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Euskara

Euskara Aurrera. Gazte

Euskaltzaleen Sareko kideak,

apirilean, biharko manifestazioa

aurkezten. MAIALEN ANDRES / FOKU

Miren Garate 

E
uskararen urtea
izango dela esan
izan da 2022ari
buruz; besteak
beste, igaro berria
den Korrikagatik

eta urte amaieran izango den
Euskaraldiagatik. Alabaina,
Gazte Euskaltzaleen Sareko kide-
ek badute kezka bat, iruditzen
baitzaie gazteen artean «euska-
raren aldeko borroka antolatua»
gero eta urriagoa dela. Horri
aurre egin nahian sortu dute
sarea, eta helburutzat jarri dituz-
te euskararen aldeko borrokan
gazte ikuspegia txertatzea eta
belaunaldi oso bat borroka horre-
tara batzea. Apirilaren 8an aur-
keztu zuten beren burua, eta,
besteak beste, Euskara Aurrera
ekinbidearen eta ekinbide horrek
biharko Donostian antolatutako
manifestazioaren sustatzaile dira.
17:30ean hasiko da protesta,
Antiguako tuneletik.
Malen Frantsesena oiartzuarra

da Gazte Euskaltzaleen Sareko ki-
deetako bat. Azaldu du sarearen
jatorrian bi mugarri nagusi egon
direla: alde batetik, 2016an Ba-
rañainen (Nafarroa) egindako
Gazte Eraiki topaketa; bestetik,
2020ko Euskaraldiaren atarian
egindako Gaztealdia ariketa
praktikoa. Hain zuzen ere, Gazte-
aldian, Euskal Herriko hainbat
txokotako bederatzi gaztek bede-
ratzi egunean euskara hutsez bi-
zitzeko erronkari heldu zioten.
«Egitasmo horrek izandako
arrastoa eta balorazioa ikusita,
argi ikusi genuen euskara gazteen
aldetik borrokatzen eta hausnar-
tzen jarraitu behar genuela». 
EHUren Gasteizko campuseko,

NUPeko eta EHUren Donostiako
Ibaeta campuseko euskara talde-
ek hauspotu zuten egitasmoa,

baina Frantsesenak nabarmendu
du edonori dagoela irekita. Bihar-
ko manifestaziora ere «etorkizu-
na euskaraz imajinatzen duten
herritar guztiak» deitu dituzte.
Izan ere, euskararen aldeko bo-
rrokak oraindik «denen beha-
rra» duela plazaratu nahi dute.
«Euskara politizatu behar dugu;
jendeak konturatu behar du eus-
karaz bizi nahi duen eta ezin duen
belaunaldi bat dela gurea».

Espektatiben zama
Horri lotuta, badute sentipen bat
gazteek: leporatzen zaiela ez di-
tuztela bete beren gaineko espek-
tatibak. Hau da, D ereduan ikas-
teko aukera izan, euskarazko
irrati-telebistak eduki eta beste
hainbat erraztasun «eman» zaiz-

kien arren, huts egin dutela lepo-
ratzen zaiela. «Askotan, zama
hori izaten dugu; ematen du ez
dugula bete lehengo borrokaren
jarraipen hori, baina badakigu ez
dela hala».
Frantsesenak nabarmendu du

gaur-gaurkoz oso eremu euskal-
dunekoak diren herritarrek ere
«hautu politiko bat» egin behar
izaten dutela, «oso jarrera aktibo,
kontziente eta militante bat» be-
har izaten dela euskaraz edo eus-
kara hutsean bizi ahal izateko.
«Formaz aldatu da euskararen
gaineko zapalkuntza».
Aski ezaguna da Joxan Artze-

ren esaldi bat: «Hizkuntza bat ez

da galtzen ez dakitenek ikasten ez
dutelako, dakitenek hitz egiten ez
dutelako baizik». Gazte Euskal-
tzaleen Sarekoek moldaketa bat
egin diote adierazpen horri. Ego-
kiagoa iruditzen zaie beste hau:
«Hizkuntza bat ez da galtzen ez
dakitenek ez ikasi eta dakitenek
erabiltzen ez dutelako bakarrik». 
Alegia, sareko kide Frantsese-

nak azaldu duenez, hiztunek ba-
dute ardura, baina, hizkuntza ba-
tek iraun dezan, baliabide mate-
rial batzuk, baldintza batzuk eta
praktikotasuna ere behar ditu.
«Behar ditu babes soziala, babes
administratiboa, babes legala...
Baina euskara guztiz kontrakoa
den egoera batean bizi da». Ho-
rren erakusletzat jotzen dute, esa-
te baterako, euskaraz jakin gabe
ere Euskal Herrian lasai asko bizi
daitekeela jendea.

Indarrak handitu beharra
Euskal Herriko hainbat txokota-
tik ari dira autobusak antolatzen
Donostiako biharko manifesta-
ziorako; mila herritar baino gehia-
goren atxikimendua jaso dute; eta
euskalgintzako hamabi eragilek
ere babesa eman diote Euskara
Aurrera ekinbideari: Euskalgin-
tzaren Kontseiluak, Euskaltzaleen
Topaguneak, Euskal Herrian Eus-
karaz-ek, Jakinek, Elhuyarrek,
Pantailak Euskaraz-ek, Bai Eus-
karari-k, Maizpide euskaltegiak,
Ikastolen Elkarteak, Uemak,
AEK-k eta Elkarrek. 
Frantsesenaren esanetan,

biharko mobilizazioak euskaltza-
leak biderkatzeko eta indartzeko,
euskararen aldeko borroka XXI.
mendera egokitzeko, eta euska-
raren aldeko borroka oraindik
beharrezkoa dela jabetzeko balio
izatea nahi dute. «Euskararen
egoerak bultzada bat behar du,
eta hori ez dugu lortuko ekitaldi
batzuk antolatuz bakarrik».

Gazte Euskaltzaleen Sarea sortu dute, gazteen artean gero eta
urriagoa delakoan euskararen aldeko «borroka antolatua».
Diote euskararen aldeko lanak denen beharra duela oraindik,
herririk euskaldunenetan ere «hautu politiko bat» egin
behar baita. Bihar manifestazioa egingo dute, Donostian.

Ikuspegi eta kideak
gaztetu nahian 

Euskara politizatu behar
dugu; jendeak konturatu
behar du euskaraz bizi
nahi duen eta ezin duen
belaunaldi bat garela»
Malen Frantsesena
Gazte Euskaltzaleen Sareko kidea
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Euskara

Miren Garate 

G
azte Euskaltzaleen Sa-
reko kideek diote ka-
lean eta belaunaldi
berrien artean ez dela

sumatzen euskarari lehengo bul-
tzada emateko energiarik, eta iru-
dipen hori bera dute herri batzue-
tako euskara elkarteetan ere.
Dena dela, badira gazteek presen-
tzia handia duten taldeak. Tolo-
saldeko Galtzaundi elkartean,
esate baterako, hamar kide daude
zuzendaritzan, eta horietako seik
30 urte edo gutxiago dituzte;
Arrasaten ere, Arrasate Euskal-
dundu Dezagun (AED) elkartea-
ren barruan, gazteen beste talde
bat sortu zuten duela 11 urte: Ttak.
Galtzaundiko belaunaldi erre-

leboa «modu naturalean, baina
kezka batetik abiatuta» eman
dutela azaldu du Igor Agirre el-
karteko kideak. 28 herri daude
Tolosaldean, eta txikiak dira ho-
rietako gehienak. «2017an es-
kualdeko herrietako zenbait gaz-
te elkartzen hasi ziren, kezkatuta
zeudelako euskarak beren herrie-
tan izandako jaitsierarekin». Aldi
berean, Galtzaundik ere herrieta-
ra gehiago zabaldu nahi zuen, To-
losan zuelako presentziarik han-
diena, eta kezkatzen zuen nola
erakarri belaunaldi berriak elkar-
tera. Elkarren berri izan, eta ho-
rrelaxe batu dira gazte euskaltza-
leak elkartera. 
Arrasaten, euskararen aldeko

mugimendua «nagusien kontu-
tzat» hartzen zela iruditzen zi-
tzaien AEDkoei. Garai batean,
Txatxilipurdi aisialdi taldea ere
elkartearen barruan zegoen, bai-
na, hark bere aldetik jarraitu oste-
an, ikusten zuten hutsune bat ze-
goela Txatxilipurdiren erabiltzai-
le izatetik elkartean lan egitera
pasatzeko saltoan. Oihan Loiti
Ttak taldeko kideak esan du pau-
so hori sustatzeko grinatik sortu
zela Ttak. «Gazteek euskararen
erabilera sustatzea eta gazteak
aktibatzea dira gure helburuak».

Gakoa, transmisioa
Bi elkarteetan jakitun dira gazte-
en eta haurren euskara erabileran
dagoela jarrita arreta. Baina bai
Agirrek bai Loitik uste dute da-
tuek diotena ekarri behar dela go-
gora: gazteak direla oraindik ere
euskara gehien erabiltzen dute-

nak. «Noski, besteok ere badugu
zer hobetua, baina Tolosaldean,
orain 30-50 urte dituztenak dira,
batez ere, aurrerapausoa eman
behar dutenak». Galtzaundin
uste dute transmisioan dagoela
gakoa eskualdean: etxeko eta ai-
sialdiko transmisioan. 
Azken kale neurketaren arabe-

ra, herririk euskaldunenetan, ar-
nasguneetan, izan du jaitsierarik
handiena euskararen erabilerak.
Belaunaldi berriei entzuteko pre-
mia dagoela esan du Agirrek, eta
diskurtso berriak sortzeko pre-
mia ere badagoela: «Euskal He-
rrirako diskurtsoak behar ditugu,
baina gune euskaldunetarako
diskurtsoak ere behar ditugu, ho-
rietako euskaltzaleek bizi dugun
egoeraz jabetzeko eta kontzien-
tzia pizteko». 
Horri lotuta, Galtzaundiko ki-

dearen esanetan, ikastera eskual-

detik kanpora joandakoan pizten
zaie askotan gazteei euskararen
aldeko kontzientzia, eguneroko
bizitza ez hain euskalduna or-
duan ezagutzen dutelako. Kan-
poan dauden urte horietan, zaila
izaten da herriko euskara elkarte-
aren lanari atxikitzea. «Baina
euskararen aldeko kontzientzia
pizten zaie, eta ikasketak amaitu
berri dituzten gazteak dira gure
elkartera gehitu diren gehienak,
22-30 urtekoak». 

Nerabezaroko etena
Arrasaten, nerabezarotik gazte
izatera arteko tarte hori dute be-
giz jota Ttak euskara elkartean.
«Garai batean, nerabeak urrun-
du egiten dira euskaratik, eta gaz-
telaniaz hasten dira», esan du
Loitik. Uste du haien erreferente-
ak gaztelaniaz aritzea izan daite-
keela horren arrazoia. «DBH 4tik

edo batxilergotik aurrera, hitz
egiten duzun hizkuntza hori hau-
tu politiko bilakatzen denean,
jendea euskaraz bizitzera buelta-
tzen da». Alabaina, ohartarazi du
gazte batzuk berriz ere euskaraz
bizitzera ez itzultzeko arriskua
dakarrela urte horietako hutsu-
neak. «Horregatik, ezinbestekoa
da nerabezarotik helduarorako
tarte horretan euskaraz bizitzeko
saiakera egitea».
Iazko kale neurketaren emai-

tzak ez dituzte oraindik Arrasa-
ten, baina, Loitiren esanetan, ez
daude baikorregi, neurketak egi-
ten aritu zirenean ez baitziren oso
irudipen onarekin geratu. «Eus-
kara modu transbertsalean lan-
tzea oso garrantzitsua da, baina
gai gisa ere landu behar dugu;
bestela, datuek txarrera egiten ja-
rraituko dute».

Tolosaldeko Galtzaundi euskara elkartean zuzendaritzako kideen erdiak baino gehiago dira 
30 urtetik beherakoak; Arrasateren kasuan, Ttak euskara elkartean ere gazteak biltzen dira.

Erreleboa lortu duten taldeak

Arrasateko Ttak euskara elkarteko kideak, apirilaren 8an, Donostian, Korrikaren amaierako ekitaldian. HITZA

Tolosaldeko Galtzaundi elkartea, maiatzaren 11n, Alegian, batzarrean. HITZA
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Asier Zaldua Urretxu

Kalean jaio, eta, senarrarekin ba-
tera, baserrirako jauzia egin zuen
Izaskun Arrutik (Zizurkil, 1979),
nahiz eta umetan ia astero joaten
zen baserrira, Oriora, amaren
jaiotetxera. Urretxu eta Zumarra-
gako Herri Kirol Elkarteko zuzen-
daritzan hutsuneak zeudela-eta,
ia oharkabean sartu zen herri ki-
rolen munduan, eta seme-alabe-
kin batera «oso momentu poli-
tak» bizitzen ari dela aitortu du.
Baserri mundua asko maite du-

zu, baina baserrian jaiotakoa al

zara?

Kaletarra naiz, baina nire senarra
[Jon Zubillaga] Igeldoko Borda
baserrian jaiotakoa da. Duela 45
bat urte baserria erre egin zi-
tzaien, eta Ezkioko Agerre Handi
baserrira etorri ziren bizitzera.
Duela bost urte arte Ezkion bizi
izan ginen gu ere; egun, Zumarra-
gan bizi gara. Dena den, senarra
ezagutu aurretik ere baserrizalea
nintzen. Ama Orioko Munieta ba-
serrikoa da, eta txiki-txikitatik
baserriarekin harremana izan
dut. Aitak goizetik lan egiten
zuen, eta ia arratsaldero amaren
familiaren baserrira joaten ginen;
asteburuetan ere bai. Belar garaia,
patatak atera, sagarrak bildu, sa-
gardoa egin, esnetarako behiak...
Betidanik bizi izan dut hori. Ama-
ren familian 11 anai-arreba ziren,
eta lehengusu guztiak baserriko
lanetan laguntzera joaten ginen.
Lanera joaten zineten, baina

oroitzapen ona duzu...

Txikitatik laguntzera joaten gi-
nen, eta balio hori oso barneratua

dut. Elkarlanari garrantzi handia
ematen diot.
Baserriko bizimodua gogorra al

da?

Baserritik kanpo ere lan egiten
duenarentzat oso gogorra da be-
lar garaia. Gauerdira arte lanean,
hurrengo egunean haurrak ikas-
tolara eraman beharra... Baserri-
tik bizi denaren egoera ere oso go-
gorra da. Eguneko ordu guztiak

gutxi dira lanak aurrera ateratze-
ko, baina gustuko duenak aurre-
ra egiteko aukera du. Hori bai,
egoera gero eta okerragoa da.
Gogo handia behar da baserritik
bizi nahi izateko: lanorduak asko
dira, eta soldata, berriz, eskasa.
Nagusia zu zeu zara, baina ardura
ere zeurea da. Gaur egun oso zaila
da baserritik bizitzea. Baserritik
kanpo lan egiten duenak soldata
finkoa du, eta buruko min gutxia-
go ditu; baserria zaletasun gisa
dute horiek.
Baserrizalea izateaz gain, herri

kirolen zalea ere bazara. Biak lo-

tuta al doaz?

Bai, noski. Urretxu eta Zumarra-
gako Herri Kirol Elkartean zuzen-

daritzak kargua uzteko asmoa
zuelako sartu nintzen ni. Senarra
hasieratik da elkarteko kidea. Zu-
zendaritzan erreleborik ez baze-
goen taldea desegin egingo zela
esan zidan, eta hurrengo bilerara
joatea erabaki nuen. Bazkide gisa
onartu ninduten, eta idazkari
kargua hartu nuen, paper kontua
baitzen euren buruhauste nagu-
sia. Ordurako beste batek ere bere

burua aurkeztu zuen,
eta, paper kontuez ardu-
ratuko zena ere bazeu-
katenez, errazagoa izan
zen beste hiru kide lor-
tzea. Gorabehera batzuk
medio, aurtengo mar-
txoan aldatu egin dugu
zuzendaritza.
Elkartea desagertzeko

arriskua zegoela esan

duzu...

Urretxu eta Zumarraga-
ko Herri Kirol Elkarteak

historia luzea du, eta Gipuzkoan
oso herri kirol elkarte gutxi dau-
de, gainera. Herri kirol elkarteak
eta taldeak gure kirolen, gure tra-
dizioen, gure kulturaren... zain-
tzaileak dira. Herri kirol taldeak
galtzen badira, gure kirolak eta
tradizioak galtzeko arriskua
dugu.
Zer ekitaldi antolatzen dituzue

elkartean?

Zazpi ekintza antolatzen ditugu
urte guztian: Pazko asteleheneko,
San Joan eguneko, Buzkantza
eguneko eta Santa Lutzi eguneko
ekitaldiak, eta hiru idi proba: Zu-
marragako jaietakoa, Urretxuko
jaietakoa eta Santa Lutzi eguneko
finala.

«Herri kirol taldeak
galtzen badira, gure
kirolak galtzeko
arriskua dugu»
Izaskun Arruti b Urretxu eta Zumarragako Herri Kirol 

Elkarteko zuzendaritzako kidea

Baserriko bizimodua, herri kirolak eta sukaldaritza, hiru punta
horiek ditu Arrutiren egunerokoak. Urretxu eta Zumarragako
Herri Kirol Elkarteko zuzendaritzako kidea da gaur egun. 

Txikitatik laguntzera joaten
ginen amaren familiaren
baserrira, Oriora, eta balio hori
oso barneratua dut»

«Gogo handia behar da
baserritik bizi nahi izateko:
lanorduak asko dira, eta
soldata, berriz, eskasa»

‘‘
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Gustuko herri kirol dizipli-

na?Lastoa altxatzea polita iru-

ditzen zait. Ingudea, trontza

eta harri zulaketa ere bai.

Hainbestetan ikusi ez ditugun

horiek gustatzen zaizkit.

Zeintzuk probatu dituzu zuk

orain arte? Gehienak dagoe-

neko! Lokotx biltzen ere ibili

naiz.

Kirolari bat? Neskak. Sekula-

ko meritua dute. Gero eta

gehiago daude, eta tokia egi-

ten ari dira. Pazko Bigarreneko

jaian, Zumarragan, txundituta

utzi ninduen Olaia Esnaolak.

14 urterekin harria horrela al-

txatzea...

Mendizalea ere bazara.

Mendi bat?Mendia gusta-

tzen zait, bai, baina mendira

joateko astirik ez dut. Hernio

esango dut.

Zumarragako mendi bat?

Beloki asko gustatzen zait,

baina aspaldi honetan bide-

gorrira bakarrik joaten naiz.

Gipuzkoako txoko bat?Orio

eta Igeldo artekoa: itsasoa,

berdea... Zoragarria da.

Semearekin trontzan. Urretxu eta Zumarragako Herri Kirol Elkartean

sartuta, seme-alabekin kirola egiten hasi da Izaskun Arruti. Irudian, 

semearekin trontzan, Zumarragako Pazko Bigarreneko jaian.HITZA

Harri berezi bat ere atera zenu-

ten plazara...

Hala da, bai. [Andoni Iruretagoie-
na] IzetaVI.a-k oso harri berezia
altxatu zuen. 1960 inguruan, Az-
peitiko Oñatz auzoko Kojua fe-
rratzaileak Urretxuko kanpitoan
zuen ferratokira ekarri zuen 100
kiloko zilindroa, astoarekin. Zu-
marragako Elorriaga baserriko
Jose Antonio Aranberrik Elizalde
baserrira igo zuen bizikletaz eta
bertako ganbaran egon zen bi ur-
tez. Auzoko gazteek desafioak
egiten zituzten harriarekin. Eli-
zalde baserriko nagusiak, gazteek
sortzen zuten zalapartarekin naz-
katuta, bertatik eramateko esan
zien. Elorriagara eraman zuten,
idiekin, eta bertan egon da azken
hamarkadetan. Harria altxatu
dutenen zerrenda luzea da: Paulo
Aranberri zena, Aizpuruko Maria
[Aranberri; Zumarragako baserri
bat da Aizpuru], Jexux Lizarazu...
Plazara bitan bakarrik atera dute:
Ezkizuko igerilekuan [Ezkio] egin
zuten jaialdi batean, eta maiatza-
ren 7an egin genuen festan. 
Urretxun eta Zumarragan idiza-

letasun handia dago, ezta?

Bai, baina ikusleak helduak dira
eta sarrera doakoa da. Sarrera ko-
bratuko balitz, ez dakit plaza be-
teko genukeen. Buzkantza egu-
neko saioan, adibidez, batzuetan
plaza beteta egon zen, eta beste
batzuetan hutsuneak ikusten zi-
ren. Benetako zaleek saio osoa ja-
rraitzen dute.
Idi askoko tokia da Urretxu eta

Zumarraga ingurua...

Bai, baina gazteen artean Ipeña-
rrieta jauregikoak [Urretxu] ba-

karrik hartu du erreleboa. Oso
gazteak dira gehienak, eta orain-
dik ez dira atera plazara. Gero eta
idi pare gutxiago daude, gainera.
Izan ere, gero eta garestiagoa da
idiak mantentzea; pentsuaren
prezioa asko igo da. Idiak eduki-
tzea kapritxoa da, sakrifizio han-
dia. Urretxu eta Zumarragako idi
gehienak herrirako daude presta-
tuta, eta ez dute parte hartzen he-

rritik kanpoko probetan. Idiak
mantentzea, gainera, ez da diru
kontua bakarrik: idiei jaten eman
behar zaie, entrenatu, garbitu...
Hogei minutu behar dira idiak lo-
tzeko bakarrik eta astean bizpahi-
ru entrenamendu egin behar dira;
ordu asko behar dira. Dagoeneko,
garai batean baino baserri gutxia-
gotan dituzte idiak. Urretxu eta
Zumarragako txapelketan ha-
mahiru idi parek parte hartzen
zuten lehen, eta aurten lau pare
ariko direla uste dut. Hori bai, oso
serio lan egiten dute. 
Herri askotan idi probak galdu

egin dira. Zergatik uste duzu eu-

tsi zaiela Urretxun eta Zumarra-

gan?

Tradizio bat dago hemen, eta adi-
nekoek eutsi egin diote. Etxe ba-
tzuetan oso idi onak eduki dituz-
te, sari asko irabazi dituzte, eta
atzetik etorri direnak horri eusten
saiatu dira. 
Baserri munduaz eta herri kirol

zaletasunaz aritu zara, baina

egun ez zara baserri batean bizi

eta herri kirolena zaletasun hu-

tsa da. Zertan lan egiten duzu?

Sukaldaritza ikasi nuen
Donostian eta ostalari-
tzan lan egin izan dut
beti. Tolosan, Zizurkilen,
Urnietan, Bidanian,
Mandubian... Azken ur-
teak Zumarragan eman
ditut. 
Sukaldean lan egin izan

duzu beti?

Denetik egin izan dut.
Lehen urteak zerbitzari
lanetan eman nituen, ba-
rran eta jangelan. Egun,

Zumarragako ospitaleko kafete-
gian lan egiten dut, sukaldean;
hamalau urte daramatzat bertan. 
Ospitaleetako kafetegiak toki

bereziak dira...

Ospitaleetako kafetegietakoa lan
gogorra da. Lan asko dago beti:
goizeko lehen ordutik iluntzera
arte. Bazkariak, ogitartekoak,
pintxoak, sandwichak... Ezagun
batek behin esan zidan beti feste-
tan gaudela dirudiela, lan asko
izaten dugulako.
Lan karga festetan dauden he-

rrietako tabernetakoa izango

da, akaso; giroa, ordea, ez.

Ospitaleko kafetegian, broma gu-
txi. Ezagunekin bakarrik egiten
ditugu bromak. 

Urretxu eta Zumarragako Herri
Kirol Elkarteak historia luzea
du, eta Gipuzkoan herri kirol
elkarte gutxi daude, gainera»

«Ospitaleetako
kafetegietakoa lan gogorra da.
Lan asko dago beti: goizeko
lehen ordutik iluntzera arte»

‘‘

ASIER ZALDUA

Zuzendaritza berriak ekitaldi

berezirik antolatu al du?

Pandemia garaian, aspertuta
geunden etxean eta beste zerbait
antolatzea erabaki genuen, bai.
Gainera, herri kirol jaialdirik an-
tolatu ezin zenez... Herri kiroletan
ibilitako Urretxu eta Zumarraga-
ko emakumeak omendu geni-
tuen, eta, arrakasta ikusita, soka-
tira taldean ibili zirenak ere
omendu genituen. Izan ere, Urre-
txu eta Zumarragako sokatira tal-
dea punta-puntan ibili zen urte
batzuetan.
Zure senarraren familian, berriz,

idizaleak dira, ezta?

Etxean idiak eduki dituzte betida-
nik eta hiru anaiak giza proban
ere aritutakoak dira. 
Zu inoiz ez al zara aritu herri kiro-

letan?

Orain ari naiz! Norberak ez badu
parte hartzen, zaila da gainontze-
koak animatzea. Seme-alabekin
parte hartzen dut. Semeak 22 urte
ditu, eta alabak, 13. Senarrak, be-
rriz, epaile eta laguntzaile lanak
egiten ditu, batik bat. Esperien-
tzia honek seme-alabekin kirola
egiteko aukera eman dit eta oso
gauza polita da hori. Orain ez ba-
dut egiten, aurrerago ezingo dut
egin. Adinean aurrera goaz, eta,
gainera, ni inoiz ez naiz izan kiro-
laria. Baina oso momentu politak
bizitzen ari naiz herri kirolei es-
ker. Seme-alabak gozatzen ikus-
tea, euren ilusioa ikustea... Seku-
lakoa da hori. Semeak 22 urte ditu
dagoeneko, baina alabaren ka-
suan oso berezia da: maiatzaren
7ko herriko sokatira txapelketa-
rako taldekideak bilatzen ibili
zen, adibidez. Gainera, gazteen
artean zaletasuna suspertu beha-
rra dago. Bestela, Urretxu eta Zu-
marragako Herri Kirol Elkartea
desagertzeko zorian egongo da
berriro, eta herri kirolak ere bai.
Maiatzean, herri kirolen inguru-

ko festa eta idi proba lehiaketa-

ren finala izan dituzue Zumarra-

gan eta Urretxun...

Herri kirolen inguruko festan
jende gehiagok parte hartzea es-
pero genuen, baina gustura geldi-
tu ginen. Lehen edizioa izan zen,
eta, gainera, ekitaldi asko egon zi-
ren asteburu horretan. Beste da-
tarik ez genuen, ordea: taldekako
pentatloia eta idi proben finala iaz
atzeratutako ekitaldiak ziren, eta
udalak ekainaren 30a baino lehen
egin behar genituela esan zigun.
Zuzendaritza martxoan aldatu
genuenez, eta maiatzetik aurrera
epaileak lortzea zaila izango ze-
nez, maiatzaren 1eko eta 8ko as-
teburuak bakarrik genituen libre.
Sokatira txapelketan zortzi taldek
parte hartu zuten, eta oso ondo
pasatu genuen. 
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‘Noreuskalagoka’

D
enboraren makinara
bideratu zidan gogoa
Joseba Egibarren
adierazpen batzuen

harira joan den astean sortutako
polemikak. Labur: a) euskaldun
egiten gaituena euskara dela esan
zuen Egibarrek; b) «el euskera es
lo que nos hace vascos» izan zen
esaldiaren itzulpena EAJk pren-
tsara igorritako oharrean; c)
«Quien no habla euskera no es
menos vasco», adierazi zuen
Izaskun Bilbao EAJren eurodipu-
tatuak, Egibarren adierazpena-
ren itzulpenak eragindako es-
pantu haserretuak baretzeko.
Zehazki, hogeita gutxi urte ni-

tuen egun batera eraman nin-
duen polemika horrek. Donos-
tiako Gipuzkoako plazan nago.
Hogeita hamar bat lagun gaude,
gazteak denak, autobusaren zain

Hanburgora joateko, hango oku-
pazio mugimendua bertatik ber-
tara ezagutu nahian. Gure espe-
dizioko bi mutil gazte elkarrekin
txantxetan ari dira, neure ondo-
an, batak besteari, erdaraz, hi-
tzezko lehian, «Yo soy más vas-

co que tú» esanez, ironia kriti-
koz, hau da, ergeltzat emanez
antzezten ari diren norgehiagoka
hori.
1980ko hamarkadaren amaie-

rako bi gazte haiek «más vasco»
izateko lehiaz futitzen ari baziren
ere, eszena horrek erakusten du
lehia hori bazegoela orduko gi-
zartean. Urte batzuk lehenago,
inor gutxik nahi zuen izan bela-
rrimotx, mantxurriano, koreano
edo hezurbeltz, baina ordurako
izendapen horiek desagertzen eta
politikoki ez zuzentzat jotzen ha-
siak ziren; urteak zituen Xabier

eta GRAPOko hiru kide —Jose
Luis Sanchez Bravo, Ramon Gar-
cia Sanz eta Humberto Baena—
fusilatzeko agindua eman zuene-
tik. Bazen, hala ere, halako vas-
competencia, basqueconcurren-
ceedo noreuskalagokamoduko
bat. Eta bada gaur egun ere, Egi-
barren hitzek sortutako polemi-
kak erakusten duenez. 
Ez dut uste gaur egun inork

ukatzen dionik ezein euskal he-
rritarri vascoedo basque izaera-
rik —behiala hitz horiek euskal-
dunhitzaren sinonimo izan bazi-
ren ere, Jose Mari Pastorrek
oraindik orain gogora ekarri due-
nez, Eugiko emakume batek
1980ko hamarkadan esandako
hitzak berrituz: «Yo ya no soy
vasca, porque no hablo 

vasco»—. Gaur egun, euskaraz ez
jakiteak inor «menos vasco»
sentiarazten badu, berak azaldu
beharko du zergatik den hori, eta
arazoak irtenbiderik ba ote duen,
euskarari hegoak are gehiago
moztetik aparte.

«Euskalduna naiz eta harro
nago», aldarrikatu zuen aspaldi
Fermin Muguruzak. Ulertzekoa
da euskaraz ikasi duenaren ha-
rrotasuna —bejondeiela hori egin
duten guztiei!—, baina esaldia, in-
terpretazio okerren —eta batzue-
tan maltzurren— bidez, erdaldu-
nen gutxiespentzat jo dute askok.
Orain, berriz, ez al da gero eta in-
dartsuago sumatzen bazterretan,
zuzenean esaten ez bada ere,
«Erdalduna naiz eta harro nago»
aldarrikatu nahia?
Horiei gehitzen badizkiegu,

halakorik zuzenean ez esan
arren, «Euskaraz analfabetoa
naiz eta harro nago» aldarrika-
tzen dutenak —gutxieneko alfa-
betatze maila eskatzen duten jar-
dueretarako erdararekin aski du-
tenez, euskaraz alfabetatu
beharrik sentitzen ez duten eus-
kaldunak—, panorama eskasa du
euskarak hurrengo urte eta ha-
markadetarako.
Noreuskalagoka-k ez ditu la-

gungarri izango.

Ez al da gero eta
indartsuago
sumatzen

bazterretan,
zuzenean esaten ez

bada ere,
«Erdalduna naiz eta

harro nago»
aldarrikatu nahia?

Irudiab Donostia 

Lehian egindakoa eskertzeko ekitaldia
Super Amara Bera Berak hirugarrenez jarraian irabazi du Espainiako Ohorezko Maila, eskubaloian; Realak, be-

rriz, bigarren amaitu du Espainiako Liga, futbolean, eta Txapeldunen Ligan ariko da hurrengo sasoian. Kirol ar-

loan egina eskertzeko, aldundiak asteartean harrera egin zien bi taldeei —irudian, dantzari bat aurreskua dan-

tzatzen—. Alba Menendez (Bera Bera) eta Nerea Eizagirre (Reala) kapitainek plaka bana jaso zuten. A. C. / FOKU

Leteren Haur andaluz bati se-
haska kanta-k; eta urteak ziren
Francok, diskriminazio etnikorik
egin gabe, Angel Otaegirekin ba-
tera Juan Paredes Manot, Txiki

Donostiako Etxetek zerbitzuko langileek
greba mugagabeari ekingo diote gaur 

DONOSTIA bGipuzkoako Foru Aldundiaren zerbitzua den Donostia-
ko Etxetek-eko langileek greba mugagabeari ekingo diote gaur; «lan
hitzarmen duina» eskatzen dute. Elbarritasun edo mendekotasunen
bat dutenei laguntza produktuak eta laguntza teknikoa eskaintzen
dizkie Etxetek-ek —Aita Menni enpresak kudeatzen du—.

«Gipuzkoako hiriburuak ezin
dio ezetz esan Basque Culinary
Centerren egoitza berriari;
ikerketari, berrikuntzari eta
talentuari tokia egingo die»

Eneko Goia
Donostiako alkatea

Bellota enpresak lau milioi euroko
inbertsioa egin du, eskariari erantzuteko

LEGAZPI bLegazpiko Bellota enpresak lau milioi euroko inbertsioa
egin du Europa hegoaldeko, Afrika iparraldeko, Ekialde Hurbileko eta
Latinoamerikako aitzur eta mailu eskariari erantzuteko. Aurrerantze-
an, egunean 4.000 aitzur egitetik 7.200 egitera igaroko da Bellota.

Gipuzkoako Hitza-k irakurleen eskutitzak argitaratzen ditu. Ez dituzte 3.400 karakte-

re 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

%

Bostehun korrikalarik parte hartuko dute
maiatzaren 29an Zegama-Aizkorri proban

ZEGAMA bHiru urte geroago, maiatzaren 29an jokatuko dute Zega-
ma-Aizkorri mendi maratoia. 21. aldia izango da aurtengoa, eta bos-
tehun korrikalarik parte hartuko dute. Irteeran izango dira, besteak
beste, Kilian Jornet, Aritz Egea, Oihana Kortazar eta Sara Alonso.



Miren Garate 

Bost urte dira Gipuzkoako zahar
etxeetako lan gatazka hasi zela,
eta, azken bi urteetan, bildu ere ez
dira egin sindikatuak eta patro-
nala. Apirilean berrekin zieten
negoziazioei, langileen ordezka-
riek eskatuta, eta bi bilera egin di-
tuzte orain arte. Gaur dira berriz
elkartzekoak. Halako egoera bat
desblokeatzeko giltza Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak duela uste
dute ELAk eta LABek; horregatik,
hari ere eskatu zioten negoziazio
mahaira joateko. Arduragabeke-
ria iruditu zaie ez parte hartzea
erabaki izana.
Maialen Aranburu ELAko Gi-

zarte Ekintzako arduradunak go-
goratu du ehuneko handi batean
titulartasun publikoa duen zerbi-
tzua dela zahar etxeetakoa, nahiz
eta enpresa pribatuen esku dago-
en kudeaketa. Pandemia bat tar-
tean egon denean, eta «gertatuta-
koak gertatuta», garrantzitsua
iruditzen zaio patronala interpe-
latzea, baina, batik bat, aldundia
interpelatzea. «Bada garaia al-
dundiak bere gain hartzeko dago-
kion ardura». 
Iritzi bera du Eñaut Alvarez LAB

sindikatuko arlo soziokomunita-
rioko Gipuzkoako arduradunak.
«Irtenbide baten bilaketan, zuze-
neko parte hartzea izan behar du
aldundiak». Luzera begira, gai-
nera, bestelako neurri batzuk ere
hartu beharko direla nabarmen-
du du. «Ezinbestekoa da langile-
en antolakuntza, eta, orain, neu-
rri batzuk hartu behar ditugu,
baina behin-behineko hobekun-
tzetatik harago, publifikazioa da
gatazka honi behin betiko irtenbi-
dea emateko modua».

Ratioak aldatzeko eskaera
Besteak beste, sindikatuen alda-
rrikapen nagusietako bat ratioak
hobetzea da, eta azaldu dute al-
dundiarekin zuzenean hitz egin
beharreko gai bat dela hori, ez de-
lako lan hitzarmenaren bidez
arautzen. Puntu horri dagokio-
nez, Alvarezek dio Maite Peña Gi-
zarte Politikako foru diputatuak
aipatu izan dituen datuak ez dire-
la zuzenak. «Hiru erabiltzaileko
langile bat dagoela esan izan du,
baina batzuetan langile bakoitzak
hamabost erabiltzaile ere zaindu
behar izaten ditu». 

ELA (%60ko ordezkaritza) eta
LAB (%19) ez ezik, CCOO Euskadi
(%10) eta Euskadiko UGT (%8) ere
badaude negoziazio mahaian; en-
presen ordezkaritza, berriz, Ade-
gi, Garen, Matia eta Larenek osa-
tzen dute. Gaurko bilerara propo-
samen zehatzak eramateko eska-
tu diete ELAk eta LABek. «Eta
ekartzen ez badu, gu aurrerantze-
an ez gara joango negoziazio ma-
hai horretara. Benetan negoziatu
behar ez badugu, ez gara fikzio bat
elikatzen eta kanpora begira ne-
goziazio bat dagoela irudikatzen
arituko», esan du ELAko kide
Aranburuk. 
Bost urteotan, hasieran eginda-

ko eskaerak iraungi ere egin dire-
la azaldu du. Esate baterako, sol-
datetan, 2021era arteko igoerak
proposatu zituzten. Aranbururen
esanetan, ELA prest dago eskaera
horiek eguneratzeko. «Benetan
borondatea baldin badu, ariketa
berbera egiteko eskatzen diogu
patronalari, orain arteko bi bile-
retara ez baitu proposamenik
ekarri». Hark ere esan du patro-
nalak gaur egiten duena «gakoa»
izango dela aurrera begira. «Ne-

goziazio kolektiboan parte hartu
behar badu, proposamenak eka-
rri behar ditu. Bestela, negoziazio
prozesua blokeatzeko jarrera bat
duela ulertuko dugu».

Negoziazio mahai horretara
eramango dituzten eskaeretako
batzuen berri ere eman dute bi
sindikatuek. ELAk, adibidez, sol-
data igoerez gain, beste hainbat
puntu landu nahi ditu: antzinata-
sunari, jaiegunetako plusei, jar-
dunaldi murrizketei, atsedenaldi

ordainduei, berdintasun planei
eta abarrei lotutako hobekuntzak
eskatuko ditu. «Sektore erabat
feminizatua da, eta partzialtasun
handia dago; soldatak berez txi-

kiak izanda, horrek guz-
tiak prekaritate egoera
handia dakar».
Orain arte lan hitzar-

menetan sartu ez den
puntu bat ere negoziatu
nahi du ELAk. Antsietate
kasu ugari daude langile-
en artean, eta Aranburu-
ri beharrezkoa iruditzen
zaio COVIDari lotutako
erreparazio emozionala-
ren gaia ere lantzea.
«Pandemian bizi izan-
dakoa oso gogorra izan
da. Langileekin jorratzen
ari gara nola sartu erre-
parazio emozionalerako

neurriak, baina beharrezkoa iru-
ditzen zaigu».
LABek herrialde mailako sek-

toreko hitzarmen bat nahi du,
soldata eskaletan gaur egun dau-
den aldeak desagertu ahal izate-
ko. «Guretzat, presazkoa da lan
baldintzak berdintzea eta hobe-

tzea. Egoitza kudeatzen duenaren
arabera, aldeak daude lan berbera
egiten duten langileen artean, eta
hori gertatzen da ez dagoelako
herrialdeko hitzarmenik». Ho-
bekuntza ekonomikoetatik hara-
go, hobekuntza sozialak ere ezta-
baidatzea ezinbestekoa dela dio
Alvarezek, hala nola kontziliazio-
ari lotutako neurriak, berdinta-
sun planak... «Hainbesteko aha-
legina egin duten langileek aitor-
tza sozial eta ekonomikoa merezi
dute, eta orain da lan hori aitor-
tzeko momentua». 

Denei eragiten dien gaia
Alvarezek nahiz Aranburuk na-
barmendu dute zahar etxeetako
lan gatazkak gizarte osoari eragi-
ten diola, ez langileei bakarrik.
«Zaindua izateko eskubidea
urratzen da, eta hori bermatzea
dagokigu guri», esan du Alvare-
zek. Aranburuk gaineratu du
gaur egun jendeak ez duela zahar
etxeetan lan egin nahi, baldintzak
«oso txarrak» direlako. «Orain-
txe, egoera hain gogorra izanda,
ordezkapenak ere ezin dira egin,
ez dagoelako jenderik. Bizitzen
ari garen egoera oso gogorra da,
eta horren azken ardura aldun-
diarena da».
Gaurko bileraren aurretik, atzo

bi sindikatuek grebara deitu zi-
tuzten langileak, eta bakoitza
bere aldetik mobilizatu zen. ELA-
ren kasuan, adibidez, 258. greba
eguna izan zen. 

Mahaian nahi dute aldundia 

Gipuzkoako zahar etxeetako itunaren negoziazio mahaiko bilera izango da gaur bELAk eta
LABek «dagokion ardura» hartzeko eskatu diote aldundiari, eta proposamen bat patronalari

Gipuzkoako zahar etxeetako langileek egindako protestetako bat, otsailean, Donostian. ANDONI CANELLADA / FOKU
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[Patronalak] Proposamenik
ekartzen ez badu gaur, gu
aurrerantzean ez gara joango
negoziazio mahai horretara»
Maialen Aranburu
ELAko Gizarte Ekintzako arduraduna

«Hainbesteko ahalegina egin
duten langileek aitortza sozial
eta ekonomikoa merezi dute,
eta orain da momentua»
Eñaut Alvarez
LABeko Gipuzkoako arlo soziokomunitarioko
arduraduna

‘‘



Ane Olaizola 

B
adago jendea zigi-
luen edota komi-
kien bildumak egi-
ten dituena; nik ha-
rresiak biltzen di-

tut». Hala aurkeztu du bere burua
Aitor Gonzalezek (Portugalete,
Bizkaia, 1973), bere azken liburuaz
hizketan hasita. Fisikoki ez bada
ere, paperean bildu ditu horren-
beste erakartzen duten harresiak,
eta jendaurrean jarri, Murallas de

Guipúzcoa (Gipuzkoako harre-
siak) liburuaren bidez.
Aurretik, Bizkaiko

harresiei buruzko
hamar liburuki kale-
ratuak ditu Gonzale-
zek, eta Gipuzkoako-
en inguruko lan
monografikoa ondu
du orain. Egileak
azpimarratu duenez,
harresiek lotura
zuzena izan dute
udalerrien garapen
urbanistikoarekin,
eta, hirigintzari
buruzko jakin-minak
bultzatuta, bi urtean
aritu da lurraldeko
harresien eta horien
arrastoen inguruko
informazioaren bila:
«Harresien inguruko lanak oso
sakabanatuta daude, eta bilaketa
lan handia egin behar izan dut
informazio hori guztia liburuki
bakarrean biltzeko». Harresiak
dauden edo zeuden herrietara
joan, liburu zaharrak eskuratu,
artxiboetara jo, landa lana egin...
«Lan neketsua izan da», azpi-
marratu du egileak. Egindako
ahaleginak, ordea, 640 orriko
corpusa hartu du; horietatik 323,
argazkiz osatuta: «Nik tokian
bertan ateratakoak dira asko, eta
argazki zaharrekin uztartu dut
lana. Esaterako, Donostia osoa
harresituta agertzen den argazki

bat ageri da. Ez da oso ezaguna,
baina bai zirraragarria». 

Harresi asko, abandonatuta
Gonzalezen esanetan, Gipuzkoan
harresien «arrasto asko» daude,
baina ikusgai daudenak «dozena
bat inguru» dira, eta gehienak
abandonatuta daude: «Badaude
salbuespenak, baina ia guztiak
egoera eskasean daude; asko,
hondamendi egoeran». Hain zu-
zen, haren arabera, Gipuzkoako
harresien %90 «galduta» daude
egun: «Murru gehienak XIX.

mendean desagertu
ziren, eta, paradoxi-
koa badirudi ere, ge-
rrengatik baino
gehiago, hiriaren ga-
rapen urbanistikoa-
ren ondorioz galdu
ziren; izan ere, harre-
siek hiria zabaltzea
eragozten zuten».
Gipuzkoan, Hon-

darribiko harresia da
ezagunena, baina
beste bi azpimarratu
ditu liburuaren egile-
ak: Donostiakoa da
bat. Gonzalezek jaki-
narazi duenez, 125
metro luze den hor-
ma-atal bat zutik
dago oraindik hiriko

portuan. Lurpean dagoen apar-
kaleku batean, berriz, berrehun
metroko harresi bat bisita daite-
keela ere adierazi du. Bestalde,
Leintz Gatzagako murrua aipatu
du: «Luzera handiko zatiak kon-
tserbatzen dituzte han, eta zutik
ditu lau ate».
Argitaratu berri duen liburuan

Gipuzkoako harresien «ikuspegi
orokorra» emateaz gain, horiei
buruzko «informazio berria» 
kaleratu duela azpimarratu du
egileak; hainbat herritan, gainera,
beste hipotesi batzuk erantsi diz-
kiete harresien ibilbideei: «Usur-
bilen eta Urretxun, esaterako, ha-

rresiak ofizialki trazatuta daude,
baina horiei hainbat aldaketa egin
dizkiet». Halakoetan, harresi ba-
ten bide tradizionala «erratuta»
dagoela ondoriozta daitekeela

esan du Gonzalezek, «artxiboko
ikerketa, kanpo lana eta argaz-
kiak oinarri izanda; irudiak oso
baliagarriak dira, Alde Zaharra
non hasten eta bukatzen den ze-

hazten laguntzen dutela-
ko. Hiru oinarri horiek
ardatz izanda proposatu
ditut bide berriak udale-
rri horietan».
Aitor Gonzalezen us-

tez, «garrantzitsua» da
harresien gaia, baina, ha-
ren iritziz, historialarien-
tzat, oro har, «bigarren
mailakoa» da. Gipuzko-
ako harresien argazkia
osatuta, berriz, ondo-
rioztatu du «beharrez-
koa» dela gizartea egoe-

raz ohartaraztea. «Murruak
ahaztuta dauzkagu». Horregatik,
ondare hori zaharberritzeko deia
egin du. 

Errelebo eske
«Bizkaiko eta Gipuzkoako bildu-
metako informazioa baliagarria
izan daiteke biharko historiala-
rientzat». Hala azpimarratu du
Gonzalezek. Hori bai, «nekatu»
egin dela ohartarazi du: «2001.
urtetik nabil harrien atzetik; ho-
gei urte daramatzat ikertzen. Gai-
nera, argitaratutako lan guztiak
nik neuk finantzatutakoak izan
dira, eta nire poltsikoak muga bat
du. Atseden hartzeko eta beste
norbaitek lekukoa hartzeko ga-
raia da». 

Aitor Gonzalez historialariak harresien
inguruko 11. lana argitaratu du;
oraingoan, Gipuzkoako murruak bildu
ditu lan monografiko batean. Hirurehun
argazki baino gehiago daude bilduman. 

Desagertzear
den arrastoa 

Donostiaren XVIII. mendeko irudikapen bat, Fernando Hierrok egina. HITZA

Elgoibarko Bekotorre atearen fotomuntaketa, Altzolako Torrea ondoan duela. AITOR GONZALEZ
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Murru gehienak XIX. mendean
desagertu ziren; gerrengatik
baino gehiago, hiriaren garapen
urbanistikoaren ondorioz»

«Bizkaiko eta Gipuzkoako
bildumetako informazioa
baliagarria izan daiteke
biharko historialarientzat»
Aitor Gonzalez
Historialaria

‘‘

FITXA  

Izenburua.Murallas

de Guipúzcoa. Egilea.

Aitor Gonzalez. 

Argitaletxea.Elkar.

Orrialde kopurua.

640. Hizkuntza.Gaz-

telania.





Erik Salazar Oiartzun

Oiartzungo herrigunea atzean
utzi, eta berehala ikusten da Belo-
agako gaztelua. Gaur egun, antzi-
nako dotoreziaren hondarrak
besterik ez dira geratzen. Beloaga
Bizirik elkarteak gaztelua lehen-
goratzeko prozesua jarri zuen
martxan urte batzuk atzera, eta
azken fasean dago jada. Gainera,
Euskal Herriaren historia ezagu-
tzeko interesa dutenek Beloagako
gaztelua eta bunkerra ezagutzeko
aukera izango dute ekainaren
12an. Izan ere, bisita gidatua anto-
latu du Beloaga Bizirik elkarteak,
Trikuharri kultur elkartearekin
eta Oiartzungo Udalarekin elkar-
lanean. Bisitaz gain, beste hainbat
jarduera ere egingo dituzte. 
Jose Mari Iturriotzek gidatuko

du bisita. Beloaga Bizirik elkarte-
ko idazkaria da Iturriotz, eta gaz-
telua berreskuratzeko prozesuan
aktiboki parte hartu du. Nafarro-
ako Erresuma defenditu zuten
gaztelu multzoen artean dago Be-
loagakoa. Iturriotzen esanetan,
gazteluaren esentzia bera «nafa-
rra» da, eta, Trebiñu, Zabalate
(Araba) edo Gasteizko gaztelue-
kin gertatu zen bezala, Nafarroa-
ko erregeek sortutakoa da. 
Beloagari buruzko lehenengo

aipamena 1200. urtekoa bada ere,
eraikina 1000. urtekoa dela uste
du elkarteko idazkariak: «Hon-
darribikoa 980. urtean doku-
mentatua dago, eta Donostiakoa,
1.000. urtean. Horregatik uste
dugu Beloagakoa garai hartakoa
izan daitekeela». 
Oiartzungo gazteluaren «na-

gusitasuna» ezin dela ukatu ze-
haztu du Iturriotzek: «Oiartzun-
go armarrian agertzen den gazte-
lua Beloagakoa da, ia zalantzarik

gabe». Eta Errenteriako arma-
rrian agertzen den gaztelua ere
horixe bera izan daitekeela uste
du idazkariak, baina ezin du ziur-
tzat eman, historialari askoren
aburuz bertan irudikatzen dena
antzinako Errenteriako hiri ha-
rresitua delako. Armarrian itsa-
soa ikusten denez, Beloagakoa
izatea baztertu dute historialari
askok. Hala ere, aditu horien ja-
rrera ezbaian jarri du Iturriotzek:
«Beloagatik ere Hondarribiko eta
Donostialdeko itsasoa ikusten da.
Zergatik ezin da izan Beloagakoa?
Berez, izan daiteke». 

Bostehun urtez ibarreko ikurra
izan zen Beloagako gaztelua, bai-
na gero ia desagertzear egon zen.
Izan ere, Nafarroako gainontzeko
gazteluekin batera eraitsi zuten
Nafarroako Erresumaren azken
zatiaren konkistaren ondoren,
1516. urtearen inguruan. Horren
ostean, liberalen gotorleku izan
zen, modu oso xumean bada ere:
«Egurrezko barrakoi batzuk zi-
tuzten, kanoi txikiren bat, eta ha-
rresiaren hondarren atzean ba-
besten ziren bertan zeudenak».
Gaztelua, ordea, XVI. mendean
desagertu zen eraikin modura.

Denbora pasatu ahala, sasien ar-
tean ezkutuan gelditu zen Beloa-
gako gaztelua, eta inguruko he-
rritarren artean ere ahanztura
gailendu zen. 
Horren adibide gisa, izena «to-

ponimo gisa bakarrik» gelditu
zela aipatu du Iturriotzek: «Es-
kualdeko baserritarrek, Arkalera
joaten zirenean, gaztelura joaten
zirela esaten zuten, baina toponi-
moa izango balitz bezala erabil-
tzen zuten izen hori. Ez zekiten
hor gaztelu bat zegoenik ere».
Iturriotzen ustez, historia ofi-

zialak ezkutatu dituen hainbat
pasarte eta pasadizo daude Beloa-
gako gazteluaren atzean: «Histo-
ria liburuetan aurkituko ez ditu-
gun gertaera asko daude hor. Na-
farroako konkista anexio hutsa
izango balitz bezala kontatzen
dute, Errege-Erregina Katolikoek
eurenganatutako anexio gisa.
Baina ez, konkista bat izan zen». 
Hain zuzen ere, Oiartzunen

ahaztutako gazteluaren historia
ezagutarazteko asmoz antolatu
dute ekainaren 12rako bisita gida-
tua, Gurutze auzoko Andrearria-
ga harritik abiatuta. «Erromata-
rren garaiko hilerrian zegoen ha-
rriaren erreplika da hori. Erroma-
tarren garaitik Erdi Arora egon
zen trantsizioa azaltzeko, oso la-
gungarria da». Beloagako gazte-
lua bera eta behean dagoen bun-
kerra ikusteko aukera izango da
ibilbidean. 10:00etan abiatuko di-
ra Oiartzungo Herriko plazatik. 

Berreskuratze prozesua
Beloaga Bizirik elkarteak aspaldi
jarri zuen martxan gazteluaren
eraberritze prozesua; horren era-
kusgarri, dagoeneko amaituta
daude lehen bi faseak. Hori bai,
Iturriotzen esanetan, «luzea»
izan da prozesua: «Kontuan har-
tu behar da instituzio eta eragile
asko gaudela tartean: Eusko Jaur-
laritza, Gipuzkoako Foru Aldun-
dia, Oiartzungo Udala, gu geu...
Krisi garaian hasi genuen proze-
sua, eta ez zegoen diru askorik».
Hirugarren eta azken faseko la-
nak egingo dituen enpresaren
izena jakiteko zain daude orain.
Iturriotz kontent dago lortuta-

koarekin: «Azken fasearekin,
amaitutzat emango genuke le-
hengoratze prozesu guztia. Agian,
ez da izango denen gustukoa, bai-
na arkeologia arloko arau guztiak
errespetatu behar dira». 
Gazteluan aurkitutako pieza

guztiak sailkatu egingo dituzte:
Erdi Aroko txanponak, gezi pun-
tak, lantzak, apaingarriak... Itu-
rriotzek espero du Aranzadi zien-
tzia elkarteak erakusketa edo mo-
nografikoren bat egingo duela ho-
riek guztiak hartuta. 

Beloaga, nafar erresistentzia 
Hirugarren eta azken fasean sartu dira jada Oiartzungo Beloagako gaztelua berreskuratzeko lanak

Nafarroako bandera, joan den astean, Oiartzungo Beloagako gazteluaren hondarretan. ERIK SALAZAR

«Nafarroako konkista
Errege-Erregina
Katolikoen anexio hutsa
izango balitz bezala
kontatzen da»

«Toponimo hutsean
gelditu zen ‘Beloaga’.
Inguruko baserritarrek
ez zekiten hor gaztelu
bat zegoenik ere»
Jose Mari Iturriotz
Beloaga Bizirik elkarteko idazkaria

‘‘
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Eneritz Maiz Etxarri Abaltzisketa

H
amarkada bat iga-
rota, 11 urte geroa-
go, bihar berriz ere
Txindokiko Kilo-
metro Bertikala

proba jokatuko dute Abaltziske-
tan, Larraitzen (10:00). Igone
Campos zumarragarrari sortu zi-
tzaion proba berriz antolatzeko
gogoa, eta Janire Agirre lagun
ataundarrari egin zion antolatze-
ko proposamena. Mendi lasterke-
tetan aritzen dira biak ala biak, eta
elkarrekin heldu zioten proba an-
tolatzeko erronkari. 
Tolosaldean hasi zen lanean

Campos, eta bidean egunero-
egunero ikusten zuen Txindoki.
Duela hiru urte hasi ziren proba
antolatzeko lanetan, baina, pan-
demiaren eraginez, azkenerako
bertan behera utzi behar izan zu-
ten 2020ko maiatzean egitekoak
ziren proba. Pandemia atzean
utzita, iazko azaroan ekin zioten
aurtengorako guztia prestatzeari. 
«Nola liteke Txindoki ingu-

ruan lasterketarik ez egotea, eta,
are gehiago, kilometro bertikal
bat ez egotea Txindokik duen
bertikaltasun horrekin?», galde-
tu zuen Camposek. «Begira hasi,
eta Txindokiko Kilometro Berti-
kala egina zela ikusi nuen», gai-
neratu du. «2011n izan zen azke-
na, eta berreskuratu beharra ze-
goela sentitu nuen». 
«Txindoki oso berezia da nire-

tzat», nabarmendu du Agirrek.
«Igonek proposamena egin zida-
nean ez nuen bi aldiz pentsatu, eta
aurrera egitea erabaki genuen,
baina azken asteetan lanez lepo
ibili gara». Antolakuntza lanetan
berriak dira biak. «Espero dugu
egunean bertan gauzak ahalik eta
ondoena ateratzea». Ilusioz anto-
latu dute, behintzat, guztia.
Aralar Parke Naturala den neu-

rrian, Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren baimena behar izan dute,
eta baleko horren barruan korri-
kalari kopurua mugatuta dute:
210 parte hartzailekoa. 

Gaintzako bidegurutzea
Txindokira doazen mendizaleek,
normalean, Larraizko langatik
hasten dute bidea, baina bihar las-
terkariek ez dute bide hori egingo.
Erabateko bertikaltasuna bilatu
nahi izan dute antolatzaileek.
«Kilometro bertikala izanik,
Txindokik duen bertikaltasuna
aprobetxatuz, desnibel handie-
neko ibilbidea aukeratu dugu»,
zehaztu du Agirrek. 
Bere garaian, Aritz Egeak eta

Manuel Merillasek egindako
apustuetan ibilbidea Gaintzako
bidegurutzetik egin zutela ikusi

zuten; bidea laburragoa da, baina
bertikalagoa. Lasterkariak abiatu
Larraizko langa ingurutik abiatu-
ko dira; banan-banan aterako
dira, 30 segundoko tartearekin.
«Denbora muga bat izango dute
Larraiztik atera eta Gaintzako bi-

degurutzera iristeko, eta beste ir-
teera ordu bat edukiko dute ber-
tan; orduan jarriko dute krono-
metroa martxan», azaldu du
Camposek. 
Gaintzako bidegurutzetik ate-

ra, eta Oriako iturritik pasatu os-

tean, tximista ibilbidetik gora igo
beharko dute gailurreraino. 3,6
kilometro egin beharko dituzte
korrika, 980 metroko desnibela-
rekin. «Guk larreetatik gora sar-
tuko ditugu zuzenean, eta Oriako
iturrira indarrez ondo iristea ko-

meniko zaiela uste dut», esan du
Camposek. «Bestelakoan, txi-
mista ibilbidea luze egingo zaie
batzuei, eta postu asko galtzeko
arriskua izan dezakete».
«Esker ona» jaso dute biek ala

biek, eta jendea «gogotsu» dago-
ela ikusi dute. «Izena emateko
epea ireki genuen egunean ber-
tan ehun parte hartzaile apuntatu
ziren, eta, egia esan, asko poztu
ginen», azaldu du Agirrek. Izan
ere, zalantzan zeuden jendeak
nola erantzungo ote zuen. «Bage-

nekien jendea gogotsu dagoela,
baina ez genekien hain gogotsu
daudela. Ez genuen espero ia hila-
bete lehenago dortsalak agortuta
egongo zirenik», aitortu du Cam-
posek. «Lasterketetan jende asko
ibiltzen da, baina kilometro berti-
kaletara ez da hainbeste jende
animatzen», zehaztu du Agirrek.
«Txindoki da, izugarrizko men-
dia, baina jende askok esaten du
kilometro bertikala izanda ez dela
animatuko». Gaur egun, gainera,
«lasterketa pila bat» dagoela
ekarri dute gogora biek, eta eguna
aukeratzeko ere gainerako laster-
keten egutegiak begiratzen aritu
behar izan zutela. Txindokiko Ki-
lometro Bertikalak «erantzun
polita» izan duela uste dute.

Lehia estua espero dute
Antolatzaileak beldur ziren ingu-
ruan hainbeste lasterketa izanda
izen handiko parte hartzaileren
bat animatuko ote zen. «Baina
harrituta gelditu gara», aitortu du
Agirrek. Emakumezkoen artean,
Ainara Urrutia eta Ainhoa Lendi-
nez nabarmendu ditu. «Oso nes-
ka indartsuak dira, eta kilometro
bertikal gehienetan arituak». Gi-
zonezkoen artean, berriz, Imanol
Goñi, Asier Larruzea, Iban Murua,
Mikel Beunza eta Iñigo Altzola ai-
patu ditu Camposek. «Lehia han-
dia egongo da; gizonezkoen arte-
an, batez ere».

Bihar jokatuko dute Txindokiko Kilometro Bertikala proba,
Larraitzen. 210 lasterkarik parte hartuko dute, eta 3,6 kilometro
eta 980 metroko desnibelari aurre egin beharko diote;
10:00etan hasita, banaka abiatuko dira Larraizko langa paretik. 

Txindokiren alderik
bertikalenetik gora 

Igone Campos eta Janire Agirre, Txindokiko biharko probaren antolatzaileak, joan den astean, Larraitzen. E. MAIZ / ATARIA
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Larraizko langatik
Gaintzako
bidegurutzera iritsita,
orduan jarriko dugu
kronometroa martxan»
Igone Campos
Txindokiko Kilometro Bertikala
probaren antolatzailea

«Izena emateko epea
ireki genuen egunean
bertan, ehun parte
hartzaile apuntatu ziren;
asko poztu ginen»
Janire Agirre
Txindokiko Kilometro Bertikala
probaren antolatzailea

‘‘
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MUSIKA

ANDOAINEasy S, Laina, DJ Ander

eta DJ Leinup.

bBihar, 18:30ean, Basteron.

ARRASATEHarribitxi bikotea.
b Igandean, 19:30ean, Kulturaten.

ARRASATEThe Northagirres.
bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

ATAUNOlatz Salvador.

bBihar, 22:00etan, antzokian.

AZKOITIAEaso ahots mistoen

abesbatza.

bBihar, 18:30ean, Santa Kutzeko

komentuan.

AZKOITIANeomak.

bBihar, 19:00etan, Baztartxon.

AZPEITIASkabidean eta Mafalda.

bBihar, 22:00etan, Sanagustinen.

AZPEITIARumbling Lips eta 

Sega Sound Killers.

b Igandean, 19:00etan,

Sanagustinen.

BERGARAKorrontzi.

bGaur, 20:00etan, Seminarixoan.

BERGARALeire Moñux.

bGaur, 22:30ean, Arrano tabernan.

DEBABidelapurrak eta Pelax.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA Joe Crepusculo eta

Mona Rora.

bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAMarlon.

bGaur, 21:00etan, Bataplanen.

DONOSTIA Intza.

bGaur, 21:00etan, Kutxa Kultur

klubean.

DONOSTIAAuskalo Quartet.

bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestra Sinfonikoaren egoitzan.

DONOSTIA J. Martina eta 

Douleurdolor.

bBihar, 21:00etan, Dabadaban.

DONOSTIANoir Socha.

bBihar, 21:00etan, Kutxa Kultur

klubean.

DONOSTIAEnsemble Siciliano.

b Igandean, 12:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIALiebman Brecker 

Copland Quintet Featuring Drew

Gress and Joey Baron.

b Igandean, 19:00etan, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIAElectric Monolith eta

Petra.

b Igandean, 19:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIAAntton Valverde.

bAstelehenean, 19:30ean,

Larrotxene kultur etxean.

DONOSTIASean Nicholas 

Savage eta Insomni Club.

bAsteartean, 19:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAAlex Ubago.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIAMatt Heartbreak Hill

eta The Blue Dreamers.

bAsteazkenean, 21:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIANonane hirukotea.

bOstegunean, 19:00etan,

Orfeoiaren egoitzan.

DONOSTIAPostmodern 

Jukebox.

bOstegunean, 20:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIAGhost Woman.

bOstegunean, 21:00etan,

Dabadaban.

EIBARCielito banda.
b Igandean, 12:30ean, 

Toribio Etxeberria kalean.

ELGOIBARDebabarreneko 
Orkestra Sinfonikoa.

b Igandean, 12:30ean, antzokian.

ELGOIBARElgoibarko Musika 
Eskolako korua.

bOstegunean, 19:00etan,

antzokian.

ERRENTERIAMiren Urbieta-Vega

sopranoa eta Ruben Fernandez

Agirrre pianista.

bGaur, 19:00etan, Fatimako

parrokian.

ERRENTERIASan Juan Bautista

abesbatza eta Ensemble Concor-

de.

b Igandean, 11:00etan, Maria

Donea Zeruratzea parrokian.

ERRENTERIAErrenteriako 

Musika Banda.

b Igandean, 12:45ean, Koldo

Mitxelena ikastetxean.

ERRENTERIA Iñaki Salvador trio.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Niessenen.

ERRENTERIAEnsemble Kuraia.

bOstegunean, 19:30ean,

Niessenen.

IDIAZABAL Izurri berria eta 
Nafarroa 1512.

bGaur, 23:00etan, Futbitoan.

IDIAZABALPancho Balbuena
mariatxia.

bBihar, 15:00etan, plazan.

IDIAZABALKilimak, Modus 
Operandi eta Zirkinik bez.

bBihar, 22:00etan, Futbitoan.

LEGAZPIKarol Mossakowski.
b Igandean, 19:00etan, parrokian.

LEGORRETAKilimak.

bOstegunean, 22:00etan, plazan.

OÑATIBroken Legacy, Ezpalak,
Añube eta Azken Sustraiak.

bGaur, 21:00etan, Errekalde

auzoan.

PASAIAEuskal Dantza Eguna.

bBihar, 17:30ean, Trintxerpen.

TOLOSAKeia eta Ramada Inn.

bGaur, 22:00etan, Bonberenean.

TOLOSAPinpilipussies eta Tzar.

bBihar, 22:00etan, Bonberenean.

TOLOSAE.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Bonberenean.

TOLOSACharo Lopez, Luis Santa-

na eta Victor Carbajo.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Leidorren.

URRETXUBrumadensa eta 
Kizama.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

ZUMAIASapere Aude Sinfonieta.

bBihar, 12:00etan, San Telmo

ermitan.

ZUMARRAGASofa eta Kaskezur.

bBihar, 22:30ean, gaztetxean.

Pasaia b Itsas Festibala

Itsasontziak lehorreratuta, astebetez itsasora begira
Hurrengo ostegunean, maiatzaren 26an, hasiko da Pasaia Itsas Festibala, eta itsasoarekin lotura daukaten hainbat kultur ekitaldi izango dira maiatza-

ren 29ra arte —aurrefestibala egiten ari dira egunotan—. 160 ontzi tradizional Pasaiako badian sartuta hasiko da jaialdia, eta, besteak beste, hainbat

kontzertu izango dira hurrengo hiru egunetan: Oreka TX eta Thierry Biskari, Pao Barreto, Deñe, Mugan... Irudian, iazko jaialdia. JAGOBA MANTEROLA / FOKU



13GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko maiatzaren 20a Agenda

Maiatzak 20-26

ANTZERKIA

ASTIGARRAGAWinona & Grace.

Khea Ziater.

bBihar, 20:00etan, Erribera

kulturgunean.

DONOSTIAXXXI. Poltsiko 

Antzerki Jaialdia.

b Igandera arte, hainbat gunetan.

DONOSTIAEn tierra extraña.

bGaur, 19:30ean, Viktoria

Eugenian.

DONOSTIABuenismo show. 

Quique Peinado, Henar Alvarez

eta Manuel Burque.

bGaur, 19:30ean eta 22:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIA Ivanka. Piszifaktoria

Ideien Laborategia.

bGaur, 20:00etan, Rezola

museoan.

DONOSTIASex Sua. Andoni 

Mutiloa.

bGaur, 20:00etan, El Nidon.

DONOSTIA J. J. Vaqueroren 

bakarrizketa.

bGaur, 21:00etan, Dokan.

DONOSTIANerea Arriolaren 

bakarrizketa.

b Igandean, 19:00etan, Via Foran.

DONOSTIAPoltsiko Antzerkiaren

Jaialdiaren amaiera.

b Igandean, 19:00etan, Dokan.

IRUNQue nadie camine por mi

mente con los pies suciosantzezla-

na eta solasaldia.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Amaia KZn.

LEZOFresa y cholocate.

b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

OÑATI40 urte ta aldapan behera.
Txikiren bakarrizketa.

b Igandean, 19:00etan, Errekalde

auzoan.

ORDIZIAGo!azen 8.0.

bBihar, 16:30ean eta 18:30ean,

antzokian.

VILLABONA-AMASATrapu 

zikinak. Lore More.

bBihar, 18:30ean, Amasako

Mikeliartza baserriaren

kanpoaldean.

BERTSOLARITZA

ARETXABALETAAdin adin 

egitasmoa. Bertsolariak: Haizea

Arana eta Sebastian Lizaso.

bGaur, 11:00etan, 

GRS Debagoiena zentroan.

Donostia bDantza

Dantza beste arte batzuekin uztartuta
Lucia Lakarra dantzari zumaiarrak Fordlandia ikuskizuna eskainiko du etzi, Donostiako Kursaal jauregian,

20:00etan. Goldenlack Producciones etxearekin sortu dituen bi lanetako bat da Fordlandia, eta dantzaren eta

beste arte batzuen nahasketa proposatzen du bertan. Irudian, Lakarra, joan den astean, Zumaian. JON URBE / FOKU

AZKOITIAVI. Maiatzeko Loratako

bertso saioa. Bertsolariak: Beñat

Gaztelumendi, Aitor Mendiluze,

Maddalen Arzallus eta Andoni

Egaña. Gai jartzailea: Juan Inazio

Sudupe.

bGaur, 22:00etan, Floreaga

ikastetxean.

AZPEITIA Improvisa una antiga

poesiaemanaldia: Sardiniako 

inprobisatzaileak eta bertsolariak.

Dionigi Bitti, Alaia Martin, 

Giuseppe Porcu eta Julio Soto.

bGaur, 22:00etan, Sanagustinen.

DONOSTIADonostiako II. 

Bertsolari Eguna. Kanporaketak.

bBihar, Amarako hainbat tokitan.

DONOSTIABertso saioa. Morlans

auzoko jaiak. Bertsolariak: 

Sustrai Colina eta Oihana Iguaran.

b Igandean, 12:00etan, Morlans

auzoko Leire plazan.

DONOSTIAAdin adin egitasmoa.

Bertso saioa. Bertsolariak: Ane La-

baka eta Anjel Mari Peñagarikano.

bAsteazkenean, 15:30ean,

Elizaran eguneko zentroan.

DONOSTIAAdin adin egitasmoa.

Bertso saioa. Bertsolariak: Andoni

Egaña eta Amaia Iturriotz Etxaniz.

bOstegunean, 17:00etan,

Zorroaga egoitzan.

ERRENTERIAAdin adin egitas-

moa. Bertso saioa. Bertsolariak:

Andoni Egaña eta Alaia Martin.

bAsteazkenean, 17:00etan,

Jesusen Bihotza egoitzan.

USURBILAdin adin egitasmoa.

Bertso saioa. Bertsolariak: 

Ane Labaka eta Sebastian Lizaso.

bAstelehenean, 11:00etan,

Puntapax eguneko zentroan.

ZESTOAUztapide plazara egitas-

moaren bertso saioa. Bertsolariak:

Sebastian Lizaso, Andoni Egaña,

Maialen Lujanbio, Amets Arzallus

eta Xabier Amuriza.

b Igandean, 18:00etan,

kiroldegian.

ZUMAIAAdin adin egitasmoa.

Bertso saioa. Bertsolariak: 

Uxue Alkorta eta Jon Maia.

bAsteartean, 11:00etan, 

San Juan egoitzan.

DANTZA

ANDOAINUr bizitan. Haatik.

bGaur, 19:00etan, Basteron.

ANOETAAmaraun. Amaiur 

Luluaga eta Oihana Iguaran.

b Igandean, 19:00etan,

Mikelasagasti auditorioan.

DONOSTIAFordlandia. 

Lucia Lakarra.

b Igandean, 20:00etan,

Kursaalean.

ERRENTERIAErritu. Kukai eta

Sharon Fridman.

bBihar, 19:00etan, Lekuona

fabrikan.

HAUR JARDUERA

ARETXABALETAPiztu! Emaku-

meon energia. Eidabe Ekimen 

Kulturalak.

b Igandean, 18:30ean, plazan.

DONOSTIAZirku taldea. Xomorro

taldea.

bGaur, 18:00etan, Leire 

plazan.

DONOSTIAHemendikara. 

Zirika Zirkus.

bBihar, 18:00etan, Munto 

plazan.

ERRENTERIALur Korta ipuin 

kontalaria.

bGaur, 17:00etan, Lekuona

fabrikan.

ERRENTERIAGiza gorputzaren 

erdigunera bidaia. Spasmo 

Teatro.

bGaur, 18:00etan, 

Niessenen.

HERNANILur Korta ipuin kontala-
ria.

bAsteartean, 17:30ean, 

Biterin.

HONDARRIBIAMaite Franko

ipuin kontalaria.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Zuloaga Etxean.

IRUNLoop. Aracaladanza 

konpainia.

bBihar, 19:00etan, 

Amaia KZn.

LEZOGoizean porrusalda, 

eguerdian azak ipuin kontaketa.

Ixabel Agirresarobe.

bAsteazkenean, 18:15ean,

liburutegian.

ZARAUTZTeknologia berrien 

erabilera arduratsua. Iñaki Marti-

nez Aldanondo eta Mikel Cerezo

Ansoleaga.

bOstegunean, 17:30ean,

Antoniano aretoan.

BESTELAKOAK

AZPEITIAEHko langile autodefen-

tsa sareakmahai ingurua.

bGaur, 18:30ean, 

Azoka plazan.

DONOSTIALa respuesta de nues-

tra sociedad ante una pandemia

imprevista (II)mahai ingurua.

Edurne Bartolome, Itziar 

Bergara eta Antoni Casado 

Da Rocha.

bAsteartean, 19:00etan, 

San Telmon.

EIBARKaxa zirkoa.

bOstegunean eta ostiralean,

19:30etan, Koliseoan.

PASAIAPasaia Itsas Festibala.

bHilaren 29ra arte, 

herriko hainbat tokitan.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Arte garaikidea

Unai Zubeldia 

Kultura garaikidearen topaketa.

Horixe da Irungo Kontenporanea

jaialdia, gaur hasi eta igandera

arte egingo dutena. «Hiru egu-

nez, kultura eta arte garaikidea

gerturatzeko eta erraz ulertzeko

hainbat jarduera eskainiko ditu-

gu», adierazi du Marian Mateos

Irungo Udaleko kultur teknika-

riak. «Normaltasunaren jaial-

dia» izan nahiko luke aurtengo-

ak, eta, bide horretan, ohiko data

berreskuratzea izan da pauso ga-

rrantzitsuetako bat. Urtebeteko

geldialdiaren ondoren, uztailean

egin zuten iazko Kontenporanea

jaialdia, eta maiatzera itzuliko

dira aurten. «Bi egun izan zituen,

gainera, iazko jaialdiak, eta hiru

izango ditu aurtengoak». Horrez

gain, iazko oztopoak ere ahaztu

egingo dituzte aurten. «Hesiak,

edukiera mugak... Horrek guz-

tiak parte hartzea erraztuko duela

espero dugu», ondorioztatu du

Mateosek. Irungo San Juan plaza

izango da gune nagusia.

«Lehengoratzea» izango da,

beraz, nolabait, Irungo Konten-

poranea jaialdia berritzea; berez-

ko izaerari eutsiko diola ziurtatu

du Mateosek. «Beste toki batzue-

tan aurkitu ezin daitezkeen zen-

bait gauzarekin topo egiteko au-

kera ematen du Kontenporane-

ak: performanceak izaten ditugu,

zuzeneko aurkezpenak, saio es-

perimentalak...». Ezaugarri na-

gusia «modu librean gozatzeko

aukera» dela uste du Irungo Uda-

leko kultur teknikariak. «Toki

ireki batean egiten dugu jaialdia,

Irungo San Juan plazan, eta aska-

tasunez gerturatzeko, ikusteko

eta parte hartzeko aukera izaten

da. Kultura garaikidea hiriaren

eguneroko martxan txertatzeko

beste aukera bat da jaialdi hau». 

Ekosistema enpatikoak, gai

hori izango du ardatz aurtengo

jaialdiak, eta, urtero bezala, euren

obrak erakusteko aukera izango

dute nazioarteko zortzi artistak.

«41 lan jaso ditugu aurten, eta ho-

rietatik zortzi aukeratu ditugu.

Formatu handian inprimatuko

ditugu zortzi artista horien lanak,

2x3 metroko olanetan, eta bisita

gidatuak ere antolatu ditugu, ar-

tista bakoitzaren lanak hobeto

ezagutu eta ulertu ahal izateko».

Kopuruari dagokionez, duela hi-

ruzpalau urte, «pandemia baino

lehen», laurogei bat lan jaso zi-

tuztela jakinarazi du Irungo Uda-

leko kultur teknikariak. «Baina

pozik gaude aurtengo kopurua-

rekin, jendeari kosta egiten zaio-

lako lanak aurkeztea». Adibide

gisa, 21 lan jaso zituzten iaz.

Haurrentzat tailerra aurten
Nazioarteko zortzi artistaren era-

kusketa nagusi horrez gain, berri-

tasun gisa, umeentzako tailer bat

prestatu dute aurten. «Fanzine

haur tailerra izango dugu, 5 urte-

tik 13 urtera arteko haur eta gaz-

teentzat. Orain arte ez dugu izan

halakorik; helduei begirako jaial-

dia prestatu izan dugu beti, baina

uste dugu txikitatik hasi beharra

dagoela horrelako ekintzak egi-

ten». Besteak beste, Saioa Olmo,

Raquel Asensi eta Miriam Loidi-

ren instalazioak ere ikusi ahal

izango dira gaurtik igandera, Iru-

nen. «Hirurak erreferentzia dira

arte garaikidean». Eta ez dira fal-

tako zinema tailerrak, perfor-

Normaltasuna arte bihurtuta

Kontenporanea kultura garaikidearen jaialdia egingo dute gaurtik igandera, Irunen b Nazioarteko
zortzi artistaren lanak ikusi ahal izango dira b San Juan plaza izango da, aurten ere, gune nagusia 

Irungo Kontenporanea jaialdian iaz eskaini zuten ikuskizunetako bat. Hiru eguneko egitaraua prestatu dute aurten. KONTENPORANEA

Beste toki batzuetan
aurkitu ezin daitezkeen
zenbait gauzarekin topo
egiteko aukera ematen
du Kontenporaneak»

«Artoteka sailari esker,
hainbat arte pieza
herritarren eskura 
jarri ditugu hiriko
hainbat saltokitan»

«Kostatu egiten zaigu
horrelako jaialdietan
parte hartzea, ez gaude
ohituta arte garaikideko
lanak jarraitzera»
Marian Mateos
Irungo Udaleko kultur teknikaria

‘‘
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Arte garaikidea

KONTENPORANEA

Gaur, ostirala

18:00. Inaugurazioa eta 

kontzertua, Urretabizkaia 

txarangarekin.

19:00. Bisita gidatua.

20:00. Raquel Asensiren 

aurkezpena: Pagarreko urak.

21:30. Fata Morganaren

proiekzioa (Sara Millot). 

Aste osoan eskainiko dute.

Bihar, larunbata

11:00. Fanzine haur tailerra, 

5 eta 13 urte artekoentzat. 

Liburuak sortzen ikasiko dute

tailerrean.

12:30. Saioa Olmoren aurkez-

pena: Geroa xuxurlatzen. 

Sersusurro. Kolektiboki xuxur-

lak sortzea.

13:30. Bisita gidatua.

16:00. Zine-Lab tailerra 

(Maite Alonso eta Unai Ruiz).

Zinema analogikoa lantzen

duen parte hartzeko laborate-

gi irekia.

18:00.Oholtzaperformancea

(Beñat Krolem eta Jon Martin).

Bertsoen bitartez inprobisatu-

tako performance eskultori-

koa.

19:00. Colombina’s-en perfor-

mancea (Larraitz Torres eta

Sandra Cuesta). Kontzertu 

esperimentala.

20:00.Touch me Loudperfor-

mancea (Izaro Ieregi). Maita-

sunari, desioari eta porrotari

buruzko gogoeta poetikoa.

21:00. Colombina’s-en perfor-

mancea (Larraitz Torres eta

Sandra Cuesta). Garabatean-

do Bidasoa taldea.

Etzi, igandea

10:30-15:00. Arte merkatua:

Julia Lasa, Iraitz Arabolaza,

Galarza costura, Takilia.laines,

Maere Sagarzazu, Amaeta-

biok eta Berta Tolosa.

11:00. Fanzine haur tailerra, 

5 eta 13 urte artekoentzat. 

Liburuak sortzen ikasiko dute.

12:00.Gabinete y Sycorax

solasaldia (Maria PTQK). 

Natur zientzien museo 

inbertitua.

13:00.Txapela buruan, ibili

munduan: euskal artilea 

ezagutuerakusketa tailerra,

Mutur Beltzekin.

mance eskultorikoak, kontzertu

esperimentalak...

Iaz, pandemia egoerak baldin-

tzatuta, ezin izan zuten egin hala-

korik, baina aurten, igandearekin,

arte merkatua berreskuratuko du

Kontenporaneak. 10:30etik

15:00etara egongo dira ikusgai Ju-

lia Lasa, Iraitz Arabolaza, Galar

costura, Tokilia.laines, Maere Sa-

garzazu, Amaetabiok eta Berta To-

losaren lanak. Mateosek azaldu

duenez, bertan aurkeztuko dituz-

te artistei laguntzeko bideratutako

diru laguntzen emaitzak. «Artista

gazteei laguntzen saiatzen gara

bereziki. Izaro Ieregi eta Raquel

Asensi izan ziren iazko irabazleak,

eta biek aurtengo Kontenporanea

jaialdian aurkeztuko dituzte eu-

ren lanak, agertoki nagusian».

Performancea egingo du Ieregik

eta zeramikarekin egindako lanak

erakutsiko ditu Asensik.

Artisten obrak ikusi bakarrik

ez, etxera eramateko aukera ere

izango da aurten. «Izan ere, Arto-

teka sailari esker, hainbat arte

pieza herritarren eskura jarri di-

tugu hiriko hainbat saltokitan,

eta, hala nahi dutenek, aukera

izango dute hiru hilabeterako

etxera eramateko». Mateosek ar-

gitu du «arte garaikidearen eza-

gutza eta inplikazioa gizartera-

tzeko beste saiakera bat» dela

aurten lehen aldiz egingo duten

ekintza hori. 

Egitaraua, gazteen esku
Irungo Kontenporanea jaialdiak

badauka beste bereizgarri bat ere:

urtero, hiru gazte aritzen dira an-

tolaketa lanetan —30 urtetik be-

herakoak—. «Hori da Kontenpo-

ranearen arima», zehaztu du Ma-

teosek. «Helburua da diseinu ar-

loan, kulturan, kultur bitarteka-

ritzan... aritzen diren gazteei

horrelako ekintza bat antolatzeko

aukera ematea. Saltsa handia da,

zaila da, baina asko ikasten dute».

Ane Borreguero —irudi grafikoa

eta dokumentazioa—, Iratxe Aires

—edukien programazioa eta bitar-

tekaritza—, eta Jone Pujana —sare-

etako komunikazioa eta espazio-

aren diseinua— ariko dira aurten

lan horretan, Bidasoa eskualde-

koak hirurak.

2015ean ekin zion bideari Kon-

tenporanea jaialdiak, eta, Mateo-

sen ustez, sendotzen ari da topa-

keta, «beti egoten diren arren ho-

betzeko gauzak». Irungo kultur

teknikariaren hitzetan, «ereduak

aldatuz joatea» da arrakastarako

gakoa. «Guk mantendu egin

dugu eredua azken urteotan, bai-

na hori berrikusi beharra dauka-

gu, unean uneko errealitatearen

isla izateko. Pedagogia lana egitea

ere badagokigu guri, eta eskual-

deko gazteei eta artistei aukera

ematea ere bada gure helburua».

Zerura begira daramate aste

osoa Irunen, astebururako egu-

raldi ona egingo duen itxarope-

nari helduta. Eguzkia, sargori eta

euririk ez, gaur-gaurkoz horixe

da iragarpena. «Eta eskerrak, ka-

lean egiten dugun ekitaldia iza-

nik, ezinbestekoa delako eguraldi

ona izatea». Herritarrei, berriz,

Irunera gerturatzeko dei egin die

Mateosek. «Kostatu egiten zaigu

horrelako jaialdietan parte har-

tzea, ez gaude ohituta arte garai-

kideko lanak jarraitzera, eta ger-

turatzeak beldurra ere ematen

digu batzuetan. Baina jaialdi hau

aukera polita da gauzak egiteko

beste modu batzuk badaudela

ezagutzeko eta ulertzeko». Irun-

go Udaleko kultur teknikariak

uste du Kontenporanea aukera

ona dela «burua askatzeko, dis-

frutatzeko eta ikasteko». 

KONTENPORANEA JAIALDIKO ERAKUSKETA 

ARTISTA AUKERATUAK OBRA HERRIALDEA

Ana Belen Jarrin Barriosuso Ekuador 

Maria Belen Robeda La naturaleza Argentina 

Masha Wysocka Jardín de naturalización Belgika 

Mario Molins Catharsis for an Olive Tree Espainia 

Emilio Lizkano Tu mar infinito- Euskal Herria 

Ballena Floral

Libe Belandia Estamos en ello / Euskal Herria 

En ello estamos

Mila Dolz Homenaje a Unamuno Euskal Herria 

Iker Vazquez Hygieia Euskal Herria 

Saioa Olmo artistaren Geroa xuxurlatzen: Sersusurro lana. KONTENPORANEA

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko maiatzaren 20a



Maria Ortega Zubiate

Espainiako Bigarren Errepublika
(1931-1939), 36ko gerra (1936-
1939) eta frankismo garaia (1939-
1975) aztertzen ari da Ione Zuloaga
(Azpeitia, 1995), Aranzadi zientzia
elkarteko historialaria. Urte ho-
riek, iruditeria kolektiboan naha-
siak izateaz gain, emakumezko-
engan zuzeneko eragina izan zu-
tela dio Zuloagak: «Izateko eta
jarduteko eredu berri bat eratu
zuten, errepresio bidez». Horri
buruz ariko da maiatzaren 25ean,
asteazkenean, Mutrikun, Zabiel
kultur etxean (18:00).
Emakumeen egoera frankismo

garaian du izena asteazkenean

Mutrikun emango duzun hitzal-

diak. Diktadurak 40 urte iraun

zuen. Zer kontatuko duzu?

Guretzat, historialariontzat, ga-
rrantzitsua da frankismoa uler-

tzeko iraganera begiratzea; ho-
rregatik, [Espainiako] Bigarren
Errepublikan jarri dugu begirada.
Ordutik 1945. urtera arteko sasoia
izan dugu kontuan, ulertzen du-
gulako prozesu horretan emaku-
mearen eredua aldatu egin zela.
Eredu hori dator Bigarren Errepu-
blikan militantzia politikoan jar-
dun zuten emakumeengandik,
errepresioa edo diziplinatzea ja-
san baitzuten: ilea moztu zieten,
zenbait kasutan bortxatu ere egin
zituzten, kartzelatu edo erbeste-
ratu... Gainontzekoek egin behar
ez zutenaren eredu izan ziren. Ur-
te horietan zigortuz definitu zu-
ten emakume eredu hori. 
Nolakoa zen emakume eredu

berri hori?

Frankismo garaian emakume
tradizionala bihurtu zen eredu,
emazte eta ama ona izango zena.
Eta garrantzitsuena: gizonaren

mende egon behar zuen. Foruen
Legea ere izan zuten, eta aldaketa
nagusi bat ekarri zuen horrek:
emakume ezkongabeek lan egin
zezaketen, baina, ezkondu ondo-
ren, etxean gelditu behar zuten. 

Bigarren Errepublika garaian
errepublikano anarkistek eta ko-
munistek, batik bat, laudorioz
hartu zuten emakume eredua,
emantzipazioaren aldekoa,

urrundu egin zen bide horretatik;
espazio publikotik pribatura zo-
koratu zen emakume eredua sor-
tu zuten orduan, betiere gizona-
ren mende egongo zena. Bi eredu
ezberdin dira oso, kontrajarriak. 
Euskal Herrian ere horrelakoa

zen egoera?

Alderdi eta talde politiko bakoi-
tzak defendatzen zuen emakume
eredua oso ezberdina zen Euskal
Herrian, baina bitxia da Emaku-
me Abertzale Batzak, oro har,
amaren eredua defendatzen zue-
la. Ez dago guztiak poltsa batean
sartzerik, zenbaitek emantzipa-
zioaren alde egin baitzuen borro-
ka, baina gehien-gehienek defen-
datzen zuten emakumeak izan
behar zuela ama ona, eta, era be-
rean, transmisorea. Hau da, garai
hartan abertzaletasunaren eta
hizkuntzaren transmisorea izan
behar zuen amak, eta gizona zen

gudaria, borrokalaria. Hori zen
errealitatea.
Urteek aurrera egin ahala alda-

tuz joan zen errealitate hori?

Urte askoan mantendu zen eredu
hori, eta uste dut gaur egun ere
hori islatzen dela gure gizartean.
Nahiz eta oso inkontzienteki izan,
jarrera horiek badaude. 
Mutrikun emango duzu hitzal-

dia, Saturrarango emakumeen

kartzela zegoen herrian. Horrek

badu esanahi berezi bat?

Saturraran emakumeen preson-
degi handienetako bat izan zen
Espainiako Estatuan. Bertako
preso asko estatuko beste leku
batzuetakoak ziren; urrunketa
politikak ezarri zituzten. Niretzat
berezia da Mutrikun eta Onda-
rroan [Bizkaia] emakumeen sare-
ak sortu izana, preso zeuden
emakume horiek janaria izan ze-
zaten eta familien eskutitzak jaso
zitzaten. Garrantzitsua da Satu-
rrarango kartzela, sareak sortu zi-
relako haren inguruan; Emaku-
me Abertzale Batzak zeresan
handia izan zuen horretan. 
Memoriari buruzko ziklo baten

parte izango da zure hitzaldia.

Aurrera egiteko garrantzitsua

da atzera begiratzea? 

Bai. Aranzadin jarduten dugu
metodo zientifiko bidez ahalik eta
objektibotasunik handienarekin
egia bilatzen. Behin egia aurkitu-
ta, hori ezagutaraztea oso garran-
tzitsua da justiziaren eta errepa-
razioaren bidean laguntzeko.
Uste dugu historia osorik jakin
beharra dagoela zauri horiek be-
rriro ixteko.
Eta memoria horrek badu betau-

rreko morerik?

Uste dut azken hamarkadan
emakumeak gero eta leku han-
diagoa duela historian. Herrieta-
ko elkarteak horretan ari dira la-
nean, eta Aranzaditik ere egiten
dugu eurekin lan. Emakumeen
aurkako errepresioaren proiek-
tua Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren eskaeraz ere egiten ari gara,
eta, beraz, erakundeen aldetik
badago interesa datu horiek be-
rreskuratzeko. Gero eta ikerketa
gehiago daude gaiaren inguruan.
Egia da hasierako urteetan ez zela
horrenbeste ikertzen; guztion
irudimenean dagoen irudia da gi-
zonezko gudariarena. Baina ezin
gara ahaztu Hego Euskal Herrian
miliziano bezala aritu ziren be-
rrehun emakumeez. Oraindik ez
dugu lortu emakumeen aurkako
errepresio guztia aztertzea, baina
gero eta lan gehiago daude horren
inguruan. Poliki-poliki ari gara,
baina uste dut gero eta betaurre-
ko more gehiago daudela arlo ho-
rretan ere. 

«Frankismo garaian emakume
tradizionala bihurtu zen eredu»

Ione Zuloaga b Aranzadi zientzia elkarteko historialaria 

Diktaduran eta Espainiako Bigarren Errepublika garaian emakumeen aurka izan zen errepresioa
aztertu du Zuloagak. Orduan, hurrengo berrogei urteetako emakume eredua landu zutela esan du.

ANDONI CANELLADA / FOKU

s
SOLASEAN

«Espazio publikotik
pribatura zokoratu zen
emakume eredua sortu
zuten, betiere gizonaren
mende egongo zena»

«Behin egia aurkituta,
hori ezagutaraztea 
oso garrantzitsua da
justiziaren eta
erreparazioaren bidean»
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