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Bururik ez, kopeta bai, banauzu ni hiltzeko gai. Zer ote?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Eskopeta.      

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Jai parekideak xede
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5 badira jada... 5 urte betetzen dituzu, Ureder!
zorionak eta muxu handi bat maite zaitugun

guztion partez.

Galderrek 3

urte bete zituen

ostegunean. Urte

askoan etxekoen

partetik!
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ZORiON AGURRAK

Zorion agurrak
argitaratu ahal
izateko, gogoan izan
mezuak astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen diren
mezu guztiak hurrengo
asteko zenbakian
argitaratuko ditugu.

Kaixo, MANTANGORRIren

zaleok! Zer moduz joan

da uda? Gogotsu hasi al

duzue ikasturte berria?

Hemen uzten dizkizuegu

Ataungo Joxemiel

Barandiaran Herri

Eskolako haurrek

bidalitako lau marrazki.

Gozatu!
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ZER DA
ALARDEA? 
1.
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Aldarrikapen
geldiezina

JAIZKIBEL KONPAINIAK 25 URTE

Hainbat konpainiaz osatutako
desfile bat da alardea. Txilibi-
tuak, danborrak, partxeak, es-
kopetak eta bestelakoak era-
maten dituzte parte hartzen
dutenek. Garai bateko desfile
militarren eta prozesioen arras-
toak agerikoak dira. Irailaren
8an egiten da Hondarribian (Gi-
puzkoa), eta jaietako egunik ga-
rrantzitsuena da. Irungoa ere
oso ezaguna da: ekainaren
30ean egiten da. Usadioaren
arabera, soilik kantinera gisa
parte har zezaketen andreek.
Horrek guztiz mugatzen zuen
haien parte hartzeko aukera,
konpainia bakoitzean kantinera
bakar bat egoten baita. 90eko
hamarraldian, ordea, parte har-
tze parekide baten aldeko alda-
rria ozenduz joan zen.

1638an, tropa frantsesek ingu-
ratuta eduki zuten Hondarribia
69 egunez, baina ez zuten men-
dean hartu. Hain justu ere, garai-
pen hori eskertzeko Guadalupe-
ko Ama Birjinari egindako boto
bat betetzen dute irailaren 8an.
Ospakizun horri atxikita sortu
zen alardea. Gizonak jarri ziren
lehen lerroan, baina dokumen-
tatuta dago andrazkoek ere
parte hartu zutela borrokan.
Irungo desfilean, 1522an Aldabe
mendian gertatu zen bataila bat
gogoratzen dute.

2. ZER 
GOGORARAZTEN

DU?
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90eko hamarraldian, andreak esaten
hasi ziren era parekidean parte hartu
nahi zutela alardean. 1993an, adibidez,
hainbat andrek eskea egin zuten Honda-
rribiko Udalean. Horietako bat da Ixabel
Alkain, Jaizkibel Konpainiako lehenengo
kapitaina: «Denok eskolan nahastuta ibili
izan garen bezala, gure jaietako egunik
garrantzitsuenean emakumeak ere nahi
bezala irtetea nahi genuen: musikari,
danborra jotzen, eskopetarekin, kanti-

nera...». Udalak ez zien erantzun ere egin,
eta, handik hiru urtera, aurrez Irunen
hainbat andrek urratutako bideari atxiki-
ta, emakume horiek desfilean sartzea
erabaki zuten. Irunen, murru batekin
topo egin zuten, ordea; Hondarribian
ere, gordin agertu zen aurkako jarrera.
Jende askok kolpeka, oihuka eta bultza-
ka erantzun zuen, eta ez zieten utzi par-
te hartzen. «Hor aldatu zen dena», Alkai-
nen hitzetan: hor piztu zen gatazka.

3. ZERGATIK SORTU ZEN GATAZKA?

Erantzun hori ikusita, Jaizkibel kon-
painia sortu zuten Hondarribian, gizo-
nek eta emakumeek konpainia bate-
an behintzat era parekidean parte
hartzeko. «Jaizkibel tarteko bide bat
da; emakume bakoitzak nahi duen
konpainian ateratzea da azken helbu-
rua», esan du Alkainek. Keinu zatar
asko pairatu dituzte; Kale Nagusitik
pasatzean, esaterako, plastiko bel-
tzak zabaldu dizkiete askotan. Andre-
ak soldadu onartzen ez dituzten kon-
painiek ez dute inoiz Jaizkibelekin
desfilatu; beren desfilea antolatzen
dute, bereiz. Irunen ere bada andreak
onartzen ez dituen desfile bat.

4. ZER DA

JAIZKIBEL?

BA AL DAKIZU?

Zenbait ikus-entzunezko 
eta liburu argitaratu dituzte alardea
gaitzat hartuta:  

d ‘Aurrera egin badugu’
dokumentala.

d ‘Alardea’
telesaila

d ‘Alardeak, 
ukatutako
plazara’
liburua

Emakumeak parte hartzen saiatu ziren lehen urtean, hainbat istilu izan ziren. J. MANTEROLA / EUSKALDUNON EGUNKARIA
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1.000
Azkeneko aldian 
zenbat lagunek 
parte hartu zuten 

Jaizkibel Konpainiarekin.
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Konponbidea bilatzeko orduan erakundeek izan duten
borondate falta salatu du Alkainek: «Hor dago koskarik
handiena: instituzioak inplikatzea falta da». Irun eta
Hondarribiko udalek, oro har, andrerik onartzen ez du-
ten desfileak babesten jarraitu dute urteotan. Beste
erakunde publiko batzuek, ordea, atxikimendua eraku-
tsi diete desfile parekideei, eta babes keinuak egin:
esaterako, Emakundek eta EAEko Arartekoak. Baina,
udalen sostengurik gabe, asko zaildu zaie bidea. 

5. ZER EGIN DUTE

ERAKUNDE PUBLIKOEK?

2019an, alarde baztertzailean parte hartzen
zuten hainbat gaztek Guztion Alardea izeneko
talde bat sortu zuten, gatazka elkarrizketaren
bidez konpon zedila eskatzeko, eta emaku-
meek festan parte hartzeko «eskubide osoa»
dutela adierazteko. Aurten, alardean gizone-
kin batera parte hartzeko eskaria egin dute
64 emakumek, baina ezezkoa jaso dute. Elkar-
teak, hala ere, lanean jarraitu nahi du.

7.  ZER DA 

GUZTION ALARDEA?

Aurrera begira, lan asko dago egite-
ko, Alkainen ustez, baina argi dauka
beharrezkoa dela erakundeek pauso-
ak ematea: «Udalak nahiko balu, hau
segituan amaituko litzateke». Baikor
esan du gazteak alde dituztela, eta
betiko mezua plazaratuko dutela
aurrerantzean ere: «Berdintasunera-
ko eskubidearen alde ari gara, baina
guretzat ere jaiak dira, eta gozatu
behar ditugu».

8.  NON DAGO

KONPONBIDEA?

GORKA RUBIO / FOKU
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«Giroa asko aldatu da, asko. Ez dauka zerikusirik lehen urte horietan bizi izan genuenarekin.
Gauzatzea geratzen da» IXABEL ALKAIN b JAIZKIBEL KONPAINIAKO LEHENENGO KAPITAINA

berria LARUNBATA, 2022KO IRAILAREN 3A

Urte askotan, «tentsio betean» desfilatu behar izan
zuten desfile parekideek. Jazarpena ere pairatu
zuten andreen parte hartzearen alde egin zuten
askok, bai Irunen eta bai Hondarribian. Egoera asko
baretu da, baina badira arazoak oraindik. 2018koa,
adibidez, azken urteetako desfilerik gogorrena
izan zen Hondarribian: plastiko beltzak, jendea biz-
karra ematen, oihuak... Alkainen ustez, indarra har-
tzen ari zirelako egin zieten eraso: «Gizartean alda-
ketak agerian zeuden, eta gure kontra zeudenek
ikusi zuten honek ez daukala atzera-bueltarik. Bel-
durraren bitartez gure martxa mugatzen saiatu zi-
ren». Hurrengo urtea, berriz, «urterik onena» izan
zela azaldu du kapitain izandakoak.

6. NOLAKO BILAKAERA 

IZAN DU GATAZKAK?
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DENBORA-PASAK

Zazpi aldeak. Jaizkibel konpainiako
kantinera izan zen behin Amets, eta argazki
ugari atera zizkioten. Bi argazki hauen

artean, zazpi ezberdintasun daude.
Bilatu! 

2. 
Matematikak. Eskolan
hasi dira haurrak, eta hasi dira
buruhausteekin. Zein
eragiketa egin behar
dituzte emaitza
horiek lortzeko?

12 3 6 =42

8 2 7 =28

5 4 2 = 101.
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A

B

C
D

E

F

G

3. 
Lotu bikoteka. Alardeko desfileko
tresnak egiten ditu Sabino harakinak. Batzuk

berdin-berdinak irten zaizkio. 

Lot itzazu tresnak bikoteka. 

Erantzunak: 2.-12x3+6=42, 8:2x7=28

eta 5x4:2=10 dira egin beharreko eragiketak.

3.- A-F, B-G, C-H eta D-E. 

‘Adri iluntasunaren
beldur da’

Deskubri itzazu BRUNA ETA BRUNOren isto-
rioak, gure bi hartzatxo adeitsuen balen-
triak, eta bizi itzazu haiekin batera mila
abentura ZORIONTASUNAREN HARANean.
Liburu honetan, Brunak eta Brunok ILUN-
TASUNARI DION BELDURRA GAINDITZEN
lagunduko diote Adri saguzarrari.

Egilea: Elisabetta Dami
Argitaletxea: Mezulari.

‘24 ordu Harri Aroan’

Egin ezazu 20.000 urte inguruko bidaia ira-
ganera eta bisitatu Harri Aroa egun batez;
ikasi sua pizten eta harrizko tresnak egiten,
ezagutu naturan dauden landare jangarriak,
eta aurre egin Harri Aroko bizimoduan dau-
den ohiko arriskuetako batzuei. Eta hori
guztia, Auri harpetar gaztearen laguntzare-
kin!

Egilea: Lan Cook eta Lauren King
Argitaletxeak: Ttarttalo.

‘Joao’

Miguelek bizimodu arrunta darama, kostalde-
ko herri batean, amarekin eta arreba Inese-
kin. Joao zibilizaziotik at bizi da, Meltemibela-
ontzian, eta oso gutxitan lehorreratzen da.
Hiru nerabeen bizitzak ezustean gurutzatuko
dira, topaketa esanguratsu batean, eta ho-
rrek betiko aldatuko du haien patua.

Egilea: Paloma Gonzalez Rubio
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Esker mila!’

Aitak pazientzia izaten irakatsi zidan. Amak
itxarotea ez dela beti ona. Amona Maria-
gandik ikasi nuen ez daukagula «minutu bat
ere galtzeko». Baina, aitona Felipek dioenez,
«deskantsua bezalakorik ez dago»…. Albu-
maren helburua da mezu bat bidaltzea gure
izaera osatzen eta gizartean zuzen joka-
tzen laguntzen diguten guztiei.

Egilea: Magali Le Huche
Argitaletxea: Pamiela / Kalandraka.

AZOKA

H
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ZILARTXO 

A
zken zuhaitzetik une
batez autoei begira
egon eta gero, jauzi
egin zuen autobus

baten gainera, eta haren gainean
bidea egin ondoren, taxi batera,
eta taxi hartatik moto baten
atzealdera, eta moto hartatik
bizikleta baten parrillara, eta
bizikleta hartatik andre baten
buru gainera.

Andreak garrasi egin zuen, eta
gorilakumea bizkor jaitsi zen
lurrera, eta handik zooaren
usaina sentitu zuen, animalien
usaina, landareen usaina,
animalien janariaren usaina, eta,
eta, eta… gurasoen usaina!
Jauzika, zooaren hormaren

gainetik igaro zen.
Gorilalekuaren hesiaren
aurrera iritsi zenean,
hainbeste jauzi eta jauzi,
indarrik gabe geratu zen.
Ezin hango hesiaren
gainetik igaro. Saiatu zen,
baina burdina jo zuen
kopetaz, eta lurrean
etzanda geratu zen,
zorabiatuta.

–Hara! Gure umea, gure
umea! –egin zuen oihu
gorila amak.

–Hara! Gure umea, gure umea!
–errepikatu zuen aitak–. Zatoz
polit hori! Zeharo kezkatuta
geunden! Non ibili zara?

Baina gorilakumeak

Testua: Juan Kruz Igerabide Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zilartxoren itzulera

Bi aste barru jarraituko du... 

zorabiatuta jarraitzen zuen,
lurrean ziplo. Ez zeukan ezer
larririk. Irribarre egiten zien
gurasoei, keinuak ere bai. Baina
indarrik ez zutik jartzeko.


