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Azaroaren 18tik abenduaren 2ra izango
da aurtengo Euskaraldia. Aurretik ere
hainbat jarduera egiten ari dira herriz
herriz, ondoren ariketa hori ahalik eta
ondoen egin ahal izateko, eta jendea
parte hartzera animatzeko. b Miren Garate

Euskaraldia
prestatzen

gatik, aurten arte ez da egin—. 40

orduko egitarau bat prestatzen

dute beti, larunbatean 08:00etan

hasi eta igande gauerdira arte.

Bost minutu baino gutxiagoko

isiluneekin —gauean barne—,

etengabe izaten

dira era guztietako

jarduerak: kontzer-

tuak, elkarrizketak,

dantza, herri kiro-

lak... Ikastetxe, era-

gile, artista eta aba-

rrek parte hartzen

dute. «Zortzikotea

deitzen zaion talde

bat dago, eta hura da oholtzaren

ardura duena edo programazioa-

ren zati handi bat gidatzen due-

na». Lasarte-Orian jaio, bizi eta

lan egiten dutenek izaten dute

maratoian parte hartzeko aukera.

Sentitu, pentsatu, ekin! auke-

ratu dute lelotzat hamargarren

aldi honetarako, eta, Salaberriak

azaldu duenez, horrekin du lotu-

ra aipatutako «maratoialdiak».

Izan ere, hiru fasetan banatu dute

ariketa. Sentitu fasea deitu diote

maratoiari berari. Ttakun elkar-

teko kudeatzaileak nabarmendu

du maratoia egiten den egunetan

«sekulako giroa» egoten dela he-

rrian, arrakasta handiko egitas-

mo bat baita. Maiatz alderako

hasten dira prestatzen. «Oro har,

gaur egun asko kostatzen da jen-

dea biltzea, baina herritarrek ha-

sieratik esaten dute baietz mara-

toiko lantaldeetarako».  

Hura amaitzean, Pentsatu fa-

seari ekingo diote. «Urriaren

24tik azaroaren 17ra, hizkuntza

asertibitatean entrenatuko gara

kolektiboki, hizkuntza ohiturak

aldatu eta konplexuak alde batera

uzteko». Aurrerago jakinaraziko

dute zehatzago nola-

koak izango diren

prestakuntza saio

horiek, baina Sala-

berriak iragarri du

umoretik tira egingo

dutela. Euskaraldia

bera izango da hiru-

garren fasea edo

Ekin! fasea. 

Beste urte batzuetan, herrian

neurketa batzuk egiteko ere ba-

liatu izan dute maratoia; aurreko

Euskaraldian, berriz, nerabeen

hizkuntza ohiturak aztertu zituz-

ten, eta liburu bat osatu zuten ate-

ratako ondorioekin. Aurten ez

dute halakorik egingo. «Aurten

gozatzeko urtea da», esan du el-

karteko kudeatzaileak.

H
ainbat hazitatik erne

zen Euskaraldia orain

dela lau urte, eta La-

sarte-Orian egiten du-

ten Euskararen Maratoia izan zen

horietako bat. 1986an antolatu

zuten lehen aldiz, eta aurten ere

egingo dute, hamargarren aldiz:

urriaren 22an eta 23an izango da.

Maratoi horretan sortu ziren, bes-

teak beste, Euskaraldiak hain eza-

gun egin dituen ahobizieta bela-

rriprest rolak. Gainera, Haritz Sa-

laberria Ttakun kultur elkarteko

kudeatzaileak esan du aurtengoa

«maratoialdia» izango dela ma-

ratoia beharrean, urriaren 22an

hasi eta Euskaraldia amaitu arte

iraungo baitute jarduerek, hau

da, abenduaren 2ra arte. 

Hain zuzen ere, aktibazio ari-

keta bat da Euskararen Maratoia.

Ttakunek eta Lasarte-Oriako

Udalak antolatzen dute, lau urte-

an behin —oraingoa 2020an toka-

tzen zen berez, baina, pandemia-

«Maratoia egiten den
egunetan, sekulako
giroa egoten da herrian»
Haritz Salaberria 
Lasarte-Oriako Ttakun elkarteko kudeatzailea
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«Oro har, 
asko kostatzen
da jendea biltzea,
baina herritarrek
hasieratik esaten
dute baietz
maratoiko
lantaldeetarako»

Donostiako Bagerak antolatutako

prestakuntza saio bat, 2018an. JOSE-

BA PERRON / IRUTXULOKO HITZA

2016ko Euskararen

Maratoia, Lasarte-

Orian. JON URBE / FOKU



H
irugarren Euskaraldia

izango da aurtengoa,

eta, aurreko biak az-

tertuta, Maddi Juani-

torena Donostiako Euskaraldiko

koordinatzaileak esan du «eusle-

en rola indartzeko premia» ikus-

ten dutela, besteak beste. Horre-

tan lagundu nahi dute Euskaldu-

non Ahalduntze Eskolek.

Gipuzkoan, Donostian, Tolosan

eta Errenterian antolatu dituzte,

eta Bizkaian, Getxon. Eskola

«euskara hutsean bizi nahi duen

edozeinentzat eta horretarako

oztopo batzuk sentitzen dituena-

rentzat» dagoela antolatuta esan

du Juanitorenak. «Ez dago hain-

beste rolei begira: jarrera da kon-

tua».

Soziolinguistika Klusterrak la-

gundu du eskolen diseinuan, eta

tokian tokiko euskara elkarteek

hartu dute haien ardura. Donos-

tian, Bagera elkarteak. Ordu eta

erdiko bederatzi saio egingo di-

tuzte; aurrena, datorren ostegu-

nean. Besteak beste, gai hauek

landuko dituzte: estres linguisti-

koa eta aurreiritziak; asertibitatea

eta ahalduntzea; Ulerrizketa me-

todologia eta elkarrizketa elebi-

dunak; eta erdaraz diren elkarriz-

ketak nola irauli. «Oinarrian,

saio guztiek izango dute zati teo-

riko bat, baina esperientzia tru-

kaketek eta bizipenek ere parte

handia hartuko dute». 

Juanitorenak zehaztu du solas-

kideen artean euskararen uler-

mena bermatuta egon arren, er-

daretara joaten dela balantza

maiz. «Hor saiakera

berezi bat egin nahi

dugu, euskaldunok

eroso senti gaitezke-

en harreman oreka-

tu batzuk sortu ahal

izateko». Elkarriz-

keta elebidunetan

ere ikusten dituzte

hobetu beharreko

alderdiak. «Euskara ulertu bai,

baina, agian, ulermen maila ba-

xuagoa denean zer egin landuko

dugu; besteak beste, nola egin

gure euskara moldagarriago,

haiek ulertzeko eta guk euskarari

eutsi ahal izateko». Ulerrizketa

metodologiarekin lotu du hori

koordinatzaileak. «Metodologia

hori dagoeneko ari da lan ere-

muan praktikan jartzen, baina

edozein eremutara zabaldu nahi-

ko genuke». 

Hain zuzen, kontatu du Donos-

tian bertan estres linguistikoko

egoera asko izaten direla. «Estres

linguistikoa sortzen da hizkuntz

hautua egin behar duzun mo-

mentuan, eta izan daiteke denda

batean lehen hitza euskaraz edo

gaztelaniaz egin be-

har duzun erabaki

behar duzun unetik

hasi eta erantzun

txar bat jasotzen

duzunera arte».

Aurreko Euska-

raldietan ere anto-

latu izan dituzte

prestakuntza saio-

ak, baina Euskaldunon Ahaldun-

tze Eskolak lehen aldia du. «Dena

den, eskola honek ez du zertan

Euskaraldiko epe horretan baka-

rrik funtzionatu behar; gainerako

egunetara ere moldagarria den

eskola baten formatua ari gara

garatzen».

«Eusleen rola
indartzeko premia 
ikusten dugu»
Maddi Juanitorena 
Donostiako Euskaraldiko koordinatzailea

txan dira herrietako batzordeak

ere. Pasaian, adibidez, gaur ber-

tan egingo dute Euskaraldiaren

aurkezpen ekitaldia. Antzerki

formatua erabiliz, hainbat egoera

irudikatuko dituztela iragarri du

Egoitz Albizu koor-

dinatzaileak, «bela-

rriprest eta ahobizi

roletan sakontzeko,

izen ematean sakon-

tzeko...». 19:00etan

izango da, Pasai San

Pedron, Lonja ondo-

ko plazan.

Aurtengo ekital-

diari begira, esan du erronka na-

gusi bati heldu nahi diotela he-

rrian: kalitateari. «Oro har, kali-

tateari eman nahi diogu garran-

tzia, ariketa ondo egiteari». Albi-

zuren esanetan, Euskaraldiaren

potentzialtasunik handiena da

hizkuntza ohiturez jabetzeko,

kontzientziatzeko eta beste ohitu-

ra batzuk hartzeko saiakera egiten

laguntzen duela. «Ez dugu nahi

jendea muga dadin bakarrik  izena

ematera eta rol bat aukeratzera».

Hau da, jendeak ahobiziedo bela-

rriprest rola aukeratzeko ariketa

hori ere modu kontzientean egi-

tea nahi dute, «ahobiziizango de-

na benetanahobiziizan dadin, eta

belarriprest izango dena benetan

belarriprest izan dadin».

Albizuren esanetan, horretara-

ko garrantzitsua da rolak ondo

ulertaraztea. «Gaitasuna eta eza-

gutza daude alde batetik, baina

rolak ez dira hori: jarrera eta joka-

P
atata tortilla lehiaketa

Elgetan, Euskaraldia

aurkezteko ogitarteko

afaria Andoainen, uda-

laren konpromisoa erakusteko

adierazpena Elgoibarren, mintegi

bat Azkoitian... Euskaraldia iritsi

baino lehen, Gipuzkoako herri

gehienetan ari dira hari lotutako

jarduerak prestatzen, eta mar-

moldeetan eragitea da kontua,

eta hori lortu nahi dugu». Rol ba-

koitza hobeto ulertzen laguntze-

ko saio batzuk antolatzeko asmoa

ere badute Pasaiako Euskaraldiko

batzordekoek. 

Aurreko bi Eus-

k a r a l d i e t a n ,

2018koan eta

2020koan, Euskal

Herriko datuak

hartuta, gehiengo

zabal batek ahobizi

rolean eman zuen

izena, eta hala ger-

tatu zen Pasaian

ere. «Esaten dute Pasaian sozio-

logikoki belarriprest gehiago ga-

rela ahobizibaino, baina oraindik

Euskaraldiko izen emateetan joe-

ra bestelakoa da, eta horregatik

esaten dugu ariketa ahalik eta on-

doen egiteko saiakera egin nahi

dugula».

«Gaitasuna 
eta ezagutza
daude batetik,
baina rolak ez
dira hori: 
jarreran eta
jokamoldeetan
eragin nahi dugu»

«[Euskaralditik
kanpo]Urteko
gainerako
egunetara ere
moldagarria den
eskola baten
formatua 
ari gara garatzen»

«Kalitateari eman 
nahi diogu garrantzia,
ariketa ondo egiteari»
Egoitz Albizu 
Pasaiako Euskaraldiko koordinatzailea
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Pasaiako udaletxe zaharra, 2020ko

Euskaraldirako girotuta. OARSO BIDA-

SOKO HITZA



Maria Ortega Zubiate Hernani

Aurpegi aski ezaguna da Marian
Beitialarrangoitiarena (Legazpi,
1968); ez soilik bere jaioterrian,
baita bizitoki duen Hernanin eta
Euskal Herri osoan ere. Hernani-
ko alkate izan zen, garai zailetan,
2007tik 2011ra, eta Eusko Legebil-
tzarrean (2012-2016) eta Espainia-
ko Kongresuan (2016-2019) ere
ibili zen, parlamentari. Hamalau
urtez instituzioetan ibili ostean,
bueltan da bere lanbidean, aurpe-
gia baino ahotsa ezagunagoa duen
horretan: Euskadi Irratian.
Urte dezenteko geldialdiaren

ostean, berriz bueltan zara Eus-

kadi Irratian. Nola hartu zaitu

lanbideak?

Lanean oso ondo hartu naute,
nire ustez bi aldeak saiatu garela-
ko gauzak ondo egiten: nik aurre-
rapen askorekin jakinarazi nien
erabakia, eta horrek modua
eman zigun pausaz pentsatzeko
guztia nola egin. Eta, akaso jendea
ez zen ohartuko, baina erakunde-
etako azken urtea pasatu nuen
politikan neure burua itzaltzen
eta isiltzen. Saihestu nahi nuen
gaur tituluetan agertzea eta bihar
tituluak ematen hastea; banekien
ez zela edozein lanbidetara itzul-
tzea. Kazetaritzak erakundeetako
politikarekin izaten dituen lotu-
rengatik, banekien zaindu egin
behar nuela buelta hori, bai nire-
gatik eta bai nindoan komunika-
bidearengatik, publikoa baita.
Beti izan duzu argi irratira buel-

tatuko zinela?

Zalantzarik gabe. Alde egin nue-
nean, garbi nuen denboraldi ba-
terako erabakia zela, irratikoa
baita nire lanbidea. Ez nukeen

inoiz pentsatuko hamalau urte
egingo nituenik politikagintzan,
niretzat kazetaritza eta irratigin-
tza guztiz bokazionalak baitira;
nahi baino urte gehiagokoa izan
da politikako ibilbidea, baina beti
izan dut argi noizbait kazetaritza-
ra itzuliko nintzela. Horregatik,
politikan faltan izan dut kazetari-
tza, eta kazetari naizenetik ez dut
faltan sumatzen politika. 
Bazenuen beldurrik entzuleek,

talde politiko batetik etorrita,

ezberdin hartuko zintuztela?

Banekien baten batek hori erabil
zezakeela, baina ez nintzela tran-
pa horretan eroriko. Baina uste
dut kazetaritza ez dela objektiboa:
denok daukagu ideologia bat; ka-

zetariok erabakitzen dugunean
zein albiste eman, hor ere politika
egiten ari gara. Gainera, ni Egin
Irratitik nentorren, eta ordurako
jada, seguruenik, baten batek eti-
keta politiko bat jarriko zidan.
Baina nik Euskadi Irratian beti
eduki izan dut argi komunikabi-
de publiko batek zer izan beharko
lukeen, bertan dauden batzuek
baino argiago, akaso: ez zaigu to-
katzen agintean dagoenaren boz-
gorailu izatea, baizik eta, inpar-

tzialtasunez, ahalik eta ikuspegi
pluralena ematea. 
Bazarete zenbait kazetari politi-

kara salto egin duzuenak. Bada-

go loturarik bi arloen artean?

Nire kasuan, nabarmena. Ni kaze-
tari egin nintzen baneukalako
sentsibilitate politiko bat eta kez-
ka bat politikarekiko. 14-15 urte-
rekin euskalgintzan eta euskara-
ren aldeko borrokan murgildu
nintzen; horrek piztu zidan nola-
baiteko interes politiko bat kaze-
tari izateko, eta euskaraz lan egi-
teko erabakia hartu nuen. Politi-
karekiko kezkak eraman nin-
duen kazetaritzara, eta horrek,
gero, erakundeetan murgiltzera.
Aktualitate politikoa lantzen ba-

duzu kazetari gisa, ba-
daukazu gertatzen dena-
rekiko nolabaiteko sen-
tsibilitate bat. Sentsibili-
tate hori, niretzat, kaze-
tari izatearekin lotuta
dago. Gauzak beste mo-
du batekoak izateko
ekarpen bat egin dezake-
zula pentsatzeak berak
sortzen du lotura bat; ni-
retzat, nabarmena.
Irratiko kazetaria eta

irratizalea zara. Zenbai-

tek aitortzen dioten xarma hori

ikusten diozu zuk ere irratiari?

Bai. Iruditzen zait telebistak asko
eskaintzen digula, baina dena
eginda ematen digu. Irratian, be-
rriz, niretzat xarma zuen jendeak
ahotsa ezagutzeak baina nor za-
ren ez jakiteak; nire aurpegia oso
ezaguna da orain, baina hasieran,
ez. Jendeak ahotsari ez dio aurpe-
girik jartzen, eta euren imajina-
zioan irudikatu behar izaten dute
bakoitza nolakoa den. Horrez

gain, irratiak baditu bi gauza ga-
rrantzitsu: bat-bateko hori, albis-
tea jakiteko irratiaren beharra
izatea; eta konpainia egiteko dau-
kan gaitasuna. Niri, pertsonalki,
asko erakutsi dit irratiak. Gauza
asko egitea tokatu zait eta jende
asko elkarrizketatu dut: herri ho-
netan erakusteko asko duen jen-
de asko dago.
Jaiotzez legazpiarra zara, baina

Hernanin izan zinen alkate. No-

latan?

Bai, legazpiarra naiz jaiotzez eta
beti izango naiz legazpiarra, nahiz
eta Hernanin urte gehiago dara-
matzadan. Egia da Hernanin, ber-
tan jaioa ez bazara, inoiz ez zarela
iristen bertako titulua izatera...
Baina, tira, nik hernaniarrei erdi
txantxetan esaten diet herriko ti-
tulua ez, baina alkate izateko ar-
dura bai eman zidatela.
2007an aukeratu zintuzten alka-

te, EAE-ANVtik aurkeztuta. Nola

gogoratzen duzu garai hura? 

«Politikarekiko
kezkak eraman
ninduen
kazetaritzara» 
Marian Beitialarrangoitia b Kazetaria eta politikari ohia 

Kazetaritzan eta politikagintzan ezaguna da Beitialarrangoitia:
hamalau urte egin ditu politikan, eta gainontzeko lan urte
guztiak, kazetaritzan. Politikako bidea amaituta, irratian bueltan
da; tituluetan azaltzen zen lehen, eta horiek ematen ditu orain. 

Espainiako Kongresuan. Onintza Enbeita eta Marian Beitialarrangoitia,

2016an, Madrilen, Espainiako Kongresuan diputatu ziren garaian. M. B.

Politikan faltan izan dut
kazetaritza, eta kazetari
naizenetik ez dut faltan
sumatzen politika»

«Irudipena daukat oso
instituzionalak direla gure
albistegiak; gizartekoak baino
gehiago, erakundeenak»

‘‘
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Ordurako, ziurrenik, nahiko eza-
guna nintzen Hernanin, irratiko
lanagatik eta bestelako gizarte
mugimenduengatik. Baina nire-
tzat sorpresa izan zen alkate izate-
ko proposamena jasotzea. Herna-
niren gisako herri batean, gaine-
ra, badakizu ezker abertzalea
alkatetzara iristeko zalantzarik ez
dagoela, eta ia ziur izango zarela
alkate. Ilusioz eta kezkaz oroitzen
dut garai hura. Proposamenak
kezka eragin zidan. Gainera, nik
ondo ezagutzen dut neure burua,
eta, horrelako gauza batean sar-
tzen banaiz, ez naiz erdizka sar-
tzen; buru-belarri egiten dut lan.
Banekien pertsonalki kostu han-
dia izango zuela, baina, egiteko-
tan, horrela egin beharra neukan,
horrela bakarrik dakidalako gau-
zak egiten. 
Garai zailak izan ziren, gainera...

Bai. 2007az hizketan ari gara, eta
2006ko abenduan T4ko atenta-
tua izan zen [ETAk Madrilgo aire-
portuan egindakoa]. Garai hartan
ez zen samurra egoera politikoa
bera eta ezker abertzalekoa iza-

tea. Baina pentsatu nuen ahalegi-
na egin behar nuela. Ez nuen
gehiago pentsatu egoera aldeko
nuen edo ez.
Politikagintzan, instituzio publi-

koetako lehen lana izan zenuen

hura. Ez zizun bertigorik eman?

Bai, ikaragarria. Eta hori ez nekie-
la gero ikasi dudanaren laurdena-
ren laurdenik ere. Alegia: anoni-
motasuna galduko nuela, ezker
abertzaleari min egin nahi zioten
guztiek fokuen erdian jarriko zu-
tela Hernani, [Espainiako] Auzi-
tegi Nazionalean epaituko nindu-
tela eta espetxera joateko arris-
kuan egongo nintzela behin
baino gehiagotan... 
Horrelako ardura bat hartzen

duzunean, ez zara ari zuretzat la-
nean, beste batzuentzat baizik,
eta beste batzuen izenean: beraz,
zaindu egin behar izaten da egiten
duzuna. Hori, akaso, denek ez
dute horrela biziko, baina nik ho-
rrela bizi izan dut, eta ardura han-
dia sortu dit horrek. Lan publiko
hori ondo egiteak, askotan, zeure
gauzak ondo egiteak baino gehia-

go kezkatzen zaitu, eta, horrega-
tik, askoz lasaiago bizi naiz politi-
kagintza utzi dudanetik. Neure
buruarengan pentsatu behar dut
orain, eta egiten dudan horrek
neuri sortzen dizkit abantailak
edo desabantailak. 
Politikagintzako alor asko ukitu

dituzu hamalau urteotan: udala,

Gipuzkoako Batzar Nagusiak,

Eusko Legebiltzarra eta Espai-

niako Kongresua. Non sentitu

zara ondoen?

Esango nuke estualdirik handie-
nak ekarri dizkidan horrek bete
nauela gehien: alkatetzak. Bate-
tik, agintean zaudenean zeure es-
kua ikus daitekeelako egiten ari
zaren horretan; gauzak egiten ari
zara. Eta, bestetik, udala delako
herritarrengandik gertuen dago-
en erakundea. Horrek asebete
nau gehien. Oposizioan egon izan
naiz gainerako erakundeetan, eta
beste batzuk kritikatzea soilik ez,
ekarpenak egitea ere badagokizu
horrelakoetan, baina ez dute une
oro epaitzen egiten duzun hori;
esaten duzuna bai, baina ez egiten

duzun guztia. Alkatea zarenean,
berriz, egiten duzun guztia epai-
tzen da; nahiz eta udal talde oso
bat egon atzean, gauza bat gusta-
tzen ez zaionarentzat errua alka-
tearena izaten da. 
Politikan aritu zaren urteetan

nabaritu duzu garaien eta politi-

ka moldeen aldaketarik?

Esango nuke bistakoa dela egoera
eta testuingurua aldatu direlako
aldatu dela politika egiteko mo-
dua; ezker abertzalearentzat, be-
reziki. Badago nolabaiteko patxa-
da eta lasaitasun bat erresisten-
tzia garai bat pasatuta, garai
proposatzaile batera heltzeko.
Azken urteetan, politikagintzan
aukera izan dugu euskal herritar
guztion eguneroko biziarekin ze-
rikusia duten hainbat proposa-
men egiteko. Hori bai: tamalez,
esango nuke nik nahi baino gu-
txiago aldatu dela politikagintza.
Uste dut politikak badituela

kenduko nizkiokeen gauza itsusi
asko, eta horrela laburtuko dut:
politikan gehiago begiratzen da
nork egiten duen proposamen

bat, proposatzen dena baino. Eta
hori herritar guztien kalterako
dela uste dut. Nik beti begiratu
izan diot proposamenaren edu-
kiari, eta hori hobetsi behar dela
uste dut: denok defendatu beha-
rra daukagu alderdiak defenda-
tzen duen hori, baina politikan
faltan sumatzen dut hori azken
muturrera eraman gabe edukia
defendatzea. Nire ustez, hori da
erakundeetan lanean ari direnek
ikasi beharreko lezioetako bat.
Kazetaritza egiteko era aldatu al

da azken hamalau urte hauetan?

Esango nuke lan egiteko modua
ez dela asko aldatu. Uste nuen,
esaterako, sare sozialek eragin
handia izango zutela irratia egite-
ko eran, baina eragina ez da hain-
besterakoa. Iturriak ere, gutxi go-
rabehera, berberak dira. Baina
irudipena daukat areagotu egin
dela prentsaurrekoetan eta ohar
ofizialetan oinarritutako albiste-
gien kazetaritza, adierazpen ka-
zetaritza, eta sormen propiokoa
falta dela uste dut. Falta da albiste
baten inguruan iritzi ezberdinak
eman beharko lituzketen horien
bila aritzea. Eta irudipena daukat
oso instituzionalak direla gure al-
bistegiak; gizartekoak baino
gehiago, erakundeenak. Pisu la-
rregi du horrek.
Hamalau urte egin dituzu era-

kundeetan, baina herrigintzan

ere urte asko egin dituzu. Orain,

erakundeetatik kanpo, jarraitu-

ko duzu politika egiten?

Neure buruari esan nion erabat
moztu behar nuela bide hori, eta,
duela urtebete politika utzi nue-
nean, guztiz utzi nuen dena. Ez
dut ezer egin azken urtebetean, ez
bada nire kazetari lana eta nire
burua zaintzea. Hamalau urte
hauek oso gogorrak egin zaizkit,
eta horrek zerikusia izango du ni-
re izateko erarekin; buru-belarri
sartu naiz, eta behar kolektiboak
lehenetsi ditut neureen aurretik.
Horregatik, behar nuen erabat
etetea, atseden hartzea eta eraba-
kimena etorkizunari uztea.
Oraindik ez dut amaitu fase hori.
Gainera, irratian arratsaldeko lan
txanda izateak are gehiago lagun-
tzen du horretan, herri honetan
dena arratsaldez egiten baita. Ha-
malau urte hauetan osasuna ere
galdu dut pixka bat, eta azkeneko
urte honetan berreskuratu dut
zertxobait. 
Era berean, bizitza guztian, mo-

du batera edo bestera, beti egon
izan naiz zerbaitetan sartuta, eta
ez dut baztertzen etorkizunean
beste zerbaitetan aritzea. Baina
orain etete fasean nago, eta, egia
esan, ez dut sumatzen ezertan es-
ku hartu beharra. Baina berriro
diot: batek daki!

JON URBE / FOKU

5
GIPUZKOAKO HITZA

Ostirala, 2022ko urriaren 7a Elkarrizketa
MOTZEAN 

Bizitoki bat? Hernani. 

Kazetaritza ala politika? Ka-

zetaritza. 

Albistegietan eman nahiko

zenukeen albistea?Euskal

Herria independentea dela. 

Elkarrizketatu nahiko zenu-

keen norbait?Ez daukat el-

karrizketatu nahiko nukeen

pertsona bat. Iruditzen zait

edozeinek, bere esparrutik,

asko daukala eskaintzeko. 

Kazetaritza ibilbidean hun-

kitu zaituen momentu bat?

Bi momentu ditut: bata, Josu

Muguruza hil zutenekoa. Lan-

kidea nuen, eta bagenekien

Madrilera joatean arriskua

zuela. Afaltzen ari ginen zer

gertatu zen esan zigutenean;

inork ez zuen gai ikusten bere

burua hura kontatzeko, eta nik

esan behar izan nuen dena.

Bestea, berriz, Gernikan Er-

tzaintzak Inaxi Zeberio hil zue-

nekoa. Bagenekien emakume

bat hil zutela; Inaxi sukaldari

izan genuen Egin-en. Buletina

ematera sartu nintzen bere

izena buruan nuela, eta aldi

berean egin behar izan nuen

laguna hil zutela irentsi eta mi-

krofono aurrean esan.

Politika ibilbidean hunkitu

zaituen momentu bat?Anai-

tasunako [Iruñea] mitinaren

biharamunean, Hernaniko

udaletxean sartu nintzenean,

esan zidaten prozesatu egin

nahi nindutela terrorismoaren

apologiagatik. Zur eta lur ge-

ratu nintzen; ez nuen espero

inondik ere bi pertsonak pai-

ratutako torturak salatzeagatik

epaile baten aurrean bukatu-

ko nuenik.
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Munduaren kontrola 

K
asualitatez ezagutu

nuen XXX —ezin dut

izenik eman—, lehen-

gusu-lehengusinen

bazkari batean, nire lehengusina

batekin zebilelako garai hartan,

gero erromantzeak gutxi iraun

bazuen ere.

Alkoholez alaitutako sabel ase-

beteak eta bazkariko giro onak

horretarako lagun genituela, so-

lasaldi labur baina mamitsua izan

genuen bazkalostean XXX-k eta

biok. Geldi egotetik orduko 220

kilometroko abiadurara segundo

gutxitan igarotzen den autoaren

antzera, tarte laburra behar izan

genuen bazkariari buruzko ko-

mentario kulinario arruntetatik

munduaren gaur egungo martxa

kezkagarrira pasatzeko. Inondik

inora ere espero ez nuen aitorpe-

na egin zidan orduan: «Ez zenu-

ke hainbeste kezkatu behar,

munduaren martxa zuk uste 

duzuna baino kontrolatuago bai-

tago».

Hori esatean erakutsi zuen

ziurtasunak harrituta utzi nin-

duela ikusirik, aurrekoa baino

harrigarriagoa zen baieztapena

egin zidan: «Ez nazazu zorotzat

hartu, badakit zer esaten ari nai-

zen, munduko gizakirik botere-

tsuenen adiskide eta lankide bai-

nauzu».

Txantxetan ari zelakoan, Bil-

derberg biltzarreko kide ote zen

galdetu nion, irribarrez. «Ez du

izen hori zehazki, eta ez da esan

ohi den bezalakoa», esan zidan,

serio, «baina bai... funtsean Bil-

derberg esatean irudikatu ohi de-

naren antzeko foro bat dago, era-

gin eta botere handikoa, eta kide-

en artean nago».

Gustura entzun nizkion ondo-

rengo azalpenak. Ez soilik XXX

oso hizlari atsegina delako. Baita

esaten zidana entzun ahala mun-

duaren etorkizunari buruzko

kezkak arindu egiten zitzaizkida-

la sentitzen nuelako ere.

«Aberatsak eta boteretsuak

gara, eta hala izaten jarraitu nahi

dugu, ez diegu gure pribilegioei

uko egin nahi, eta horrek bidega-

bekeria handietara eramaten gai-

tu sarritan», azaldu zidan. «Bai-

na ez gara herri-iruditeriak ma-

rrazten gaituen bezain doilor eta

bihozgabeak».

Adi-adi entzuten harrapaturik

nindukala, ohartarazi zidan gero

eta zailagoa dela munduaren

martxa kontrolatzea, globaliza-

zioaren, teknologia berrien za-

balkunde bizkorraren eta energia

kontsumoaren hazkunde ikara-

garriaren ondorioz, besteak bes-

te. «Zailtasunak erabaki gogo-

rrak hartzera behartzen gaitu sa-

baldeko herrialdeetako klase er-

tainarenaz ala soil-soilik beraie-

naz. Haserretu gabe, irmo eran-

tzun zidan: «Mundua gaur egun

dagoen moduan, zuk aipatu ditu-

zun ongizate horiek guztiak estu

lotuta daude, eta bati kalte edo

mesede egiten dionak besteari

ere kalte edo mesede egingo

dio».

Informazioaren nahasmena-

ren eta teoria konspirazionisten

gorakada ere —Bilderberg taldea-

ren mitoa barne— «zorrotz bide-

ratutako estrategiak» omen dira,

«mundu osoko herritarrak para-

lizatu egiten dituztelako, zalan-

tzara eta elkarren aurkako talka-

ra eramanda, eta horrek eskuak

libreago uzten dizkigu mundua

behar den lekura gidatzeko».

Agurtu aurretik, galdetu nion

ea bere bikotekideak —nire le-

hengusinak— ba ote zekien hori

guztia, eta ezetz esan zidan, oso

kontu sekretua delako.

«Nolanahi ere, zuk kontatu la-

sai dena, nire baimena duzu, ez

baitizu inork sinistuko».

Espero ez nuen
aitorpena egin zidan
orduan: «Ez zenuke
hainbeste kezkatu
behar, munduaren

martxa zuk uste
duzuna baino
kontrolatuago

baitago»

Irudiab Donostia

Ateak zabalduta ospatu du urteurrena
Donostiako San Telmo museoak 120 urte bete zituen herenegun, eta bisitariei ateak zabalduta ospatu zuen ur-

teurrena. Bezperan, berriz, ekitaldi xume bat egin zuten museoan bertan —irudian—. Euskal Herriko museorik

zaharrena da San Telmo; Museo Historiko, Artistiko eta Arkeologikoa izenarekin sortu zuten 1902ko urriaren

5ean. Urrian, astearte, larunbat eta igandeetan, doako bisita gidatuak eskainiko dituzte. ANDONI CANELLADA / FOKU

Miren Elgarresta izango da Emakundeko
zuzendaria, Izaskun Landaida ordezkatuta

DONOSTIA bMiren Elgarresta zumarragarra izango da Emakundeko

zuzendari berria. Hala jakinarazi du aste honetan Eusko Jaurlaritzako

Gobernu Kontseiluak. Izaskun Landaida ordezkatuko du. Gipuzkoako

Foru Aldundiko Berdintasun zuzendari lanetan ari zen Elgarresta. 

«Auto ilara historikoak izan
ditugu udan Irunen, eta dena 
ez da izan Frantziako Poliziaren
kontrolengatik. Erakundeekin
aztertzen ari gara egoera»

Jose Antonio Santano
Irungo alkatea

29.281
ZENBAT LANGABE ZEUDEN GIPUZKOAN IRAILEAN

Iazko irailean baino 2.146 langabe gutxiago zeuden aurtengo irailean Gi-

puzkoan; 29.281, guztira. Abuztuko datuekin alderatuta, berriz, 592 lan-

gabe gutxiago zeuden joan den irailean lurraldean.

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

%

Bidasoa Europako Ligako multzoen
fasean ariko da denboraldi honetan ere

IRUN bSufrituta, penaltietan, baina Bidasoak asteartean mendean har-

tu zuen Norvegiako Kolstad talde indartsua, eta Europako Ligako mul-

tzoen fasean ariko da berriz ere. 28-25 amaitu zen arauzko denbora 

—30-27 joanekoan—, eta irundarrak 5-6 gailendu ziren penaltietan.

rritan, ulertzen eta onartzen zai-

lak direnak, baina argi dugu gure

iparra: Lurraren eta Lurreko gi-

zakion iraupena, ahalik eta ongi-

zaterik handienarekin».

Noren ongizateaz ari zen gal-

detu nion orduan, ironiaz: mun-

du osoko biztanleenaz, Mende-





June Romatet Ibarguren 

Hamar urtean baino gehiagoan

lanean aritu ondoren, Donostian

martxan da haurren gehiegizko

pisua tratatzeko Pausoz Pauso

programa. Bi nutrizionista 

—Amaia Perales eta Garbiñe Aiz-

puru— eta bi pediatra —Irene Oz-

koidi eta Elena Alustiza— daude

egitasmoaren atzean.

Gipuzkoan, haurren %30ek

baino gehiagok dute gehiegizko

pisua. Mediku bakoitzaren arabe-

ra, desberdinak izaten ziren hori

kontrolatzeko edo tratatzeko me-

todologiak, eta Alustizak esan du

2011n hasi zirela gai hori lantzen,

haren hitzetan lehenago haurren

gehiegizko pisua lantzeko mo-

duak ez baitziren «oso egokiak»

izaten: «Lehen, gutxiago jateko

esaten genion haurrari, baina ho-

rrek ez zuen eraginik izaten, hau-

rrak frustrazioa besterik ez bai-

tzuen izaten». 

Alustizak eta Ozkoidik ez zute-

nez metodologia horrekin jarraitu

nahi, ikertzen hasi ziren. 2011n

bertan, Perales eta Aizpuru eza-

gutu zituzten, aurretik gehiegizko

pisuaren inguruan hainbat lanke-

ta egin zituzten bi nutrizionista.

Gainera, urte berean, Biodonostia

osasun ikerketarako lehen euskal

institutua ireki zuten. Alustizak

azaldu duenez, Perales eta Aizpu-

rurekin elkarlanean eta Biodo-

nostiaren laguntzarekin jarri zu-

ten martxan proiektua. 

Urtebete geroago, 30 haurrekin

aritu ziren programa frogatzen,

eta 2014an Biodonostiak deitu

zien Europako antzeko ikerketa

baten inguruan lanketa bat egite-

ko. Ingalaterrako, Greziako, Ale-

maniako eta Portugaleko talde

batzuekin eta berrogei bat fami-

liarekin lanean hasi ziren, gehie-

gizko pisuaren arazoa landu eta 

2 motako diabetesa aurreikusi 

asmoz. 

Ikerketa hura amaitu zutene-

an, emaitzak «positiboak» zirela

ikusi zuten proiektuaren susta-

tzaileek, Pausoz Pauso programa

martxan jar zitekeela. «Iaz, Es-

painiako pediatria arloko aldizka-

ririk garrantzitsuenak argitaratu

zuen gure programa, eta horrela

ezagutarazi zuten», esan du Alus-

tizak. Ezezko asko jaso eta gero,

Donostiako Udalak finantzatu

zien programa azkenean, eta Osa-

kidetzak koordinatuko du.

Donostiako 9 eta 14 urte arteko

haur eta gazteentzat sortu zuten

programa. Diziplina anitzekoa

da; hau da, bizimoduan, dietan,

jarduera fisikoan eta jokabide 

aldaketetan oinarrituta dago. Fa-

milian eta taldean egiten da saioa,

eta intentsiboki lantzen dute,

gaur egungo ikerketa zientifiko-

en oinarriak kontuan hartuta.

Donostiaren garrantzia
Lau kideek pasa den apirilaren

28an jarri zuten martxan Pausoz

Pauso programa. Donostiako

Udalak utzitako bi gelatan hasi zi-

ren lanean: Urgullen eta Ulian.

Bederatzi saio egin zituzten, eta

lau, zortzi eta hamabi hilabete ge-

roago kontrolak egin zizkieten

haur eta gazteei. 

Alustizak zehaztu du proiektua

Donostian garatzeak jende gehia-

gorengana iristea berma dezakee-

la: «Donostia udalerri handia da,

gazte asko ditugu, eta, beraz, kasu

gehiago egon daitezke. Gainera,

programa udaletxean landuko

dugunez, jendea erraz irits daiteke

bertara». Pausoz Pauso doako

programan parte hartu nahi duten

familiek euren osasun zentroko

pediatrarengana jo behar dutela

gogoratu du Alustizak, eta handik

bideratuko dituztela guztiak. 

Programa hamabi saiotan egi-

turatu dute; hemezortzi ordu de-

nera, bi fasetan banatuta: fase

trinkoa, astean ordu eta erdiko

saioak bederatzi astez jarraian,

eta indartze fasea, beste hiru saio-

rekin. Saio bakoitzean bi talde

osatuko dituzte, bata nerabeena

eta bestea gurasoena, eta eskola

ordu eta ingurunetik kanpo egin-

go dituzte guztiak.

Familien ohiturak aldatzea da

programaren helburu nagusia:

gurasoek eta haurrek ohitura osa-

sungarriak barneratzea, eta, ho-

rren bidez, pisua galduz joatea.

Pediatrak, baina, argi utzi du hel-

burua ez dela pisua galtzea. «Ohi-

tura osasungarrien ondorio bat li-

tzateke hori». Horri esker gaixo-

tasun batzuk ere eragotzi daitez-

keela gaineratu du Alustizak:

«Metabolismokoak, diabetesak

eta kolesterol altua, esaterako».

Jateko ohiturak aldatzeaz gain,

ariketa egitera bultzatuko dituzte

parte hartuko duten familiak.

Alde horretatik, programaren

sortzaileek diote Donostiak

erraztasunak eskaintzen dituela.

«Edonoren eskura eta gertu

daude itsasoa, mendiak, bidego-

rriak eta beste hainbat baliabide.

Jendea motibatu egin dezake

horrek». Familiekin «urtebete-

ko harremana» egingo dute pro-

gramari esker. «Baina espero

dugu ohiturek betirako irautea»,

zehaztu du Alustizak. 

Pediatrak azaldu du Donostia-

ko Udalaren finantzaketa «beha-

rrezkoa» izan dela proiektua ga-

ratzeko, eta beste herri edo es-

kualde batzuetara zabaltzea

gustatuko litzaioke: «Beharrezko

programa bat da, eta haur eta gaz-

teen egoera hobetu dezakete saio

hauek». 

Aldaketarako pisuzko tresna
Pausoz Pauso programa jarri dute martxan Donostian, haurren gehiegizko pisua tratatzeko 

Haur bat sandia zati bat jaten. Ohitura osasungarriak barneratzea da Pausoz Pauso programaren helburu nagusia. CC0

«Lehen, gutxiago jateko
esaten genion haurrari,
baina haurrak
frustrazioa besterik 
ez zuen izaten»

«Familiekin urtebeteko
harremana egingo dugu
programari esker, baina
espero dugu ohiturek
betirako irautea»
Elena Alustiza
Donostiako Pausoz Pauso programako
pediatra
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Ane Olaizola 

B
aserritarren, abel-

tzainen zein beste-

lako ekoizleen azo-

kek tradizio handia

dute Gipuzkoan eta

Euskal Herri osoan, eta gaur egun

oraindik ere garrantzitsuak dira,

izan saltzaileentzat zein haien

produktuak erostera joaten diren

herritarrentzat. Festa giroan os-

patu ohi dituzten azokek, ordea,

maiz badute ezkutukoa izan ohi

den beste alderdi bat: urteetako

antolaketaren zama eta lekukoen

falta. Bidegurutze horretan geldi-

tu dira, esaterako, Elosuko mendi

ganadu feriako eta Itziarko Peria-

ko antolatzaileak, eta, bakoitzak

bere hausnarketa egin ondoren,

Elosukoak bidea amaitzea eraba-

ki du; Itziarkoak, norabide berria

hartu du prestaketa lanetan. 

Azkoitia eta Bergara arteko Elo-

sua auzoan 41 urtez antolatu dute

mendi-ganadu feria —azken bi ur-

teetan ez dute egin, izurriarenga-

tik—, baina urriaren 12an egin ohi

zuten azoka behin betiko buka-

tzea erabaki dute aurten auzota-

rrek. Iñigo Zubeldia auzo alkateak

adierazi duenez, errelebo faltak

eraginda bukatu dute bidea: «La-

nerako jendea bilatzea gero eta

zailagoa egiten ari zitzaigun, eta

prestasunez eta ilusioz jardun di-

ren auzoko nagusiak adinean au-

rrera doaz; atzetik inor ez dator».

Elosuarrek beraiek hartu zuten

erabakia, batzar nagusi batean:

«Auzoaren egoera bistaratzean,

ahul sentitu ginen azoka berme

batzuekin antolatzeko». 

Mendi-ganadu azoka antola-

tzeko, 80-90 lagun inguru elkartu

ohi ziren auzoan, eta feria sona-

tuak 3.000 bisitari inguru jaso-

tzen zituen, Zubeldiaren arabera.

Hain zuzen, auzoaren eta hango

elkartearen diru iturri «bakarra»

izan ohi zen hura, eta lehen sekto-

reari bultzada ematea zuen xede.

Saltzaileen artean errepikatzen

den hitza «pena» dela azpima-

rratu du hark, eta uste du landa

auzoak «arimaren zati handi

bat» galduko duela. Hain zuzen

ere, arazoaren erroa «auzoak bizi

duen egoeran» dagoela uste du

Zubeldiak: «Landa eremuen hus-

teak ohituren, kultura herrikoien

eta egiteen akabatzea eragiten du

pixkanaka». Izan ere, erakunde-

ek oinarrizko zerbitzuak hirigu-

neetara bideratu dituztela salatu

du Elosuko auzo alkateak, hala

nola sendagileen bisitak, ikaste-

txea eta garraio publikoa. «Oina-

rrizko zerbitzurik gabe, landa ere-

muak leku idiliko erromantikoak

dira, baina bizitzeko zailak».

Aldaketak antolakuntzan
Elosukoa bezala, Itziarko Peria

ere herritarrek antolatu izan dute

azken 26 urteetan, Deban. 1994an

prestatu zuen Itziarko Peri Ba-

tzordeak azoka aurrenekoz, eta

azken urteetan ezagun bilakatu

da hura ere: 170 postuk baino

gehiagok osatu izan dute, eta ba-

tzordeak 3.000-4.000 lagun zen-

batu izan ditu azokan. 

Zortzi lagunek osatzen dute ba-

tzordea, eta izurriak behartutako

bi urteko geldialdiak bide eman

die boluntarioei hausnarketara-

ko: «Feriaren antolakuntzarekin

jarraitu behar al genuen edo ez

hausnartu genuen, zama handia

zelako; batez ere, azpiegiturei eta

kudeaketa lanei zegokienez»,

esan du batzordeko kide Maria Je-

sus Aranberrik. Zalantzak argi-

tzeko, udal auzoan herri batzarra

egin zuten, eta, «herritarren

nahia errespetatuz», antolatzen

jarraitzea erabaki du taldeak; hori

bai, aldaketa batekin: aurreran-

tzean, Itziarko Peri Batzordearen

eta Itziarko auzo udalaren artean

antolatuko dute. «Auzo udalak

azoka bultzatu nahi du, eta prest

agertu da lanak guri errazteko.

Izugarrizko pausoa izango da

hori; oso eskertuta gaude». 

Aranberrik badaki «ekoizle

txikien erakusleiho eta salmenta-

rako elkargune» izan ohi direla

azokak; «galtzen den feria bakoi-

tzak eragin handia du familia as-

korengan», azpimarratu du.

Itziarko azokaren egunean lau-

rogei bat lagun aritzen dira lane-

an, eta elkarlanak komunitatea

indartzeko zein «herria ahaldun-

tzeko» balio duela azaldu du.

Azaroaren 1a festa eguna izango

da, beraz, Itziarren, baina badago

erronka bat, lanean aritzen dire-

nek lortu nahiko luketena: «He-

rriak laguntzen duen bitartean,

azokek iraungo dute, baina lortu

behar duguna da herritarrek be-

raiek ere gozatzea, bisitariek egi-

ten duten moduan; ez soilik lana

egitea».

Tradizio bihurtu dira Gipuzkoan egiten
dituzten askotariko azokak. Etorkizuna
ezbaian dute, ordea. Elosun bidea
amaitzea erabaki dute; Itziarko Periak
norabide berria du antolaketa lanetan. 

Azoken
bidegurutzean 

Elosuko 2019ko mendi ganadu feria. Orduan egin zuten azkenekoz. NEREA URANGA

Ardiak, Itziarko Peri batean. ITZIARKO PERI BATZORDEA
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Landa eremuen husteak
ohituren, kultura
herrikoien 
eta egiteen akabatzea
eragiten du pixkanaka»
Iñigo Zubeldia
Elosuko auzo alkatea

«Azokak ekoizle txikien
erakusleiho izan ohi
dira; galtzen den feria
bakoitzak eragin handia
du familia askorengan»
Maria Jesus Aranberri
Itziarko Peri Batzordeko kidea
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Jone Markuleta Arrasate

Joan den irailaren 28an Arrasate-

ko udal euskaltegi berriaren egoi-

tza inauguratu zuten. Trikiti,

pandero eta txalaparta artean

hasi zuten euskaltegiaren ibilbi-

de berria. Ikasturtea eta egoitza,

aldaketa bikoitza izan du udal

euskaltegiak bere 40. urteurre-

nean. Kulturola kultur fabrika-

ren lehen solairuan eta bestelako

kultur eragileek inguraturik

ekin dio udal euskaltegiak 2022-

2023ko ikasturteari. Guztira,

hemezortzi batzorde edo kultur

eragilek eta euskaltegiak berak

osatzen dute Kulturolako espa-

zioa, eta euskaltegiaren aldaketa

elkarlanerako aukera gisa hartu

dute herrian. 

Berrogei urte egin ditu dagoe-

neko Arrasateko udal euskalte-

giak, eta, gaur egungo «erronka

berriei» aurre egiteko prest

badaude ere, euskaltegiko kide-

en esanetan, hasierako urteeta-

tik izan dute helburu bera: herria

euskalduntzen jarraitzea eta

euskara sustatzea, Arrasateko

euskararen alfabetizazioan

aurrera egiteko urratsak eginez. 

Esker oneko hitzak
Elena San Martin udal euskaltegi-

ko zuzendariak eskerrak eman

nahi izan dizkie bidelagunei,

ikasleei eta urteotan euskaltegia-

ren udal zerbitzuan konfiantza

izan dutenei eta laguntzaile izan

diren denei. Maria Ubarretxena

alkateak ere inaugurazio

ekitaldian eskerrak

eman zizkien euskaltegi-

ko arduradunei eta lan-

gileei, Arrasaten euska-

raren alde egiten duten

«eguneroko lanagatik». 

Berrogei urteotan

ehunka ikasle pasatu di-

ra Arrasateko udal eus-

kaltegitik. Aurreko ikas-

turtean, esaterako, 323 ikasle izan

zituzten: 303 aurrez aurreko ikas-

taroetan eta beste hogei autoikas-

kuntza modalitatean.

Gune anitzez eta argitsuz sor-

tutako lokal berriak 11 gela fun-

tzional ditu, bai eta liburutegi bat

ere; horrez gain, langileentzako

beste hainbat espazio ere baditu,

tutoretzak egin ahal izateko. Udal

euskaltegiko zuzendari San Mar-

tinek adierazi du «egoitza berria-

ren helburua bertako ikasleek

euskara giro goxo eta lasaiago ba-

tean» ikastea dela. 

Arrasateren historian garran-

tzitsua izan da Union Cerrajera

industria enpresa, eta hark aurrez

espero gabeko etorkizun bat

izango du orain Kulturola kultur

fabrikarekin. Izan ere, industria

produkzio izandakoa kulturaren

eta kulturgileen sinergia espazio

bihurtuko da. 

Eraikinak, arkitektura saria
Obrak hasieran aurreikusi baino

gehiago luzatu ziren arren, mere-

zi izan duelakoan daude euskal-

tegiko arduradunak, Kulturola-

koa aurtengo lanik onenetako ba-

ten moduan aukeratu duelako

AV Arquitectura arkitekturan 

espezializatuko aldizkariak.

Haur, gazte eta heldu, herritar

guztientzat eskura dago jada udal

euskaltegia. Hori dela eta, urtero-

ko ohiko eskolak emango dituzten

arren, izena emanda ez dauden

herritarrentzako ere hainbat ikas-

taro sortuko dituztela adierazi du

San Martinek: online ikastaro la-

burragoak, enpresentzako esko-

lak, gurasoentzako ikastaro bere-

ziak, merkatarientzat nahiz haur

eta nerabe etorkinentzat errefor-

tzuak... Euskaltegiak herritarren

beharretara moldatzeko aukera

duela adierazi du zuzendariak, eta,

horregatik, edozein zalantza argi-

tzeko Kulturolara bertara dei egi-

teko eskatu du San Martinek. 

Dagoeneko martxan da egoitza

berrian euskara ikasteko matri-

kulazio kanpaina. Telefonoz,

Whatsapp bidez edo online eman

daiteke izena, Arrasateko Udala-

ren webgunearen bidez. 

Euskaltegiaren
egoitza berria,
elkarlanerako
Arrasateko udal euskaltegia Kulturolako
egoitzara lekualdatu dute; eragile askorekin
batera egongo da b Hasierako xedearekin
segitzen du orain ere: herria euskalduntzea 

Arrasateko Kulturola eraikinaren kanpoaldeko irudia, aste honetan ateratako argazki batean. JONE MARKULETA

Arrasateko udal euskaltegiaren lokal berriaren inaugurazioko ekitaldia, irailaren 28an. GOIENA
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Euskaltegiaren egoitza
berriaren helburua da bertako
ikasleek euskara giro goxo 
eta lasaiago batean ikastea»
Elena San Martin
Arrasateko udal euskaltegiko zuzendaria
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kan maila ikustea. Oso jokalari

onek jokatzen dute txapelketa

hori».

Teknifikaziorako, bi solairu
Bere eguneroko jarduna bidera-

tzeaz gain, Gipuzkoako mahai te-

niseko teknifikazio gune bakarra

ere kudeatzen du Leka Eneak.

Klubaren instalazioetan bertan

dago Sonia Etxezarreta teknifika-

zio gunea. Bi solairukoa da, eta

guztira hamasei mahai dituzte

entrenatzeko eta jokatzeko.

Irungo klubeko zenbait jokalari

entrenatzen dira teknifikazio gu-

nean, baina horko jarduna ez da

mugatzen Leka Eneara. «Gaine-

rako klubetako jokalariek mahai

tenisean entrenatzeko aukera du-

te teknifikazio gunean. Gipuzko-

an klub gutxi daude, eskari txikia

dago, eta gure gunearen helburua

da bertaratzen direnek entrena-

tzeko, hobetzeko eta jokalari gisa

hazteko aukera izatea. Oraintxe,

Irungoa da Gipuzkoako teknifi-

kazio gune bakarra. Nahiko genu-

ke gehiago egotea», azaldu du Le-

ka Enea klubeko kideak. 

COVID-19ak kluba gogor jo

zuela onartu du Teclak: «Birusa-

ren beldurrez, jende askok etor-

tzeari utzi zion, eremu itxi batean

gaudelako». Hala ere, «gutxi-

ka», pandemia aurreko zenba-

kiak berreskuratzen ari dira. «Jo-

kalariak biltzen ari dira, baina

gehiago etortzea nahi genuke».

Mikel Del Val Irun

J
akina da mahai tenisa,

inguruan behintzat, ez

dela kirol mediatiko

bat. Kirol horren gaine-

ko informazioa jasotzea

ez da erraza izaten askotan, baina,

gutxi praktikatzen bada ere, Gi-

puzkoan badira mahai tenisean

bidea egiten ari diren zenbait

klub. Horietako bat da Irungo

Leka Enea kluba.

Duela 37 urte abiatu zuen bere

kirol jarduna, eta, denbora horre-

tan, hainbat lorpen esanguratsu

pilatu ditu. Arlo federatuari dago-

kionez, gizonezkoen eta emaku-

mezkoen taldeak Espainiako Es-

tatuko ligarik onenetan jokatzen

ari dira, eta urte dezente darama-

tzate jarraian Europako bigarren

txapelketarik onenean jokatzen.

Klubeko jokalari eta entrena-

tzaile Ioana Teclak azaldu du, fe-

deratuez gain, gazteen mahai te-

niseko eskola eta beteranoen tal-

deak ere badituztela Irunen:

«Mundu guztia da ongi etorria

Leka Enean, eta denek aurkitzen

dute euren txokoa klubaren ba-

rruan». Leka Eneak «oinarrizko

xede bat» duela baietsi du Teclak:

bertaratzen direnek «mahai teni-

serako sarbidea eta praktikatzeko

aukera» izatea, «beti giro onean

eta disfrutatuz». 

Dena den, denboraren pode-

rioz, jendeak «zerbait gehiago»

bilatzen zuela ohartu ziren klube-

an. Hori dela eta, lehiaketaren es-

parruan eta arlo federatuan ere

buru-belarri dabiltza lanean:

«Txapelketak lehiatzea eta ira-

baztea dugu helburu hor».

Gaur egun, egunero, 50-60 jo-

kalari joaten dira Leka Eneak

Irungo Olaketa kalean dituen ins-

talazioetara. Lehiatzen dutenek

denboraldia hasi berri dute; aur-

tengo sasoia «oso modu bere-

zian» hasi dute, gainera, Europa-

ko Txapeldunen Ligako partidak

jokatu baitzituzten irailean Iru-

nen, Leka Enearen egoitzan.

Emakumezkoen zein gizonezko-

en talde nagusiak aritu ziren.

Emaitzak ez ziren onegiak izan,

eta bi taldeak Europako txapelke-

ta gorenetik at geratu ziren, baina,

berriz ere, Europako txapelketa-

rik onenetako bigarrenean lehia-

tzeko sailkatu da Leka Enea. Bi as-

te barru izango dituzte hurrengo

norgehiagokak: emakumezkoek

Italian jokatuko dute, eta gizonez-

koek, Txekiar Errepublikan.

Lehia nagusitik kanpo geratu

arren, Teclak onartu du Leka

Enearentzat «ohore handia»

izan dela Europako txapelketarik

onenean aritzea eta partida ho-

riek Irunen jokatu ahal izatea.

Horrek mahai tenisari eta Leka

Eneari «ikusgarritasun handia-

goa» eman izana espero du: «Na-

zioarteko topaketak antolatzeak

beti ospe handiagoa ematen dio

klubari, eta gehigarri bat da eza-

gunago egiteko. Klubeko jokala-

rientzat oso onuragarria izan da

Irunen bertan gure kirolak dau-

Komunikabideetan askorik agertzen ez den kirola izan arren,
Gipuzkoan bidea egiten ari dira mahai teniseko zenbait talde.
Horietako bat da Irungo Leka Enea. 50-60 jokalari ditu, 
eta herrialdeko teknifikazio gune bakarra berak dauka.

Leka Enea, mahai
tenisean bidea egiten

Ioana Tecla Irungo Leka Enea mahai tenis klubeko jokalari eta entrenatzailea, aste honetan, klubaren egoitzan. M. DEL VAL

Irungo Leka Enea klubaren egoitzan bertan dagoen Sonia Etxezarreta

teknifikazio gunea; mahai tenisean aritzeko zortzi mahai daude. MIKEL DEL VAL
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Gure helburua da
bertaratzen direnek
mahai teniserako
sarbidea izatea, giro
onean eta disfrutatuz»
Ioana Tecla
Irungo Leka Enea mahai tenis klubeko
jokalaria eta entrenatzailea
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Imanol Garcia Landa Tolosa

Ekainean bete zituen Tolosa Fut-

bol Klubak ehun urte, eta, besteak

beste, liburu bat argitaratzea eta

erakusketa bat antolatzea erabaki

dute urteurren biribil hori ospa-

tzeko. Joxemi Saizarrek izan du

Tolosa CF, 100 urte liburuaren

testuen ardura, eta Joseba Urreta-

bizkaiak, argazkiak ateratzeaz

gain, maketazio eta edizio lanak

egin ditu. Urretabizkaiak berak

izan du Tolosako Aranburu jaure-

gian dagoen erakusketa osatzeko

ardura. 

Aurretik beste bi liburu argita-

ratu zituen klubak: 50. eta 75. ur-

teurrenetakoak. Azken hori ere

Urretabizkaiak koordinatu zuen,

eta Saizarrek idazketan parte har-

tu zuen. «Gogoan izan genituen

aurreko bi lanak, eta, klubeko zu-

zendaritzarekin batera, erabaki

genuen aurreko bi lan horien la-

burpena sartzea eta azken 25 ur-

teei ematea protagonismoa, erre-

pikakorra ez izateko», esan du

Saizarrek. 

Azken 25 urteetan nabarmen-

du diren kirolariak eta entrena-

tzaileak elkarrizketatu ditu Saiza-

rrek, eta zuzendaritzako zenbait

kide eta epaileren bat ere bai.

«Aurreko liburutik bat edo beste

errepikatuta daude, oraindik ere

martxan baitaude ibilbide luze

honetan: Jose Manuel Arruaba-

rrena eta Javier Lorz Kapu, esate-

rako. Armando Roca atleta bete-

ranoa ere bai, atletismoan lehia-

tzen baita oraindik», zehaztu du

Saizarrek. Argazki berriei dago-

kienez, klubak dituen atal bakoi-

tzeko zenbait argazki sartu dituz-

te liburuan, eta baita elkarrizketa-

tuenak ere, zuri-beltzean. 

Hainbat datu ere jaso dituzte ar-

gitalpen berrian, eta Saizarrek ai-

tortu du «lan mardula» izan dela

horiek biltzea. «Zoritxarrez, ez

dago dokumentazio lan handirik.

Idatzita eta jasota dagoen bakarra

egunkarietan dago». Udal artxi-

boan «dezenteko hemeroteka la-

na» egin behar izan dutela esan

du Saizarrek. «Sail bakoitzak ba-

du bere informazioa, gehiago edo

gutxiago, eta, aurreko liburuez

gain, horiek izan dira iturriak». 

Klubaren izen ofizialean futbo-

la azaltzen bada ere, berezitasu-

netako bat da egun zortzi atal di-

tuela: futbola, atletismoa, pilota,

eskubaloia, gimnastika erritmi-

koa, txirrindularitza, tenisa eta

mendia. Gehiago izan

dira, eta gutxiago ere

bai. «Beraz, atal ba-

koitzak bere presen-

tzia izan behar zuen

liburuan. Batzuk ha-

siera-hasieratik dau-

de: futbola, atletis-

moa eta pilota. Beste

batzuek, berriz, urte

gutxiago dituzte. Adi-

bidez, eskubaloiaren

atala 50. urteurrena

ospatzen ari da aur-

ten».

Gaur egun jada

martxan ez dauden

baina azken 50 urtee-

tan klubean lekua

izan duten kirolak ere

sartu dituzte libu-

ruan: saskibaloia eta igeriketa.

«Bere garaian, Tolosa Futbol Klu-

bean zeuden, eta, gero, arrazoi 

ezberdinak tarteko, handik atera

ziren». 

Tolosakoa Gipuzkoan hainbes-

te atal dituen klub bakarreneta-

koa dela gaineratu du Saizarrek,

eta kirolari asko iza-

tea ekartzen duela

hainbat atal egoteak:

«Seiehun federatu

baino gehiago ditu,

eta bostehun haur in-

guru kirol eskoletan.

Emaitzak alde batera

utzita, harrobiko lan

hori ere oso garrantzi-

tsua da; funtzio sozial

hori ere egiten du».

Datu horiek eta ehun

urteak kontuan iza-

nik, Tolosa eta Tolo-

saldeko herritar uga-

rik izan dute edo dute

loturaren bat kluba-

rekin.

Saizarrek azaldu

duenez, emakumeen

presentzia handitu egin da azken

25 urteetan: «Biderkatu egin da,

eta kirol gehienetan gizonen pare

dira fitxa aldetik; mailari dago-

kionez, gorago daude kasu

batzuetan». Maila nagusira iritsi

diren kirolariak elkarrizketatu

dituzte, adibidez. «Eta futbolean,

egun, bi emakume daude Tolosa-

ren harrobikoak, biak Realean:

Nerea Eizagirre eta Izarne Saraso-

la». Saizarrek azpimarratu du

klubaren ekimenez «gero eta

emakume gehiago» daudela

entrenatzaile lanetan zein zuzen-

daritzetan.

Azpiegiturei ere lekua egin diete

100. urteurreneko liburuan; izan

ere, Berazubi estadioaren men-

deurrena izango da datorren ekai-

nean, esaterako. Usabal kiroldegia

da —2005ean zabaldu zuten—beste

gune garrantzitsuetako bat. 

Liburua Berazubi estadioan

dago liburua eskuragarri, egune-

ro 17:00etatik 20:00etara. 35

euroan dago salgai. 

Erakusketa ere, atalka
Aranburu jauregiko erakusketa

azaroaren 12ra arte izango da

ikusgai. «Liburua atalka dagoen

moduan, erakusketa ere horrela

jarri dugu», esan du Urretabiz-

kaiak. Historiak eta argazki zaha-

rrek beren lekua dute, eta klube-

ko atal edo kirol bakoitzak ere

bai. Bideoak ikusteko aukera ere

badago; besteak beste, mendeu-

rrenaren harira Pablo Dendalu-

zek egin duena. Bitxikeria

moduan, podium zahar bat ere

jarri dute, nahi dutenek hara igo-

tzeko eta argazkiak ateratzeko.

Bisitariarentzat erakusketa

«gertukoa» izan dadin nahi

dute, Urretabizkaiak azaldu due-

nez: «Hemen, nor ez da izan edo

nork ez du izan Tolosa Futbol

Klubeko norbait familian edo

inguruan? Hori hala, klubeko

kirol guztietako elementuak jarri

ditugu ikusgai, etortzen denaren-

tzat hunkigarria izan dadin». 

Ehun urte testu eta irudietan 

Tolosa Futbol Kluba mendeurrena ospatzen ari da, eta, besteren artean, liburu bat argitaratu
du, eta erakusketa bat ondu b Liburuan klubaren azken 25 urteei eman diete lehentasuna 

Joseba Urretabizkaia eta Joxemi Saizar, asteon, Tolosa CF, 100 urte liburua eskuetan dutela, Tolosako Aranburu jauregian dagoen erakusketan. IMANOL GARCIA LANDA

Emakumeen presentzia
biderkatu egin da azken
25 urteetan, eta kirol
gehienetan gizonen
pare dira fitxa aldetik»
Joxemi Saizar
‘Tolosa CF, 100 urte’ liburuaren egilea

«Liburua atalka dagoen
moduan, erakusketa ere
horrela jarri dugu.
Erakusketa gertukoa
izan dadin nahi dugu»
Joseba Urretabizkaia
‘Tolosa CF, 100 urte’ liburuaren egilea

‘‘
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Izenburua. Tolosa

CF, 100 urte. Egileak.

Joxemi Saizar eta 

Joseba Urretabizkaia.

Orrialde kopurua.

223. Argitaletxea.

Xibarit. Hizkuntza.

Euskara eta gaztelera.



Josune Zarandona Ataun

Antzeztaun antzerki zikloaren 11.

edizioa hasiko da gaur Ataunen,

eta hilaren 27ra arte iraungo du. 11

urte hauetan antzerkia herritarrei

gerturatzeko ahaleginean aritu

dira, etenik gabe, Ataungo Udala,

herriko hainbat eragile eta Intujai

Teatro antzerki taldea. Lau ema-

naldik osatuko dute aurtengo es-

kaintza, eta, lehendabiziko aldiz,

emakumez soilik osatutako kon-

painiak igoko dira taula gainera,

edo artista andrazkoak. Urtero

bezala, herriko hainbat gunetan

eskainiko dituzte ikuskizunak. Ez

da sarrerarik ordaindu beharko

ikuskizunez gozatzeko. 

Antzeztaun antzerki zikloaren

sorrera taldeko kideetako bat da

Aitor Aldasoro. Ataungo Troskae-

ta tabernaren jabea da, eta gaur

egun ere zikloarekin kolabora-

tzen du oraindik, urtero antola-

tzen baitute haren tabernan for-

matu txikiko ikuskizunen bat edo

beste. Aldasorok kontatu duenez,

«udal antolaketan aldaketa ger-

tatu zen garaian» sortu zen An-

tzeztaun. Bera zinegotzia zen or-

duan. Dioenez, Ataunen «beti»

egon da antzerkizaletasuna. «Bi-

zilagunik helduenek beti kontatu

izan digute 36ko gerra ostetik, gu-

txienez, antzerkia egiteko ohitura

zegoela herrian». Garai hartan,

herriko pisu batean zegoen batzo-

kian agertoki txiki bat zegoela

kontatu du Aldasorok, eta «hi-

ruzpalau herritarrek» oholtza

gainera igo eta antzerki emanal-

diak eskaintzen zituztela. 

Antzokiak, erabili gabe
San Gregorion eta San Martinen

ere —Ataungo hiru auzoetatik bi-

tan— antzokia edo zinema aretoa

zegoen. «Gaur egun, bertan bizi

diren gazte askok ez dute jakin ere

egingo auzoan antzoki bat dagoe-

nik. Oraindik han dago aretoa,

baina ez du erabilpenik». Aldaso-

roren gurasoen belaunaldiko

ataundar askok ere an-

tzerkia egiteko ohitura

zutela kontatu du Tros-

kaetaren jabeak.

Urte askoan Oargi kul-

tur elkarteak ere gogotik

lan egin izan du Ataunen,

antzerkiaren esparruan.

Horren guztiaren ondo-

rio da, adibidez, gaur

egun, Jentilen Etorreran,

ehundik gora ataundar

biltzen direla antzerkia

egiteko. Horrez gain,

Ataungo eskolan antzer-

kiak bizirik jarraitzen du

oraindik ere. Hala, he-

rrian horren errotuta

egon den ohitura hori in-

dartu eta ez galtzeko helburuare-

kin sortu zuten Antzeztaun, duela

11 urte, ordura arte antolatzen zi-

ren antzerki emanaldien osagarri.

«Urtean pare bat antzezlan ekar-

tzen zituzten orduan normalean,

sona handiko konpainienak». 

Zikloari forma emateko, Tolosa-

ko Intujai Teatrorekin jarri ziren

harremanetan, eta, ordutik,  haiek

aukeratzen dituzte ikuskizunak.

«Ziztu batean ohartu ginen Atau-

nek aukera asko eskaintzen zitue-

la herri moduan. Areto txiki oso

politak eta xarma handikoak

dauzka: udaletxeko ganbara,

Hamarkada

luze batez 

hazia ereiten

Lau ikuskizun izango ditu aurten Ataungo
Antzeztaun antzerki zikloak, gaur hasi eta
urriaren 27ra arte b 11. edizioa du aurtengoa
b Antzerkizaletasuna hauspotzea da xedea

Ataungo Antzeztaun jaialdiko ikuskizun bat, artxiboko irudian. INTUJAI TEATRO

Antzeztaun zikloaren barruan urtero egiten duten zirku ikuskizuna, artxiboko irudian. INTUJAI TEATRO

ANTZEZTAUN JAIALDIA

Ataungo Antzeztaun jaialdian

emakumez soilik osatutako saioak

izango dira aurten, lehenengoz. 

Gaur, ostirala. AMAraun. Oihana

Iguaran eta Amaiur Luluaga. Herri

antzokian, 22:00etan. Helduak.

Urriak 9, igandea. Hitzak josten.

Mireia Delgado. Aia Erroipen,

17:00etan. Familia guztia.

Urriak 14, ostirala. Korapilo. Rojo

Telon. Joxemiel Barandiaran esko-

lan, 16:30ean. Familia guztia.

Urriak 27, osteguna. Hariak, mi-

notauroak eta ego bakarrekoak.

Nagore Leon. Troskaetan,

22:00etan. Helduak. 
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Antzerkia

Troskaeta taberna, Erroipe Aia au-

zoan, plaza izugarriak auzoe-

tan...», esan du May Gorostiaga

Intujai Teatroko kideak eta An-

tzeztaunen koordinatzaileak. Izan

ere, Antzeztaunen helburuetako

bat izan da antzerkia herritarrei

gerturatzea eta ikuskizunak «ohi-

koak ez diren lekuetan» eskain-

tzea.

Formatu txikia lehenetsita
Urte hauetan guztietan zikloa al-

datuz eta behar berrietara egoki-

tuz joan den arren, hasieratik egin

dute formatu txikiko ikuskizunen

alde, «formatu txikikoak izateak

kalitate kaskarrarekin zerikusirik

ez duela aintzat hartuta», gogora-

tu du Gorostiagak. Intujai Teatrok

«zubi moduan» lan egiten du,

profesionalizatzeko bidean dau-

den artistei Ataunen espazio bat

eskainiz, baita Ataungo sortzaile-

ei beste jaialdi edo ziklo batzueta-

rako bideak irekiz ere. 

Aurtengo ikuskizun guztiak

emakumez osatutako taldeenak

edo bakarlarienak izateaz gain,

emanaldiek badute beste gauza

komun bat ere: «Guztiek dute

hariarekin edo sareekin lotura

bat», aurreratu du koordinatzai-

leak. Guztia prest dago jada, eta

aurrekoak bezain arrakastatsua

izatea espero dute antolatzaileek. 

Bizilagunik helduenek kontatu
izan digute, 36ko gerraostetik
gutxienez, antzerkia egiteko
ohitura zegoela Ataunen»
Aitor Aldasoro
Ataungo Antzeztaun antzerki zikloaren 
sorrera taldeko kidea eta laguntzailea

«Ziztu batean ohartu ginen
Ataunek aukera asko
eskaintzen zituela. Xarma
handiko areto politak daude»
May Gorostiaga
Intujai Teatro antzerki taldeko kidea eta
Antzeztaun zikloaren koordinatzailea

‘‘
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MUSIKA

ARRASATEAgainsters.

bOstegunean, 22:00etan,

gaztetxean.

BEASAINArnasa... hatsa...bizia.

Peio Ospital, Mixel Ducau, Paul

Smet eta Andoni Salamero.

b Igandean, 19:00etan, Igartzako

Multzoan.

DONOSTIATierra Santa.

bGaur, 20:00etan, Dokan.

DONOSTIACapsula.

bGaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAEuskadiko Orkestra:

1. matineea - Ensemble Oiasso.

bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestra Sinfonikoaren egoitzan.

DONOSTIAThe Broken Horizon,

Corrosive eta When Evil Comes.

bBihar, 19:30ean, Dokan.

DONOSTIACariño.

bBihar, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Joan Manuel Serrat.

bBihar eta etzi, 20:30ean,

Kursaalean.

DONOSTIARusowski.

bBihar, 21:00etan, 

Dabadaban.

DONOSTIAWill Guthrie & Ensem-

ble Nist-Nah.

b Igandean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIALes Arts Florissants

orkestra eta abesbatza.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIALas Ratas Sicodeli-

cas.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Dabadaban.

DONOSTIAEmir Kusturica eta

The No Smoking Orchestra.

bOstegunean, 20:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIATelekrimen.

bOstegunean, 20:00etan,

Dabadaban.

DONOSTIAChris Kase & Iñaki

Salvador New Duo.

bOstegunean, 21:00etan, Kutxa

Kultur klubean.

EIBARCielito musika banda.

b Igandean, 12:30ean, Koliseoan.

HERNANIKantu bat gara. 

Jon Maia.

bOstegunean, 19:30ean, Biterin.

HONDARRIBIAFenomena jaial-

dia. Sr. Chinarro, La Perra Blanco,

La URSS, Mahoma Saz, Tiburona

eta Joseba Irazoki DJ.

bBihar, 12:00etan, kirol kaian.

LEGAZPIKorrontzi eta Korosti

dantza taldea.

bBihar, 19:30ean, pilotalekuan.

ORDIZIAOihan Vega.

bBihar, 19:00etan eta 23:00etan,

Plaza Nagusian.

ORDIZIAFlamenco etxea 2. 

Gorka Hermosa eta Jose Luis

Monton.

bOstegunean, 19:30ean,

antzokian.

TOLOSAKompadres Muertos.

bGaur, 22:00etan, Bonberenean.

TOLOSAKeike eta Maraca 

Diablo.

bBihar, 22:00etan, 

Bonberenean.

TOLOSAAmaterra eta Tolosalde-

ko Ahots Gazteak.

b Igandean, 18:00etan, 3 tabernan.

USURBILAmeba eta Rodeo.

bGaur, 23:30ean, Aginagako 

eliza zaharrean.

USURBILGozategi eta Fan&Go.

bBihar, 00:00etan, Aginagako

frontoian.

VILLABONA-AMASADientes de

Luna eta Zelanda.

bGaur, 22:00etan, Aljibean.

ANTZERKIA

AZKOITIAMundos para lelos. 

Oscar Terolen bakarrizketa.

bBihar, 19:00etan, Baztartxon.

DONOSTIAAgur, agur eta agur.

Emakume eskeletoak.

bGaur, 19:00etan, Okendo 

kultur etxean.

DONOSTIALadies Footbal Club.

Sergio Peris-Mencheta.

bGaur, 19:30ean, 

Viktoria Eugenian.

DONOSTIALa nueva normalidad.

Alex Claveroren bakarrizketa.

bGaur, 21:00etan, Kursaalean.

DONOSTIANuye. Circo EIA 

konpainia.

bBihar, 19:30ean, Gazteszenan.

DONOSTIARéquiem por un 

campesino español. Teatro Che 

y Moche.

b Igandean, 19:00etan, Lugaritzen.

IRUNSu(i)rrealismo. Logela 

Multimedia eta Circle of Trust.

bBihar, 19:00etan, Amaia KZn.

TOLOSASemea pixka bat 

motelago dabil soilik.

bGaur, 20:00etan, Leidorren.

URNIETALagun beltz asko

(aurrestreinaldia). Ados Teatroa.

bGaur, 19:00etan, Saroben.

ZUMARRAGACelestina infernal.

Teatro Corsario.

bGaur, 20:15ean, Zelai Ariztin.

BERTSOLARITZA

AMEZKETAFestak: bertso pote-

oa. Bertsolariak: Unai Mendizabal

eta Anjel Mari Peñagarikano.

bGaur, 19:30ean, Ugarten.

BEASAINBertso saio literario 

musikatua. Uxue Alberdi, Miren

Amuriza, Araitz Bizkai eta Gari Ota-

mendi.

bBihar, 19:00etan, Igartzan.

DONOSTIABertsolari Txapelketa

Nagusiko V. kanporaketa. Bertso-

lariak: Jone Uria Albizuri, Madda-

len Arzallus, Onintza Enbeita, Aitor

Etxebarriazarraga, Beñat Iguaran

eta Eñaut Martikorena Lizaso.

bBihar, 17:00etan, Viktoria

Eugenian.

ZESTOABertso afaria. Bertsola-

riak: Unai Agirre Goia eta Aitor

Mendiluze.

bGaur, 20:30ean, Endoiako

Biltokian.

DANTZA

ANDOAINBat. Dantzaz konpainia.

bGaur, 19:00etan, Basteron.

ATAUNAMAraun. Amaiur Luluaga

eta Oihana Iguaran.

bGaur, 22:00etan, antzokian.

ERRENTERIADead. Lasala.

Donostia b Elkartasun jaialdia

Elkartasun sarea indartzeko jaialdi erraldoia
Etxera bidea gertu! lelopean, egun osoko elkartasun jaialdia antolatu du Sarek biharko, Donostian. 11:00etan, koloretako lau zutabe osatuko dituzte

Bulebarretik Pio XII.aren plazaraino, eta 12:00etan manifestazio musikatua hasiko da han, Ilunberaino. 15:30ean hasi eta goizaldera arte, musika jaial-

di erraldoia egingo dute: Belako, Esne Beltza, Su Ta Gar, Zea Mays, Josu eta Gari (Hertzainak) —irudian, erdian eta eskuinean—... MONIKA DEL VALLE / FOKU
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bBihar, 20:00etan, Lekuona

fabrikan.

HONDARRIBIAGorpuztu. 

Eva Guerrero konpainia.

b Igandean, 19:00etan, 

Itsas Etxean.

IRUNNunavut. Neri(h)ari konpai-

nia.

bOstegunean, 19:00etan, Amaia

KZn.

ERAKUSKETAK

ARRASATEUnder Grass. Sara

Aiesa, Nagore Txibite eta Camilo

Tonon.

bUrriaren 21era arte, Kulturaten.

DONOSTIA3x4=Orain. Zinema,

musika eta literatura argazki-libu-

ruan.

bUrriaren 20ra arte, San Telmon.

DONOSTIAKomikiak eta zinema.

Luis Gascaren ibilbide profesiona-

laren omenezkoa.

bAzaroaren 8ra arte, Okendo 

kultur etxean.

DONOSTIAZinemaldiaren 

momentu paregabeak. Oskar

Mendizabal argazkilaria.

bUrriaren 19ra arte, GAEren

egoitzan.

DONOSTIAEmakumeak Aberria

eginez.

bAzaroaren 6ra arte, Aieteko 

kultur etxean.

EIBAREibar Organoz Blai!. San

Andres parrokiako organoa zahar-

berritzeko prozesuari buruzkoa.

bAbenduaren 11ra arte,

Armagintza museoan.

HERNANIMiro Zabalagan.

bAzaroaren 1era arte, 

Txillida Lekun.

IRUNMérida, theatrum mundi.

bUrriaren 31ra arte, 

Oiasso museoan.

IRUNAdour-Bidasoa margo 

lehiaketaren erakusketa.

b Igandera arte, 

Amaia KZn.

IRUNNerea Lekuona.

bAzaroaren 20ra arte, Menchu Gal

museoan.

LEGAZPILegazpi Hiria argazki

lehiaketara aurkeztutako lanak.

bUrriaren 21era arte, kultur etxean.

TOLOSATolosa CF - 100. urteurre-

na.

bAzaroaren 12ra arte, Aranburu

jauregian.

Urnieta b Antzerkia

Desberdintasunari buruzko komedia beltz bat 
Ados Teatroak Lagun beltz asko ikuskizunaren jendaurreko entsegua egingo du gaur, 19:00etan, Urnietako Sarobe antzokian. Lagun beltz asko 

dituztela aldarrikatuko dute denek, baina, galduta dagoen migratzaile batek atea jo ondoren, sekretu eta traizio asko izango dira ixtear den taberna

zulo batean. Ramon Ibarra, Asier Sota eta Asier Hormaza izango dira aktoreak —irudian—, eta Garbi Losada zuzendaria. ADOS TEATROA

ZARAUTZ Itxaropena argitaldaria,

90. urteurrena.

bAzaroaren 20ra arte, Sanz Enea

erakusgelan.

HAUR JARDUERA

AZKOITIALur Usabiagaren 

ipuin kontaketa.

bGaur, 17:30ean, 

liburutegian.

BERGARAMunduari itzulia 

80 egunetan. Glu Glu Produkzioak.

bBihar, 18:00etan, 

Seminarixoan.

DONOSTIAKiko eta Moko: 

Parrandan tutiplen.

bBihar, 12:00etan, Gaztelu 

kalean.

ORDIZIABaserrian. Patxin eta 

Potxin pailazoak.

b Igandean, 12:30ean, 

antzokian.

ORDIZIAMertxe Aizpuruaren

ipuin kontaketa.

bOstegunean, 17:15ean,

liburutegian.

TOLOSAKaleak bizirik!. 

Potx eta Lotx pailazoak.

bBihar, 17:00etan, Leidorren.

ZARAUTZTempus.

b Igandean, 16:45ean, Modelon.

HITZALDIAK

AZPEITIAHego Ameriketako 

defentsorekin. Angie Ross eta 

Andrea Rosales.

bAsteazkenean, 12:00etan,

Emakumeen Txokoan.

EIBARDe las tragedias que provo-

có el golpe de estado al Guernica

de Picasso. Nieves Concostrina

kazetari eta idazlea.

bGaur, 19:00etan, 

Koliseoan.

ORDIZIAHidrogenoa bektore

energetiko gisa. Gorka Elordi.

bGaur, 19:00etan, Barrena

jauregian.

TOLOSAMetabidaia. Miren Utrilla

eta Gari Berasaluze (Amalur jardu-

naldiak).

bOstegunean, 19:00etan, Topicen.

BESTELAKOAK

DONOSTIAOndarearen Europa-

ko Jardunaldiak.

bUrriaren 31ra arte, hainbat

tokitan.

DONOSTIAArgiartean jaialdia.

b Igandera arte, Oroimenaren

lorategian eta Iesu elizan.

DONOSTIAEl escenario de la vida

liburuaren aurkezpena. Aitor 

Nabarro Torrontegi.

bGaur, 19:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIAEtxea Bidea gertu

jaialdia: Belako, Rotten XIII, Esne

Beltza, Su Ta Gar, Zea Mays, Liher,

Doctor Deseo...

bBihar, 15:30ean, Donostia

Arenan, Ilunben.

DONOSTIAEva Garnerren Cinco

estacionespoema liburuaren 

aurkezpena.

bOstegunean, 19:30ean, Kutxa

Kulturreko Ruiz Balerdi aretoan.

EIBARErrealitateak literatur sola-

saldia. Txakur Gorria taldeko Ane

Labaka Maiozekin; dinamizatzai-

lea: Ainhoa Aldazabal.

bAsteartean, 19:00etan,

liburutegian.

ERRENTERIAKontakizun laburrak

gaztelerazsolasaldia. Nunca 

Tranquilas idazlearekin; 

gidaria: Amaia Garcia.

bAsteartean, 18:30ean, 

Lekuona fabrikan.

OIARTZUNKantagiltzasolasaldi

musikatua, Anje Duhalderekin. 

Gidaria: Gotzon 

Barandiaran.

b Igandean, 18:00etan,

Arizmendienean.

ORDIZIAMarino Lejarretarekin

solasaldia. Parte hartzaileak: Alex

Zuelle, Anselmo Fuerte eta Joseba

Beloki.

b Igandean, 18:00etan, 

Barrenan.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@



Maria Ortega Zubiate 

Linoleum, egur, tinta eta prentsa
artean ematen ditu egunak Oiha-
na Ugarte Iriarte artistak (Tolosa,
1974). Bere ekoizpenak egiteaz
gain, linoleum gaineko xilogra-
fiaren artea irakasten du, ahal-
duntzeko tresna dela sinetsita.
Asteartean hasi zuen ikastaroa
Tolosan, eta zazpi saio emango
ditu, azaro amaierara arte. 
Nola azalduko zenuke zer den

xilografia?

Ikasleei beti azaltzen diet nondik
datorren xilografia, garrantzitsua
delako jakitea egiten ari garen ho-
ri nondik datorren. Txinan asma-
tu zuten xilografia, IV. mendean;
egurra zizelkatzen hasi ziren, eta
tinta ematen zioten gero, zigiluak
egin eta teletan estanpatzeko. An-
tzinako teknika horren bidez, iru-
dia eskuz zizelkatzen da egur edo
linoleum gainean, irudiari erlie-
bean dagokion eremua utziz. Er-
liebe horri tinta ematen zaio, eta
paperera pasatzen da gero, pren-
tsa baten bitartez edo eskuz. Hori-
xe azaltzen diet ikasleei eta saree-
tan aurkitutako argazki eta bideo-
ak jartzen dizkiet lehen klasean.
Izan ere, herriko kultur egitaraue-
tan xilografia ikastaroa dagoela
irakurtzen dutenean, ez dute jaki-
ten zer den hori.
Nola heldu zinen xilografiaren

mundura?

Nik grabatu ikasketak egin ni-
tuen Debako Arte Eskolan, hiru
urtez, baina xilografia ez zidaten
irakatsi, autodidakta izan naiz
nire tailerrean. Lehenago ere,
neure kontura ikasi nuen serigra-
fia; aquaforteak egiten nituen ko-
brearekin eta grabatua egiteko
beste era batzuekin, eta gero hasi
nintzen xilografiarekin. 
Nola hasi zinen ikastaroak ema-

ten?

Ni batukada feministan ibili izan
naiz urte askoan; jabetze eskola-
tik heldu nintzen hara. Nire taile-
rrean xilografia deskubritzen ari
nintzela, burura etorri zitzaidan
oso esperimentu polita zela jen-
dearekin banatzeko. Tolosako
berdintasun teknikariari propo-
samen bat egin nion, kultur etxe-
an prentsa handi bat dagoelako.
Horrela hasi nintzen, eta sei esko-
la eman nituen Tolosako jabetze
eskolaren barruan. Pandemia au-
rreko urtean izan zen, 2019an:
aurrena Tolosan, gero Anoetan...,
eta pixkanaka-pixkanaka herri
gehiagotara zabaltzen joan naiz.
Iritsi naizen lekuetan beti berriro
egin dute ikastaroa, jendea lotu
egiten duelako. Egia esan, oso er-
laxagarria da; xafla gainean pun-
tzoiarekin aritzen gara zuloa egi-

ten eta marrazkiari jarraitzen.
Oso ariketa interesgarria da. 
Aipatu duzu ikasleek ez dutela

jakiten zer lantzen den ikastaro-

an. Ezjakintasun handia dago xi-

lografiaren inguruan? 

Bai. Tokatu izan zait aurretik xilo-
grafia egin duen ikasleren bat,
baina, orokorrean, ez dute jakiten
zer den.
Zer egiten duzue ikastaroan?

Xilografia egurraren gainean egi-
ten da normalean, baina linoleu-

marekin egiten dut nik. Material
hori bigunagoa da, eta horrelako
lanak egiteko komertzializatu
dute, eskulanetarako egokiagoa
delako. Nik ematen dizkiet lana-
bes guztiak: arrabolak, tintak,
torkulu edo prentsa txiki bat...
Egurrarekin egingo banu, tailer
espezializatuago bat izango litza-
teke, baina herriz herri ibiltzen
naiz ni, autoa trastez beteta: erra-
zagoa eta eramangarriagoa izan
behar du.

Ikastaroetan ikasleei azaltzen
diet, era berean, xilografia histo-
rian nola erabili izan den aldarri-
kapenerako. Gainera, emakume-
entzako klaseak direnez, azaltzen
diet Latinoamerikako herri ba-
tzuetan nola sortu zen talde bat,
Mugre Mujeres Grabando Resis-
tencias [Emakumeak Erresisten-
tziak Grabatzen], eta egin zituz-
ten ekintzak xilografien bidez.
Gauza horiek azpimarratzen di-
tut, eta ikasleek ere, euren plan-

txetan, aldarria egitera anima-
tzen ditut. 
Zer soslaitako ikasleak izaten

dituzu?

Emakumeak izaten ditut ikasle,
jabetze eskoletan emakumeak
bakarrik izaten direlako. Oso gaz-
teak, oso helduak, baldintza des-
berdinetan daudenak... Aberatsa
da soslaia. Herri txikietan ere egin
izan dut tailerra, umeekin, neska
zein mutil, eta oso polita izan da.

Ahalduntzearekin zuzeneko lo-

tura dauka zure ikastaroak?

Bai. Ahalduntze prozesuan xilo-
grafiak asko laguntzen die ema-
kumeei, eta oso eskertuta daude.
Konturatzen naiz, batzuetan,
ikasleek blokeo moduko bat iza-
ten dutela; marrazten ez dakitela
diote. Nik erlaxatzeko esaten diet,
eta hasteko marrazten. Ondorioa
da denok daukagula ahalmena
zerbait sortzeko, eta teknika ho-
nek hori ahalbidetzen du. Eskola
bakoitzean bideoak grabatzen
dizkiet, erakutsi egiten dizkiet ge-
ro, eta asko pozten dira. Hori zain-
tzen dut: ikus dezatela ahaldun-
tzen ari direla, balioa eman die-
zaiotela horri. Erakusketa xume
bat ere egiten dugu amaieran; To-
losan bi egin ditugu jada. Garran-
tzitsua da tailerrez harago erakus-
ketak egitea, landutakoa eskolan
bakarrik gera ez dadin.
Ikastaroez gain, zure jarduna

ere badaukazu xilografian?

Bai. Pandemia aurretik erakuske-
ta batzuk egin nituen Tolosan eta
Zarautzen, eta Tolosan bertan sal-
gai dauzkat nire grabatuak, Tur-
dura markoztatze dendan. Orain
berriro hasi beharko nuke mugi-
tzen, geldialdi erraldoi honekin
dena geratuta daukadalako, bai-
na ez da erraza izaten hau guztia
berriz martxan jartzea.
Ikastarorik eman gabe, ekoiz-

pen soilarekin, bizi daiteke xilo-

grafiatik?

Ni ez. Eskolak ematen ari naiz
orain, apustu hori egin dut, baina
saltzeko mezenas bat behar dela
uste dut. Salmenten kontua ez da-
kit estimatzen den; nik egin ditu-
dan erakusketak arrakastatsuak
izan dira, baina asko mugitu be-
har duzu hortik bizi ahal izateko. 

«Denok daukagu
ahalmena 
zerbait sortzeko» 

Oihana Ugarte Iriarte b Xilografista

Xilografia sortzen eta irakasten, bietan jarduten du Ugartek. Teknika 
bere kontura ikasi zuen, eta jabetze eskolak emandako aukera baliatu du
jendearengana iristeko. Urrian eta azaroan Tolosan emango du ikastaroa.

MAIALEN ANDRES / FOKU

«Ikasleek ikus dezatela
ahalduntzen ari direla,
balioa eman diezaiotela
horri; hori zaintzen dut
ikastaroetan»

«Nire erakusketak
arrakastatsuak izan
dira, baina asko mugitu
behar duzu hortik 
bizi ahal izateko»
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