak
hartzen ditugulako».
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«Gustura ari bazara,
zergatik utzi behar
duzu gustuko
duzun hori?»
Aitor Zabaleta b Auto gidaria
Berrogei urte beteko dira aurten Aitor Zabaleta lehenengo aldiz
autoen mendi lasterketa batean lehiatu zenetik. Hogei titulu
baino gehiago pilatu ditu ordutik. Hasi zenetik gauzak «asko»
aldatu diren arren, oraindik ez dauka bide hori eteteko asmorik.
Beñat Alberdi Bergara

Lau aldiz izan zen Mendiko Lasterketako Espainiako txapeldun,
eta hamarnaka proba irabazi zituen etxean ere. Aitor Zabaletaren ibilbideari (Bergara, 1962)
ezinbestean lotu behar zaio motorra, gaur egun, lehiatzeaz gain,
mekanikari lanetan ari delako.
1981ean lehiatzen hasi zenetik
Euskal Herriko automobilismoaren errealitatea asko aldatu dela
azaldu du.
Baserrian jaioa zara, eta baserrian jarduna. Olio artean bukatu
duzu, ordea. Txikitatik ikasi al
zenuen eskuak zikintzen?
Gurasoak ez ziren baserritik bizi,
baina izeba eta osaba, bai. Ortua
eta animaliak zituzten haiek,
eta beti ibili izan gara saltsan, kaka
artean.
Ez al datorkizu familiatik motorrarekiko afizio hori?
Lau anaia gara, eta gertukoena
autozalea da, bai. Mekanika gustatzen zitzaion, baina trakets samarra zen, eta nik egiten nizkien
lantxoak hari eta haren kuadrillakoei. Txikitatik mobileta motorrarekin jardundakoa naiz ni;
gaur egun gazteek ordenagailuekin duten abileziaren antzekoa
nuen nik mobiletarekin. Gaurko
gazteek, aurrean jarri edozein
tramankulu, eta erraz jartzen
dute martxan; nik, berriz, orduak
beharko nituzke ordenagailu bat
pizteko...
Zenbat urterekin heldu zenion
lehenengo aldiz bolante bati?
Ni Bergarako Bolintxo okindegian hasi nintzen lanean, eta han
bazuten autoa. Noiz edo noiz,
konpondu ere egiten nuen. Nagu-

siak esaten zidan edozer egingo
nuela autoa gidatzearren. Hark
irakatsi zizkidan hainbat kontu:
enbragea zer zen, martxak nola
aldatu behar ziren... 8 edo 9 urte
izango nituen. 10en bueltan, jada,
autoan ibiltzen ginen.
Motozikletekin aritua zara. 10
urteren bueltan hori ere?
Ez, geroago izan zen hori; 13, 14, 15
urterekin eduki genuen mobileta.
Aurretik, bizikletekin egiten genituen lasterketak, baina ziklokrosean aritzetik mobi-krosak
egitera pasatu ginen.

1981ean iritsi zen lehen lasterketa. Nola otu zitzaizun parte
hartzea?
Anaiaren autoa konpontzen aritzen nintzenez, beti ibiltzen nintzen tartean, eta nik ere probatzen nuen autoa. 18 urte bete eta
berehala lortu nuen gidabaimena. Urrakiko igoera izan zen lehenengo proba.
Baserri girokoa izanda, etxean
begi onez ikusten al zuten zu
auto lasterketetan aritzea?
Lehiaketetara nindoanean gurasoei esaten nien nagusiari laguntzera nindoala. Hura ona
zen gure aldean, eta auto
ona zeukan, gainera.
Ahal genuena egiten genuen guk.
Lehen politagoa zen lehia.
Gezurrak, ordea, hanka
Azken finean, auto guztiek
motza du, ezta?
izaten zuten maila bera; orain,
Noski. Entzun behar izan
berriz, 30 auto mota daude»
nituenak! «Autoa edo
zu» ere esan zidaten,
«Futbolera joaten ziren beste
baina, azkenean, heldu
joaten ginen probak ikustera.
ginen akordio batera.
Auto-krosa edo moto-krosa
Ederki borrokatu eta
izan, beti izaten zen zerbait»
gero, hori bai.
Garai haietan ez zen
«Garrantzitsuagoa zein den
egongo gaur egungo
aztertu, pilotua edo autoa, eta
autoak irabaziko du. Nekeza da auto aukerarik, ezta?
Edo bai?
auto on bat prestatzea»
50, 60 edo 100 zaldiko
Mekanikarako gaitasuna esko- autoak izaten ziren lehengoak,
lan ikasia da edo esperientziak eta antzeko maila izaten zuten
irakatsia?
denek. Egun, ekar zenezake 100
Esperientziak irakatsia da. Autoa zaldiko auto bat, baina 200 zaldiezin bada martxan jarri, akatsa koa ekarriko du ondokoak eta
aurkitu eta konpondu egin behar 600ekoa besteak. Lehen ez zen
da; saiatu hau edo hura kentzen, izaten gaur egungo zaldi alderik
edo bestea aldatzen. Gaizki eginez autoetan.
ikasi dut gauzak ondo egiten. Bes- Lehia ere asko aldatu al da?
te gauza guztiekin gertatzen den Lehen politagoa zen dena. Lehia
moduan, ibilian ikasten da gure- hobea egoten zen pilotuen artean.
an ere.
Azken finean, auto guztiek izaten

‘‘

zuten maila bera, eta ia-ia berdinak izaten ziren auto guztiak.
Orain, berriz, 30 auto mota daude. Gazte jendea hasten da lehian
eta autorik onena nahi izaten
dute denek. Gu parte hartzearekin konformatzen ginen lehen.
Mobileta izaten zen gure lehenengo motorra, eta Kawasaki batekin hasten dira orain. Konformistak ginen gu; oraingoarekin
alderatuta behintzat, bai.
1980ko hamarkadako automobilek ez zuten izango teknologiarik onena, ezta?
Ez. Gaur egungo materialak eta
lehengoak ez dira berdinak. Adibide gisa, danbor galgak izaten
zituzten lehengo autoek, eta gaur
egungoek dena egiten dute: ibili,
frenatu, heldu... Garai batean,
auto onik izan ezean...
Errepideak hobeto egoten ziren
lehen?

Denak ez, baina asko, bai; okerrago, behintzat, ez.
Zuen inguruan bazegoen motor
kontuetarako zaletasunik?
Izugarria. Ez dut alderatuko orain
futbolak daukanarekin, baina orduan futbol zelaietara joaten ziren
zaleak beste edo gehiago joaten
ginen gu lasterketak ikustera.
Izan auto-krosa edo moto-krosa,
beti izaten zen atzetik kroszeukan
zerbait. Gaur egun jaitsita dago
dena; trabak besterik ez dauzkagu. Esaterako, ekologistak edo lurren jabeak. Ez da erraza.
Noiz heldu zen zure lehenengo
garaipena?
Urrakin bertan. Junior mailako
txapela lortu nuen. Aurrera egiteko bultzada polita izan zen lehia
hura irabaztea.
1988an hasi zinen Espainiako
Txapelketan parte hartzen. Nolatan eman zenuen salto hori?
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MOTZEAN
Lehiaketarako auto bat?
Edozein.
Egunerokorako? BMW M3a.
Gidari bat? [Nico] Rosberg,
[Lewis] Hamiltonen aurka izan
zuen lehiagatik.
Oraindik egin nahiko zenukeen lasterketa bat? Pikes
Peek, Kalifornian [AEB]. Zatirik gehienean ez dauka bide
ertzeko mugarik.
Dakar lasterketak tentatu
zaitu inoiz? Bai, abentura bat
delako; eta ez, milioiak xahutzen direlako hamabost egunean.
1 Formulan lehiatzeko aukerarik balego? Probatuko
nuke gustura, teknologia aldetik non gauden ikusteko.
Bizikleta edo motorra? Motorra.
Afizio bat? Kirol guztiak ditut
gogoko, baina ikusteko.

AITOR ZABALETA

[Andres] Vilariño ezagutu nuen,
eta lagunak egin ginen. Autoa aldatzekoa zen, eta berea eskaini
zidan. Garestiak ziren autoak,
baina hor izan nuen aukera aurrera egin edo ez erabakitzeko;
arre edo so egin erabaki beharra
neukan, eta arre egin nuen.
Auto lasterketetan lehiatzea
bihurtu zen zure ofizioa?
%100ean ez, baina bai %70ean.
Guk laguntza behar izaten genuen materiala lortzeko. Autoak
apurtzen genituen, eta nekeza
izaten zen ordezko piezak lortzea.
Nola lortzen zenituzten ordezko
pieza horiek?
Gauzak erdipurdi egin beharrean, ganoraz egiten hasi ginen lagunen artean. Lagun batek badauka enpresa garrantzitsu bat
Bergaran, eta tornua eta fresatzeko makina dauzka bertan. Behar
nituen pieza guztiak egiten la-

guntzen zidan, eta lasaitasun galanta eman zidan horrek. Autoa
ingelesa bazen, zaila izaten zen
beharrezko gauzak erraz lortzea.
Orain, berriz, Internetetik eskatu,
eta etxean izaten dira pare bat
egunen bueltan.
Mekanika kontuetan gaitasunik
ba al zeneukaten?
Ez zen gaitasun kontua, behar
kontua baizik. Autoa apurtu eta
pieza Ameriketan bazegoen, zer
egin behar genuen? Ameriketara
deitu, hamabost eguneko bidaia
egin eta astakeria bat ordaindu?
Dena hartu behar zen kontuan,
eta, horregatik, bultzada handia
izan zen lagunaren enpresarena.
1995ean irabazi zenuen, lehenengoz, Espainiako Txapelketa.
Esperientziak lagundu zizun?
Espainiako piloturik onenak zeuden orduan, zortzi edo bederatzi.
Lehenengo urtean bosgarren egin

nuen; hurrena, hirugarren; eta
gero, lau urtez jarraian, bigarren.
Ez da marka makala. Besteek baino motor txikiagoa neukan nik,
eta 1995ean jarri nuen parekoa.
1993an Gorlako igoera ere sartu
zenuten Espainiako Txapelketan. Antolakuntza lanetan sartzeko asmoa zenuten?
Beste lasterketak ikusten genituen, eta, «gu gutxiago al gara?»,
pentsatzen genuen. Espainiako
Federazioari baimena eskatu genion, eta laguntza Bergarako
Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari; primeran portatu ziren
gurekin. Ez geneukan dirua
xahutu genuen, ordea. Guk jarri
behar izan genuen gure poltsikotik, eta diru kontuak tartean sartzen direnean, harremanak kaltetzen hasten dira. Euskadiko
Txapelketan sartuko genuela erabaki genuen eta kito.

Espainiako Txapelketa lau aldiz
irabazi eta lehia uztea erabaki
zenuen. Zer dela eta?
Semea jaiotzear zegoen, eta aspertuta nengoen Espainian batera eta bestera ibiltzeaz. Nahiago
nuen Euskadi mailan lehiatu,
etxetik gertu.
Orduan zabaldu zenuten tailerra?
Etxetik gertu zegoen eraikina, eta
urrutira joatea baino hobea zen
tailerra gertu izatea. Hala ere,
gure autoak konpontzeko erabiltzen genuen tailer hori, ez tailer
ofizial moduan. Duela hamar-hamabi urte laguntza eskatu zidan
lagun batek, autoa apurtu zitzaiola eta; lagundu egin nion, eta horrela joan gara lasterketetako autoak pixkanaka bazter uzten.
Lasterketetako autoekin ibilita,
errazagoa izango da ohiko turismo auto bat konpontzea, ezta?
Bai. Hala ere, lehengo autoek bistan izaten zuten dena. Orain, berriz, auto berriekin, ahal den moduan sartu behar izaten da burua,
eta hamabost egun geroago aurkitzen da akatsa.
Automobilen dotoreziak kalte
egin al die mekanikariei?
Lehen, hamar-hamabost minututan ateratzen zen motorra, baina orain...
30 urte pasatu dituzu auto berdinarekin. Ondo moldatu zaren
seinale...
1988tik dut auto hori, eta beste
zortzi edo hamar urte zituen aurretik. Orduko gauza gutxi mantenduko dira barrutik, baina berdina da kanpotik.
Garrantzitsua da autoak eta gidariak harreman ona izatea?
Ikasi egin behar da autoa ulertzen: «Hau egin dut eta hobeto
funtzionatzen du», eta horrelakoak. Garestienak ez dauka zertan autoarentzat onena izan.
Anaiarekin pasatu zitzaidan hori:

Elkarrizketa
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luxuzko auto bat prestatu zuen,
eta, probatzera joateko, beste lagun batek berea utzi zigun, normala. Anaia topera zihoan, eta ni
azeleragailua pixka bat sakatuz.
Lagunarena anaiarena baino
askoz hobeto zebilen. Askotan
hobeto da autoari oinarri on bat
jartzea, frenoak kasurako, hamar
zaldi gehitzea baino.
Zer gaitasun izan behar ditu gidari on batek?
Inoiz ez didate egin galdera hori!
Batetik, pazientzia, guk ez daukaguna. Bestetik, auto ona. Adibidez, [George] Russell eta [Lewis]
Hamiltonekin gertatu da 1 Formulan. Hamiltonek ezin zuen
lehiatu, COVID-19agatik, eta
Russelli utzi zioten bere autoa.
Gutxigatik ez zuen irabazi, eta
postu apaletan ibiltzen da bestela.
Mendi lasterketetan ezinezkoa
da auto txarrarekin pilotu onak
irabaztea?
Auto ona, auto ona da. Garrantzitsuagoa pilotua edo autoa, zein
den aztertu, eta autoak irabaziko
du. Nekeza da auto on bat prestatzea. Gaur egun, nahi duzun gisako autoa egiten dizute ingeniariek, baina kolpeka ikasten genuen lehen. Koadernoa zen gure
ordenagailua: honek ondo funtzionatu du, hori aldatu egin behar da... Norbera izaten zen ingeniaria, gidaria, mekanikaria, eta
apurtzen eta konpontzen zuena.
Nola ikusten duzu lasterketen
etorkizuna?
Bi jarrera daude gaur egungo
pilotuen artean: beti derrapatuz
edo gogor frenatuz ibiltzen dena,
eta denbora onak egin nahi dituena. Lehenengoak ikuskizuna
emango du beti, baina denbora
txarrak egingo ditu. Arriskutsua
da, gainera. Behin edo birritan
ondo aterako zaio, baina hirugarrenean... Bakoitzak jakingo du
zer nahi duen.
Zure semea ere lehiatzen hasi
berria da. Aitaren bidea jarraitzen ari al da?
Nik ez dut bultzatu bide horretara; are gehiago, frenatu egin dut.
Nik gaizki egindakoak ez ditzala
hark ere gaizki egin.
40 urte daramatzazu mendiko
lasterketetan lehiatzen. Baduzu
erretiratzeko asmorik?
Lan egiteko norbait dagoen bitartean, jarraitu egingo dut nik. Badakit ezin dudala beti irabazi.
Guztiei irabazi diet eta guztiek
irabazi didate. Niri berdin zait.
Gustura ari bazara, zergatik utzi
behar duzu gustuko duzun hori?
Ez daukat uzteko asmorik, baina
ikusiko dut gero bi, bost edo hamar lasterketa egiten ditudan.
Autoa gurea da, eta inori ez diogu
kalterik egiten erabilita.
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Ezer ez izateaz

R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

abernak ireki ditiztek
berriro —esan zidan—.
Hartuko al dugu zerbait elkarrekin, aspaldiko partez?
—Nik badaezpada ere nahiago
dinat paseo bat eman. Ez dinat
lau pareta artean sartu nahi badaezpada ere, eta terrazarako
eguraldirik ez zegon. Zer iruditzen zain?
—Nahi duan bezala. Gainera,
paseatzeko gogoa piztu zidaan
orain hurrengoan Iñigo Astizen
artikulu batek.
—BERRIAn?
—Ez. Uribe Kostako Hiruka aldizkarian irakurri nian artikulua,
sarean. Bikotekidearekin batera
Erandioko Tartanga berdegunean egindako paseo bat ekartzen
dik gogora Astizek testuan. Kon-

T

tatzen duenez, gune «ez-arautua» duk hori: ez parke, ez aparkaleku, ez bide, ez baratze, ez...
Ezer ez. Ezta ez-lekua ere. Ezer
ez. Baina, jakina, Erandioko Udalak ba omen dik plan bat leku
hori zerbait bihurtzeko. Astizek
esaten dik horrelako espazioak
gero eta urriagoak izatea, desagertzeko zorian egotea, beren belaunaldiaren ikurtzat jo zutela bikotekideak eta biek paseo hartan.
Entzun zer dioen —eta eskuko
telefonoaren pantailari begira
irakurri zidan—: «Erandioko Tartanga izeneko berdegune soilaren bueltan paseoan genbiltzala
aritu ginen bikotea eta biok aurrekoan, halako gune ez-arautuen hasierako urritzeaz eta ondorengo desagerpenaz. Gure belaunaldiaren nondik norakoaren

ikurtzat jo genuen. Bion haurtzaroko paisaiaren parte ziren legedi
eta kode zehatzik gabeko hirigune zehaztugabe horiek: marra
zuririk gabeko parking kaotikoak, eraikin arteko belardietako
padurak, sastrakaz betetako belardi urbanoak... Ordea, nekez
biziko dute halakorik gure semealabek geroz eta kodifikatuago
dauden eta zurrunagoak diren
hiriotan. Eta, bistan denez, koronabirusaren osasun krisiak nabarmen azeleratu du prozesua,
agintariek ezarritako ordutegi
muga, espazio bakoitzak har dezakeen gehienezko jende kopuru
eta burbuila taldeekin».
—Baditen bere xarma ezer ez
diren lekuek, bai horixe! Peter
Handkeren aipu bat ekarri zidan
gogora —eta orain nik irakurri

Aralarko Goroskintxu
eta Saltarrirako pista
Garikoitz Plazaola
(Eguzki) eta Edurne
Huesa (Landarlan)
ralarko Goroskintxu eta
Saltarrirako
pista (Aralarko PN eta
ZEC, Natura
2000 Sarea) egitearen aurka jarritako salaketaren behin-behineko artxiboaz Gipuzkoako Foru
Aldundiak egindako adierazpenen aurrean, honako hau adierazi behar dugu:
—Salaketa egin duten elkarteek
(Eguzki erakunde ekologista eta
antinuklearra, eta Landarlan ingurumen elkartea) argitu nahi
dugu artxibo hori ez dela behin
betikoa, eta errekurtsoa aurkeztu
dugula, orain arte ebatzi ez dena.
Horrez gain, gogoratu behar
dugu, bigarren pistak, Eniriotik
Doniturrieta Igaratzara eraikitakoak, epaitegiko bidea jarraitzen
duela.
—2016ko udazkenean salatutako pista erdiraino eraiki zen hiru

A

txabolatarako, eta gainerako zatiak, eraiki gabeak, bi txabola
gehiagotara iritsi nahi du. Horrez
gain, ibilgailu motordunak errazago sartu ahal izango dira goiko
larreetara, Saltarri larre eremuan
amaitu arte. Han ez dago artzain
txabolarik; bai, aldiz, behi eta behorrentzako harrapalekua, artzainei ez baina ganaduzaleei zerbitzua emateko, zeinak gehienak
ez diren profesionalak, aisialdiko
abeltzaintzarekin lotutako pertsonak baizik.
—2016. urtean pista berri hori
eraiki izana salatu genuen Gipuzkoako Ingurumen Fiskaltzan,
eta, prozesu judizialean, oraindik
ere delitu ekologikoaren zantzuak daudela adierazi du hark.
Horregatik da deigarria behinbehinean auzia artxibatzea, fiskaltzak adierazitako delitu zantzuak alde batera utzita.
—Guk delitu ekologikoa izan
dela baloratzen jarraitzen dugu,
Aralarko Parke Naturalean indarrean dagoen araudia betearazteko ardura duen erakundeak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, ez
baitu errespetatu. Horrela, ibilgailu-trafikorako pistak eraiki-

tzea sustatu du, Parke Naturalean
bide berriak eraiki ezin direnean,
inguru hauskorra babesteko:
bertako lurzoruak, ur baliabideak, flora eta fauna, paisaia, prozesu ekologikoak... Era berean,
adierazi nahi dugu Enirio Aralarko Mankomunitateak aurreko legegintzaldian pista hori Parke
Naturalaren araudiaren aurka
egitea zela onartu zuela; izan ere,
pista horren %80 mendia babesteko gune batean proiektatu zen,
eta bertan zuhaiztiak egotea gomendatzen da. Horren ondorioz,
araudiak ezartzen du, besteak
beste, artzaintza mugatzea, eta
hori ez zen egin aurreko legegintzaldian, mankomunitateak berak onetsitako ordenantza bete
gabe geratuz.
Landarlanek eta Eguzkik Aralarko Parke Naturala, mendia eta
haien kudeaketa arduratsua eta
ingurumena bera babesten eta
haien alde lanean jarraituko
dugu; batez ere, Eusko Jaurlaritzak 2019an deklaratutako klima
larrialdian bete-betean sartuta
gaudenean. Jarritako errekurtso
judizialaren ebazpenaren zain
gaude.

nion berari, pantailari begira—:
«Lekuetan sinesten dut, ez handietan txikietan baizik, ezezagunetan. Sonarik ez duten, izenik
ere ez duten lekuetan sinesten
dut, inguruko leku guztiak zerbait izaki, ezaugarri nagusitzat
ezer ez izatea duten lekuetan.
Hutsaren oasietan sinesten dut,
ez aparte daudenetan, hemengo
ugaritasunaren erdian daudenetan baizik. Ez dugu han bizitzaren ura edango. Ez gara han sendatuko. Ez dugu inolako zeinurik

Gune «ez-arautua»
dun hori: ez parke,
ez aparkaleku,
ez bide, ez baratze,
ez… Ezer ez. Ezta
ez-lekua ere. Ezer ez.

ikusiko. Besterik gabe, han egonak izango gara».
—Hara!
—Ez dun bakarra, hau ere bazeukanat jasoa, norena den ez
badakit ere: «Ezer ez diren lekuak maite izan ditut beste ezeren gainetik, eta ez dut ezer ez
dena ezer bihurtuko lukeen ezer
egin nahi». Eta, pentsatzen hasita, pertsonei ere aplikatuko nieken beharbada. Honela, adibidez:
«Inor ez diren pertsonak maite
izan ditut beste ezeren gainetik,
eta ez dut inor ez dena inor
bihurtuko lukeen inor izan
nahi».
—Ai, ama! Hi ez hago ondo! Zer
erretzen ibili haiz, koitadu hori?
—Zer ba?
—Oso poetikoa geratu zaik, baina zerbait eta zerbaitetarako diren lekuak ere beharko ditiagu
ba! Eta, zer esanik ez, inor diren
pertsonak ere bai, ezta?
—Bai, seguru asko, baina zer
moduz paseoa baliatzen badugu
gure inguruan ezer ez diren lekuetan inor ez izatera jolasteko?

Iazko urrian aurreikusi baino 30,8 milioi
euro gehiago jasoko dituzte udalerriek
DONOSTIA b Iazko Udalen Finantzaketarako Foru Funtsetik (UFFF)
482 milioi euro pasatxo jasoko dituzte Gipuzkoako udalerriek, urrian
aurreikusi baino 30,8 milioi euro gehiago. Hori da udalerriek euren
finantzaketarako daukaten diru iturri nagusia.

165
IAZ GIPUZKOAKO ETXEBIZITZA BAKOITZEAN BATEZ BESTE
ZENBAT KILO ELIKAGAI GALDU ZEN ALFERRIK
Gipuzkoako etxebizitza bakoitzean, batez beste, 200 kilo galdu zen alferrik 2019an, eta 165 iaz. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Sustraitu Eskubideak gobernuz kanpoko erakundeak elkarlanean egin dute azterketa.

Laugarren epaiketan 425 euroko isuna
jarri diote Kote Cabezudo argazkilariari
DONOSTIA b Justiziaren lana oztopatzeagatik eta iruzur prozesalagatik epaitu zuten, herenegun, Kote Cabezudo argazkilaria, laugarrenez,
eta 425 euroko isuna jarri zion epaileak. 2014ko uztailekoa da delitua.
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ZENBAT PERTSONA HIL ZIREN IAZ ERREPIDEAN
RACVN Hego Euskal Herriko Automobil Klubak emandako datuen arabera, iaz hamazazpi pertsona hil ziren Gipuzkoako errepidean izandako
istripuetan, aurreko urtean baino bi gutxiago. Azkeneko astebetean hiru
motorzale hil dira: Irunen, Donostian eta Elgoibarren.

%

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Gipuzkoako Hitza-k mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea, z/g, 20140, Andoain. Eskutitzak
Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus
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Transexualitatea

Mash Elizalde eta Brayan Altimasberes, iazko azaroaren 21ean, Hernaniko Plaza Feministan. LEYRE CARRASCO

Loratuz Lotu elkartea sortu berri dute, transexual helduei eta
haien ingurune sozialari laguntzeko. Transexualen alboan
egon nahi dute haien prozesuak iraun bitartean, «ahaldunduta
eta indartuta» gizarteratu daitezen identitate berriarekin.

«Ez da gure gorputza,
zuen begirada baizik»
Jon Miranda Hernani

ndoaingo Leitzaran institutuan
Gizarteratzea zikloko ikasketak
egin zituzten iaz
Brayan Altimasberesek (Hernani,
1996) eta Mash Elizaldek (Iruñea,
1999). Altimasberesek euskaraz-

A

ko taldean, eta Elizaldek gaztelaniazkoan. Biak dira mutil transexualak, eta biek egin dute trantsizioa helduaroan, baina ikaskideak izan arren, oraintsu arte ez
dute izan elkarren berri. «Erreferenterik gabe eta bakarrik egin
behar izan dugu bidea», esan du
Altimasberesek. Egoera berean
egon daitezkeen pertsonek pro-

zesua lagunduta egin dezaten
sortu dute Loratuz Lotu Euskal
Herri mailako elkartea.
Ikasketek emandako aukera
baliatu zuten aurreko ikasturtean
azterketa bat egin eta gizarte arloko proiektuaren oinarriak finkatzeko. «Ikusi genuen haur eta nerabeentzat Naizen elkartea badagoela, baina helduaroan trantsi-

zioa egitea erabakitzen duten pertsonek ez dutela izaten inongo
elkarteren babesik», esan du Elizaldek. Ikasketak amaituta, beraz, elkartea sortzeari ekin zioten,
ikaskideekin batera. Altismaberes, Elizalde eta Gilen Larrañaga
dira, gaur egun, Loratuz Lotu elkartearen arduradunak.
«Interneten izugarrizko aurrerapena egin da azken urteotan,
sare sozialetan aise topa daitezke
erreferenteak, baina garrantzitsua iruditzen zitzaigun trantsizioa egiten ari diren horiek harremanetan jartzea», adierazi du Elizaldek. «Gureak bilgune bat izan
nahi du, esperientziak saretzeko
espazio bat». Elkartea ezagutzak
partekatzeko helburuarekin sortu dutela esan du Altismaberesek,
haren hitzetan hori baita beldurrak uxatzeko modurik errazena:
«Ezezaguna denak eragiten digu
ezinegona, baina bide hau egina
duten pertsonak ezagutzen dituzunean konturatzen zara badagoela trantsizioa modu osasuntsuan
egiterik, zeure buruarekin eta ingurunearekin bakean».
Horregatik aukeratu dute Loratuz Lotu izena. «Hainbeste denboran gure identitatea ezkutuan
bizi izan ondoren, geure burua
onartzen dugunean, loratzen
hasten garenean, orduan lotzen
gara besteekin». Harreman osasuntsu eta parekideak izatea ez
dago soilik norberaren autoonarpenaren mende, Elizaldek
esan duenez: «Ulertzen dugu ez
dela erraza mundura identitate
berri batekin ateratzea. Arazoa ez
da gure gorputza, jendearen begirada baizik. Ingurunean eragin
beharra dago, trantsizio hori modu naturalagoan eta lasaiagoan
egin dezagun».

Gizarteratzeko lana
Behin ikasketak amaitu eta elkartea formalki eratu bitarteko denbora euren asmoak ezagutarazteko baliatu dute elkarteko kideek.
Aurreko urteko konfinamendu
garaian Instagram bitartez transexualitatean aditu diren pertsonekin eta hainbat tokitako transekin zuzeneko solasaldiak izan zituzten. Irailetik hona, bestalde,
hainbat ikastetxetan aritu dira
azalpenak ematen, eta egin dieten
harrerarekin «oso pozik» daude
Altismasberes eta Elizalde.
Hezkidetzari garrantzi handia
ematen diote biek. «Nabari dugu
pixkanaka generoen arteko
muga zurrun hori lausotzen ari
dela, belaunaldi berriek beste
ikuspegi bat dakartela, eta hori,
neurri handi batean, Naizen bezalako elkarteek egindako lanari
esker lortu da». Altimasberesek
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zehaztu du, ordea, trantsizioa egiteko ez dagoela adin egokirik.
«Norberak erabaki behar du zein
den horretarako momentua, eta
bide hori egiteko babesa eskaini
behar dugu besteok».

‘‘
Ez dago adin egokiagorik
trantsizioa egiteko:
norberak erabaki behar
du zein den horretarako
momentu aproposa»
Brayan Altimasberes Alaminos
Loratuz Lotu elkarteko kidea

«Helduaroan trantsizioa
egitea erabakitzen duten
pertsonek ez dute
izaten inongo
elkarteren babesik»
Mash Elizalde Etxeberria
Loratuz Lotu elkarteko kidea

Berriki izan diren eraso transfoboak gogoan hartu dituzte Loratuz Lotu elkartekoek. Salaketa
argia egin du Elizaldek: «Askotan
galdetzen digute nola ote gauden
prest gure gorputzarentzat kaltegarriak izan daitezkeen tratamenduak hartzeko eta ebakuntzak egiteko, baina inor gutxik
galdetzen du zenbat indarkeria
pilatzen den genero arauarekiko
disidenteak diren horiengan».
Pertsona ez binarioak, trantsizio soziala nahiz fisikoa egin dutenak eta pertsona horien gertuko
ingurunea artatu nahi dituzte elkartetik. «Aholkularitza emango
diegu, aukera ezberdinak eskaini,
laguntza ematea gure esku ez badago, behar den tokira bideratuko ditugu, baina bakarrik ez ditugu utziko», azaldu du Altimasberesek. Elkarteak ibilbidea hasi
berria duen arren, kontsulta egitera gerturatu zaizkie jada lehenengo herritarrak.
Sare sozialen bitartez —Instagram, Facebook, Twitter eta Youtube— egin daiteke harremana
Loratuz Lotu elkartearekin, eta
loratuz.lotu@gmail.com helbidean ere bai. Hernaniko Udalaren
Plaza Feminista baliatzen dute kideek lanerako eta bilkurak egiteko, eta esker on hitzak dauzka Altimasberesek: «Herri honetan
lanketa handia egin du mugimendu feministak eta Aimar Elosegi Moio gaztearen kasuak ere
arrastoa utzi du». Vicente Vadillo
Francis transexualarena da Euskal Herriko memoria historikoan
iltzatuta geratu den beste erailketa bat. Errenterian hil zuen polizia
batek, 1979an. Bertan bizi da gaur
egun Elizalde. «Francis eta Moioren lekukoa hartu eta haiengatik
jarraituko dugu guk borrokan».
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Azokak
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Patxi Arizmendi Aramako Iturriotz baserriko baserritarra, kutxatiletako batean bere produktuak uzten, Zumarragan, joan den larunbateko azokan. JOSUNE ZARANDONA

Zumarragako Udalak Klik eta Jaso programa jarri zuen martxan orain hilabete eskas.
Azokako erosketak erraztu eta bezeroekin harreman bide berriak sortzea da asmoa.

Azokako erosketa, klik batean
Josune Zarandona Zumarraga

umarragako historian atzera begiratuta, ezin da ukatu
baserriarekin lotutako iragana duenik. Rosa Maiza Zumarragako
Udaleko Sustapen Ekonomiko,
Tokiko Garapen eta Berrikuntza
zinegotziak adierazi bezala, Zumarragako herria «Antiguako
baselizaren inguruan» sortu zen.
Baserritarrek «gune sozial gisa»
erabili zuten hasieran, gerora
«gune erlijioso» bihurtu bazen

Z

ere. Aitzitik, Zumarragako industria garapena oso lotuta dago zumegintzari eta burdingintzari ere.
Hain zuzen, Zumarragak «bere
aniztasuna gizarte aberatsago baten mesedetan» erabiltzen jakin
izan duela dio udal ordezkariak:
«Bertakoak eta kanpotik etorritakoak modu sinple eta baketsuan elkarri lotzeko gai izan da
Zumarraga». Larunbatero herriko plazan egiten duten azoka horren adibide bizia dela uste du
Maizak: «Herriaren iragan horri
erreparatu nahi dio azokak, begirada etorkizunean jarrita».

Hain zuzen, Zumarragako herriaren garapenari dagokionez,
azoka «proiektu estrategikoa»
da udalarentzat, «ez bakarrik arlo
ekonomikotik begiratuta, baita
gizarte edo alde emozionalari dagokionez ere», zehaztu du Maizak. Hala, 2016an hasi zuen Zumarragako Udalak azoka biziberritzeko prozesua, lau ildotan banatuta: gune fisikoaren modernizazioa, marka eta nortasunaren
lanketa, komunikazio plana eta
ekintzen dinamizazioa. Ordutik,
hainbat lan jarri dituzte martxan
azokari bizi berria emateko lanean; azkena, orain hilabete aurkeztu zuten: Klik eta Jaso proiektua.

Proiektua, aurreratuta
Azokako salmenta esperientzia
osatzeko eta bezeroekin harreman kanal berriak sortzeko helburua du Klik eta Jasok. Udalak,
berez, «aurrerago» jarri nahi
zuen martxan proiektu hori, baina, «pandemiak eraginda», aurreratu egin dute. Itxialdian, azokako saltzaile batzuk eskariak
Whatsapp bidez jasotzen hasi zirela ohartu ziren udalean; egoerak behartuta, «bezeroekin salmenta bide berriak» ireki behar

izan zituzten. «Salmenta mota
berri hori barneratuta zutenez,
guk produktuak jaso ahal izateko
bilketa gune bat jarri besterik ez
dugu egin», esan du Maizak. Bide
batez, azoka larunbatetara bakarrik mugatu beharrean, urteko
365 egunetara zabaltzea ere bada
asmoa, Maizaren hitzetan.
Zumarragako plazan baserritarrek postuak jartzen dituzten arkupeen alboan prestatu dituzte
kutxatilak. Saltzaileek appbat jaitsi beharko dute sakelakora; erosketa uzteko aplikazioan sartu eta
dauden 24 kutxatiletatik bat aukeratu beharko dute. Hiru tamainatakoak daude: txikiak, ertainak
eta handiak. Kutxatila itxi bezain
pronto, mezu bat iritsiko zaio
erosleari sakelakora edo posta
elektronikora, «erosketa zein kutxatilatan duen adieraziz eta irekitzeko kodearekin», adierazi du
Maizak. Hortik aurrera, erosleak
hiru eguneko epea izango du
erosketa jaso ahal izateko.
Kutxatilekin batera, Zumarragakoazoka.eus webgunea martxan jartzeko lanetan ari dira
orain. Mundu birtualeko azokaren erakusleihoa izango da webgune hori: «Saltzaileen informazioa eta kontaktua agertuko dira,
ez da market place bat izango»,
aurreratu du zinegotziak. Astero
azokan postuak jartzen dituzten
60 saltzaileetatik 32 atxiki dira,
momentuz, proiektura. Baserritarrak dira hamabi, bestelako elikagaiak saltzen dituztenak sei, eta
arropa, osagarri eta gainerakoenak hamalau.

Saltzaileak, zalantzan

‘‘
Zumarragako azokak
herriaren iraganari
erreparatu nahi dio,
begirada
etorkizunean jarrita»
Rosa Maiza
Zumarragako zinegotzia

«Erosleek produktua
ikusi nahi dute, beraiek
aukeratu. Bezeroekin
harreman zuzena izatea
gustatzen zaigu»
Patxi Arizmendi
Aramako baserritarra

«Proiektua finkatzea
asko kostatuko dela
uste dut; bezero
berriak egiteko ere
ez du balioko»
Aitor Mantxola
Legazpiko baserritarra

Patxi Arizmendi aramarrak urteak daramatza Zumarragako azokan produktuak saltzen, eta begi
onez ikusi du proiektua. «Jarritako guztia ondo dago», esan du.
Dena den, zalantza asko sortu
zaizkio, «erosle gehienek produktua ikusi egin nahi baitute, eta
eurek aukeratu». Internet bidezko harremanak ere ez ditu begi
onez ikusten. «Bezeroekin harreman zuzena izatea gustatzen zaigu». Dena den, ez dizkio ateak itxi
proiektu berriari, denborarekin
«agian, oso ondo» funtziona dezakeela uste baitu, nahiz eta gaurgaurkoz «zail» ikusten duen.
Iritzi berekoa da Legazpiko Makatza baserriko Aitor Mantxola
ere; proiektua finkatzea «asko»
kostatuko dela uste du. «Bezero
berriak egiteko ere ez du balioko,
baina azokara etorri ezin duen
ohiko bezeroari produktuak iritsarazteko balio dezake». Hasiera
baino ez da oraindik, eta ikusi egin
beharko da azokak ere egoera berrietara egokitzeko gai diren.
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teratzeko genituen planak hankaz gora jarri dizkigu.
Pandemia garaian, tokiko hedabideek nabarmen gora egin
dute sarean. Zure ustez, zein
izan da horren gakoa?
Jendeak aurrena jakin nahi duela
zer ari den gertatzen bere herrian,
eguneroko martxan eragiten diolako. Jakin nahi du gaixotasunak
gainezka egin digun; dendak eta

Onintza Lete Arrieta

Urola Kostako tokiko sei hedabidek kooperatiba bat sortu zuten
2019ko ekainean: UKT Urolako
Komunikazio Taldea. Egunkaria,
telebista, sei webgune eta lau herri aldizkari egitura bakarrean ari
dira ordutik herri informazioa
lantzen eta komunikazio zerbitzuak eskaintzen tokian tokiko
merkatari, enpresa eta erakundeei. Urola Kostako Hitza, Erlo telebista, eta Baleike, Karkara, Maxixatzen eta Uztarria herri aldizkariak dira elkartu diren hedabideak, eta Gorka Zabaleta (Zumaia,
1973) da zuzendari nagusia, horiek guztiak ondo ezagutzen dituena, Baleike aldizkariko zuzendari izandakoa baita urte askoan.
Aurreneko galdera derrigorrezkoa da: zergatik batu, eta zergatik kooperatiba batean?
Abiapuntuan bazegoen denok
partekatzen genuen diagnosi bat:
bakarka bide luze eta emankorra
egin dugun arren, egitura ahulegiak genituen gaur egungo komunikabideen mundu konplexu
honetan aurrera sendo egin ahal
izateko. Soluzio logikoa dirudi indarrak batzeak, baina ez pentsa
bide erraza denik. Ausardia, pazientzia eta eskuzabaltasuna behar dira horrelako prozesuetan.
Eta irabazi asmorik gabeko kooperatiba aukeratu genuen, elkarteen herri izaerari jarraipena
emateko eta langileek ere erabakietan modu zuzenean parte hartu ahal izateko.
Egituraz talde bakarra sortu da,
baina produktuak ez dira bateratu. Garrantzia eman diozue herri bakoitzari eta produktu bakoitzari.
Guk garrantzia eman diogu egitura sendo bat sortzeari, horrek
emango digulako aukera gure gizarteak dauzkan informazio eta
komunikazio beharrei erantzuteko. Mende laurdenez herrietan
errotu diren marka eta produktu
horiek dira gure oinarria. Horren
gainean eraiki behar da etorriko
dena.
UKT sortu zenutenetik, zer aurrerapauso nabarmenduko zenituzke urte eta erdi honetan?
Batik bat, barrura begirako lana
egin dugu orain arte, oso konplexua delako sei hedabide bateratzea. Lehen, bakoitza bere aldetik
zebilen, bere egiteko moduarekin; hori dena bateratzea da,
oraindik, gure erronka handiena,
ondo funtzionatzen duen lantalde bakarrean antolatzea. Baina
denbora gutxian asko aurreratu
dugu. Eta produktuetan ere eman
ditugu aurrerapausoak: herrietako aldizkariak hobetu ditugu,

«Pandemiak
ederki erakutsi du
zer garrantzi duen
tokiko hedabide
indartsuak izateak»

ARNAITZ RUBIO APREA

«Gehigarri eta magazin
berri bat prestatzen ari
gara, ilusio handiz»
Gorka Zabaleta b UKTko zuzendari nagusia
Urolako Komunikazio Taldea sortu dute, Urola Kosta eskualdeko
euskarazko egunkaria, telebista eta lau herri aldizkari batuta. Zabaletak
urte eta erdiko ibilbidea azaldu du, eta aurtengo erronken berri eman.
webguneak ere bai, eta ikus-entzunezkoetan jauzi handia egin
dugu; eskaintza komertzialean
katalogo bateratuak ekarri duen
abantaila ahaztu gabe.
Langile gutxi batzuk eta aurrekontu txiki batzuk edukitzetik,
33 profesionaleko lantaldea izatera pasatu zarete. Batez ere,
ikus-entzunezko arloa indartzeko helburuarekin hasitako bideak zer erantzun jaso du eskualdeko eragile, udal eta enpresen
partetik?

Aldaketa handia da, bai, eta oraindik denbora behar da denok bateratze honen garrantzia ulertzeko.
Esango nuke, oro har, begi onez
hartu dela, ikusten delako eskualdearentzat sekulako erreminta
izan daitekeela komunikaziorako. Gaur egun eta aurrera begira,
estrategikoa da gure gaiak guretik
euskaraz kontatzeko eta zabaltzeko tresna indartsu bat edukitzea.
Eta bertako proiektu bat da gurea,
herritik sortua, izaera soziala duena eta urrutiko bestelako intere-

sik ez duena. Zero kilometroko
komunikabidea, zentzu horretan.
Bidea egiten hasi orduko, pandemiak bete-betean harrapatu
du proiektua. Asmo asko gelditu dira bazterrean?
Etxe barruko lanak izan dira lehentasun, eta helburuak betetzen
ari garela uste dut. Okerrena izan
da pandemiak zaildu egin digula
elkarrekin gehiago egotea, eta
hori funtsezkoa da talde izaera
hori lantzeko. Eta, bestetik, gizar-

tabernak irekita ote dauden; arazoren bat badu, zer egin behar
duen; txertoa noiz eta nola jarri
behar duen... Zerbitzutik asko du
gertuko informazioak, eta pandemiak ederki erakutsi du zer garrantzia duen tokiko hedabide indartsuak izateak.
2021ean zertan jarriko ditu indarrak UKTk?
Oraindik baditugu hainbat lan
egiteko etxe barrura begira, baina
eskaintzan ere badatoz berrikuntzak. Martxoan hasiko gara lau aldizkariekin hamasei orrialdeko
gehigarri bat argitaratzen, eta telebistarako ordubeteko magazina
ekoizten, Guka markapean biak.
Gaur egun herriz herri eskaintzen
duguna osatuko du horrek, eta
ilusio handiarekin ari gara prestatzen. Eta, horrekin batera, herritarrak gure proiektura batzeko bideak landuko ditugu. Ekonomikoki bideragarri izateko herritarren babesa behar dugu, ohiko
harpidetza formuletatik harago.
Jakina da elkartzeak indartu egiten duela. Alde horretatik, nola
ikusten duzu euskarazko komunikabideen sektorea?
Azken hamar urteotan asko aurreratu dugu. Hekimenek euskarazko hedabide guztiak batu ditu,
eta Tokikomek tokikoak. Nik Tokikom ezagutzen dut gehiago, eta
esan dezaket goitik behera aldatu
duela tokiko hedabideon panorama. Erreminta eta proiektu asko
landu ditugu elkarrekin, baina,
batez ere, etorkizunerako ikuspegi bat eman digu. Nik orain ezin
dut ulertu tokiko hedabide bat elkarlan estu hori gabe.
Batzekotan diren entitateei zer
aholku emango zenieke?
Kanpo aholkularitza lagungarria
da oso; arbitro neutral bat. Eta eskuzabal jokatu behar da, ezkontzen garenean beti eman behar
delako amore zerbaitetan; pazientzia eta kemena behar dira,
egunak direlako gaur zuri eta
bihar beltz; eta ausart jokatu. Aurrera egin behar da.
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eragileetako ordezkariak. «Haien
argazkiak jartzen hasi ginen, eta
hala idatzi genuen: ‘Ez dakizue
nor garen, baina begira nor dagoen gurekin’», azaldu du Sanzek.
Eragileek bat egin zuten Ziztaka
elkartearen gabezien diagnosiarekin eta irtenbideekin.

Bi foro egin dituzte jada

Irungo herritarrak eta eragileak, urtarrilaren 9an, Palmera-Monteroko aretoan egin zuten foroan. ITSASO LABARI

Arnasgune berriaren bila
Ziztaka proiektua sortu dute Irunen, euskararentzako eta kulturarentzako gune bat aurkitu nahian
Erik Gartzia Egaña Irun

Irunen euskararen erabilera
%7,6koa da, Siadeco elkarteak
duela urtebete egindako azterketa soziolinguistikoaren arabera.
Hizkuntzaren egoera ito horri flotagailu bat eskaintzeko asmoz,
herritar talde bat elkartu zen duela urte eta erdi inguru. Denek zuten ideia bera: Irunek ez zuela
euskararentzako arnasgunerik
edo tokirik. «Hainbat jatorritako
pertsonak elkartu ginen talde
hartan: euskalgintzatik gentozenak, musikaren arlotik, arte plastikoetatik, bertsolaritzatik... Zer
egin genezakeen pentsatzen hasi
ginen geure artean», azaldu du
Maddi Sanzek, Ziztaka taldeko
kideak. Ikerketa soziolinguistikoei erreparatzea izan zen lehenengo egitekoa. «Eta kezka horretatik abiatuta hasi ginen lanean»,
esan du Beñat Alzaga taldekideak; «orduan ikusi genuen desoreka izugarri handia dagoela euskararen ezagutzaren eta erabileraren artean».
Euskararentzako gune bat beharrezko ikusten zuten denek,
«erabilera eta transmisioa bermatzeko». Hala ere, Alzagak
azaldu duenez, arnasgunearen
proiektua ez da sortu euskararentzako aterpe gisa: «Euskararekiko dugun kezkagatik ekin genion

Eztena prozesuari, baina hura
hankamotz geratzen zela ikusi
genuen». Irunen kultur jarduerak «urriak» direla jabetu zirela
gaineratu du Alzagak. «Urriagoak
euskarazkoak. Eta zeudenak ere
ez ziren Irungo artistentzako eginak. Hasiberrientzat ez dago inolako espazio duinik beren sormena argitara ateratzeko». Horrela
zehaztu zituzten proiektuaren bi
ardatzak: euskara eta kultura.
Hau da, Euskal Herrian erreferente diren kafe antzokiek biltzen dituzten ardatzak —Azpeitiko Sanagustin kulturgunea dute eredu—.
Sanzek azaldu duenez, ideia
guztiak argitu ostean, hasierako
proiektua irundarrekin partekatu beharra zeukatela sentitu zu-

‘‘
Eragileek foroan
aho batez egin zuten bat
gurekin. Ordurako, jada,
ez zen hasierako hamar
kideon ideia bakarrik»
Maddi Sanz
Ziztaka elkarteko kidea

«Irunentzat egitasmoa
mesedegarria den
neurrian, udalak ere
badauka zeresana.
Elkarlana nahi dugu»
Beñat Alzaga
Irungo Ziztaka elkarteko kidea

ten. Horretarako, moskeo kanpaina bat hasi zuten, sare sozialetan, batez ere. Hirian jakin-mina
sortzen hasteko, lau itsasgarri
mota sortu zituzten, hexagono
formakoak, eta eztenarekin ziztada ematen duten liztorren etxea
sinbolizatu zuten. Proiektuaren
ardatzak idatzi zituzten bertan:
kultura, euskara, elkargunea eta
KA letrak —kafe antzokiaren siglak—. Itsasgarriak Irungo auzo
guztietan itsatsi, eta sare sozialetan jarri zituzten argazkiak.
Bitarte horretan, herriko hainbat eragilerekin elkartzen hasi ziren talde berriaren kideak,
proiektuaren berri emateko.
Hain zuzen ere, moskeokanpaina
horretan konplize izan zituzten

Irungo eragileei eta norbanakoei
foro baterako lehen deialdia egin
zieten jarraian, eta PalmeraMonteroko aretoa bete egin zuten
urtarrilaren 9an. «Hainbeste jende ezberdin, hainbeste tokitakoak... Denek aho batez bat egin zuten proiektuarekin. Ordurako,
jada, ez zen hasierako hamar kideon ideia bakarrik», esan du
Sanzek. Otsailaren 6an egin zuten
bigarren foroa, eta lehenengo
saioan parte hartu ez zuten hainbat agertu ziren orduan. Bi foroak
«energia ziztada» gisa definitu
dituzte sustatzaileek, eta osasun
larrialdia galga baino gehiago
«aukera» izan dela ziurtatu dute,
«zimenduak ezartzeko aukera
eman baitu».
Sustatzaileek «beso zabalik»
hartuko dituzte ekarpenak. Lau
lantalde sortu dituzte, oraingoz:
«Komunikazioa, bai barnekoa
eta bai kanpokoa; harreman bira,
elkartu ez garen eragile askorekin
biltzeko; proiektua bera definitzeko taldea, badago-eta zer hitz
egin; eta kale ekintzak, pandemiarekin oraingoz zalantzan dagoena», dio Alzagak.
Udalarekin elkartzeko asmoa
ere badaukate. «Irunentzat mesedegarria izango da egitasmo
hau, gabeziei erantzungo baitie,
eta, alde horretatik, udalak badu
zeresana. Elkarlanean aritu nahi
dugu». Hori bai, funtsezkotzat jo
dute gune berri hori herritarrek
modu autonomoan kudeatzea eta
parekidea izatea, bai antolaketan
eta bai jardueretan. Sare sozialetan ziztaka_irun gisa egin daiteke
bat mugimenduarekin, eta baita
ziztakairun@gmail.com helbidera idatzita ere.
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Tolosa b Kontzertua

ANDOAIN Tenpora.
b Ostegunean, 19:00etan,

Bastero kulturgunean.
ARRASATE Oreka TX. Koklea.
b Astelehenean, 19:00etan,

Amaia antzokian.
BERGARA Emon.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

DONOSTIA Anne Etxegoien.

Emazte.
b Gaur, 19:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIA Joseba Irazoki.
b Gaur, 19:00etan, Dabadaban.

DONOSTIA Ricardo Lezon.
b Bihar, 19:00etan,

Kutxa kultur plazan.
DONOSTIA Txistu eta fortepianoa.

Peio Irigoien eta Ignacio Arakistain.
b Igandean, 12:00etan,
Kutxa kultur plazan.
DONOSTIA Donostiako Txistulari

taldea.
b Igandean, 12:30ean,
Koruko Andra Mariaren basilikan.
DONOSTIA Les Fous.

Jazzaldia.
b Asteartean, 19:00etan,
Viktoria Eugenia antzokian.
DONOSTIA Razvan Suma

(biolontxeloa) eta Josu Okiñena
(pianoa). Batura zikloa.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Viktoria Eugenian.

Duela bi mendeko doinu zaharrekin, dantza giroan
Iñar Sastre piano jotzaileak eta Jagoba Astiazaran txistulariak —irudian— iazko irailean aurkeztu zuten Arineketan diskoa, eta herriz herri emanaldiak
eskaintzen ari dira oraindik ere. Tolosako Leidor antzokian izango dira hurrengo asteazkenean, 19:00etan. Juan Inazio Iztuetak duela 200 urte sortutako euskal doinu eta erritmoak berreskuratu dituzte, eta horiek gaurkotuta osatu dute dantzarako doinu berrien bilduma. UROLA KOSTAKO HITZA

TOLOSA Sara Zozaya.

b Gaur eta bihar, 19:00etan,

b Bihar, 19:00etan, Bonberenean.

Viktoria Eugenian.

b Ostegunean, 19:00etan,

TOLOSA Arineketan. Iñar Sastre

DONOSTIA Go!azen 7.0. Pausoka.

Viktoria Eugenian.

eta Jagoba Astiazaran.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Leidorren.

b Bihar 16:00etan eta 19:30ean,

IRUN Utzi zure mezua seinalearen

eta etzi 12:30ean eta 17:00etan,
Antzoki Zaharrean.

ondoren. Tanttaka Teatroa.
b Ostegunean, 19:00etan,
Amaia Kzn.

VILLABONA-AMASA Anari.

DONOSTIA El buen hijo.

b Ostegunean, 19:00etan,

Territorio Violeta.
b Igandean, 19:00etan,
Lugaritz kultur etxean.

IRURA Erradikalak ginen.
Ane Labaka eta Beatriz Egizabal.
b Gaur, 18:30ean, musika eskolan.

EIBAR El coronel no tiene quien le

OIARTZUN Lurrun minez.

escriba. Opaki Producciones.
b Bihar, 19:00etan,
Coliseo antzokian.

b Igandean, 19:00etan,

DONOSTIA Gatibu.

Musikak salbatuko gaitu.

DONOSTIA Noa & The Hell

Drinkers & Friends.
b Ostegunean, 19:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

Gurea antzokian.
ELGOIBAR Puro relajo.
b Igandean, 12:30ean, antzokian.

ZUMARRAGA Nogen. Under Alt.

Bigarren saioa, 17:00etan.

b Ostegunean, 19:00etan,
Zelai Arizti aretoan.

IRUN Iñaki Dieguez.
b Igandean, 19:00etan, Amaia Kzn.

ANTZERKIA

IRUN Iñaki Dieguez (akordeoia)

ALKIZA Zutoin beltza + Alfonso

EIBAR La isla. Histrion Teatro.

eta Iker Telleria (perkusioa).
b Igandean, 19:00etan, Amaia Kzn.

Sastrek bere buruaz beste egin du.
b Bihar, 19:00etan, Itsas Etxean.

b Asteartean, 19:00etan,

Coliseo antzokian.

LAZKAO Juan Mari Beltran.

AZKOITIA Konpromisoa.

EIBAR Lurrun minez.

Hots-larretan.

Txalo Produkzioak.
b Bihar, 19:00etan, Baztartxon.

Eibarko antzerki jardunaldiak.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Coliseo antzokian.

b Gaur, 19:00etan,

kulturgunean.
DONOSTIA La máquina de Turing.
TOLOSA Nogen. Under Alt.
b Gaur, 19:00etan, Leidorren.

Producciones Teatrales
Contemporaneas.

ERRENTERIA Atzerrian lurra

garratz.

Artedrama + Huts Teatroa.
b Igandean, 19:00etan, Niessen
aretoan.

udal aretoan.
ORDIZIA Konpromisoa.
Txalo Produkzioak.
b Gaur, 19:00etan, herri antzokian.
URNIETA Por comentarlo.
Oscar Terol.
b Igandean, 19:00etan, Saroben.

BERTSOLARITZA
ARRASATE Orainmenean,

bertsolaritzaren geneologia
feminista. Alaia Martin,
Maider Arregi Markuleta
eta Ane Zuazubiskar Iñarra.
b Ostegunean, 19:00etan,
Kulturaten.
BERGARA Bertso saioa.

Eli Pagola, Maider Arregi
Markuleta, Jokin Bergara
eta Amaia Iturriotz Etxaniz.
b Igandean, 18:00etan,
gaztetxean.
DEBA Eskolatik plazara.

Agin Laburu, Maddalen Arzallus,
Andoni Egaña, Amaia Iturriotz
Etxaniz, Iñigo Izagirre,
Maialen Lujanbio eta Eli Pagola.
b Bihar, 18:00etan, Itziarko elizan.
ORDIZIA Bertso bazkaria.

VILLABONA-AMASA Ez dok ero.

Tartean Teatroa.
b Igandean, 19:30ean,
Gurea antzokian.

Oihana Iguaran, Jon Maia
eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 14:00etan,
Tximista sagardotegian.
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DANTZA

Ordizia eta Azkoitia b Antzerkia

DONOSTIA Aurora-ocaso.

Beatriz Setien.
b Gaur, 19:00etan,
Kutxa kultur plazan.
ERRENTERIA Al Do Project

dantza tailerra. Idoia Hernandez.
b Gaur, 10:00etan,
Niessen kulturgunean.
LEZO Block. Amaia Elizaran.
b Ostegunean, 19:30ean,

Gezala auditoriumean.

ERAKUSKETAK
ARRASATE 1970-2020 Burgosko

prozesua. Frankismoari epaiketa.
b Martxoaren 6ra arte,

Kulturateko klaustroan.
DONOSTIA Sustraietatik.

1950-2008. Fernando Higueras
(arkitektoa).
b Maiatzaren 20ra arte,
Euskadiko Arkitektura institutuan.
DONOSTIA Leopoldina Rosa:

gaur egungo istorio bat.
Euskal Herriaren XIX. eta XXI.
mendeetako migrazioak.
b Ekainaren 13ra arte,
Euskal Itsas museoan.
EIBAR 2 begirada. Aitor Etxeberria

(eskultura) eta Aitor Sarasketa
(pintura).
b Martxoaren 7ra arte, Portalean.
ZARAUTZ Denboraren

kaleidoskopia. Maria Jesus Cueto.

Laguntzeko borondatearekin, erabat trabatuta
Aspaldiko lagunak dira Tomas eta German; sasi autorea da bata, eta arrakasta handirik gabeko aktorea bestea. Arazo ekonomikoek estututa, bere
apartamentua saldu beste erremediorik ez du izango Germanek, eta zeregin horretan laguntza eskatuko dio Tomasi, zintzo itxurako gizonezkoari.
Borondate onenarekin laguntzen hasi bai, baina, garai bateko kontuei bueltaka, liskarrean amaituko dute biek, apartamentuaren balizko eroslea aurrean dutela. Txalo produkzioak Konpromisoa antzezlana eskainiko du, gaur Ordiziako herri antzokian (19:00) eta bihar Azkoitiko Baztartxo antzokian
(19:00). Irudian, Joseba Apaolaza, Zuhaitz Gurrutxaga eta Ramon Agirre: antzezlanean parte hartuko duten hiru aktoreak. HITZA

b Martxoaren 31ra arte,

kultur etxean.
AZPEITIA Altsasu auzia. Adur
ZUMAIA Zenbat jende kabitzen da

bihotz batean?. Aran Santamaria.
b Hilaren 28ra arte, kultur etxean.

HITZALDIAK
ARETXABALETA Etxeratze

prozesua. Joseba Azkarraga.
b Asteartean, 18:30ean,

Ramirez de Alda, Jokin Unamuno.
b Ostegunean, 18:00etan,
Soreasu antzokian.

ARRASATE Reformas de las

pensiones, el pacto de Toledo.
Sara Muñoz.
b Asteazkenean, 17:30ean,
Kulturaten.

Glu Glu Produkzioak. Haurrentzat.
b Bihar, 17:00etan,
kultur etxean.

ARRASATE Jateko moduko

DONOSTIA Tartalo.

LEGORRETA Zoriontsu izateko

komunitateak. Santi Otxoa eta
Oier Etxebarria.
b Asteartean, 18:00etan,
Seminarixoan.

ipuinak. Maite Franco.
b Gaur, 18:00etan,
Kulturaten.

Logela Multimendia. Haurrentzat.
b Asteartean, 18:00etan,
Lugaritzen.

sortu gara. Miru sorgin ipuin
kontalaria. Haurrentzat.
b Asteazkenean, 18:00etan,
antzokian.

ARRASATE Neskamearen ipuina

ELGETA Bahiketa liburua.

liburu aurkezpena. Zigor Garro.
b Bihar, 12:00etan, gaztetxean.

Asel Luzarraga. Ondoren,
Txile esnatu da ikus-entzunezkoa.
b Bihar, 12:00etan, liburutegian.

BERGARA Ane filma.

bidaiak dira. Euskal Herritik mundu
zabalera. Jose Mari Iturralde.
b Astelehenean, 10:00etan,
Kulturaten.

BESTELAKOAK

LASARTE-ORIA Botadun katua.

Tomaxen abenturak.
Haurrentzat.
b Bihar, 18:00etan,
Larratxo kultur etxean.

BERGARA Goiener eta energia

Arkupe kultur etxean.
ARRASATE Literatura eta bizitza

Telleria fotoetxen. Beste bi saio:
18:45ean eta 19:30ean.

Pedro Saldaña.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Seminarixoan.

AZPEITIA Mursego.
b Bihar, 12:00etan, Dinamoan.

HERNANI Foixko Katalina eta Na-

farroako Errenazimendua. Ainara
Azpiazu Axpi eta Angel Rekalde.
b Asteartean, 19:00etan,
Biteri kultur etxean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

AZPEITIA Kontrako eztarritik

BEASAIN Lur eta itsasoko ur

liburua. Uxue Alberdi.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Emakumeen txokoan.

irudiak eta Aitor Furundarena
akordeoilaria.
b Gaur, 18:00etan, Josemari

BERGARA Naparra. Kasu irekia

liburua. Jon Alonso.
b Gaur, 19:00etan,
Angiolillo liburutegian.
DONOSTIA Beldartxo jatuna.

Didau faktoria. Haurrentzat.
b Bihar, 17:00etan,
Aiete kultur etxean.
DONOSTIA Adi, grabatzen, ekin;

HERNANI Klaa. Zure kantua.
Inspira Teatre. Haurrentzat.
b Bihar, 12:00etan,
Biteri kultur etxean.
HONDARRIBIA Lupe Lekuona

ipuin kontalaria.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Zuloaga etxean.
IRUN Ikimilikiliklik.

Marie de Jongh. Haurrentzat.
b Bihar, 17:00etan, Amaia Kzn.

LEZO Elur bustia literatur

solasaldia. Pello Lizarralde
(gidaria: Ane Maioz).
b Asteazkenean, 18:30ean,
liburutegian.
OÑATI Dendaostekoak literatur

solasaldia. Uxue Alberdirekin
(gidaria: Yurre Ugarte).
b Asteartean, 18:30ean,
zinema aretoan.
OÑATI Karabi karaba

ipuin kontaketa. Ines Bengoa.
b Ostegunean, 17:30ean,
haur liburutegian.
Bigarren saioa, 18:15ean.

14 Proposamena
Heriotzari buruzko dokumentala
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‘Mendian hil, hirian hil’ dokumentala ikusi ahal izango da,
gaur Aretxabaletan eta bihar Eskoriatzan. Iñaki Peña
medikua da zuzendaria, eta heriotzari buruzko hirugarren
dokumentala du jada. Euskarazko filmik onenaren saria
jaso zuen abenduan Bilbon, Mendi Film Festival jaialdian.

Mina, sufrimendua
eta itxaropena
Unai Zubeldia

izitzarekin, gozamenarekin
lotzen dut nik
mendia; eta,
pandemia garaian, are gehiago». Baina heriotzari buruzko
dokumental bat sortzeko beharra
sentitu zuen Iñaki Peñak duela bi
urte. Debagoieneko Ospitalean
Zainketa Aringarrietako medikua
da. «Eta egunerokoan oso presente izaten dut heriotzaren
gaia», zehaztu du. 10-11 urte daramatza arlo horretan lanean,
eta, 2013an pausoa eman zuenetik, hiru dokumental egin ditu
jada: Aulki Hutsak 2013an, doluari buruzkoa; S(u/a)minetik
bakera 2017an, dolua eta indarkeria lotzen dituena; eta Mendian
hil, hirian hil iazko abenduan,
mendiko heriotzei buruzkoa.
Hain zuzen ere, azken lan hori
bertatik bertara ikusteko aukera
izango da gaur eta hurrengo ostiralean Aretxabaletako Arkupe
kultur etxean (19:00), eta bihar
Eskoriatzako Zaldibar antzokian
(19:00). Martxoaren 9an, berriz,
Tolosan ikusi ahal izango da dokumentala, Mendi Tour jaialdian.
Dokumentalarekin batera, gaine-

B

beharra, 2007an. «Garai hartan
hil zen gure aita, hirian, Donostian, minbiziak jota, 64 urterekin,
eta liburu horrek asko lagundu
zidan nire doluari aurre egiten;
ondoren, 73 urterekin hil zitzaidan ama, minbiziarekin hura ere,
goizegi». Mendian kokatuta dagoen liburu batek lagundu zion
etxeko heriotza bat gainditzen.
«Mendian hildako pertsonenak dira Ramonek
bildutako testigantza
gehienak, baina menBat-batean eta bakarrik hiltzen dian hil ez zen mendizale
baten testigantza bat ere
dira mendizale gehienak,
bildu zuen, etxean bere
istripuen eraginez, eta oso
buruaz beste egin zuen
dolu zailak izaten dira horiek»
batena».
Mendia eta hiria, biko
«Oso baztertuta daukagu
hori buruan oso presente
[heriotzaren gaia], eta batzuk
gelditu zitzaion Peñari.
euren testigantzak ematera
«Eta, horren erakusgaetortzen dira solasaldietara»
rri, Ramon Olasagastiren
Iñaki Peña
Medikua eta dokumentalaren egilea
beraren hausnarketa batzuk ere erabili ditugu
Arteman Komunikazioa koope- dokumental honetan». Iñaki
ratibarekin; Eider Ballina eta Josu Otxoa Olzari buruzko liburuak
Txintxurreta aritu dira editore eta eta dokumentalak ere argitu zuen
post-produktore lanetan, eta Peñak buruan zeukan eskema
Eñaut Zubizarretarena da musika —2008ko maiatzaren 23an hil zen,
Annapurnan, 7.400 metrotan—.
banda.
Mikel Crespo, Xabier OrmazaRamon Olasagastiren Mendi
minez liburuak sortu zion Peñari bal eta Beñat Arrue mendian hildoluari buruz zer edo zer idazteko dako hiru gazteen senideak —Ba-

ra, solasaldia ere izango da ondoren, gaiari buruzko zalantzak argitu ahal izateko. 58 minutukoa
da dokumentala, eta beste ordubetekoak izaten dira, normalean,
solasaldiak. Mendian hil, hirian
hil lanak euskarazko film onenaren saria jaso zuen, abenduan,
Bilbon, Mendi Film Festival jaialdian. Peña elkarlanean aritu da

‘‘

laitusen (2017), Cho Oyun (2004)
eta Pumorin (2001) hil ziren, hurrenez hurren—, Juanjo San Sebastian eta Felipe Uriarte mendizaleak, Jorge Nagore kazetaria,
Izaskun Andonegi dolu prozesuetan aditua, Donostia Ospitaleko
Zainketa Aringarrietako medikuak —Felix Zubia tartean—...
Sentimendu eta min asko bildu
ditu Peñak ordubete eskaseko lanean.

Itxaropenari helduta
Cresporen amaren esan bat da senideek sentitzen duten minaren
eta hildako senideak bizitza ulertzeko zeukan moduaren arteko
talkaren adibide argia: «Badaude
Balaitusen, tontorrean, hil zen
egunean, 10:30ean, pozarren
agertzen den argazkiak, eta horri
begira esaten duzu: azkeneko

momentura arte zoriontsu izan
zen, ezta?». Dokumentalaren
egileak azpimarratu du itxaropenari heltzeko adibide egokiak direla senideen sentimendu horiek.
Helburu argia dauka Peñak:
«Bakarrik ez hiltzearen garrantzia azpimarratzea». Horixe baitauka mendiak askotan, «batbatean eta bakarrik hiltzen direla
mendizale gehienak, istripuen
eraginez». Bat-batean, bakarrik... eta oso gazterik asko eta
asko. «Eta oso dolu zailak izaten
dira horiek. Gurasoak egoten dira
mendizale bakoitzaren atzean,
eta gogorra da 20 urteko seme baten heriotzak eragindako doluari
aurre egitea; laguntza profesionala behar izaten dute gehienek
dolu prozesuan». Eta dokumentalaren egileak mahai gainean jarri nahi izan du mendizale horien
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Heriotzari buruzko dokumentala

Jorge Nagore
kazetari nafarra,
grabaketa
lanetan,
iazko maiatzean.
ARTEMAN KOMUNIKAZIOA

Juanjo San Sebastian eta Iñaki Peña, iazko ekainean, grabaketetan. ARTEMAN

Iñaki Peña, mikrofonoarekin, joan den larunbatean, Eskoriatzan, dokumentala
ikusi ondorengo solasaldiaren hasieran. RAUL BOGAJO / FOKU

bikotekideen edo anai-arreben
errealitatea ere. «Baina dolu zail
horietan ere itxaropena mantendu behar da, heriotza horien ondoren ere oso posible baita zulotik
ateratzea».

Pandemiaren eragina
Peñak azpimarratu du mendiak
berezkoa duela bakardade sentsazio hori. «Baina koronabirusaren pandemiarekin jendea jabetzen ari da zer den hirian bakarrik
hiltze hori, eta asko asaldatu egiten ditu horrek». Baina beste lanbide batzuk ere zerrendatu ditu
medikuak: «Arrantzale baten
familiak badaki arriskua hor dagoela beti, suhiltzaile batenak ere
bai... Eta, noski, baita himalaista
batenak ere. Arriskua onartuta
dago nolabait, baina, Juanjok
[San Sebastian] esaten duen
moduan, zure bizitza ez da zurea
bakarrik».
Mendizaleekin eta mendizaleentzat egindako lana da Mendian
hil, hirian hil. «Baina, orain arte,
denetik izan dugu ikusleen artean», zehaztu du Peñak. «Mendizaleak bai, noski, baina baita heriotzari buruz hitz egin nahi zuten
herritarrak ere». Egileak esan du
gaur egungo gizartean ez dagoela
hainbeste toki on heriotzaz hitz
egiteko. «Oso baztertuta daukagu gai hori, eta, horregatik, pertsona batzuk euren testigantzak
ematera etortzen dira solasaldietara, badakitelako gune horretan

heriotzari buruz lasai hitz egin
ahal izango dutela».
Onartu du «barrua mugituta»
amaitzen dituztela saio asko.
«Baina, hain zuzen ere, horixe
eskaini nahi dugu guk: bi belarri.
Ez hainbeste guk hitz egitea, beste
batzuek eurena konta dezaten
gune erosoak sortzea baizik».
«Oso esperientzia aberasgarria»
gertatzen ari da Peñarentzat,
etengabeko feedbacka lortzen ari
delako. «Lehengo batean, Facebook bidez, pertsona baten mezu
luze bat jaso nuen, bere esperien-

tzia pertsonala kontatuz. Asko
poztu ninduen mezu horrek».
«Zergatik ez ditugu neurtzen
mendiak gure baitan sortzen duten ilusioaren arabera?», galdetzen du Felipe Uriartek dokumentalean; «zure beldurren
kontrako borroka hori nola ez da
ba izango adiktiboa?», dio Juanjo
San Sebastianek; «ez doaz bertara heriotzaren bila, bizitzaren bila
baizik», argitzen du Jorge Nagorek. Heriotza eta itxaropena, bi
mutur horiei helduta lan gordina
biribildu du Peñak.
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«Zinema aretoak dira pelikula
bat ikusteko tokirik onena»
Jon Garaño b Zinema zuzendaria
Oscar sarietarako lehian zebilen Jon Garaño, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zinemagileen
‘La trinchera infinita’ filma, baina ez da pasatu azken-aurreko fasera. Hala ere, «pozik» daude.
Karmele Uribesalgo

Moriarti ekoiztetxearen La trinchera infinita filma Oscar saria
eskuratzeko lehian zegoen, baina
ez du gainditu azken-aurreko
langa. Jon Garaño (Astigarraga,
1974) zinemagilea da film horren
egileetako bat, Aitor Arregi eta
Jose Mari Goenagarekin batera.
Nola jaso duzue albistea?
Egia esan, penaz. Bagenekien ez
zela erraza, baina Oscarretara
iristeko esperantza geneukan.
Nahiz eta ez egon faborito nagusien artean, agertzen ginen kinieletan. Variety zinema aldizkariaren aurreikuspenetan, esaterako,
bageunden. Biblia bezalakoa da
sailkapen hori, oso serio hartzen
du jendeak. Nahiko fin ibiltzen
dira, eta hamabostetik hamabi
asmatu dituzte. Kanpoan gelditu
diren hiru filmetako bat da gurea.
Kanpaina egin ohi da AEBetan,
baina aurten ez da posible izan.
Esperientzia aberasgarria da bertan egotea eta hango industria

ezagutzea. Gainera, ateak irekitzen ditu. Hemengo funtzionatzeko erarekin alderatuta, oso ezberdina da AEBetakoa. Askoz baliabide gehiago dituzte, eta beste
mundu bat da. Loreak filmarekin
egon ginen, eta oso esperientzia
polita izan zen. Oraingoan online
egin behar izan dugu kanpaina.
Zer esan nahiko luke zuentzat
Oscar sarietara iristeak?
Saririk ezagunenak dira. Alde batetik, mapan jartzen zaitu lehia
horretan egoteak, eta askoz jende
gehiagok dauka zure berri. Bestalde, filma ezagunago egiten du,
eta, ondorioz, ikusle gehiago lortzen dituzu. Hori da gure helburuetako bat: ahalik eta jende
gehienak ikustea egindako lana.
Amaierako fasera iritsi ez bazarete ere, egindako ibilbidea garrantzitsua izango da, ezta?
Oso pozik gaude. Penak pasatuta,
uste dut jende askorengana iritsi
dela filma, eta harrera ona izan
du. Sariak ere jaso ditu, eta Netflixen estreinatu zenean jende as-

tzat, interesgarria izatea. Gero,
egindako lanak hausnarketarako
bidea zabaltzen badu, hobeto. Kasu honetan, nabari dugu pelikulak aurkitu duela bere publikoa,
eta kontent gaude horrekin.
Pandemiak zer neurritan baldintzatu du zuen
«Film bat ez duzu zure
lana?
buruarentzat egiten.
Profesionalki, guretzat
Ez da nahikoa norbera
txarrena izan da mugagustura gelditzea»
tuta gelditu dela filmak
«Proiektu bat aurrera
Frantziako Estatuan egin
ateratzeko, bidean gelditzen
behar zuen ibilbidea. Iazdira beste bizpahiru, baina inoiz ko apirilean zen estreinabaino gehiago ditugu orain»
tzekoa, baina konfinamendua zela eta, urrira
proiektu batzuekin buru-belarri atzeratu genuen. Behin data hori
jartzea, nahiz eta nahiago izango iritsita, filma estreinatu genuen
genukeen lehian jarraitzea.
egunean beste konfinamendu bat
Ikusleen iritziari ere garrantzia iragarri zuten, eta zinema aretoak
emango diozue, ezta?
itxi egin zituzten; gure filma bi
Film bat ez duzu zure buruaren- egunez bakarrik egon zen aretoetzat egiten. Ez da nahikoa norbera tan. Oraindik itxita daude, eta ez
gustura gelditzea; norbaitengana dakigu zein izango den filmaren
iristea da kontua. Jakinda ezinez- ibilbidea Frantzian, baina ez dut
koa dela denei gustatzea, bilatzen uste berriz jarriko dutenik aretoeduguna da batzuentzat, behin- tan. Bestela, batik bat idazketa
kok ikusi zuen. Oscarretarako bidea amaitu izanaren alde positiboa da karpeta itxi dezakegula.
Izan ere, urte eta erdi igaro dugu
proiektu horrekin bueltaka. Ongi
dago etapak ixten joatea eta beste

prozesuan murgilduta gabiltza
orain, eta ez digu bereziki eragin.
Sektorea ez dago garairik onenean. Hori muga bat da produzitzerako orduan?
Zinema aretoak oso egoera larrian
daude, eta datuak negargarriak
dira. Hala ere, kontsumoa igo egin
da plataformetan. Agian, burbuila bat izango da, baina lanean ari
da ikus-entzunezkoen industria.
Banatzaileak, ordea, une latzak
pasatzen ari dira, eta beldurra
ematen du aretoen etorkizunak.
Sekulako pena emango liguke gure filmak aretoetan aurkeztu ahal
ez izateak. Nik oraindik sinesten
dut pelikula bat ikusteko lekurik
onena zinema aretoak direla.
Interesa badago, baina kontsumitzeko era aldatuko da, agian?
Aldatu da jada. Inoiz baino ikusentzunezko gehiago kontsumitzen dugu. Pandemia egoeran ez
daukagu aisialdirako askoz aukera gehiago, eta jendea inoiz baino
film eta telesail gehiago ikusten
ari da etxean. Kontsumitzeko erari dagokionez, ikusle batzuek sakelakoan ikusten dituzte filmak,
eta nik ere bai batzuetan. Sortzaile
moduan, pena ematen dit horrek,
baina horren kontra ezin da ezer
egin. Ulertu behar dugu ikus-entzunezko bat kontsumitzeko modu asko daudela. Dena den, uste
dut zinema aretoak ez direla desagertuko. Ez da izango hain masiboa, baina jendeak ikusi nahiko
ditu lanak baldintza onetan, beste
batzuekin partekatuta. Horrez
gain, film bat etxean ikustean, milaka distrakzio ditugu, eta hala
moduz ikusten ditugu. Jarrai dezatela zinema aretoek!
Zer daukazue esku artean?
Aipatu izan da ingelesezko pelikula batekin ari garela lanean,
baita telesail batzuekin ere. Dena
da egia, baina horrek ez du esan
nahi egingo ditugunik; prestatzen ari gara. Proiektu bat aurrera
ateratzeko, bidean gelditzen dira
beste bizpahiru, baina inoiz baino
proiektu gehiago ditugu orain.
Drama lantzen ari gara, baita komediatik gertuago dagoen zerbait
eta thriller bat ere. Bat ingelesez
da, beste bat gaztelaniaz, eta beste
bat katalanez eta gaztelaniaz.
Hala ere, oraindik ez dugu lortu
finantzaketarik. Uste dugu uda
aldean argituko dela hori.
Telesailik ez duzue egin orain
arte...
Garatu izan ditugu proiektuak,
baina inoiz ez dute aurrera egin
izan. Zinemazaleak garen arren,
telesailak bogan daude, eta istorio
batzuk ezin dira kontatu 90 edo
120 minutuan. Ikusiko dugu zer
ateratzen den hortik.

