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Euskaraz normaltasunez aritzen direnak eta euskaraz aritzeko trebetasuna lortu nahi dutenak biltzen
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Zenbait mintzalagun,
joan den astean,
asteazkenean,
Donostiako Bagera
elkartean,
30. urteurreneko
kartelekin. BAGERA

Mintzalagun egitasmoak 30. ikasturtea du Donostian.
Bagera euskara elkarteak sortu zuen, euskaltegietatik
kanpo jende askok euskaraz aritzeko inor ez zuela ikusita.
Euskal Herriko beste hainbat herritara ere zabaldu da.

Eman adina jaso
Miren Garate

uskararen ezagutza maila ez zen
gaur adinakoa
duela 30 urteko
Donostian. Bagera
euskara elkartean
ikusten zuten jende mordoa ari
zela euskaltegietan ikasten, baina
handik ateratakoan hizkuntza
praktikatzeko aukerak ez zirela
hainbestekoak. Askok inguruan
ez zuten euskal hiztunik. Kezka
horretatik abiatuta sortu zuen
Mintzalagun egitasmoa Donostiako elkarteak. Datu batek erakus-

E

ten du hartu duen tamaina: 30 urtean, 5.000 donostiarrek hartu
dute parte Mintzalagunen. Euskal
Herriko beste herri askotara ere
zabaldu da proiektua, eta, iazko
ikasturtean, 6.150 pertsona inguru aritu ziren aurrez aurreko saioetan; eta beste mila inguruk sareko aukera baliatu zuten.
Euskara praktikatu nahi dutenak eta euskaraz normaltasunez
aritzen diren laguntzaileak elkartzen ditu Mintzalagunek. Bidelariak esaten diete euskaraz aritu
nahi dutenei, eta bidelagunak laguntzeko prest daudenei. Bagerak lehen deialdia egin zuenean,

elkarteko sei kide agertu ziren
prest, eta sei bikoterekin abiatu
zen proiektua. Binaka elkartzen
ziren hasieran; gaur egun, ordea,
hiruzpalau lagunekoak izaten dira taldeak.
«Hizkuntza bat menderatzeko,
oso inportantea da hizkuntza
ikastea eta ezagutzea, baina erabiltzea ere behar-beharrezkoa
da», dio Aitziber Gurutzeaga Bagera elkarteko Mintzalaguneko
koordinatzaileak. Haren esanetan, erabilera sustatzen du Mintzalagunek, «beren buruarengan
konfiantza hartzen eta askatzen»
laguntzen dielako bidelariei.

Titulurik eta halakorik ez diete
eskatzen parte hartu nahi dutenei, gutxi gorabehera zer maila
duten bakarrik galdetzen diete.
«Hori bai, nahiz eta akatsak egin,
elkarrizketa bat egiteko gaitasuna
izaten dute guztiek. Ikasten hasi
berri direnek ezin dute parte hartu», zehaztu du Gurutzeagak. Bidelari izateko ere ez da titulurik
behar. «Euskaraz egiteko gaitasuna izatea bakarrik eskatzen
dugu». Boluntarioa da haien
lana, eta, hasiera hartan, horixe
zen egitasmoari ikusten zitzaion
trabetako bat: berriz ere zerbait
eskatzen zitzaiela euskaldunei.
«Baina eman baino gehiago jaso
egiten dutela esaten digute».

Saltoa ematea, errazago
Hain zuzen ere, Gurutzeagaren
esanetan, euskara ikasten ari direnentzat nahiz euskaldunentzat
da interesgarria ekinbidea. «Hizkuntza erabili nahi dugunontzat
oso inportantea da, jende bat trebatzen laguntzen duzu, eta, aldi
berean, zeuri ere aukerak zabaltzen zaizkizu jende gehiagorekin
hitz egiteko euskaraz». Ikasturte
hasieratik amaierara euskaraz

‘‘
Mintzalagunek
beren buruarengan
konfiantza hartzen eta
askatzen laguntzen die
‘bidelariei’»
Aitziber Gurutzeaga
Bagera euskara elkarteko Mintzalagun
programaren koordinatzailea

ikasten ari diren horiek egiten
duten aurrerakada ere bidelagunentzat oso pozgarria izan ohi
dela nabarmendu du.
Mintzalagun taldeak egin ahal
izateko, hainbat faktore hartzen
dituzte kontuan Bageran. Ordutegiek bat egitea izaten da garrantzitsuena. Hizkuntza maila antzekoa dutenak elkartu ohi dituzte,
eta, hortik aurrera, saiatzen dira
beste faktore batzuk ere kontuan
hartzen, hala nola adina, antzeko
zaletasunak izatea edo auzo berekoak izatea. «Auzokideak izanda,
eta harremana euskaraz sortu badute, kalean gurutzatutakoan ere
euskaraz egingo dute».
30 urteko ibilbidean, aldaketa
nagusi bat ikusi dute Bageran:
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Astean ordubetez elkartu ohi dira mintzalagunak Donostian. Askok urteak daramatzate
talde berean elkarrekin, eta kideen artean sortzen den harremana nabarmendu dute.

Euskaraz, lagunarteko giroan
M. Garate

ra guztietako hizketagaiak izaten dituzte
mintzalagunek astez
asteko hitzorduetan. Bidelagunak dira Arantxa Ugartetxea eta Karmen Urretabizkaia,
baina beraientzat ere egitasmoa
oso aberasgarria dela esan dute;
bidelariak dira, berriz, Josune
Lasa eta Giovanna Santamaria,
eta kontatu dute, egitasmoan
parte hartzen hasi zirenetik, eremu gehiagotan ere hasi direla
euskaraz hitz egiten.

E

ARANTXA UGARTETXEA
ETA JOSUNE LASA

euskararen ezagutzak nabarmen
egin duela gora. «Orain, ia denek
badute euskaldunen bat inguruan, izan lankideren bat, lagunen bat...» Mintzalagunek segurtasuna eta konfiantza hartzeko
eta askatzeko balio ohi die. «Eta
hortik saltoa eman dezakete beste
eremu batzuetan ere euskara
gehiago erabiltzeko», esan du
Gurutzeagak.
Bagerak bezala, Gipuzkoako
beste herri batzuetako euskara elkarteek ere martxan dituzte mintzapraktika egitasmoak. Aurtengo ikasturteko datuak biltzen ari
da Topagunea, baina azkenekoan
Andoain, Astigarraga, Aretxabaleta, Arrasate, Azkoitia, Azpeitia,
Bergara, Beasain, Deba, Donostia,
Elgeta, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Eskoriatza, Getaria, Hernani,
Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria,
Lazkao, Oñati, Ordizia, Orio, Soraluze, Tolosaldea, Urnieta, Usurbil, Urretxu-Zumarraga, Zarautz,
Zestoa eta Zumaian osatu zituzten taldeak. Parte hartzaileei dagokienez, adin tarterik ohikoena
41-50 urte artekoena da (%48,5)
eta emakumeak izan ohi dira
gehienak (%65).

Astean behin, Donostiako kafetegi batean elkartzen dira Arantxa
Ugartetxea eta Josune Lasa, beste
bi mintzalagunekin batera. Erretiroa hartuta dute laurek, eta seigarren ikasturtea dute talde berean. Bidelaguna da Ugartetxea, eta
bidelaria Lasa. Euskararen bueltan sortu duten harremana jada
«harreman afektibo» ere bihurtuta dagoela esan dute, eta nabarmendu dute gaitegi oso zabala
izaten dutela asteroko hitzordu
horietan. «‘Nola esaten da euskaraz?’-etik abiatuta, askotan beste
giro batzuetan ateratzera ausartzen ez garen gaiak ere ateratzen
ditugu», esan du Ugartetxeak.
Etxeko hizkuntza izan du euskara Ugartetxeak. «Ikasketaketa dena gaztelaniaz egin nituen,
euskaraz egitea debekatuta zegoelako orduan; gero, Hego Amerikan bizi izandakoa naiz, eta, han,
euskara jakitea eta euskarari buruz hitz egitea oso txalotua zegoen». Euskal Herrira itzuli zenean,
«etxeko hizkuntza horren oinarriak sentitu» nahi zituela esan
du, eta horregatik eman zuela izena Mintzalagunen, «kalean ere
hitz egiteko, etxean sentitzeko
kaleetan barrena».
Lasa, berriz, gaztetan hasi zen
euskara ikasten, EUTGn ikasten
hasi zenean. «Baina gero utzi egin
nuen, eta Bartzelonara joan nintzen bizitzera, gero Madrilera...
Umeen mailan geratu nintzen gutxi gorabehera». Duela hamabi
urte itzuli zen Donostiara. «Ez dut
estudiatzen, baina nahi nuen askatu, eta izena eman nuen Bageran». Esan du ezin duela bere burua kanpotik ikusi, baina beste bi

kideek urteotan egin duten aurrerapena «izugarria» dela nabaritzen du. «Hasieran, ia ez ziren hitz
egiteko gai, baina orain ikusten
ditut, eta harrigarria da».
Lasaren esanetan, «oso gustura» joaten dira asteroko saioetara. «Euskara aldetik interesgarria
da, eta hizketarako gaien aldetik
ere bai. Eztabaidazaleak gara, eta
animatuak izaten dira solasaldiak». Kontatu du Mintzalaguni
esker beste giro batzuetan ere
euskaraz aritzera ausartu dela.
Ikasturtea amaitutakoan, udan
beste estilo bateko mintzalagunak ere izaten ditu Ugartetxeak.
«Tituluren bat lortzeko azterketa
gainditu ez dutenak izaten dira
askotan. Beste era bateko giroa
sortzen da talde horietan, baina
hori ere oso interesgarria da».
Azaldu du bidelari horiek beharrak bultzatuta ematen dutela
izena, ez hainbeste gustuz. «Eremu horretan ezkortasunak aurkitzen dira askotan, eta mintzalagunen zeregina izaten da beste
sentsibilitate batean sartzea, beharra sentitzetik gozatzera eramatea. Eta hori ere ikasketa bat
izaten da denontzat. Benetan
aberasgarria iruditzen zait Mintzalagun».
KARMEN URRETABIZKAIA

Karmen Urretabizkaia ez da zehatz-mehatz akordatzen noiz
hasi zen Mintzalagun egitasmoan
bidelagunmoduan: «Hamar, hamabi, hamabost urte izango dira,

urte pila bat». Aurten, bi talde
ditu, eta lau lagun elkartzen dira
bakoitzean. Teorian, ordubeteko
saioak izaten dira, baina beti luzatzen direla azaldu du. «Lagunartean egoten gara eta... Talde batean zortzi urte daramatzagu elkarrekin, eta iritsi orduko hasten
gara elkarri galderak egiten».
Erretiroa hartutako laukotea
da taldeetako bat, eta 30 urteren
bueltakoak ditu bestean. «Bagera
saiatzen da hori ondo antolatzen;
noizbehinka tokatzen zaizu zurekin zerikusirik ez duen norbaitekin, baina gutxitan». Urretabizkaiak ere esan du edozertaz hitz
egiten dutela. Taberna batean elkartu ohi dira, edo elkarte gastronomiko batean ere bai.
Egitasmoan parte hartzera animatzen du jendea. «Nik, teorian,
irakatsi egiten dut, baina pila bat
ikasten dut beraiekin. Oso aberasgarria da». Kanpotik, astero
elkartu beharra konpromisotzat
ikus daitekeen arren, ez dela hala
dio. «Ondo pasatzen dut, ez da
inolako sakrifizioa izaten joan beharra, kontrakoa, ‘gaur osteguna,
zer ondo’ pentsatzen dut». Tarteka, asteroko hitzordutik kanpo,
bazkariren batzuk-eta ere egiten
dituztela esan du.
GIOVANNA SANTAMARIA

Bizkaitarra da Giovanna Santamaria, Ezkerraldekoa. «Portugalete ondokoa. Nire herrian, nire
adineko jendeak ez zuen euskaraz hitz egiten. Eskolan ere euska-

ra ikasgaia bakarrik nuen euskaraz, eta ingeniaritza ere gaztelaniaz ikasi nuen». Hogeiren bat
urte daramatza Donostian bizitzen, eta duela zortzi urtetik parte
hartzen du Mintzalagunen, bidelari moduan. «Hasi nintzenean
ia-ia ez nuen euskaraz hitz egiten,
eta, orain, hanka sartzeekin, baina ia egunero hitz egiten dut euskaraz».
Azaldu du Mintzalagun parepareko egitasmoa dela beretzat.
«Euskara maila ona dut idazten
eta irakurtzen; gramatikan ondo
moldatzen naiz, eta azterketak
ere ondo egiten ditut, baina hizketarako ez daukat trebetasunik.
Beste hizkuntzetan ere gauza
bera gertatzen zait, eta hori ez
daukadala lotsarik hitz egiteko».
Talde berria du aurten, eta astean
behin, ostiraletan elkartuko dira;
auzo ezberdinetakoak direnez,
Donostiako erdialdean geratuko
dira.
Mintzalagunekin askotariko
planak egin ohi dituztela kontatu
du. «Oso saltseroa naiz, eta liburutegiren batean erakusketaren
bat badago, joan egiten gara, eta
gero horri buruz hitz egiten
dugu». Hurrengoan zer egingo
duten ere adostuta dute. «Merkataritza zentro batera joango gara,
eta elikagaien hiztegia praktikatuko dugu». Talde desberdinetan
egon da urteotan. «Jende oso jatorra ezagutu dut, jende guztiak
zerbait berria ematen du beti. Izugarria da».

Mintzalagun taldeen aurkezpena, joan den astean, asteazkenean, Donostian, Bageraren egoitzan. BAGERA

4

Elkarrizketa

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 18a

«Indarrak metatu, eta harmonia
bat sortu zen Kontseiluarekin»
Xabier Mendiguren Bereziartu b Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko idazkari nagusi ohia
Euskara bizitzarako tresna bihurtuta, hamaika proiektutan aritu da Mendiguren Bereziartu. Kontseiluko
idazkari nagusi lanak jarri zuen lehen lerroan, 1998tik 2010era, baina itzalean ere lan asko egindakoa da.
Unai Zubeldia Donostia

Euskalgintzako ikurretako bat da
Xabier Mendiguren Bereziartu
(Ezkio, 1945), Euskararen Gizarte
Erakundeen Kontseiluko idazkari nagusi ohia. Umetatik erakarri
zuten hizkuntzek, eta itzulpengintzara bideratu zuten bizitzako
bidegurutzeek. 2010ean erretiroa
hartuta, gaur egun ere gertutik
bizi du euskararen egunerokoa.
Ahobizi eta belarriprest asko
izango da bi asteotan batean eta

bestean, baina kafesne bat eta
botila bat ur ezin euskaraz eskatu Donostiako zenbait tokitan...
Edozein modutara ere, toki gehienetan dago euskaraz erantzuteko
gai den norbait; hori ari da pixkanaka normaltzen, eta nekez egoten da euskaraz zerbait erantzuteko gai ez den inor. Jendeak, oro
har, begi onez ikusten du euskara
erabiltzea, erantzuteko prestasun
hori ez izanda ere. Aldaketa bat
sumatzen dut alde horretatik,
baina txikia oraindik.

Euskara zer duzu, gozamenerako tresna ala sufrimendurako
arrazoi?
Niretzat, denetarako tresna da
euskara: lanerako, gozamenerako, sufrimendurako tarteka... Bizitzarako tresna izan dut euskara.
Baikor zaude euskararen geroarekin?
Bai, baina ez batzuek adierazten
duten erabateko segurtasun horrekin. Ekin eta ekin jarraitu beharra daukagu etengabe. Aurrerapausoak eman ditugu, zorio-

nez; nabarmena da hori, baina ez
nahiko genukeen abiaduran eta
tamainan. Maila guztietan, baita
politikarien eta erakundeen artean ere, gauza gehiago egin beharko genituzkeela uste dut. Beste
toki batzuetan daukaten irmotasuna falta zaigu guri.
Euskara batuaren aldeko lanean
aritu zinen zu 1966 inguruan,
baina, gaur egun, euskara batua
eta euskalkiak aurrez aurre jartzen dituzte batzuek. Zer sentitzen duzu eztabaida horiekin?

Euskara batua oso beharrezko
ikusi izan dut beti. Euskara batuak asko lagundu dio euskararen etorkizunari; batu egin gaitu,
elkar ulertzen lagundu digu... Herrialde desberdinetakoak hurbildu egin gaitu, eta hori beharrezkoa da, bakoitza geure zokoan
bizi ginelako bestela.
Kontseiluko idazkari nagusi
ohia. Horrela ezagutuko zaituzte
gehienek, baina idazlea, itzultzailea, ohorezko euskaltzaina...;
hori eta askoz gehiago zara zu.

MOTZEAN
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Gauza asko egin ditut, bai. Gustuko ingurune batean egin ditut
neure gauzak, eta jende egokiarekin topo egin dut. Giro atseginean
ibili izan naiz beti, denok partekatu izan dugulako helburu eta asmo bat. Taldean lan egiteak indarra ematen du lanean jarraitzeko.
1945ean jaio zinen, Ezkion. Nolako haurtzaroa izan zenuen?
Zorioneko haurtzaro baten irudipena daukat. Baserrian bizi ginen
gu, eta herriko eskola elebidunera
joaten ginen. Arazorik gabe moldatu nintzen, etxetik jaso nituelako euskara eta gaztelania. Etxean
eta ingurunean euskaraz aritzen
ginen beti; kanpotik etortzen zen
maistra izaten zen euskaraz ez zekien bakarra. Sekula ez dut izan
eragozpenik bi hizkuntzen artean
ibiltzeko, eta zigorrik-eta ez dut
gogoratzen euskaraz aritzeagatik.
Guretzat, normala zen bi hizkuntzak ezagutzea; interesa geneukan, gainera. La Sallera joan nintzen gero, Zumarragara, eta eroso
sentitu nintzen han ere.
Filosofia eta Letrak aukeratu zenituen gero. Nolatan?

Guk Teologiarekin nahastuta
egin genuen dena. Ez neukan argi
zer ikasi nahi nuen, baina pauso
batek bestea ekarri zuen, eta horrela heldu nien ikasketa horiei.
Erabaki bat hartu behar izan
nuen gero: apaiz bizitza edo beste
zerbait. Eta nahiago izan nuen
beste zerbait egin: ez nintzen
apaiz izatearen aldekoa.
Ikasketak amaitu, eta irakasle
hasi zinen berehala, euskara eta
euskal literatura irakasten. Nolako esperientzia izan zen hura?
Beti izan nuen aukera euskara
lantzeko. Deustun [Bilbo] nengoen orduan, pasiotarrekin, eta
hantxe hasi nintzen lagunei euskara klaseak ematen. Oso gazterik, akademia moduko bat sortu
genuen, elkarri laguntzeko, eta
baita aldizkari bat ere: Laiaketan.
Irakasle peto batzuk izan genituen Deustun, gipuzkoarrak
gehienak, eta horiek laguntzen
ziguten euskara lantzen eta bideak irekitzen. Mundu desberdin
bat erakutsi ziguten. Euzko gogoa
aldizkaria, esaterako, aurkikuntza handia izan zen niretzat.
Ikastolen mugimendua ere barrutik bizi izan zenuen.
Ia oharkabean sartu ginen mundu horretan ere. Oso presente geneuzkan ikastolak, eta konbentziturik geunden euskarak aurrera egingo bazuen ezinbestekoa
zela irakaskuntza hori ondo antolatzea. Ahal genuenean laguntzen
genuen guk: irakasleak eta andereñoak prestatzen, ikastaroak
ematen... Aditzak, aurrizkiak,
idazketa egokia... Ikastoletan asko estimatzen zuten lanketa hori.
Orain, pil-pilean dago ikastolen
eta euskal eskola publikoaren
inguruko eztabaida. Zer daukazu esateko?
Ez dit graziarik egiten eztabaidan
ibiltzeak; horrek, indarrik eman
gabe, kendu egiten du, nire ustez.
Oso garbi eduki beharko genuke
indarrak metatu egin behar ditugula, eta metatzeko ados egon behar dugula helburuetan eta bitartekoetan. Eztabaida antzu hauek
sobran daude; horrela, beti ariko
gara elkarri harramazka egiten.
Euskararen aldeko mugimenduak inguruan beti galgaren bat
duen sentsazioa daukazu?
Urte batzuetan, bizkorrago genbiltzala ematen zuen, baina, gerora, konturatu gara hain bizkor ere
ez genbiltzala beti. Nire ustez,
gauza gehiago eta hobeto egin zitzaketen agintariek ere; susmo
batean erori gara: publizitatea ote
zen dena edo benetan lanean ari
ote ginen denok elkarrekin.
1975eko ekainaren 27an izendatu zintuzten euskaltzain urgazle.
Nola hartu zenuen hura?

Euskara? Bizitza.
Euskara batua? Bizitza areagotua.
Euskalgintza? Familia handi
bat.
Euskaraldia? Bi urtean behin
egiten den zerbait, baina sarriago eta indartsuago funtzionatu beharko lukeena.
Hizkuntzak? Aberastasun
izugarria.
Itzulpengintza? Nire lanbide
bat. Asko zor diot bizibide eta
jakinbide gisa.
Idazle bat? Ez da erraza...
[Gabriel] Aresti pertsona garrantzitsua izan da, eta Lizardi
ere bai [Jose Maria Agirre
Egaña, Xabier Lizardi].
Liburu bat? Biblia. Asko ematen du liburu horrek.
Bizitzeko toki bat? Euskal
Herria ez da txarrenetakoa,
bertako balioez eta errealitateaz jabetzen asmatuz gero.
Damurik badaukazu? Ez.
Oro har, nahiko konforme
nago egindakoarekin.
Aholku bat? Egiten den hori
gustura eta pozik egin.

Natural. Ez nekien merezi nuen
edo ez, baina normala iruditu zitzaidan, mundu horretan nenbilelako lanean. Ondo lan egiteko
aukera gisa hartu nuen Euskaltzaindiaren izendapena.
Nondik datorkizu itzulpengintzarako grina?
Ni hizkuntzazalea izan naiz betidanik; asko gustatzen zait hizkuntza desberdinak ezagutzea.
Asko estimatu izan dut desberdintasun horrek ematen duen
aberastasuna. Neure kasa aritu
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Kontseiluan, erreleboa. Xabier Mendiguren Bereziartuk 2010ean utzi
zuen Kontseiluko idazkari nagusi kargua; Paul Bilbaori eman zion lekukoa, apirilaren 24an Bilbon egin zuten batzarrean –irudian–. J. HERNAEZ / FOKU

1980tik 1990era lan mardula
egin zenuten Martuteneko itzultzaile eskolan, Donostian, eta
Euskal Herriko Itzultzaileen Elkarteko bazkide ere bazara.
Euskaltzaindiak aukerak jarri zizkigun Martutenen; Juan San Martin ez dut sekula ahaztuko. Finantzaketa lortu zuen hark, eta horri
esker lortu genuen itzultzaile eskolak funtzionatzea. Martutene
erdi ofizializazio bat izan zen guretzat. Han sortu ziren EIE [Euskal Idazleen Elkartea] eta EIZIE
[Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen elkartea]. Egia esan,
lankidetza polita sortu
zen Martutenen.
Baikor nago euskararen
1998an izendatu zintuzgeroarekin, baina ez batzuek
ten Kontseiluko idazkaadierazten duten erabateko
ri nagusi, eta han aritu
segurtasun horrekin»
zinen 2010era arte. No«Ez dit graziarik egiten ikastolei lako esperientzia izan
eta eskola publikoari buruzko
zen?
eztabaidak; horrek, indarrik
Zer izan zitekeen ez neeman gabe, kendu egiten du»
kien mundu bat zen
Kontseiluarena, baina
«Ni hizkuntzazalea izan naiz
baietz esan nuen. Ez gebetidanik. Asko estimatu izan
neukan oso argi Kontseidut desberdintasun horrek
lua zer zen, baina bai zer
ematen duen aberastasuna»
izan beharko zukeen.
Talde eta helburu desizan naiz, gehienbat, hizkuntzak berdinak elkartzea oso emankoikasten. Italiera, errusiera... Bizi- rra izan zitekeela pentsatu getzako zirkunstantzien ondorio nuen, eta hala izan zen. Ugaldu
izan dira horiek. Saiatu naiz hiz- egin zen elkarrekiko harremana
kuntzak ahalik eta gehien ezagu- eta etekina. Indarrak metatu, eta
tzen. Ikasi, ez dira oso ondo ikas- harmonia bat sortu zen.
ten, baina pixka bat lardaskatu Euskalgintzak 2003an hartu
ditut batzuk; 11-12 hizkuntzatara zuen kolperik handienetako
iritsi naiz. Hebreera ere ikasi nuen bat, Euskaldunon Egunkaria itxi
bere garaian, eta arabiera ikastea zutenean. Nola bizi izan zenuen
ere gustatuko zitzaidakeen.
hura? Beldurrik sentitu zenuen?

‘‘

5

Ez zen garai gozoa izan, dantzan
jarri zutelako euskararekin zerikusia zeukan guztia, baina egoerari aurre egiten saiatu ginen. Eskerrak Kontseilua hor zegoen.
Momentu larrietako bat izan zen
hura, ez genekielako etorkizuna
nondik nora joango zen, baina antzematen genion oso bide onetik
ez zela joango. Gogoan dauzkat
orduko bilerak, eta zenbat kostatu zitzaigun politikari batzuei buruan sartzea zer arrisku zetorren.
Itzaleko proiektu askoren artean, duela bederatzi urte aurkeztu zenuten Euskal Herria 11 Kolore egitasmoa, euskal gizartearen kultur eta jatorri aniztasuna
sustatu eta babesteko asmoz.
Zer bide egin du horrek?
Gure txikian, aberastasuna, ugaritasuna daukagu Euskal Herrian.
Asko diren tokietan oso neke gutxirekin sortzen da jende desberdina, baina gurean biderkatu egin
beharra daukagu geure burua.
Mundu txiki bat osatu nahi genuen, mundu txiki aberats bat.
Aldundiak sortutako immigrazio gaietarako aditu batzordeko
kidea ere izan zinen.
Laguntzen saiatzen nintzen beti,
nahiz eta azkenerako ez nekien
gauzak nik egiten nituen edo ingurukoek.
Erretiroa hartuta, nola osatzen
duzu eguna?
Ondo bizi naiz. Ez naiz kexatzen.
Eguneroko gauzei jarraitzea lana
da jada; jarraitzea eta ulertzea,
ondoren erabakiak hartzeko eta
erantzunak emateko. Familia bat
ere badaukat, eta haiei aholku
egokiak ematen ere saiatzen naiz.
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Futbolak salbatu
du mundua
utbolak salbatu du
mundua. Hala esan daiteke. Ez futbolak bakarrik, bistan da, beste
faktore batzuek ere eragin handia izan baitute gure salbazioan,
baina futbola erabakigarria izan
da. Batez ere Qatarren 2022an
jokatutako Munduko Kopaz geroztik.
Txapelketa haren aurkako
protesta ugari izan zen. Qatar oso
estatu antidemokratiko eta krudela zen, matxismo eta homofobia beldurgarrikoa, eta baldintza
negargarrietan aritutako langile
zapaldu asko hil ziren estadioak
eta azpiegiturak eraikitzeko lanetan. Baina, guztiarekin ere, futbolaren globalizazioak, lehendik
ere aski garatua, aurrerapauso
handia egin zuen txapelketa hartatik aurrera. Batetik, komunikazio sistema garatuen bat-bateko-

F

tasunak eta ekitaldiaren handitasun mediatikoak guztizko bat
egite komunikatiboa eragin zuen
mundu osoan. Bestetik, haren
kontra jotzeko ezintasunaz oharturik, ordura arte futbola kirol
nagusien artean ez zuten herrialde garrantzitsuenek ere futbolaren zirku globalean nor izateari
garrantzi handiagoa eman zioten, AEBek eta Txinak batez ere.
Futbolaren miraria: jatorriz,
nortasunez zein balioz elkarren
antipodetan zeuden ezin konta
ahala herrialde eta kultura bat
egiteko gauza izatea lortu zuen,
eta denek adostasun erabatekoz
onartzea, joko baten arauak ez
ezik, arau horien interpretazioak
egiten zituzten pertsonak ere:
epaileak. Ari garenarekin lotura
estuagoa duen eta esanguratsuagoa den hitz batekin esanda: arbitroak.

R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

Ez nau hunkitu
Realak 2043ko
Futboleko Munduko
Champions
Txapelketa irabazi
izanak. Baina
gogotik txalotzen
ditut futbolariak,
futbolari zor diodan
esker onagatik

Irudia b Donostia

Arauen interpretazioei eta arbitroen erabakiei buruzko protestak ez ziren amaitu, baina futbolak lortu zuen globalizazioaren
puntu gorenetara iristea protesta
horiek neurri jakin batzuen barruan errendituta eta kontrolatuta. Kultura guztietako herrialde
guztiek ontzat eman zituzten, lehenik, futboleko arau berez eta
izatez arbitrarioak, eta, ondoren,
horrez gain, onartu zuten arbitroak arau horien interpretazioa
egindakoan ezin zela zentzuzko
neurri batetik gorako protestarik
egin, ezin zela, azken batean, indarkeriara jo arbitroaren erabakien aurka protesta egiteko, horrek jokoa bera jarriko zuelako
arriskuan.
Herrialde nagusietako agintari
batzuk hasi ziren pentsatzen futboleko arauetan eta arbitroaren
erabakien onarpenetan halako
adostasun global batera iritsi izanak bidea erakuts eta ireki ziezaiokeela asmo anbiziotsuago,
eta gizakiaren biziraupenerako
funtsezkoago, bati: Lurraren, eta
gizakion, salbaziorako desazkunde global programatu, mailakatu,

zentzuzko eta, batez ere, ezinbestekoari.
Beharrak ere lagundu zuen, jakina, planeta pikutara joateko
zorian baitzegoen. Ez dago premia larria bezain akuilu eraginkorragorik.
Futbola eta bere globalizazio
harmoniatsua izan zituzten, beraz, AGK Aginte Global Konputerizatuaren sorrerako inspirazio
iturri eta eredu munduko herrialde nagusietako agintari eta
kudeatzaileek. Gaur egun daukagun bakearen, ongizatearen eta
orekaren hastapena izan zen
hura.
Hau esaten dizuena ez da inoiz
futbolzalea izan, eta aurrerantzean ere ez da inoiz izango honezkero. Gipuzkoarra naizen arren,
ez nau batere hunkitu Realak
2043ko Futboleko Munduko
Champions Txapelketa irabazi
izanak. Baina gogotik txalotzen
ditut futbolariak, haien balentriarekiko mirespenez baino
gehiago futbolari zor diodan esker onagatik.
Futbolak salbatu duelako
mundua.

Donostiako Udalak 73,3 milioi euroan
erosiko ditu Loiolako kuartelaren lurrak
DONOSTIA b Donostiako Udalak eta Espainiako Defentsa Ministerioak
akordioa lortu dute Loiolako kuartelaren lursaila salerosteko.
Donostiako Udalak 73,3 milioi euro ordainduko dizkio Espainiako
Gobernuari. Urtea bukatzerako edo 2023 hasieran egin nahi dute salerosketa, baina militarrek lau urte izango dituzte egungo kuartela uzteko. Eneko Goia Donostiako alkateak jakinarazi du 17,5 hektareako
eremua dela Loiolakoa, eta, besteak beste, 1.500-1.700 etxebizitza egiteko aukera izango duela udalak.

«Niretzat hunkigarria da
Realarekin horrelako uneak
bizitzea. Oso maitatua eta
baloratua sentitzen naiz.
Historia egiten segitu nahi dut»
Imanol Alguacil
Realeko entrenatzailea

-%11,4
Batasuna eskatu du Mondragonek
Mondragon korporazioak Kongresu Nagusia egin zuen herenegun, Donostiako Kursaal jauregian —irudian—,
eta Iñigo Uzin korporazioko presidenteak batasun eskaera egin zien Oronari eta Ulmari —bi kooperatibek
Mondragon korporaziotik ateratzeko nahia erakutsi dute—: «Egoera honek inori ez dio egiten mesederik. Elkarrekin indartsuagoak gara». Korporazioaren salmentak %5 handitu ziren iaz, eta 11.400 milioi euroren langa
gainditu zuten. Oronak eta Ulmak abenduan egingo dituzte erabakia hartu aurreko bozketak. A. CANELLADA / FOKU

ZENBAT JAITSI DEN JAIOTZA TASA, BIGARREN HIRUHILEKOAN
Aurten, apiriletik ekainera, 1.083 haur jaio ziren Gipuzkoan, iaz epe berean baino %11,4 gutxiago —1.223 haur jaio ziren iaz, apiriletik ekainera,
aurten epe berean baino 140 gehiago—. Aurten, lehen hiruhilekoan,
berriz, 1.056 haur jaio ziren Gipuzkoan. Aurtengo bigarren hiruhilekoan,
ezkontzatik kanpokoak izan ziren jaiotako haurren %50,7, eta lehen haurrak izan ziren %48,1.

%

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

Etxebizitza
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ordu komunitarioak sartuz osatzen dutela zehaztu du Gazteria
zinegotziak, «komunitate izaera
hori ere eraikinetik kanpo gauzatu dadin». Aukeratzen duten entitatean bederatzi ordu sartu behar izaten dituzte gazteek hilean,
eta boluntariotza lana egiten dute
bertan.

Arauak eta betebeharrak

Xabier Sanchez Errenteriako Udaleko Gazteria zinegotzia eta Maria Mendizabal Errenteriako etxebizitza komunitarioen erabiltzaileetako bat, aste honetan,
herriko etxebizitza komunitario bateko sukaldean. MIKEL DEL VAL

2019ko irailean hasi ziren bizitzen lehen maizterrak Errenteriako etxebizitza
komunitarioan. Gazteen emantzipazioan eragiteaz gain, komunitatea indartu nahi du.

Ohiko etxebizitzatik harago
Mikel del Val Errenteria

rrenterian bada ohiko etxebizitzatik harago doan proiektu
bat, beste era batera
jarduteko gai dena,
beste filosofia bat duena: etxebizitza komunitarioa. 2019ko irailean
jarri zuten martxan, orduan hasi
baitziren lehenengo maizterrak
etxe horietan bizitzen. Gipuzkoako bakarra da.
Etxebizitza sortzeko ideiak bide
bat egina zuen ordurako. Izan ere,
2017an, Errenteriako Udalaren
ekimenez, Marea Gora egitasmoa
abiarazi zuten, gazteei galdetzeko
zer-nolako herria nahi zuten bizitzeko, eta zer arazo eta kezka nagusi zituzten egunerokoan. Orotara, seiehun lagun baino gehiagoren iritzia bildu zuen udalak,

E

eta 18-30 urte arteko lagunek plazaratu zuten kezka nagusia: etxebizitza propioa eskuratzeko zailtasuna. Han eman zioten forma
etxebizitza komunitarioa sortzeko ideiari.
Errenteriako Udalaren jabetzakoa da etxebizitza, eta 26 pertsonarentzako lekua dago, hamar
apartamentutan banatuta. Gaur
egun, zortzi pertsona bizi dira,
baina pisuetan «errotazio oso
handia» izan dela baietsi du Xabier Sanchez Gazteria zinegotziak. «Bizirik dagoen etxebizitza
dela erakusten du horrek».
2019ko irailetik 30 pertsona inguru bizi izan dira bertan.
Etxebizitza komunitarioa Gazteria Sailean emantzipaziorako
dituzten proiektuetako bat dela
azaldu du zinegotziak. Horrez
gain, beste helburu batzuk ere ba-

‘‘
Jendeak irmoki erakutsi
behar du prest egongo
dela komunitatean
lan egiteko eta
bertan txertatzeko»
Xabier Sanchez
Errenteriako Gazteria zinegotzia

«Gustura nago, gazteen
artean bizi naizelako.
Bizilagunak ezagutzea
oso ona da; familia
baten modukoak dira»
Maria Mendizabal
Errenteriako etxebizitza komunitarioko
erabiltzailea

dituela jakinarazi du Sanchezek:
ekonomikoki eskuragarria izatea, banakakotasuna haustea eta
izaera komunitarioaren filosofia
sustatzea.
Aldi berean, maizterrek zenbait
baldintza bete beharra dauzkate
apartamentu horietan bizi ahal
izateko. Eskatzaile guztiek 18 eta
30 urte artean izan behar dituzte,
eta gutxieneko diru sarrera batzuk ere behar dituzte alokairua
ordaintzeko. Erabiltzaileek euren
diru sarreren %15 ordaintzen dituztela jakinarazi du Sanchezek,
eta ordaindu beharreko gutxieneko diru kopurua hilean 90 eurokoa izango dela. Kopuru horretan
sartzen dira logelaren alokairua
eta oinarrizko gastuak; elektrizitatea, ura eta wifia, esaterako.
Gainerako diru kopurua irabazi asmorik gabeko entitate batean

Maizterrek beste hainbat ardura
ere hartu behar izaten dituzte
euren gain etxebizitza horietan
bizitzeko. «Jendeak irmoki erakutsi behar du prest egongo dela
komunitatean lan egiteko eta
bertan txertatzeko. Arauetako
bat da hemen bizi diren pertsonek komunitate bat eratzea, eragile moduan ere funtzionatzeko», adierazi du Sanchezek. Hori
dela eta, zinegotziak argi utzi du
bakoitzaren egitekoak ez direla
soilik «alokairu merke batean»
bukatzen: «Jendeak argi izan
behar du nora datorren. Ez da
alokairu merke bat ordaintzea
soilik; komunitatearekin ardura
bat izan behar dute. Harago doan
zerbait bilatzen dugu».
Etxebizitza komunitarioen erabiltzaileetako bat da Maria Mendizabal errenteriarra. Urtarrilean
hasi zen bertan bizitzen, eta onartu du «etxetik kanpo bizitzeko
beharra» zuelako sartu zela
proiektuan: «Ikasketengatik bi
aldiz bizi izan nintzen kanpoan,
eta pertsonalki asko hazi nintzen
urte horietan. Etxetik kanpo bizitzearen betebeharrak eta eskubideak disfrutatu nahi ditut orain».
Mendizabalek onartu du
«gehienetan» ondo moldatzen
direla etxean, eta biltzar bat ere
badutela, sor daitezkeen arazoez
hitz egiteko eta etxebizitzaren
egunerokoa antolatzeko. «Gustura nago, gazteen artean bizi naizelako. Bizilagunak ezagutzea oso
ona da; familia baten modukoak
dira».
Komunitateak ere bidelagunaren figura baliatzen du maizterren eta etxebizitzaren jarraipena
egiteko. Pertsona hori komunitatean dago txertatuta, eta dinamizazioan laguntzen du. «Kanpoko» pertsona bat da. Izaera komunitario horri eutsiz, etxebizitzako ardurak kide guztien artean
banatzen dituzte, eta, bakoitzak
norberaren logela izateaz gain,
komunak dira eremu batzuk:
ikasketa gela, sukaldea, trastelekua eta garbigailua, adibidez.
Komunitate izaera horrekin
bat eginez, igandean egingo duten SOS Arrazakeriaren Bizilagunak proiektuarekin bat egin nahi
dute gazteek, eta jendea horretan
parte hartzera animatu dute.
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ko. Dagoeneko, 8.500 sarrera saldu dituzte, baina oraindik «lekuren bat edo beste» geratzen dela
jakinarazi du Olatz Conde Lenbur
fundazioko kideak. Aurten, lehendabiziko aldiz, Internet bidez
bakarrik salduko dituzte sarrerak, Lenbur.com webgunean.
Mari Domingiren parte hartzea
izango da urte honetako beste berrikuntza nabarmenetako bat, 11
urteotan lehenengoz egingo baitie harrera, Olentzerorekin batera, Mirandaolara agertzen diren
guztiei.
Condek aitortu duenez, Legazpin «lagunarteko bazkari batean» sortu zitzaien bisita horiek
antolatzeko ideia, «kasualitatez». Olentzero «kontsumismoko beste pertsonaia bat» bihurtzen ari zela eta, haurrei hura
ezagutzeko aukera emateaz
hausnartu eta gero hasi ziren bisitak antolatzen: «Legazpiko Euskal Burdinaren museoan txondorra bagenuela ikusita, zenbait
haur elkartu eta Olentzero ikazkinaren istorioa kontatzea aukera
polita izan zitekeela iruditu zitzaigun». 2011n Legazpiko bertako
30 bat haur elkartuta egin zuten
lehendabiziko bisita.

59.759
MIRANDAOLAKO BISITARI
KOPURUA, 2011TIK
2011n Legazpiko Mirandaolara bisitak antolatzen hasi zirenetik,
59.759 lagun izan dira jada. Familiak joaten dira, batez ere, baina
ikastetxeetako bisitak ere izaten
dituzte. 2018an jo zuen goia bisitarien kopuruak; 9.919 pertsonak bisitatu zuten Mirandaola pandemia
aurreko azken urtean.

kuadrillan egiten dute plana, eta
eguna edo asteburua pasatzera
etortzen dira», azaldu du Lenburreko kideak. Legazpiko herrigunean ere nabaria izaten da bisiten
inpaktua, dendetan, tabernetan

«Ekitaldi honi esker,
Legazpi Euskal Herriko
mapan kokatu dugu,
eta urteko garai honetan
erreferente bihurtu da»

Haziz doan ekimena

Mari Domingi eta Olentzero, haur batekin, Legazpiko Mirandaolako burdinolan, azaroaren 5ean. TERE MADINABEITIA

Mari Domingi ere
azaldu da Legazpin
Aurten, lehen aldiz hartuko du parte Mari Domingik Mirandaolako
burdinolako bisitetan b Abenduaren 23ra arte egongo da bisitetan
parte hartzeko aukera b Dagoeneko, 8.500 sarrera saldu dituzte
Josune Zarandona Legazpi

Gabonetarako oraindik hilabete
pasatxo geratzen bada ere, Olentzero eta Mari Domingi iritsi dira
dagoeneko Legazpira. Mirandaolako burdinola martxan jartzeko
ikatza eraman ohi dute urtero

sasoi honetan, irabazitako diruarekin Euskal Herriko haurrei
opariak erosi ahal izateko gero.
Legazpiko Lenbur fundazioak
Burdinaren Haranean antolatzen
duen urteko ekitaldirik garrantzitsuena bihurtu da Olentzero
eta Mari Domingirekin egotea,

eskualdeko erakargarri turistiko
nagusietako bat izateraino. 11.
ekitaldia izango da aurtengoa.
Azaroaren 5ean hasi zuten aurtengo kanpaina, eta abenduaren
23ra arte egongo da aukera Olentzero eta Mari Domingirekin Euskal Burdinaren museoa bisitatze-

Lehendabiziko aldi hartan, «segituan» ohartu ziren egitasmoak
indar handia zuela, eta proposamena zabaltzeko ideia gorpuzten
hasi ziren. «Poliki-poliki hasi ginen, baina urtetik urtera haziz
joan da. 11 urteotan Burdin Araneko pertsonaiarik ezagunenetako bat bihurtu da Olentzero»,
esan du Condek.
2012an lehenengo aldiz hasi ziren sarrera kobratzen, eta hirurehun pertsonak hartu zuten parte. Ahoz ahokoak lagunduta, parte hartze kopuruak etengabe egin
du gora ordutik, pandemiaren
urtea, 2020a, salbuespena izan
zen arren. Zenbakiei erreparatu
besterik ez dago bisiten arrakastaz jabetzeko: 2013tik 2021era,
batez beste, 6.600 pertsonak bisitatu dute Mirandaola, urtero.
«Ekitaldi honi esker, Legazpi
Euskal Herriko mapan kokatu
dugu, eta urteko garai honetan
erreferente bihurtu da. Etortzen
diren familia asko ezagunak dira
jada; izan ere, ez dira gutxi urtero
etortzen direnak», zehaztu du
Condek.
«Ordubete ingurukoa» izaten
da bisita eta txanda bakoitzean
«47 eta 50 pertsona artean» biltzen dira, Conderen esanetan.
Olentzeroren eta Mari Domingiren bisitak Burdinaren Aranean
turismoa egiteko aitzakia ere
bihurtu dira, gainera: «Askok

«Etortzen diren familia
asko ezagunak dira
jada; izan ere,
ez dira gutxi urtero
etortzen direnak»
Olatz Conde
Legazpiko Lenbur fundazioko kidea

eta jatetxeetan, bereziki. Bisitarien jatorriari dagokionez, «Euskal Herriko zazpi lurraldeetatik»
azaltzen direla azpimarratu du
Condek. Asteburuetan familiei
eskaintzen zaizkie bisitak, eta astean zehar, berriz, ikastetxeen
txanda izaten da.

Helburu pedagogikoa
Turismo bulegoan hasten da bisita, eta Euskal Burdinaren museoa
eta Mirandaolako burdinola dira
bisitaren bi gune garrantzitsuenak. Bisitariek Olentzero eta Mari
Domingirekin topo egiten duten
unea da «momenturik magikoena». Haiekin batera, Burdintxo
izeneko pertsonaiak ere parte
hartzen du bisitan. Egitasmoak
helburu pedagogikoa ere badu.
«Eta, horregatik, ikatza zer den,
pago lepatuak zer diren, txondor
bat nola egiten den edo Mari Domingik belarrak zertarako erabiltzen dituen ere azaltzen zaie haurrei». Bisitaren amaieran, familia
bakoitzak Olentzero eta Mari Domingirekin egoteko aukera ere
izaten du.

10 Mendiko bizikleta
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Alegian lau ibilbide sortuak dituzte lagun artean mendiko bizikletarekin jaitsierak
egiteko enduro modalitatean. Gipuzkoan legeztatuta dauden bakarrak dira.

Arazorik ez mendiko bideetan
Eneritz Maiz Etxarri Alegia

legian
daude
mendiko bizikletarekin jaitsierak
egiteko baimenduta dauden Gipuzkoako ibilbide bakarrak. Langaurre aldean, herri lurretan eginiko lau ibilbide ezberdin dira.
Alegiarrak dira Josu Jimenez Balerdi Totueta Manex Balerdi Begiristain, eta, belaunaldi ezberdinetakoak badira ere, zaletasun berak elkartzen ditu: mendiko bizikletak. Haiek dira ibilbideen egileetako bi.
Jimenezek gogora ekarri du hamabi urte zeuzkanerako bizikletak desmuntatzen ibiltzen zela jada. Garai hartan ere mendian ibiltzen zen bizikletarekin, baina
«bideko pista nagusietan», zehaztu du. Gero sortua da enduro
modalitatea, eta exijentzia ere
igotzen joan dela argitu du Jimenezek: «Belaunaldi berriak muturra sartzen hasita zeuden, Pirinioetako parkeetara joanez, eta
hemen ere zerbait egin zitekeela
ikusi genuen».
«Gazteagoak» hasi ziren Langaurren gaur egun dauden bideak markatzen. «Gu beti ibili izan
gara mendi honetan, lagun artean, arratsalde pasa», esan du Balerdik. «Kuadrilla ezberdinetakoak gara, baina zaletasun berak
elkartu gaitu: adrenalina edo ero
puntu bat duten kirolek; erotuta
gaudela esaten digute batzuek».
Bizikletek «izugarrizko garapena» izan dutela argitu dute
biek. «Josu ni baino zaharragoa
da, eta beti ikusi izan dut mendiko
bizikleta onekin», dio Balerdik.
2014. urtea jarri du abiapuntutzat.
«Pirinioetara joaten ginen, eta
han zer sortzen ari zen ikusten genuen jada». Etxe inguruan «zerbait» sortu nahi izan zuten eurek,
eta orduan hasi ziren garai bateko
bidezidorrak berreskuratzen eta
garbitzen. «Basurdeen eta orkatzen bideak ziren batzuk».
Etxe ondoko mendia aukeratu
zuten horretarako: Iruntxurren
magala. «Beste lagun batekin
hasi nintzen Langaurrealdean
ibiltzen eta bizikletarekin pasatzeko moduan jartzen; basurde
bide bat garbitu genuen». Han

A

hasi ziren gora eta behera, ahalik
eta azkarren jaitsiz, hori baita kirol horren oinarria. «Zortzi bat
lagun» elkartzen dira gaur egun.

Piragua eta bizikleta
«Toturekin betidanik izan dut
harremana; zer egin genuen esan
nion, eta interesa agertu zuen berak ere», jakinarazi du Balerdik.
«Hasiera hartan bakar-bakarrik
ibiltzen nintzen», zehaztu du Jimenezek. «Apartatu samar» ere
izan zuen bizikleta, piragua lehenetsi zuelako, baina, berriz ere,
arreta pizten hasi zitzaion mendiko bizikleta: «Piraguak denbora
eskatzen zidan erreka baten bila
joateko; bizikletarekin, berriz, herritik atera eta gertu dut mendia;
oso aberatsa da gertutasun hori».
Elkarrekin ibiltzen hasi ziren
orduan. «Marea puntatik Langaurre artera bide polita egina genuen», esan du Balerdik, eta Jimenezek pista berri batzuk gehitu zituela gaineratu du. «Zuen

«Inork ez digu ezer
ordaintzen, baina
kirol honen zaletasun
bilakatu da mantenu
lanak egitea ere»
Manex Balerdi Begiristain
Alegiako enduro pistaren sortzailea

«Jendearekin elkartu
eta Totu naizela
jakitean, eskua luzatu
eta eskerrak eman
izan dizkidate»
Josu Jimenez Balerdi, ‘Totu’
Alegiako enduro pistaren sortzailea

bideak bukaera bat falta zuen»,
zehaztu du Jimenezek. «Bidea ez
zen iristen Alegiaraino, eta beste
lagun batekin eremu hori aztertzen hasi nintzen. Azkenerako,
Baxurka industrialderaino iritsi
ginen». Marea gainetik abiatzen
da ibilbide hori. «Urte eta erdi»
behar izan zuten guztia egiteko.
Balerdik kontatu du Unai Iraola
alkateak eta haren taldeak aisialdi
gunerako proiektu bat egin zutela. «Alkatea etorri zitzaigun, eta
bizikletako bideak proiektuaren
barruan sartzea planteatu zigun». Bizikletako ibilbideez gain,
oinezkoenak ere gehitu zituzten.
«Esan zigun horrela eginda bide
horiek legezkoak izango zirela».
Orain arte, oinezkoen ibilbideetan ibili izan dira txirrindulari
asko, eta debekuak edo isunak jarri izan dizkiete. Alegian, ordea,
konpondu dute arazo hori. Panel
eta seinaleekin markatuta daude
lau ibilbideak. Totunkamon izena du ibilbideetako batek, Josu Ji-

menez Balerdi Totu-ren omenez.
«Jendearekin elkartu eta Totu
naizela jakitean, eskua luzatu eta
eskerrak eman izan dizkidate»,
esan du. Muskulegi, Okil beltz eta
Txirriskala dira beste hiru bideak.
Garbiketa lanak egiteko ere arazorik ez dute Alegian: «Motozerra,
aitzurra edo sasia garbitzeko makina hartuta ibiltzen gara», adierazi du Balerdik. Eurak arduratzen
dira mantenu lanak egiteaz; hau
da, eroritako zuhaitzak kentzeaz
eta sasiak garbitzeaz. «Inork ez digu ezer ordaintzen, baina kirol honen zaletasun bilakatu da hori
ere», esan du Balerdik berak.
«Poza ematen du taldean elkartu
eta lanera joateak; polita da».

Ahoz aho zabaltzen
Ahoz ahokoak eta Internetek zabaldu dute Alegiako bideen inguruko albistea. Harrituta daude
zenbat jende eta zenbat tokitatik
joaten den Alegiara. Hori bai, Jimenezek ohartarazi du ez direla
hasiberri batentzako moduko jaitsierak: «Zati batzuk izan daitezke, baina guztiek dituzte oso teknikoak diren gune batzuk». Gustura daude bisitariekin: «Ona da
jendea ibiltzea, horrela bideak ere
garbiago mantentzen direlako».
Lasterketaren bat antolatzeko
ideia ere buruan bueltaka ibili dute behin baino gehiagotan, baina
oraindik ez dute eman pauso hori.

Bi txirrindulari, artxiboko irudi batean, Alegian mendiko bizikletarekin enduro modalitatean ibiltzeko prestatuta dauden lau ibilbideetako batean. MANEX BALERDI
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521.847
AURREKONTUA, EUROTAN
Azpeitiko Udalak 521.847 euroko
inbertsioa egin du Dinamoa sormen guneko soinuaren eremua
egokitzeko. Gune hori atonduta,
sormen gunea osatzen duten
lau eremuak martxan dira jada;
2019ko irailetik dira abian irudiaren, hitzaren nahiz gorputzaren
eremuak.

Joan den asteazkenean Azpeitiko Dinamoa sormen guneko espazio berria ezagutzeko antolatu zituzten bi bisitetako bat. MAILO OIARZABAL

Puzzlea osatzeko azken pieza
Martxan da Dinamoa sormen guneko soinuaren eremua, Azpeitian b Dagoeneko euren
bidea egiten ari diren hitzaren, irudiaren eta gorputzaren espazioen osagarria da
Julene Frantzesena Azpeitia

Azpeitiko Soreasu auzoko Dinamoa sormen gunea osatzeko falta
zen azken eremua ere martxan
da: soinuarena. Soinuaren munduarekiko interesa edo kezka duten herritarrentzako topalekua
izango da hirurehun metro koadroko azpiegitura; izan ere, soinua lantzeko egokitutako espazioak nahiz baliabideak jarri dituzte eremu horretan.
Sortzeko eta entseatzeko baliagarriak diren bi soinu gela, praktika desberdinetarako bi teknika
gela, ikastaroetarako eta bitartekaritzetarako atelierra, bideo laborategia, biltegia eta balio anitzeko hiru gela erabilgarri daude,
dagoeneko, Dinamoko eremu berrian. Gainera, «beharren eta
sortzen diren dinamiken arabera» joango dira espazioa osatuz.
Hala azaldu du Dinamoa kudeatzen duen Kulturaz kooperatiba-

ko Aitor Bengoetxeak. «Pixkanaka hartuko diogu neurria, geure
egin eta dinamika propioa sortzeko. Izan ere, hormak eta ekipamendua egote hutsak ez du eremua osatzen, eta, are gutxiago,
soinuaren izaera immaterial aldakorra eta iheskorra kontuan hartuta».

Lehen saiakerak
Hasi dira hainbat sortzaile proiektu berriak eremu horretan gauzatzen. Igor Elortza bertsolaria da
horietako bat. Datozen hilabeteetan beste zenbait musika talde ere
han ariko direla lanean aurreratu
du Bengoetxeak, baita formakuntzarako nahiz sentsibilizaziorako
ekintzak antolatuko dituztela ere.
Joan den astean gune berria
ezagutzeko bi bisita eskaini zituzten Azpeitiko Udaleko eta Kulturaz kooperatibako kideek: asteartean, hainbat musikarik nahiz
sortzailek bisitatu zuten eremua,

Udaleko Kultura batzordeburuak: «Soinuarekin zerikusia
duen edozein proiektu edo ideia
duten herritarrek izango dute eskaera egin eta soinuaren eremua
erabiltzeko aukera». Espazio berriak Dinamoko
gainerako eremuen izaera berbera izango duela
gaineratu du. «Gune
Soinuarekin zerikusia duen
guztiak partekatzeko
edozein proiektu edo ideia
dira, elkar elikatzeko eta
duten herritarrek izango dute
kultur ekosistema abeeremua erabiltzeko aukera»
rasteko».
Eneritz Albizu
Azpeitiko Udaleko Kultura batzordeburua
Puzzlea osatzeko falta
zen laugarren eta azken
«Dinamoa sormen guneak
pieza jarri dute Azpeisortze prozesu propioa du, eta tian. Albizuren hitzetan,
bide horrek berak
«lehendik martxan zen
esango digu nora goazen»
sormen laborategia»
Aitor Bengoetxea
osatuko du soinuaren esAzpeitiko Kulturaz kooperatibako kidea
pazioak. Izan ere, 2019ko
proiektuak izan duen harrerare- irailetik martxan dira hitzaren,
kin. Gainera, «herritarrentzat za- gorputzaren eta irudiaren erebalik dagoen gunea» dela adiera- muak. «Jardun desberdinak pixzi du Eneritz Albizu Azpeitiko ka bat ordenatu nahi genituen, eseta asteazkenean, berriz, nahi zuten herritar guztiek. Orotara, berrogei bat herritar izan ziren bi
saioetan, eta udaleko nahiz Kulturaz-eko kideak «gustura» dira

‘‘

pazioari zentzua emateko», azaldu du Bengoetxeak. «Jakina da
sormenean erraz nahasi ohi direla
diziplinak eta praktika artistikoak, baina pentsatu genuen erabiltzaileek beharko zutela beren burua eta jarduna kokatzeko gutxieneko izendapen bat».
Dinamoa sormen gunearen
proiektua gauzatzen ari da dagoeneko, eta haren lau eremuak
«sortzeko, ikasteko eta harreman
sareak indartzeko» espazio izan
daitezen nahi dute udalak eta
Kulturaz-ek. Albizuk azaldu duenez, Kultur Mahaiak 2016an egindako hausnarketa du oinarrian
proiektuak, «sortzaileen beharrei» erreparatzen baitzien gogoeta hark. «Azken produktua garrantzitsua da, baina ibilbidea da
sormenaren ardatza. Gure kulturaren zutabea da haien lana, eta
beharrezkoa da hori zaintzea eta
sustatzea».

Oinez ikasten
Dinamoaren proiektuari «forma
ematea» eta lau eremuak «erritmo egoki batean martxan jartzea» dira Kulturaz-en eta udalaren helburu nagusiak, herritarrekin batera «lau hankan oinez
ikastea». Bengoetxearen hitzetan, Dinamoa sormen guneak
«sortze prozesu propioa» du.
«Eta bide horrek berak esango digu nora goazen. Garbi duguna da
Dinamoa sortzaileen eta euskal
kulturaren ekosisteman baliagarria den babesgunea eta tresna
erabilgarria izan dadin nahi dugula».
Bidea egiteko moduan jarri du
arreta Albizuk. Azpeitikoa «bi
hankako kultur politika» dela
esan du hark, eragileek eta erakundeek elkarlanean jarduten
dutelako «kulturaren trena beti
martxan» dagoen herrian. «Tren
horri bidea eraikitzea da gure egitekoa, baliabideak jartzea eta norabide berean joatea. Horretarako, ezinbesteko bidelaguna dugu
herritarrek osatzen duten eta kultur mugimenduarekin erabat lotuta dagoen Kulturaz kooperatiba».
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Donostia b Musika

ALEGIA Irtera.
b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.

ANDOAIN Gari & Maldanbera.
b Gaur, 19:00etan, Basteron.

ANDOAIN Yakowlev 42 eta RPG7.
b Bihar, 22:00etan, gaztetxean.

ANDOAIN Andoaingo Musika

Eskolako Banda eta Abesbatza.
b Igandean, 12:00etan, Basteron.
ARRASATE Aba Taano.
b Bihar, 19:30ean, Amaian.

ARRASATE Tatta mutiko denso,

Txandal vandals, Janda eta
Hofe 4:40.
b Bihar, 22:00etan, gaztetxean.
ARRASATE Liher.
b Ostegunean, 22:00etan,

gaztetxean.
AZKOITIA Huntza.
b Bihar, 23:00etan, plazan.

AZPEITIA Azpeitiko Musika

Banda.
b Bihar, 19:00etan, Sanagustinen.
AZPEITIA Antxieta Musika

Eskola. Euskal doinuen ordua
kontzertua.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Soreasun.

Betiko Fito, zuzeneko eskaintza intimoago batekin
Fito & Fitipaldis taldeak —irudian, duela urte batzuk, BBK Live jaialdian— behin-behinean baztertu egin ditu kontzertu jendetsuak, eta eskaintza
intimoagoa egin du. Eskaintza berritzaile horrekin gozatu ahal izango dute musikazaleek gaur eta bihar, 20:30ean, Donostiako Kursaal jauregian.
Cada vez cadáver azken diskoko abestiak entzun ahal izango dira, bai eta taldearen abesti klasikoak ere, moldatuta. BBK LIVE

BEASAIN Asmube abesbatza.
b Asteazkenean, 18:00etan,

DONOSTIA Metalmania.

ESKORIATZA Eskoriatzako

OÑATI Sega Sound Killers eta

Musika Banda.
b Gaur, 19:00etan, antzokian.

Lotura.
b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.

b Ostegunean, 21:00etan,

HERNANI Hernaniko Musika

OÑATI Gloria de Piante Vicin.

Dabadaban.

Banda.
b Bihar, 19:00etan, udaletxeko
arkupeetan.

b Igandean, 19:00etan,

b Bihar, 20:30ean, Dokan.

b Ostegunean eta ostiralean,
19:30ean, Kursaalean.

b Gaur, 18:30ean, Venti tabernan.

DONOSTIA Rufus T. Firelly eta

DONOSTIA Yawners eta Bratty.

BERGARA Massa Confusa eta

Cônvoi.
b Bihar, 21:00etan, Intxaurrondo
kultur etxean.

Igartzako jauregian.
BERGARA Islabat.

Amsia.
b Bihar, 18:00etan,
Kartzela Zaharrean.

EIBAR Cielito Musika Banda.
DONOSTIA Depresión sonora.

DONOSTIA La Inquisición.
b Gaur, 20:30ean, Dokan.

DONOSTIA Enigma. Mozart vs

DONOSTIA Fito & Fitipaldis.

Brahms zikloa.
b Igandean, 12:00etan,
Viktoria Eugenian.

b Gaur eta bihar, 20:30ean,
Kursaalean.

HERNANI Neomak.
b Bihar, 22:00etan,

b Igandean, 19:00etan,
Portalean.

Ereñotzuko pilotalekuan.

PASAIA Larba, Gaizkiñe, Bruma,

HONDARRIBIA Eskifaia.
b Gaur, 18:00etan, Portuko elizan.

Arrotzak, Juxe DJ eta AK DJ.
b Bihar, 21:30ean, Mogambo
aretoan.

ELGOIBAR Sijjin.
b Gaur, 23:00etan, kultur etxean.

Dabadaban.
DONOSTIA Eliades Ochoa.

DONOSTIA Clowns eta Coffin.

b Bihar, 19:30ean,

b Asteazkenean, 19:30ean,

ERRENTERIA Lágrimas de

Viktoria Eugenian.

Dabadaban.

DONOSTIA Kup.

DONOSTIA Silvia Perez Cruz.

sangre.
b Gaur, 20:00etan, Lekuona
fabrikan.

b Bihar, 19:30ean, San Telmon.

b Asteazkenean eta ostegunean,

b Gaur, 21:00etan,

b Igandean, 18:30ean, parrokian.

EIBAR The Dirt Road Band.

DONOSTIA Krypton.
Film Symphony Orchestra.
b Igandean, 19:00etan,
Kursaalean.

DONOSTIA Bariri.

ORDIZIA Conductus Ensemble.

b Igandean, 12:30ean, Koliseoan.

b Bihar, 21:30ean, Dabadaban.

Agustindarren elizan.

IRUN Irungo Musika Banda.

SORALUZE Iziar Yague eta Paul

ERRENTERIA Beti Alai eta

b Igandean, 12:30ean, Amaia KZn.

Beti Pozik abesbatzak.
b Gaur, 19:30ean, Beti Bizkor
erretiratuen elkartean.

LASARTE-ORIA Lasarte-Oria

San Martin. Bessie Smith
in memoriam.
b Gaur, 18:00etan, antzokian.

akordeoi jaialdia.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

SORALUZE Niko Etxart eta

LEGAZPI Santikutz Abesbatza,

Hapa-Hapa.
b Bihar, 20:00etan, antzokian.

19:30ean, Viktoria Eugenian.

ERRENTERIA Oki Moki, Afu eta

b Bihar, 20:00etan,

DONOSTIA Carmina Burana.

Altxerri jazz&bar aretoan.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.

Astelehen goizak.
b Bihar, 19:45ean,
Niessenen.

DONOSTIA Alejandro Escovedo.

Goiz Deia Txistulari Taldea,
Alaitasuna Errondaila eta
Legazpi Musika Banda.
b Bihar, 19:00etan, pilotalekuan.

SORALUZE Carlton Jumer Smith

eta The Harrycane Orkestra.
b Igandean, 19:00etan, antzokian.

LEGAZPI Goiko Gela.

TOLOSA Andoni Ollokiegi.

b Igandean, 12:00etan, Latxartegin.

b Gaur, 19:00etan, Zerkausian.
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TOLOSA Hidden Garden eta

Xabier Crehuet.
b Gaur, 22:00etan, Bonberenean.

Azkoitia b Dantza

IRUN Euskaraldia. Bertso poteoa.

Bertsolariak: Sustrai Colina eta
Amaia Iturriotz Etxaniz.
b Gaur, 19:00etan, San Juan
plazatik hasita.

TOLOSA Jam Session.
b Gaur, 22:00etan,

LEGAZPI Legazpiko bertsolaritza

Box.A arte elkartean.

pausoz pauso liburuaren aurkezpena eta bertso musikatuak. Egilea: Felix Ibargutxi. Protagonistak:
Bittor Agirre Bitti, Iñaki Arazola eta
Agustin Beloki.
b Ostegunean, 19:30ean,
kultur etxean.

TOLOSA Motxila 21.
b Bihar, 18:00etan, Leidorren.

TOLOSA Viva Belgrado, Pinpilin-

pussies, Anteros, Doblecapa,
Bones of Minerva eta Linalab.
b Bihar, 19:00etan, Bonberenean.

LEZO Erre. Aldarri bat bertsoz.

abesbatzak.
b Gaur, 19:30ean, Merkatu plazan.

Haizea eta Oihana Arana,
Leire Vargas eta Aner Euzkitze.
b Igandean, 20:00etan, Gezalan.

ZARAUTZ Keia eta Big Bog

PASAIA Euskaraldia. ...nahi dugu

Railroad.
b Bihar, 12:00etan, Musika plazan.

Modelon.

hitz eta jolas bertso saio tematikoa. Bertsolariak: Etxahun Lekue
eta Miren Artetxe. Gai jartzailea:
Ainhoa Urien.
b Igandean, 12:30ean,
Pasai Antxoko pilotalekuan.

ZUMAIA Arineketan. Iñar Sastre

TOLOSA Babarrun festa. Bertso

ZARAUTZ Txinpirin eta Zarazte

ZARAUTZ Leok’k.
b Asteazkenean, 20:00etan,

eta Jagoba Astiazaran.
b Gaur, 20:00etan, Aita Marin.
ZUMAIA In aeternum. San Pedro

abesbatza.
b Bihar, 20:00etan, parrokian.

Dantza eta musika doinuak bat eginda
Azkoitiko Sahatsa dantza taldeak, Iraurgi abesbatzak eta herriko musika bandak Oi lur, oi lur dantza eta musika
ikuskizuna eskainiko dute bihar, 19:00etan, Azkoitiko Baztartxo antzokian. Irudian, Sahatsa dantza taldeak iazko uztailean Azpeitiko Soreasu antzokian eskaini zuen Matalaz emanaldia. URTZI OTEIZA / UROLA KOSTAKO HITZA

ZUMAIA Zakill, Elizabeltz eta
EIBAR Alderray. Tartean

IRUN Los tres pies del gato.

Teatroa.
b Gaur, 19:00etan,
Koliseoan.

Amaia Kiroga eta Patxi Perez.
b Bihar, 19:30ean,
Kabigorrin.

ARETXABALETA Me quiere,

ELGETA Garazi San Martinen

IRUN Erik eta Win bertso antzerkia.

no me hiere. El Terral.
b Igandean, 19:00etan,
kultur etxean.

bakarrizketa.
b Igandean, 18:30ean,
Espaloia kafe antzokian.

Unai Muñoa eta Ander Lizarralde.
b Ostegunean, 19:00etan,
Amaia KZn.

AZPEITIA Intxaurra. Mairu.

HERNANI Hondamendia.

TOLOSA Aphotheósis buffo.

b Gaur, 19:00etan, Soreasun.

Axut eta Artedrama.
b Asteartean, 19:00etan,
kultur etxean.

Xabi Jabato Lopez.
b Gaur, 20:00etan, Topicen.

(I+D).
b Bihar, 22:00etan, gaztetxean.

ANTZERKIA

AZPEITIA Zeozertan dabil, baina

TOLOSA Kazu mahai txotxongilo

ez dakit zertan. Metrokoadroka.
b Igandean, 19:00etan,

HERNANI El rey tuerto.

Soreasun.

In Extremis Teatro.
b Asteazkenean, 19:30ean,
kultur etxean.

BEASAIN Aitorpenak eta sekre-

tuak. Libe Mendizabal eta
Amaia Salazar.
b Gaur, 20:30ean, Usurben.
DONOSTIA El inconveniente.
b Gaur, 19:30ean,

TOLOSA Robot mahai txotxongilo
HERNANI Semea pixka bat

Corral de Garcia.
b Igandean, 19:00etan, Lugaritzen.
DONOSTIA Birritan bortxatua.
Aldatzen Laguntzen taldea.
b Asteazkenean, 12:00etan,
Berrikuntza Profesionalen
Eskolan.

ikuskizuna. David Zuazola.
b Asteazkenean, 20:30ean,
Topicen.

motelago ibiltzen da soilik.
Tanttaka Teatro.
b Ostegunean, 19:30ean,
kultur etxean.

TOLOSA El tiempo de las tortugas.

HONDARRIBIA De estso también

Dora Cantero.
b Ostegunean, 20:30ean, Topicen.

Viktoria Eugenian.
DONOSTIA La lluvia amarilla.

ikuskizuna. Singe Diesel.
b Astelehenean, 20:30ean,
Topicen.

se sale. Alazne Etxeberriaren
bakarrizketa.
b Gaur, 20:00etan,
Itsas Etxean.

URNIETA Hoponopono.

Les Figuretes.
b Igandean, 19:00etan, Saroben.

BERTSOLARITZA
ASTIGARRAGA Euskaraldia.

Bertso saioa. Bertsolariak: Aitor
Etxebarriazarraga eta Alaia Martin.
b Igandean, 12:00etan,
Emakumeen plazan.
EIBAR San Andres bertso jaialdia.

Bertsolariak: Miren Artetxe, Jesus
Mari Irazu, Eñaut Martikorena eta
Onintza Enbeita. Gai jartzailea:
Jon Mikel Mujika.
b Ostegunean, 18:30ean,
Koliseoan.

USURBIL Zeozertan dabil baina

Bakarrizketak.
b Igandean, 19:30ean,
kultur etxean.

ez dakit. Metrokoadroka.
b Bihar, 20:00etan,
Sutegin.

ZARAUTZ Bertso afaria. Bertsola-

riak: Maddi Aiestaran Iparragirre,
Uxue Alkorta, Aner Euzkitze eta
Haizea Arana.
b Gaur, 20:30ean,
Arrano tabernan.

DANTZA
AZKOITIA Oi lur, oi lur. Sahatsa

dantza taldea, Iraurgi abesbatza
eta Azkoitiko Musika Banda.
b Bihar, 19:00etan, Baztartxon.
DONOSTIA Maitasunaren

materia(lak). Mireia Delgado eta
Uribarri Atxotegi.
b Bihar, 18:00etan, Liburutegi
Nagusian.

ERRENTERIA Xenpelar Saria.

Kanporaketa. Bertsolariak: Maddi
Aiestaran Iparragirre, Josu Ibarguren, Igauri Lopetegi, Unai Mendiburu, Maite Sarasola eta Josu
Txoperena Iribarren.
b Gaur, 19:30ean, Xenpelar
etxean.

DONOSTIA Manuela Rios flamen-

ko dantzaria. Mercedes Cortes
ahotsa eta Jordi Flores gitarra
jotzailea.
b Bihar, 19:00etan, El duende de la
Sole flamenko zentroan.
HONDARRIBIA Otsoa.

ERREZIL Bertso afaria. Bertsola-

riak: Amets Arzallus eta Andoni
Egaña.
b Gaur, 21:00etan, Labea
jatetxean.
HONDARRIBIA Bertso afaria. Ber-

HONDARRIBIA Intimísimas.

poteoa. Bertsolariak: Amaia Agirre
eta Andoni Egaña.
b Bihar, 18:00etan,
Orbela tabernatik hasita.

tsolariak: Miren Amuriza eta Igor
Elortza. Gai jartzailea: Unai Elizasu.
b Bihar, 21:00etan, Itsaslur
elkartean.

Proyecto Larrua.
b Bihar, 20:00etan, Itsas Etxean.
ZARAUTZ Dead. Lasala.
b Gaur, 20:00etan, Modelon.

@
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Zuzendaria aldatuta,
«inflexio puntu bat»
izango du Titirijaik
Bihar hasiko da Tolosako txotxongiloen jaialdia, eta herria
txotxongiloz beteko da azaroaren 27ra arte b Juanjo Herrero
eta Estitxu Zaldua dira Topic zentroko zuzendari berriak
Unai Zubeldia

«Urduri» dator aurtengo Titirijai
jaialdia, «ziurtasunik gabe, baina
itxaropentsu». COVID-19aren
ondorengoa izateak bihurtu du
«berri», baina baita uztailean Topic Tolosako Nazioarteko Txotxongilo Zentroan izan zuten zuzendari aldaketak ere. Idoia Otegiri eta Xabier Ormazabali lekukoa hartuta, Juanjo Herrero kataluniarra eta Estitxu Zaldua
beasaindarra dira zentroko zuzendari berriak. «Berrogei urteko
esperientzia dauka Tolosako txotxongiloen jaialdiak, baina lehenengoa izango da guretzat. Beraz,
oso edizio berezia izango da, inflexio puntu bat izango delako denontzat». Bihar hasi eta azaroaren 27ra arte egingo dute Tolosako
Titirijai jaialdia, eta hurrengo bederatzi egunetan 30 ekitaldi baino
gehiago izango dira herriko hainbat gunetan.
«Aurtengo programazioa erdi
lotuta jaso dugu», aitortu du Herrerok. «Guk itxi ditugu kontratuak konpainiaren batzuekin,
baina martxan doan tren batera
igo gara, nolabait esatearren. Beraz, hurrengo urteetan nabarituko da hobeto gure ekarpena».
Zaldua eta biak «ilusioz gainezka» iritsi dira Topiceko zuzendari

kargura. «Aurretik ere ezagutzen
genuen bai Topic eta bai Titirijai
jaialdia, gonbidatu gisa etorri izan
ginelako urteren batean. Baina
barrunbeak ezagutzen ari gara
orain, eta harrigarria da zenbateko lana egiten den Topic zentroan
urte osoan».

Bi zuzendari berriek ez dute
egin nahi «aldaketa drastikorik», baina etorkizun hurbilean
«findu» egin nahi dute Topicen
eta Titirijairen eskaintza. «Gipuzkoako eskoletako haurrei beste
eskaintza bat egin nahi diegu Titirijain; urte asko daramatzate gurera etorriz, baina pedagogia lan
handiagoa egin nahi dugu neskamutilekin».
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Eskolei begirako lana

«Martxan doan tren
batera igo gara gu.
Beraz, hurrengo
urteetan nabarituko da
hobeto gure ekarpena»
«Txotxongiloak
haurrekin lotzen ditugu
oharkabean; ikuspegi
hori aldatu behar dugu.
Hezkuntza kontu bat da»
«Entresaka bost lerro
testua asko dagoenean
haize pixka bat emateko
da, ez alferrontziek
gutxiago idaz dezaten»
Juanjo Herrero
Topic Tolosako Nazioarteko
Txotxongilo Zentroaren zuzendaria

Alde horretatik, eskoletarako
programazioari dagokionez, zortzi ikuskizun eskainiko dituzte
aurten, ohi bezala, goizetan, Markeliñe Bizkaiko konpainiaren
Gran Mamut saio mutua tartean
—datorren astelehenean izango
da, 10:00etatik 12:30era—. Gaurgaurkoz, Gipuzkoako eskolei eta
Nafarroako gutxi batzuei bideratzen diete eskaintza. «Baina hori
ere zabaldu nahiko genuke, ahal
den neurrian noski, Gipuzkoan
funtzionatzen duenak berdinberdin funtziona dezakeelako
beste probintzia batean ere». Bizkaia jarri du adibide gisa.
Eskoletarako eskaintza fintzeaz gain, «formakuntzan» ere
pausoak eman nahiko lituzkete bi
zuzendari berriek. «Azken sei urteotan Unima Euskal Herria elkartearekin elkarlanean egin

2

dugu udazkeneko eskola, baina
ez dauka parte hartze handirik,
eta egitura aldatu nahi diogu».
Titirijairi dagokionez, bi ikuskizun izango dira bihar, jaialdiaren
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lehen egunean: Ici et là, La Main
d’Oeuvres Frantziako konpainiaren lana, 12:00etan eta 17:00etan,
Topicen; eta Teatro Paraiso Arabako konpainiaren Leihoak lana,
18:30ean, Topicen bertan. Mutua
izango da lehen ikuskizuna eta
euskarazkoa bigarrena. Urteroko
egiturari jarraituz, Herrerok zehaztu du aurten ere lau oinarri nagusi izango dituela Titirijaik: familia guztiarentzako ikuskizunak, helduentzako eskaintza, kale ikuskizunak eta eskoletako
programazioa. Horrez gain, lau
erakusketa eta hiru jardunaldi ere
izango dira.
Herrerori «zaila» zaio ikuskizunen bat besteen gainetik jartzea. «Baina helduentzako eskaintzan, aipagarria da Toni
Rumbau kataluniarraren hitzal-

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 18a

TITIRIJAI JAIALDIA
Bihar hasi eta azaroaren 27ra
arte egingo dute aurtengo Tolosako Titirijai jaialdia. Adin guztietako ikusleentzako egitaraua
osatu dute antolatzaileek.
Familientzako ikuskizunak
Bihar eta igandean. Ici et là.
La Main d’Oeuvres konpainia
(Frantzia). 12:00etan eta
17:00etan, Topicen. Saio mutua.
Bihar. Leihoak. Teatro Paraiso
(Euskal Herria). 18:30ean,
Topicen. Euskaraz.
Igandean. Gran Mamut.
Markeliñe (Euskal Herria).
18:30ean, Topicen. Mutua.
Azaroak 25 (ostirala). Quiero
la luna. Particulas elementales
(Portugal). 19:00etan, Sestaoko
Musika Eskolan. Gaztelaniaz.
Azaroak 26 (larunbata).
Bianco. Labu Teatro (Katalunia). 18:00etan, Topicen.
Mutua.
Azaroak 26 (larunbata) eta
azaroak 27 (igandea). Gure kanoa. Zurrunka (Euskal Herria).
17:00etan, Leidorren. Euskaraz.
Azaroak 26 (larunbata) eta
azaroak 27 (igandea). Gnoma.
Pea Green Boat (Katalunia /
Ingalaterra). 12:00etan eta
17:00etan, Topicen. Gaztelaniaz.
Azaroak 27 (igandea). Gizon
zoriontsuaren alkandora.
Teatro Paraiso (Euskal Herria).
18:30ean, Topicen. Euskaraz.
Helduentzako ikuskizunak
Azaroak 21, astelehena.
Kazu. Singe Diesel (Frantzia).
20:30ean, Topicen. Gaztelaniaz.
Azaroak 22, asteartea. El titiritero, el doble y la sombra.

1 Titelles de Lleida. Kataluniako

di-ikuskizuna. Eskularru-txotxongiloaren teknika klasikoetan
barrena ibiliko da».
Ordutegiei dagokienez, helduen ikuskizunetan aurreratu

konpainiaren ¿Dónde vas, Moby
Dick? ikuskizuna. Azaroaren 24an
eskainiko du Tolosako jaialdian.
2 Pelele. Frantziako konpainiaren La muerte de Don Cristobal.
Azaroaren 25ean taularatuko dute.
3 Markeliñe. Bizkaiko konpainiaren Gran Mamut. Etzi izango da.
ARGAZKIAK: TOPIC

Toni Rumbau (Katalunia).
20:30ean, Topicen. Gaztelaniaz.
Azaroak 23, asteazkena. Robot.
David Zuazola (Txile). 20:30ean,
Topicen. Mutua.
Azaroak 24, osteguna. El tiempo de las tortugas. Dora Cantero
(Katalunia). 20:30ean, Topicen.
Gaztelaniaz.
Azaroak 25, ostirala. La muerte
de Don Cristobal. Pelele (Frantzia).
20:30ean, Topicen. Gaztelaniaz.
Kaleko ikuskizunak
Azaroak 20 (igandea) eta azaroak 27 (igandea). Larun.
Jokai (Euskal Herria). 11:00etan,
12:00etan, 13:00etan, 17:00etan
eta 18:00etan, Zerkausian.
Mutua.
Azaroak 26, larunbata. Jauja.
Titiriteros de Binefar (Espainia).
20:30ean, Zerkausian. Gaztelaniaz.
Eskoletarako programazioa

Azaroak 24, osteguna. Orbital.
Farres Brothers (Katalunia).
10:00etatik 12:30era, Leidorren.
Gaztelaniaz.
Azaroak 24, osteguna.
¿Dónde vas, Moby Dick?.
Titelles de Lleida (Katalunia).
10:00etatik 12:30era, Topicen.
Gaztelaniaz.
Azaroak 25, ostirala. Bianco.
Labu Teatro (Katalunia).
10:00etatik 12:30era, Topicen.
Mutua.
Erakusketak
2023ko otsailaren 28ra arte.
Jordi Bertran, txotxongilolariaren
45 urte. Topicen.
Bihartik azaroaren 27ra. Titirijairen 40. urteurrena. Topicen.
Bihartik azaroaren 27ra. Txotxongilo erakusketa erakusleihoetan. Tolosako saltokietan.
Azaroaren 26an eta 27an.
Argien hiria. Topicen.

Azaroak 21 (astelehena) eta
azaroak 22 (asteartea). Controvento. Michele Caffagi (Italia).
10:00etatik 12:30era, Leidorren.
Mutua.
Azaroak 21, astelehena.
Gran Mamut. Markeliñe
(Bizkaia). 10:00etatik 12:30era,
Topicen. Mutua.
Azaroak 22, asteartea. Mentira
cochina. Cal Teatre (Katalunia).
10:00etatik 12:30era, Topicen.
Gaztelaniaz.
Azaroak 23, asteazkena. Folk
Magic from Pirin. Blagoevgrad
State Puppet Theater (Bulgaria).
10:00etatik 12:30era, Leidorren.
Mutua.
Azaroak 23, asteazkena. La increíble historia de Elzear Duquette. Don Davel (Frantzia).
10:00etatik 12:30era, Topicen.
Gaztelaniaz.

Jardunaldiak

egin dute hasiera: 22:00etan hasi
beharrean, 20:30ean hasiko dira
saioak, «gazte eta nerabeek ere
aukera izateko». Hizkuntza aztertuta, berriz, helduen ikuskizunetan gaztelaniaz dira bost obretatik lau, eta mutua izango da
bosgarrena. «Euskarazko obrak
badaude; lau konpainia dauzkagu aurten: Jokai, Markeliñe, Teatro Paraiso eta Zurrunka. Baina

egia da kostatu egiten dela helduentzako ikuskizunak lotzea».
Topiceko zuzendariak jakinarazi
du saiatu direla Bilboko Atx Teatroarekin, «baina ezinezkoa izan
zaie Tolosara etortzea». Helduentzako euskarazko txotxongilo lanen falta, neurri batean,
«hezkuntza kontu bat» ere badela uste dut Herrerok. «Eta ez
Euskal Herrikoa bakarrik. Txo-

Azaroak 23, asteazkena. Txotxongiloa ezagutzarako eta eraldaketarako tresna gisa gatazken
bihotzean. Karim Dakroub eta
Dadi Pudumjee. Moderatzailea:
Toni Rumbau. 17:00etatik
19:00etara, Topicen.
Azaroak 24, osteguna. Txotxongilo antzerkiaren barruko indarkeria edo, beste hitz batzuetan
esanda, txotxongilo berberek sortutako indarkeria. Paz Tatay, Eugenio Navarro eta Roberta Colomo. Moderatzailea: Toni Rumbau. 17:00etatik 19:00etara,
Topicen.
Azaroak 25, ostirala. Txotxongilo-antzerkiaren inguruko kanpoko indarkeria. Adolfo Ayuso eta
David Zuazola. Moderatzailea:
Toni Rumbau. 17:00etatik
19:00etara, Topicen.

Proposamena 15

Txotxongiloak
Azaroaren 26an
omenaldia egingo
diote Idoia Otegiri

R

COVID iraunkorraren eraginez, Idoia Otegi Tolosako Topiceko zuzendariak
kargua utzi behar izan zuen
duela bi urte —erabateko elbarritasuna eman diote—. Xabier
Ormazabalek ordezkatu zuen
behin-behinean, eta joan den
uztailetik Juanjo Herrero eta Estitxu Zaldua dira Topiceko zuzendari berriak. Bi horiek eta
Topic zentroak berak ez daukate ahaztuta, ordea, Otegiren
ekarpena —hura da Tolosako
txotxongilo jaialdiaren sortzaileetako bat—, eta, Titirijai jaialdiaren barruan, azaroaren 26an,
omenaldia egingo diote zuzendari ohiari, 19:00etan, Topicen
bertan.

txongiloak haurrekin lotzen ditugu oharkabean, eta ikuspegi hori
aldatu behar dugu. Frantzian,
Belgikan, Ingalaterran... beste herrialde batzuetan egiten badute,
hemen zergatik ez?».

Saltokiak, apainduta
Tolosako Titirijai jaialdiak badauka beste bereizgarri bat ere: herriko saltokiak txotxongiloz apaintzen dituzte urtero-urtero, eta
aurten ere ez da faltako erakusleiho apainik. «Ederra da egun
horietan Tolosan barrena paseatzea, eta, hain justu, horrek harritu gintuen asko gonbidatu gisa
etorri ginenean. Zoragarria da
herriaren inplikazioa. Guztiek
parte hartu nahi dute festa handi
honetan». Aurten, berritasun
gisa, zehaztu egin dute erakusleihoetarako gaia. «Gai librean
aritzen ziren orain arte, baina
kolekzioka ariko gara aurrerantzean. Aurten indonesiar jatorriko Wayang Golek txotxongilo
tradizionalak izango dira protagonistak».

OSTIRALA, 2022ko azaroaren 18a
Zuzendaria: Unai Zubeldia. Argitaratzailea: Euskal Editorea
Lege gordailua: SS-1514-2010
www.gipuzkoa.hitza.eus b gipuzkoa@hitza.eus
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Mende laurdena bete du Gizaide
fundazioak, buru osasuneko arazoak dituztenei laguntzeko sortutako fundazioak. Urteurrenaren
harira, Osasun mental ona izateko komunitateak duen garrantzia izeneko jardunaldia egingo
du gaur, Donostian. Kontxi Elexpe (Irura, 1966) Gizaideko lehendakariaren esanetan, prebentzioari begira, berebiziko garrantzia
du komunitateak.
25 urte egin ditu Gizaide fundazioak. Zer helbururekin sortu
zen?
1997an, fundazioan lanean hasi
ginenean, buru osasunaren mundua nahiko ezezaguna zen artean.
Osasun mentaleko arazoak zituzten eta marjinazio arriskuan zeuden emakumeekin hasi ginen.
Pisu bat ireki genuen Donostian,
Ategorrieta auzoan, emakumeentzat bakarrik, eta eguneko zentro misto bat haren azpiko aldean.
Horrelaxe hasi ginen.
Egun, hiru etxe dituzue: bi emakumeentzat, Donostian, eta
beste bat gizon eta emakumeentzat, Andoainen. Eguneko
zentro bat ere badu Gizaidek,
eta, salestarrekin elkarlanean,
prestakuntza tailer bat eskaintzen duzue. Zer helburu nagusirekin lan egiten du fundazioak?
Gizaideren helburua da erabiltzaileei beren prozesu pertsonalean laguntzea. Toki bat emateaz
gain, askok apurtuta edukitzen
dituzte familiarekin loturak, eta
horiek berriro sortzen laguntzen
diegu guk; beren autonomia lantzen dugu; gizarteratzea ere lantzen dugu... Azken batean, buruko arazoak dituzten pertsona
hauek oso estigmatizatuta daude,
eta bai beraiei eta bai kanpokoei
beldur pixka bat ematen die harreman horiek sortzeak. Beraiek
protagonistak direla, berriro bizipoza izan dezaten lagundu nahi
diegu.
Zenbat erabiltzaile dituzue?
Iaz 52 erabiltzaile izan genituen.
25 urte hauetan Gizaidek izandako zein mugarri aipatuko zenituzke?
Ilusio handiz hasi ginen, baina
gogorra izan zen hasiera. Hiru
dira Gizaideren sortzaileak: Gipuzkoako Caritas, Angeluko mojen komunitatea eta salestarrak.
Hiru erakunde horiei esker lan
egin genuen 2009ra arte, programa guztien kostuak geure gain
hartuz, ordura arte ez baikenuen
inolako hitzarmenik. 2009an
sinatu genuen hitzarmena Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
—oraindik ere badugu—, eta gure-

tenak, ez diagnostiko bat duten
pertsonatzat bakarrik. Alde horretatik, sentsibilizazioari izugarrizko garrantzia ematen diogu:
gai hauek azalarazteari, ezagutarazteari eta beldurrak kentzeari.
Urteurrenaren harira, jardunaldi
bat egingo duzue gaur: Osasun
mental ona izateko komunitateak duen garrantzia izenburua
izango du, eta gaian adituak diren hainbatek parte hartuko
dute. Gizaiden ere eredu komunitario horren garrantzia nabarmentzen duzue. Zergatik?
Buruko gaixotasunak ezgaitasunen faktore garrantzitsu bihurtuko dira hemendik denbora gutxira: 2030erako, laneko gaixoaldien arrazoi nagusia izango dira,
eta, lehen arretako kontsultetan,
kontsulten %10 inguru antsietateari eta buru arazoei buruzkoak

SOLASEAN

«Aldundiarekin
hitzarmena dugunez,
oinarrizko sareetatik
etortzen dira gaur egun
gure erabiltzaileak»
«2030erako, laneko
gaixoaldien arrazoi
nagusia izango dira
buru osasunari
lotutako arazoak»

ANDONI CANELLADA / FOKU

«Erabiltzaileei beren
prozesu pertsonalean
laguntzea da helburua»
Kontxi Elexpe b Gizaide fundazioko lehendakaria
Buruko gaixotasunak diagnostikatuak dituztenekin lan egiten du Gizaide
fundazioak. Oraindik ere «estigmatizazio» handia jasaten dutela esan du
Kontxi Elexpek, eta gizartea sentsibilizatzeko beharra nabarmendu du.
tzat oso garrantzitsua izan zen, ez
bakarrik diru iturri garrantzitsua
zelako, baita administrazioaren
aldetik ere gai honekiko erantzukizun bat adierazten zuelako ere.
Beste mugarri bat izan zen 2018an
Andoainen dugun etxea ireki izana, bi etxe izateari utzi eta hiru
izango genituelako aurrerantzean, eta Gipuzkoara ere zabaldu ginelako.
Nork bideratzen ditu erabiltzaileak Gizaidera?

Aldundiarekin hitzarmena dugunez, oinarrizko sareetatik etortzen dira gaur egun erabiltzaileak, hau da, lehen harrera egiten
duten osasun mentaleko zentroetatik. Denek dituzte buru gaixotasunen diagnostikoak: askotariko diagnostikoak. Larritasun
nahiko handiko gaixotasunak dituztenak artatzen ditugu.
Aipatu duzu Gizaide sortu zenean buru osasunaren arloa ezezagunagoa zela. Alde horreta-

tik, igartzen duzue aurrerapausorik?
Zorionez, orain gehiago hitz egiten da depresioaz eta abarrez, eta
hori ona da, baina oraindik eskizofrenia eta horrelakoak aipatzen
direnean, beldur pixka bat ematen du. Estigma horiei aurre egiteko, oso inportantea da gizartea
sentsibilizatzea. Txorakeria bat
dirudi, baina arazo batzuk dituzten pertsonatzat hartu behar ditugu gaixotasun mentalak dituz-

izango dira. Asko hitz egiten da
antsietateaz eta depresioaz, baina
nola landu errealitate horiek gero
eta gizarte lehiakorragoa baldin
badugu? Dena da zertan garen
onenak, eta ertzean jende asko ari
gara uzten. Horri aurre egiteko,
guretzat oso inportantea da taldea, entzutea, ondoan egotea, komunitatea sortzea eta elkarrekin
lan egitea prebentzio faktore moduan. Gure ustez, prebentzio hori
egin daiteke harreman pertsonalen bidez, komunitatea landuz,
elkarren artean hitz eginez eta
egonez. Hortik doa gure komunitatearen zentzua.
Behin urteurrena ospatuta, zein
lehentasun ditu esku artean Gizaidek?
Errealitateak aldatu egiten dira,
gure erabiltzaileen profilak ere
bai, eta haiekin batera aldatu behar ditugu guk ere gure jokatzeko
erak. Profesional taldearekin eta
boluntarioekin batera, aurrerantzean ere hainbat eragilerekin elkarlanean jarraituko dugu osasun mentaleko sarean. Prebentzioan sakondu nahi dugu, eta
gizartearen inplikazioa ere oso
garrantzitsua da guretzat. Elkarren zaintza indartu nahi dugu,
eta baliabide gehiago eskatzen ere
jarraituko dugu, beharrak ere
gero eta handiagoak baitira.

