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Gazteak

Miren Garate 

G
i p u z k o a k o

Foru Aldun-

diak egindako

Bizilekuari lo-

tutako gazteen

mugikortasu-

na Gipuzkoan izeneko txostenak

jasotzen duenez, Donostiako

3.375 gaztek Oiartzualdeko eta

Buruntzaldeko herrietara jo dute

2010-2020ko aldian. Nabarmen

gutxiago izan dira kontrako bidea

egin dutenak: bi eskualde horie-

tako 2.510 gazte joan dira hiribu-

rura.

18 eta 34 urte bitarteko gaztee-

kin osatu du ikerketa aldundiak,

eta hiri barruan ere, auzoz auzo,

ikusten dira aldeak: hiri erdigu-

netik gertuen dauden auzoek gal-

du dute gazte gehien. «Badirudi

alokairuen prezioak altuak diren

eremuetan gazteen etorrerak be-

hera egin duela», jartzen du txos-

tenaren ondorioetako batean.

Desazkunde turistikoaren aldeko

Bizilagunekin plataformaren esa-

netan, ikerketak agerian uzten du

hiriaren eredua aldatzeko beha-

rra. «Gazteen kanporatzearen fe-

nomeno esanguratsua bizi dugu,

eta horrek hiriak bere bizigarrita-

suna eta bere bizia galtzeko pro-

zesua areagotzen du modu kez-

kagarrian».

Maddi Juanikorena, Egoi Al-

berdi, Maria Mungia eta Garazi

Castaño dira etxeen prezioenga-

tik Donostiatik alde egin duten

gazteetako batzuk. 

MADDI JUANIKORENA

«Donostiara itzuli nahi
dut, baina panorama
beltza ikusten dut»

Donostiako Gros auzokoa da

Maddi Juanikorena, eta, hain zu-

zen, bi urte daramatza Pasaian bi-

zitzen. «Emantzipatzeko hautua

egin nuenean, ezinezkoa zen ni-

retzat Donostian geratzea, baina

ez Grosen bakarrik, beste auzoe-

tan ere garestiegi zeuden etxe-

ak». Kontatu du Grosen etxeen

alokairuko batez besteko prezioa

hilean 1.000-1.300 euro artean

dagoela. «Berez, Pasaian bertan

ere etxe bat lortzeko erraztasun

handirik ez nuke izango. Zortea

izan dut, eta senide batena zen

etxean bizi naiz orain».

Ez du lotura handirik Pasaiare-

kin. «Lotara etortzen naiz». Izan

ere, «trantsizio» moduan ikus-

ten du Pasaiako egonaldia, eta

esan du horrek ere baduela eragi-

na. «Donostiara itzultzeko asmoa

dudalako-edo, ez dut nire bizitza

Pasaian garatu eta bizitza soziala

Donostian egiten jarraitzen dut»,

dio Juanikorenak. Argi du bere

asmoa eta erronka noizbait Do-

nostiara itzultzea dela, eta, ahal

bada, Grosera. «Ez dakidana da

noiz arte luzatuko den trantsizio

hau. Donostiara itzuli nahi dut,

baina errealista izanda, panora-

ma beltza ikusten dut».

Gaur-gaurkoz, nahiko ondo

moldatzen dela azaldu du. «Lana,

harremanak eta militantzia Do-

nostian ditut, eta distantzia nahi-

ko laburra denez, ez zait hain de-

serosoa egiten joan-etorrian ibil-

tzea». Grosen dituen loturak

mantentzeko ahalegina egiten

du. Alabaina, ikusten du egunero

2010etik 2020ra bitartean, 3.375 gazte donostiar joan dira Oiartzualdeko eta Buruntzaldeko herrietara
bizitzera. Aldaketa etxeen prezioengatik egin duten gazte batzuek kontatu dute Donostiari begira
jarraitzen dutela. Bizilekua aldatzeak harremanetan eta zaintzarako aukeran eraginak dituela diote. 

Gero arte izan nahi duen agurra 
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Gazteak

han ez egoteak komunitate ho-

rrekiko atxikimenduan badituela

ondorioak. «Lehen, auzoan gara-

tzen nuen aisialdia, erosketak

han egiten nituen... Orain, ez».

Gros bera ere asko aldatu dela

esan du. «Gaztetxearen sorrera

bizi izan dut nik, elkartegintza

oso indartsu zegoen auzo bat, jai

oso indartsuak zituena, elkar eza-

gutzeko espazioak eta plazak zi-

tuena, taberna herrikoiak zitue-

na...». Orain, berriz, gero eta tu-

rismoari bideratuagoa dagoen

auzo bat ikusten du. «Hezkuntza

paisaiak berak ere gehiago sentia-

razten zaitu Europako edozein hi-

ritan, Euskal Herrian baino».

EGOI ALBERDI

«Ni oraindik ere
Donostiara 
itzuliko nintzateke»

«Aukera emango balidate, ni

oraindik ere Donostiara itzuliko

nintzateke», esan du Egoi Alber-

dik. Donostiarra da, eta donostia-

rra du bikotekidea, baina Herna-

nin bizi dira 2017tik. Babes

ofizialeko etxe bat egokitu

zitzaien, eta herriarekin aparteko

loturarik ez zuten arren, erabaki

zuten sortutako aukerari heltzea

eta erostea. «Gure gurasoak

Donostian bizi dira, eta lagun kua-

drillak ere han ditugu. Guretzat

errazena eta erosoena zen Donos-

tian geratzea».

Alberdiren esanetan, Astiga-

rragara, Errenteriara eta abar joan

dira beren lagun asko ere. Herna-

nin, hutsetik hasi behar izan dute-

la dio. «Bi ume ditugu, eta parke-

an muntatu dugu saretxo bat, bai-

na hasieran ez genuen ezagunik

inguruan». Haur parkeko lagun

talde horretan, erdiak donostia-

rrak direla esan du. Bizitza Herna-

nin egiten dute orain. «Nire lagu-

nak orain hamabost egunean

behin ikusten ditut. Egunerokoak

eramaten zaitu bizitza umeak di-

tuzun tokian egitera. Umeak her-

naniarrak dira».

Donostiatik alde egindako gaz-

teen datuak entzunda, Alberdik

azaldu du Eneko Goia alkateak iaz

egindako adierazpen batzuk

etortzen zaizkiola gogora: norbe-

re auzoan zahartu nahi izatea

mokofin samarra izatea zela esan

zuen Goiak. «Amorru handia

ematen du hori entzuteak. Zure

eguneroko bizitza inguru batean

sortu duzu, eta ezin duzu han ja-

rraitu». Amara auzokoa da Al-

berdi, eta hara itzuli nahiko luke.

«Ilusioa egingo lidake noizbait

bueltatzeak, baina etxea erosia

dugu Hernanin, eta ia ezinezko-

tzat daukat. Ea ondorengoek

behintzat aukera hori duten».

Donostian bezala, Hernanin

ere etxeak «izugarri» garestitu

direla gaineratu du. Alberdik dio

berez ez dela etxea erostearen al-

dekoa. «Ni alokairuaren aldekoa

naiz, baina alokairu sozial baten

aldekoa. Gaur egungo prezioak

ezin dira ordaindu; beste baten

hipoteka ordaintzen duzu». 

MARIA MUNGIA

«Lagunak eta familia
zaindu nahi baditugu,
gertu izan behar ditugu»

Bikotekideak eta biek elkarrekin

bizitzera joatea erabaki zutenean,

duela hiru urte inguru, hasieran

Donostian, Amaran hasi zen etxe

bila Maria Mungia, bere auzoan.

Lasarte-Oriakoa du bikotekidea,

eta hara joan dira azkenean. «La-

sarten merkeago daude etxeak, eta

ni Donostian oso-oso gustura bizi-

ko nintzatekeen arren, hona etorri

ginen». Kilometrotan distantzia

handia ez izan arren, kontatu du

Lasarte-Orian bizitzea ez zaiola

hain erosoa egiten. «Adibidez, os-

tegun batean lagunekin afaldu

nahi badut, 22:00etan izaten dut

azken autobusa. Edo lantokitik

etxera etortzen bazara, normalean

gero ez zara Donostiara itzultzen».

Nabarmendu du Donostian bizi

nahiak ez duela zerikusirik hon-

dartzatik gertu egoteko gogoare-

kin. Zaintzaren gaian jarri du az-

pimarra. «Lagunak eta familia

zaindu nahi baditugu, gertu izan

behar ditugu, besteak zaintzeko

eta norbera zaindua izateko».

Eman izan dizkio buelta batzuk

gaiari. «Neure buruari galdetzen

diot zer sare izango nukeen he-

men seme-alabak izatea erabaki-

ko banu. Bikotekidea Lasartekoa

da, baina haren gurasoak hilda

daude eta arrebak ez dira hemen

bizi». Mungiaren ama hilda dago,

eta aitaren zaintzak ere ardura-

tzen du. «Beste herri batera joa-

ten zara, sarea galtzen duzu, eta

dena konplikatzen da».

Alokairuan bizi dira gaur egun,

baina etxea erostekoak dira La-

sarte-Orian bertan. «Beti begira-

tzen dut Donostian zer dagoen,

baina han etxe bat erosteak esan

nahi du betiko pobretzea eta beti

diruari begira bizitzea, Lasarten

ere asko garestitu diren arren». 

Egoerak amorrua ematen dio.

«Etxebizitzaren prezioarekin ha-

rrapatuta gauzkate. Ezin dugu la-

na utzi, baldintza prekarioak izan

arren. Gazte pila baten energia

guztia zentratu da lanean eta etxe-

an bakarrik». Era berean, irudi-

tzen zaio kontuan hartzekoa dela

herritar batzuek ez dutela donos-

tiar gazteek izan dezaketen sarerik,

eta horien egoera okerragoa dela.

GARAZI CASTAÑO

«Gurasoen etxera
itzultzen ikusten nuen
neure burua»

Hiru urte Errenterian egin ostean,

hilabete honetan Donostiara itzu-

li da Garazi Cataño. «Lortu dut

Donostiako periferiara itzultzea,

baina merkatuko arauetatik kan-

po, lagun batek mesedea egin di-

dalako». Altza auzokoa da Cas-

taño, eta Intxaurrondo auzora

joan zen aurrena, duela lau urte,

pisu partekatu batera. «Hilean

900 euro ordaintzen genituen,

kontraturik gabe». Lagun batzuk

Errenteriara zihoazenez, haiekin

joan zen, etxe merkeago batera.

Kontratua amaituko zitzaiela eta,

azaldu du Errenterian bertan bes-

te etxe bat hartzeko aukera ere

aztertu zuela. «Baina Errenteria

ere garestitu da. Pentsatzen dut

Donostiatik hainbeste gazte joa-

teak ere izango duela eragina».

Aitortu du bolada batean gaizki

pasatu duela. «Ikusten nuen dena

oso garesti zegoela, eskaintzarik

ez zegoela... 27 urterekin, eta urte

batzuk emantzipatuta egon oste-

an, gurasoen etxera itzultzen

ikusten nuen neure burua». Hain

zuzen, lagunak «zortez» eskaini-

tako aukera egokitu izan ez bali-

tzaio, gurasoenera itzuli beharko

zuela azaldu du altzatarrak. 

Castañorentzat garrantzitsua

da Donostian bizitzea. «Hemen

ditut harremanak, lana... Neure

burua Donostia ekialdean koka-

tzen dut». Horri lotuta, erdigune-

ko auzoetako prezioei buruz

gehiago hitz egiten den arren, gai-

nerako auzoetan ere egoerak

okerrera egin duela nabarmendu

du. «Jendea periferiara ari da joa-

ten, prezioak garestitu egiten

dira, eta periferiakook ezin diegu

prezio horiei aurre egin». 

Iruditzen zaio etxebizitzaren

gaian «arduragabekeria politiko

handia» dagoela. «Galdu da

etxebizitza eskubide bat izatearen

zentzua, eta dirua egiteko bitarte-

ko bat gehiago bihurtu da. Ez da

posible». Emantzipatzeak, gaur

egun, bizitzako beste alderdi ba-

tzuk «hipotekatzea» dakarrela

uste du. «Badakizu ezingo duzula

ikasten jarraitu, edo hainbeste

bidaiatu...».



Urko Etxebeste Hondarribia 

Herriko giroan eragitea eta negu-

ko asteburu hilei kolorea ematea,

elkarlanean eta euskaraz saretu-

ta. Eta ez herrigunean bakarrik,

baita auzoetan ere. Horiek dira

Hondarribiko Herri Olinpiaden

izaera identifikatzeko ideietan

koskarik gorenean agertzen diren

esaldiak. Gazteak eta ez hain gaz-

teak jada ari dira esaldi huts diren

horiei karriketan forma ematen.

Jolas eta joko kolektiboak dituzte

horretarako lanabes: otsailaren

25ean egin zuten, aurkezpenaz

gain, lehen jardunaldia, eta mar-

txoaren 19an, bigarrena. Apirila-

ren 15ean, maiatzaren 7an eta

ekainaren 3an dira hurrenak. 

Hondarribiko Herri Olinpia-

den hirugarren aroa da aurten-

goa. Lehenak, Gipuzkoan errefe-

rentzia izan zenak, 1987tik 1996ra

iraun zuen —Hondarribiko herri

olinpiadakdokumentalean jaso-

ta dago orduko espiritua—. Biga-

rrena 2014-2017 urteen artean 

garatu zuten. Sei urte geroago,

aurten hartu dute, berriz ere,

Hondarribiari bizia emateko bi-

dea; 27 talde ari dira hasiera bate-

an, 410 bat kide guztira. «Gurean,

berez, gazteek elkar ezagutzea ez

da garrantzitsua, era batera edo

bestera gehienek ezagutzen bai-

tugu elkar», hasi du azalpena

Urko Iridoi Hondarribiko Komite

Olinpikoko kideak. «Hondarri-

bia ez da hain handia, baina herri-

ko aisialdia oso-oso murritza da.

Gazteentzat bi taberna eta disko-

teka bat daude, besterik ez». 

Herrian berotasun bila
Olinpiadak aisia giroan elkarre-

kin egoteko «aukera bakarra»

direla esan du Iridoik. «Herrian

ez dago ezer, eta, gu ez bagara

mugitzen, nor mugituko da?».

Kolore bizikoa da kuadrillen arte-

ko elkargunearen irudi nagusia

edo logoa, laranja-gorri tonu na-

barikoa. «Ez nago erabat ados

esaten dutenean herriari kolorea

ematea dela gure asmoa. Kolorea

baino gehiago, berotasuna eta sua

eman nahi dizkiogu. Hori irudi-

katu nahi izan dugu logoarekin»,

azaldu du Hondarribiko Komite

Olinpikoko kideak. 

Jardunaldi bakoitzean, jokoak

eta jolasak 27 taldeek antolatzen

dituzte —bospasei taldek jardu-

naldiko—, baina bada koordinazio

lanean aritzen den talde eragile

bat: Komite Olinpikoa. «Herri gi-

roa sortzen ari gara; Hondarri-

bian ez dago halakorik. Gure he-

rria oso polita eta turistikoa da,

baina beti izan dugu Gipuzkoako

beste herri batzuetan izaten den

giroaren inbidia». 

Iridoik kontatu du Herri Olin-

piaden logika ezagutzeko lehen

eta bigarren aroetan antolaketa

lanetan ibili zirenekin bildu zirela

eurak; hau da, gaur egun antola-

keta lanetan ari diren guztiek ez

zituzten ezagutu aurreko aldieta-

ko kide guztiak. «Kuadrillen in-

plikazioa ezinbestekoa da, gaine-

ra, horrelakoetan. Guk asanblea

bidez hartzen ditugu erabakiak,

eta talde bakoitzak boto bat du.

Oso sanoa da dena». 

Otsailaren 25eko hasierako

ekitaldian, taldeak aurkeztu, su

olinpikoa piztu, eta taldekako jo-

koei ekin zieten Hondarribian.

Martxoaren 19ko jardunaldian,

berriz, herri osoan barrena Altxo-

rraren bila jolasa egin zuten.

«Herri osoan barrena» horri az-

pimarra egin dio Iridoik. «Igande

batez egin genuen bigarren jar-

dunaldia, eta, igandea izateko, se-

kulako jendetza inguratu zen.

Hemen sekula ez dugu ezagutu

izan gazteei bideratutako igande

goiz, eguerdi edo arratsalde bat.

Antolatu genuen, eta, gainera,

ahalik eta auzo gehienetan aritu

ziren kuadrillak jolasean». 

Iridoik azaldu du herrian jar-

duera gehienak Portu auzoaren

inguruan egiten dituztela, eta

Alde Zaharra, esaterako, «turis-

ten eremu soil» dela. «Auzo asko

daude Hondarribian, eta bizia

eman behar zaie. Alde Zaharra da

horren adibidea: erabat turistikoa

da, eta, gaztetxea itxi zutenetik,

han ez dago ezer». Hain zuzen

ere, han sortuko dute giroa apiri-

laren 15ean. «Hondarribian ba-

daude gauza asko egin daitezkeen

toki ugari; gune bakarra ez da

Portu auzoa». 

Jarduerak euskaraz
Iridoik kritikatu du Hondarribian

ez daukatela gaztetxerik, ez dago-

ela aisialdi planik, udalaren alde-

tik ez daukatela egitasmo zeha-

tzik... «Eta hala gertatzen da eus-

kararen arloan ere», gaineratu

du. Komite Olinpikoko kidearen

esanetan, Hondarribian euskaraz

dakiten gazteak %90 inguru badi-

ra ere, antzeko ezagutza maila

duten herriekin alderatuta «na-

barmen apalagoa» da euskararen

erabilera. «Herri Olinpiadetan

den-dena euskaraz bideratzen

dugu guk, sare sozialetatik hasi

eta bileretaraino, eta jardunaldie-

tan ere nabari da euskara norma-

lean baino askoz gehiago erabil-

tzen dela. Horretan ere eragiten

ari garela uste dut». 

Su olinpikoa Hondarribian 
Martxan da Hondarribiko Herri Olinpiaden hirugarren aroa b Herriari bizia eman nahi diote
gazteek, uste baitute gaur egun ez dagoela eurentzako moduko aisia alternatiba egokirik

Hondarribiko hainbat kuadrilla, otsailaren 15ean, su olinpikoa pizten eta Herri Olinpiadetako taldeen aurkezpena egiten. ALAINE ARANBURU

Gazteak, martxoaren 19an, Altxorraren bila ekintzan. HONDARRIBIKO OLINPIADAK

Olinpiadak dira aisian
elkarrekin egoteko
aukera bakarra. 
Gu ez bagara mugitzen,
nor mugituko da?»

«Auzo asko daude
Hondarribian, eta bizia
eman behar zaie. Alde
Zaharra da adibidea;
erabat turistikoa da»
Urko Iridoi 
Hondarribiko Komite Olinpikoko kidea

‘‘
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R
IRITZIA
Juan Luis Zabala

Idaztearen penak
eta nekeak 

K
ontatzen duen isto-

rioa bera baino zirra-

ragarriagoa gertatzen

zaio irakurleari, ba-

tzuetan, nobelaren beraren his-

toria. Horixe gertatu zait niri Jon

Etxaide idazle donostiar sufritua-

ren Joanak joannobelarekin.

Euskaltzaletasun gotorreko eta

katolizismo integrista hertsiko

aitak zuzendutako familia batean

jaio zen Jon Etxaide 1920an, Do-

nostian, eta tristurarako eta nahi-

gaberako joera handia izan zuen

beti. Horri frankismo betean eus-

karaz idazteko hautua egin izana

gehitzen badiozu, pentsatzekoa

da irriaren distiraren antipodetan

bizi izan zela Ignazio Maria Etxai-

deren semea.

Azak ontzeko, bere burua

munduan izan den malerusik

malerusena dela esanez definitu

zuen gizonaren biografia trumoi-

tsuan oinarritutako nobela idaz-

tea bururatu zitzaion, artean gaz-

te eta sasoiko zela, 1950eko ha-

markadaren hasieran: Pierre

Topet Etxahunkoblakari bar-

koxtarrarena. Hala sortu zuen 

Joanak joaneleberria.

Ez zuen dokumentazio lan ma-

kala eginik izango Etxaide gazte-

ak Joanak joan idazten hasi ze-

nerako: Etxahunen biografia,

XIX. mendearen hasierako Zube-

roa, zubererazko hitzak eta esa-

moldeak... Lehen argitalpenak,

1955ean Itxaropenaren eskutik,

nahiko harrera ona izan omen

zuen —Francopeko Euskal Herri

hartan izan zezakeen neurrian

betiere, jakina—, baina zer hobe-

tua ugari ikusi zion egileak bere

lanari, eta 1980an berrargitalpen

zuzendu eta emendatua argitara-

tu zuen, Gipuzkoako Aurrezki

Kutxaren eskutik, 279 orrialde

zeuzkan nobela... 469 orrialdeko

bihurtuta! Hura ere agortua zen

lau urte igarotzerako. Gaitz erdi! 

Baina berezkoa zuen barruko

mina areagotu egiten zion biga-

rren argitalpenean ere nahi gabe

egindako «krimenak» ikusteak,

zer zuzendua eta zer hobetua

non-nahi, eta hala iritsi zen pla-

zara, lan askoren ondoren, hiru-

garrena, Erein argitaletxearen es-

kutik, 1986an. «Egileak ahal

duen guztia egin du», idatzi zuen

Etxaidek berak argitalpen horren

kontrazalean. «Hala ere, bere iz-

piritu konformagaitzean, gutxi-

txo egin ote duen kezka dabilkio

buruan». 1999an eta 2007an ere

berrargitaratu zuen nobela Erei-

nek, baina egileak agindutako

zuzenketa edo aldaketarik gabe,

hila baitzen ordurako. 

Orain, 2023an, Joanak joan

berrirakurtzean, nobelak konta-

tzen dituen Pettiri protagonista-

ren sufrikarioek baino gehiago

artegatu nau egilea bera, Jon

Etxaide, neurekin batera nobela

berrirakurtzen irudikatzeak,

oraindik ere han-hemenka ikusi-

tako akatsak zuzentzen, hainbes-

te urtez eta hain neke handiz 

—inongo ordenagailuren lagun-

tzarik gabe, jakina— egindako zu-

zenketak aski ez zirela jabetuz

behin eta berriz, eta, gainera, zer-

tarako hori guztia eta, azken ba-

tean, ordura arteko euskal nobe-

lagintza dezente berritu bazuen

ere, benetako modernizaziotik

pauso gutxitara geratzeko, mu-

garririk ohoragarri eta gogoanga-

rrienak beste batzuei utzita, Txi-

llardegiri eta Ramon Saizarbito-

riari batez ere.

Lihoaren penak eta nekeak

izenburua jarri zion Julian Alus-

tizak bere libururik ezagunenari.

Lihoaren lanak bezala, idazteak

ere badituela bere penak eta

nekeak —eta ez nolanahikoak—

baieztatu eta erakutsita utzi zuen

mundu hau, bertan gustura sen-

titzeko ezinduta bizi ondoren,

Jon Etxaidek, malerustasunean

Pierre Topet miretsiarekin bera-

rekin lehiatu nahi izan balu

bezala. 

Kontatzen duen
istorioa bera baino
zirraragarriagoa

gertatzen zaio
irakurleari,
batzuetan,

nobelaren beraren
historia. Horixe

gertatu zait niri Jon
Etxaide idazle

donostiar sufrituaren
‘Joanak joan’
nobelarekin

Irudiab Andoain 

Leitzarango haizeola arrasto zaharrena 
Andoaingo Burdinola taldeak Leitzaran ibarrean aurkitu duten haizeola arrastorik zaharrenaren berri eman

zuen asteartean, Andoainen bertan —irudian, taldeko kideak—. Urlion (Elduain) aurkitutakoak dira haizeola

horren arrastoak, II. Burdin Arokoak, K.a.-ko VI. eta II. mendeen artekoak. «Horrek esan nahi du inguru honetan

erromatarrak iritsi aurretik ari zirela burdina lortzen», esan zuen Xabier Cabezonek, Burdina taldeko kideak. Kar-

bono-14 proba baliatuta zehaztu ahal izan dute data. BURDINA TALDEA

2024an hasiko dituzte Bidasoa ospitaleko
sei ebakuntza gelak egiteko lanak 

HONDARRIBIA bOsakidetzak jakinarazi du aste hau bukatzerako ate-

rako duela lehiaketara Bidasoa ospitalean sei ebakuntza gela egiteko

azken proiektua —lau daude gaur egun—. Hurrengo urtean hasiko di-

tuzte lanak, eta 7,8 milioi euroko aurrekontua izango dute. Osakide-

tzak ohar bidez azaldu du lanak egin bitartean bere horretan jarraitu-

ko duela ospitaleko jardunak. Gaur egungo ebakuntza gelak 1990ean

eraikitakoak direla gogoratu du Osakidetzak, eta berriak «moderno,

eroso eta handiagoak» izango direla. 

«Igandean segundo bakarrean
igaro nintzen nire bizitzako
momenturik onenetik
txarrenera. Asko eskertzen dut
jaso dudan esker uholdea»

Xabi Tolosa
Aspeko pilotaria
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ZENBAT MILIOI EUROKO AURREKONTUA IZANGO DUTEN 

UROLAKO BIDE BERDEAREN AZKEN ZATIA EGITEKO

Iraeta (Zestoa) eta Narrondo (Zumaia) arteko lau kilometroko zatia baka-

rrik falta da egiteko Urolako Bide Berdea erabat osatuta egon dadin, eta

2025erako eginda egotea espero dute Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoa-

ko Foru Aldundiak. 5 milioi euroko aurrekontua izango dute lanek, eta,

lan horiek amaitzean, osatuta egongo dira Zumarraga eta Zumaia arteko

36 kilometroak, bizikletan eta oinez egin ahal izateko. 

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

%



Jabi Gonzalez Toston Zarautz 

Hogei urteko ibilbidean sortu di-
tuen lanekin erakusketa bat za-
baldu berri du Ainize Txopiteak
(Donostia, 1977) Zarauzko Ema-
kumeen Etxean. Memoria izena
jarri dio bildumari, eta emakume-
ak hartu ditu ardatz. Apirilaren
14ra arte izango da ikusgai. Idaz-
tea zuen gustuko hasieran, baina
Daniel aitak bere garaian hartuta-
ko artearen bideari heldu zion 
azkenean. Aitortu du Txopitea
abizenaren pisua nabaritu duela
tarteka. 
Zer bildu duzu Memoriaerakus-

ketan eta zergatik jarri diozu

izen hori? 

Tamaina txiki eta ertaineko 30 la-
nekin osatu dut erakusketa, eta
[Donostiako] Tabakaleran egiten
ari naizen egonaldiko nire azken
sorkuntza lanak eta aspaldikoak
jaso ditut. Izenetik ondoriozta
daitekeenez, memoriari buruz-
koa da erakusketa, emakumea
protagonista hartuta. Lan berrie-
tan, adibidez, emakumearen ibil-
bide historikoa jaso nahi izan dut
ikuspuntu psikosozialetik, Virgi-
nia Woolfek Gela bat norberare-
na liburuan aipatu zuen emaku-
meekiko presio psikologikoa isla-
tzeko. Espazio psikologikoetan
kokatu ditudan emakumeen si-
luetekin egin dut lan hori, nahiz
eta gizon batzuk ere sartu ditudan
bakarka. Azken batean, guztiok
gara izaki sozialak. Horrez gain,
aulkiak ere txertatu ditut, gizartea
islatzen dutela uste dudalako.
Oreka bilatzen dute. Laburbilduz,
emakumea eta gizartea aurrez
aurre jarri nahi izan ditut. 
Virginia Woolf aipatu duzu, eta

erakusketaren sinopsian ere

egin diozu aipamena. Zure loge-

la bisitatzera gonbidatu duzu

ikuslea? 

Gehiegi esatea da hori. Norbera-
ren gelak norberarentzat izan be-
har du. Nire ustez, Woolfen Gela
bat norberarena liburuak alda-
rrikatzen duena da buruan espa-
zio propioa izateko beharra, pen-

tsatzeko eta lasai egoteko. Horre-
gatik, nire gela bisitatzeko gonbi-
dapena baino gehiago, nire etxe-
an kafe bat edo te bat hartu eta
jada muntatuta dauden koadroak
ikusteko gonbidapena da erakus-
keta hau. Lan horiek garatzeko
erabili dudan gela edo estudioa ni-
retzat gorde dut. Gainera, ez nuke
edonor gonbidatuko nire gelara. 
«Ez dago hesirik, ez sarrailarik,

ez nire adimenaren askatasuna-

ri ezar diezaiokezun sarrailarik».

Zergatik hautatu duzu Woolfen

esaldi hori erakusketaren sinop-

sia abiatzeko? 

Emakume guztiak gara ausartak,
baina badira Virginia Woolf, Si-
mone de Beauvoir, Helen M.
Todd, Maruja Mallo eta Ernestina

de Champourcin bezalako ema-
kumeak, zeinek XIX. mendearen
amaieran eta XX. mendearen ha-
sieran inflexio puntu bat eragin
zuten berdintasuna lortzeko bi-
dean. Gainera, ahalbidetu zituz-
ten eskubideak ez ziren izan soilik
lan arloarekin loturikoak; inte-
lektualak ere izan ziren. Zentzu

horretan, iruditzen zait
Woolfen esaldiak ezin
hobeto islatzen duela ho-
ri. Pentsamendu eta sor-
kuntza garapen askearen
aldeko aldarria da, eta
Memoria erakusketara
ekarri ditudan lanetan
ere hori helarazi nahi
izan dut, hein handi ba-
tean. Espazio zabalak
osatu ditut, sarrailarik
gabekoak. 
Aspaldiko lanek zer

ekarpen egiten diote

erakusketari? 

Aurrez egindako izar ar-
teko emakumeena da

aukeratu ditudan serieetako bat;
horiek erabaki dute beste galaxie-
tako herrialdeetara lekualdatzea,
hemengo aldaketaren moteltasu-
naz nazkatuta daudelako eta bel-
durretik urrun bizi nahi dutelako.
Erabateko askatasuna bilatzen
dute emakume horiek, arriskuan
daude, baina ez dute arrisku hori
sentitzen. Horrez gain, nire hasta-
penetako zenbait lan ere hautatu
ditut erakusketarako: 2007an
Emakundek bere aldizkariaren
abenduko zenbakiko azalerako
erabili zuen nire diseinu bat, eta
2005ean etxekoandreei omenaldi
bat egiteko osatu nuen beste sorta
bat, besteak beste. Azken horre-
tan, kritika egin nahi izan nien
Amerikako gizarteak publizitate-

aren bitartez inposatutako kano-
nei. Izan ere, idealizatu egiten 
dute funtsean etxe barruko esplo-
tazioa dena. Parekidetasuna alda-
rrikatzeko nire ibilbideko hainbat
epetako lanak bildu ditut erakus-
ketan. 
Zaila izan al da erabakitzea ho-

gei urteotako lanen artean zein

sartu eta zein baztertu? 

Erakusketetan sortu dugun azken
lana erakutsi nahi izaten dugu be-
ti, geure burua baita harritu nahi
dugun lehena. Dena den, bane-
kien zein zen landu nahi nuen
gaia, eta baita nola landu behar
nuen ere. Horregatik, argi nuen
zer lan aukeratu. Gero, noski, beti
utzi behar izaten da zerbait kan-
poan, baina erakusketa eremuak
berak ere laguntzen du aukera-
tzen. Espazioak agintzen dit nola
konposatu. 
Zergatik aukeratu duzu Emaku-

meen Etxea erakusketarako? 

Asko pozten nau herrietan Ema-
kumeen Etxea bezalako espazioak

egoteak; bagenuen horren beha-
rra. Orain arte, nahiko bakartuta
geunden, eta ez genuen elkartze-
ko gurea zen tokirik. Gainera, oso
gustuko dut Zarauzko txoko hori.
Batetik, argi asko sartzen delako
eta leihoetatik ikusten den paisaia
paregabea delako [itsasora begira
dago], eta, bestetik, dekorazioak
berak goxotasuna helarazten due-
lako. Landare eta detaile txiki uga-
ri ditu, eta, nire ustez, ezin hobeto
islatzen du izaera femeninoa. Izan
ere, emakumeok badugu detaile-
ak zaintzeko sentsibilitate hori.
Zenbait gela nahiko irekiak dira,
eta begi kolpe bakarrean ikus dai-
tezke bertan dauden lan guztiak,
baina, aldi berean, norbere baitan
biltzera gonbidatzen duen espa-
zioa ere bada. 
Erakusketa zabaldu aurretik ere

izan zara aurten Zarauzko Ema-

kumeen Etxean: irabazi zenuen

Martxoaren 8ko kartel lehiake-

tako saria jasotzeko eta disei-

nua aurkezteko, hain justu. 

«Niretzat, bizitza 
eta neure burua
ulertzeko bitarteko
bat da artea»
Ainize Txopitea b Artista 

Txiki-txikitatik, Ainize Txopiteak oso lotura estua izan du
artearekin: margolaria izan zuen aita, Daniel Txopitea. 
Umetan collageak egiten hasi, eta bidea egiten ari da pixkanaka. 
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Emakumea eta gizartea 
aurrez aurre jarri nahi izan ditut
‘Memoria’ erakusketan.
Emakumea da protagonista»

«Erakusketetan, sortu dugun
azken lana erakutsi nahi izaten
dugu beti, geure burua baita
harritu nahi dugun lehena»

«Aitaren bideari segitu diodanez,
sentitu dut behar nukeen baino
gehiago erakutsi behar izan
dudala balio dudala frogatzeko»

‘‘



Bai, eta hori da erakusketa bisita-
tzen dutenek ikusiko duten lehe-
nengo lana. Aitortu behar dut, era
berean, aurten izan dudala kartel
lehiaketaren berri, nahiz eta da-
goeneko 15. aldia zuen. Aurkeztu
nuen proposamenak irabazi
zuen, zorionez, eta lehiaketa ha-
ren emaitza ere bada Memoria. 
Aurretik ere beste erakusketa

batzuk eginda zaude Zarautzen.

Lotura estua duzu herriarekin,

ezta? 

Bai. Gurasoak 1976an etorri ziren
Eibartik Zarautzera, eta nire aitak
[Daniel Txopitea (Ermua, Bizkaia,
1950-Donostia, 1997)] Karlos Ar-
giñano sukaldariarekin parteka-
tzen zuen Santa Barbarako base-
rri batean izan zuen estudioa. Do-
nostian jaio nintzen ni, baina
Zarautzen igaro nuen haurtzaroa,
nahiz eta Donostiara ia egunero
egiten nituen joan-etorriak, teni-
sean aritzeko. Ikasketak, hori bai,
Zarauzko ikastolan egin nituen.
Horregatik, donostiar eta zarauz-

tar sentitzen naiz, aldi berean.
Denborarekin, nire lanak erakus-
teko aukera eskaini dit Zarautzek.
2015ean Merkatu plazan zabaldu
nuen erakusketa bat, eta oso be-
rezia izan zen. Uste dut artea jen-
deari gerturatzeko aukera polita
eskaintzen dutela horrelako es-
pazio alternatiboek. Izan ere, ga-
leriak oso hotzak izan daitezke.
2021eko udan, berriz, Torreluze-
an zabaldu nuen erakusketa bat,
aitaren lanekin. 
Aita aipatu duzu. Haren lanekin

ere erakusketa ugari zabaldu di-

tuzu azken urteotan... 

2018an hasi nintzen haren onda-
rearekin komisario lana egiten,
amak eta biok uste dugulako per-
tsona gisa ez ezik artista gisa ere
merezi duela Daniel Txopitea eza-
gutzea. Aita hil zen, baina sortu
zituen lanak, ez. Hori bai, artista
bat hiltzen denean ohikoa izaten
den ibilbide osoko lanen bilduma
bat egin beharrean, aitaren lanak
gaika antolatzea erabaki nuen

nik. Azken erakusketetan, gaine-
ra, gai berberetan nire lanak ere
sartu ditut haren lanen ondoan. 
Nola oroitzen duzu aita? 

26 urte igaro dira hil zenetik, eta
oroitzapenak baino gehiago, sen-
tsazioak ditut. Dena den, aitaren
ondarea berreskuratzeari eskaini
diodan denborak hura behar be-
zala agurtzeko aukera eman dit,
hein handi batean. Izan ere, oso
gazterik hil zen. 
Aitarengatik hautatu zenuen

zuk ere artearen bidea? 

Hasieran ez nuen adar hori auke-
ratzeko asmorik. Idaztea nuen
gustuko, nahiz eta txikitatik egin
izan ditudan collage asko. Denbo-
ra engainatzeko tresna paregabea
iruditzen zait collagea, iraganeko
elementuak hartu eta etorkizu-
nean koka baititzakezu. Hala ere,
urteekin jabetu naiz niretzat bizi-
tza eta neure burua ulertzeko bi-
tarteko bat dela artea. 
Txopitea abizenak zer sortu

dizu, presioa ala harrotasuna? 

Biak. Dugunaz harro egon behar
dugu, baina, aldi berean, argi izan
behar dugu horrek ez gaituela
egiten ez hobeak, ez okerragoak.
Bakoitza den bezalakoa da, eta fi-
del izan behar zaio norbere norta-
sunari. Aitortu behar dut, aitaren
bideari jarraitu diodanez, gero
sentitu izan dudala behar nukeen
baino gehiago erakutsi behar izan
dudala nik ere balio dudala froga-
tzeko. Azken finean, konparatze-
ko joera handia dago. 
Aipatu duzunez, bion lanak uz-

tartu dituzu zenbait erakusketa-

tan. Badago antzik hark egiten

zuen artearen eta zuk egiten du-

zunaren artean? 

Antzak ikusten ditut, bai, poesian
batez ere, bion lanetan zantzu po-
etikoak ikusten baititut. Baina
desberdintasunak ere handiak
dira. Aita baino finagoa eta fres-
koagoa naiz ni obretan. Horrez
gain, istorio irekiak sortzea dut
gogoko nik, norberak bere ondo-
rioak atera ditzan. Aita, aldiz, ze-
hatzagoa zen. Haren lan egiteko
modua eta nirea ezberdinak dira.
Lauzpabost urteko serieak sor zi-
tzakeen aitak, eta laburragoak
sortzen ditut nik. Nire obra eza-
gutzen duenak berehala identifi-
katzen ditu nire lanak. 
Ondorioz, nola definituko zenu-

ke zeure burua artista gisa? 

Oso zaila da norberak bere burua
deskribatzea kanpoko adjektibo-
ak erabili gabe. Inguruak baldin-
tzatu egiten gaitu beti; zertan lan
egiten dugun edo nongoak garen
azaltzera jotzen dugu beti, baina
nor gara benetan? Hain justu,
erantzun horren bilaketak mugi-
tzen gaitu. Nor naizen komunika-
tzeko baliatzen dut nik artea. 

JABI GONZALEZ TOSTON
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Artista bat?Ezingo nuke ba-

karra esan; luzeegia da zerren-

da. Gainera, aitaren edo ama-

ren artean aukeratzea bezala

litzateke hori. 

Artea ogibide ez duen per-

tsona bat? Paloma Chamorro

kazetaria. 

Zure obra non erakutsiko

zenuke gustura, museo ba-

tean ala galeria batean? Mu-

seoan. Hurbilagokoak irudi-

tzen zaizkit. 

Zer museo aukeratuko ze-

nuke zure obrak erakuste-

ko?New Yorkeko MOMA eta

Whitney esan nitzake, baina

Bilboko Arte Ederrena ere

ondo legoke. Gertu dago, eta

primerakoa da.

Zenbatean salduko zenuke

zure lanik kutunena?Ez dut

ohiturarik nire koadroak sal-

tzeko, eta sekula ez diet jarri

preziorik. Artea eta dirua na-

hastea ura eta olioa nahastea-

ren parekoa da. Zerbait esate-

arren, munduan bakea izatea-

ren truke salduko nuke. 

Haurtzaroa. Ainize Txopiteak argazki gutxi dauzka bere gurasoekin, eta

estimu handia dio Zarautzen, Santa Barbarako estudioaren atarian atera-

koari. Txopiteak 4-5 urte dauzka argazkian. AINIZE TXOPITEA



June Romatet Ibarguren

Errenteria

1988ko martxoaren 30ean ospatu
zuten, lehen aldiz, Etxeko Langi-
leen Nazioarteko Eguna. Bogotan,
Kolonbian, Etxeko Langileen I.
Kongresua egin zuten egun har-
tan, eta gai asko eztabaidatu zi-
tuzten: etxeko lanetan aritzen di-
renek jasaten duten diskrimina-
zioa, haiek babesteko lege baten
falta, egindako lanagatik ordain-
sari duina edukitzeko beharra, gi-
zartearen babesa izateko eskubi-
dea... Nazio Batuen Erakundeak
ere (NBE) heldu zion gaiari, baina,
Etxeko Langileentzako Lan Duina
Bermatzeko Hitzarmena gorabe-
hera, Gipuzkoako SOS Arrazake-
ria gobernuz kanpoko erakunde-
ak (GKE) herenegun Errenterian
duen egoitzan salatu zuen langile
horien baldintzak ez direla dui-
nak oraindik. 
Gizarte Segurantzako datuen

arabera, Gipuzkoan, gaur egun,
etxeko 9.566 langile daude. «Bai-
na gehiago dira», zehaztu zuen
Marling Castillo GKEko kideak.
«Benetan, etxeko 11.958 langile
daude; hau da, langile bat dago 61
biztanleko». 
Iaz, Europako Justizia Auzite-

giak adierazi zuen Espainiako Es-
tatuan «diskriminatzailea» zela
etxeko lanari buruzko legea, eta,
beraz, agindu zuen lege hori alda-
tzeko. Aldaketa horrek, besteak
beste, etxeko langileei langabe-
ziarako eskubidea aitortu behar-
ko liekeela gogoratu zuen herene-

gun Tatiana Bellonin Gipuzkoako
Sos Arrazakeria GKEko kideak.
«Urriaren 1etik aurrera, berrogei
orduz lan egiten zutenak langabe-
ziarako kotizatzen hasi ziren, bai-
na hori baino gutxiago lan egiten
zutenak aurtengo urtarrilean hasi
ziren kotizatzen». 
Lege aldaketa horri esker, desa-

gertu egin da enpleguan atzera
egiteagatik kaleratzeko aukera
ere. Belloninen esanetan, aldake-
ta hori egin baino lehen, kontra-
tatzaileak arrazoirik eman gabe
kaleratu zezakeen langilea, eta
lan egindako urte bakoitzeko ho-
gei eguneko soldata jasotzen zuen
ordainean. «Hori pixka bat igo-
tzea lortu dugu», aitortu zuen Be-
lloninek. «Eta, horrelako kalera-
tzerik gertatuz gero, nahiz eta ez
lukeen bakar batek ere gertatu
beharko, urte bakoitzeko 33 egu-
neko kalte ordaina edukitzea lor-
tu genuen». 

Hobetzeko gauza asko 
Gipuzkoako Sos Arrazakeriaren
esanetan, soldatan ere izan da al-
daketarik Europako Justizia Au-
zitegiaren epaiaren ondoren:
2017an, urtean 9.907,8 euro ko-
bratzen zuen etxeko langile ba-
koitzak, eta gaur egun kopuru
hori urtean 14.000 eurora igotzea
lortu dute. Hala ere, oraindik «al-
darrikapen asko» daudela adie-
razi zuen Belloninek: «Gaual-
diak, [Espainiako] Atzerritarren
Legea, langabezia kobratzea, la-
norduen kontrola, kaleratze-
ak...». 

Gaur egun, oraindik, etxe bate-
an bizi eta gaualdia egiten duten
etxeko langileak badaudela ohar-
tarazi zuten Sos Arrazakeriako bi
kideek. Castillok salatu zuen ha-
lakoetan kontratatzaileek ez du-
tela ordaintzen gaualdia. «Legea
aintzat hartuta, langileak gaua
bertan pasatzea ez da lan egitea,
eta, beraz, ez zaie ordaintzen».
Haren hitzetan, gainera, «lege

hutsune bat» dagoenez, gaual-
diak ezin izaten dituzte sartu he-
legiteetan. 
Bestalde, Espainiako Atzerrita-

rren Legeak lan esplotaziora bul-
tzatzen dituela gehitu zuten biek:
hau da, lan kontratu jakin bate-
kin erregularizatuta dagoen atze-
rritar batek ezin diola lehen urte-
etan bere borondatez lanari uko
egin. «Lanari uko eginez gero, 

[Espainiako] Atzerritarren Or-
dezkaritzak bertan bizitzeko bai-
mena kenduko lioke», esan zuen
Castillok. Hori dela eta, «lan bal-
dintza txarrak dituzten etxeetan
jarraitzera» behartuta egoten di-
rela salatu zuen Gipuzkoako Sos
Arrazakeriako kideak. 

«Iazko urrian langabeziarako
kotizazioa onartu zieten etxeko
langileei, baina zer gertatzen da ia
hamabost urte lanean darama-
tzaten langile horiekin?», galde-
tu zuen Belloninek. Sos Arrazake-
riako kideek deitoratu zuten ez
dizkietela kontuan hartzen iazko
urria baino lehenago lan eginda-
ko urte guztiak. «Orain norbait
langabezian geldituko balitz, ez
duenez urtebeteko kotizaziorik,
ez luke ezer kobratuko», esan
zuen Castillok. 
Lanean jarraitzera behartuta

egoteaz gain, «lanorduen kontrol
falta» nabari dute etxeko lanetan
aritzen diren gehienek. Kontrata-
tzaileak ez daude behartuta sarre-
ra eta irteera orduen erregistroa
egitera, eta, horregatik, langileek
ezin izaten dute lanaldia egiaztatu
benetan. 

Bihar, lehen batzar nagusia
Egunero «ahalik eta lan gehien»
egiten saiatzen dira Gipuzkoako
Sos Arrazakeria GKEko kideak,
eta ahal duten langile gehien arta-
tzen. 2016an hasi ziren lan horre-
tan, eta Castillok ziurtatu zuen
azken urteotan ugaritu egin dire-
la hitzorduak: «2021ean, 114 lan-
gile artatu genituen, eta iaz, 206.
Gero eta langile gehiago etortzen
dira informazioa eskatzera». Argi
utzi zuten etxeko langile horien
alde lanean jarraituko dutela, eta
guztiak deitu zituzten bihar
15:00etan Gipuzkoako etxeko
langileen lehen batzar nagusira
joatera; Errenteriako Joxepa An-
toni Aranberri Anitzenea egoi-
tzan egingo dute. 

Etxetik kalera

doan borroka 
Etxeko langileen lan baldintzak ez direla duinak
salatu du Gipuzkoako Sos Arrazakeria
gobernuz kanpoko erakundeak, Errenterian 

Tatiana Bellonin eta Marling Castillo Gipuzkoako Sos Arrazakeria gobernuz

kanpoko erakundeko kideak, herenegun, Errenterian. JON URBE / FOKU

Aldarrikapen asko
dauzkagu: gaualdiak,
langabezia kobratzea,
lanorduen kontrola,
kaleratzeak...»
Tatiana Bellonin
Gipuzkoako Sos Arrazakeria taldeko
kidea

«9.566 ez, Gipuzkoan
etxeko 11.958 langile
daude benetan; 
hau da, etxeko langile
bat dago 61 biztanleko»
Marling Castillo
Gipuzkoako Sos Arrazakeria taldeko
kidea

‘‘
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Ariane Vierbücher Urretxu

M
eraki. Zer den?
Hitz bat baino
gehiago, kon-
tzeptu bat da,
e g u n e r o k o

ekintzetan aplika daitekeen bizi-
tza filosofia bat. Grekotik hartuta-
ko hitza da, eta egiten den gauza
bakoitzean arima, bihotza, sor-
mena eta maitasuna jartzea esan
nahi du. Eskuetan eta bizitzan
gertatzen den guztian aztarna bat
uztea da. Ondorioz, bizitzako
edozein ekintzari aplika dakioke,
baita bidaiatzeari ere. Hain zuzen
ere, Josune Herenciak (Zumaia,
1991) eta Bittor Tenak (Urretxu,
1997) euren egin dute kontzeptu
hori; 2021ean Mochileros Meraki
bidaia proiektua jarri zuten abian
eta sendotuta daukate jada. 

«Bidaiatzeko beste modu bat
da gurea, kontzienteagoa, jasan-
garriagoa; tokian tokiko pertso-
nekin eta kulturarekin nahasiz
eta haiengandik edanez, harre-
manei garrantzia emanez, gauza
txikienak esperientzia erraldoi
bihurtuz, justua izanez,...», des-
kribatu du Herenciak. «Une oro
esperientzia eta ezagutza berriak
bilatzen dituztenentzako da
hau», borobildu du Tenak.

Hizketan hasi eta poza nabari
zaie biei ala biei. Bidaiatzea da eu-

ren bizimodua, eta mundua eza-
gutu nahi duten beste abentura-
zale batzuekin trukatu nahi dute
bizitzeko modu hori. «Mochile-
ros Meraki ez da bidaia agentzia
bat; talde txikientzat bidaiak an-
tolatu, eta lagundu egiten diegu
guk», zehaztu du Tenak. Haren
hitzetan, «patxada handiagoare-
kin bidaiatzea, gozatzea, senti-
tzea, tokian tokiko ohiturak eta
kultura ezagutzea,... da Mochile-
ros Meraki izatea». 

Ikuspegia aldatuta 
Herencia eta Tena «duela urte as-
ko» hasi ziren euren kasa bidaia-
tzen. Herenciak Amazonian izan
zuen lehen esperientzia. Hiru hi-
labete pasatu zituen han, «19 ur-
terekin, indigenen artean». Bi-
daiatzeko ikuspegia «guztiz» al-
datu zion esperientzia hark, eta

ordutik urrundu egin
izan da beti «leku turisti-
koetatik». «Bertakoekin
nahasten» saiatu izan da
gehiago bidaietan. «Ho-
rrek laguntzen duelako
herrialde bat benetan
ezagutzen». 

Herencia ezagutu zue-
nean bidaiatzeko kon-
tzeptua guztiz aldatu zi-
tzaion Tenari ere. Elkar
ezagutu aurretik, Espai-
niako Estatuan barrena
bidaiatu izan zuen urre-
txuarrak. «Cadizera,
Mediterraneoko kostal-

dera...». Elkarrekin Thailandiara
egin zuten lehenengo bidaia, due-
la bederatzi urte, eta, harrezkero,
«munduko kulturak, herritarrak
eta txokoak ezagutzea» izan dute
bizitzaren iparrorratz.

Bisitatu duten herrialde bakoi-
tzean «esperientzia mordoa» pi-
latu dute, eta guztiak «ederrak»
izan direla nabarmendu dute.
«Bidaia oso politak eta oso abe-
rasgarriak izan dira guztiak. Guk
bisitatu izan ditugun herrialde
berberak bisitatu dituztenekin

esperientziak partekatzean, iru-
ditzen zitzaigun eurentzat ez zela
izan bidaia polit bat». Jende as-
kok bidaiatzeko «beldurra» zue-
la ere jabetu ziren; «bakarrik bi-
daiatzeko, batez ere». 

Bidaia agentzia batera jotzean,
han «ohiko zirkuituak» eskain-
tzen dituztela uste du Tenak.
«Askorentzat nahikoa da hori,
baina hortik kanpo daude tokirik
interesgarrienak. Askok ez daki-
te, ordea, nola iritsi». Besteak

beste, herritar horiei laguntzeko
helburuarekin sortu zuten Mo-
chileros Meraki. 

Bidaiak, «inbaditzaileak»
Bi bidaiariek oso argi daukate urte
osoko lanaren, nekearen ondoren
disfrutatzeko ordua dela bidaia
bat, eta jendeak sarri horretarako
erabiltzen dituela urte osoko au-
rrezkiak. Herenciak zehaztu du
eurek beti ikusi izan dutela «oso
inbaditzailea» dela gehienek egi-

ten duten turismoa, eta hori ere
bada proiektua martxan jartzeko
arrazoietako bat. «Bertako jen-
dea oso gaizki tratatzen dute as-
kok. Tribuak esplotatuta daude,
gida lanak egiten dituztenek lan
baldintza oso kaskarrak dituzte,...
Gu saiatzen gara hori guztia ere
beste modu batean egiten».
Proiektuaren berri izateko, esku-
ra dute Mochilerosmeraki.com

webgunea, eta sare sozialetan ere
badaukate informazioa.

2021etik bidaiari profesionalak dira
Josune Herencia zumaiarra eta Bittor Tena
urretxuarra: Mochileros Meraki proiektua
daukate abian. Hainbat herrialdetara
taldeko bidaiak antolatzen dituzte urtero.

Bidaiatzeko
beste modu bat Iazko apirilean Tanzaniara egin zuten bidaia; beheko lerroan, eskuinetik laugarrena da Josune Herencia. MOCHILEROS MERAKI

Iazko abuztuan Viñalesera (Kuba) egin zuten bidaia; ezkerreko biak dira Josune Herencia eta Bittor Tena. M. MERAKI

Josune Herencia eta Bittor Tena Mochileros Meraki proiektuko bi kideak, 2019an Vietnamera egin zuten bidaian; 

motoan zeharkatu zuten herrialde guztia. MOCHILEROS MERAKI
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Leku turistikoetatik urrundu
eta bertakoekin nahasteak
laguntzen du herrialde bat
benetan ezagutzen»
Josune Herencia
Mochileros Meraki proiektuaren sortzailea

«Une oro esperientzia 
eta ezagutza berriak 
bilatzen dituztenentzako da
Mochileros Meraki proiektua»
Bittor Tena
Mochileros Meraki proiektuaren sortzailea

‘‘



kleta elektrikoekin lanean. «Ha-

sieratik gauzak asko aldatu dira»,

aitortu du Irizarrek. «Hasieran,

250 wattekoak ziren bizikletak;

berehala, 400 wattera pasatu zi-

ren; 500 wattekoa iraultza izan

zen; eta, gaur egun, 750 watteko-

ak dira bizikleta onak. Gainera,

gaur egun edozein bizikletari mo-

torra jartzeko aukera dugu». Ba-

teriak ere hobetu egin direla azpi-

marratu du Zatika dendaren ja-

beak. «Lehen, gehiago apurtzen

ziren. Oraingoak askoz hobeak

dira, eta gehiago irauten dute».

Gaur egun, Europan bizikleta

«gero eta gehiago» erabiltzen

dela dio Irizarrek. «Hemen, le-

hen, zikloturismorako eta lehia-

rako erabiltzen zen bizikleta ba-

tez ere, baina gero eta gehiago jo-

aten dira lanera bizikletan».

Herrietan aparkalekuak kendu

izanak ere lagundu duela uste du

Irizarrek. «Kosta egingo zaigu

Europako beste herrialde batzuen

mailara iristea, baina pixkanaka

aurrera egiten ari gara».

«Zumarraga inguruan aldapa

asko» dagoela gogoratu du Zatika

bizikleta dendaren jabeak. «Bi-

degorrian ez dugu aldaparik, bai-

na Zumarragako goiko auzoetara

edo Urretxuko igerilekura joate-

ko... Bizikleta elektrikoari esker,

gero eta jende gehiago ibiltzen da

bizikletan».

Asier Zaldua Zumarraga

G
ipuzkoako Foru

Aldundiko Mugi-

kortasun Departa-

mentuak egitasmo

pilotu bat jarri du

martxan Ezkio-Itsason, Legazpin,

Urretxun eta Zumarragan: bizila-

gunek euren bizikleta arruntak

bizikleta elektriko bilakatu ahal

izango dituzte Zumarragako Zati-

ka dendan, 50 euroren truke. Bal-

dintza bakarrak dira herri horie-

tako bateko bizilaguna izatea eta

Mugi garraio txartela edukitzea.

Mugikortasun jasangarria sus-

tatzea da helburua, eta proiektua-

rekin bat egin dute Zumarragako

Udalak eta aldundiko Ingurumen

Departamentuak. Mugikortasun

Departamentuak 34.000 euroko

ekarpena egingo du, eta udalak,

15.000 eurokoa. Euren bizikleta

elektriko bihurtu nahi duten bizi-

lagunek txanda eskatu beharko

dute Zatika dendan. Han, gurpil

motorduna eta bateria jarriko

dizkiote bizikletari. Bizikleta ego-

era onean ez badago —gurpilak,

galgak...—, erabiltzaileek kon-

ponketa ordaindu beharko dute

elektriko bihurtu aurretik. Osa-

garri gisa, aldundiko Ingurumen

Departamentuak bizikleta elek-

trikoen bateriak kargatzeko hiru

gune jarriko ditu Zumarragan.

Aurkezpen ekitaldia
Rafaela Romero aldundiko Mugi-

kortasun diputatua, Jose Ignacio

Asensio Ingurumen diputatua eta

Mikel Serrano Zumarragako al-

katea bertan zirela, martxoaren

21ean aurkeztu zuten proiektua,

Zumarragan. Bizikleta elektriko-

ak garraio jasangarrian duen ga-

rrantzia azpimarratu zuten hiru-

rek. 

Proiektu pilotuak harrera bi-

kaina izan du lehen hamar egu-

notan. Lehenengo bi egunetan,

126 lagunek eman zuten izena,

eta izena emateko aukera kendu

egin zuten berehala. Hurrengo

hilabetean, mekanikari bat lanal-

di osoz ariko da bizikletak elektri-

ko bihurtzen. Joseba Irizar Zatika

dendaren jabeak aitortu du «zo-

ramena» izan dela egunotakoa.

«50 euro oso diru gutxi da, eta

jende asko etorri da: bizikleta oso

zaharrekin, bizikleta askorekin...

Nire ustez, bizikletak elektriko

bihurtzean aldundiak erdia or-

daindu beharko luke, eta bezero-

ak, beste erdia. Proiektu pilotua

da; findu egin behar da». 

Bizikleta egunero erabiltzeko

asmoa dutenei bakarrik lagundu

beharko litzaiekeela uste du, gai-

nera, Irizarrek. «Motorraren be-

harra dutenei bakarrik lagundu

beharko genieke, eta etorri dire-

nen artean motor elektrikoa oso

lagungarri izango dutenak ere ba-

daude». Egunero bizikletan ibil-

tzen den Legazpiko adineko gizon

baten adibidea jarri du Irizarrek.

«Eta baita herriaren goialdean

edo herrigunetik aparteko auzoe-

tan bizi direnak edo bizikleta la-

nera joateko nahi dutenak ere».

Zatika bizikleta dendan zortzi-

bederatzi urte daramatzate bizi-

Gipuzkoako Foru Aldundiak garraio jasangarria sustatzeko
egitasmo pilotu bat jarri du martxan Ezkio-Itsason, Legazpin,
Urretxun eta Zumarragan: Mugi txartela duten bizilagunek euren
bizikletei motorra jar diezaiokete Zumarragako Zatika dendan. 

Bizikleta elektrikoa, 
50 euroren truke 

Rafaela Romero, Mikel Serrano eta Jose Ignacio Asensio, martxoaren 21ean, Zumarragako aurkezpen ekitaldian. A. ZALDUA

Joseba Irizar, eskuinean, Marcelo Favre mekanikariarekin, aste honetan,

Zumarragako Zatika bizikleta dendan. ASIER ZALDUA
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Aldundiak erdia
ordaindu beharko luke,
eta bezeroak, beste
erdia. Proiektu pilotua
da; findu egin behar da»

«Inguru honetan aldapa
asko ditugu, eta, bizikleta
elektrikoari esker, 
gero eta jende gehiago
ibiltzen da bizikletan»

Joseba Irizar
Zatika bizikleta dendaren jabea

‘‘



Julene Frantzesena Azpeitia 

Autismoak milaka aurpegi ditu,

baina kolore bakarra: urdina.

Hain zuzen ere, urdinez kolorez-

tatuko dute Azpeitia igandean.

Izan ere, herritarrak autismoaz

kontzientziatzeko Urdinduz egi-

tasmoaren aurtengo edizioa Gi-

puzkoako herri horretan egingo

dute. Oinezkoen martxa da Ur-

dinduz-en oinarria, baina, mar-

txa bukatzean, beste hamaika eki-

taldi izango dira igandean Azpei-

tian.

Gautena autismoaren espek-

troko nahastea duten pertsonen

senideen elkarteak eta Marea Ur-

dina aniztasun funtzionala duten

pertsonen inklusioaren aldeko el-

karteak antolatu dute etziko hi-

tzordua, 2017an adostu zuten

moduan. Ordurako egina zuten

Azpeitian Gautenaren eguneko

zentroa eta etxebizitzak zabaltze-

ko proiektua, baina horixe,

proiektua baino ez zen artean. Bi

elkarteek orduan hitzartu zuten

zerbitzuok martxan jartzean Az-

peitian egingo zutela Urdinduz

Eguna. 2021ean zabaldu zuten az-

piegitura, eta horrek izan duen

harrera «eskertzeko modua» da

Urdinduz Eguna Azpeitian egitea,

Ibai Zulaika Gautenako komuni-

kazio arduradunaren arabera.

«Herrian gero eta presentzia han-

diagoa dugu, eta hori izan da 

Azpeitia aukeratzeko arrazoi na-

gusia. Marea Urdinak ere eragin

du, ordea; ideia bikaina iruditu zi-

tzaigun elkarte horrekin elkarla-

nean aritzea». 

Zulaikaren arabera, «festa eta

aldarrikapen eguna» izango da

igandekoa. Izan ere, autismoare-

kin bizitzeak «zailtasunak» ba-

dituela onartu du Gautenako ki-

deak. «Autismoa duten pertsonei

eta haien familiei ahotsa eman

nahi diegu, horiek laguntza behar

baitute beren bizi kalitatea ahalik

eta onena izan dadin». Haritz Or-

begozo Marea Urdinako kideak

ere ildo beretik hitz egin du pres-

tatzen aritu diren autismoa duten

pertsonen aldeko sentsibilizazio

egunaz: «Ikusten ez dena ez da

existitzen, eta, ikusten ez den hori

aparte lagatzeko joera izaten du-

gunez, autismoaren errealitatea

zein den ikusaraziko dugu. Izan

ere, autismoa duten pertsonak

ere gizartearen parte dira; herri-

tarrak dira, eta herrian bizi nahi

dute». Horri tiraka, Orbegozoren

ustez, pauso garrantzitsua izan da

Gautenak Azpeitian azpiegitura

zabaltzea. 

Gautenako eta Marea Urdinako

kideak urtebetez aritu dira Ur-

dinduz egitasmoa eta haren buel-

tako ekitaldiak antolatzen. Bi

egun baino ez dira falta mimo

handiz prestatu duten egunera-

ko, eta jada suma daiteke giroa

Azpeitian. Izan ere, azken astee-

tan bateko eta besteko eraikine-

tako balkoietan ikus daitezke Ur-

dinduz-en banderatxoak. Jaso

duten erantzuna «izugarria»

izan dela adierazi du Orbegozok,

eta hala berretsi du Zulaikak ere:

«Harrera oso ona jaso dugu, zora-

garria; herri guztia urdinduta

ikus daiteke jada. Igandean ere

jendea parte hartzera animatuko

dela aurreikusi dugu, Azpeitia 

herri oso inklusiboa delako eta

Marea Urdinaren presentzia na-

barmena delako». 

Loiolatik plazara 
Gautenak 2014an antolatu zuen

lehen aldiz Urdinduz Eguna, eta,

harrezkero, Gipuzkoako hainbat

herritan egin dute aldarrikapen

eguna. Aurten Loiola eta Azpeiti-

ko plaza batuko ditu oinezko

martxak, eta urdin koloreko ma-

rea batek hartuko du herria.

11:00etan mila kamiseta urdin

banatuko dituzte Marea Urdina-

ko kideek Loiolan bertan, eta

11:30ean abiatuko da ibilaldia.

Herritarrek, besteak beste, erral-

doiak, trikitilariak, dultzaineroak

eta ttuntturroak izango dituzte

lagun ibilbidean. Plazara iristean,

berriz, pintxoez, puzgarriez, jola-

sez, photocall-az nahiz beste

hainbat egitasmoz eta ekitaldiz

gozatu ahal izango dute parte

hartzaileek. Halaber, «lasai ego-

teko gune segurua» ere izango da

plaza, autismoa duten pertsonei

zuzendutakoa.

Egun handirako motorrak be-

rotzen aritu dira egunotan herri-

tarrak. Izan ere, Urdinduz-en ata-

riko bezala, hainbat egitasmo an-

tolatu dituzte, eta biharere izango

dira: Urdinduz igeriketa sariaren

lehen aldia, Eneko magoaren

emanaldia nahiz bertso saioa

izango dira. Egitasmoak hartu

duen dimentsioan egin du azpi-

marra Orbegozok. «Egun bateko

kontua izan behar zuen, baina bi

astetara zabaldu dugu egitaraua».

Egingo dute martxa urdina, pa-

satuko da apirilaren 2a, eta utziko

du bere arrastoa Urdinduzek.

«Urdinduz aitzakia hartuta, mu-

rala egin du Iñigo Bordak Loiola

91 eraikinean», esan du Marea

Urdinako kideak. «Urdinduz pa-

satuko da, baina horma irudi hori

hor geldituko da. Azpeitia herri

inklusiboa dela erakusteko balio-

ko du».

Marea bat, urdin kolorekoa 
Urdinduz Eguna ospatuko dute igandean Azpeitian b Autismoaren errealitatea ikusarazteko
ibilaldi bat egingo dute b Egitasmo horren bueltan askotariko ekitaldiak antolatu dituzte 

Hainbat herritar, 2017an, Zarautzen egin zuten Urdinduz egitasmoan. AIORA LARRAÑAGA

URDINDUZ EGUNA 

Marea Urdina eta Gautena elkarte-

ek prest dute Azpeitiko igandeko

Urdinduz egunerako egitaraua.

11:00. Marea Urdinako kideek

mila kamiseta urdin banatuko di-

tuzte Loiola auzoan. 

11:30. Loiolatik Azpeitiko plazara

ibilaldi urdina egingo dute, erral-

doiekin, trikitilariekin eta ttunttu-

rruekin. Plazan, aurpegia margo-

tzeko gunea, puzgarriak, jolasak

eta abar egongo dira umeentzat,

eta jan-edanik eta musikarik ere ez

da faltako. Azoka Plazan lasai ego-

teko gunea egokituko dute. 

12 GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2023ko martxoaren 31Autismoa

«Autismoa duten
pertsonak ere
gizartearen parte dira;
herritarrak dira, eta
herrian bizi nahi dute»
Haritz Orbegozo
Marea Urdina elkarteko kidea

«Autismoa duten
pertsonei eta haien
familiei ahotsa eman
nahi diegu, horiek
laguntza behar baitute»
Ibai Zulaika
Gautena elkarteko kidea



Unai Zubeldia 

Festatik asko dauka Mutrikuko
Berdel Egunak, baina baita alda-
rrikapenetik ere, berdela, berez,
1993ko hausnarketa batek egin
zuelako ezagun. «Berdelarena
kanpaina garrantzitsua izan zite-
keela ikusi zuten garai hartako
arrantzaleek, eta arrain hori sus-
tatzeko sortu zuten Berdel Eguna,
1994an». Marta Amonarriz Mu-
trikuko Udaleko Turismo tekni-
kariak azaldu du gerora iritsi zire-
la Bermeoko (Bizkaia) Berdel
Eguna eta gainerakoak. «Baina
Mutrikukoa izan zen aurrenekoa,
eta ospe handia hartu du, oso par-
te hartzailea izan delako hasiera-
tik: kofradiakoak eta arrantzale-
ak bertan izaten dira beti, herrita-
rrak ere bai arraina garbitzen,
parrillak prestatzen, sukaldean...
Jendeak sortu du egun hau». 
Egun osoko jaia izango dute

bihar. 10:00etan hasiko dira, Izan
arrantzale egitasmoarekin, eta
gauean amaituko da, Belarri Fuc-
kers eta Delirium Tremens Mutri-
kuko taldeen kontzertuekin.
«Urte askoren ondoren, iaz itzuli
zen Delirium Tremens, disko ba-
tekin, eta haiek entzuteko aukera
izango da». Tartean izango dituz-
te belaontzien txapelketa, merka-
tu txikia, abesbatzen saioa, berdel
pintxo dastaketa... «Urteko lehe-

nengo jaiegun berezietako bat
izaten da, eta giro ona sortzen da
beti». Gutxi gorabehera, 4.000-
5.000 lagun inguru elkartuko di-
rela zehaztu du Amonarrizek. 

Mutrikuarrak eta bertakoak ez
direnak, denak elkartzen dira.
«Eta hori da politena. Kanpotar
asko etortzen dira, baina herrita-
rrek ere egutegian ondo markatu-

ta izaten dute Berdel Eguna; lan
egin behar dutelako kasu batzue-
tan, baina bazkari-afariak antola-
tzeko beste batzuetan». Amona-
rrizen hitzetan, aldaketa bereziak

izan ditu Berdel Egunak
azken aldian. «Despedi-
dak-eta egiteko baliatzen
dute askok Berdel Eguna,
eta saltsa handia egoten
da. Herritarrek beste era
batera bizi dute eguna,
baina denen eguna dela
esango nuke». 
Iaz aldaketa nagusi bat

egin zuten egitarauan,
berdel-pintxo dastaketa
arratsaldetik eguerdira
igarota. «Oso gustura
gelditu ziren denak, arra-
tsaldeko ekintzez goza-
tzeko aukera ere ematen

duelako, eta, horregatik, aurten
ere 13:00etan izango da berdel-
pintxo dastaketa hori», esan du
Amonarrizek. 25.000 pintxo in-
guru prestatuko dituzte bihar, 

denetarikoak. «Berdel opiltxoa,
berdel salpikoia, berdela txakolin
eskabetxean, berdela Mutrikuko
erara, berdel eta barazki enpana-
da, berdela barazkien sobrasada-
rekin, berdel txaka, berdel frijitua
eskabetxean, marmitakoa, berdel
piperrada eta berdel errea». 
Bihar izango da egun handia,

baina girotzen hasi nahi duenak
berdel eta txakolin ezkontza izan-
go du gaur, 18:30ean, Mutrikuko
Arku Gain elkartean. Mikel Garai-
zabal Euskal Herriko edarien kul-
turaren dibulgatzaileak eta Eneko
Arandia Arno batzokiko sukalda-
riak dastaketa bat eskainiko dute,
berdela eta txakolina elkartuta; 
5 euro ordaindu beharko dira. 

Erretiroa hartu berritan
Azken 38 urteak arrantzan igaro
eta iazko azaro erdialdian erreti-
roa hartuta, aurtengo Berdel Egu-
na «berezia» izango da Fran Be-
dialauneta mutrikuarrarentzat.
«Guretzat egun handia da hau,

eta badaukat joateko asmoa. Jen-
deari erakutsi egin behar diogu
berdela nola jan. Izan ere, lehen,
marinelen ingurukoek bakarrik
jaten zuten berdela». Bedialau-
netak berak «astean bizpahiru
aldiz» jaten du berdela. «Egia
esan, arrain guztiak gustatzen
zaizkit asko». 
59 urte dauzka Bedialaunetak,

eta gogoan dauka berdelak lehen
ez zeukala batere garrantzirik
arrantzaleen artean. «Arrain ho-
rrek ez zeukan balorerik, inork ez
zuen nahi, baina berdelari inda-
rra emateko apustu bat egin zuen
Mutrikuk, eta gaur egun arran-
tzaleentzat oso kanpaina garran-
tzitsua da; amorratuta ibiltzen
dira denak berdel bila». 
Mutrikun bertan, gaur-gaur-

koz, ez dago arrantzarako artisau
ontzirik. «Pentsa, hamabi ontzi
handi ibiltzen ginen garai batean,
eta beste sei-zortzi txiki, baina ki-
rol portua besterik ez dago orain.
Pena handia ematen du egoe-
rak». Bedialaunetak etorkizun
hurbilean ez du ikusten, gainera,
aldaketarako aukera askorik.
«Gazteak ez ditut ikusten itsasora
begira. Kirol portura joaten dira,
Berdel Egunean parrandara ere
bai, baina arrantzale gutxi ikus-
ten ditut nik gazteen artean. Be-
hera-behera doa, eta pena da». 

Inork nahi ez zuena goratzeko 
Mutrikun 26. Berdel Eguna egingo dute bihar, berdela eta arrantza sektorea ikusarazteko
bTailerrak, txapelketak, azoka, pintxo dastaketa eta kontzertuak izango dira egun guztian 

Hainbat herritar, pintxoak eskatzen, iaz, Mutrikuko Berdel Egunean, portuan. EIDER MUGARTEGI URIZARBARRENA

Ospe handia hartu du Berdel
Egunak, oso parte hartzailea
izan delako hasieratik. 
Jendeak sortu du egun hau»
Marta Amonarriz
Mutrikuko Udaleko Turismo teknikaria 

«Hamabi ontzi handi ibiltzen
ginen garai batean eta beste
sei-zortzi txiki, baina kirol
portua besterik ez dago orain»
Fran Bedialauneta
Mutrikuko arrantzale jubilatu berria 

‘‘

BERDEL EGUNA 

Berdela oinarri hartuta, bihar egun

osoko jaia izango dute Mutrikun. 

10:00-14:00. Izan arrantzale

haurrentzako tailerrak, portuan,

kofradia zaharraren arkupean. 

10:30.Mutrikuko XV. Belaontzien

Arteko Txapelketa. 

10:30.Merkatu txikia. Mutrikuko

eta eskualdeko ekoizleak, 

portuan. 

11:00-14:30.Artisau eta sortzaile-

en azoka, Txurruka plazan. 

12:00.Herriko abesbatzen 

kontzertua, Zabiel plazan. 

13:00.Berdel pintxoen dastaketa,

portuan. 

13:00.Trikitilariak, kalez kale. 

17:15.Berdel Eguneko lehiaketa,

Lapatxoko Gaztelekuan. 

2008-2010 bitartean jaiotako 

gazteentzat.

19:00.Kontzertuak: Belarri 

Fuckers eta Delirium Tremens.

13GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2023ko martxoaren 31 Proposamena 

Berdel Eguna
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MUSIKA

ARRASATEEguzkierripa Rock
jaialdia. Denso Productions, 

Truman eta Olatz Ugarte, 

Sinkeen, Urbe eta Chuleria Joder.

bGaur, 22:30ean, gaztetxean.

AZKOITIAOskarbi taldea eta
Iraurgi abesbatza.

bBihar, 19:00etan, Baztartxon.

BERGARAXiberoots.
bBihar, 22:00etan, Munibe plazan.

DONOSTIAHänsel und Gretel

opera. Escudero Musika Kontser-

batorioko kantu bakarlariak eta

pianistak.

bGaur, 19:00etan, Lugaritzen.

DONOSTIAGuridi Laukotea.
bGaur, 19:30ean, 

Antzoki Zaharrean.

DONOSTIALuca Grassi.
bGaur, 20:00etan, 

Bikutz tabernan.

DONOSTIAAmorante.
bGaur, 20:30ean, 

Dokan.

DONOSTIAVictor Rutty, 
Robert de Pyro & DJ Kaef.

bGaur, 20:30ean, 

Dabadaban.

DONOSTIAVocalia. 
Miramongo Matineeak.

bBihar, 11:00etan, Euskadiko

Orkestraren egoitzan.

DONOSTIAClaimed Choice, 
Neallta Fola eta Madskins.

bBihar, 19:00etan, Dokan.

DONOSTIASistema de Entreteni-
miento, Campamento Rumano,

Beta Maximo eta Sin Bragas.

bBihar, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIAHector Oaks, J.C eta
Miravalles.

bAsteazkenean, 23:55ean,

Dabadaban.

ELGOIBARRipoll eta Islabat.
bBihar, 19:30ean, kultur etxean.

ERRENTERIATelleri abesbatza.
bBihar, 19:30ean, 

Maria Magdalena basilikan.

ERRENTERIALandarbaso Abes-
batza eta Landarbaso Dizdizka.

b Igandean, 19:30ean, 

Fatima parrokian.

HERNANIMusika Banda eta 
Bitartean taldea.

bBihar, 19:00etan, 

Atsegindegin.

HERNANIKarena.
b Igandean, 19:00etan,

Milagrosan.

HONDARRIBIABrava eta DJ Viv.
bBihar, 22:00etan, Psilocybenean.

IRUNLes Sylvans Ensemble, 
Armelle Morvan eta Arrate Zubiga-

rai.

b Igandean, 19:00etan, 

Amaia KZn.

LEGAZPISantikutz abesbatza.
bBihar, 20:00etan, parrokian.

LEGORRETA John Dealer & The
Coconuts eta Eh, Mertxe!.

bGaur, 22:30ean, antzokian.

OÑATIRamada Inn eta Harria.
bBihar, 19:00etan, Gaztelekuan.

OÑATIWillis Drummond.

b Igandean, 21:00etan,

gaztetxean.

OREXAElena Ramirez eta 
Unai Pelaio Pelax.

bGaur, 22:00etan, 

ostatuan.

PASAIATrincher Zahar abesbatza
eta Illunbe akordeoi orkestra.

bGaur, 20:00etan, San Joan

bataiatzailearen parrokian.

PASAIATaupada Fest. Zero, Re-
presion, Peedoh, Zobux, Yakovlev

42 eta MJS Gordas Pinponeras.

bBihar, 21:30ean, Mogambon.

SEGURAOdei eta Kontrabanda.
bBihar, 21:00etan, Iparra Hegoan.

TOLOSAWillis Drummond.

bGaur, 20:00etan, Bonberenean.

TOLOSAKonbenio del Metal, 
Pizza & Beer eta Jam Session.

bBihar, 20:00etan, Box.an.

VILLABONA-AMASAToc eta
Nize.

bGaur, 22:00etan, Aljiben.

ZUMAIASonakay.
bGaur, 20:00etan, Aita Marin.

ZUMAIALukiek eta 
Breaking Brokkoli.

bGaur, 21:00etan, 

gaztetxean.

ANTZERKIA

AZKOITIASexberdinak. Tanttaka.

bGaur, 19:00etan, Baztartxon.

DONOSTIAHoponopono. 

Les Figuretes.

bBihar, 19:00etan, 

Larratxo kultur etxean.

DONOSTIAAlfonso X, la última

cantiga. Jesus Lozano konpainia.

bBihar, 19:30ean, 

Antzoki Zaharrean.

EIBARSer o no ser. 

Okapi Producciones.

bGaur, 19:00etan, 

Koliseoan.

IRUNLa sumisión. Morfeo Teatro.

bBihar, 19:00etan, Amaia KZn.

IRUNEl filo de las mariposas.

b Igandean, 19:00etan, 

San Vicente de Paul ikastetxean.

MUTRIKU Igaro. 

Maren Basterretxea Iribar.

bGaur, 19:30ean, 

kultur etxean.

TOLOSAUrbasa. Hutsun + Ortzi.

b Igandean, 12:30ean, 

Gure Zirkuan.

ZARAUTZSofocos. Bakarrizketa.

bGaur, 19:00etan, 

Emakumeen Etxean.

ZARAUTZZeozertan dabil baina

ez dakit zertan. Metrokoadroka.

bGaur, 20:00etan, Modelon.

BERTSOLARITZA

AMEZKETAGipuzkoako Eskolar-
teko Bertsolari Txapelketa. Bertso-

lariak: Lide Arregi, Danel Etxebe-

rria, Nikola Iraola, Oihan Navarro

eta Xuban Urdalleta.

bGaur, 20:00etan, Zazpi Iturrin.

ANOETAKilimaterioa ikuskizuna.

Bertsolariak: Irati Anda eta 

Oihane Perea. Protagonista: 

Kaitin Allende.

b Igandean, 18:30ean,

Mikelasagati auditorioan.

ATAUNBertso afaria. Bertsolariak:
Iban Urdangarin eta Iker Zubeldia.

bGaur, 21:00etan, Oargi elkartean.

Bergara b Musika

Zuberoako reggae musika, Erramu Zapatu egunean 
Bergaran Erramu Zapatu eguna ospatuko dute bihar, egun osoz. Azoka egingo dute goizean goizetik, eta ez dira faltako trikitilariak, tailerrak, joaldu-

nak, dantzariak, erromeria, herri bazkaria... Gauean, berriz, Xiberoots taldearen —irudian— kontzertua izango da Munibe plazan, 22:00etan. Zubero-

ako reggae doinuak landuko dituzte Jon Etxekopar, Pette Jaragoihen, Jon eta Jordi Foucher, Txomin Dherse eta Antoine Stassinet taldekideek. HITZA
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AZPEITIAUrdinduz. Bertso saioa.
Bertsolariak: Beñat Gaztelumendi,

Amets Arzallus, Andoni Egaña,

Onintza Enbeita eta Oihana Igua-

ran. Gai jartzailea: Maite Aizpurua.

bBihar, 22:00etan, 

Sanagustinen.

BALIARRAINBertso txotx. 
Bertsolariak: Amaia Agirre eta 

Iker Zubeldia.

bGaur, 19:00etan, plazan.

BERGARAErramu Zapatu bezpe-
rako bertso jaialdia. Bertsolariak:

Nerea Elustondo, Andoni Egaña,

Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta

Aitor Sarriegi. Gai jartzailea: 

Ibon Leibar.

bGaur, 22:00etan, Seminarixoan.

GABIRIAAztiri Bat saria, afaria.
Bertsolariak: Irati Alcantarilla, 

Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, 

Unai Mendiburu, Lurdes Ondaro

eta Aitor Ugarte.

bBihar, 20:30ean, 

Aztiri Bat elkartean.

LAZKAOLazkao Txiki gogoan.
Bertso afaria. Bertsolariak: 

Maialen Akizu eta Joanes Illarregi.

bGaur, 21:00etan, 

Gerriko txokoan.

ORDIZIAGoierriko bertsolarien
bertso saioa. Bertsolariak: 

June Aiestaran, Aratz Igartzabal 

Bidegain, Hodei Munduate eta

German Urteaga Garmendia. 

Gai jartzailea: Ane Etxezarreta.

bGaur, 20:00etan, Kirkil tabernan.

URRETXUMartxoan Bertsoa. 
Bertso musikatuak.

bBihar, 19:00etan, Gaztelekun.

DANTZA

BERGARADantzaldi-erromeri 
ibiltaria. Eingo taldea.

bBihar, 19:00etan, 

San Martin plazatik hasita.

DONOSTIADonosti Dance 
Festibala.

bBihar, 09:00etan eta 16:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIAGold. Roberto Olivan
Performing Arts.

b Igandean, 19:00etan,

Gazteszenan.

DONOSTIAEsencia. Joaquin 
Cortes.

b Igandean, 21:00etan,

Kursaalean.

DONOSTIAGoizaldi eta bidaide-
ak. Euskal dantza tradizionala.

bAsteartean, 19:00etan, 

Viktoria Eugenian.

Amezketa bBertso saioa 

Eskolartekoaren azken kanporaketa 
Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketako laugarren eta azken kanporaketa jokatuko dute gaur,

20:00etan, Amezketako Zazpi Iturri elkartean. Lide Arregi, Danel Etxeberria, Nikola Iraola, Oihan Navarro eta

Xuban Urdalleta ariko dira bertsotan. Sei onenek apirilaren 21ean jokatuko dute finala, 20:00etan, Lasturko ta-

bernan (Deba). Irudian, Jon Mendiluze, iazko finalean. TOLOSALDEKO ATARIA

OÑATIDebagoieneko Dantzari
Eguna. Arrasateko Arrostaitz eta

Lore Gazteak, Aretxabaletako 

Leizarra, Antzuolako Oinarin eta

Oñatiko Onatz dantza taldeak.

bBihar, 12:00etan, 

Foruen Enparantzan.

TOLOSAXVI. Dantzari Txiki 
Eguna.

bBihar, herrigunean.

TOLOSAErromeria Laket taldea-
rekin. Fanfarre-poteoa, afaria eta

erromeria.

bBihar, 19:00etan, Plaza

Zaharrean hasita, Zerkausian.

ZARAUTZMunoa Dantzan. Za-
rauzo dantza eskolen ikuskizuna.

bBihar, 17:30ean, eta igandean,

18:00etan, Munoan.

HAUR JARDUERA

AMEZKETA Itziar Saenz de Ojer
eta Joxan Arrue ipuin kontalariak.

bBihar, 18:00etan, kultur etxean.

ANOETAEkain pailazoa.
bBihar, 17:00etan, gaztetxean.

ASTEASUUrteak bete, abenturak
bizi!. Pirritx, Porrotx eta Marimo-

tots pailazoak.

bGaur, 17:30ean, kiroldegian.

AZPEITIATilin-Tilinmagia 
ikuskizuna. Eneko magoa.

bBihar, 17:00etan, 

Sanagustinen.

AZPEITIAAireportuan. 
Potx eta Lotx pailazoak.

b Igandean, 17:00etan, Soreasun.

DONOSTIA Ipuin liburu bat sor-
tzen tailerra. Maite Caballero 

Arrieta ilustratzailea.

bBihar, 11:00etan, 

Liburutegi Nagusian.

DONOSTIAAroa eta mirariak.
Asier Kidam.

bAstelehenean, 17:00etan,

Urgulleko udako liburutegian.

DONOSTIA Irrati tailerra.
bAsteartean, 17:00etan, 

Casares kutur etxean.

DONOSTIASorkuntza eta 
eraikuntza tailerra.

bAsteazkenean, 17:00etan,

Casares kultur etxean.

ERRENTERIA Ipuin kontaketa. 
2-5 urteko haurrentzat.

bBihar, 11:30ean, Lekuonan.

ORIOGure kanoa txotxongiloak.
Zurrunka taldea.

bBihar, 17:30ean, kultur etxean.

HITZALDIAK

BEASAINMondragon, desde una
cultura innovadora hacia un mo-

delo sostenible. Amaia Ferro.

bGaur, 19:00etan, 

Igartzako jauregian.

DONOSTIAPandemia komunika-
tzen: hamar lezio. Arantxa Iraola.

bGaur, 17:30ean, San Telmon.

DONOSTIACompositores 
alemanes. Sergio Pedrouso.

bGaur, 19:00etan, 

Aiete kultur etxean.

DONOSTIAAnime, Japoniatik 
datozen serieak. Judas Arrieta.

Crossover jaialdia.

bBihar, 12:00etan, 

Koldo Mitxelenan.

DONOSTIALa laya: del caserío al
palacio del conde de Montecristo.

Una historia del año 1823. 

Carlos Rilova.

b Igandean, 12:00etan, 

San Telmon.

TOLOSAEl camino a Lagarta o 
el valor (aún) de lo alternativo.

Gabi Martinez. 

bGaur, 19:00etan, 

Topicen.

IKUS-ENTZUNEZKOA

DONOSTIACrossover jaialdia.
Telesailei buruzko topaketa.

bBihar arte, hiriburuko 

hainbat tokitan.

BESTELAKOAK

ANDOAINKatuen kontuakmusika
eta literatura. Ines Osinaga eta 

Joseba Sarrionandia.

bGaur, 20:00etan, 

Basteron.

DONOSTIANeomachismosma-
hai ingurua. Estrella Montolio eta

Miren Gutierrez. Moderatzailea:

Miren Berasategi. Berdintasuna-

ren Aurkako Erresistentziak 

zikloaren barruan.

bAsteartean, 19:00etan, 

San Telmon.

IRUNLos hilos de la memoria 
antifranquista liburu aurkezpena.

Abel Aparicio.

bBihar, 12:00etan, 

Kabigorrin.

URNIETASentsazioak. 
Hodei magoa.

b Igandean, 17:30ean, 

Saroben.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda
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Miren Garate 

Aurreko astean aurkeztu zuen
Yolanda Arrietak (Etxebarri, Biz-
kaia, 1963) Mari Gonagorri eta

hamazazpi berri ipuina, Usurbi-
len, hango udalak sorkuntza sus-
tatzeko ematen dituen laguntze-
tako bat eskuratu zuelako. Igan-
dean aurkeztuko du berriz, Za-
rautzen, Haur Literaturaren Egu-
nean, hango udalak antolatzen
duen Lizardi saria irabazi bai-
tzuen iaz lan horrekin. Halako la-
guntzen beharra nabarmendu
du: «Idazle eta irudigileok denbo-
ra lasaia behar dugu sortzeko».
Mimi eta Loa bikiak dira Mari

Gonagorri eta hamazazpi berri

ipuineko protagonistak. 7 urte

dauzkate, eta zazpi hortz kolo-

kan, bai eta arazo handi bat ere:

nori eskatu oparia erortzen dire-

nean. Zer kontatu nahi izan duzu

gai horri helduta? 

Berreskuratu nahi izan dut figura

bat: erortzen zenean, esne hortza
edo kika sutara edo teilatura bo-
tatzen zen, konjuru bat esanda:
Mari Gonagorri, eutsi hagin za-

harra eta berria ekarri. Hortz be-
rria ekartzeko eskatzen zen, bai-
na egoten zen oparitxo bat ere, ez
erositakoa: intxaurrak eta hala-
koak. Buruan neukan aspalditik
kontua, eta, betiko sagua ere hor
egon arren, Mari Gonagorriren fi-
gurarekin maitagarri bat sortzen
duen ipuin bat egin nahi izan dut.
Eguraldi iragarletzat ere hartu

izan dira mantangorriak, baina

esne hortzekin duten lotura hori

ez da hain ezaguna izan, ezta?

Bizkaian-eta erabili izan da; nik
neuk ez, baina nire amak-eta bai.
Oskorriren diskoetan ere ageri da
Maritxu Telletuko. Haurtzaroko
lehen etapan izaten dira esne hor-
tzak, eta aldi horretan jolastu zai-
tezke bizitzan, fantasian, formu-
latu dezakezu handitan zer izan
nahi duzun... Artefaktu bat egin

nahi nuen, liburuak irakurriz
haurrak eta helduak elkarrekin
egoteko.
Aurreko asteko aurkezpenean,

bereziki nabarmendu zenuen

haurrek eta helduek elkarrekin

irakurtzea zein garrantzitsua

den. Batez ere helburu hori izan

duzu lan hau egitean?

Ipuina dendetan 0-8 urteko adin
tartean jartzeko modukoa da, ba-

lio baitu lehen irakurleek irakur-
tzeko, baina 0tik 100 urtera arte-
koentzat dela esango nuke nik:
batetik, luzea delako, nahiz eta

hamazazpi atal izan; baina, beste-
tik, irakurketa partekatua egiteko
aitzakia ematen duelako. Gehia-
go egon behar genuke umeekin.
Helburu handiegia irudituko zaio
norbaiti, baina nik hori izan dut
kontuan liburu hau egitean: ira-
kur dezagun elkarrekin, gelditu
ulertzen ez dugunean, pentsatu,
galdetu, hausnartu helduarekin
batera esne hortz horiek zer di-

ren, zer den haurtzaroa,
zer diren desioak, zer den
eskatzea...  
Haurtzaroa berreskura-

tuz zahartu nahi omen

duzu. Zer esan nahi

duzu horrekin?

Zahartzaroaren haurtza-
roan nago, eta neure
haurtzaroa piztu nahi
dut, inguruan ditudan

haurrekin partekatzeko. Haurrek
berriro hasteko aukera ematen
digute: dena berriro asma daiteke,
eta elkarrekin pentsa dezagun

nola bizi nahi dugun, zer nahi du-
gun eta zerk betetzen gaituen.
Ipuin honetako baldintza zera da:
dirurik gabe. Mari Gonagorrik
opariak ekarriko ditu, baina ezin
direnak erosi. Mimi eta Loa bikiak
bere etxera eramango ditu, eta
nahien errota dago han. Kika edo
esne hortza bota, eta, isilik, nahi
bat eskatu behar da. Nahien erro-
tak kemen bonba bat ematen du
trukean, baina formulatu egin be-
har da desioa. Horregatik nahi
nuen nik maitagarri bat sortzea,
maitagarriak, azken batean, gure
barruko indar sortzaileak direla-
ko; horiei, ordea, forma eta izena
eman behar dizkiegu, oso abs-
traktuak dira eta. Umeek, asko-
tan, guk baino gehiago sentitzen
dute, baina ez dute jakiten zer hitz
jarri, eta horretarako gaude hel-
duak. Nahiak deszifratzen lagun-
du behar diegu.
Enrique Morente ilustratzaileak

egin ditu irudiak. Zer lortu nahi

izan duzue?

Lan asko egin ditugu elkarrekin,
eta haren irudi ganberro, bizi eta
dinamikoa oso ondo zihoan
haurtzaro bizi, dinamiko eta
jakin-min handiko horrekin.
Liburu klasiko bat sortu nahi
genuen, behin eta berriz buelta-
tzeko moduko liburu bat. Irakur-
tzeko modu asko daude: ozen,
bakarrik, ahotsa jarrita, irudia
bakarrik... Hamazazpi atalen
izenburuekin olerki bat ere osa-
tzen da. Berrirakurtzen dugun
bitartean, geure ipuina sortuz
joaten gara. Iruditzen zait hori
falta dugula: ez diogu jendeari
bere irakurketa propioa egiten
uzten.
Usurbilgo Udalak emandako

sorkuntzarako diru laguntza

izan duzu lan hau egiteko, eta,

ondoren, Zarauzko Udalak anto-

latzen duen Lizardi saria irabazi

zenuen. Halako laguntzak beha-

rrezkoak dira oraindik ere?

Idazle eta irudigileok denbora la-
saia behar dugu sortzeko. Sortzen
hasten garenean, mila gauzatan
katramilatzen gara —batez ere,
burokrazian—, eta zeregin horie-
tan joaten da indarra. Denbora
eta bakea diruak ematen du neu-
rri batean, inora joan gabe eta
beste lan batzuetan aritu beharrik
ez izateko. Eskertzen dut Usurbil-
go Udalak emandako laguntza,
eta beste udalei ere halako egitas-
moak antolatzeko gonbidapena
egiten diet. Lizardi sariaren for-
matua ere aldatuta dago, eta oso
ondo zaintzen du Zarauzko Uda-
lak. Apirilaren 2a izaten da Haur
literaturaren Eguna, eta goraza-
rre egingo diogu haur eta gazte li-
teraturari; festa bat izango da. 

«Irakurketa partekatua egiteko
aitzakia ematen du ipuinak» 

Yolanda Arrieta b Idazlea 

«Artefaktu bat» egin nahi izan du Yolanda Arrieta idazleak ‘Mari Gonagorri eta hamazazpi berri’
ipuinarekin, irakurketaren bidez helduek orain baino denbora gehiago igarotzeko haurrekin. 

EDURNE ELIZONDO

s
SOLASEAN

«Zahartzaroaren haurtzaroan
nago, eta neure haurtzaroa
piztu nahi dut, inguruko
haurrekin partekatzeko»

«Maitagarri bat sortu 
nahi nuen, maitagarriak, 
azken batean, gure barruko
indar sortzaileak direlako»
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