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Has dadila
festa,
eta lana
Aurreko bi urteak ez dira samurrak izan festen inguruan lan egiten dutenentzat; aurten, ordea,
uda oparoa espero dute b Murrizketarik ez dute izango, baina bai bestelako arazo batzuk 2-3
b
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Jaiak
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Festarako gogoa igartzen dute
jaien inguruan lan egiten dutenek.
Murrizketak bertan behera geratu
ostean, ez dute lanerako oztoporik
izango; hala ere, beste arazo batzuk
ere agertu zaizkie azken aldian. Miren Garate
b

Lana, jaien
eskutik

marekin, norbait kontratatzen
dugun egun bakoitzeko 27 euro
gehiago ordaindu behar dugu.
Langileak finko egin behar ditugula esaten digute, nahiz eta urtean hamar egunerako bakarrik
izan lana...».
Aurreko bi urteen arrastoa ere
ez du ahazteko Sanzek. «Izugarria
izan zen». Hasieran aurreztua zutenarekin iraun zutela esan du,
baina denborak aurrera egin ahala
«irribarrea galduz» joan zirela.
Ulergaitza egin zaio udalek atrakzio enpresekin izan duten jokabiAurreko bi urteetan lanerako dea. «Aire zabaleko jarduerak
oso aukera gutxi izan zuten, uda- sustatu behar zirela esaten zuten,
lek ez zietelako baimenik ematen baina guk ezin genuen lanik egin;
herrietara joateko. Eta hori kon- aldiz, beste edozer egin zitekeen:
pondu denean, beste faktore ba- zinemara joan, jatetxeetara...».
Kontatu du geldirik egon diren
tek sortzen die buruko mina: gabitartean berdinsolinaren eta arginberdin ordaindu bedarraren prezioak. «Helduen
har izan dituztela be«Udalek ez dituzte atrakzioekin
ren 21 ibilgailuen azulertu nahi gauzak, ondo ari gara
terketa teknikoak
eta ez dakigu nola lanean,
eta aseguruak; baita
amaitu behar duen baina
atrakzioak gordetzehonek».
txikienekin ez;
ko duten pabiloiaren
Sanzek azaldu du eskerrak
ondasun higiezinen
gastuak izugarri igo ekitaldiei»
gaineko zerga ere.
zaizkiela, baina igoera hori ezin izaten dutela aplika- «Erretiroa hartzeko urte batzuk
tu tiobiboetako fitxetan; izan ere, falta zitzaizkien guztiek utzi egin
baldintzetan mugatu egin ohi du- dute, eta hasiberriek ere bai», dio
te prezioa udalek: bi euroren Atracciones Sanzeko arduradubueltan askotan, eta 1,50 euroan nak. Atrakzio enpresak baino are
ere bai batzuetan. «Orain dela hi- okerrago egon direnak ere badauruzpalau urte bezala ari gara ko- dela esan du. «Atrakzioen ekoizbratzen, baina gasolinaren pre- leek porrot egin dute. Lanik egin
zioa bikoiztu egin zaigu, eta argia ezinik, zeinek erosiko ditu milioi
lau aldiz garestitu da. Lan errefor- bat euro balio duten gailuak?».

«Gasolinaren prezioa
bikoiztu egin zaigu, eta
argia, lau aldiz garestitu»
Juan Pablo Sanz
Atracciones Sanzeko arduraduna
i arlotan egiten dute
lan Legazpiko Atracciones Sanz enpresan:
alde batetik, ekitaldietan, puzgarri eta abarrekin; bestetik, barrakak dituzte. Arlo batean eta bestean joera ezberdinak
igartzen dituztela esan du Juan
Pablo Sanz enpresako arduradunak: aurkia ekitaldiak dira, eta
ifrentzua, barrakak.
Haren esanetan, iritsi ezinda ari
dira ekitaldietan. «Beti egin izan
dugu lan ondo, baina ez aurten
adina. Geure burua eskaini ez dugun herrietatik ere ari zaizkigu
deika. Enpresa garrantzitsuentzat
lan egin izan dugu, eta hori berme
moduan-edo ikusten dute udalek». Barraketako egoera, ordea,
«defendatzen» terminoarekin
laburbildu du. «Helduen atrakzioekin ondo ari gara, baina txikienekin ez; eskerrak ekitaldiei».
Horren atzean arrazoi bat dagoela
uste du: «Ez dago umerik».
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«Urteekin, nire tokia
egin dut, eta orain
errazagoa da dena»
Sidi Mohamed Azaoui
Goxoa janari furgonetaren jabea
este zenbait tokirekin
alderatuta, Euskal Herrian ez dago street
foodedo kaleko janarirako kultura handirik, Sidi Mohamed Azaouiren ustez, nahiz eta
«pixkanaka-pixkanaka» aldaketa bat igartzen duen. Iaz hasi
zen hura herriz herri, Goxoa janari furgonetarekin. Aitortu du
«pazientzia pixka bat» eskatzen
duen lana dela. «Pazientzia, psikologia... Hasiera ez zen erraza
izan. Gauez lan egiten duzunean,
jakin egin behar da gauzak nola
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eraman». Hala ere, esan du oso
pozik dagoela lanbidean. «Urteekin, nire tokia egin dut, eta orain
errazagoa da dena».
Uda oparoa aurreikusten du.
«Parrandarako gogoa dago, eta
uste dut inoiz baino gehiago balioesten duela jendeak gure
lana». Azaouiren esanetan, ahalegin handia egin dute hasieratik
gremioarekiko zeuden uste batzuk aldatzeko: «Edozer salduko
bagenu bezala ikusi izan gaituzte;
baina ez: nik kalitatezko produktuak erabiltzen ditut, edozein eki-
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talditarako modukoak. Jatetxe ko zailtasunak izaten dituela jakimugikor bat gara». Askotariko narazi du Azaouik. «Nahi izaten
produktuak prestatzen ditu: han- dut euskaraz dakien gazte jendea
burgesak, ogitartekoak, fajitak, izatea nirekin lanean, baina oso
falafelak... Barazkijaleentzako es- zaila da langileak aurkitzea».
Zailak izan dira aurreko bi urtekaintzan hutsune bat zegoela
ikusita, haientzako produktuak ak ere. «Lanerako toki finkorik ez
dugunez, ez zegoen laguntzarik
ere sartu ditu menuan.
Uda oparoa izango dela uste salmenta ibiltarian aritzen gareduen arren, oraindik ez daki nontzat. Eta guk ere ordaintzen
zehatz-mehatz zer herritan egon- ditugu zergak, inork baino gehiago den. Joango diren herri guztie- go, joaten garen herri bakoitzean
ordaindu behar izatan eskatu behar izaten dugulako espaten dituzte baime- «Nahi izaten dut
zio publikoa okunak aurrez, eta esan euskaraz dakien
patzeagatik».
du tramite horiek gazte jendea
Pandemia ga«izugarrizko lana» izatea nirekin
raian, egoera luzeeskatzen dutela. He- lanean, baina
rako zihoala ikusirri batzuk hasi dira oso zaila da
ta, lokal bat hartu
urteko jai guztieta- langileak
behar izan zuen Berako zozketa bat egi- aurkitzea»
asainen, eta eramaten. «Nire ustez,
hori da egokiena, urte hasieratik teko produktuen saltoki bat ireki
dakizulako non egongo zaren. zuen —jarraitzen du oraindik
Herri batzuetan, hemendik bi as- ere—. «Laguntzarik ez genuen,
tera dira jaiak, eta oraindik ez da- eta, gainera, udalek ez ziguten lakigu herri horietan lan egin ahal nerako lizentziarik ematen, aire
zabaleko negozioak izan arren.
izango dugun».
Ostalaritzako beste negozio ba- Zergatik? Ulergarriak ez diren
tzuek bezala, langileak aurkitze- gauzak egin dituzte».

GOXOA FOOD TRUCK

«Diskoa ateratzeko
helburuak jarraitzeko
indarra eman zigun»
Beñat Etxabe
Ustekabe txarangako tronboi jotzailea

MAITANE CAMPOS

urtengo otsaileko
emanaldi bat bereziki
gogoan du Beñat
Etxabe Eibarko Ustekabe txarangako tronboi jotzaileak. Zestoan izan zen. COVID19ari aurre egiteko murrizketa
neurrietako batzuk aste horretan
bertan geratu ziren bertan behera. «Jende pila bat atera zen txa-
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Pandemia garaian egokitu zen
rangaren atzetik kalean; festa giro
handia sortu zen, eta orain ere taldearen hogeigarren urteurrehala izaten da: jendeak festaren na —22 urte egin ditu aurten—, eta,
falta sumatzen zuen, eta gogoz ospatzeko kalez kale ibiltzerik
izan ez bazuten ere, aurkitu zuten
dago».
Esan du azken bizpahiru hila- helduleku bat: Eibarko kantak
diskoa atera zuten
beteetan lan asko ari
iaz, herriko abesdirela egiten: biz- «Neguan ere
tiak berreskuratzen
pahiru emanaldi as- elkartzen
eta berritzen dituen
teburu bakoitzean. jarraitzen dugu,
lan bat. «Oraintxe
Sanjoanen eraginez, musika mailari
agenda betea dute eusteko eta udan entseguak egiteko
aukera genuen, eta
datorren asterako joko ditugun
oraintxe etxean
ere: lau emanaldi di- abestiak
egon behar genuen.
tuzte sei egunean. prestatzeko»
Nahikoa lan izan
Handik aurrera, berriz, herririk gehientsuenetan genuen, baina diskoa ateratzeko
izango dira festak, eta orduan helburu horrek jarraitzeko indahasiko da sasoirik oparoena mu- rra eman zigun».
Bi urteko egoera nahasi horrek
sikarientzat. «Bi urteko atsedenaren ostean, lan asko egitea to- alde on bat ere izan duela esan du
Etxabek: «Musikariok elkartzen
katuko zaigu».
Hamazazpi kide dira Ustekabe jarraitu dugu, eta musikalki hotxarangan, eta Gipuzkoan eta beak gara orain».
Bizkaian ibili ohi dira, batez ere.
Etxabek esan du normalean arratsaldez izaten dituztela emanaldiak, txikiteo garaian. «Gaur hemen eta bihar han ibiltze hori gogorra da, baina gustura egiten
dugunez...».
Neguan ere ateratzen zaizkie
saio batzuk tarteka, baina gutxiago. «Askoz lasaiago ibiltzen gara
neguan; elkartzen jarraitzen dugu, ordea, musika mailari eusteko
eta udan joko ditugun abestiak
prestatzeko». Eibarkoak, Elgoibarkoak, Zestoakoak eta Gasteizkoak dira Ustekabe txarangako
kideak.
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Unai Zubeldia Donostia

Bere lantoki txikia aukeratu du elkarrizketa egiteko, egunero lauzpabost ordu igarotzen dituen tailerra. «Asko entretenitzen naiz
hemen», aitortu du. Begiratu batera nabari ez bazaio ere, urrian 98
urte beteko ditu Jose Luis Gurrutxagak (Donostia, 1924). Pasio bat
dauka: igandero, 13:00etan, Donostiako Txuri-Urdin izotz jauregian patinatzea —itxita egongo da
irailera arte—. 1972tik hutsik egin
gabe, omenaldia egin zioten joan
den ekainaren 4an, Txuri-Urdinen 50. urteurreneko ekitaldian.
98 urte betetzear zaudela diote
denek, baina ba al dago hori
baiezta dezakeen agiririk?
98tik gertuago nago 97tik baino,
bai. Urrian beteko ditut 98 urte.
Patinatzeko adin ona al da 97
urte?
Hiltzeko da adin ona. Oraingoz,
ez daukat hiltzeko asmorik, baina
97 urte adin polita da horretarako, eta ez nintzateke harrituko.
Patin berriak eskatzeko aukera
ona daukazu urrian.
Patin berriak? Ez, ez. Patin hauek
ezagutzen naute jada, eta badakite nola patinatu behar dudan; eurek eramaten naute. Erosi nituen
lehenengoak dira; hockeyko batzuk ere erosi nituen, baina galdu
egin nituen etxe aldaketa batean.
Patinaje artistikokoak, ordea,
duela 50 urtekoak dira.
Donostiako Txuri-Urdin jauregiak adina urte dauzkate, beraz,
zure patinek. Gogoan al daukazu nolakoa zen duela 50 urteko
Txuri-Urdin izotz pista hura?
Gaur egungoa baino pixka bat
handiagoa zen. Berrikuntza lan
batzuetan txikitu egin zuten pista,
kontsumoa ere murrizteko, diruz
larri samar zebiltzalako. Lehen,
jabe pribatu batena zen izotz jauregia, eta zoragarri funtzionatu
zuen hasieran; beteta egoten zen
beti, bazkariak eta afariak ere izaten ziren... Baina behera egin zuen
pixkanaka, itxi egin zuten, eta orduan sartu zen aldundia.
50 urteko ibilbide horretan,
omenaldiren bat edo beste egin
dizute jada, ezta?
Bai. 90 urte bete nituenean egin
zidaten lehenengoa, eta duela bi
aste bigarrena, Txuri-Urdinek 50
urte bete zituela ospatzeko ekitaldian. Niri asko gustatzen zait izotz
gainean patinatzea, gozatu egiten
dut, eta hankek eta buruak laguntzen didaten bitartean jarraituko dut.
30 urterekin batzuek esaten
dute ezin dutela gehiago...
Ez, ez. 30 eta 60 urte adin ederrak
dira; nik denetik egiten nuen 60
urterekin, eta gaur egungo 60 ur-

«Lehen, nik heltzen
nion bilobari izotz
pistan; orain, berak
heltzen dit niri»
Jose Luis Gurrutxaga b Patinatzailea
Duela 50 urteko patinak jantzi, eta Txuri-Urdin Donostiako
izotz jauregian irristaketan ibiltzen da Gurrutxaga igande
eguerdietan. 97 urterekin, ez dauka asmorik etxean gelditzeko.

teak ez dira urte asko. Pentsa, ni
40 urte baino gehiagorekin hasi
nintzen izotz gainean patinatzen.
Hasierako Txuri-Urdin jauregiaz
gogoratzen zara, baina gogoan
al dauzkazu erratzekin-eta jokatzen zenituzten hockey partida
haiek?
Inoiz ez dut pasatu orduan bezain
ondo. Baloi txiki bat eta erratzak,
besterik ez geneukan, baina zoragarria izaten zen. 21:00etan, izotz
pista ixten zutenean, han gelditzen ginen hainbat lagun, eta oso
partida politak jokatzen genituen; duela 47-48 urteko kontuez
ari naiz hizketan. Mutil gehiago ez
zeudenean, neskekin jokatzen
nuen, baina stickekin. Etxean
gordeta daukat stick hori ere.
Zer egingo duzu igandean,
13:00etan? Irailera arte itxi egin
dizute Txuri-Urdin jauregia...
13:00 aldera tailerrera etorriko
naizela pentsatzen dut. Niretzat,
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Emaztearekin, eskiatzen. Jose Luis Gurrutxaga patinajeak adina erakarri izan du eskiak. Irudian, 1953 inguruan, Candanchuko eski estazioan,
Espainian, Feli emaztearekin, eskiatzen. HITZA
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azkenean, ez dago astebururik;
larunbatean eta igandean ere lan
egiten dut.
Ez daukazu asmorik, beraz, erretiroa hartzeko?
Ez... Kontua da asko entretenitzen naizela tailerrean; tontakeriak egiten ditut, baina ondo pasatzen dut. Oso luzeak izaten ziren
etxean ia ezer egin gabe igarotzen
nituen arratsaldeak; igande iluntzean Cuarto Milenio [Espainiako
Cuatro telebista kateko] programa ikusi nahi izaten dut, adibidez,
21:30ean, eta, etxean geratuz gero, amaigabea izaten da arratsaldea. Hobeto egoten naiz tailerrean.
Tailerra aipatuta, patinak egiten
ere aritu zinen zu, ezta? Inoiz ez
zenituen merkaturatu, ordea...
Patin gurpildunak egin nituen,
bai. Nire ustez, ahalik eta baxuenak izan beharra daukate gurpilek, baina gaur egun altuagoak

egiten dituzte normalean. Baxuagoak egin nituen nik, errazago
irristatzeko, eta galga egiteko
takoa ere lurretik gertuago egoteko.
97 urterekin izotz pistan sartuta,
ez al dizu beldurrik ematen erori
eta hezurren bat apurtzeak?
Beso bat apurtu nuen behin, modurik inozoenean, gainera, ez
bainindoan oso azkar; bilobarekin hizketan nindoan. Ez dakit
zer gertatu zitzaidan, baina ia ez
nintzen konturatu ere egin lurrera erori nintzen arte. Besoa apurtuta ere, hiru hilabete geroago patinatzen ari nintzen berriz ere. Iaz
arte neure kasa patinatzen nuen,
baina aurten bilobak helduta ibiltzen naiz; lehen, nik heltzen nion
bilobari izotz pistan, patinatzean;
orain, berak heltzen dit niri. Ondo
babestuta joaten naiz beti, kasko
eta guzti.
Gurpil gaineko hockeya, izotz
gainekoa... eta eskia. Eskirako
ere zaletasun handia izan duzu
beti, ezta?
Bai. 18 urterekin hasi nintzen eskiatzen eta 80 urterekin utzi
nuen. Bihotza ukitu samar daukat, eta beldurra ematen zidan
mendian, goialdean, bihotzeko
arazoren bat izateak. Aralarrera
joaten hasi ginen gaztetan, baina
eskiekin hogei metro jaitsi eta aldapa ikaragarria igo behar izaten
genuen berriz ere. Candanchura
[Espainia] joan ginen behin, eta
zoragarria iruditu zitzaigun aulki
batean eserita mendian gora igotzea eta eskiatzen jaistea. Egun
hartan amaitu ziren Aralarko
kontuak. Candanchu, Formigal
[Espainia], Bareges, Cauterets
[Frantzia]... eski estazio horietara
joaten ginen normalean.

Donostia? Jaioterria, maite
dudan hiria.
Patinak? Maitasuna.
Txuri-Urdin? Oso toki berezia. Betirako sarrera eman didate.
Seme-alabak? Arazoak ematen dituzte beti. Aholkurik
onena, seme-alabarik ez edukitzea. Andrea bai, baina
seme-alabarik ez.
Bilobak? Bihurriak.
Politika? Ez diot kasu handirik egiten. Botoa ematen diot
EAJri, eta kito.
EAJ? Nirea.
Parranda? Ez zait gustatzen.
Ez dut edaten eta ez dut erretzen.
Jaki bat? Ez zait gustatzen jatea, baina, tira, dilistak, gozokiak eta txokolatea laranjarekin.
Edari bat? Ura eta esnea. Litro bat esne edaten dut egunero.
Damurik badaukazu? Ez.
Zer falta zaizu egiteko?
Imanen bidezko lehen motorra egitea. Ia ezinezkoa da,
baina lau urte daramatzat saiatu eta saiatu.
Aholku bat? Konstantzia.

14 urte betetzerako patinetan
zenbiltzan zu. Nolatan?
Patin gurpildunekin hasi nintzen,
eta 18 urte betetzerako txapelketa
bat ere antolatu genuen. 28 urtera
arte jokatu nuen patin gurpildu- dut jaten haragirik, arrainik, banekin hockeyan. Patinatzeari utzi razkirik eta frutarik. Umetan,
nion gero, Donostiako Txuri-Ur- etxean, behartuta jan behar izadin izotz pista ireki zuten arte ten nuen dena, eta jaki horiek
[1972an]. Hantxe egon ginen le- baztertzea erabaki nuen egun bahen egunean, ilaran. Ez dakit zer- tean. Egunero babarrun gorriak
gatik hasi ginen patinekin, baina janez igaro nituen berrogei urte,
gogoan daukat Donostiako Paseo eta dilistak janez daramatzat azBerrian eta Amaran ibiltzen gine- ken berrogei urteak.
la; han ezagutu nuen nire
emaztea, patinekin ibiltzen zelako hura ere.
Emaztearen zer oroitzapen dauzkazu?
Oraingoz, ez daukat hiltzeko
66 urte egin genituen ez- asmorik, baina 97 urte
konduta; nahikoa da, ez- adin polita da horretarako,
ta? Gaztetan, ikasten ari eta ez nintzateke harrituko»
nintzenez, Donostian
gelditu nintzen solda- «14-15 urte nituenetik ez dut
duska egiten; Afrikara jo- jaten haragirik, arrainik,
atea izaten zen beste au- barazkirik eta frutarik. Orain,
kera bakarra. Janariare- dilistak jaten ditut egunero»
kin neuzkan arazoak tarteko hasi nintzen ikasten, Donos- Zer esaten dizute medikuek?
tian gelditzeko, eta emazteak Aparteko ezer ez. Tarteka aipaekartzen zidan ogitartekoa kuar- tzen ditugu horrelako kontuak,
telera; harrituta gelditzen ziren eta aitortzen dut askoz osasungadenak. Nik inoiz ez nuen jan kuar- rriagoa dela denetik pixka bat jateleko janaririk. Astean behin- tea. Baina nik sufritu egiten nuen
edo ematen ziguten baimena haragia eta arraina jaten.
arratsaldean kuarteletik irteteko, 11 urte zeneuzkala iritsi zen 36ko
eta orduan aprobetxatzen nuen gerra. Nola bizi izan zenuten?
etxera joateko eta janaria hartze- Frankistak iritsi zirenean, Debara
ihes egin genuen hasieran, Azpeiko.
Beti izan zara berezi samarra ja- tira gero, hangoa zelako nire aita,
eta Donostiara itzuli ginen gero.
nariarekin?
Bai... Orain dilistak jaten ditut Donostian igaro genuen gerra; ez
egunero, igandean izan ezik. Bilo- ginen denbora askoan egon kanben etxera joaten naiz igandean, poan. Parte Zaharrean bizi ginen
eta ematen didatena jaten dut orduan, eta Urdaneta kaleko eshan; sei biloba eta bost birbiloba kolara joaten ginen. Bulebarretik
dauzkat. 14-15 urte nituenetik ez pasatu behar izaten genuen egu-
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nero, bi aldiz, eta bulego bat zegoen han; berriak ematen zituztenean, Espainiako ereserkia jotzen
zuten, armadarena, erreketeena
eta falangistena, eta, ereserki horiek han harrapatuz gero, gelditu,
besoa altxatu eta dena amaitu arte
itxoin behar izaten genuen.
Asko sufritu zenuten familian?
Kartzelan egon zen aita, baina hildakorik ez genuen izan inguruan.
Lehengusuren bat zauritu zuten,
baina besterik ez. 36ko gerra
amaitu eta II. Mundu Gerra hasi
zen, ordea, eta berrogei urteko
frankismo garaia iritsi zen atzetik.
Diru arazorik izan al zenuten
etxean? Oso gazterik hasi zinen
erlojuak konpontzen-eta, ezta?
Ingeniari tekniko ikasketak egin
nahi nituen nik, baina Bilbora joan beharra zegoen, eta, janariarekin neukan arazoa tarteko, ez
nintzen joan. Soldaduskarako,
berriz, merkataritza-peritu ikasketak egin nituen. Ikasgairik zailenak gainditu nituen, baina beste
batzuk ez, ezinezkoa zen, takigrafia esaterako, eta utzi egin nuen.
Horregatik, erlojuak konpontzen
hasi nintzen 14 urterekin, eta neure kasa hasi nintzen lanean, 18 urterekin. Erlojuak konpontzeari
utzi eta mekanika eta elektronika
kontuetara igaro nintzen gero.
Nolakoa zen gerra garaiko Donostia hura?
Lehenik eta behin, ezin zen euskaraz hitz egin. Gizarte laguntzarako egoitza bat zegoen Bulebarrean, eta, euskaraz hitz egiten
harrapatuz gero, hara eraman eta
rizino olioz betetako baso bat
ematen zizuten edateko; oso txarra zen. Garai gogorrak izan ziren.
Etxean euskaraz hitz egiten zenuten zuek?
Nire aita espetxean zegoenez,
apopilo batzuk hartu zituen amak
etxean. Ez dakit nondik ekarri zituen, baina sindikatuan lan egiten
zuen horietako bat mugimendukoa zen, nolabait esatearren. Baserrian jaiotakoak ziren nire gurasoak; euskaraz egiten zuten euren
artean, eta hala egiten ziguten guri ere umetan. Baina apopilo horiekin ezinezkoa zen etxean euskaraz hitz egitea, eta hor galdu
nuen asko. Euskara batuarekin
ere nahiko lan izaten dugu adinekook, ez baititugu ezagutzen hitz
asko. Niri lotsa ematen dit euskaraz hobeto ez hitz egiteak; ez zait
gustatzen euskaraz ari naizenean
gaztelaniazko hitzak sartzea.
Gauza bat omen daukazu oso argi: zu, EAJkoa!
Bai. Nire aita ere EAJkoa zen, eta
misio bat izan zuen 36ko gerran:
gauean apaizak hartu eta toki segurura eramatea. Beldur handia
zieten CNTri eta komunistei.
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Gurasokeria
likidazionista
rreformismoa eta likidazionismoa suhartasunez gaitzesten eta barregarri bezain negargarritzat jotzen ziren, hauteskundeetan boza ematea kolaboraziotzat jotzen zen, «Eman zure
botoa hemen» zioten kartelak
ezartzen ziren komun-zuloen eta
zabor-edukiontzien ondoan, Vota o Explota zioten itsasgarriak
eta txapak zabaltzen ziren, «Vota
aquí, vota allá, te controlaremos,
y en tu linda cabeza nos meteremos» kantatzen zen ozen Evaristo La Pollarekin, baita «Eres demócrata y cristiano, eres un gusano» ere, eta beste hura Gari
Hertzainakekin: «Zetako? Ez dabe entenditzen. Ez dia beinbez
kalian bizi izan. Ta ondio ez dabe
betiko eskemak apurtu: Jainkoa,
lege zaharra ta HBri botua

E

eman». Eskorbutok, berriz, A la
mierda el País Vasco kantatu
zuen zuzen-zuzenean...
Kontu horiek guztiak eta antzeko beste batzuk etorri zaizkit
gogora azken egunotan Mugimendu Sozialistako eta ezker
abertzaleko gazteen —eta ez hain
gazteen— artean izandako eztabaida, liskar eta aurrez aurreko
jipoi eta borroken harira. Ezustean harrapatu eta harritu egin nau
kontuak, batez ere konfrontazioaren gogortasunagatik, baina ez
zaizkit erabat arrotz gertatu sakoneko eztabaida eta arrakala
batzuk. Azken batean, oker ez
banaiz, MSko gazte komunistek
ezker abertzalearekin duten gatazkak badu duela 1980ko hamarkadako anarkistek, autonomoek, punkek edo politikoki
queer avant la lettre-ek izanda-

koaren antzik, parekotasunik eta
oihartzunik.
Arantxa Urretabizkaiari entzun nion orain hurrengoan,
Euskadi Irratiko Arratsean saioan, izan daitekeela aldi berean

Ezin dut ukatu
gurasokeria
erreformista eta
likidazionista
azaleratzen zaidala,
oso sarri, MSko,
GKSko, Itaiako...
kideen aldarriak eta
arrazoiketak
irakurtzerakoan

zahar eta errebelde, ez duela zertan zaharrak konformismoz eta
etsipenez onartu behar guztia.
Gustatu zitzaidan hori entzutea,
txaloak jo nizkion neure artean,
eta bat egin nuen gerontofobiaren aurka agertu zuen jarrera irmoarekin ere.
Baina ezin dut ukatu orain, aspalditik, hauteskundeetan bozkatu egiten dudala. Ezin dut ukatu erreformismo eta likidazionismo ugari besarkatzen dudala
jarreraz zein jokabidez, demokrata eta kristau izatera iritsi
gabe sozialdemokraziatik gertu
nagoela hainbat eztabaidagai eta
auzitan, are gertuago praktika
—eta absentismo— ugaritan, ez
naizela kalean bizi eta eskema zaharkitu eta fosilizatu ugari ditudala burmuinean gogor txertatuta, erauzten zailak izango direnak
honezkero...
Ezin dut ukatu, halaber, gurasokeria erreformista eta likidazionista azaleratzen zaidala, oso
sarri, MSko, GKSko, Itaiako... kideen aldarriak eta arrazoiketak
irakurtzerakoan. Urteen pode-

direla basoez ari, zuhaitz landaketez baizik. Ez dute, gainera, ezkutatzen; Larrañagaren hitzetan,
«abandonatutako edo gestiorik
gabeko basoen kopurua egun
%16koa da eta errealitate hori frenatu» nahi dute; naturalizatzen
ari diren basoak egurrerako landaketa bihurtu, alegia.
Fundazioa lur jabe pribatuen
baso sailak kudeatzeko intentzioarekin sortu dute. Egun, 95.000
hektarea daude haien eskuetan,
eta jabe horiek (ustiategiak) ia
10.000 izatera iristen dira. Lehen
sektorean bizi den hondamendiaren isla, jabeen %20k baino ez
dituzte 50 urte baino gutxiago;
erreleborik ez duen sektorea da,
administrazioa hiltzen uzten ari
dena, gutxi batzuen mesedetan.
Izan ere, argi dago errezeta berria:
jabego horren kudeaketa esku
publikoetan —esan nahi baita, enpresenetan— utzi.
Hauxe kontu honek eragiten
duen lehen galdera: nekazaritza
sindikatuek begi onez ikusten
dute hau? Administrazioaren
zerbitzari eta subsidiarioak
bihurtzea da gaur egun baserritarren, abeltzainen, artzainen eta
lur jabeen helburua?
Bigarren galderak ez du garrantzi txikiagoa: jakinda aldun-

diak baldintzatzen duela baso politika diru laguntzen bidetik, zilegi da dirua banatzen duen administrazioa izatea diru hori jasoko
dutenen kudeatzailea? Merkatu
libreko ekonomia ereduan, ez al
da lehia askearen kontrakoa?
Markel Olanok ekimena justifikatzeko balorazio politikoa egin
zuen. Aldundiak ohitura bihurtu
duen eran, hasieratik bukaerara,
hiztegiaren erabilera interesatu
eta okerrarekin herritarrak nahasteko borondatea erakutsi
zuen. Gipuzkoan basoen azalera
%61ekoa dela esan zuen, dakienean azalera horien gehiengoa
(gaixorik dauden) zuhaitz landaketek osatzen dutela. Basoak garrantzitsuak direla esan zuen,
«ingurumen ikuspegitik, biodibertsitatearen ikuspegitik, paisaiaren eta lehen sektorearen
ikuspegitik, baserritarren ekonomiaren ikuspegitik...» eta «klima aldaketaren kontrako borrokan CO2-a xurgatzeko tresna
egokia» direla.
Hala da, baina basoak, ez
zuhaitz landaketak. Gurean bezala, monolaborantzan oinarritutako kudeaketa intentsiboa
egiten denean, onura horiek guztiak ingurumen kalte bihurtzen
dira, Eusko Jaurlaritzak erakus-

ten dituen biodibertsitateari buruzko txostenek eta Espainiako
Ministerioak neurtzen dituen lur
galeren adierazleek erakusten
duten bezala.
Larrañagaren hitzetan, Basotik
fundazioak, egun, baso jabeei zaila zaien kudeaketa erraztuko die
(azala behar du gero, tramitazio
konplexua ezartzearen ardura
duenak zailtasun hori baliatzea
bere mesedetarako!). Jabe gehienek azalera txikia dutenez, azalera horiek kontzentratuta kudeatuko ditu aldundiak, eta horrek
berak, kudeaketa kolektiboak,
errentagarritasun handiagoa
emango omen du. Ustiategien industrializazioa: nola esnearekin,
hala haragiarekin, orain egurrarekin. Basoak berreskuratzeak
ez du horrelakorik eskatzen.
Aldundiak jauzi kualitatiboa
egin nahi omen du fundazio honekin, eta egin du, baina ez «baso
iraunkor eta jasangarriaren bidean», Olanok esan bezala. Fundazio hau natur kontserbazioaren
eta biodibertsitatearen kontrako
jauzi kualitatiboa da, beste urrats
bat hondamendirantz.
Aitziber Sarobe Egiguren eta
Rafa Perez Beristain . Naturkon
Gipuzkoako natur taldea eta talde
ekologista

R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

rioz neureganatutako supremazismo gerontokratikoa eta konformismo burgestxikia igartzen
ditudala idatzi horietako paragraforik suharrenetako batzuek
eragiten dizkidaten suminezko
purrustadetan; baita kasu batzuetan —dena esaten hasita—
sentiarazten didaten auzo-lotsan
ere.
Ez daukat bestelako begiradarik, afera lakar honentzat, gurasokeria erreformista eta likidazionistarena baino, supremazismo gerontokratikoarena eta
konformismo burgestxikiarena,
eta horrek pentsarazten dit akaso
honetaz iritzirik ez ematea litzatekeela zintzoena, egokiena, are
eraginkorrena ere. Behin honetara iritsi ondoren, ordea, ez daukat
gogo handirik lerro hauek ezabatu eta zutabea osatzeko beste gai
baten bila hasteko. Horretan ere
erreformista eta likidazionista
izatea erabaki dut, supremazismo gerontokratikoz eta konformismo burgestxikiz jokatzea, eta,
tak!, badoa artikulua erredakziora bidean.

49 urteko basoko
langile bat hil da
Idiazabalen

ZUZENDARIARI

Gipuzkoako
aldundiak basoak
abandonatu ditu
guztion diruarekin
erriki, ekainaren 9an, Markel Olano Gipuzkoako Foru
Aldundiko ahaldun nagusiak eta
Jabier Larrañaga Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko diputatuak agerraldia egin zuten Donostian, Basotik
fundazioa aurkezteko. Arantxa
Ariztimuño Mendietako eta Natura Inguruneko zuzendari nagusia ere bertan zen, antza, hitza
hartu ez bazuen ere.
Fundazio hau aldundiaren
%100eko partaidetzarekin jaio
da, 2 milioi euroko aurrekontuarekin. Aldundiak dio egitasmo
honetarako gizarte eragileak
kontuan hartu dituela; lur jabeak
eta enpresak, noski, ekologistak
eta natur kontserbazionistak ez
gaude-eta euren agendan.
Agerraldian esandakoaren arabera: «Fundazioa basoen kudeaketa integralaz arduratuko da:
landaketaz, garbiketaz, eraldaketaz, eta egur eta produktuen merkaturatzeaz». Argi dago, bada, ez

B

%

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.

IDIAZABAL b Astearte goizean
lan istripu bat gertatu zen Idiazabalgo Urtsuaran auzoko pinudi
batean, eta 49 urteko basoko langile bat hil zen, pinu bat gainera
erorita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi zuenez, enborrak garraiatzeko makina baten barruan zegoen langilea; orduan pinu bat erori
zitzaion gainera, eta kolpearen
ondorioz hil zen. LABen zenbaketaren arabera, iaz basoko beste
langile bat hil zen Gipuzkoan, urtarrilean, Ezkio-Itsason, baso lanetan ari zela adar bat gainera
erorita; 54 urte zeuzkan.

ZUZENKETA

Joan den asteko Gipuzkoako
Hitza-n okerreko galdera-erantzun
bat publikatu zen Eider Mendoza
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantza diputatu eta bozeramaileari egindako elkarrizketan. Hauek
dira galdera-erantzun zuzenak:
Berdintasunari buruz hitz eginda, ate joka dago Hondarribiko
alardea. Zure seme-alabetako
batek alarde parekidean parte
hartu izan du beste urteetan.
Nola ikusten duzu egoera?
Nire seme-alaben bizitza pribatuak ez dauka zerikusirik nire jarduera politikoarekin.

Desgaitasuna
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‘‘
«Pandemian, eskura
genuen teknologia,
baina lagunak falta
genituen. Mindara
elkartearen falta
sumatu genuen»
Peru Errementeria
Errenteriako Mindara elkarteko
kidea

«Mindaran kuadrilla
osatu dugu. Batzuk
egoitzatik kanpo ere
gelditzen gara.
Elkarrekin
egoten gara maiz»
Iker Recuerda
Errenteriako Mindara elkarteko
kidea

«Erreferente izateko
ametsa errealitate
bihurtu da azken
urteotan, ez soilik
Oiartzualdean,
Gipuzkoan ere bai»
Erika Martinez
Errenteriako Mindara elkarteko
idazkaria

«Hastapenetan pilota
egokitua egiten
zuten, besterik ez.
Baina, pixkanaka,
aktibitate gehiagori
ekin genien»
Juan Luis Asensio
Errenteriako Mindara elkarteko
presidentea

Juan Luis Asensio, Iker Recuerda, Peru Errementeria eta Erika Martinez, aste honetan, Mindararen egoitza berrian, Errenterian. ERIK SALAZAR

Etapa berria hasteko prest
Errenteriako Mindara elkarteak egoitza berria estreinatuko du bihar b Azken hamarkadako
lanarekin jarraitzeko gogotsu daude elkarteko kideak b Pozik daude egindako ibilbidearekin
Erik Salazar Errenteria

Errenteriako Mindara elkarteak
egoitza berria izango du bihartik
aurrera. Duela hamar urte hasitako ibilbidean beste aurrerapauso
bat eman nahi dute egoitzaren aldaketarekin. Orain arte, Errenteriako Olibet auzoan aritu dira elkarteko aktibitateak egiten.
Bihartik aurrera, berriz, Markolan egongo dira, Markola kaleko
24. zenbakian.
Mindarak desgaitasuna duten
pertsonekin egiten du lan. Azken
hamar urteotan ikusi dute hasierako bost familia horietatik laurogei familia ingurura heldu direla.
Komunitate bat sortu dute. Erika
Martinez elkarteko idazkaria eta
Juan Luis Asensio presidentea
«pozik» daude Mindarak egin
duen bidearekin. Asensiok gogoan du Mikel Izagirrek sortu zuela
elkartea: «Hastapenetan, pilota
egokitua egiten zuten, besterik
ez. Baina, pixkanaka, aktibitate

gehiagori ekin genien, gaur egungo eskaintza lortu arte». Martinezek zehaztu du «pertsona ezberdinak berdinak diren leku bat»
dela Mindara, hori dela elkartearen funtsa. «Gure elkartean kirol
egokiturako, aisialdirako eta formaziorako saioak egiten ditugu».
Den-dena, «era inklusiboan».
Elkarteko idazkariak gaineratu
du «erreferente izateko ametsa
errealitate» bihurtu dela azken
urteotan. «Ez soilik Oiartzualdean: Gipuzkoan ere erreferente bilakatzen ari gara». Orain arta egiten dieten familien jatorria da horren adibide esanguratsua.
Errenteriatik harago, Gipuzkoa
osoko familia asko joaten zaizkiela azaldu du Martinezek. «Azken
deia Beasaingo familia batena
izan da, adibidez».
Arduradunen arabera, desgaitasuna duten seme-alaben bakardadeaz jabetzen direnean deitzen dute gurasoek elkartera:
«Nerabezarora iristean nabar-

menagoak izaten dira ezberdintasunak, eta bakarrik sentitzen
dira. Ez gazteak soilik, baita familiak ere». Familia horiek Mindara
elkartera azaltzen direnean,
hainbat proiektutara bideratzen
dituzte, hiru alor kontuan hartuta: interesa, trebetasuna eta gaitasuna.

Familientzat, «onuragarria»
Peru Errementeria eta Iker
Recuerda Mindarako kideak dira.
Biak ala biak elkartearen lehen
urratsetatik dira hango kide. Oso
lagun egin dira. Recuerdaren esanetan, batez ere kirola egiten
dute Mindarari esker. Baina bestelakoak ere egiten dituztela jakinarazi du; musika terapia, adibidez. Mindara ez da, ordea,
aktibitateak soilik egiteko lekua.
Lagunak egiteko «aukera bikaina» ere izan daiteke; hala uste du
Recuerdak: «Kuadrilla bat osatu
dugu. Batzuk egoitzatik kanpo
ere gelditzen gara. Hemen ezagu-

tu genuen elkar, baina pareta
hauetatik kanpo ere elkarrekin
egoten gara maiz».
Errementeriak azaldu du berak
ere jendea ezagutu duela Mindarari esker. «Ziur naiz egoitza
berrira lekualdatzea aurrerapauso handia izango dela. Lehengoa
baino askoz handiagoa da egoitza
berria». Asensio eta Martinez ere
pozik daude egoitza berriarekin.
Elkarteko idazkariaren arabera,
Olibet auzoko lokalean «espazio
mugak» zeuzkaten hainbat jarduera egiteko.
Pandemiak eragin zuzena izan
du elkartean. Konfinamenduagatik, bi hilabetez itxita eduki
behar izan zuten egoitza: 2020ko
martxoan eta apirilean. Recuerdaren arabera, etxean ez zuten
askorik egiteko, eta elkartearen
falta sumatu zuten: «Sakelako
telefonoarekin egoten ginen,
batez ere. Eskolako bideo deiak
egiten genituen, eta, teknologiari
esker, gauzatxoak egiten geni-

tuen, baina ez zen nahikoa».
Errementeriak ere azpimarratu
du teknologia eskura zeukatela.
«Baina lagunak falta genituen.
Mindara elkartearen falta sumatu
genuen». Martinezek azaldu du
elkartearen ia aktibitate guztiak
«normaltasunez» egiten dituztela egun, eta erabiltzaileek
«eskertu» egin dutela garai batean ohikoa zen jardun horri berrekin izana.

«Haurtzarora» bidaia
Recuerdarentzat, egoitza berrira
lekualdatzea «haurtzarora»
bueltatzea da. Izan ere, Markola
auzoan egongo da egoitza berria,
Koldo Mitxelena zentroak duen
eraikineko bigarren solairuan.
Auzo horretakoa da Recuerda,
eta ez zuen espero egoitza berria
etxetik hain gertu edukitzea.
Elkartea bihar irekiko dute
modu ofizialean, eta, ekitaldi
horrekin, aro berri bat hasiko du
Mindarak. Horretarako, bi bisita
antolatu dituzte egunean zehar.
Bata, 11:00etan izango da, Mindarako familientzat; bigarrena,
berriz, 12:00etan, erakundeetako
ordezkarientzat, inguruko
enpresetako kideentzat eta egunerokoan elkartearekin kolaboratzen duten eragileentzat. Bertaratzen diren guztien artean paella
jana egingo dute ekitaldiaren
amaieran.
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Alain Sorazu azpeitiarrak ‘Xaguxatar bidea’
liburua eta animaziozko bi bideo kaleratu ditu.
Liburuan, Azpeitiko ondare historikoa,
kulturala eta naturala jaso ditu, eta izen bereko
ibilbidea izan du oinarri lan hori ontzeko.

Izarraizko
saguzarrei so
Anartz Izagirre Azpeitia

ehinola dinosauroen parkea zen lekuan dagoeneko ez
da gelditzen horien
aztarnarik ere; izan
ere, orain saguzarren topaleku bilakatu da Azpeitiko Ekoetxeko
ataria. Izarraitz mendigunea
Kontserbazio Bereziko Eremu
(KBE) izendatu zuten 2013. urtean, eta, adituen arabera, egun lau
saguzar espezie bizi dira inguru
horretan. Ugaztun hegalari horien bizi ohiturak gehiago ezagutzeko helburuarekin sortu zuten
Xaguxatar parkea, 2016an, eta,
jolasen bitartez Auri maskotak gidatuta, animalia horien gainean
gehiago jakiteko aukera dago.
Are gehiago, Azpeitiko Udalak
Xaguxatar bidea inauguratu zuen
duela urte batzuk, historian gizakiak naturarekin izan duen lotura
bertatik bertara ezagutarazteko;
sei geldiune, 6,5 kilometro eta bi
orduko ibilbidea dituen txangoa
da, eta, geltoki horietako paneletan ezarritako informazioa oinarri hartuta, Xaguxatar bidea deituriko zazpi ataleko liburua kaleratu du orain Alain Sorazu azpeitiarrak (1997) —baita animaziozko
bi bideo ere—. Hark atal bakoitzean xehe azaltzen ditu ibilbidean
jaso dituen ezagutzak, testuen eta
ilustrazioen bitartez.

B

lakoak diren. Jolasen bidez parkean ondo azaltzen da haien bizimodua nolakoa den, nola komunikatzen diren...». Liburuan ere
ugaztun hegalari horien inguruko ñabardurak sakonago helarazi
ditu Sorazuk; besteak beste, horien onurak azaltzen ditu lanaren
lehen atalean.
LOIOLA
bbb Zuhaitzen eragina

Ekoetxetik abiatu eta berehala
daude Loiolako zelaiak. Basilikari
begira parez pare jarrita, dozenaka zuhaitz ikus daitezke ezkerrean zein eskuinean, eta, zuhaitz
horien nolakotasuna ez ezik, bertako zein kanpoko zuhaitzen
onurak zein kalteak plazaratu
ditu Sorazuk liburuan. «Azaldu
dut zuhaitz zaharrak edukitzeak
ingurunean zer garrantzi duen,
eta horiek zer onura eskaintzen
dizkieten inguruneari eta bertako
bizidunei». Hori abiapuntutzat
hartuta, Azpeitia inguruan topa
daitezkeen baso motak izan ditu
hizpide Sorazuk liburuan, eta gizakiak egindako zuhaitz landaketen eraginak zein horiek betetzen
dituzten funtzioak ere nabarmendu ditu azpeitiarrak lanean:
«Zuhaitz landaketen onurak eta
kalteak, bi alderdiak aztertu nahi
izan ditut».
IZARRAIZKO ATEA
bbb Klimak baldintzatuta

EKOETXEA
bbb Xaguxatarren topagunea

Ekoetxean hasten da Xaguxatar
bidea. Bost gunez osatuta dago:
enbor bertikalen baratzea, labirintoa, xaguxatar horma, intsektuen hotela eta egongune alternatiboa. Sorazuk dio «saguzarren
garrantzia» azaltzen dela parkeko panelean, eta berak ere hori
irudikatu nahi izan duela liburuan eta bi animazio bideoetan:
«Beldurrezko istorioekin lotu
izan dira saguzarrak, baina benetan ez dugu ezagutzen horiek no-

Loiola aldetik herrigunera jarraituta, hiribidearen alde batean gelditzen da Izarraizko Atea parkea,
ibilbideko hurrengo geldiunea eta
liburuaren hirugarren atalari izena ematen diona, hain zuzen ere.
Atal horretan, bereziki klimaz
hitz egiten du azpeitiarrak. «Batetik, nekazaritza landu dut, baita
intsektu polinizatzaileek zenbait
produktu eskuratzerakoan zernolako garrantzia duten azaldu
ere». Gai horretatik abiatuta, landareen bizi zikloan egin du azpimarra Sorazuk, eta ziklo horretan

Alain Sorazu idazlea, Xaguxatar bidea liburua eskuetan duela, Azpeitiko Azoka plazako panelaren ondoan. ANARTZ IZAGIRRE

klimak duen eragina ere azaldu
du. «Klimak zehaztuko luke leku
batean topa dezakegun landaredia. Horrez gain, klimak nekazaritzan duen eragina ere azaldu dut
Xaguxatar bidea liburuan. Izan
ere, gaur egun zenbait produktu
edozein garaitan lor ditzakegu,
baina hori ez litzateke landareen
egoera naturala. Horren guztiaren atzean zer dagoen eta klimak
horretan zer-nolako eragina
duen azaltzen saiatu naiz».
OTZAKA
bbb Aniztasunari so

Otzakara gerturatu ahala, Izarraizko tontorra aurrez aurre
duela konturatuko da Xaguxatar
bidea egiten ari dena; atzean, berriz, Azpeitiko herrigunea dago.
Gune horretan dagoen panelak
Izarraizko natur ondareari buruzko azalpenak ematen ditu,
besteak beste, eta bideodibertsitatea ere aipatzen du. Sorazuk,
bere aldetik, Izarraizko historia
geologikoari egiten dio erreferentzia liburuan. «Izarraitz nondik
datorren eta nola sortu zen azaldu
dut laugarren atal honetan. Garai
batean, koral uharriak genituen
itsas azpian, eta Pirinioekin batera sortu zen Izarraitz». Gizakiaren historia ere aipatzen du azpeitiarrak liburuan; esaterako, noiz

FITXA

zentratzen baitziren. Baserri horrek eskaintzen zizkion familiari
behar zituen baliabide guztiak».
UROLA IBAIA
bbb Baliabide eskaintza zabala

Izenburua. Xaguxatar bidea.
Egilea. Alain Sorazu.
Argitaletxea. Azpeitiko Udala.
Orrialdeak. 85.
Hizkuntza. Euskara.

iritsi zen Euskal Herrira, zer giza
espezie izan diren han, eta zer
ezaugarri zituen bakoitzak.

Menditik herrigunera jaitsita
dago ibilbidearen azken etapetako bat: Perez Arregi plazaren inguruan, hain justu. Urola ibaiari
eskaini diote atal hori, eta liburuan ere gai bera landu du Sorazuk. «Azaldu dut Azpeitia herri
gisa ibaiaren inguruan antolatu
izan dela beti, hainbat baliabide
eskaintzen dituelako». Ibaian
izandako eragin naturalak eta
«gizakiaren eraldaketaren ondorio» izan direnak aztertu eta landu ditu liburuaren egileak.
AZOKA PLAZA
bbb Azken geltokia: ekoizpena

BASERRIAK
bbb Euskal tradizioaren isla

Ingurune naturalak ez ezik, Euskal Herriko historian horrenbesteko garrantzia duten baserriek
ere badute lekua Xaguxatar bidean zein liburuan. «Baserria egun
ezagutzen dugun bezala ez da horren zaharra; ez ditu horrenbeste
urte baserri eredu horrek», azaldu du azpeitiarrak. «Baserria
eraikin bezala berrikuntza izan
zen, gune guztiak eraikin batean

Azoka plazan dago Xaguxatar bidearen azken geltokia. Egileak
kontsumo eta ekoizpen ereduak
aztertzen ditu, eta, horretarako,
hemengo eta sasoiko produktuen
ikur bilakatu den Azoka plaza
izan du oinarri. Ibilbidetik kanpo
gelditzen diren hiru guneren informazioarekin biribildu du liburua, ondare historiko, natural eta
kulturalaren zati baitira horiek:
Igarako errota, Amuko zubia eta
Urolako trena.

Uztailaren 10era arte

Andaluzia etxera
ekarriko dizugu
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Urbiako Fonda bidegurutzea eta
elkargunea da mendizale askorentzat.
Maiatzean utzi zuen fondaren ardura
azken 23 urteotan ustiaketaz arduratu
den lantaldeak. Oraingoz, 46 pertsona
daude prest kudeaketaz arduratzeko.

Mendizaleen
bilgune
kutuna
Josune Zarandona

ipuzkoako eta
Arabako Partzuergo Nagusia, Partzoneria, Urbiako
Fondarako
maizter berrien bila dabil joan den
ekainaren 1az geroztik. Azken 23
urte hauetan haren ustiaketaz arduratu den lantaldeak maiatzean
hartu zuen fondaren ardura
behin betiko uzteko erabakia. Ordutik ateak itxiak ditu hiru urte
barru mendea beteko duen eta
mendizale askoren bilgune izan
den Urbiako Fondak. Ustiaketaz
arduratzeko interesa dutenek Segurako udaletxean egin dezakete
eskaera, 943-80 10 06 telefono
zenbakira deituta edo udala@segura.eus helbidera mezu bat idatzita. Partzuergoak jakinarazi
duenez, lerro hauek idazteko
unean 46 pertsonak agertu dute
interesa Urbiako Fondaren kudeaketaren ardura hartzeko.

G

Urbiako fonda 1925eko abuztuaren 30ean inauguratu zuten.
Urtebete lehenago ireki zituen
ateak baselizak, eta egun berean
jarri zuten fondaren lehendabiziko harria, Ignacio Aranburu Gorosabel garai hartan Segurako alkate eta partzuergoko lehendakari zenaren proposamena onartu
eta gero. 1933an, partzuergoak
fonda enkante bidez saltzeko
saiakera egin zuen. Oñatiko Kontzejupetik udal aldizkariak
1993an argitaratu zuenez, birritan
hutsik geratu eta gero, Zeraingo
Joakin Muñoak erosi zuen 1938ko
ekainaren 14an, 13.125 pezetaren
truke (78 euro). Eraikina jabe pribatuen eskuetara pasatu zen orduan, baina partzuergoak jarraitu
zuen lurren jabe izaten.

1

Jabe aldaketak eta liskarrak
Erositako egun berean, erositako
baldintza eta prezio berberetan
saldu zien Muñoak fonda Zegamako Pedro Etxezarreta eta haren emazte Hilari Muñoari. Hogei

2

urte geroago, 1958ko abenduaren
23an, Etxezarretak Justa arrebaren eskuetan utzi zuen bordaren
ardura, eta hamalau urte geroago
anaia Martini saldu zion hark.
Hura izan zen fondaren arduraduna harik eta 1993an Patxi Alustiza legazpiarrak erosi zion arte.
Orduan iritsi ziren Urbiako
fondaren garairik ilunenak. Salerosketak liskarra sortu zuen
Alustizaren eta partzuergoaren
artean, eta lau urtez itxita egon
zen fonda, 1997ko uztailaren 31ra
arte. Alustiza hilik zegoen ordurako, baina, akordio batera iritsi-
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Londresko kabina gorrietako bat, Urbiako Fondaren aurrealdean. ARITZ ALTUBE

1 Aizkorri-Aratz natur parkea.
Gaur egun Urbiako Fondak duen
itxura. Mende bat beteko du hiru
urte barru, 2025ean. Joan-etorri
askoko tokia izan da betidanik.

Londresko ikur
ikonikoetako bat,
Aizkorripean
3

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

2 Inaugurazioa. Fondaren inaugurazio festa handi bat egin zuten
1925eko abuztuaren 30ean. A. A.
3 Jabeak. Pedro Etxezarreta eta
Hilari Muñoak 1938an erosi zuten
fonda. 1944koa da argazkia, Urbian ateratakoa. ARITZ ALTUBE
ta, haren familiak hartu zuen
fondaren ardura. Eraikina, ordea,
berriz ere partzuergoaren jabetzakoa bihurtu zen. Alustizatarrek Urbia Fonda S.M. izenpean
ustiatu zuten aterpetxea 1999ra
arte, familiaz kanpoko langileak
kontratatuta. Urte hartako urtarrilaren 6an iritsi ziren Urbiara
Ruper Altzelai eta Mikel Altube
oñatiarrak. Altzelairen anaia
Kepak eta Altuberen anaia Aritzek osatutako lantaldeak izan du
azken 23 urte hauetan fondaren
ardura. Orain, Aritz Altubek esan
duenez, «nahi baino lehenago
bada ere», agur esateko ordua
iritsi zaie.

Lanaren gozoak eta gaziak
Aritz Altubek 17 urte zituen Urbiako fondan lanean hasi zenean.
23 urte atzera eginda, oroitzapen
gehienak «onak» direla dio,
nahiz eta aitortu duen «une txarrak» bizitzea ere tokatu zaiela.
«Batez ere, hasierako urteetan.
Fonda martxan jartzea gogorra
izan zen». Logistikak eta argindarrak eragindako mugak jarri
ditu adibide gisa: «Hemen bidaia
guztiak aprobetxatu behar dira

raldiak berak ere, noski, eragina
izaten du bisitarien kopuruan.
«Gerta liteke egun batean ia inor
ez bertaratzea eta hurrengo egunean jende uholdea izatea». Egoera guztietarako «prest» egon
behar izan dute: «Guztiei zerbitzua ematen ahalegindu izan gara
beti, denek eduki zezaten zerbait
edan, jan edo hartzeko aukera».
Ezusteko egoerak bizitzea ere
tokatu izan zaie urte hauetan.
Behin, elurra egin zuen batean,
hiru neska bizkaitarri Aizkorritik
jaisten lagundu behar
izan zietela kontatu du
Altubek, ezin jaitsi geratu
eta gero. «Haietako batek sukaldaritza ikasia
Hemen, bidaia guztiak
aprobetxatu behar dira zerbait zuen, eta, gauzak nola diren, uda batean gurekin
ekarri edo eramateko. Hona
lanean aritu zen». Makiez da iristen banatzailerik»
na bat ezkontzaren testi«Behin, ezkontza egun batean, gu ere izan dira Urbiako
fondan. Ezkontza txikiak
emaztegaiaren soinekoa
eta handiak, denetik izan
lisatu genuen fondan, eta
baselizan ezkondu ziren gero» dutela azaldu du, baina
hamabi pertsonako ezAritz Altube
Urbiako Fondaren azken arduradunetako bat
kontza bat du gogoan bereziki: «Ezkontza eguezinezkoa da denetik eskain- nean, arratsaldean igo ziren.
tzea».
Emaztegaiaren soinekoa lisatu
Eguraldia ere lanerako oztopo genuen fondan, eta baselizan ezbihurtu izan zaie sarri. «Egural- kondu ziren gero».
diagatik guztiz baldintzatuta bizi
Urbian ez direla inoiz bakarrik
izan gara hemen», esan du Altu- sentitu izan azpimarratu du Altubek. Elurra egiten duenean, beste bek, eta esker oneko hitzak baino
zenbait gauzaren artean, igotzeko ez ditu bertatik igaro diren guzbidea itxita gelditzen da. Eta egu- tientzat.
zerbait ekartzeko edo eramateko.
Hona ez da iristen banatzailerik:
bidea luzea eta txarra denez, ez da
bideragarria», argitu du. Urbian
argia sortzeko gailu batek sortzen
du argindarra, eta, ondorioz, gailu elektrikoak ekonomizatzea
beste erremediorik ez da izaten.
Beti «ahalik eta eskaintzarik zabalena» osatzen ahalegindu direla dio Altubek, baina «oreka»
aurkitu behar izan dutela gaineratu du, eurek nahi zutenaren eta
zituzten aukeren artean. «Urbian

‘‘

R

Urtarrilaz geroztik, Londresko jatorrizko telefono kabina gorri bat dago Urbiako Fondaren aurrealdean. Aritz
Altubek, orain arteko jabeetako
batek, hamabi urte eman ditu
horrelako kabina baten atzetik,
Londresen kaletik kentzen hasi
zirenetik. Makina bat aurkitu
izan ditu Erresuma Batuan, bai-

na, garraio kostuak garestiak zirela eta, bila eta bila jarraitu du
azken urteotan.
Orain urtebete, Bilboko pub
bateko jabeari erosi zion kabina. Raul Arraiza Ihabarko (Nafarroa) lagunari eraman zion kabina, eraberritzeko eta konpontzeko. Hala, Aizkorri-Aratz natur
parkeko paisaiaren parte bihurtu da. Azken hilabeteotan sare
sozialetan zabalkunde handia
izan dute hainbat mendizalek
kabina horren aurrean ateratako argazkiek.
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«Harreman zuzena du Europako
beste elkarteekin, eta kirol eta
kultur ekitaldi guztietan Euskal
Herria ordezkatuz aritzen da beti.
Euskal Herriko segaren bizkarrezurra da», esan du Gabirondok.
Bide batez, elkarteak jasotzen
duen babes eskasia kritikatu du:

‘‘
Kirola egiteaz gain,
lurrarekin eta
belarrarekin kontaktu
zuzena dute; naturaren
grazia bizitzen ari dira»
Joxe Gabirondo
Gazteluko sega irakaslea

Gazteluko sega eskolako kideak, sega belardian, oraindik zutik dagoen futbol atearen parean, aurtengo San Isidro egunean, maiatzaren 15ean. IBAN ZUNZUNEGI

Hamazazpi gaztetxo ari dira segan ikasten Gaztelun, gehienak herritarrak, Joxe
Gabirondoren gidaritzapean. Pasioz parte hartzen dute irakasleak zein ikasleek.

Segak badu bere harrobia
Imanol Garcia Landa Gaztelu

aztelun bada lur
eremu bat, frontoiaren atzealdean, izen jakinik ez
zuena, eta egun
herrian «sega belardia» deitzen
diotena. Udalarena da, eta, belardia izan aurretik, soroa izan zen.
«Belardian futboleko ateak jarri
genituen, baina berehala konturatu ginen futbola eta ganadutarako belarra aprobetxatzea ez zirela bateragarriak», hasi du azalpena Joxe Gabirondo gazteluarrak. «Beste erabilpen bat ematea
pentsatzen hasi ginen, eta, ia konturatu gabe, eskualdetik gazte batzuk etortzen hasi ziren segan aritzera». Gabirondok zehaztu du
«hamabost bat urte» pasatu direla ordutik. «Eta gaur egun segalari petoak dira, txapelketetan-eta
dabiltzanak».
Gazteluarrak badu eskarmentua eta ezagutza herri kiroletan:
30 txapel inguru lortuak ditu segan eta trontzan, Gipuzkoakoak
zein Euskal Herrikoak. Baina, hitz
egiten duen moduari erreparatuta, ziur aski sari horiek guztiek
baino ilusio handiagoa egiten dio
herriko egitasmo horrek; sega eskola izenik jarri ez badiote ere,
izaera hori du: «Orain dela hiru
urte, herriko festetarako zerbait

G

Inge Goikoetxea
Gazteluko segalaria

«Udal gutxi batzuk kenduta, beste erakunde guztiek bizkarra
ematen diote. Erakundeek protokolo ekitaldietan gastatzen duten
dirutik zati txiki bat gure kirol
hau sustatzeko erabiliko balitz,
beste modu batean hitz egiten ariko ginateke gaur egun».

Almitzaren sega ligan

ezberdina egiteko asmotan, batzuk hasi ziren esaten segan egin
behar zutela eta ikasi egin nahi
zutela. Aleka-aleka, batere konbentzitzen aritu gabe, hainbat
haur etorri ziren ikasi egin nahi
zutela esanez».

Astean behin edo bitan
Guztira, hamazazpi segalari daude taldean, 6-7 urteko haurretatik
hasi eta 15 urteko gazteetara bitartekoak. Horietatik hamalau
dira gazteluarrak, bi Leaburukoak, eta bestea Adunakoa. «Astean
behin edo bitan» elkartzen dira,
eta Gabirondok dagoeneko kutsatu die segarekiko duen pasioa:
«Beti prest egoten dira, beti gustura. Gurasoek esaten dute beste
gauza batzuk egiteko aitzakiak
jartzen dituztela, baina segan aritzeko beti prest egoten direla».
Hasieran jolas moduan hasitako egitasmoak «izaera sozial
bat» hartu duela dio irakasleak:
«Elkarlanerako balioak lantzen
ditugu, auzolanekoak. Elkarri laguntzen diote; batzuek segarekin
mozten dute, eta besteak eskuarearekin jasotzeko prest egoten
dira. Errespetuz jokatzen dute,
eta talentua dute». Guztiak «arduratsuak» direla gaineratu du
Gabirondok, «txandak-eta helduen pare zainduz. Ilusioa dute,
eta modu horretan askoz erraza-

«Lehen, futbol zelaia zen,
baina orain segarako
erabiltzen dugu.
Herri honetan segak
futbolari irabazi dio»

Gazteluko gaztetxoetako bat, joan den astean, belarra ebakitzen. I. GARCIA LANDA

goa da dena». Gurasoen zein
udalaren inplikazioa ere nabarmendu du.
Segan aritzen diren gaztetxoetako bat da Inge Goikoetxea gazteluarra. 13 urte ditu, eta hiru urte
daramatza segan. «Lagun batzuk
hasi ziren, eta, kirol ezberdin bat
denez, probatzeko interesa neukan», esan du. «Jende guztiak
egiten ditu futbola, saskibaloia
eta horrelako kirolak, eta segan
oso gutxi aritzen dira». Gaztelun
lotura berezia dute sega belardiarekin: «Lehen, futbol zelaia zen,

baina orain segarako erabiltzen
dugu. Herri honetan, segak futbolari irabazi dio».
Sega belardia kirola egin eta
ikasteko erabiltzeaz gain, mantendu egiten dute. Frontoiaren
ondoan dagoen jolas parkeko belarra ere tarteka beraiek ebaki eta
txukuntzen dute. «Kirola egiteaz
gain, lurrarekin eta belarrarekin
kontaktu zuzena dute. Naturaren
grazia bizitzen ari dira», dio Gabirondok.
Almitza elkartea ari da egun
sega sustatzen Euskal Herrian.

Almitzak sega liga bat antolatzen
du, eta asteburuan bukatu berri
da liga hori. Gaztetxoen mailetan
parte hartu dute Gazteluko eskolako zenbait segalarik, 10 eta 15
urte artekoek. «Gaztelun egiten
duguna ez dago gero bideratuta
lehian aritzeko, baina eurak motibatu egiten ditu ligak, eta eskola
kirol moduan hartzen dugu», zehaztu du Gabirondok.
Segalariak badaki segak etorkizun zaila duela. «Azken 30 urteotan kontu berarekin gabiltza».
Sega ia ez da erabiltzen baserri lanetan, eta kontra du eskatzen
duen lanketa handia: «Sega zaila
da. Belardiak behar dira, belarraren egoera eta eguraldia kontuan
hartzea... Naturari oso lotuta dago. Ez dago beste kirolik non ez
duzun une oro leku berean entrenatzeko aukera. Eta erreminta
egoki jartzea, sega pikatzea, sekulako lana da».
Harri handiz beteta dagoen belardi baten itxura du segaren etorkizunak, baina Gaztelutik ari dira
aletxoa jartzen. Segaren harrobi
moduko bat ari dira eraikitzen,
eta Gabirondok beste herriei ere
dei egin die horrelako egitasmoak
martxan jartzeko, «baita handiak
direnei ere». Gaztelun, segarekiko duten pasioaren tanta batzuk
besterik ez da behar.

Proposamena 13
Bertso musikatuak
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«Igurtzi» feministen fruituak
‘Ez da kasualitatea’ bertso saio musikatua izango dute bihar Hondarribian, 20:00etan
b Emakume bertsolariei aukera gehiago eman asmoz sortu zuten egitasmoa, 2009an
Unai Zubeldia

2009an dauka oinarria Ez da kasualitatea bertso saio musikatuak. Mutrikun egin zuten lehen
saio hura, ekainaren 19an. «Udalean Berdintasun teknikari lanetan ari zen Ainhoa Agirreazaldegiren eta bion lagun bat, eta hark
galdetu zigun ea bertso saio feminista bat sortuko ote genuen».
Uxue Alberdik gogoan dauka lehen pausoa besterik ez zela izan
Mutrikukoa. «Pixkanaka, toki
gehiagotatik deitzen hasi zitzaizkigulako; udaletako Berdintasun
Sailetatik, batez ere».
Mutrikun lehen saioa egin zutenetik hamahiru urte geroago,
bihar Hondarribian izango dute
Ez da kasualitatea bertso saio
musikatua, Blagan euskara elkarteak antolatuta, 20:00etan, Kasino parkean. Amaia Agirre, Uxue
Alberdi, Miren Amuriza eta Maider Arregi ariko dira bertsotan,
Araitz Bizkai eta Gari Otamendi
musikarien laguntzarekin. Gaiak,
berriz, Ainhoa Aranburuk jarriko
dizkie.
Alberdik zehaztu du hasieratik
argi eduki zutela «intentzio feministako bertso saioak» izango zirela proiektu horretakoak. «Geure artean kantatzeko aukera
gehiago nahi genituen emakumeok. Ordura arte, emakume bakarra edo asko jota bi izaten ziren
bertso saio gehienetan, eta Martxoaren 8tik kanpo oso gutxitan
izaten zen saioetan gizon baino
emakume gehiago, oso-oso gutxitan». Bertsolariak gaineratu
du horren eraginez Ez da kasualitatea egitura berrian elkarrengana hurbilduz joan behar izan zutela bertsolariek, pixkanaka-pixkanaka. «Ez genekien zeintzuk
ziren geure arteko bertsotarako
elkarrizketak, igurtzi horrek
eman zitzakeen fruituak, geure
artean zein umore klase sor zitezkeen, zein kode konpartituko genituen, nola sentituko ginen,
saiakera horrek desberdina zen
zer ekarriko zuen...».
«Desberdintasun» horretan,
musikariena da beste bereizgarrietako bat. Otamendi ez zen aritu lehen urte haietan. «Ixak Arrutik eta Eneko Sierrak ekin zioten
bideari. Enekok ezin zuen egun
batean, ni neu joan nintzen Zaldibiara. Erromeria giroan ibiltzen

nintzen aurretik, eta han ezagutu
nuen Ixak. 2014a izango zen. Beraz, erdi kasualitatez hasi nintzen
saioak egiten».

‘‘

Ez genekien geure
artean zer umore klase
Inperfekzioa, freskagarri
sor zitezkeen, zer kode
Otamendik aitortu du berezitik
konpartituko genituen,
dezente daukala Ez da kasualitanola sentituko ginen...»
tea saioak. «Bertsoa zurruna dela
esaten da askotan, baina ez dut
uste hala denik: bertsolari bakoitzak bere tempoan kantatzen du,
musikariek tonua hartzen diogu...». Musikariaren ustez, sormenaren ikuspegitik «malgutasuna» eskatzen du bertsoak.
«Eta ikuspegi zurruna musikariok eman izan dugu askotan:
tempoa, intonazioa... Guretzat ia
naturala izaten da bertsolarien
erritmoari jarraitzea. Herri musikariak gara gu, eta oso ondo elkar
hartu dugu bertsolariek eta guk.
Oso taldekoak sentitzen ditugu
saioak; koralak dira, nire ustez».
Biek aitortu dute «inperfekzioak» izaten direla Ez da kasualitatea saioan. «Baina, hain zuzen
ere, horrek bihurtzen du polit eta
fresko saio hau», esan du Ota-

«Emakume bertsolari
asko lasaiago sentitzen
dira saio hauetan,
pozago, eta ausardia
ematen die horrek»
Uxue Alberdi
Bertsolaria

«Herri musikariak gara
gu, eta oso ondo elkar
hartu dugu bertsolariek
eta guk. Oso taldekoak
sentitzen ditugu saioak»
«Gai jartzaileak
bost egun lehenago
bidaltzen digu melodien
zerrenda, eta tonuak-eta
ere zehazten ditugu»
Gari Otamendi
Musikaria

mendik. «Adibide gisa, partitura
eskatu zidaten behin, baina nik ez
daukat halakorik. Bertsolariek
inprobisatzen duten neurrian,
euren tonuan aritzen gara gu ere,
eta nota askok ihes egiten dute
bide horretan».
Alberdik kontatu du konturatu
direla Ez da kasualitatea bertso
saio musikatuetan emakume bertsolari asko ohiko saioetan baino
«lasaiago» egoten direla. «Pozago. Eta horrek bestelako ausardia
bat ematen die bertsolariei, bestelako askatasun bat ohiko saioetan
aterako ez lituzketen erregistroak, moduak, gaiak, umore motak... azaleratzeko».
Bertsolariaren hitzetan, «normalean baino inspiratuago» sentitzen dira emakume bertsolari
asko. «Dibertitu egiten direla aitortu izan dute zenbaitek, beldurrik gabe joaten direla saio horietara, eta sormena zabaltzen eta
zorrozten laguntzen du horrek».
Alberdik gaineratu du «beldurrik
gabeko saio horiek» erakutsi dutela bestelako saio batzuetan,
«agian», beldurtuta egoten dire-

la emakume bertsolari batzuk,
«nahi baino lotuago».
Otamendik Ez da kasualitatea
bertso saio musikatuak bermatzen duen talde izaera horren barruan sartu du publikoa ere. «Denok erlaxatu egiten gara horrelako saioetan, eta ariketa horretan
musika lagungarria dela uste dut.
Bestelako aldarte batekin joaten
da ikuslea: lasaiago». Eta bertsolariak ere helduleku dezente izaten dituela azaldu du. «Aurretik
lanketa berezi bat egiten dugulako. Gai jartzaileak bost egun lehenago bidaltzen digu melodien
zerrenda, saioaren egunean ere
ordu eta erdi lehenago elkartzen
gara ofizioz ofizio tonuak-eta
zehazteko...».

Zaleak erakartzeko aukera
Alberdik argi dauka aurretik bertsotarako zaletasunik ez zeukaten
zenbait herritar bertso saioetara
joateko balio izan duela Ez da kasualitatea egitasmoak. «Ordezkatuta sentitu dira asko eta asko.
Erakargarriago zaie horrelako
saioetan sortzen den giroa. Horregatik, uste dut funtzio bat betetzen duela egitura honek, bai
bertsolarien artean, bai bertsozaleen artean. Aberatsa izan da prozesu hau». 2009tik ehunka saio
egin dituzte jada, eta, adibide gisa,
Alberdik jakinarazi du iaz Ez da
kasualitatea-ren 121 saio egin
zituztela.

Uxue Alberdi eta Oihana Bartra bertso kantuan, 2015eko abuztuan, Donostian, Ez da kasualitatea bertso saio musikatuan. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Donostia b Musika

ANDOAIN Neomak.
b Gaur, 19:00etan, Basteron.

ANDOAIN Zetak eta Oihan Vega.
b Ostegunean, 00:00etan,

Nafarroa plazan.
ANOETA Hofe eta Señora DJ.
b Bihar, 01:30ean, txosnagunean.

ARETXABALETA Leizarra musika

eskola.
b Asteartean, 18:00etan, plazan.
AZKOITIA Bizkargi musika esko-

lako trikitixa eta pandero ikasleak.
b Astelehenean, 17:30ean,
Elkargunean.
BERGARA Gari & Maldanbera.
b Gaur, 20:00etan, Seminarixoan.

BERGARA Bergarako VI. Elektro-

nika Topaketa. M4, L’espoir Underground, Eyharts, White Solar
Dog, -Gailu, Sarah Rasines, Bihotza, Odd Signals eta BEt DJ&VJ.
b Bihar, 17:00etan, Kartzela
Zaharrean.
DEBA Ibil bedi.
b Gaur, 22:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA XXV. Aita Donostia

Musika Astea.
b Gaur arte, Kaputxinoen elizan.
DONOSTIA Maite Larburu.

Bi urteko etenaldiaren ondorengo eztandarako prest
Donostiako Herrera auzoan jaiak dituzte berriz, bi urteko etenaren ondoren, eta Dantzall Sound, Su Ta Gar eta Potato taldeen kontzertuak izango dira
gaur (22:00), San Luis Gonzaga plazan. Ez da sarrerarik ordaindu beharko. Bihar, berriz, Elektro Buiaka elektrotxarangaren eta Bidean erromeria taldearen txanda izango da. Bihar ere doakoa izango da sarrera. Irudian, Su Ta Gar musika taldeko kideak, duela sei urte, Bilboko Kafe Antzokian. SU TA GAR

b Gaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIA La Zowi eta Eusko-

DONOSTIA Donostiako Txistulari

EIBAR En Tol Sarmiento.

HONDARRIBIA Ensamble Moxos.

OÑATI Lukiak, Keike, Lizartxo eta

princess.
b Gaur, 21:00etan, Dabadaban.

Taldea.
b Igandean, 12:15ean, Konstituzio
plazan.

b Gaur, 23:00etan, Untzaga

b Gaur, 19:00etan, Itsas Etxean.

Berebiziko DJak.
b Bihar, 22:30ean, Irunberri plazan.

DONOSTIA Julen eta Dani.
b Gaur, 21:00etan, Tabakaleran.

Dantzall Sound.
b Gaur, 22:00etan, Herrerako
plazan.

DONOSTIA Wilco.

Oskarbi folk taldea.
b Bihar, 20:30ean, Koliseoan.

DONOSTIA Natura pasarteak

b Bihar, 19:30ean, Dokan.

DONOSTIA El buen hijo eta

DONOSTIA Joseba Tapia.

Paco Moreno.
b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

b Asteartean, 19:30ean,

EIBAR Xabier Aburruzaga eta

b Bihar, 21:30ean, gaztetxean.

Tanxugueiras taldea.
b Bihar, 22:00etan, Untzaga
plazan.

IRUN Mora SDR.

DONOSTIA Pablo Sorozabalen

Boyfriend eta Nuria Duran.
b Bihar, 21:00etan, Tabakaleran.

omenezko zikloa.
b Asteazkenetik gaur zortzira arte,
Viktoria Eugenian.

OÑATI Rukula.
b Igandean, 12:00etan,
gaztetxean.

ORIO Pelax eta Ezpalak.
b Gaur, 22:30ean, gaztetxean.

b Bihar, 22:00etan, Urdanibia

PASAIA Addenda, Matxarda eta

plazan.

Trilita.
b Gaur, 22:00etan, Mogambon.

ELGOIBAR Udal Musika Banda
IRUN La Mala Rodriguez.

eta Goizeder Gospel taldea.
b Bihar, 22:30ean, Kalegoen
plazan.

b Bihar, 23:00etan, Urdanibia
plazan.

ERRENTERIA Unidad Alavesa,

IRUN Ametsa abesbatza eta

Sofokaos eta El quinto contenedor.
b Gaur, 22:00etan, Gaztaño
auzoan.

Oiasso Kamerata.
b Igandean, 19:00etan,
Amaia KZn.

Viktoria Eugenian.

DONOSTIA Ramona’s First Evil

TOLOSA Brea.
b Gaur, 19:00etan, Karela

tabernan.

DONOSTIA Gerd Janson,

Ope Loeb eta Mkol.
b Bihar, 23:55ean, Dabadaban.

b Gaur, 21:00etan,
gaztetxean.

IRUN Fufu eta Gera.

Kursaalean.

Zarzuelan. Francisco Escudero
kontserbatorioko ikasleak.
b Asteartean, 19:00etan,
Imanol Larzabal aretoan.

DONOSTIA Exili, Kolpeka eta Tiro.

IRUN Dena eta Calathea.
EIBAR Sostoa abesbatza eta

b Astelehenean, 20:00etan,

DONOSTIA Su Ta Gar, Potato eta

plazan.

TOLOSA Atila y los unos.
b Bihar, 18:00etan, Hiru tabernan.

TOLOSA Youd Said Strange.
LEGAZPI Musika eskolako

b Bihar, 20:00etan, Bonberenean.

TOLOSA Huntza eta Nikotina.

DONOSTIA Föllakzoid.

ESKORIATZA Oihu.

b Ostegunean, 21:30ean,
Dabadaban.

b Gaur, 23:00etan, Inkernu

tabernan.

ikasleak.
b Bihar, 12:00etan, San Migel
ermitan.

b Bihar, 23:00etan, Plaza Berrian.

DONOSTIA Arima Quartet.

Mozart vs Brahms zikloa.

DONOSTIA Iratzar.

GETARIA Eresmin abesbatza.

LEGAZPI Legazpi musika banda.

TOLOSA Et Incarnatus orkestra.

b Igandean, 12:00etan, Viktoria

b Ostegunean, 22:30ean,

b Bihar, 20:15ean, San Salvador

b Igandean, 19:00etan, Latxartegi

b Asteazkenean, 19:30ean,

Eugenian.

Tomas Alba plazan (Sagues).

elizan.

aretoan.

Urkizuko pagadian.
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TOLOSA Zero - Punk Rock.
b Ostegunean, 20:00etan,

EIBAR Ballet Eibarres.

Villabona-Amasa b Pailazoak

b Gaur, 20:00etan, Koliseoan.

Zerkausian.
ELGOIBAR Biraka Dantza Taldea.
TOLOSA Skakeitan.

b Gaur, 19:00etan, antzokian.

b Ostegunean, 23:00etan,

Plaza Berrian.

ERRENTERIA Urdiaingo Kantaia.

TOLOSA Puro Relajo.

Iraultza dantza taldea.
b Ostegunean, 22:00etan, plazan.

b Ostegunean, 23:30ean,

Lopez Mendizabal plazan.

HERNANI Gorp(huts). Doos

ZARAUTZ Imanol Urbieta musika

Kolektiboa.
b Gaur, 19:00etan, Txillida Lekun.

eskola.
b Gaur, 18:30ean, kiroldegian.

TOLOSA Fragilidades. Numen

ZUMARRAGA Dena, Rodeo, Kos-

dantza eskola.
b Igandean, 12:00etan, Leidorren.

mai Kosin, ErregeSound System
eta Erruki Erromeria.
b Bihar, 17:00etan, gaztetxean.

HAUR JARDUERA
DONOSTIA Txotxongiloak

ANTZERKIA

dantzan. Corrado Massacci.
b Gaur, 17:30ean, Ander Arzelus
plazan.

ARETXABALETA Grimm anaien

parkea. Erre produkzioak.
b Asteazkenean, 19:00etan,

DONOSTIA Diskopuntx. Txaloka

Kurtzebarri eskolako kantxan.
AZPEITIA Sex o no sex.

taldea.
b Bihar, 17:30ean, San Luis
Gonzaga plazan.

Virginia Imaz.
b Gaur, 18:30ean, Sanagustinen.

DONOSTIA Izeba tekla.

BERGARA Armiarma. Katiuska

b Bihar, 18:00etan, Amara Berriko
Probestuen plazan.

taldea.
b Gaur, 22:30ean, Kartzela
Zaharrean.
DONOSTIA Itsatsita: ezohiko

musikala. Demode Quartet.
b Igandera arte, 19:30ean,
Antzoki Zaharrean.

Dantza giroan, elkarlanerako irrikan
Villabona-Amasako Oinkari dantza taldeak eta Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek —irudian, iaz— Irrika
ikuskizuna eskainiko dute etzi, 12:00etan, Villabona-Amasako Olaederra kiroldegian. Hainbat egitasmotan elkarlanean aritu izan dira dantza taldea eta pailazoak, eta emanaldi berezia prestatu dute etzirako. M. ANDRES / FOKU

DONOSTIA Kaxkarina kabareta.

ELGOIBAR Erdaldun berrien

Zurriola Antzerki Eskola.
b Gaur, 19:30ean, Imanol Larzabal
aretoan.

kluba. Olatz Pagaldairen
bakarrizketa.
b Ostegunean, 19:00etan,
Aita Agirre kulturgunean.

DONOSTIA Por hacer un favor.

Trapu Zaharra.
b Bihar, 13:00etan, Gaskuinan.

HERNANI Ulterior. Tiritirantes.

BERTSOLARITZA

afaria. Bertsolariak: Aitor Sarriegi
eta Iban Urdangarin.
b Ostegunean, 20:30ean, Urbitarte
sagardotegian.

HONDARRIBIA Ez da kasualitatea
bertso saio musikatua. Uxue Alberdi, Amaia Agirre, Miren Amuriza eta Maider Arregi Markuleta.
Gai jartzailea: Ainhoa Aranburu.
b Bihar, 20:00etan, Kasino
parkean.

AZKOITIA Otaba jaiak. Bertso

IKAZTEGIETA Erre. Aldarri bat

bertsoz. Haizea Arana, Oihana Arana, Aner Euzkitze eta Leire Vargas.
b Ostegunean, 19:00etan,
kiroldegian.

ATAUN San Joan bezpera. Bertso

HONDARRIBIA Martin Zalakain.

b Bihar, 19:00etan, Añorgako

kultur etxean.

Argia konpainia.
b Igandean, 20:30ean, Jostaldin.

afaria. Bertsolariak: Iban Urdangarin eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 20:30ean, Elosuan.

DONOSTIA Panoli kabareta.

LASARTE-ORIA Anarkia relacio-

AZPEITIA Orkatz kultur elkartea-

Ganso & Cia.
b Ostegunean, 19:00etan, Gabriel
Zelaia plazan (Intxaurrondo).

nal.
b Gaur, 19:30ean, Manuel
Lekuonan.

EIBAR Benditas. Mono Habitado.

MENDARO Esnatu naiz kabareta.

b Bihar, 19:00etan, Untzagan.

Andoni Mutiloa.
b Bihar, 19:30ean, San Agustinen.

ren 29. urteurreneko ospakizuna.
Bertso saioa. Bertsolariak:
Amets Arzallus, Maddalen Arzallus, Andoni Egaña eta Maialen
Lujanbio.
b Gaur, 22:00etan, Orkatz
tabernan.

URNIETA Zenbatgarrenera?.

AZPEITIA Txakolin Eguna. Ber-

Urnietako Antzerki Tailerra.
b Igandean, 19:00etan,
Saroben.

tsolariak. Maddalen Arzallus, Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso.
b Bihar, eguerdian, plazan.

VILLABONA-AMASA Udako

ERREZIL Bertso bazkaria. Bertso-

DONOSTIA La mirada del aves-

solstizio gaua.
b Ostegunean, 22:00etan,
plazan.

lariak: Iban Urdangarin eta Iker Zubeldia.
b Bihar, 14:30ean, Letea jatetxean.

truz. L’Explose Danza konpainia.
b Bihar, 19:30ean, Viktoria
Eugenian.

EIBAR Sonámbulo. Anton

PASAIA Erre. Aldarri bat bertsoz.

Haizea Arana, Oihana Arana,
Aner Euzkitze eta Leire Vargas.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Pasai San Pedroko udal aretoan.
ZUMAIA Auskalo zeinek jarriak
bertso musikatuak. Bertsolariak:
Eñaut Agirre eta Unai Agirre Goia.
b Gaur, 21:00etan, Pulpo elkartean.

EIBAR Petitxou. Gari, Montxo eta
Jose Lontxo pailazoak.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Untzaga plazan.
ERRENTERIA Antilletako itsasoe-

tatik. Esperientziazko narrazioa.
b Bihar, 11:00etan,
Lekuonan.

pintura afrikarra.
b Asteartean eta asteazkenean,
16:30ean, Lekuonan.
OÑATI Buterfly effect. Astrolabium

Teatroa.
b Bihar, 17:30ean, Etxaluzeko
plazan.
URNIETA Piztu! Emakumeon ener-

gia. Eidabe Ekimen Kulturalak.
b Gaur, 18:30ean, Etxeberri plazan.
VILLABONA-AMASA Irrika.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots eta
Oinkari Dantza Eskola.
b Igandean, 12:00etan, kiroldegian.

DANTZA

ELGOIBAR Beatriz Egizabal eta

Getari Etxegarairen bakarrizketa.
Ondoren, Ane Zabaleta eta Deñe
Garciaren kontzertua.
b Gaur, 19:00etan, Lilan.

ko enbata tailerra. 6-11 urte.
b Asteartean, 17:30ean,
Okendo kultur etxean.

ERRENTERIA Mali tailerra,

b Ostegunean, 17:30ean, kalean.

DONOSTIA Armiarma. Katiuska.

Coucheiro.
b Ostegunean, 19:00etan,
Untzagan.

DONOSTIA Hondar eta kresalaz-

@
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Miren Garate

Berrogei auzo elkarte eta herri
mugimenduk baino gehiagok
deituta —Bizilagunekin plataforma, Herritarren Harrera Sarea,
Bilgune feminista, Ancora, Altza
XXI herri ekimena, Egia Bizirik
auzo elkartea...—, manifestazioa
egingo dute bihar Donostian.
«Etxebizitza larrialdia, hiriaren
ekonomia eredu prekarizatzailea,
kalearen merkantilizazioa eta
masifikazioa, elitizazioa, hirigintza politika, ondare arkitektonikoaren suntsiketa eta hiri antolamendurako plan orokorraren negoziazio prozesua» salatu nahi
dituzte. Araba parketik abiatuko
dira, 18:00etan. Elena Ramirez
Bizilagunekin plataformako kidearen esanetan (Bartzelona,
1991), hainbeste eragile batzea
«arazoaren garrantziaren erakusgarri» da.
Berrogei auzo elkarte eta herri
mugimendu inguruk deitu duzue larunbateko manifestaziora.
Aurrez ere bazegoen elkarlan
bat zuen artean?
Bada denbora bat elkarrekin hiri
ereduaren inguruko lan batzuk
edo ekinbide batzuk lantzen hasi
ginenetik. Iaz, adibidez, etxebizitzaren inguruko manifestazio bat
egin genuen. Eragile bakoitzak
bere esparruan lan egiten du, baina bildu gara uste dugulako oso
garrantzitsua dela indarrak batzea eta aldarrikatzea Donostiako
hiri ereduak gero eta ondorio kaltegarriagoak sortzen dituela gure
bizitzetan; hainbeste kolektibo
izateak laguntzen du arazoaren
tamaina edo larritasuna ikusten.
Donostia berreskuratu, hiri eredua aldatu!leloa jarri diozue manifestazioari. Zer esan nahi duzue horrekin?
Arazo berberak hainbat adar ditu:
Donostia errenta altukoentzako
hiri bihurtu nahi dute, sektore
ekonomiko jakin batzuk aberasteko. Eremu askotara iritsi da eredu hori: eragina du ondare natural eta historikoan, ondare arkitektonikoan, hiriaren azpiegituretan, etxebizitzan... Eremu guztiak sektore eta eredu ekonomiko
batzuen esku utzi izana oso eragin
kaltegarria izaten ari da herritarren bizitzetan, eta hori adierazi
nahi dugu lelo horrekin.
Hainbat arazo aipatzen dituzue
manifestaziorako egin duzuen
deialdian: «Hiriaren elitizazioa,
kaleen masifikazioa, etxebizitza
larrialdia...». Gehientsuenek
dute zuzeneko eta zeharkako
lotura turismoarekin. Zer eskatzen duzue turismoaren sektoreari lotuta?

ten den sektorean eta eredu turistiko hori zer punturaino den onuragarria hirian bizi garenontzat,
ez bakarrik sektorearen atzean
dauden gutxi batzuentzat.
Zuen eskaeren harira, zer-nolako harremana duzue Donostiako Udalarekin? Ba al dago elkarlanik?
Ez dugu harreman handirik. Uste
dugu botere publikoek hiria herritarrentzat pentsatzeari utzi
diotela, eta erabaki asko interes
ekonomiko pribatuak asetzera
bakarrik daudela bideratuta. Beraz, aipatzekoa da guk aurre egin
nahi diogun hiri eredua ez dela
udalarena bakarrik; inbertsoreak, tokiko eta kanpoko enpresak,
eta hedabide batzuk ere horren
sustatzaileak dira.

SOLASEAN

«Turismoarena ez da
gure ongizatea
bermatzen duen sektore
bat; [...] iritsi da muga
jartzeko ordua»
«Ikusten duguna da gero
eta elitizatuago dagoela
hiria; [...] datuen atzean
zer errealitate dauden
ere begiratu behar da»

HITZA

«Donostia errenta
altukoentzako hiri
bihurtu nahi dute»
Elena Ramirez b Donostiako Bizilagunekin plataformako kidea
Ramirezek esan du Donostiako hiri eredua «oso eragin kaltegarria»
izaten ari dela herritarrengan. Uste du «kolektiboki» egin behar zaiola
aurre egoera horri, eta hori eskatuko dute biharko manifestazioan.
Turismoa sektore ekonomiko indartsua da hiri honetan, eta ikusten dugu ez zaiola mugarik jarri
oraindik; kontrakoa, ate guztiak
irekitzen zaizkio, gero eta indar
handiagoa izateko. Uste dugu
sektore ekonomiko horrek gure
bizitzak prekarizatzen dituela:
lan esplotazioa dago, espazioa
pribatizatzen du, oso erasokorra

da eremu naturaletan... Turismoarena ez da gure ongizatea bermatzen duen sektore bat, eta Donostian gero eta indartsuagoa
dela ikusten dugu. Iritsi da muga
jartzeko ordua.
Turismoa sustatzearen garrantziari lotuta erabiltzen diren argudioetako bat da enplegua
sortzen duela.

Zalantzan jarri behar da hazkundearen ideia, eta hasi behar gara
indartzen herritarren ongizatea
bermatzen duten sektoreak. Egia
da hirian lanpostu asko daudela
turismoari lotuta, baina pentsatu
behar dugu ea ekonomia horretan oinarritzea nahi dugun; hau
da, lanpostu mota horietan. Ikusi
behar da zer baldintzatan lan egi-

Langabezia tasari, per capita
errentari, kriminalitate tasari eta
bestelako datu batzuei erreparatuta, bizi kalitate handiko hiritzat jo ohi da Donostia. Bat egiten duzue uste horrekin?
Guk ikusten duguna da gero eta
elitizatuago dagoela hiria, eta kopuru horietan ez dira agertzen
kalean bizi direnak, beren etxeen
balioa handitu eta alokairua ordaindu ezinik auzotik alde egin
behar izan dutenak... Datuen
atzean zer errealitate dauden ere
begiratu behar da.
«Elitizazio» hori hiri osoan igartzen duzue edo auzo batzuetara
mugatzen da?
Askotan pentsatzen dugu auzo
bakoitzak bere arazoak eta lanketak dituela, eta manifestazioan aldarrikatuko dugu hemen arazo
bat dugula eta arazo horrek auzoen logika gainditzen duela. Pentsatu behar dugu kolektiboki nola
aurre egin, dinamika orokor batekin; azkenean, Parte Zaharrean
gertatzen dena Intxaurrondora
ere iristen delako, edo Antiguan
gertatzen dena, Txominera. Auzoetan gertatzen diren gauza batzuk ehunekotan neurtzea zaila
da: harreman sareak daude, sare
komunitarioak, bizimoduak, hiri
proiektuak... Eta hori guztia
mantentzea oso beharrezkoa da,
herritarron ongizatearen parte
delako.

