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Bertako behi eta
behorrak bakarrik

Enirio-Aralar mankomunitatetik kanpoko baserritarrek
ezingo dute igo ganadu larririk Aralarrera b Sindikatuak ez
daude ados; ordenantza betetzen duela dio erakundeak 2-3
b
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Enirio-Aralar mankomunitatearekin
harremanak etetea erabaki dute
Aralarko Baserritarren Elkarteak,
EHNEk eta Enbak. Ordenantza bat
dago gatazkaren muinean. Hura bete
baino ez duela egin dio erakundeak.

Festarako
giro gutxi
Aralarren
Miren Garate

asita daude ganadua mendira botatzen Gipuzkoako
hainbat txokotan. Urte askoan, maiatzaren 1ean egin izan da
Aralarko larreen irekiera ofiziala
ere, Larraitzen (Abaltzisketa), festa giroan. Enirio-Aralar mankomunitateak emandako datuen
arabera, 17.048 ardi, 938 behi eta
717 behor dira igotzekoak aurten,
baina ez da ospakizun ekitaldirik
egingo, pandemiagatik. Bestela
ere, giroa ez dago festarako, Aralarko Baserritarren Elkarteak eta
EHNE eta Enba sindikatuek mankomunitatearekin dituzten harremanak etetea erabaki baitute,
azken erakunde horrek baserritarrei «bizkar» ematen diela iritzita. Martxoaren amaieran eman
zuten erabakiaren berri, eta Aralar erabiltzen duten 134 abeltzainetatik 109ren adostasunarekin
hartua izan dela esan dute.

H

Egoerak«atsekabea» eragiten
diola adierazi du Adur Ezenarro
Ordiziako alkate eta mankomunitateko presidenteak, baina,
tokiko erakunde bat direnez,
arauak bete egin behar dituztela
nabarmendu du. Hain zuzen ere,
ordenantza bat dago oraingo gatazkaren muinean. Haren arabera, ustiategia mankomunitatea
osatzen duten hamabost udalerrietatik kanpo dutenek ezin dute
ganadu larririk igo Aralarrera,
baina bai ardiak —Abaltzisketa,
Altzaga, Arama, Ataun, Amezketa, Baliarrain, Beasain, Gaintza,
Ikaztegieta, Itsasondo, Lazkao,
Legorreta, Ordizia, Orendain eta
Zaldibia dira herriak—.
Ordenantza hori aurreko legegintzaldian onartu zuten, eta
2017an argitaratu zuten Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Azken
urteotan ez da zorrotz bete ustiategiaren kokalekuari dagokion
baldintza, eta badaude urte askoan ganadua eraman duten mankomunitatez kanpoko baserritarrak. Urte hasieran, ordea, 11
baserritarrek gutun bat jaso zuten, esanez ezingo zutela eskatutako ganadu kopururik eraman
aurten mendira.

Larreen irekiera, Larraitzen (Abaltzisketa), 2019an. Iaz ez zuten egin ekitaldirik. ARKAITZ APALATEGI / GOIERRIKO HITZA
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Tokiko erakunde bat
garen aldetik, gauzak
ahalik eta txukunen
eta justuen egiteko
konpromisoa dugu»

Zoritxarrez, boladan
jartzen ari da natur
kontserbazioaren
izenean abeltzaintzari
egurra emateko joera»

Lanketa bat egin behar
badugu elkarrekin,
ez du zentzurik
bezperan horrelako
ostikada bat emateak»

Adur Ezenarro
Enirio-Aralarreko lehendakaria

Garikoitz Nazabal
Gipuzkoako EHNEko lehendakaria

Xabier Iraola
Enbako koordinatzailea

mankomunitate barruan izateko
baldintza, lehen aski baitzen
erroldarekin.«Aipagarria iruditzen zaigu orain ordenantza aplikatzearen kontra agertu diren
sindikatu eta elkarteek ez zutela
inolako alegaziorik jarri onarpen
prozesuan».
Mankomunitateko lehendakariaren arabera, jasotako 134 eskaeretatik «11 bakarrik» izan dira

baldintzak betetzen ez zituztenak. «Murrizketa txiki bat egon
da, baina ez murrizketa irizpideak
erabili direlako, ordenantza bete
delako baizik». Ustiategiaren kokapenarena zen batzuek betetzen
ez zutena, eta beste batzuek baimendutakoa baino ganadu gehiagorentzat egin zuten eskaera —kasu horietan, soberan jotakoei
ukatu zaie baimena—. Ordenan-

tza betetzeak alde horretatik ere
«mesede» egingo duela uste du,
diru laguntzak buru kopuruaren
arabera ematen dituztelako, eta,
gehienezko mugak beteta, artalde
txikiei gehiago tokatuko zaielako.
Mankomunitatearen datuen arabera, iaz baino 580 ardi gehiago,
lau behi gehiago eta 131 behor gutxiago igoko dira aurten Aralarrera. «Baina behorrei dagokienez

«11 bakarrik»
Orain arte ustiategiaren baldintza
zergatik ez den aplikatu izan azaltzeko, Ezenarrok esan du 2019ko
udal hauteskundeen ostean iazkoa zutela lehen urtea agintari
berriek, eta, pandemia tarteko, ez
zutela ordenantza aztertu eskaerak jaso zituztenean, inertziaz
eman zituztela baimenak. Haren
hitzetan, gainera, abeltzainek
beraiek eskatu zuten ustiategia
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Astekoa
Abeltzaintza
Bat dator Xabier Iraola Enbako
koordinatzailea ere. Egoera gutunek leherrarazi dutela dio, baina
uste du «gaiztotze prozesu luze
bat» egon dela aurretik. Mankomunitateko udal gehienetan EH
Bildu dago alkatetzan. 2019ko
udal hauteskundeen ondoren,
baserritarren planteamenduaren
aurkako jarrera ikusten hasi zirela dio, «bai interlokuzio aldetik,
bai diskurtso aldetik».
Haren arabera, batzarraz gain,
lantalde bat dago Enirio-Aralarren, abeltzainen, artzainen, behorzaleen, diputazioaren eta
mankomunitatearen ordezkariek osatua. «Gauza praktikoak
lantzen ditugu: aska bat konpondu behar dela, txabola batean ez
dakit zer egin behar dela... Interlokuzio hori zabaldu egin behar
zela esan ziguten, natur taldeak,
mendizaleak eta abar ere kontuan hartzeko». Aldi berean, dokumentuetan ere «baserritarren
aurkako jarrera» joan dela nagusitzen uste du, eta esan du mendian ganaduen gainkarga bat
dagoela, horrek higaduran eragina duela, basoen hedadura zabaldu eta larreena murriztu behar
dela eta abar errepikatzen zaiela
behin eta berriz. Mankomunitateko EH Bilduko udalen jarrera
ikusita, Gipuzkoako exekutibarekin ere zenbait bilera egin dituztela kontatu du, «nahiz eta aurrerapauso handirik ez ekarri bide
horrek ere».

zentzurik bezperan horrelako
ostikada bat emateak. Ez dezatela
esan elkarlanean ari garenik,
beren kasa ari direlako erabakiak
hartzen», adierazi du Iraolak.
Zentzu handiagoa ikusten diote,
lanketa egin bitartean, orain arte
bezala jarraitzeari.
Bi sindikatuetako ordezkariek
nabarmendu dute ez dutela sentitzen baserritarrek egiten duten
lanaren inolako aitortzarik.
«Daukagun sentsazioa da ordenantzak, legezko markoa, obligazioak, elkarlana eta beste hainbat
ponpoxokeria aipatzen dituztela,
baina atzetik beste motibazio bat
dagoela. Abeltzaintza etsaitzat jotzeko diskurtsoa elikatzen dute
batzuek, eta obeditu egiten dute
besteek», dio Nazabalek.
Iraolarentzat ere gaur egun jendeak hainbeste «miresten» duen
Aralar eta goiko larreak, batez
ere, «abeltzainei eta ganaduzaleei esker» daude dauden bezala.
Alabaina, esan du natur kontserbaziorako taldeetan nahiz EH Bilduren ardurapeko udaletan mendiari bere kasa garatzen utzi
behar zaiola uste duen jendea dagoela. «Norbaitek erabaki du
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orain dela ez dakit zenbat gizateriatako zuhaiztiak berreskuratu
behar direla, eta horretarako
etsaia ganadua dela». Ez da iritzi
berekoa haren sindikatua, eta basoari bere kasa garatzen utzi zaien
eremu askotan larretokiak zikintzen joan direla esan du.
Horri lotuta, lan egin ahal izateko «gutxieneko baldintza batzuk» ere behar dituztela esan du
Enbako ordezkariak. 41 txabola
daude Aralarren, eta horietako
batzuk, oraindik, XIX. mendean
bezala daudela uste du. «Eboluzionatzen joan behar dugu,
garaiak aldatu egiten direlako. Eta
horrek ez du esan nahi gehiegizko
garapena edo urbanizazioa bultzatu nahi dugunik».
EHNEk eta Enbak talde ekologisten eta naturazaleen alde aritzea leporatzen dieten arren, Ezenarrok ez du uste halakorik egiten dutenik. «Talde horiek,
berriz, abeltzainen alde egitea leporatu izan digute. Gu ez gaude
ez batzuen alde, ez besteen alde,
tokiko erakunde bat garen aldetik, gauzak ahalik eta txukunen
eta justuen egiteko konpromisoa
daukagu».

Azterketa falta

ere, 2019an baino hiru gutxiago
eta 2018an baino 49 gehiago dira,
ez dago halako alderik».
Ordenantzak jende gutxiri eragiten dion argudioak ez diela
balio esan du Garikoitz Nazabal
Gipuzkoako EHNEko lehendakariak, 11 horiek ere izan behar
luketelako Aralarrera joateko
aukera. «Bere garaian erabaki
zen, gainkargarik ezean, ganadu
larria ere eraman ahal izango
zela». Ordenantzak mankomunitateak egindako irakurketa egiteko aukera ematen duela aitortu
arren, orain arte bezala jarraitzea
ere ez dela «prebarikazioa»
nabarmendu du, beren ustez
gainkargarik ez dagoelako. Adibide bat eman du: «Gainkargak
gosea esan nahi du, eta etxe kalte
ariko ginateke orduan. Baina

ikusi besterik ez dago nola jaisten
diren gure ganaduak urrian.
Ordenantzak eta abar aipatuko
dituzte, baina erabaki politiko bat
izan da».
Nazabalen esanetan, «talde batzuk» saiakera berezi bat ari dira
egiten kosta ahala kosta Aralarren ganaduen gainkarga bat dagoela defendatzeko, eta «zirrikitu guztiei» heltzen diete uste horretan sakontzeko; tesi horren
aurkakoa erakusten duten azterketa eta iritziei, berriz, entzungor
egiten dietela esan du. «Zoritxarrez, boladan jartzen ari da natur
kontserbazioaren izenean abeltzaintzari egurra emateko joera,
eta oso erreta gaude diskurtso horrekin». Gipuzkoako EHNEko lehendakariak joera horrekin lerratzea egotzi dio EH Bilduri.

Gainkarga horri buruz galdetuta,
Ezenarrok esan du ezin dela jakin
badagoen edo ez, gaur-gaurkoz ez
dagoelako horri lotutako azterketarik. «Ez dakigu non dagoen
muga. Gainkargaren analisia lan
zientifiko-tekniko bat den heinean, denon artean adostu behar da
zeintzuk diren horretan aritu beharko luketen adituak». Orain
indarrean dagoen ordenantza aldatzeko aukerari buruz, berriz,
«hasieratik» egin dutela proposamen hori dio, «hobetu beharreko puntuak» ikusten dizkiotelako. «Baina, bitartean, gaur egungo ordenantza bete behar dugu».
Bestelako ikuspegia daukate
EHNEk eta Enbak. Haien arabera,
mankomunitateak esan zien
larretokien eta txabolen ordenantza berritzea nahi zuela aurten, eta konforme zeudela esan
zuten sindikatuek ere. Ekarpenak egitekotan geratu ziren
arren, handik bizpahiru egunera
ganaduzaleak gutun horiek jasotzen hasi zirela diote, sindikatuek
ezer jakin gabe. «Horiek berritzeko lanketa bat egin behar
badugu elkarrekin, ez du inolako
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«Sinpletasuna
ez zait gustatzen:
gauzak nahasteko
joera daukat»
Juanjo Gurrea b Eskultorea
Urte asko daramatza Juanjo Gurreak askotariko materialei forma
eta bizitza ematen. Eskultore ibilbidean hainbat aitortza egin
dizkiote, eta pasioz kontatu du bere lan bakoitzaren istorioa.

Amaia Urbieta Arruti Zarautz

Zarauzko Alde Zaharrean, Salegi
kalean, bazen duela urte batzuk
denda berezi-berezi bat, gaur
egun gero eta gutxiago dauden
horietakoa. Jendeak zapatak
konpontzera eraman ohi zituen
hara, eta barrura sartzean saihetsezina zen hormetara begira geratzea, eskultura txikiz eta figura
bitxiz josita baitzeuden. Juanjo
Gurreak (Donostia, 1948) zapatak
konpontzen atera du aurrera bizimodua, baina, betidanik, eskulturagintza izan da haren pasioa.
Erretiroa hartu zuenean, denda
itxi egin zuen, eta orain museo
txiki bat gordeta dauka Salegi kaleko lokalak, tailer moduan erabiltzen baitu gaur egun Gurreak.
Urteetan egindako hamaika lan
bertan dauzka apain jarrita.
Noiz hasi zinen eskulturak egiten?
Txikitatik ibili izan naiz harriekin, egurrarekin edo bestelako
materialekin jolasean. Esku artean neukan horrekin beti egiten
nuen zerbait. Donostiako lantokia itxi zutenean, hona [Zarautzera] etorri nintzen bizitzera, eta
langabezian egon nintzen denbora labur batez. Orduan hasi nintzen eskultura pixka bat handiagoak egiten. Zapata denda zabaldu nuen gero, eta asteburuetako
eskultorea izan naiz harrezkero.
Larunbatetan eta igandetan egiten nuen lan eskulturekin. Aste
osoa pasatu ohi nuen lanean, asteburuan zer eta nola egingo
nuen pentsatzen.
Oso berezia zen zure zapata
denda, eskulturekin apainduta
edukitzen baitzenuen.

nintzen kalera paseotxo bat ematera, eta banekien, nahi banuen,
hemen neukala hau. Niretzat
pentsatzeko lekua da hau, jolastekoa, gauzak egitekoa. Orain oso
lan handiak ez ditut egiten, garai
horiek pasatu ziren, baina zertxobait egiten dut, obligaziorik gabe.
Jarraitzen duzu lan berriak egiten, orduan?
Bai. Orain arte oso ondo moldatu
naiz, baina egur handia eman
izan diot gorputzari, asko jolastu
izan dut futbolean, eta hori ordaindu egiten da. Belaunetan higatze handia daukat. Pena da,
hondartzan egiten ditudalako
marrazki handiak eskuarearekin.
Baina, tira, agian hobe da hondartzan suabe ibiltzea mendira joatea baino.
Eskulturez gain, bestelako gauza batzuk ere
egiten dituzu, beraz?
Beti ezin izaten da, baina
Ezkutu bat egin nuen
nire eskultura askok
behin, enkarguz, eta
mugimendua eduki
hondartzako kontuekin
dezaten saiatzen naiz»
nabil orain. Horrekin
«Dirua jasotzea polita izaten
jendeak esaten dit ez al
da, baina obra egin egin behar didan penarik ematen
izaten da gero, eta diruaren zati nik halako lana hartu eta
handi bat bidean geratzen da» gero lan hori mareak ezabatzeak. Ez dit penarik
zuen izena galdetu nion, eta ematen; nik gozatu egiten dut egi«Amets» erantzun zidan. Or- ten, unean bertan jende askok
duan pentsatu nuen amets bat ikusten du, eta argazkiak eta bidezela erakusleiho hartan islatu oak ateratzen dizkiot. Gustatzen
nahi nuena.
zait arte iragankorra; gero mareak
Nola aldatu zen zure bizitza erre- ezaba dezala. Hau, adibidez, duela
tiroa hartu zenuenean?
gutxi egin nuen, eta Facebooken
65 urte bete baino apur bat lehe- jarri nuen ikusgai [Gurrea bera
nago hartu nuen erretiroa. Alda- ageri den bideo bat erakutsi dio
ketarik handiena izan zen hona kazetariari, abiadura bizian es[tailer bihurtutako zapata denda- kuarearekin hondarretan mara] egunero etorri behar ez izatea. rrazki erraldoiak egiten ageri deErretiratu ondoren lasai ateratzen na].
Bai, beti egoten zen zerbait, erakusleihoan, batez ere. Plaieroei
[Zarauzko hondartzako futbol
txapelketa] buruzko zerbait, Igeldoko funikularrari buruzkoa,
olagarroak, itsasondoa eta arrainak... Beti zeuden horrelako gauzak, eta umeak askotan geratzen
ziren kristalari pegatuta begira.
Barruan ere beti jartzen nuen zerbait zintzilik.
Orain kanpotik ez da barrualdea
ikusten, baina kristala dekoratuta daukazu.
Bai. Erretiroa hartu nuenean, nire
ibilbidean lagundu didaten guztien izenekin bete nuen kristala.
Idatzi nuen lehen izena dendan
zegoen haur batena izan zen. Nola

‘‘

Eskulturan ere beti egiten ditut
gauza desberdinak; beti saiatzen
naiz aurretik egin ez dudan zerbait egiten, eta erraz otutzen zaizkit gauza berriak. Koadro hau,
adibidez, jostailu baten modukoa
da [marko baten barruan dagoen
eskultura bat hartuta, piezak atera eta lekuz aldatu ditu]. Horrela
jar dezakezu, edo beste modu honetara. Piezak aldagarriak dira,
eta zuk asmatzen duzu nahi duzun bezalako eskultura. Hau
goian jar dezakezu eta beste hori
behean. Sinpletasunarekin ezin
dut: gauza errazak ez zaizkit gustatzen. Beti ezin izaten da, baina
nire eskultura askok mugimendua eduki dezaten saiatzen naiz.
Zer materialekin egiten duzu
lan?
Egurra eta buztina askotan erabiltzen nituen lehen, baina denetik
egin izan dut. Burdin herdoildua
eta kartoia ere gustatzen zaizkit.

Baduzu material kutunik?
Ez, denek eduki dezakete beren
xarma.
Tailer hau oso garrantzitsua
izango da zuretzat, ezta?
Bai. Nik ezin dut egin eskultura
handirik; ez nik, ez inork. Horretarako, maketa prestatzen dugu
lehenengo, eta horiek hemen ditut gordeta. Tira, Jorge Oteiza
hona etorri izan zenean esaten zidan hauek ez direla maketak, eskulturak baizik. Nik ez diet arrastoa jarraitu beste eskultoreei,
neure kabuz ibili izan naiz beti,
hori argi daukat. Baina Oteizak
egin izan zituen piezak ikusita,
klarionarekin eta abar, ohartu
nintzen nireak are handiagoak
zirela. Horregatik esaten zidan nireak ez direla maketak, eskulturak direla.
Beti pentsatu izan dut egiten
dudan guztia egin daitekeela tamaina handian, baina horretara-
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MOTZEAN
Eskultore bat? Pablo
Gargallo.
Eskultura bat? Haizearen
orrazia.
Zure eskultura bat? Sol
vertical (Eguzki bertikala).
Erreminta bat? Bitxia da,
baina plantxa.
Material bat? Egurra.
Eskultura ez den artelan
bat? Pablo Picassoren
Guernica.
Gehien inspiratu zaituen
obra? Bilboko Guggenheim
eraikina.
Bizirik dagoen zer artistarekin hartuko zenuke kafe
bat? Iñigo Manterola
margolari eta eskultorearekin.
Eta hilda dagoen zeinekin?
Jorge Oteizarekin hartuko
nuke berriro.
Zer artistarekin kolaboratuko zenuke? Udane
Juaristirekin.
Zer tokitan jarriko zenuke
eskultura bat gustura?
Donostiako Zurriolan.

AMAIA URBIETA ARRUTI

ko lehiaketetara aurkeztu behar
izaten da. Lehiaketa batzuek gaia
aurretik jarrita izaten dute, eta
beste batzuk libreak dira. Aukeratzen duten maketa irabazlea
egin egiten dute handian, eta besteak hor geratzen dira. Sari garrantzitsu batzuk irabazteko zortea izan dut.
Zarautzen Itsas-lema jarri zenuen, lehiaketa bat irabazita, eta
beste hainbat herritan ere badira zure lanak.
Bai. Zarauzkoa baino lehenago,
Zumaian egin zuten beste lehiaketa bat, murruan eskultura bat
jartzeko, eta finalista gelditu nintzen han. Orduko ideia apur bat
aldatu eta Itsas-lema egin nuen,
beste forma batekin. Torrevellan
(Herrialde Katalanak) lehenengo
saria irabazi nuen, eta hango itsas
paseoan dago jarrita Sol vertical
(Eguzki bertikala) eskultura.
Beste hainbat lehiaketatan ere

irabazi ditut aipamenak edo bigarren sariak, baina saririk garrantzitsuena Araian [Araba] dagoen
eskulturarena izan zen. Caja Vitalen saria irabazi nuen, Espainia
mailan oso garrantzitsua. Araban
eskultura ibilbidea osatu zuten
hamahiru herritan, oso egitasmo
polita zen, eta Araiakoa irabazi
nuen nik. Dirua jasotzea polita
izaten da, baina obra egin egin
behar izaten da gero, eta diruaren
zati handi bat bidean geratzen da.
Halere, izugarria izan zen; edonork nahiko zukeen sari hura irabazi.
Inoiz hartu al duzu eskulturagintza lan moduan, diru truke egiten den zerbaiten gisa?
Ez. Dirua lortu izan dudanean,
hala suertatu zaidalako izan da.
Gero, nonbaiten lan bat jarri nahi
dudanean dirua ematen badidate, hobeto, noski, hemen inor ez
delako leloa. Baina lehen asmoa

ez da dirua lortzea, sortzea baizik.
Lan handia egin dut, egin ahal
nuena baino gehiago, agian. Denda tailer bihurtzen nuen. Behean
lokal bat daukat tramankuluz
beteta, eta txukunketa edo garbiketa premia galanta dauka lokal
horrek.
Zer kontatzen dute zure eskulturek?
Lehenik eta behin, gustatzen zait
niri gustatzen zaidan gauzak egitea, baina baita jendeari gustatzen zaizkionak egitea ere; forma
atseginak izan daitezela. Forma
borobilak egiten ditut askotan,
goxora jotzen dut. Egurra, adibidez, beroa da, eta jendea erakarri
egiten du, baina burdina ere,
ondo landuz gero, oso xarmagarria izan daiteke. Azken urte
hauetan, adibidez, asko erabili
izan dut burdin herdoildua. Material horrekin egindakoa da, adibidez, Itsas-lema. Eta Araiako es-

kultura ere bai, herdoilgaitz ukitu
batekin. Gainera, izan naiz pare
bat aldiz Araiako eskultura ikusten, eta zoragarri zainduta dago.
Umeak-eta aritzen omen dira
jolasean, gainera.
Orokorrean, kaleko eskulturak
gaizki zaintzen direla uste al
duzu?
Tira, denetik dago. Itsas-lema-n
pintaketa batzuk agertu izan dira,
eta bihotzean min apur bat ematen du horrek, baina tira. Pena da
jendeak ez errespetatzea, baina
gertatzen dira horrelakoak. Itsaslemaere mugitu egiten zen hasieran, eta argi jokoak egin zitezkeen. Baina jendeak ez du errespetatzen hori; aurrena kolpe bat ematen diote, gero beste zerbait gertatzen da... Noizbait konpondu izan
dut, baina ezin dut pasatu egun
guztia hura zaintzen.
Lehen esan duzu sinpletasuna
ez zaizula gustatzen. Zergatik?

Batzuetan jotzen dut sinpletasunera, baina, normalean, konplikatzen hasten naiz. Mugitzen diren piezak, zintzilik gelditzen direnak, kolokan daudenak... gustatzen zaizkit. Batzuetan sinpleak
ere gustatzen zaizkit, izan daiteke
soila eta polita, baina normalean
izaten dute beren zera hori. Halakoak ateratzen zaizkit. Nire joera
da kontuak apur bat nahastea,
gustatu egiten zait.
Zer eduki behar du eskultura batek ona izateko?
Denetik entzun dut horri buruz.
Polita ez duela izan behar halakogatik, edo bestelako kontuak ere
bai. Niri, gustatu egin behar zait
eskultura. Erraza da, gustatzen
zait ala ez zait gustatzen, ez diot
buelta askorik ematen. Zuk eskultura bat erosten baduzu etxerako, lan hori salan edo sukaldean
ikusten duzunean zerbait adierazi behar dizu, atentzioa eman behar dizu. Ezin da izan, besterik
gabe, hor dagoen zerbait, ezer
esaten ez duen zerbait.
Zure eskulturen inguruko azalpenak ematen dituzu?
Askotan zaila izaten da, serie batean lanean ari zarenean, eta pieza
mordoa daukazunean, horri izena jartzea. Horiek, adibidez [apal
bat seinalatu du], serie handi batean dauzkat gordeta. Buscando
la curva[Kurbaren bila] jarri nion
izena. Hagaxka zuzenak hartu eta
tolestu egiten ditut. Gutxi gorabehera kurba eman behar diodala
iruditzen zaidanean tolesten dut,
eta horrela sortzen dut eskulturen
serie osoa. Serie horren barruan,
baditut metodo berdinarekin
eginda gizaki itxura daukaten eskulturak ere.
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Olerkariekin
autobidean
onostiatik Bilbora autoz bakarrik joatea
egokitzen zaidanean
Lizardi eta Lauaxeta
eraman ohi ditiat nirekin, berriketan entretenitzeko —esan zidan.
—Lizardi eta Lauaxeta? Auto
barruan lekua edukita, zergatik
ez dion Orixeri ere deitzen? Eta
Aitzoli? Boskote ederra osatuko
zenukete.
—Pandemia garai honetan ezin
dituk lau lagun baino gehiago
sartu auto batean.
—Egon hadi isilik! Horregatik
ezin dun izan. Birusak erakartzeko ahalmena aspaldi galdu zitenan hire lagun horiek. Harrak
bazkatzekoa ere bai.
—Beste arrazoi bat ere bazeukaat: Orixe eta Aitzolekin auto barruko solasa aspergarriagoa izan-

D

go lukeela iruditzen zaidak. Bata
apaiza zuan, oso apaiza gainera,
eta bestea, berriz, sotanarik ez
jantzi arren, sotanadun asko baino apaizagoa...
—Gaiztoa haiz ba!
—Bai zera! Ez zieat meriturik
eta esker onik ukatzen izan zirenagatik eta egin zutenarengatik.
Baina nahiago izaten diat bidaia
Lizardi eta Lauaxetarekin bakarrik egin, bestelako interferentziarik gabe. Nahikoa interferentzia izan zitean biek bizi zirela.
Gazte hiltzeaz gainera.
—Ados. Eta zertaz hitz egiten
duzue?
—Honetaz eta hartaz. Bidean,
hizpide asko ematen zizkigutek
autobidearen bi aldeetako parajeek, eta ikaragarri gustatzen zaidak bi olerkariak ume txikien
moduan flipatzen ikustea, bazte-

R
IRITZIA
Juan Luis Zabala
rrei begira eta nire azalpenei adi.
Futbolaz ere aritzen gaituk Eibarko futbol estadioaren ondotik pasatzean. Nor bere taldearen zale
sutsuak dituk biak, Realarena Lizardi, Athleticena Lauaxeta.
—Dibertigarria izan behar din.
—Baina izaten dituk une ilunak
ere. Azkenaldian, adibidez, Bilbotik Donostiarakoan isilik eta
doluz iragan ohi gaituk hirurok
aurrez aurre ageri zaigun Zaldibarko zabortegiaren parean, doluz han hildako bi langileengatik,
Alberto Sololuze eta Joaquín Beltran, baina ez haiengatik bakarrik. Zaldibarko zabortegian gertatutakoan gure garaiko gaitz nagusien ondorioak, islak eta
aztarnak zaudek, bizi garen garaiaren metafora biribila duk,
gure bizitzen narratiba gupidagabearen mise en abime zehatza.

Irudia b Donostia

—Bernardo Atxagak esana eta
idatzia din, Kilker bat autopistan
liburuan, santutegi laiko bat eraiki beharko litzatekeela Zaldibarko zabortegian, Arantzazu laiko
moduko bat edo.
—Baina Atxagak ere ondotxo
zekik tamalez ez diola inork kasurik egingo. Nola eraikiko dute
ba agintariek beren doilorkeria
argi eta ozen salatuko duen zerbait?
—Hurrengo bidaiarako baduzue berri on bat behintzat, Iurretatik pasatzean izango duzue zer

Ikaragarri gustatzen
zaidak bi olerkariak
ume txikien moduan
flipatzen ikustea,
bazterrei begira eta
nire azalpenei adi

ospatua: Joseba Sarrionandia
jaioterrira itzuli dun!
—Bai horixe! Asko estimatzen
ditek Lizardik eta Lauaxetak Sarrionandia eta haren obra. Eta
haren itzulera ere metafora handi
bat duk, kasu honetan positiboagoa den zerbaitena. Nahiz eta
protagonistak itzulera horri garrantzia kentzen saiatu, jendaurreko agerpenei uko eginez eta
bera munduko pertsonarik normalena dela esanez.
—Hau inbidia! Hurrengoan abisatu, mesedez, eta hirekin joango
naun.
—Gurekin.
—Barkatu... Zuekin.
—Sentitzen diat, baina ez duk
erraza. Baimen berezia behar diat
Bilbora joateko, lan kontuengatik
bidaiatu behar dudala justifikatuz, eta hik ere bai.
—Egia! Hau dun hau amorrazioa! Birus madarikatua!
—Ez hadi kexatu! Hik ere badaukak Lizardi eta Lauaxetarekin
mintzatzea etxe ondoko paseoetan. Biziki gomendatzen diat, gainera. Terapeutikoa duk.

Hiru urteko zigorra Zumarragako zentro
bateko hezitzaile bat hiltzen saiatzeagatik
ZUMARRAGA b Donostiako adingabeen epaitegiak hiru urteko itxialdi

zigorra agindu du adingabe batentzat, 2019ko apirilaren 14an Zumarragako Ibaiondo adingabeen zentrotik ihes egin nahian hezitzaile bat
hiltzen saiatu izana leporatuta. Beste bi gazte ere zigortu dituzte.

Gipuzkoako Fiskaltzak mantendu egin
du Cabezudoren aurkako zigor eskaera
DONOSTIA b Asteartean egin zuten Kote Cabezudo argazkilari eta erasotzaile donostiarraren aurkako bosgarren epaiketa, eta bederatzi hilabeteko kartzela zigor eskaerari eutsi zion Gipuzkoako Fiskaltzak.
Agintearen aurkako desobedientzia leporatuta epaitu zuten, adingabe
bat agertzen zen zenbait argazki saretik ez kentzeagatik.

188.102
DONOSTIAK ZENBAT BIZTANLE DITUEN
Donostiak 2019an gainditu zuen, lehen aldiz, 188.000 biztanleren langa,
eta hortik gora jarraitzen du oraindik. 2020ko abenduaren 31ko datuak
aintzat hartuta, 188.102 biztanle dauzka Gipuzkoako hiriburuak.

Lasarte-Oriako 52 familiari alokairu
soziala izugarri igoko dietela salatu dute
LASARTE-ORIA b Stop Kaleratzeak plataformak gogor salatu du La-

Adarra saria, Amaia Zubiriarentzat
«Euskal musikaren ordezkari garrantzitsuenetako batek» jasoko du 2021eko Adarra saria: Amaia Zubiriak.
Donostiako Udalak urtero ematen du saria, ekainaren 21ean, Musikaren Europako Egunean. Egun horretan
Donostiako Viktoria Eugenia antzokian egingo dute saria banatzeko ekitaldia, eta Zubiriak kontzertua emango
du ondoren; sarrerak salgai daude dagoeneko. Donostiako Udalak Viktoria Eugenian bertan jakinarazi zuen
albistea, asteartean —irudian, Amaia Zubiria—. GORKA RUBIO / FOKU

sarte-Oriako 52 familiari alokairu soziala «modu eskuraezinean» igoko dietela abuztuan. «Kasu batzuetan, %100ekoa izango da igoera».

%

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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Igande arratsaldeetan haurrak pentsatzen jartzen dituen egitasmo bat garatzen ari dira
Oiartzunen. Ez diete esaten zer pentsatu behar duten; eurek zehazten dute zertaz aritu.

Haurrak, filosofatzera
Urko Etxebeste Oiartzun

gande arratsaldeek atseden kutsua izaten dute.
Asteburuaren gainbehera
aste guztirako prestaketa
emozional antzeko bat
izaten da askorentzat. Oiartzunen, hilabete bakoitzeko igande
arratsalde batean, behintzat, gogoetarako erabiltzen dituzte asteko zazpigarren eguneko bazkalondoak. Argudiatu egiten dute,
kontra-argudiatu, adibideak
eman, pentsatu, ondokoa entzun
eta ulertzen saiatu. Bizitzaz hitz
egiten dute, solasaldi sakonetan:
justizia, errealitatea, egia, ongia
eta gaizkia, ezagutza, unibertsoa,
heriotza... Horraino, normal antzekoa da dena. Berezitasuna da
horretaz gogoeta egiten dutenak
Lehen Hezkuntzako 4. mailatik
6.era bitarteko haurrak direla.
Oi(h)artzun Filosofikoa egitasmoaren testuinguruan jarri behar
dira haurren arteko elkarrizketa
horiek. Lau urte dira Oiartzungo
lau irakaslek proiektua atondu
zutela. Maddi Nazabal, Izaro Toledo, June Retegi eta Xabi Salaberria dira antolatzaileak. Haurrak
filosofatzen jartzen dituzte esparru araututik kanpo. Jakinmin
taldeko kideak dira laurak; Euskal Herrian praktika filosofikoa
zabaltzea eta berrikuntza pedagogikoa sustatzea helburu duen
elkartea da Jakinmin. Haur Filosofia ereduan oinarritzen dira horretarako. Dituzten zereginen artean, irakasleei formazio saioak
eskaintzen dizkiete.
Oiartzunen, 38 haur biltzen
dira hilabeteko igande batean, filosofatzeko; aurten, inoiz baino
gehiago. Hiru taldetan banatzen
dituzte, eta bakoitzak esparru jakin batean garatzen ditu gogoeta
ariketak: Oiartzungo udaletxeko
pleno aretoan, Abaraxka ludotekan eta Ehuntze sormen gunean.
«Filosofatzeko ez dira komeni
izaten kide askoko taldeak», zehaztu du Xabi Salaberriak. Filosofia «beste era batera lantzeko beharra» ikusi zuten lau irakasleek;
arlo horretako izen eta pentsalari
handiek esandakoak aztertu baino nahiago zuten haurrak gai jakin batzuen inguruan euren kabuz pentsatzen jartzea, eremu

I

lasai, atsegin eta konfiantzazkoan. Ez dute nahi haurrek filosofia
ikasterik; haurrak filosofatzen jarri nahi dituzte.

Hasteko, ‘disparadoreak’
Abian diren haur filosofatzaileen
hiru taldeek disparadore deitzen
diotenarekin hasten dituzte saioak. Bideo bat, ipuin bat, artelan
bat edo bestelakoren bat izan daiteke disparadorea: hau da, saioak
hasteko eguneko gaia zein den
kontatzen diete haurrei modu
horretara. «Saioetan biribilean
eserita izaten dira haurrak. Gogoetarako bai, baina bestelakoak
egiteko ere tartea izaten dute:
marrazteko edo eskulanak egiteko, adibidez. Baina betiere planteatu dugun gaiaren gainean aritzen dira».
Irakasleak gidariak dira; umeak dira protagonista. «Gure rola
garrantzitsua da, baina elkarrizketek haurren artekoak behar
dute izan. Dudarik gabe, haurrek

duten pentsatzeko gaitasuna gutxietsi egiten dugu. Asko harrituta gelditu dira saioetatik zer-nolako hausnarketa eta ideiak atera
diren ikusita», azaldu du Salaberriak.

‘‘
Giro egokia lortzen dugu
saioetan. Ez dugu esfortzu
handirik egiten haurrak
filosofatzen jartzeko»
«Curriculumeko bost
konpetentzietako bat da
pentsatzen eta
izaten ikastea»
Xabi Salaberria
Oiartzungo Jakinmin taldeko kidea

Salaberriak uste du, idazten irakasten den bezala, haurrei pentsatzen ere irakatsi behar zaiela:
«Baina ez diegu esaten zer pentsatu. Pentsatzen irakasten saia-

tzen gara gu. Iritzia eman, elkar
entzun, taldean gogoeta partekatu... Komunitatean lantzen dugu
dena. Giro egokia lortzen dugu
saioetan. Ez dugu esfortzu handirik egiten haurrak filosofatzen
jartzeko». Irakasle oiartzuarrak adierazi du
haurrak ikastolan erantzun zehatzetara ohituta
daudela; erantzun bat eta
bakarra. «Baina, kasu
honetan, ez da horrela.
Denak balio du. Beharbada, batek aurrekoa ez
du konbentzituko, baina
elkar entzuten dute,
behintzat. Saioen bukaeran ez da beharrezkoa
ados jartzea. Gertuko bizipenetatik abiatuta hitz
egiten dute, gainera».
Salaberriak badaki hasieran
errezeloren bat sortu zela gurasoen artean, filosofiaren gaia sakonekoa delako. Eta egitasmoari
izena jartzerakoan filosofia hi-

Eva Domingo, haur filosofian aditua, martxoan, Oiartzungo Ehuntze espazioan gidatu zuen saio batean. OI(H)ARTZUN FILOSOFIKOA
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tzak agertu behar ote zuen ere
pentsatu zuten: «Bere izenez deitu genion egitasmoari. Ez genuen
filosofia hitza ezkutatu. Gaur da
eguna inoiz baino haur gehiagok
izena eman dutena. Gehienek ez
dute hutsik egiten».
Haurrek bakarrik ez; Salaberriak aitortu du eurek ere asko
ikasi dutela jardunean: «Zoratuta
gabiltza; horregatik jarraitzen
dugu. Saiatzen naiz gelan metodologia hauek aplikatzen, uste
dudalako beste esparruetan ere
zabaldu behar dela pentsatzeko
gaitasuna. Curriculumeko bost
konpetentzietako bat da pentsatzen eta izaten ikastea. Asko hitz
egiten dugu horretaz, baina zaila
da aplikatzea».

Sortzaileekin elkarlanean
Euskal Herriko beste herriren batean ere egiten dituzte Oiartzungoaren antzeko saioak. Baina berezitasun bat dute Oiartzungoek:
herrira hurbildu nahi izan dute,
eta, jarduerak dinamizatzeko, tokiko sortzaileak deitu dituzte. Batzuk haurrekin izan dira jada, eta
beste batzuen zain daude haur filosofatzaileak. Idoia Beratarbide,
Ainara Lasa, Pello Añorga, Jon
Martin, Ander Iriarte, Goiatz Labandibar, Onintza Etxebeste,
Oier Guillan, Alaia Gaztelumendi, Martxel Mariskal eta Oihana
Muxika dira horietako batzuk.
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Maria Jesus del Pico, Ana Julia Centeno eta Maria Arantzazu Ugarte, joan den astelehenean, Usurbilen. MAIALEN ANDRES / FOKU

‘Jatorri aniztasuna eta elkarbizitza Usurbilen’ Aztikerren lana oinarri hartuta,
udalak ‘Migrazioari maskarak erauzten’ ikus-entzunezkoa egin du. Maria Jesus
del Pico, Ana Julia Centeno eta Maria Arantzazu Ugarte dira protagonistetako hiru.

Maskararik gabeko herria
Unai Zubeldia Usurbil

milia, Manuel, Julia, Lizzy, Cándida... Izenak dira,
Usurbilen izana
osatzen duten
1.094 herritarretako bost. 2020ko abenduaren
31ko datuak aintzat hartuta, 6.164
biztanle dauzka Usurbilek egun,
eta horietatik 1.094 dira Euskal
Herritik kanpo jaiotakoak:
%17,75. Datuez harago, ordea,
migrazioaren inguruko diskurtsoak eta esperientziak biltzeko
apustua egin du Usurbilgo Udalak, protagonisten euren hitzak
jasota. Jatorri aniztasuna eta elkarbizitza Usurbilen ikerketa lana dauka oinarrian udalak berak
gorpuztu duen Migrazioari maskarak erauzten ikus-entzunezkoak. Usurbilek izandako bi mi-

E

grazio prozesu nagusiei erreparatu die udalak: 1960 eta 1970eko
hamarkadetan Espainiatik iritsitakoari, batetik, eta 2000. urteaz
geroztik munduko hainbat tokitatik iritsitakoari, bestetik. Herriari argazkia ateratzeaz gain,
aniztasunean eta elkarbizitzan
sakontzea da udalaren erronka.
Hamasei lagunen bizipenak
bildu dituzte ikus-entzunezkoan,
eta horietako hiru dira Maria
Arantzazu Ugarte Zubizarreta
(Ordizia, 1948), Maria Jesus del
Pico Gonzalez (Baltanas, Espainia, 1953) eta Ana Julia Centeno
Meza (Condega, Nikaragua, 1973).
Ugarte 5 urterekin iritsi zen Usurbilera, Del Pico 13rekin, eta Centeno 45ekin, bi seme-alabarekin.
Elkarri begiratu, eta, isiltasun
baten ondoren, Centenok hartu
du hitza. «2018an Nikaraguan
izan zen matxinada baten eragi-

nez iritsi nintzen ni hona. Nire semea unibertsitatean Odontologia
ikasketak egiten ari zen, eta tabako manufaktura batean lan egiten
nuen nik. Semearen inguruan
mehatxu asko jaso nuen, eta hura
ezinezkoa zela pentsatu nuen».
1978an, «[Anastasio] Somozaren
diktadurapean», Hondurasera
ihes egin behar izan zuen Centenok, familiarekin, eta 2018an
«historia errepikatzen» ari zela
nabaritu zuen.
Egonkortasun ekonomikorik
gabe ekin zion bidaiari, baina
«zerbait» egingo zuela sinetsita.
Gogoan du «oso zailak» izan zirela lehen sei hilabeteak. «Semealabek egunero esaten zidaten Nikaraguara itzuli nahi zutela, eta
niretzat hori izan zen zailena: euren larruan jartzea». Erroldan ez
zuen izena eman iritsi eta berehala, «baldintza zorrotzak eskatzen
dituztelako horretarako». Semea
erroldatu zuen lehenengo. «Hiritar gisa egon zedin. Lanbiden izena ematea eta ikasketei ekitea
izan zen hurrengo egitekoa».
Usurbildarrek «oso harrera
ona» egin ziotela gogoratu du.
«Inoiz ez dut sentitu arrazakeriarik». Baina barneko langile bezala
aritzen da lanean. «Zaintzaile gisa. Eta horrek asko mugatzen nau
ikasteko eta harremanak sortzeko. Hala ere, nire seme-alabek
ikasketak egin ditzaten eta nik
baino etorkizun hobea izan dezaten nahi dut, eta hori bermatzeko
merezi du astez barneko langile
bezala aritzea eta asteburuetan
seme-alabekin egotea».

Txokoalde, «babesleku»
Centenori begira, bere istorioa
«erabat desberdina» dela esan du
Del Picok. «Baina migratzaileak
gara gu ere». Nekazariak izan zituen aitona-amonak. «Zazpizortzi ume eduki zituzten, eta oso
ondo bizi izan ziren. Eskolara bidali zituzten nire gurasoak, eta
haiek baita ni ere, mojetara». Nekazaria zuen aita. «Eta ondo bizi
ginen, baina arazoren bat izan
zuen lurren alokairuarekin eta
Usurbilera etortzea erabaki zuen,
aurretik amaren aldeko osaba bat
bertan zegoela baliatuta».
Ingemar Usurbilgo enpresan
lana edukiko zuela hitzeman zioten aitari. «Eta ez zuen zalantzarik izan». Aita eta osaba Santuenea auzoan bizi izan ziren, eta
1966ko ekainean, amarekin, izebarekin eta lehengusuekin iritsi
zen Del Pico Usurbilgo Txokoalde
auzora. «Nik ez nuen ikusi nire
etxea husten ari zirenik, eta ez
daukat sufrimendurik atzean».
Nekazaritza auzo bat da Txokoalde. «Eta, beraz, niretik nirera iga-
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ro nintzen, etxeetako ateak zabalik zeuden, nire adin bereko gazteak zeuden auzoan, asko babestu
gintuzten, eta nik ez nuen bizi
izan diskriminaziorik; denean euren garapen bera izan nuen».
Santuenea auzoari «ghetto»
hitza gehitu dio Ugartek. «Oso
kaltegarria da etorkinak gune jakin batean pilatzea, integrazioa
zailtzen baitu horrek». Autokritika ere egin du: «Txurriano deitzen genien Santuenean bizi zirenei». Auzo horretan, Ugarteren
hitzetan, «hirugarren belaunaldikoak» integratu dira herrian,

‘‘
Asko babestu gintuzten
[Txokoalde auzoan],
eta nik ez nuen bizi izan
diskriminaziorik; haien
garapen bera izan nuen»
Maria Jesus del Pico
Espainiar etorkina Usurbilen

«Lan kontraturik
eduki ezina, horixe da
etorkinon zailtasunik
handiena; hiru urte
behar izaten ditugu»
Ana Julia Centeno
Nikaraguar etorkina Usurbilen

«Oso kaltegarria da
etorkinak gune jakin
batean pilatzea,
horrek integrazioa
zailtzen baitu»
Maria Arantzazu Ugarte
5 urterekin Usurbilera iritsi zen ordiziarra

hasieran iritsi ziren haien bilobak.
«Ildo horretan, gizarteratze lanean ezinbestekoa da herritarrek eta
udalak berak etorkinak bertakoekin nahasten laguntzea, nahiz eta
oso zaila den».

Euskara ikasteko pausoa
Del Picok gaineratu du euskara ez
zela traba izan eurentzat. «Adinekoek salbu, inork ez zuelako hitz
egiten. Nik euskara ezin izan nuen
ikasi kalean, ez zelako hitz egiten,
baina Benito Lertxundi, [Xabier]
Lete, Lourdes [Iriondo], [Antton]
Valverde... Zenbat gustatzen zitzaizkidan! Hemengoa nintzen ni,
bat gehiago nintzen». Gerora ikasi zuen euskara. «Irakasle Eskolako ikasketak amaitu eta 10 urteko
haurrekin lanean hasi nintzenean. Hor sentitu nuen euskara ikasi
beharra neukala».
Euskarak «asko» eman diola
azpimarratu du. «Euskal kultura
bizitzeko aukera, esaterako; eta
hori ere bada nire bizitza». Urte
askoan Usurbilgo Udarregi ikastolako irakaslea izan zen gerora.
Centeno ere ari da hitz batzuk

Immigrazioa

ikasten. «Asko gustatzen zait
euskara, baina gure egoeran ez da
erraza ikastea. Hori bai, beste
errealitate batean bizi dira nire
seme-alabak, eta euskaldunekin
egoten dira».
Ugartek salatu du herritar
gehienek ez dakitela zein den mi-

gratzaileen benetako egoera.
«Informazio falta dago, eta horren ondorio da migratzaileek laguntzak jasotzen dituztela edo
lana kentzen digutela esatea. Hori
ez da hala; mesedez, ez ditzagun
sortu zurrumurru faltsuak».
Centenorentzat «lan kontraturik

eduki ezina, horixe da zailtasunik
handiena. [Espainiako] Atzerritarren Legearen arabera, hiru urte
behar dira kontratu bat lortzeko». 2022ko otsailean beteko ditu
hiru urte Usurbilen.
Herri bereko hiru errealitate dira Del Pico, Centeno eta Ugarte.

9

Bertan jaio ez arren, bertako sentitzen diren hiru herritar. «Usurbilen garapenaren parte izan nahi
dut, etxean banengo bezala sentitzen naizelako», ziurtatu du Centenok. Gipuzkoako 6.000 biztanleko herri batean elkartasunaren
hizkuntzak batu ditu hirurak.
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Ainara Muga UDAko kudeatzailea eta Emilio Martin psikologoa, Arrasateko San Joan Jainkoarena ospitalean. R. B / FOKU

Ikusi nahi ez den
argazkia saihestu nahian
Eusko Jaurlaritzak Aretxabaletako UDA kirol elkartea eta Arrasateko
San Joan Jainkoarena ospitalea saritu ditu, gazteen adikzioak lantzeko
egindako lanagatik b 2016an hasi zuten proiektua, elkarlanean
Beñat Alberdi Arrasate

UDA Aretxabaletako kirol elkarteko zuzendaritzako kideei hala
galdetu zien Emilio Martin Arrasateko San Joan Jainkoarena ospitale psikiatrikoko psikologoak:
«Ziur al zaudete ikusi nahi duzuela?». Kezkatuta zeuden kirol

elkartean 2016an gazteen artean
ikusten ari ziren dinamikaz.
Baietz erantzun zuten, eta horrela
sortu zuten proiektua, elkarlanean. 2017tik, drogen kontsumoak
eragin ditzakeen ondorioak aztertzeko lansaioak egiten dituzte
UDAn aritzen diren bostehun
gazte ingururekin. Elkarlan ho-

rrek oihartzuna izan du, eta, besteren artean, Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailak saritu egin berri du
bi aldeek adikzioaren aurka egindako lana: Elkar eginez aitorpena
eman die. «Adikzioen arloko
Euskadiko jardunbide egokienaren aintzatespena» jaso dute bi
aldeek.

San Joan Jainkoarena ospitale
psikiatrikoak aspalditik zeukan
begiz jota lanketa hori. Izan ere,
urtez urte jaisten ari zen bertan
ospitaleratu beharrekoen adina.
Alarma «duela hamar bat urte»
sortu zitzaiela azaldu du Martinek. «Ustezko lasaitasuna» ulertzeko, berriz, 1980ko hamarkadako egoera eta oraingoa alderatu
ditu psikologoak; izan ere, urte
haietan heroinak sarraskia eragin
zuen Debagoienean ere. «Lehen,
hil egiten ziren kontsumitzaileak,
eta horrek sortzen zuen larritasuna», nabarmendu du Martinek.
«Orain, berriz, drogak ondorioak
uzten ditu buruan, baina ez da
sortzen alarmarik». Eta psikologoaren hitzetan, etorkizunak ez
du itxura hoberik: gazteen lautik
bat artatu beharko dutela esan
du, «eta ez horiek eskizofrenia
garatuko dutelako, osasun gaitz
txikiena ere, antsietatea esaterako, pasatuko dutelako baizik».
Hari horri tiraka, UDAko arduradunak jabetuta zeuden euren
taldeko kirolariengan ondorioak
uzten ari zela drogen kontsumoa.
«Dinamika jakin batzuk zeuzkaten gazteen artean, eta argi geneukan zerbait egin beharra geneukala», zehaztu du Ainara Mugak, UDAko kudeatzaileak. Arazoa ikustea eta lanean hastea, biak
bat izan ziren, eta kirol elkarteko
haur eta gazte guztiei egin zizkieten frogak eta galdeketak. Erabat
anonimoa izan zen substantziei
eta maiztasunari buruzko galdeketa, eta ikusi nahi ez zuten argazkia ateratzeko balio izan zuen.
Ondorengo lansaio bateko egoera azaldu du psikologoak: 12 urteko haurrei galdetu zieten ea bazekiten marihuana erosteko nora
joan behar zuten, eta bazekiten
erantzuna. «Eta, horrez gain, jakinaren gainean zeuden zenbat
diru eraman behar zuten».

Proiektuaren garapena
Lansaioen dinamikan ez dute
parte hartu kirolariek soilik; gurasoek ere zuzenean parte hartu
dute, nahiz eta psikologoak gaineratu duen seme-alabak proiektuan sartzea baino zailagoa dela
gurasoek pausoa ematea. Martinen hitzetan, adinak ere badu zerikusirik. Gaztetxotatik hasten
dute adikzioen kontrako bidea,
baina egin beharreko urratsak ez
dira beti berdinak izaten. Gazteak
14-15 urte dauzkatenean hasten
dira ardurak hartzen, eta, jokalari
izateaz gain, gazteagoen entrenatzaile edo hezitzaile bilakatzen.
Lan gehigarria izaten da hori, aurrez eurek egindako bidea egiten
lagundu behar izaten dietelako
gazteagoei.

UDAren eta San Joan Jainkoarenaren arteko elkarlanak badu
beste gauza deigarri bat ere: pazienteen testigantzak jasotzen dituzte. Hau da, drogen kontsumoak eraginda ospitale psikiatrikoan
dauden gaixoek euren testigantzak eskaintzen dituzte lansaioetan, eta galderak egiteko aukera
izaten dute gazteek. «Errealitatearen berri inork ez die hobeto

‘‘
Lehen, kontsumitzaileak
hil egiten ziren. Orain,
berriz, drogak ondorioak
uzten ditu buruan, baina
ez da alarmarik sortzen»
Emilio Martin
Arrasateko San Joan Jainkoarena
ospitaleko psikologoa

«Harro gaude egindako
bideaz, eta klub moduan
indartu egiten gaitu.
Oinarri ona jarri dugu
etorkizunerako»
Ainara Muga
Aretxabaletako UDA kirol elkarteko
kudeatzailea

emango drogen kontsumoak ondorioak sortu dizkion batek baino», esan du Martinek. Are gehiago, psikologoaren hitzetan, «berdina» da ospitalean bukatu dutenak kontsumitzen hasi ziren adin
tartea eta gaur egungo gazteena.
Atzera begira jarrita, bere garaian hartu zituzten erabakiak eta
proiektua bera «begi onez» ikusten dituztela nabarmendu du
UDAko kudeatzaileak: «Harro
gaude egindako bideaz, eta klub
moduan indartu egiten gaituela
uste dugu. Oinarri ona jarri dugu
etorkizunerako».
Bideak ez du etenik, dena den.
Azkeneko urteotan adikzioek
sortzen dituzten ondorioak izan
dituzte jomugan; hau da, drogen
kontsumoak zer eragin izaten
duen. Orain, berriz, aldatu egingo
dute fokua, eta ondorioetara baino gehiago, kontsumitzaile
bihurtzeko arrazoietara joko dute. Erabakiak hartzen irakatsiko
diete gazteei.
Helburu hori buruan, UDAko
entrenatzaileak heziko dituzte lehenengo. Mondragon Unibertsitatearekin batera, ikastaro bat
prestatu dute. Hartu behar diren
erabakien aurrean nola jokatu
landuko dute hor, eta ideia horiek
gazteei nola transmititu. Izan ere,
Mugaren hitzetan, futbol zelaian
aurkariekin izandako jarreran
igartzen da gazteek erabakiak
hartzeko daukaten gaitasuna.
Ziur daude jokoan ere igarriko
dela egiten ari diren lanketa.
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leo.com. Bertan publikatzen dituzte egiten dituzten lan guztiak.
«Gauza gutxi dago oraindik»,
gaineratu du, baina ez daude geldirik. Horren erakusgarri, «hiru
dimentsiotan egiteko topografiako proiektuarekin» ere ari dira
lanean.
Alonsok Asteasuko Iturriotzen
kokatu du leku kutunetako bat.
«Itxita dago gaur egun, eta ezin da
sartu, baina uste dut gune horrek
sortu zidala espeleologiarako harra». Etxekoa izateagatik, Uzturreko haitzuloko lakua ere «maitasun berezikoa» duela dio.
«Jendea harritu egiten da argazkiak ikusten dituenean, batez ere.
Oso mundu ezezaguna da». Euren jarduna ere «oso itxia» dela
aitortu du, eta espeleologia ez dela
jendaurreko kirol bat: «Uzturreren azpian igaro dezakezu egun
osoa, eta nahiz eta Uzturretik berrehun pertsona pasatu egun horretan, inork ez zaitu ikusiko».

Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

olosako Amarotz auzoko mendi elkartetik
sortu zen Akerbeltz espeleologia eta kultur
taldea. Mendi elkarteak ez zuen
espeleologia talderik. «Eta hasieran lau katu ginenez, Amarozko
mendi elkartean sartu ginen»,
kontatu du Iñaki Alonso Akerbeltz taldeko kideak. Lehen urteak mendi taldean egin ostean,
duela bi urte sortu zuten Akerbeltz. Esku artean zituzten
proiektu handiagoak aurrera ateratzeko beharrezko ikusi zuten
talde hori sortzea. Egun, Gipuzkoa guztiko kideak daude taldean, eta ez espeleologoak bakarrik;
espeleologiaren bueltan, arkeologoak, geografoak, etnografoak
eta biologo bat ere badaude.
Tolosako Antxon Bandres Bidaiarien Txokoan dute kokalekua. «Aukera hori izan dugu.
Leku polita da, eta leku finko bat
izango dugu horrela», dio Alonsok. Taldean egiten dutena gehienentzat «zaletasuna» dela esan
du, baina arkeologoentzat lana
ere badela. «Buru-belarri» aritu
dira taldea sortzen eta lantzen,
baina, COVID-19a dela eta, ez zaie
garairik egokiena tokatu. Beraz,
Alonsok aitortu du oraindik ez
dutela proiektu handirik gauzatu.
Helburuen artean dute gizarteratzea, eta espeleologia eta trekking
egitea batzea; trekkinga mitologiarekin lotuko lukete: «Mendikute bezalako tokiak mitologiarekin edo Intxur eta Basagain
historiarekin lotuko ditugu». Espeleologiari lotuta, hiru-lau irteera umeentzat antolatzea da asmoa, eta helduentzat izango litzateke beste irteera bat.
Euren proiektuetan lanean dabiltza, oraingoz: «Egia esan, momentuz, ez gara hainbeste kide,
eta ez daukagu hainbeste denbora. Azken urteak ez digu asko lagundu», argitu du Alonsok.
Akerbeltz taldea Tolosaldean
aritzen da, batik bat, baina baita
Oria ibarrean ere. Orain, berriz,
Araxes errekan ari dira lanean,
Gipuzkoa eta Nafarroa artean.
Kobazulo guztiak berrikusten eta
katalogatzen ari dira. Horrez
gain, topografia berritzen ere ari
dira. «Arkeologia aldetik gauza
guztiak ondo begiratzen ari gara,
eta geolokalizazio guztiak ondo
zehazten ere bai; izan ere, mapetan daude, baina gaizki jarrita»,
azaldu du Alonsok. Esaterako,
Araxes edo Hernio berriz aztertzen ari dira, «eta haitzulo berriak agertzen ari dira, txikiak
izan arren». Espeleologiako Gipuzkoako katalogoa baliatzen ari

T

Mina azul izeneko haitzuloa, Oiartzunen, 2015eko uztailean ateratako argazkian. AKERBELTZ ESPELEOLOGIA ETA KULTUR TALDEA

Bi urte dira Tolosan Akerbeltz espeleologia eta kultur taldea sortu zutela.
Iñaki Alonsok, kideetako batek, esan du espeleologia herritarrengana
gerturatu nahi dutela: «Jendeak ez du haitzuloak zaintzeko kontzientziarik».

Lur azpiko mundu
ezezaguna bistaratzen
dira euren lanerako. «Haitzulo
batzuek urteak daramatzate
inork bisitatu gabe. Nola dauden
begiratzen dugu guk, zein informazio duten, eta inon agertzen ez
direnak ere aurkitu ditugu».
Lan guztiak gorde egiten dituzte beti. Taldeen artean, ordea, lanak argitaratzeko orduan, «borroka txiki bat» dutela aitortu du:
«Interesgarria den zerbait aurkituz gero, argitaratu egiten da; arkeologoak, biologoak edo dago-

‘‘
Ura, ekosistema eta han
bizi diren animaliak direla
eta, haitzuloak behar
bezala zaintzen erakutsi
behar zaie haurrei»
Iñaki Alonso
Tolosako Akerbeltz taldeko kidea

kionak argitaratzen du modu ofizialean». Katalogo bat ondo mamitzean, berriz, guztia edo ahal
den guztia argitaratzea da Akerbeltz taldearen intentzioa. Kexu
agertu da, hala ere: «Jendeak ez
du kontzientziarik haitzuloak
zaintzeko, eta, horregatik, guk ez
dugu ematen guztien berri, indarrez edo bidegabeki ebasteko
arriskua egoten delako».
Webgune bat ere egina dute
taldeko kideek: Akerbeltzespe-

Gizarteratzeko beharra
Espeleologiaren barruan bi adar
daudela azaldu du Alonsok: jendarteratu nahi dutenena eta nahi
ez dutenena. Akerbeltzeko kidearen ustez, «orain arte baino
gehiago» informatu beharra dago, eta haitzuloak zaintzeak duen
garrantzian jarri du azpimarra:
«Ura, ekosistema eta han bizi diren animaliak direla eta, haitzuloak behar bezala zaintzen erakutsi
behar zaie haurrei, eta, horretarako, ezagutarazi egin behar da».
Alonsok argi utzi du euren asmoa zein den: euren jarduna jendarteratzea, zabaltzea eta irakastea. «Eta norbaiti harra pizten bazaio, hobeto, oso gutxi baikara.
Kirol hau ez du jende askok egiten». Ateak zabalik dauzkatela
jakinarazi du Alonsok, eta interesa duen edonor jar daiteke harremanetan Akerbeltz espeleologia
eta kultura taldeko kideekin. Horretarako eskura jarri dituzte
akerbeltz@akerbeltzespeleo.
com helbide elektronikoa eta 722
84 72 65 telefono zenbakia.
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POLIGRAFO FEST
Urretxuko Labeaga aretoan egingo dute Poligrafo Fest, bihar.
Egun osorako balioko du sarrerak.
13:00. John Dealer & The Coconuts.
16:30. Soma Cult.
18:00. Northagirres.
19:30. Joseba B. Lenoir Gang.

diren taldeei kontratuak egitera
ere. «Eta, lehen ez bezala, aurrekontuaren zati handi bat joaten
zaigu zeregin horietan». Horrek
«beldur pixka bat» ematen diela
aitortu du. «Zenbait arau eta ohitura luzerako etorri ote diren kezka daukagu». Pandemiak sortutako testuingurua «halako betebeharrak ezartzeko» erabili
dutelakoan dago Oiarzabal.

Zuzenekoen gosea

Urriaren 17an egin zuten azkeneko Poligrafo Fest jaialdia, Urretxun. Irudian, Victimas Club taldea, zuzeneko emanaldian. JUXE ARETA GOÑI

Kerik eta garagardorik gabeko
rock jaialdien aroa pandemian
Leku itxi batean egingo duten lehenengo Poligrafo Fest jaialdia izango da biharkoa, Urretxun
b Zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango dute ikusleek b Sarrerak salduta daude jada
Josune Zarandona Urretxu

Bihar VI. Poligrafo Fest rock jaialdia egingo dute Urretxun. Oraingo honetan, ordea, ez da karparik
egongo, ezta garagardorik ere; are
gutxiago jende multzoak elkarren
artean dantzan. Ezohiko Poligrafo
Fest izango da, egungo egoerak
eskatzen dituen neurri guztiak
betez egingo dena. Zuzeneko musikarik ez da faltako, ordea. John
Dealer & The Coconuts Legazpiko
taldea, Soma Cult Beasaingoa,
Northagirres Urretxu eta Zumarragakoa, eta Joseba B. Lenoir
Gang Berakoa (Nafarroa) ariko dira Labeaga aretoan. Sarrera guztiak salduta daude dagoeneko.
Antolatzaileentzat ez da erraza
izan formatu berrira egokitzea,
baina, zailtasun guztien gainetik,
jaialdia egin beharra zegoela argi
izan dute hasieratik.
Dagoeneko gauza jakina da
pandemiak eragina izan duela gizarteko alor guztietan. Eta rock
jaialdiak ez dira salbuespena. Poligrafo Festen azken bi aldiak ere
egoera horretan egin dituzte. Iazko apirilean Internet bidez zabal-

du zuten jaialdia, laugarrena.
«Handikeria askorik gabe esan
behar dut martxoaren erdialdean
konfinatuak izan eta gero apirilean Internetez jaialdi bat antolatzeak badaukala bere meritua»,
esan du Gaizka Oiarzabal antolatzaileetako batek. «Arrakasta
handia» izan zuela dio. «Izan ere,
deialdia egin eta bi egunera mila
pertsona batu ziren bertara».
Urtean bi Poligrafo Fest antolatzen ditu Urretxuko eta Zumarragako Zarraparra elkarteak, apiril
inguruan bat eta urrian bestea.
Iazko urrian, jaialdia kalean egiteko aukera izan zuten, ez baldintza gutxirekin. «Asko kostatu zitzaigun egoera berrira moldatzea», aitortu du Oiarzabalek.
Ezohikoa izan zen lehendabiziko
aldiz halako jaialdi bat eserita,
maskara jantzita eta beharrezko
segurtasun baldintza guztiak betez egitea. «Egunean bertan,
arraroa eta arrotza egin zitzaigun
egoera, baina ondo pasatu genuen azkenean». Urrikoari ere
«oso harrera ona» egin zioten
ikusleek, eta «arrakastatsua»
izan zela esan dute antolatzaileek.

‘‘
Parranda gustuko dugu,
baina arduratsuak ere
bagarela ikusarazi nahi
diogu jendeari; gauzak
ondo egiten ditugula»
Gaizka Oiarzabal
Poligrafo Fest jaialdiaren antolatzailea

«Horrelako
zuzenekoetan, harrera
beti izaten da hotzagoa,
denak geldirik
ikusten dituzulako»
Borja Aranburu
Northagirres-eko baxu jolea eta korista

«Paregabea da
zuzenekoek sortzen
duten energia hori.
Alde horretatik, gabezia
erabatekoa da orain»
Iker Igartua
Poligrafo Fest jaialdiaren jarraitzailea

«Segurtasun neurri guztiak bete
genituelako, eta, batez ere, ondorengo egunetan koronabirus kasurik atzeman ez zutelako».
Biharko jaialdia ere ezohikoa
izango da, are baldintza zorrotzagoekin antolatutakoa. «Azken
unera arte ez dugu jakin non eta
nola egingo genuen», azaldu du
Oiarzabalek. Lehenengo aldiz,
areto itxi batean egingo dute Poligrafo Fest jaialdia, barrarik gabe
eta ohiko rock jaialdietan sortzen
den girorik gabe, baina ez dute
galdu ilusiorik. «Oraingo honetan ere argi genuen jaialdia egin
beharra zegoela, batetik, hutsune
hori ez uzteagatik, eta, bestetik,
musikaren sektoreari bultzada
bat emateagatik. Orain inoiz baino beharrezkoagoa da gure arteko babesa», gaineratu du.
Administrazioarekin oso kritikoa da Oiarzabal.Halako jaialdiak
antolatzeko orduan «oztopo
asko» jartzen dituztela uste du.
Pandemiak alde horretatik egoera «okertu» egin duela dio. Kontzertu bat antolatzeko orduan
aseguruak egitera behartuta daude orain, baita profesionalak ez

Borja Aranbururentzat ere ezohiko Poligrafo Fest izango da. Northagirres taldeko baxu jotzailea
da, eta aspaldian joko duen
lehendabiziko zuzenekoa izango
da biharkoa. «Bilboko Fever aretoan eman genuen azken kontzertua, urrian», esan du. Cavaré
azken diskoa aurkeztu zuten
orduan, baina herrian aurkeztea
falta zitzaien. Horrelako zuzenekoetan hasierak «arraroak» izaten direla aitortu du. «Harrera
beti izaten da hotzagoa, denak
geldirik ikusten dituzulako».
Dena den, ilusiorik ez zaie falta.
«Gogo handia daukagu guk
jotzeko, baina baita gainontzeko
taldeak ikusteko ere».
Iker Igartua ere izango da
biharko jaialdian, Poligrafo Festen jarraitzaile fina den aldetik.
«Kontzertuek normalean izan
ohi dituzten gauza asko ez ditu
izango: jendearekin egotea, tragoak hartzea... Berotasun hori faltako zaio, baina musika izango da
zuzenean, eta hori izugarria da
gaur egun». Igartuaren ustez,
«paregabea» da zuzenekoek sortzen duten energia hori. «Alde
horretatik, gabezia erabatekoa da
oraintxe bertan», kexatu da.
Higienea, segurtasun tarteak,
sartu-irten kontrolatuak... Antolatzaileek zorrotz beteko dituzte
ezarritako arau guztiak. «Parranda gustatzen zaigu, baina arduratsuak ere bagarela ikusarazi nahi
diogu jendeari; gauzak ondo egiten badakigula», esan du Oiarzabalek. Aurrerantzean ere biharkoaren gisako jaialdiak egiten jarraituko dutela jakinarazi du
Poligrafo Fest jaialdiaren antolatzaileak. «Kultura babesteko
gaude; maite dugu musika, eta
gustatzen zaigu egiten duguna».
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Hitzei pintzel itxura emanda
‘Hitz-artea’ saioa egingo dute gaur, 19:00etan, Aretxabaletako Arkupe kultur etxean b Jokin
Mitxelena ilustratzaileak zuzenean marraztuko du, sei narratzaileren irakurraldiak entzunez
Unai Zubeldia

Hitza eta irudia, elkarren ondoan,
bat-batean, elkarri hizketan ariko
balira bezala. Ariketa hori egingo
dute gaur Aretxabaletako Arkupe
kultur etxeko Zaraia aretoan,
19:00etan, Hitz-artea ikuskizunarekin. Josune Murgoitiok, Luis
Errastik, Udane Oñatek, Tere
Irastortzak, Garazi Oihangurenek
eta Judit Ruiz de Munainek jarriko
diote ahotsa irudiari; eta Jokin Mitxelena ilustratzaile eta idazleak
marraztuko ditu hitzak. Ordubete inguruko saioa izango da.
Joan den ostiralean izan zen Liburuaren Nazioarteko Eguna, eta horren harira gorpuztu dute saio berezi hori
Aretxabaletan. Mitxelena
aurretik ere aritua da horrelako lanetan; idazleekin
aritzen da, eskoletan ere
bai, liburutegietan... «Pello Añorga eta biak Zarautzen ikusi nituen behin
antzeko ariketa bat egiten,
eta asko gustatu zitzaidan,
harrigarria izan zen», adierazi du Ruiz de Munainek,
Hitz-artea saioaren antolatzaileak. Mitxelenari proposatu, eta hark ere ez zuen zalantzarik izan. «Judit ezaguna
dut lehendik ere, aurretik elkarrekin lan egindakoak gara,
eta hark deitu zidan zuzenean, zer asmo zeukaten azaltzeko».
Liburu baten pasarte jakin
bat aukeratuko du idazle bakoitzak, izan narrazioa, izan
poesia... «Eta Jokini aurrez
abisatuko diogu bakoitzak
zer pasarte aukeratuko dugun», esan du Ruiz de Munainek. «Baina berak batbatean egingo du sormen
lana. Hori bai, talentu handia
dauka Jokinek, eta ez da
egongo arazorik». Mitxelenak azaldu du ez dakiela bere
marka oso ona den edo ez.
«Baina azkarra da, eta, hori
baliatuz, lana denbora mugatuan eta zuzenean egin behar
denean, prest egoten naiz
parte hartzeko. Emozio handiko lana da niretzat».
Irakurraldiei dagokienez,
Destino Estambul (Helmuga
Istanbul) berak idatzitako
azken lana aukeratu du

Murgoitiok; Itsasaldia berak idatzitako ipuina Ruiz de Munainek;
eta Karmele Igartua zenaren lan
bat irakurriko dute Irastortzak eta
Oihangurenek —Igartuaren alaba
da Oihanguren—.

«Keinuen» garrantzia
«5-10 minutuko irakurraldiak
izango dira, eta auskalo zer aterako den hortik, baina antigoalean
bezala ariko gara gu, Photoshopik
eta ezer gabe, zuzen-zuzenean»,
esan du Mitxelenak. «Emaitzan
baino gehiago, ikuskizuna keinuan bertan oinarrituko da, eta
intentsitate handikoa izango da
saioa. Baina gauza bat dago

Kristiñeren ibilerak
saileko Zigorrak
liburuan (Itziar
Olaizola) ageri den
irudia, Jokin
Mitxelenak egina.
DENONARTEAN
ARGITALETXEA

‘‘
Auskalo zer aterako
den, baina antigoalean
bezala ariko gara gu,
Photoshopik eta ezer
gabe, zuzen-zuzenean»
Jokin Mitxelena
Ilustratzailea eta idazlea

«Pello Añorga eta biak
Zarautzen ikusi nituen
behin antzeko ariketa
bat egiten, eta
harrigarria izan zen»
Judit Lopez de Munain
Idazlea eta Aretxabaletako ‘Hitz-artea’
saioaren antolatzailea

argi: han egon beharko da emaitza ikusteko». Dena den, saioa bideoan grabatzeko asmoa daukatela jakinarazi du Ruiz de Munainek, bertaratzerik ez dutenek ere
ondoren ikusi ahal izateko. Horrez gain, Mitxelenari kamera bat
jarriko diote ondoan. «Eta zinemako pantailan proiektatuko dugu berak marrazten duena».
Ez da sarrerarik ordaindu beharko, baina aurrez izena ematea
gomendatu du udalak —99 lagunentzako tokia dauka Zaraia aretoak, baina, pandemiaren eraginez, murriztuta dauka edukiera—.
Azken hilabeteotan kultur ekitaldi guztiekin gertatu den bezala,

ohiko segurtasun neurriak hartuko dituzte gaur ere Arkupe kultur
etxean: maskarak, distantzia, gel
hidroalkoholikoa... Gaurko saioa
baliatuta, aretxabaletarrei herrian daukaten idazleen elkartera
inguratzeko deia egin die Ruiz de
Munainek. «Gutxi gara, eta beti
eskertzen da jende berriaren
ekarpenak jasotzea, ondoren horrelako ekitaldietan parte hartzera animatzeko».

Plastizitatea lagungarri
Teknikari dagokionez, «helduleku batzuk» bilatzen ditu beti Mitxelenak. «Normalean, jakiten
dut ipuina edo narrazioa nola
amaituko den, baina ez dut izaten
askoz informazio gehiago. Horregatik, irakurraldia hastearekin
batera hasten naiz ni ere marrazten, baina denentzat ezjakina izaten da emaitza». Zailtasun batzuk izaten dira bidean. «Kontakizunak plastizitatea izaten
duenean, hainbestean
moldatzen gara: gauzak,
pertsonak, animaliak,
egoera, mugimenduak...
agertzen direnean». Baina
ilustratzaileak onartu du
euren lana zailagoa izaten
dela «oso gauza abstraktuak edo intelektualak»
irakurtzen dituztenean.
«Oso nekeza izaten da
hor bidea egitea».
Ipuinak entzun bakarrik ez dituzte egingo Arkupe kultur etxera bertaratzen direnek: ikusi
ere egingo dituzte. Mitxelena asko poztu da azken urteotan ozen irakurtzeko sortu den ohiturarekin. «Eta ez etxe barruan bakarrik, baita publikoaren aurrean ere.
Kanpoan maiz ikusia neukan hori, baina hemen galdu antzean zegoen ohitura
hori, eta aberasgarria da».
Idazletik ilustratzailera
jauzia eginda, gaur arratsaldean «ozen irakurri
eta ozen marraztuko»
dutela ziurtatu du Mitxelenak.
Euskarazko eta gaztelaniazko testuak irakurriko dituzte Zaraia aretoan, idazleek eurek aukeratutakoaren arabera.
«Eta marrazkiak, berriz, ikusleek momentu
bakoitzean buruan daukaten hizkuntzaren araberakoak izango dira;
ziur buruan daukaten
hizkuntza horrekin
ulertuko dituztela irudiak».
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ERRENTERIA Beauty topaketa

Azkoitia b Kontzertua

AIA Xabi Solano Maiza eta

ikusezina. Ai Do Project.
b Gaur, 10:00etan, Niessenen.

Kimua dantza kolektiboa.
b Bihar, 19:00etan, probalekuan.

HERNANI Zehar. Ertza.
b Ostegunean, 19:00etan, Biterin.

AZKOITIA Hatsaz eta Hotsez.
LEGAZPI Kirol legez / Fair Play.

Thomas Ospital, Oreka TX taldeko
Harkaitz Martinez de San Vicente
eta Mikel Ugarte, eta Thierry
Biskari.
b Igandean, 18:30ean, parrokian.

Kukai.
b Astelehenean, 19:00etan,
Haztegi ikastolako patioan.

ERAKUSKETAK
AZPEITIA Bulego.
b Bihar, 16:30ean eta 19:00etan,

ANDOAIN Koldobika Jauregi.

Soreasun.

b Gaur arte, Basteron.

DONOSTIA O’Funk’illo.

AZPEITIA Joxe Urbieta Takolo

b Gaur, 17:30ean eta 19:30ean,

mendizaleari buruz.
b Maiatzaren 30era arte,
Lagun Onak Mendi Bazkunan.

Dokan.
DONOSTIA Iñaki Salvador Trio.

BERGARA 30 emakume

Iñaki Salvador, Gonzalo Tejeda
eta Borja Barrueta.
b Gaur, 19:00etan,
Antzoki Zaharrean.

ahaztezin. Elena Ziordiaren
akuarelak.
b Maiatzaren 30era arte,
Laboratorium museoan.

DONOSTIA Depresion Sonora.
b Bihar, 19:00etan, Dabadaban.

BERGARA Lazkano. Bitakora

DONOSTIA Requiem, W.A.

b Maiatzaren 23ra arte,

Mozart. Opus Lirica orkestra eta
abesbatza.
b Bihar eta etzi, 19:30ean,
Kursaalean.

Aroztegi aretoan.

koadernoa. Jesus Mari Lazkano.

DONOSTIA Kearen eta lanbroaren

DONOSTIA Betirarte, Mozart!.

Opus Lirica.
b Igandean, 17:00etan, Kursaalean.

Udaberriko Musikaldiaren lehen notak

DONOSTIA Charly &

Pandemiaren eraginez iaz bertan behera gelditu ondoren, etzi hasiko da, Azkoitian, Udaberriko Musikaldiaren
29. aldia, Hatsaz eta hotsez kontzertuarekin. 18:30ean hasiko da emanaldia, Andra Mari Jasokundearen parrokian. Thomas Ospital ariko da organoan, Harkaitz Martinez de San Vicente eta Mikel Ugarte Oreka TX taldeko
kideak txalapartarekin, eta Thierry Biskari kantuan eta perkusioan. Irudian, Biskari eta Martinez de San Vicente,
duela lau urte eskainitako kontzertu batean. PABLO AXPE

Pavluychenko & amigos eta Xabi
No. Rafael Berrio in Memoriam.
b Igandean, 18:30ean,
Dabadaban.
DONOSTIA Gazteak.

Euskadiko Orkestra.
b Astelehenean, 19:30ean,
Kursaalean. Maiatzaren 6an
ere bai.
DONOSTIA XXI. Mendea /

Musika Garaikidea (Musikene).
Musikeneko ikasleak.
b Ostegunean, 19:00etan,
Kutxa kultur plazan.

TOLOSA Ayvee.

OÑATI Migraaaantes.

DONOSTIA Gerturatu eta lau parte

b Bihar, 19:00etan, Bonberenean.

Pabiloi 6 gazte konpainia.
b Gaur, 19:00etan, Santa Anan.

hartzeko bertso saioa. Maddi Ane
Txoperena, Etxahun Lekue,
Haizea Arana eta
Maialen Lujanbio.
b Ostegunean, 18:30ean,
Larratxo kultur etxean.

URRETXU VI. Poligrafo Fest.

13:00: Jon Deales & The
Coconuts. 16:30: Soma Cult.
18:00: Northagirres.
19:30 Joseba B. Lenoir Gang.
b Bihar, 13:00etan,
Labeagan.

ZARAUTZ Conservando memoria.

El Patio Teatro.
b Gaur, 19:00etan, Modelon.

BERTSOLARITZA
ASTEASU Gipuzkoako

IRUN Depedro.

ANTZERKIA

b Igandean, 19:00etan, Amaia Kzn.

ERRENTERIA Rescoldos de paz
LEGAZPI Elbereht eta Anker.
b Igandean, 18:30ean,

y violencia. Proyecto 43-2.
b Igandean, 19:00etan, Niessenen.

Haztegi ikastolako patioan.

Eskolarteko Txapelketako
bigarren kanporaketa.
Aratz Arzelus, Nerea Isusi,
Mikel Ostolaza eta Ane Zubia.
b Gaur, 19:00etan,
udaletxeko aretoan.

HONDARRIBIA Mesede bat
ORIO Maria Rivero eta
b Gaur, 18:00etan, Arraunetxean.

egiteagatik. Trapu Zaharra.
b Igandean, 16:30ean,
Kasino Zaharreko lorategian.

TOLOSA Metamorfosia.

LEZO Atzerrian lurra garratz.

Garikoitz Mendizabal eta
German Ormazabal.
b Gaur, 19:00etan, Leidorren.

Artedrama.
b Igandean, 19:30ean,
Gezalan.

Tribu Banda.

hitzaldi musikatua. Unai Agirre,
Eñaut Agirre, Maddalen Arzallus
eta Amets Arzallus bertsolariak,
eta Joxan Goikoetxea eta
Imanol Kamio musikariak.
b Igandean, 19:00etan,
Antzoki Zaharrean.

DONOSTIA Black Light.

Margaret Watkins. Argazkiak.
b Maiatzaren 30era arte,

Kutxa kultur artegunean.
DONOSTIA Yo ya me entiendo

- Rafael Berrioren paradoxak.
b Maiatzaren 22ra arte,
Ernest Lluch kultur etxean.
IRUN Postigo, garai baten kronika.

Fernando Postigo argazkilaria.
b Maiatzaren 2ra arte, Amaia Kzn.

HITZALDIAK

DONOSTIA Erdaretatik bertsotara

ARRASATE COVID-19aren

mahai ingurua. Jone Uria, Jon
Maia eta Aitor Servier. Gidaria:
Amagoia Mujika kazetaria.
b Ostegunean, 19:00etan,
Okendo kultur etxean.

prebentzioa. Jose Ramon Bardeci
eta Rosa Domingo.
b Asteartean, 17:30ean, Kulturaten.
BERGARA Tubacex borrokan.
b Gaur, 18:00etan, gaztetxean.

DANTZA
BERGARA Arroz urez liburuaren
DONOSTIA 365. LABO GO32 /

DONOSTIA Bilintxen Menda

artean. Sigfrido Koch Bengoetxea
argazkilaria.
b Maiatzaren 23ra arte,
San Telmo museoan.

Denis Martinez Roque.
b Gaur, 19:00etan,
Kutxa kultur plazan.

aurkezpena. Mikel Antza.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Olaso Dorrean.
DONOSTIA ¿Se puede vivir en

EIBAR Gorpuztu. Doos Colectivo /

Eva Guerrero.
b Gaur, 19:00etan,
Koliseoan.

Donostia/San Sebastián?.
Juana Otxoa eta Rafael Faria.
b Asteartean, 18:00etan,
San Telmon.
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DONOSTIA Badajoz: marzo y

b Gaur, 18:00etan,

agosto de 1936. Ezequiela
Albarran Garcia. Herrien eta
autonomia erkidegoetako alderdi
kulturalak hitzaldi zikloa.
b Asteartean, 19:00etan,
Okendo kultur etxean.

Alondegian.

DONOSTIA De Arcadia en Flor a

Absolucion: mi relación con
Rafael Berrio. Jonas Trueba.
Rafael Berrio in Memoriam.
b Ostegunean, 19:00etan,
Ernest Lluch kultur etxean.
EIBAR Gilles de Rais eleberriari

buruzko solasaldia.
Anjel Lertxundi.
b Asteartean, 19:00etan,
liburutegian.

Donostia b Poesia eta musika

ZUMAIA Ocupación SA

dokumentala. Darahil elkarteak
antolatua, Sahararen aldeko
lankidetza astearen barruan.
b Igandean, 19:00etan,
Alondegian.

BESTELAKOAK
ARETXABALETA Hitz-artea. Jokin

Mitxelena ilustratzailea marrazten
ariko da, adin ezberdinetako sei
idazlek euren lanak irakurtzen
dituzten bitartean.
b Gaur, 19:00etan, Zaraian.
BERGARA Auskalo. Eriz Magoa.
b Gaur, 18:00etan, Seminarixoan.

ZARAUTZ Zaintza ekonomia

feminista ikuspegitik.
Irati Mogollon.
b Asteazkenean, 18:30ean,
Modelon.

BERGARA Oilar bat dago zure

teilatuan. Sonia Muñoz.
Haurrentzat.
b Bihar, 18:00etan,
Seminarixoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
DONOSTIA Artze... Joxan oroituz!
ARRASATE Granito Buffet.

Vagabundos pirenaicos.
Iñigo Iruretagoienaren eta Iban
Roucoren bidaiaren laburpena.
b Astelehenean, 18:00etan,
Kulturaten.

errezitala. Mixel Ducauk eta
Andoni Salamerok gidatuko dute
ikuskizun poetiko-musikala.
b Gaur, 19:00etan,
Koldo Mitxelenan.
DONOSTIA Xabier Lete, aberriaren

BEASAIN Mi pequeño gran

samurái dokumentala eta
solasaldia. Elaxar Lersundi,
Maddi Imaz eta Ekaitz Goikoetxea,
Trans zikloa.
b Gaur, 19:00etan,
Igartza jauregian.

poeta kontaria literatur solasaldia.
Alex Gurrutxaga.
b Astelehenean, 19:00etan,
Ikasbide kultur elkartean.
ERRENTERIA Gure Zirkua.
b Maiatzaren 2ra arte,

Agustinak auzoan.
DONOSTIA 1971. Rafael Berrio

in Memoriam.
b Gaur, 19:00etan,
Ernest Lluchen.

ERRENTERIA Uniko.
Teatro Paraiso. Haurrentzat.
b Gaur, 18:00etan,
Niessenen.

EIBAR Un puente hacia Terabithia
HONDARRIBIA We are the Mods

filma eta solasaldia. Peru
Magdalena eta Naiara Rubio,
7 urtetik gorako haurrentzat,
bullying edo eskola jazarpenaren
aurkako nazioarteko egunaren
harira.
b Gaur, 17:00etan,
Portalean.

b Astelehenean, 17:00etan,
Lanbide kalean.

IRUN Homeland Gone filma.

LEGORRETA Tiritatxoarekin irri

jaialdia. Amua Club 2021.
b Gaur eta bihar,
Itsas Etxean.
LEGAZPI Auskalo. Eriz Magoa.

b Gaur, 19:00etan,

egin. Irrien Lagunak. Haurrentzat.

Amaia KZn.

b Igandean, 18:00etan, antzokian.

ORDIZIA Transformatzen
dokumentala eta hitzaldia.
b Asteazkenean, 18:00etan,
antzokian.

ORDIZIA Noraren sekretua.

ZUMAIA Soukeina, 4.400 días

de noche dokumentala eta
solasaldia. Darahil elkarteak
antolatua, Sahararen aldeko
lankidetza astearen barruan.

Haurrentzat.
b Asteartean, 17:00etan,
antzokian.

@

Euskal Herriko kultur
ekitaldien agenda:
Berria.eus/
zerbitzuak/agenda

Joxan Artze zena oroitzeko hitzak
2018ko urtarrilaren 12an hil zen Joxan Artze poeta, idazle eta musikaria, baina, hiru urte geroago ere, bizi-bizirik
daude hura oroitzeko ekitaldiak. Gaur, 19:00etan, Artze... Joxan oroituz! errezitala eskainiko dute Mixel Ducauk
eta Andoni Salamerok, ikuskizun poetiko-musikal bat —irudian, Salamero, duela bi urte—. ALDUNDIA
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Miren Garate

Artea eta filosofia baliabidetzat
hartuz, hezkuntza programak
sortzen ditu Donostiako Ikertze
kultur elkarteak. 30 urte bete ditu
aurten, eta, orain arteko ibilbidea
gogoratzeko, erakusketa bat jarri
dute Tabakalerako Kutxa kultur
plazan. Atzo ireki zuten, eta ekainaren 27ra arte egongo da ikusgai.
Elkarteko proiektu pedagogikoen
arduraduna da Leire de Miguel
(Lazkao, 1980), eta, Ikertzek urteotan izan dituen mugarriak azaltzeko eskatuta, hizkuntza artistikoekin egindako esperimentazioa, elkarrizketa filosofikoak
txertatu izana eta zinemak hartutako pisua nabarmendu ditu.
Atzo ireki zenuten Ikertzeren 30.
urteurrenari buruzko erakusketa. Zer aurkitu ahal izango da
bertan?
30 urte hauetako errepasoa, hiru
espaziotan banatuta. Hastapenak
bildu ditugu hasierako eremuan,
Ikertzeren lehen hamar urteak.
Hurrengo bietan, berriz, gure
hezkuntza programak ageri dira:
erdikoan, bizikidetzarekin lotutakoak, eta hirugarrenean, zinemakoak.
Nolakoa izan zen Ikertzeren hasiera?
1991n sortu zen, baina aurretik
Arteniño izeneko laborategia zegoen Donostiako San Telmo museoan. [Espainiako] Estatuan museo batek izan zuen lehen arte laborategia izan zen hura, eta
haurrei hainbat hizkuntza artistikotan trebatzeko eta esperimentatzeko aukera ematen zien. Laborategi haren lekukoa hartu
zuen Ikertzek. Adibidez, orduko
kideek Euskal Herriko hemezortzi artista ospetsu bildu zituzten,
Txillida, Oteiza, Marta Cardenas
eta abar, eta joko batzuk sortu zituzten, haurrak trebatzeko artista
horiek erabiltzen zituzten lengoaietan. Haurrek sorkuntzak egiten zituzten, eta, ondoren, artistekin elkartzen ziren, egindakoa
erakusteko. Jolastu leihoan izeneko erakusketa ere egin zuten
sortutako artelanekin. Garai hartan, oso proiektu garrantzitsua
izan zen. Paketatuta zegoen, eta
zabaldu egin dugu oraingo erakusketarako.
Elkartearen zer mugarri aipatuko zenituzke?
Hasierako urteetako mugarri
moduan, lehen aipatutako Jolastu leihoan erakusketa aipatuko
nuke. Gerora, Jorge Oteizaren etikaren eta estetikaren arteko uztarketaren ideiatik abiatuta, erabaki zen elkarrizketa filosofikoek
izan behar zutela Ikertzeren beste

Bizikidetzarekin, hezkidetzarekin, partaidetzarekin eta kulturarekin lotutako programak daude
eremu horretan. Bizikidetzari lotuta, adibidez, Elkarrekin Eraikiz
programa daukagu, Lehen Hezkuntzako haurrekin hainbat ariketaren bidez bizikidetza lantzeko. Hezkidetzan, Begirada Kontzienteak programa sortu dugu,
emakumeen eta gizonen parekidetasuna lantzeko. Partaidetzan,
Donostiako Udalak urte askoan
sustatutako egitasmo bat izan
daiteke adibidea: gaurkotasuneko gaiak lantzen ziren eskoletan,

ELKARRIZKETA

«Gizartea zer unetan
dagoen ere hartzen
dugu kontuan
hezkuntza proiektuak
egiterakoan»

HITZA

«Arauak argi izateak
lasaitasuna ematen du
esperimentatzeko»
Leire de Miguel b Ikertzeko proiektu pedagogikoen arduraduna
Duela 30 urte Ikertze sortu zutenek gauza bat erakutsi dietela dio
De Miguelek: sorkuntzarako gaitasuna denek dutela, baina trebatu egin
behar dela. Sorkuntzaz gain, kritikotasuna sustatzea dute xede elkartean.
bereizgarri bat, bizikidetza sustatzeko modu gisa; hau da, filosofiaren bidez iritsi zen etika Ikertzera. Gizartea zer unetan dagoen
ere hartzen dugu kontuan hezkuntza proiektuak egiterakoan,
eta duela urte batzuk oso garrantzitsua iruditu zitzaigun bizikidetza lantzea. Hizkuntza artistikoen
eta elkarrizketa filosofikoen koktelari zinema batu izana izan da
beste mugarrietako bat. Gaur
egun, berriz, parekidetasuna ari
da indarra hartzen.

Hain zuzen ere, hezkuntza programak egiten dituzue Ikertzen,
artea eta filosofia baliabidetzat
hartuz, eta kritikotasuna eta sormena sustatzea izan ohi dira
zuen helburuak. Nola sustatzen
dituzue balio horiek?
Horrek laburbiltzen du egiten duguna: elkarrizketa filosofikoen
bidez saiatzen gara kritikotasuna
lantzen, eta, sorkuntzarako, artea
erabiltzen dugu; azken urteetan,
zinema, gehienbat. Ikertze sortu
zutenek erakutsi ziguten denok

dugula sorkuntzarako gaitasuna,
baina trebatu egin behar dela.
Horretarako, beharrezkoa da jolaserako arauak argi izatea; hau
da, haurrei edo helduei argi esanez gero arauak zein diren, ziurtasun moduko bat lortzen dute.
Arauak argi izateak lasaitasuna
ematen du esperimentatzeko.
Aipatu duzu erakusketako bigarren eremuan ageri direla egin
izan dituzuen programetako batzuk. Jar dezakezu adibideren
bat?

eta, ondoren, alkatearekin eta zinegotziekin biltzen ziren ikasleak, proposamenak egiteko. Kulturan, Hip-hip Urri programa
daukagu, eta, 2013tik, urriko asteburuetan familia aisialdia sustatzeko tailerrak egiten ditugu.
Erakusketan, zinemari eskaini
diozue hirugarren txokoa. Arlo
horretan zer lan egiten duzue?
Azken urteetan pisu handia hartu
dute zinemari lotutako programek. Alde batetik, Zinea Ikasgelan programa daukagu, ikastetxeetan zinema lantzeko. Begiradak izeneko nazioarteko zinemaldia ere antolatzen dugu. Zinema ez-profesionalari erakusleiho
bat jartzeko sortu genuen jaialdi
hori, eta zazpigarren aldiz egingo
dugu aurten. Munduko hainbat
txokotatik jasotzen ditugu film laburrak. Cecadi da zinemaren arloan daukagun beste egitasmo garrantzitsu bat: aniztasun funtzionala dutenentzako sortutako zinema eskola bat da.
Nondik nora etorri zen eskola
hori sortzeko ideia?
2016an Aquí es posible [Hemen
posible da] film laburra grabatu
genuen. Langileen erdiak zinemako profesionalak ziren, eta
beste erdiak, aniztasun funtzionaleko pertsonak. Konturatu ginen aniztasun funtzionala dutenek, besteok bezala, ikasi ostean
oso ondo egin ditzaketela zinemako lanak. Lanbiderekin elkarlanean sortu genuen zentroa. Aniztasun funtzionala dutenentzat ez
ezik, ikusi izan dugu askorentzat
dela baliabide egokia zinema. Askotariko publikoarekin esperimentatu izan dugu: haurrekin
hasi ginen, Bigarren Hezkuntzan
ere aritu gara, tutoretzapeko etxeetan, Atzegirekin ere egin ditugu
zenbait proiektu...

