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Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten
erakundeak:

• Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza,
Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, 
Elduain, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura,
Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
Tolosa, Villabona eta Zizurkil

Nik ere ibili nahi
dut bide hori

Kataluniara begira eman ditut az-
ken orduak, azken egunak. Inbidia
sentitzen dut, inbidia sanoa. Errefe-
rendumera deitu dituzte hango he-
rritarrak, eta Katalunia zer izatea
nahi duten erabakitzeko aukera
eman diete. Ia urtebete falta da
azaroaren 9a iritsi arte, eta auskalo
bidean zenbat oztopo eta traba ja-
rriko dizkieten (auskalo planteatu-
tako kontsulta hori egitera helduko
diren ere), baina emandako pauso-
ak ez dauka atzera bueltarik. «Orain
arte inoiz gertatu gabeko urrats bat
egin dugu gaur: orain hasiko da Es-
painiko Estatuarekin gatazka de-
mokratiko bati ekiteko atzerako
kontaketa», esan zuen CUPeko
Quim Arrufatek joan den asteko os-
tegunean. Eta nik uste dut bete-be-
tean asmatu duela esaldi horrekin;
erreferenduma egin edo ez egin Ka-
taluniak izugarrizko pausoa egin
baitu Espainiarekin loturak hautsi
eta estatu independente izateko bi-
dean.

Eta bide horretan, Kataluniako
Parlamentuan gehiengoa duten al-
derdiek, erabakitzeko eskubidea-
ren alde dauden alderdiek, bat egi-
ten dute. Denak batera ikusi ditugu,
Artur Mas Generalitateko presiden-
tea buru dutela, galdera bikoitza
planteatzen. Galderaren gorabehe-

Iritzia    3

ran entzun ditugu kritikak, baina
hori da gutxienekoa, galdera plan-
teatu-planteatu dute, herritarrei zu-
zendu zaizkie eta Espainiako Go-
bernuari hordagoa bota diote, orain
arte itxi zaizkien bide guztiak gain-
ditzeko asmotan. Eta herritarrek,
joan den irailaren 11n, Diadan, argi
erakutsi zuten jarri zaien hesi hori
gainditu nahi dutela, egungo esta-
tusa gainditu nahi dutela, horri bu-
ruz erabakitzeko eskubidea dutela.
Eta aukera hori emango zaie. Hor
dago gakoa. Eta hemen nire galde-
ra. Noiz izango gara gu gai horrela-
ko pauso bat emateko?

Europan zenbait ate irekita dau-
de, eta ate horiek zeharkatzen ari
direnek utzitako zirrikituak baliatu
beharko genituzke, ez atzean geldi-
tu, eta haien ispiluan begiratu. Hor
daukagu Eskoziaren adibidea,
2014ko irailaren 18an han egingo
dutena amets bat da guretzat,
ameskeria agian, Erresuma Batuak
duen tradizio demokratikoa oso
urrun baitago Espainiako sasi-de-
mokraziatik  —ez ahaztu, 2006an
Kataluniako Parlamentuak gehien-
go oso handi batez onartutako esta-
tutu berria, Espainiako Kongresuak
(moldaketa handiekin) onartua eta
Kataluniako herritarrek erreferen-
dumean berretsia, ia edukirik gabe
eta guztiz deskafeinatua utzi zuela
Espainiako Auzitegi Konstituziona-
lak—. Baina Eskoziak eredu bat ja-
rriko du mahai gainean. Eta Katalu-
niak jarriko du bestea, guretzat ispi-
lu izan litekeena. 

Har dezagun, beraz, adibidea, ja-
rrai dezagun Kataluniaren bidea.
Nik behintzat gustura ibiliko nuke
bide hori.

Eider Goenaga
Berriako kazetaria

a003_ataria  18/12/13  16:51  Página 1



�

Tolosaldea

4 2013ko abenduaren 20a,ostirala / Tolosaldeko Ataria

Garazi Jauregi eta Rosa Zabaleta

«Bakea lortzeko urratsa»
Urtarrilaren 11rako egun
osoko egitaraua prestatu
dute, eta Bilbora joateko
deia luzatu dute

Garazi Jauregi (Ikaztegieta, 1992)
eta Zizurkilen bizi den Rosa Zabaleta
(Urnieta, 1958) dira Tantaz Tanta
ekimeneko kideak. 
Urtarrilaren 11n Bilbora joateko

deialdia egin duzue. Urteroko zita

bilakatu den hitzordua, aurten, ez

da azken urteetako berdina izan-

go. 

Urtarrilaren11n, milaka ur tantek
itsasoa egingo dugu Bilbon. Herrita-
rrak gara, sakabanaketaren amaie-
ra eta espetxe politikaren aldaketa-
ren motorea. Mobilizazio honekin
herritarrei protagonismoa eman
nahi diegu, herritarron esku hartze
erraldoia izango da. Aldaketa eragi-
teko, pertsona bakoitzak egin deza-
keen ekarpenak duen garrantzia eta
beharra azpimarratu nahi dugu. Ez
soilik urtarrilaren 11n, baizik eta
egunerokoan, gure auzo eta herrie-
tan. Aurtengoan ez da pankartarik
izango, ezta ere politikarien adieraz-
penik. Egun horretan, Bilbon, ahalik
eta eremu publiko gehien okupatzea
da asmoa. Egun osoko egitaraua
prestatu da horretarako, goizeko
09:30ean hasi eta gaueko
22:30etara luzatuko dena.
Deitzaileak ere ez dira berdinak. 

Irailean, Herrira mugimenduaren
aurka emaniko sarekada eta bere
jardunaren suspentsioak agertoki
berri bat utzi du. Herrira legez kanpo
utzi duten arren, agerian geratu zen,
badela Euskal Herrian sigla guztien
gainetik, preso eta iheslarien esku-
bideen aldeko mugimendu zabal eta
sendo bat. Egoera honetan, sektore
ezberdinetako pertsonen inplikazio-
arekin, azaroaren 9an, Gernikan,
Tantaz tanta ekimena sortu zen. Eki-
men hau, ez da antolakunde edo
erakunde bat, eta ez dator inolaz
ere, aurretiaz egon zitekeen mugi-
mendu bat ordezkatzera. Egungo

egoerak sortzen duen kezka eta be-
rau aldatzeko nahiak bildu dituen
herritar sare bat da, urtarrilaren
11ko itsasoa sustatzea helburu due-
na, giza eskubideen errespetuari,
konponbideari eta bake egoera er-
diesteko bideari bere ekarpena egin
nahi diona.
Tantaz tanta irudikatu nahi den

itsasoaren aldarri nagusiak zein-

tzuk dira?

Euskal herrian urte luzeetan bizi du-
gun gatazka politikoak, zauri eta su-
frimendu asko eragin ditu. Eta tama-
lez, badira oraindik ere samina era-
giten duten egoerak ere; espetxe po-
litikak eragiten duena hain zuzen
ere. Hortaz, pertsona guztien giza
eskubideen errespetua, zein preso-
ei, iheslariei eta haien gertukoei
ezartzen zaizkien salbuespen neu-
rrien desagerpena eskatzen dugu.
Gure eskakizunak, sakabanaketa-
ren amaiera eta gaixotasun larriak
pairatzen dituzten presoen askata-
suna dira. Sinetsita gaude, Euskal
presoei aplikatzen zaien espetxe po-
litikaren aldaketa, konponbidea eta
bakea erdiesteko urrats ezinbeste-
koa dela. 
Bilboko olatu erraldoiak zer uztea

espero duzue? 

Jakitun gara, euskal jendartearen
gehiengoa ados dagoela espetxe po-
litikaren aldaketa ematearen beha-
rrarekin. Baina egoera aldatzeko,

hau da, sakabanaketarekin amai-
tzeko adibidez, behar-beharrezkoa
da ados gauden herritarrok egin de-
zakegun horretan sakontzea. Esta-
tuen jarrera argia da, ez daude prest
inolako urrats positiborik emateko
espetxe politikaren baitan (adib. Se-
villako kasua). Baina gu konbentzi-
tuta gaude estatua behartu daiteke-
ela aldaketak ematera, gakoa herri-
tarrak gara. Gutako bakoitzak egin
dezakeen horretan dago klabe na-
gusia. Bakoitzak, bere eremuan,
egunerokoan, bere ondar aletxoa ja-
rriz. Guk hori bultzatu nahi dugu, hau
da, zer da nik, zuk, hark egin dezake-
dana aldaketa eragiteko? Urtarrila-
ren 11ko mobilizazioak horretan la-
gundu nahi du. Pertsona bakoitza
protagonista gara, bai egun horre-
tan eta baita aurrerantzean ere. Ur-
tarrilaren 11ko itsasoa herriz herri
zabaltzea izango da espetxe politi-
karen aldaketa ekarriko duena.
Urtarrilaren 11a baino lehen, es-

kualdean bertan, beste hainbat

ekimen antolatu dituzue. 

Euskal preso eta iheslari politikoen
eskubideen aldeko mobilizazio an-
dana dago antolatua Tolosaldea
mailan. Adibidez abenduaren 24an
Tolosan eta Villabonan izango ditugu
mobilizazioak, azken urteetan egin
ohi den bezala. Bestetik 27an urteko
azken ostirala dugu eta hilero egin
dugun bezala herriz herri elkarreta-
ratzeak burutuko dira. Ezin ahaztu
ere abenduaren 31n urte zaharreko
mobilizazioak antolatu direla es-
kualdeko herri ia denetan. Bestetik,
urtarrilaren 11ko mobilizazioari eki-
men ezberdinak antolatuko dira he-
rri ezberdinetan.  
Hitzordu hauen garrantzia nola

azalduko zenioke herritarrei?

Data bereziak dira guztiontzat, baita
indarrez etxetik urrun daudenentzat
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REBEKA CALVO ALBIZTUR

Albizturko Antalis enpresako langile
ordezkaritzak azaldu duenez, urta-
rrilaren 9a arte luzatu dute enpresa
eta lan ordezkarien arteko kontsulta
epea. Berez, asteazkenean zen bu-
katzekoa epe hori, baina denen arte-
an irtenbideak bilatu asmoz, zabal-
tzea erabaki dute.

Erabakia asteartean Lan Ikuskari-
tzarekin izandako bileraren ondotik
etorri da. Bilkuran ikuskariak langile-
en ordezkariek emandako azalpe-
nak aintzat hartu zituen ELA sindika-
tutik azaldu dutenez eta «beste bide-
ak arakatzea eta enpresa Eusko
Jaurlaritzako Industria Sailarekin ha-
rremanetan jartzera behartu zuen,
langile ordezkarien laguntzarekin»,
esan dute.

Zuzendaritzak langileei enpresa
ixteko erabakia jakinarazi zienetik,
enpresa komiteak hainbat bilera
egin ditu zuzendaritzarekin. «Denak
leku ezberdinetan izan dira, eta az-
ken momentuan ere bilerak lekuz al-
datu dizkigute, langileei beren lan-
postuen alde borroka egitea oztopa-
tuz», esan du sindikatuak.
«Enpresan bertan ez dute negoziatu
nahi, ez direlako eroso sentitzen»,
gaineratu du.

Langileek ordea argi dutela diote:
«Itxiera azken bidea da eta ahal den
guztia egin behar du zuzendaritzak
enpresa irekita mantentzeko». Bidea
«luzea eta gogorra» dela badakite or-
dea, eta itxieraeren mehatxua gaine-
an dutela, «baina gure lanpostuen
alde borrokan jarraitzen dugu eta ja-
rraituko dugu», azaldu dute. 

Antaliseko langileen eta
enpresaren arteko
kontsulta epea luzatu dute
Lan ikuskaritzarekin izandako bilera eta gero,
asteazkenean amaitzekoa zen kontsulta epea 
urtarrilaren 9a arte zabaltzea erabaki dute

ere. Horregatik garrantzi berezia
hartzen dute data hauetan bidaltzen
ditugu elkartasun eta babes me-
zuek. Herritarron presioaren ondo-
rioz estatua pausuak eman beharre-
an ikusi behar da eta horretarako
ezinbestekoa dugu gero eta tanta
gehiago biltzen joatea, itsasoa lor-
tzeko. Guztiok gara ezinbesteko itsa-
so hau lortzeko, bakoitzaren konpro-
misoa izango da giltzarri pausuak
ematen jarraitzeko. 

Andoni Otegi Eraso. 2002-09-20.
11 urte, Kazeres. 
Iñigo Otazua Urresti. 1994-10-24
19 urte Salamanca. 
Juan Mari Mujika Dorronsoro.

2012-07-04. Urte eta erdi, Valentzia.
Andoni Goikoetxea Gabirondo.

2013-05-07. Urte erdia, Frantzia.
Ana Belen Egues Gurrutxaga.

2001-11-06. 12 urte, Algeciras.
Maite Aranalde Ijurko. 2010-05-
21. 3 urte eta erdi, Frantzia.
Txus Goikoetxea Garralda. 2001.
12 urte, Sevilla.
Garikoitz Etxeberria Goikoetxea.

urrutxaga. 2007-01-09. 7 urte, Sevi-
lla II.
Karlos Besance Zugasti. 2010-09-
29. 3 urte Huelva.
Mañex Castro Zabaleta. 2009-02-
28. 5 urte, Puerto III
Eneko Galarraga Godoy. 2008-03-
25. 6 urte, Ocaña.
Iñigo Guridi Lasa. 2001-02-22. 
13 urte, Puerto II.
Joxe Mari Olarra Agiriano. 2007-
11-30. 6 urte, A Lama.
Emilio Salaberria Etxebeste. 2002-
03-25. 12 urte, Curtis.
Oskar Zelarain Ortiz. 2002-09-20.
11 urte, Castellon.
Julen Zelarain Errazti. 2001-10-31.
12 urte, Huelva.
Mikel Egibar Mitxelena. 2007-11-
30. 6 urte, Zaragoza.
Ander Geresta Azurmendi. 2000-
05-26. 13 urte eta erdi, Zaragoza.

Presoak

Irudia Tolosa

Euskarazko irakurketa saioa 

Tolosako Aitzol Udal Euskategiko
maila ezberdinetako ikasleek bi or-
duko irakurkerta saioa egin zuten,

atzo, euskaltegian bertan. Gabon
giroan murgilduta, kantuak eta tes-
tuak irakurri zituzten. ATARIA
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Adinekoen eta gazteen
artean alde nabarmena
dago Asteasun; eurei
zuzendutako etxebizitzak
egiteko asmoa du udalak

J.M. - I.T. 

Beste herriekin alderatzen bada, he-
rri gaztea da Asteasu, adinekoak bai-
no herritar gazteak gailentzen baiti-
ra. Gazteek bada, euren presentzia
dute herrian, bai antolatzen diren
ekitaldietan, bai aurrera begirako
proiektuetan ere, etxebizitzena, esa-
terako. Hain zuzen ere, eurei begira-
ko etxebizitzak egiteko asmoa du
udalak.

Urtebete baino gehiago da Matxin-
txulo gaztetxea inauguratu zutela,
eta Pili Legarra Asteasuko alkateak
aitortu du «harro» sentitzen dela gaz-
teek herrian egiten duten lanarekin.
«Udaletxera lokal baten eske joan zi-
ren, hainbat bilera egin genituen, eta
hitzarmen bat sinatu genuen, uzten

genuen lokalaren truke gazteak he-
rrian hainbat ekitaldi antolatzera
konprometituz». Konpromiso hori
ederki betetzen ari direla dio Astea-
suko alkateak, eta horren adibide
Gaboneterako antolatu dituzten eki-
taldiak jarri ditu. «Eskaintza handia
egiten diote herriari, eta giro jatorra
sortzeko gai izan dira». Legarraren
arabera, «askotan oso irudi traketsa
izan ohi dute gaztetxeek, baina, nik
alderantzizkoa esan behar dut, oso
gustura sentitzen naizelako egiten
duten lanarekin». 

Alkatearen ustez, gazteek herriko
jardueretan parte hartzea «oso ga-
rrantzitsua» da, «gazteak baitira gure
etorkizuna». Are gehiago Asteasun,
gazte asko bizi baitira. «Zorte handia
dugu, adinekoak baino, gazte gehia-
go baititugu». 1.521 biztanle ditu he-
rriak. Horietatik, 80 urtetik gorakoak
69 dira; 0tik 18ra bitartekoak 373,
eta 25-35 urte bitartekoak 200etik
gora. Legarrak azaldu duenez, «gazte
horiek guztiak ahal den neurrian he-
rrian geratzeko egin behar dugu lan».

Hain zuzen ere, helburu horrekin,
gazteei zuzendutako etxebizitzak
egiteko asmoa du udalak. 32 etxebi-
zitzako eraikin bat aurrera eraman
nahi du, udalarena den lursail bate-
an, eta urtarrilean aterako du proiek-
tua lehiaketara.

Jatorri ezberdineko herritarrak

Jatorri ezberdineko pertsona ugari
bizi direla herrian nabarmendu du
Asteasuko alkateak. Hain justu, ber-
deratzi jatorri ezberdineko 50 pertso-
na bizi dira. «Oso ondo integratua da-
goen jendea da, euren haurrak esko-
lara joaten dira, euskaraz hitz egiten
dute, eta horrek asko laguntzen du
integratzen». Dena den, udaletik egin
duten hausnarketa da, herriko ekital-
dietan-eta gehiago kostatzen zaiela
parte hartzea. «Horretan ari gara eu-
rekin lanean, hori bultzatu eta susta-
tu asmoz, Foru Aldundiaren progra-
ma bati esker». Hala, esaterako, etor-
kinek proposatuta, urtarrilaren 4an
bazkari bat egingo dute, euren he-
rrialdeetako jakiekin.

Duela urtebete baino gehiago inauguratu zuten Asteasuko gaztetxea, eta udala oso gustura dago euren lanarekin. I.T.

Asteasu, herri nerabea

a006-007_ataria  19/12/13  15:51  Página 1



�

Asteasu-Irura

2013ko abenduaren 20a,ostirala / Tolosaldeko Ataria   7

IÑIGO TERRADILLOS

Asteasuarrek eta irurarrek hamai-
ka ekitaldiz gozatzeko aukera izan-
go dute Eguberrietako jai egunetan.
Batez ere gaztetxoei zuzendutako
ikus-entzunezkoak, irteerak edota
antzezlanak izango dira, Gaboneta-
ko kantuak edota Olentzero eta
Errege Magoen etorrerak ahaztu
gabe. Jon Magic irurarrak bere herrian eskainiko du magia ikuskizuna. ATARIA

Egitarau oparoak Eguberrietan

ASTEASU

ABENDUAK 22, IGANDEA

Eguerdian. Erromeria Santama-
ñan. Bazkaria eta dantza.
18:00. Euskal Herriko Harri Han-
dien Txapelketa, frontoian.
ABENDUAK 26, OSTEGUNA

17:00. Elurretako kopito haurren-
tzako filma udaletxean.
ABENDUAK 27, OSTIRALA

20:00. Gospel eta gabon kanten
kontzertua, San Pedro elizan,
Ozenki otxotea, Usarrabi abesba-
tza eta eskolako umeen eskutik. 
ABENDUAK 28, LARUNBATA

11:00. Haurrentzako gynkana Ma-
txintxulo gazte asanbladaren esku-
tik, Pello Errota eskolan (bizikleta
eta kaskoa eraman).
18:00. Dantzaldi parodia Matxin-
txulo gazte asanbladaren eskutik,
frontoian.
ABENDUAK 29, IGANDEA

19:00. Ez gara Palestinaz ari ikus-
kizuna, udaletxean.
ABENDUAK 31, ASTEARTEA

17:00. Urrezko Aizkora, frontoian.
URTARRILAK 3, OSTIRALA

17:00. Blackie&Kanuto haurren-
tzako filma, udaletxean. 
URTARRILAK 4, LARUNBATA

Eguerdian. Asteasuko etorkinen

bazkaria eta musika izango dira,
Erretore etxean. 

IRURA

ABENDUAK 19, OSTEGUNA

19:00. Loatzo Musika eskolako
txistularien kontzertua Zaharren
Biltoki berrian.
ABENDUAK 20, OSTIRALA

17:30. Lao shan ya antzerkia, Ur-
nietako jubilatuen eskutik, kulturu-
nean.
ABENDUAK 23, ASTELEHENA

17:30. Haur eta gaztetxoentzako
pelikulak kulturunean.
ABENDUAK 24, ASTEARTEA

10:00. Gazte Asanbladakoak
abestera irtengo dira.
11:30. Hamaiketakoa plazan hau-
rrentzat.
12:30. Mari Domingik Olentzero-
rentzako gutunak jasoko ditu. Eka-
rri erabiltzen ez duzun jostailua.
Ondoren. Gabonetako zozketa.
14:30. Gazte Asanbladakoen baz-
karia, Zaharretxe jatetxean.
18:00. Olentzeroren kalejira eta
opari banaketa.
19:30. Jaiotza biziduna San Migel
Plazan.
ABENDUAK 26, OSTEGUNA

17:30. Faustinarekin munduratuz

Gabonetako egitaraua

haur antzerkia izango da ikusgai,
kulturunean.
ABENDUAK 27, OSTIRALA

17:30. Ipuin Magikoa txotxongilo-
ak, Bihar taldearekin, kulturunean.
ABENDUAK 28, LARUNBATA

15:00. Irteera gaztelekukoentzat
Txuri urdinera.
ABENDUAK 30, ASTELEHENA

17:30. XX. mendeko gazteak XXI.
mendeko gazteen aurka futbol
partida, frontoian. Txuletak jokoan.
19:00. Gaztain jatea, herri guztiari
zabaldua frontoian IGAren eskutik. 
ABENDUAK 31, ASTEARTEA

10:00. Loatzo mendira egun pasa
plazatik abiatuta. Bertan hamaike-
takoa IGAren eskutik.
URTARRILAK 2, OSTEGUNA

17:30. Zapataria eta Prakagorriak
itzal antzerkia, Irrintzi taldearen
eskutik, kulturunean.
URTARRILAK 3, OSTIRALA

17:30. Umeentzako magia, Jon
Magic-en  eskutik, kulturunean.
URTARRILAK 4, LARUNBATA

15:00. Irteera gaztelekukoentzat
Ficobako eguberrietako haur par-
kera.
URTARRILAK 5, IGANDEA

17:00. Txokolate jatea.
18:00. Errege magoen etorrera
eta opari banaketa.
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Irudia Tolosa

Eizagirre,
Euskal
Selekziora

Nerea Eizagirre, Tolosa CF
taldeko jokalaria, 16 urtez
azpiko Euskal Selekzioare-
kin jokatzeko hautatua izan
da. Abenduaren 19tik
21era, Herrialde Katalane-
tara joango da Espainiko
txapelketako lehen fasea
jokatzera. Kataluina bera
eta Extremadura izango di-
tuzte aurkari. ATARIA

ERREDAKZIOA

Eskualdeko bi pilotarik profesional
mailarako saltoa emango dute. Ga-
bon hauetan, Xabier Tolosa izango
da onenekin arituko dena, eta ondo-
ren Iñaki Artolak emango du aurrera-
pausua. 

Pilotari anoetarrak, Aspe enpresa-
rekin egingo du debuta datorren
abenduaren 30ean, Tolosako Beoti-
bar pilotalekuan. Tolosak 18 urte
ditu eta Amezketako Zazpi Iturri el-
kartean aritzen da Xalton Zabala en-
trenatzaile duela. Afizionatu mailan
etorkizun handienetakoa duen atze-
laria da Anoetakoa, indar askokoa.
16 urterekin afizionatuetako lehen
mailan jokatzeari ekin zion. Eskueta-

ko arazo batzuk medio, azken urtea ez
da erraza izan, baina Aspek beraren-
gan konfidantza osoa ipini du. Esatera-
ko, Elgetako lau t’erdiko txapelketa ira-
bazi zuen 2011n.   

Bere aldetik, Iñaki Artola alegiarrak
Asegarce enpresarekin egingo du de-
buta, baina oraindik ez dago zehaztuta
noiz izango den. Egun DV Torneoa joka-
tzen ari da aurrelaria, eta hura amaitu
bitartean, ezingo du profesional mai-
lan debuta egin. Bigarren mailako bi-
nakako txapelketan egin lezakeela au-
rreikusten da. Bi pilotariek aurten bate-
ra irabazi zuten Ogi Berri Txapelketa
nagusien mailan.   

Bestalde, Ekaitz Saralegi amezketa-
rrak beste urtebetez berritu du kontra-

Xabier Tolosa eta Iñaki
Artola, profesional mailara
Ekaitz Saralegi amezketarrak, urtebetez luzatu du
kontratua Asegarce enpresarekin

Elkartasun kroseko
izen ematea, zabalik

TOLOSA. Aurtengo Elkartasun Kro-
sean izena emateko epea zabalik da
dagoeneko. Abenduaren 30a arte
Aralar KIrolak dendan egongo da ho-
rretarako aukera, 7 euroren truke.
Aurtengo kamiseta ere bertan jaso-
ko dute izena ematen dutenek. Kro-
sa, abenduaren 31an izango da. 

Igandean, apustua
Tolosako zezen plazan

TOLOSA. Igande honetan, Xabier Or-
begozo Arria V.ak eta Xabier Zalduak
apustua egingo dute Tolosako Zezen
plazan, 12:00etan. Aizkolari bakoi-
tzak 20 kanaerdiko ebaki ondoren,
zortzi kilometro egin beharko ditu
lasterka zezen plazan. Aizkolari ba-
koitzak 6.000 euroko jarri ditu. 

Tolosa eta Artola. ATARIA

tua Asegarce enpresarekin, eta, beraz,
2015eko otsailara arte arituko da profe-
sional mailan. Saralegik lau t’erdiko txa-
pelketa bikaina egin du aurten. Hiruga-
rren izan da Oinatz Bengoetxea garaitu
ondoren, eta gutxigatik ez zen final han-
dirako sailkatu Aimar Olaizola kanpoan
utziz. Kontratua berritzea ekarri dio hiru-
garren postu horrek, baina ez da binaka-
ko txapelketarako hautatua izan. 
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EZKER HORMAKO
GIPUZKOAKO ELKARTEEN
ARTEKO TXAPELKETA

ASTIGARRAGA

Abenduak 20, gaur

19:30. Kadete mailako eskuz bina-
kako finala: Intxurre taldeko Mozo
eta Zubeldia, Hondarribiako Agirre
eta Mayaren aurka arituko dira.

ARRASATE

Abenduak 21, bihar

10:30. Eskuz binaka nagusietan,
Behar Zanako Lizaso eta Erreka,
Oiaga eta Esnaolaren aurka arituko
dira. Kadete mailan, berriz, Intxu-
rreko Arandia eta Azpitarte, Oiarza-
bal eta Odriozolaren aurka.  

MUTRIKU

Abenduak 21, bihar

17:00. Zesta puntako nagusiak,
Beotibar taldeko Zaldua eta Bilda-
rratz, Alonso eta Erkiagaren aurka
lehiatuko dira, eta ondoren, Traba-
zos eta Izagirre tolosarrak, Alberro
anaien aurka arituko dira. 

TOLOSA

SASKIBALOIA

Abenduak 21, bihar

09:00. Infantil nahiz kadete maila-
ko partidak, Usabalen.
14:00. Tolosa Aralar-Eskoriatza
emakumezkoen senior mailan Usa-
bal polikiroldegian.

ESKUBALOIA

Abenduak 22, igandea

10:15. Tolosa-Arrasate kadete mai-
lan; segidan, junior mailako Tolosa-
Eibar partida, Usabalen. 

FUTBOLA

Abenduak 21, bihar

09:30. Hainbat partida jokatuko
dira ordu horretatik aurrera, infan-
til eta kadete mailan, gizonezko
nahiz emakumezkoen mailan.

16:30. Berazubin, Tolosa CF-Orio-
ko partida jokatuko da, Ohorezko
Erregional mailan. 

ARETO FUTBOLA

Abenduak 21, bihar

18:00. Senior Nazionaleko partida
Laskorain-Aurrera Vitoria.  
Gaur, bihar eta etzi beste hainbat
partida jokatuko dira Usabalen,
Uzturpen eta Eskolapioetan.

BATELAK

Abenduak 22, igandea

12:00. Infantil eta kadete mailako
Gipuzkoako Liga jokatuko da Oria
ibaian. 

ASTEASU

HARRI JASOTZEA

Abenduak 22, etzi

18:00. Euskadiko Harri Handien
Txapelketa. Aimar Irigoien, Urtzi Te-
lleria, Joseba Ostolaza, Iban Ugar-
temendia eta Iokin Eizmendi aritu-
ko dira. 3 minutuko txandak egin-
go dituzte, errektangularrarekin
(200 kg.), 175 kiloko zilindroare-
kin, 150 kiloko kubikoarekin eta
125 kiloko bolarekin.

AMASA-VILLABONA

PILOTA

Abenduak 20, gaur

18:30. Elola-Otegi eta Moron-Zeze-
aga; Peña-Urdanpilleta eta Arteaga-
Salegi; eta Santxo-Urruzola eta Ur-
meneta-Nubla.
Abenduak 21, bihar

10:30. Oiarbide-Etxeberria eta Zu-
bizarreta-Murua; Elordi-Aburuza eta
Maiz -Mendy; Ojuel-Galarza eta Yol-
di-Gorrotxategi.
Abenduak 22, etzi

10:30. Garcia-Cordon eta Oñaede-
rra-Garate; Matxinandiarena-Solano
eta Bakaikoa-Medina; eta Larraña-
ga-Murgiondo eta Urretabizkaia-
Erreka.

Antton Pebet
txapelketako
finalerdiak
erabakiko dira 

Gaur, bihar eta etzi
jokatuko dira final
laurdenetako partidak

ERREDAKZIOA

Gaurtik hasita, igandera bitartean, 
II. Antton Pebet pilota txapelketako
partidak jokatuko dira Villabonako
Behar-Zana pilotalekuan. 

Gaur 18:30ean hasiko da festiba-
la. Kadeteetan Elola tolosarrak eta
Otegi ikaztegietarrak Moron-Zezeaga
bikote arrasatearraren aurka jokatu-
ko dute. Bigarrenean, Peña eta Ur-
danpilleta bidaniarrak, Arteaga eta
Salegiren aurka jokatuko dute. Az-
ken partidan, berriz, nagusi mailan,
partida gogorra izango da. Gipuzkoa-
ko ohorezko txapelketako irabazle-
ak, Santxo eta Urruzola asteasuarra,
aurtengo Santio Txapelketako ira-
bazleen aurka jokatuko dute, Urme-
neta eta Nublaren aurka.

Larunbatean, jaialdi erakargarrie-
na izango da. Goizeko 10:30ean ha-
sita Oiarbide eta Etxeberria, Zubiza-
rreta eta Muruaren aurka arituko
dira. Jubeniletan Elordi eta Aburuza
bidaniarrak, Eneko Maiz villabonata-
rraren eta Mendy-ren aurka jokatuko
dute. Afizionatu mailan, Paul Ojuel
eta Galarza, Yoldi eta Gorrotxategiren
kontra izango dira.

Igandean ere 10:30ean hasiko
dira partidak. Kadeteetan Garcia-
Cordon bikotea, Oñaederra eta Gara-
terekin lehiatuko dira. Jubeniletan,
Matxinandiarena eta Solanok, Ba-
kaikoa eta Medina izango dituzte
aurkai. Afizionatu mailan, Larrañaga
eta Murgiondo, Urretabizkaia ikazte-
gietarraren eta Erreka Behar-Zanako
pilotariaren aurka arituko dira.

Kirol taula
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Elkarrizketa 10

Raul Navarro

«Allende bota zutenean,
munduan iraultza baketsu

bat emateko zutabeak
suntsitu ziren»
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Elkarrizketa 11

IGOTZ ALKORTA

Raul Navarro (1948, Alto
Jahuel, Txile) 9 anai-arreba-
ko familia batean hazi zen.

Ikasle ona izanik, beka lortu eta Es-
tatu Batuetan soziologian lizentzia-
tu zen. Baina hura ez zen bere le-
kua. 1972an sorterrira itzuli zen
Unidad Popular ezkerreko mugi-
menduarekin bat egitera. Txile be-
rria zuten amets. Pinochet-en esta-
tu kolpeak eten zuen ametsa. Tolo-
sara ekarri zuen ihesaren hasiera
izan zen. Geroztik gure artean bizi
da euskaldundutako txiletarra. Txi-
leko estatu kolpearen 40. urteurre-
naren aitzakian hitz egin du Atariak
Navarrorekin. 

1970ean, hauteskundeak iraba-

zita iritsi zen boterera Unidad Po-

pular, Salvador Allende buru zuen

ezkerreko koalizioa. Nola gogora-

tzen duzu orduko Txile?

Ni 72an itzuli nintzen AEBtik. Egoe-
ra gatazkatsua zen hainbat arlotan.
Gizarteak funtzionatzeko, gauzak
egiteko modu berria bultzatzea ge-
nuen helburu: arlo ekonomikoan,
hezkuntzan, eta baita arlo morale-
an ere. Ez zen erraza. Bi irizpide
zeuden ezkerraren baitan. Batak
aurrera sendoago egiteko iraultza
bultzatu nahi zuen, eta besteak,
Allende buru, aldaketa polikiago
egin nahi zuen. Eta giro horretan,
orain argi geratu den gisan, kanpo-
ko esku hartzeek egoera oztopa-
tzen eta gaiztotzen zuten. Gizarte-
an ezinegona sortzea zuten helbu-
ru. Pentsa, estatu kolpe aurreko
hilabeteetan,  hornigai falta zego-
en. Azukrea, hortzetako orea edo
komuneko papera ez genuen aurki-
tzen! Kamioilariak greban zeuden,
eta kolpistek nahita hornigaiak pila-
tuta izan zituzten, jendeari banatu

Raul Navarrok, Tolosan bizi den txiletarrak, Picochet-en
estatu kolpea gogora ekarri du 40. urteurrenean

gabe. Gizartea Allenderen aurka
haserretzea zuten helburu. Guk di-
rua eduki eta produktuak falta geni-
tuen, baina Txileko auzo aberatse-
tan ez zuten inoiz hornigai falta hori
izan. 
Estatu kolpea espero al zenuten?

Ikusten genuen bazetorrela. Ez ge-
nekien noiz, nola.... Ia azken unera
arte, militarrak kontrolpean izan zi-
tuen Allenderen gobernuak. Kon-
tua da kolpistek pixkanaka paretik
kendu zituztela Allenderen aldeko
buru militarrak. Shnneider jenerala
hil egin zuten, Prats jenerala dimiti-
tzera behartu zuten presioekin…
Allendek Pinochet jarri zuen arte.
Allende ez zen ohartu ordurako mili-
tar hainbat estatu kolpea presta-
tzen ari zirela. Pinochet erdipurdiko
militar bat zen, hasieran Allenderen
aldekoa, baina berehala kolpistek
bereganatu zutena. Fidel Castrok
Allenderi esan zion, «kontuz gizon
horrekin»,  baina Allendek Pinoche-
tengan sinesten jarraitu zuen. Az-
ken finean, militarren traizio bat
izan zen. Estatu Batuen injerentzia
eta bultzada ere ezinbestekoa izan
zen noski, Robert Nixon presidente
zela eta Henry Kissinger estatu
idazkari. Kissinger izan da garai
modernoko pertsonaiarik okerre-

nenetakoa, inor gutxik esaten badu
ere. Milaka pertsona hil ziren bere
erruz, Vietnamen bezala Latinoa-
merikan. Beraz, Allenderen aurka-
ko kolpearen atzean Estatu Batuak
zeuden, Txileko oligarkia aberatsa-
rekin batera. Eta onartu behar da
ezkerrak ere akatsak egin zituela.
Nik uste dut ezkerrarena mugimen-
du intelektuala zela. Hau da, Uni-
dad Popular-en baitan agresibita-
tea falta izan zen. Allendek uste
zuen berak bikain dominatzen zuen
oratoriarekin eta argudioekin eki-
menak aurrera eraman zitzakeela.
Sistema barrutik alda zezakeela
uste izan zuen, baina armek ez zio-
ten utzi. 
Estatu kolpea emateko, 1971n

onartutako kobrearen nazionali-

zazioa mugarria izan zela uste du

askok…

Allenderen gobernuak eman zuen
urrats garrantzitsuena izan zen.
1972an Nazio Batuetan Allendek
hitzaldi gogoangarri bat egin zuen,
nazionalizatzearen zergatia azal-
duz. Txilek zuen aberastasun nagu-
siena lapurtzen ari zirela azaldu
zuen. Ipar Amerikako enpresa han-
diek ustiatzen zuten kobrea, eta ira-
bazi guztiak euren poltsikoetan sar-
tzen zituzten. Allendek argi azaldu
zuen atzerriko multinazionalek ko-
brea ustiatzen zeramaten denbo-
ran inbertitutakoa baino 3 aldiz

Kolpistek La Moneda jauregi presidentziala erasotu zuten momentua
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gehiago irabazi zutela eta irabazita-
koa eurentzat hartzen zuten, Txile-
ra ez zen ezer iristen. Txile pobre-
tzen zuten eurek aberasteko. Eta
bai, hori izan zen Allende erabat
kondenatu zuena. Kyssinger eta Ni-
xonen atzean azkenean enpresa
handiak zeuden, gaur egun mun-
dua kontrolatzen duten enpresak.
Esango nuke orduan, 60-70etan
hasi zirela enpresa handiak mun-
duaren jabe egiten, gaur egungo
eredura bidean. 
Estatu kolpearen ostean, errepre-

sioa gordina izan zen…

Guk, ekintzailetzan genbiltzanok,
argi genuen estatu kolpea iristen
bazen odoltsua izango zela, anke-
rra. Baina beste batzuk ez zuten ho-
rrela ikusten eta ez genuen defen-
datzeko modurik izan. Armak esku-
ra izan bagenituen, odoltsua izango
zen baina aurre egiteko modua
izango genuen. Baina Allenderen
gobernuak ez gintuen armatu. Ez-
kerretik batzuk saiatu ziren armak
lortzen baina ez zen erraza. Horre-
la, gudarik ez zen izan. Eliteak, mili-
tarrek, herria suntsitu zuten, azpira-
tu gintuzten. Eta izan zintezkeen
ankerrenak izan ziren. Orain edo-
nork esaten du kolpea kriminala
izan zela. Orain erraza da, baina ni
76an hona iritsi nintzenean han bi-
zitakoak kontatzen hasi eta ez zida-
ten sinesten, gaiaz hitz egiteari utzi
egin nion! Estatu kolpearen ostean

bizitakoa izugarria izan zen. Orain-
dik ere kosta egiten zait azaltzea.
Gaizkia zabaldu zen indar guztiare-
kin. Bizitzak ez zuen inporta, ezta
inoren minak ere. Milaka eta mila-
ka izan ziren torturatuak, hilak…
Jendea torturatzen zen ez ezer esa-
teko zuelako, min egiteagatik bai-
zik. Zerikusirik ez zuten milaka txiki-
tu zituzten, hil ez zituztenak ere era-
bat suntsituta utzi zituzten, fisikoki
eta psikikoki. Sadiko batzuk ziren. 
Estatu kolpe osteko egunetako

zer irudi gogoratzen duzu?

Irudi asko dira. Tiroak non-nahi, he-
likopteroak etengabe, militarrak
lasterka, oihuak, atxilotua izateko
beldurra… Edozein etxetan sartzen
ziren, jendeak ondokoa salatzen
zuen jakin arren zer zetorkion… Gi-
zakiaren alderik txarrena ikusi zen.  
Txiletik ihesi Argentinara joan zi-

nen, eta han beste estatu kolpe

bat…

1976an izan zen Argentinan Videla-
ren estatu kolpea. Nik, Argentinan,
eraikuntzan lan egiten nuen, Txile-
tik ihes egindako beste asko beza-
la. Ikasketak izan arren, ogibidea
atera behar zen! Bagenuen tartean
lagun bat, eskaiolista zena. Nahiko
diru bildu zuela uste izan zuenean
Txilera itzultzen saiatu zen. Hiru ti-
rorekin aurkitu zuten. Hori zen Ar-
gentina orduan. Eta gu gazte txile-
tar ikasiak, arriskua ginen. Polizia

Elkarrizketa  12

Kolpistak liburu «ezkertiarrak» erretzen

Kobrearen
nazionalizazioak
kondenatu zuen

Allende»
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beste lagun baten bila zebilela jakin
genuen ondoren… Azkenean berta-
tik ihes egin genuen. 
Eta Tolosara nola iritsi zinen…

Nik ez nuen Euskal Herrira etortze-
ko asmorik. Zerbait irakurria nuen
Euskal Herriko egoeraz, bereziki
Burgosko epaiketaren harira, epai-
keta hark Argentinan ere oihartzu-
na izan baitzuen. Argentinatik alde
egin beharra izan genuenean, he-
mendik zebilen arkitekto lagun ba-
tek etortzeko esan zidan. Berak
txartela erosita, barkuz etorri nin-
tzen, merkeagoa zelako. Nire as-
moa Frantziara edo Suediara joa-
tea zen baina gauzak zer diren…
Hona iritsi nintzenean, nire lagun
arkitekto hori Tolosan bizi zen eta
lehenik hemen egin nuen geldial-
dia. Nire lagun horren bidez San Vi-
cente doktorea ezagutu nuen. Hark

bazekien diru premian nenbilela
eta esan zidan ea zergatik ez nituen
ingeles klaseak ematen, berarekin
lan egiten zuten bi erizainek ikasi
nahi zutela. 76a zen, eta bi erizain
horiek nire lehen ikasleak izan zi-
ren. Berehala hemengo giroaz mai-
temindu nintzen. Franko hil osteko
mugimendu hark liluratu ninduen,
hemen zegoen borroka eta indarra,
denak lanerako prest Espainiatik
egin nahi zuten iruzurraren aurka…
Azkenean, emazteak Argentinatik

Tolosara etortzeko modua egin
zuen eta familia hemen osatzea
erabaki genuen. Erabaki genuen
gure semeak hemen jaioko zirela,
euskaldunak izango zirela, ez es-
painiarrak, euskaldunak. 
Txilen, diktadura urteak izan zi-

ren 90eko hamarkadara arteko-

ak. Nola bizi izan zenituen distan-

tziatik?

16 urte egin nituen gurasoak ikusi
gabe. Hasieran oso gogorra izan
zen. Alde egiten duzunean, itzultze-
ko gogoz egoten zara baina nik Ar-
gentinatik ihes egin nuenean argi
nuen ez nintzela Txilera itzuliko.

Elkarrizketa  13

Estatu kolpe osteko egoera agerian uzten duen irudi bat

Euskal
Herrian,

Franko hil osteko
mugimendu hark
liluratu ninduen»

Txile, gaur egun
Hura jada ez da nire herrialdea. Kon-
tsumismoa izugarria da, sinestezina.
Jendeak baztertu du bere herriko kultu-
ra, identitatea galtzen ari da. Seme ala-
bei Brian, James, Charles… eta mota
horretako izenak jartzen dizkiete. Irai-
laren 18an dute festa nazionala eta or-
duan Txileko banderaz betetzen dira
kotxe guztiak, etxeak… Ipar Amerikar
erako nazionalismoa da. Eta Estatu Ba-
tuetako bizi estiloa dute amets. Horre-
tan gu hobe gaude. Horregatik asko-
rentzat Euskal Herria arrisku bat da.
Eutsi nahi dion identitatea duelako;
bere hizkuntzari eta kulturari eusteko
borrokatu nahi duelako.  
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koak jendaila gizajo bat dira, txo-
txongilo batzuk, baina hori bai, min
asko egin dezakete.
90etik aurrera «demokraziarantz»

itzuli zen Txile. Urte hauetakoa

nola baloratzen duzu?

Une jakin batean Txileko ekono-
miak ez zuen ezer produzitzen ko-
brea ez zenik, ideologikoki gizartea
garaitua zegoen kolpistek nahi zu-
ten moduan, eta orduan, erabaki
zuten Pinochet kentzeko unea zela.
Bere funtzioa bete zuela. Eta orain
demokrazia itxurako zerbait jarri
dute. Funtsean, estatuan Felipe
Gonzalezek egin zuena errepikatu
da...  Niretzat dena hondoratzen ari
dira. Txilen, hemen eta munduan
arazoa bat da nagusi: diru gosea.
Horrek hautsi ditu eskema politiko
guztiak. Ustelkeria jada geldiezina
da, herritarrak ere ustelak dira: zer-
gak nola ez ordainduko pentsatzen
dute, ezertarako konpromisorik ez
dute hartzen, injustizien aurrean
isilik geratzen dira, lapur pobreaz
mar-marka aritu eta handien aurre-
an makurtzen dira… Txilen Allende
bota zutenean, munduan iraultza
baketsu bat emateko oinarrizko zu-
tabeak suntsitu zirela.
Presidentea hautatzeko hautes-

kundeak egin berri dira Txilen.

Michelle Bachelet-ek irabazi berri

du, zentro ezkerrekoa izango da,

beraz, presidentea… 

Gaur bertan irakurri dut Bachelet-i
egindako elkarrizketa bat. Txileko
produkzio bitartekoak, kobrea be-
zala, berriz nazionalizatzeko auke-
raz galdetuta bere erantzuna oso
anbiguoa da. Hainbeste indar dute
multinazionalek Txileko lurrak ema-
ten duena Txiletik kanpokoen me-
sederako joan dadin? Ez dut sines-
ten demokrazia honetan. Dena zu-
zendua dago. 
Ez duzu esperantzarako zirrikitu-

rik ikusten…

Esperantza Txileko ikasleek azken
hilabeteetan egindako protestek
eragin didate baina berehala siste-

Eraikitako guztia suntsitu zuten,
gure belaunaldi deuseztatu zuten.
Eta badakizu horrela belaunaldi bat
deuseztean zaila dela ideia horiek
berriz azaleraztea, beldurragatik.
Lehen urte haietan, kantu bat en-
tzuteak mila pusketatan eginaraz-
ten ninduen, ezin nuen. Tolosan, tri-
kornioarekin eta armekin guardia
zibilak ikusten nituenean dar-darka
hasten nintzen. Hemen izan ditu-
gun lagunek asko lagundu ziguten:
Javier Urkola zena, lehen aipatuta-
ko San Vicente doktorea, Doroteo
Arruabarrena doktorea eta bere
emaztea… Asko dugu eskertzeko.
Erakutsi ziguten herri hau, hizkun-
tza eta kultura hau maitatzen.
Lagun asko galdu al zenituen Txi-

leko estatu kolpean?

Isiltasuna. Bai, asko. Gogorra da,
oso gogorra. Zauri hori hor dago.

Guk pentsatzen genuen denborare-
kin herrialdea goberna genezakee-
la, eta esperantza eman Latinoa-
merika osoari. Idealistak ginen.
Hainbeste balio zuen jende hori
dena hain gazte hiltzen ikustea…

Armagabe geunden, suntsitu egin
gintuzten. Eta ondorioz gorrotoa
sortzen zaizu. Nik urte askotan go-
rrotoa sentitu dut hori egin zutenen-
gatik. Asko kostatu zait gainditzea.
Gaur egun ez. Pinochet eta inguru-

Elkarrizketa  14

Pinochet eta Allende

Kolpistek La Moneda jauregi presidentziala erasotu zuten momentua

Jendea
torturatzen zen ez

ezer esateko
zuelako, min

egiteagatik baizik»
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Orain gutxi egon nintzen han,
memoriaren museoan. Ireki be-
rri den museoa da, gogorra eta
interesgarria. Baina, gero, gizar-
teak ez daki zer gertatu zen. Ka-
lera atera diren ikasleek ez daki-
te duela 40 urte pasatakoaren
berri, diktadurak egindakoaren
berri, eta ez zaie irakasten. Me-
moria historikoa ez da egiazkoa
Txilen. 

mak bereganatu ditu, protestetako
hiru buruzagi Bachelet-en hautagai-
tzan sartu eta diputatu egin dituzte.
Sistemak zure idealak sal ditzazun
egiten du modua. Aldaketa etortze-
ko ez da irudi edo politikoen aldake-
ta behar, iraultza bat baizik. Mundua
iraultza bidez soilik salba daiteke. 
Diktadurako zauriak ixteko lan

hobea egin al da Txilen hemen 

baino?

Elkarrizketa  15

Kontzentrazio esparru bat

I.T
ER

R
A

D
IL

LO
S

Euskaraz, bi hitz
Iritsi ginenean sekulako mugimen-
dua zegoen Tolosan euskara be-
rreskuratzeko, biziberritzeko… Lilu-
ratuta geratu nintzen. Lehenengo
esan nuen: hauek bere hizkuntza
dute espainierarekin antzik ez due-
na! Entzuten nienean japoniarra
iruditzen zitzaidan. Gure lagun asko
euskaldunak ziren eta euren arte-
an euskaraz egiten zuten, baina
guri espainolez. Eta erabaki ge-
nuen horrek ezin zuela horrela segi.
Parte izan nahi genuela. Lau urtez
ibili nintzen gau eskolan, eta nire
emaztea urte gehiagotan. Emazte-
ak nik baino maila hobea du, iraku-
rri eta ulertu dena egiten du baina
hitz egitea kostatzen zaio. Nik be-
rriz, maila baxuagoa izanagatik, ez
dut hanka sartzeko beldurrik iza-
ten, kalean eguneroko elkarrizketa
txikiak euskaraz izaten ahalegin-
tzen naiz. Herri honen parte sentia-
razten nau. 
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Olentzero: 
mito eta sinboloaren mutazioa

Neguko solstizioarekin dator-
kigu kristau egutegian koka-
tzen den jai esanguratsue-

netakoa: Eguberria (Egun berria).
Euskal Herrian egun hau ezin da
ulertu mito baten izena aipatu
gabe: Olentzero. Asko idatzi da per-
tsonaia honi buruz, baina agian ja-
san dituen itxura eta izaera aldake-
ten inguruko hausnarketa bat egi-
tea falta zaigu, azken urteotan
hartu duen bidearen ingurukoa. 

Julio Caro Barojaren arabera
Olentzeroren mugak Lesakatik Ge-
taria artean kokatzen zi-
ren, eta, ipar-hegoa ar-
datzean, Gipuzkoako
kostatik gure eskual-
dera, ez harago. Jato-
rriz izen ezberdinekin
ezagutu zen gure es-
kualdean: Berastegin
Onontzaro, Lizartzan
Onentzaro eta Orexan

Onontzaro. Caro Barojak Tolosa eta
Elduainen ere Olentzeroren tradi-
zioa bazela aipatzen du. 

Olentzeroren lehen aipamena,
ordea, zaharragoa da eta guztiz
bestelako esanahi batez aurkeztu-
ko zaigu, XVII. mendean. Lope De
Isastik apaiz eta historialari lezoa-
rrak, bere Compendio de la muy no-
ble y muy leal provincia de Guipúz-
coa lanean honela dio: «A la noche
de navidad, Onenzaro, la sazón de
los buenos, otros llaman gabon».
Argi dago, beraz, ez dagoela inongo
pertsonaiaren erreferentziarik, ga-
rai batena baizik. Bere hitzen ara-
bera, orduan, Olentzero «aro» bat

zen, gabon gaua, eta ez gizaki bat. 
Euskal etnografoek bildutako

Gabonetako kantutegi tradizionala-
ri begira jartzen bagara, edo hain-
bat antropologoek egindako ikerke-
ta eta lan etnografikoak kontuan
hartzen baditugu, ohartuko gara
denborak eraldatzen duela mito
hori, gau horren pertsonifikazio bat
ikusten hasiko garelarik, aurreran-
tzean beti gizaki moduan agertuko
baitzaigu. XX. mende hasieran Eus-
kal Herriko landa giroko eta mendi
inguruetako herrixketan arlote bat
izango da. Fisikoki zatarra eta arlo-
te itxura duen figura hau mendian
bizi da, mozkortia eta jalea da, ezja-
kina, erretzailea eta ikazkina lan-

bidez:

Olentzaro 
buruaundiya
etendimendu gabia
juanden gabian
edandu ela
amar erruko zaguia
ai urde tripaundiya
zagar ustelez bethia

Urte guztian egun bakar batean
ateratzen da, gabon gauean herriko
gazteek aterako baitute bere kontu-
ra barre egiteko: «A veces se le re-
presenta por un maniquí de paja,
que luego es quemado y se le atribu-
ye un carácter terrorífico, medio gro-
tesco». Hau Gipuzkoa eta Nafarroa-
ko hainbat herrietan dago doku-
mentatuta. Eta denetan antzeko
kontuak kontatzen dira.

Aipa genezake lehen izaera muta-
zio garrantzitsua Erromako Eliza Ka-
tolikoaren esku emango dela. Ikusi
dugu, jatorriz izaera paganoa duen
mitoa da eta neguko solstizioari atxi-

kita agertzen zaigu. Eliza Katoliko-
ak, herrian sustraituak zeuden bes-
te hainbat tradizio eta usadiorekin
egin izan duen moduan, hau ere be-
reganatu egingo du eta zentzu berri
bat emango dio: aurrerantzean Me-
siasen etorrera iragartzen duen az-
ken jentila izango da. Jentilak kris-
tau aurreko pertsonaia mitikoak
dira, paganoak. Bera ez gainontze-
ko jentilak amildegitik behera jauzi
ziren, metafora honen bidez, kris-
tau-aurreko sinesmen tradizionale-
an akabera aldarrikatuz. Gabon
gaueko mitoa berri on bat ekartzera
datorren «gure enbajadore» bihur-
tuko da. Horrela burutuko da urtero
erritoa:

Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera
aditu duenian
Jesus jaio dala
lasterka etorri da
berri ematera

XX. mendeko 60. eta 70. hamar-
kadetan Olentzerok identitate bila-
kaera esanguratsuak jasan zituen:
nazionalizazio eta infantilizazio pro-
zesuak. Lehenik, Olentzero politiza-
tu egingo da nortasun nazionala

hartuko du, 1956an bere muga na-
turalak gainditzean; urte horretan
Iruñeako San Antonio eskolako ki-
deek Lesakako eredua erabiliz Iru-
ñeako karriketan barna paseatuko
dute. Hortik abiatuta Euskal Herri
osora zabalduko da eta euskal fol-
kloreko parte den figura sinboliko
baten nazionalizazioaren hasiera
izango da. Gabon jaietako euskal
ikonoa bihurtuko da. Euskal Herri
osoaren neguko figura sinbolikoa
da, Araba eta Bizkaia barne, orain
arte bere presentzia ezagutzen ez
zuten lurraldeak izan arren. Ezker
abertzaleak espetxe baten barnean
agertuko du, preso politiko baten
rol sinbolikoa hartuz. Ondoren, 70.
hamarkadan infantilizazio fase ba-
tean sartuko da. Frankismo garaian
Espainian Papa Noelen figuraren
hedatze bat emango da eta bere in-
basioa ekiditeko, ikastolen ekimen
bat bitarteko, haurren artean opa-
riak banatzeari jardungo dio; Santa
Clauss beraren eredua erabiliz: gu-
tunak idatzi, tximiniatik jaitsi, opa-
riak banatu, bihotz oneko gizon
ponpoxoa izan. Honela gure opari
ekarle propioa izango dugu, aben-
duko gau hotzetan umeen ametsa
bihurtuko dena. 

Azken urteotan, berriz, noelizazio
prozesu  batean   erori  da.  Opariak

Historia 

Fernando Rojo Tolosa
Historia irakaslea

Olentzero Tolosako Samaniego ikastetxean

Ezkerrean, Coca Colaren Papa Noel-a. Erdian, Papa Noel-en etxea Rovaniemin-en. Eskuinean, Olentzero komertziala. 

Olentzero Bidanian
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Olentzero: 
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ko hainbat herrietan dago doku-
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ikonoa bihurtuko da. Euskal Herri
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da, Araba eta Bizkaia barne, orain
arte bere presentzia ezagutzen ez
zuten lurraldeak izan arren. Ezker
abertzaleak espetxe baten barnean
agertuko du, preso politiko baten
rol sinbolikoa hartuz. Ondoren, 70.
hamarkadan infantilizazio fase ba-
tean sartuko da. Frankismo garaian
Espainian Papa Noelen figuraren
hedatze bat emango da eta bere in-
basioa ekiditeko, ikastolen ekimen
bat bitarteko, haurren artean opa-
riak banatzeari jardungo dio; Santa
Clauss beraren eredua erabiliz: gu-
tunak idatzi, tximiniatik jaitsi, opa-
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duko gau hotzetan umeen ametsa
bihurtuko dena. 

Azken urteotan, berriz, noelizazio
prozesu  batean   erori  da.  Opariak

Historia 

Fernando Rojo Tolosa
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Ezkerrean, Coca Colaren Papa Noel-a. Erdian, Papa Noel-en etxea Rovaniemin-en. Eskuinean, Olentzero komertziala. 

Olentzero Bidanian
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ekartzeaz gain, orain Gabonetako
kontsumoaren ikono bihurtu da.
1931n Coca Cola Companyk, Hab-
don Sundblom marrazkilariak egin-
dako irudi batean oinarrituta, Santa
Claussekin egin zuen bezala, Olen-
tzerok ere bere itxura estereotipatuz,
pixkanaka irudi estandarizatua har-
tzen joan da. ETBk laguntza handia
eman du irudi hau sortu eta saltzen:
uniforme bat jantzi du; ikazkinen aur-
pegi belztua garbituta apaintzen
joan da; pipa erretzeari utzi dio, erre-
tzea gaizki ikusia baitago gaur; begi
gorria ere ezabatu zaio, alkoholari
erreferentzia oro desagerraraztea-
rren. Gainera, hori guztia ez bada
nahikoa, tradizio orotatik urrun, an-
dregai (edo neskalagun) ofiziala dau-
ka, Mari Domingi (familia nuklearra
helburu izan edo genero berdintasu-
nagatik izan, batzuetan papistegiak
gara); gainera, Mungiako inguruetan
dagoen baserri  batean jarri da biko-

tea bizitzen (gogoratu Papa Noelek
ere baduela berea Laponiako Rova-
niemi herrian). Hori da umeei gaur
saltzen zaien Olentzeroren eredua.
Irudiak hartu du protagonismoa jato-
rrizko sinboloaren gainetik, itxura
gailendu zaio esentziari; euskal
Papa Noel bat sortu dugu, edo eus-
kaldunez mozorrotu dugun Santa
Clauss bat. Euskal labeldun produk-
tua kanpoko osagaiez eraikia.

Mitoa hil da. Mitoa hil da kontsu-
mo-ikono baten alde. Edukiz hustuta
jatorrizko esanahi guztia galdu du
eta Gabonetan bazter guztietan iku-
siko dugu dirua xahutzeko gonbita
egiten. Olentzero mutatu eta eralda-
tu da, hasierako funtzionaltasun guz-
tia galduz. Figura arrotzen inbasioa
ekiditearren pertsonaia-mitoa desa-
gertu da, edo behintzat hasierako
sinbologia original hura gaur bizi du-
gun gizarte kontsumistari egokitu
zaio. Merezi du hausnarketa bat.

Historia 18

Belauntza, Olentzerori ongietorria egiten

Olentzero, ezker abertzalearentzat preso politikoaren rol-a hartuta. Erdian, Eitb-k

landutako irudia eta eskuinean, Olentzeroren baserria
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Iragarki laburrak

LAN BILA
Etxeko lanetarako: 

Etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, esperientzia handiko ema-
kume euskaldunak bere burua es-
kaintzen du. Kotxea ere badauka.
943 696 882 edota 606 521 992.

LAN ESKAINTZA
Etxeko lanetarako: 

Etxeko lanak egin eta bi ume
zaintzeko, emakume euskalduna
behar dugu Ibarran. 
Interesatuek, deitu dezatela 
678 977 171 telefono zenbakira.

SALGAI
Autoa salgai: 

Citroen C-15 autoa saltzen dut;
IAT-ITV pasata du eta egoera 
onean dago. Prezio interesgarria.
Interesatuek, deitu 
655 719933 telefono zenbakira.

zerbitzuak  19

GAUR
Abenduak 20, ostirala

Tolosa
Egunekoa: 
Olarreaga, I. 
Korreo, 2. Telefonoa: 943 67 01 28
Gauekoa: 
Echeveste, J.M.
Gernikako arbola, 3. Telefonoa: 943 65 10 40

Abenduak 21, larunbata
Tolosa
Egunekoa eta gauekoa: Bengoetxea, E. 
Kale Nagusia, 7. Telefonoa: 943 67 06 48. 

Abenduak 22, igandea
Ibarra
Egunekoa eta gauekoa: Lejeune, L. 
Euskal Herria, 46. Telefonoa: 943 67 32 74. 

Abenduak 23, astelehena
Ibarra
Egunekoa eta gauekoa: Iturrioz, I. 
Euskal Herria, 3. Telefonoa: 943 67 09 15.

Farmaziak
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HITZALDIA

Alkiza euskararen gordeleku eta zabal-

tze gunea. Hizlaria: Imanol Lizardi. Alkizako
barnetegia berreskuratze lanean. Abenduak
20, ostirala. Alkiza, Fagus Alkiza (19:30). 

JAIALDIA

Erniobeako ikasleen gabonetako jaia.

Erniobeako ikasleek Gabonetako jaialdia
prestatu dute: 10:00etatik 12:30era, azoka
jarriko dute baserriko produktuak, pintxoak
eta abar saltzeko. Gabon kanten kalejira egin-
go dute herrian zehar trikitilariek alaiturik.
Euskal dantzen emanaldia eskainiko dute
plazan. Herri kirolak Errebote plazan. *Egural-
di txarra egingo balu, plazako ekintzak Behar
Zana frontoian egingo lirateke. Abenduak 20,
ostirala. Villabona, Berdura plaza (10:00). 

KONTZERTUA

Isidro Larrañaga Akordeoi Orkestra.

Abenduak 20, ostirala. Tolosa, Leidor (19:30). 
Loatzo Musika Eskolako musikari 

gazteen emanaldia. Abenduak 20, ostirala.
Altzo, eliza (18:00). 
Elkartasun kontzertua. «Musika janariaren
truke» Caritasen aldeko kontzertua. Udal mu-
sika eskolako 14 talde eta hainbat bakarlari.
Abenduak 21, larunbata. Tolosa, Topic
(18:30).
Eguberri kontzertua.

Hodeiertz/

Hodei Truk 

abesbatzak. Aben-
duak 21, larunbata.
Tolosa, Santa Klara
eliza (20:00). 
Eguberri 

kontzertua. 

Tolosako Orfeoia. Abenduak 21, larunbata.
Tolosa, Leidor (20:30). 
Eguberri kontzertua. Txintxarri Txiki eta

Txintxarri Abesbatzak. Abenduak 22,
igandea. Alegia, eliza (18:45). 
Eresargiren Gabonetako kontzertua. Ga-
bonetako kontzertua Eresargi abesbatzaren
eta Loatzo Musika eskolaren eskutik. Aben-
duak 22, igandea. Villabona, Jesusen Bihotza
eliza. 

AZOKA

Eguberrietako azoka berezia.

Abenduak 21, larunbata. Tolosa.
San Frantzisko pasealekuan,
Trianguloa plazan eta Plaza Za-
harrean. Jakiak, artisauak, Tolo-
sako dendarien postuak kalean,
odolki lehiaketa, animalia era-
kusketa…

Santo Tomas eguna gazteentzat.

Abenduak 20, ostirala. Talo taile-
rra, herri kirolak, malabarak… Vi-
llabona, Berdura Plaza (17:00). 
Neguko Markatua. Gazteen
markak eta sormenak.
18:00etan kontzertua Barazki
Truk taldearen eskutik. Abenduak
22, igandea. Tolosa, Box.A Arte El-
kartea, San Esteban 19 atzea
(16:00-20:00). 

ZINEA

Blue Jasmine. Aben-
duak 21, larunbata
(22:00); abenduak 22,
igandea (19:30) eta
abenduak 23, astelehe-
na (21:00) Villabonako
Gurean. Eta abenduak
22, igandea (19:30 eta
22:00) eta abenduak
23, astelehena
(20:30) Tolosako Lei-
dorren. 
Azti Txikia. Haurren-
tzako filma. Abenduak
22, igandea (17:00)
eta abenduak 23, as-

telehena (17:00). Villabona, Gurea.
Doraemon eta Nobita Holmes etorkizuneko mu-

seo harrigarrian. Abenduak 22, igandea eta aben-
duak 23, astelehena (17:00). Tolosa, Leidor 
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LIBURUAREN ASTEA

Teodoro Hernandorena XII. ipuin lehiaketako 

sari banaketa. Abenduak 20, ostirala. Zizurkil. 
Zizurkilgo II. Liburu Azoka. Abenduak 21, larunbata. Zi-
zurkil, Aurrera plaza. 

IKUSKIZUNA

Kultura Plazara, Irrien

Lagunen ikuskizuna.

Martinbertso pertso-
naiak Largabista, Tirita-
txo eta Marikalanbreren
laguntzarekin jai giro ede-
rra eskainiko dute. Abenduak 21, larunbata. Altzo, Fron-
toia (17:30). 
Txintxin magikoa. Kidam Magoaren Txintxin magikoa
ikuskizuna. Abenduak 20, ostirala. Ibarra, Kultur Etxea
(18:00). 

ASTEASUKO GABONETAKO EKITALDIA

Erromeria Santamañan. Eguerditik aurrera, bazkaria
eta dantza. Izena emateko: Dantzazaleak taldea. Aben-
duak 22, igandea. Asteasu. 
Euskal Herriko harri handien txapelketa. Aben-
duak 22, igandea. Asteasu, Frontoia (18:00). 

BONBERENEA

Nueva Vulcano (BCN) eta

Herena. Abenduak 20, osti-
rala. Tolosa, Bonberenea
(22:30). 
Urteurren 

ospakizuna.

Abenduaren
21ean Bonbere-
neak egun berezi
bat ospatzen du,
mugimendua hasi
zen eguna. Horre-
tarako, goiz goize-
tik kalejiran atera-
ko dira txarangako kideak, hurrena bazkaria izango da
eta ondoren parranda. Abenduak 21, larunbata. Tolosa,
Bonberenea (11:00). 
Futbolin txapelketa. Abenduak 22, igandea. Tolosa,
Bonberenea (18:00). 
Okupazio eguna. Afari berezia izango da Bonberenean
eta gaueko hamabietan su artifizialak izango dira. Aben-
duak 23, astelehena. Tolosa, Boberenea (22:00). 

KIROLA

Gabonetako Pilota Topaketak. Sailkapenak. Aben-
duak 23, astelehena. Alegia (16:00). 

HAURRAK

Gabon Parkea. Abenduak 23, astelehena. Villabona,
Bear Zana frontoia (16:30-19:30).
Tailerra. Brotxe apaingarrien tailerra. Abenduak 23, as-
telehena. Tolosa, Zerkausia (18:30). 

AFARIA

Afaria. Otordua: Taloa, hirugiharra, txorizoa, gazta eta
gaztainak. Prezioak: Gaztetxoak 5 euro / Helduak 15
euro. Afalondoren: Karaokea. Afariak 21, larunbata. Al-
tzo, Elordi elkartea. 

JOSTAILU BILKETA

Gurutze Gorriaren jostailu berrien bilketa.

Abenduak 23 arte. Tolosa, Gurutze Gorriaren lokala,
Madalen kalea behea. 

ERAKUSKETA

Elena Odriozola. Urtarrilaren 25a
arte. Jorge Gozalvo-ren TROPECISTA li-
buruan agertzen diren irudien aurkez-
pena. Euskadi Saria 2013 Ilustrazioan.
Tolosa, GKo Gallery, Kale Nagusia, 24. 
Isabel Mugica. Urtarrilaren 25a arte.
Tolosa, Aranburu Jauregia. 

EGUBERRIAK IRURAN

Lao shan ya. Ahuntza an-
tzerkia, Urnietako jubilatuen
eskutik. Abenduak 20, ostira-
la. Irura, Kulturunea (17:30). 

ANOETAKO GAZTE ASAN-

BLADAREN GABONAK

Hitzaldia. LOMCEri 

buruzko hitzaldia. 

Abenduak 20, ostirala. 
Anoeta, Gaztetxea (18:30). 
Umeentzako eskulanak. Abenduak 23, astelehena.
Anoeta, Gaztetxea (17:30). 

GURE ESKU DAGO EKIMENA

Larunbatean postu edo mahai informatibo bat jarriko
dute Tolosako Trianguloa plazan, arkuaren ondoan. Pix-
kana-pixkana martxa hartu eta ekimena ezagutarazi as-
moz.

aagendaagenda
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Tolosako Orfeoia, 
15. urteurrenean

hausnarketarako unea

Une gazi-gozoa bizi du Tolosako Orfeoiak. Batetik, 15.
urteurrenaren ospakizunetan murgildurik dago baina
bestetik aro baten amaieran ere kokatzen da 

N. R. DE ARANGUIZ TOLOSA

Orfeoiak izandako hiru lehen-
dakariak bildu ditu TOLOSAL-
DEKO ATARIAk, ibilbidearen

errepasoa egin asmoz.  Mikel Telle-
ria, Pako Alonso eta Alazne Goikoe-
txea dira Tolosako Orfeoia 15 urte
hauetan gidatu duten lehendaka-
riak. Eurekin batera, Mertxe Goia,
izan da, egun kontzertu koordina-
tzailea dena eta azken 15 urtetan

Tolosako Orfeoia errealitate izaten
jarraitzeko langile nekaezina. 

15 urteko ibilbidean Tolosako Or-
feoiak 90 kontzertu eskaini ditu,
munduko musikari nagusienen la-
nak publikoari kalitate «duinean»
plazaratuz: Mozart, Haendel, Hay-
den. Gorriti, Sorozabal… tartean
izan dira, opera eta zarzuelak publi-
koari eskaini dizkio; divo eta diva
ugari eszenatoki-kide izan ditu. 

Kontzertu gogoangarriak izan

dira tartean. Mikel Telleriak Carmi-
na Burana-rena gogora ekarri nahi
izan du: «Donostiako Orfeoiaren lan
enblematikoa denez beldurra ge-
nion. 90 abeslari lortu genituen eta
jatorrizko bertsioa egin genuen, bi
piano eta bateria talde batekin.
Kontzertu hunkigarria izan zen».
Pako Alonsorentzat El Caserio izan
da bereziena, eroen pareko lana es-
katu zuelako. Mertxe Goiak, Tolosa-
ko 750. urteurrenaren harira eskai-
nitako kontzertua ekarri nahi izan
du gogora: «Lan bikaina egin ge-
nuen, dena prest zegoenean, euri
zaparrada erortzeko zorian eta kon-
tzertua Euskal Herria plazan mun-

Agenda 22

Pako Alonso, Mikel Telleria eta Alazne Goikoetxea Tolosako Orfeoiaren hiru lehendakariak. N.R.D.A.
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tatuta zegoela, Leidorrera eraman
behar izan genuen. Aurretik kon-
tzertua prestatzeko Alemanian izan
ginen Enrique Ugarterekin; Gorka
Knörrekin eta Urkorekin ere elkarla-
nean aritu ginen. 750 abeslariz
osatutako abesbatza osatu ge-
nuen, publikoa ere himnoa kantari
jarrita». 

Hiru aro

Mikel Telleriak Tolosako Orfeoiaren
hasieraren berri eman nahi izan du:
«Lehenengoz ardura hartu nuene-
an ilusioz ekin nion lanari. Lehen-
gaia bagenuen, abesbatza ezberdi-
netako abeslariak elkartu ginen,
Eduardo Mokoroa eta Emeterio
Arreseren Leidor opera prestatzen
ari ginela taldea talde bihurtzeko
balio izan zigun». Hasiera horietan,
102 abeslari elkartu zituen Tolosa-
ko Orfeoiak eta ilusioz ekin zion he-
rrietako aurkezpenei. Ondoren ope-
ra eta zarzuela ezberdinen presta-
keta etorri ziren eta baita abeslari
handiekin eszenatokia partekatzea
ere. Mikel Telleriak zortzi urte luzez
izan zuen Tolosako Orfeoiaren ar-
dura bere gain, «behin errutinan
sartuta» Pako Alonsori pasa zion
testigua. 

Pako Alonsok ere kargua «ilusioz»
hartu zuen 2006. urtean, hala ere,
bere hitzei erreparatuta, zaitasu-
nak berehala azaleratu ziren: «Kar-
gua ilusioz hartzen baduzu ere, be-
rehala konturatzen zara jende gaz-
terik, lanerako prest dagoenik ez

dagoela». Hala ere, zailtasunen gai-
netik abeslarien artean sortutako
giroa nabarmendu nahi izan du
Alonsok. 

2010. urtean Alazne Goikoetxea-
ren txanda iritsi zen. Alaznek pos-
tuak eskatzen dituen lanei egin die
erreferentzia: «Gure postuak gauza
askorik ez du; atzetik duzun jendea-
ri lana eginaraztea da kontua. Lane-
rako duzun batzordeak funtziona-
tuz gero, arazorik ez». Lantaldeaz
mintzatzeaz gain, Alaznek ere bere
kargu etapari buruz hitz egiteko ga-
raian hitz bat izan du ahoan: «ilu-
sioa». Unerik politenetako bat, Bru-
selara egindako bidaia da Alazne
Goikoetxearentzat; Tolosako Orfe-
oiak Belgikan hiru egunez bidaia
egin eta kontzertuak eskaini zitue-
nekoa. Hala ere, gogorapen baiko-
rrei bestelakoak ere azaltzen zaiz-
kio: «Azken urteotako arazoa, jende
falta eta diru falta izan da; erakun-
deek gainera, egunetik egunera
diru-laguntzak jaitsi dizkigute. Ego-
era horretan, ezin dugu kontzertu
programa bat aurkeztu eta abesla-
riak adoregabetu eta ez dira entse-
guetara etortzen». 

15 urte hauetan arazoak arazo
pertsona garrantzitsu ugari egon
dira Tolosa Orfeoiaren bueltan. El-
karrizketatuek ondorengoak gogo-
ra ekarri nahi izan dituzte. Batetik,
Ainhoa Arteta. Mertxe Goiak azpi-
marratu bezala, «Ainhoa Arteta la-
guntza garrantzitsua izan da gure-
tzat une askotan. Ohorezko bazki-
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Agenda 25

Gabonetako kontzertua

Aro baten amaierari emango dion kontzertua eskainiko du Tolosako Orfeoiak
datorren abenduaren 21ean, larunbatean, Tolosako Leidor Aretoan, arratsal-
deko 20:30ean. Taula gainean, Tolosako Orfeoia Iruñeko Concerto Orkestrare-
kin batera, Ignacio Ruiz de Alegriaren gidaritzapean arituko da. Tolosako Orfe-
oiarekin batera Amaia Arberasek (sopranoa), Beatriz de Galvezek (mezzo-so-
pranoa), Iker Casaresek (tenorea) eta Pablo Garcia Ruizek (baritonoa)
abestuko dute. 

15. urteurrena buruan izanik, kontzertu berezia izango da aurtengo Gaboneta-
koa, Tolosako Orfeoiaren errepertorioaren obra nagusienen errepasoa egingo
da: musika sinfoniko/polifonikoa, lirikoa eta Gabonetako abestiak, hiru zati ez-
berdinetan plazaratuz. Sarrerak 12 euroren truke ohiko bideen bitartez eskura
daitezke: Orfeoiko kideen bitartez, Orfeoiaren egoitzan (Nafarroa etorbidea, 6-
1) eta Tolosako Leidor aretoko leihatilan. 

Elkarrizketatuak Gabonetako kontzertuari begira, euren buruak eszenatoki gai-
nean ikusita, zer sentituko duten galdetzerakoan argi dute: «Hasieran urdurita-
suna, edozein kontzertutan bezala; ondoren disfrutatzea izango da helburua,
horretarako igotzen baikara eszenatokira». Bestetik ezin ezkutatu «pena» sen-
tituko dutela, baina baita «poztasun eta asebetetzea» ere, «15 urteko lanaren
emaitza izango da», laburbiltzen du Mertxe Goiak ondorengoa gaineratuz:
«Jendea aho zapore onarekin uztea garrantzitsua da, ez genuen gure burua
agonia motel batean hiltzen utzi nahi». «Garai baten amaiera da», amaitu du
Alazne Goikoetxeak, Tolosako Orfeoiaren egungo lehendakariak. 

dea da». Bestetik, eskerrak emate-
ko garaian, Mertxe Goiak Ignacio
Ruiz de Alegria zuzendaria ere izan
du gogoan: «Jendearen gogoa bero-
tzeko ahalmena du Ignaciok, duin-
tasunezko musika egin dugu bera-
rekin; bestelako zuzendariarekin
hori ezinezkoa izango zen». Maite
Chocano, komunkazio arduraduna,
Mertxe Goiaren esker hitzetan ere
jasoa izan da: «15 urtez Tolosako
Orfeoiaren komunikazioaren ardu-
ra izan du, langile fina izan da». 

Alazne Goikoetxeak bere alde,
abeslariak, bazkideak eta entzule
fidelak gogora ekarri nahi izan ditu:
«Edozein kontzertura etorritako en-
tzule fidelak eskertu beharrean
gaude, haiei esker mantendu gara
15 urtez, gu ez ginateke ezer izango
jende hori hor egongo ez balitz». 

Hausnarketa garaiari begira

15 urte hauetako ibilbideari errepa-
ratuta, hiru lehendakariek, «ilusio»
hitza azpimarratu badute ere, zail-
tasunak hiru aro horietan errepika-
tuz joan dira: belaunaldi aldaketa
falta eta diru falta. Azken urteotan,
zailtasunak areagotuz joan direnez,
partaideak adinean gora doazenez,
«nekea eta erredura» nabarmen
handitu dira. Gauzak honela, Tolo-
sako Orfeoiak erabakia hartu du:
aro baten amaiera iritsi da. 2014.
urteari begira, egungo lantaldeak
kargua utzi eta hausnarketa garaia
batean murgiltzeko intentzioa du. 

Egoerari irtenbidea bilatzeko mo-
dua Alazne Goikoetxeak luzatu du:
«lantalde gazte berri bat sartzea;
Orfeoia dinamizatu eta suspertu
dezan». 
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Gabonak eta kontsumoa 2013   
Energia-kontsumoa gutxitzea eta 
baliabideak ardurarekin erabiltzea 
lortu nahi dugulako.

Urtero bezala TIZ-ek eta Tolosaldea
Garatzenek koordinatutako Eskola-
ko Agenda 21 programaren ba-
rruan, eskualdeko 5 urteko gazte-
txoek «Gabonak eta kontsumoa»
izeneko ekintzan parte hartu dute.
Abenduaren 5etik 18ra TIZeko (To-
losako Ingurumen Zentroa) hezi-
tzaileak eskolaz  eskola joan dira,
denera 12 eskolek eta 512 ikaslek
hartu dute parte.
Ordu eta erdiko iraupeneko saioan,
energiaren kontsumo arduratsua-
ren inguruan  hausnarketa lana
egin dute, adinera egokituta. «Argi-
ñe Santimamiñe» pertsonaiarekin
gogoratu dute argiak itzali behar di-
rela geletatik ateratzerakoan, ener-

gia alperrik ez dela gastatu behar
eta gainera kaleetan zenbat eta
argi gehiago egon izarrak gero eta
gutxiago ikusten direla konturatu
dira. Denok izarrak ikusi nahi ditu-
gu, kontatu eta izar uxoei desioak
eskatu… Ez hori bakarrik, argien
erabileraren ondorioz sortutako
kalteei buruz ohartu dira. Ondoren
berrerabilitako kartoia erabiliz es-
kulan tailerrean Gabonetako
zuhaitz  apaingarria egin dute.
Gabonetan beste urte garaietan
baino hondakin gehiago sortu eta
energia gehiago xahutzen dugunez,
gaztetatik keinu txikien bitartez ohi-
tura aldaketak sustatzea izan da
ekintzaren helburua. 

Eskolako Agenda 21 

programan parte hartzen 
duten Tolosaldeko herriak:

Aduna
Alegia
Anoeta
Asteasu
Berastegi
Bidegoian
Ibarra
Irura
Tolosa
Villabona 
Zizurkil

Tolosaldea
Garatzen

Udal Saila
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Abenduaren 21a, San Tomas eguna, atarian dela, txerriak antzeman eta erregu irrintzia eskualdean barrena zabaldu du. 
Gorka Salaberria komikilariak 29. orrialdean erantzuna ematen dio. 

Argazkia

Argazkia   27
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Iritzia

Iritzia    28

Amaia Goikoetxea Orbegozo
Kazetaria

Joan den abenduaren 3ko Euskararen Egunaren harira ma-
kina bat ekitaldi antolatu zen bazterretan, eta sare soziale-
tan ere nahi adina mezu aurki zitekeen euskara mundiala
dela eta euskara urteko 365 egunetan hitz egin behar dela
gogoraraziz. Behin bati entzun nion zerbaiten eguna ospa-
tzea zerbait hori oso egoera onean ez zegoen seinale zela;
alegia, hobe zela zerbait horren egunik ospatu beharrik ez
izatea. Euskararen kasuan bistakoa da hori: hemen bizi zai-
tezke gaztelania soilik jakinda, euskaraz moldatu beharrik
gabe; saia zaitez, adiskidea, kontrakoa egiten.

Baina, pauso bat harago joanda, ez daukat oso garbi Eus-
kararen Egunak euskararen eguneroko erabilerari zein neu-
rritaraino egiten dion mesede; alegia, kosta egiten zait pen-
tsatzea abenduaren 3ra arte egunerokoan nagusiki espai-
nolez egiten zuena abenduaren 4tik aurrera bere
bizimoduan euskara gehiago erabiltzeko ahalegina egiten
hasiko denik. Eta kontuari buelta emanda, ez dakit egune-
rokoan gaztelaniaz aritzen den horri, Euskararen Eguneko
ekitaldietan parte hartu eta euskararen alde dagoela publi-
koki adierazteak ez ote dion are lasaitasun gehiago emango
biharamunetik aurrera gaztelaniaren altzoan jarraitzeko,
euskararen aldeko ekintzetan parte hartu izanagatik kon-
tzientzian kosk egingo dion inolako harrik gabe, gainera.

Honekin ez dut esan nahi Euskararen Eguna ospatzen
duten eta egun horretako jardueretan parte hartzen duten
guztiek hala dihardutenik, ezta gutxiago ere. Baina beldur
naiz zenbaitentzat Euskararen Egunak ez ote duen balio
euskararekikoak urteko egun bakarrean egin eta gainon-
tzeko 364 egunetan espainolez eroso ibiltzeko, euskararen
hatsa lepondoan sentitu gabe.

Gaurkoarekin, 
datorren 

urtera arte

Hegaldi berria

Agustin Amiano Gurrutxaga
Irakaslea

Bizirik nagoela esan dezaket, iaz gorriak eta bi ikusi
ondoren. Aurten oso gustura nago nire gelako lagu-
nekin, ni bakarrik uzteko joera bukatu zaiela ema-
ten du; orain arnasa hartzen dut, hobea naiz ikas-
ketetan, apainago janzten naiz edo zuzenago jo-
tzen dut baloia.
Bukatu dira mugikorretik bidaltzen zizkidaten
mezu iraingarriak, gaiztoak; amaitu dira nonahi ze-
latatzen ninduten idatzi lerdoak. Iaz inork ez zuen
nirekin ateratzeko betarik ez gogorik, iaz lata her-
doildu eta isolatu bat sentiarazten ninduten. Eske-
rrak nire txakurrak ulertzen ninduen, eta orduak
egiten zituen nire magalean etzanda, nik besarka-
tuta, bere belarri ertzera malkoren bat isurtzen
nuen bitartean.
Nire gurasoak hamar urte zahartu dira urtebetean,
baina beste aurpegi bat dute orain, eta nik bezala-
xe, ez dute pasatakoaz hitz egin nahi, beraien arte-
an auskalo zenbat saio egingo dituzten baino. Hor
diraute iaz irekitako galdera ikur guztiek halere.
Zergatik? Zer egin diet? Noiz huts egin dut? Eta zer
egin behar dut? Noiz arte? Gaiztoa al naiz?
Nire ahizpari kontatzen nizkion nire pasadizo kru-
delak, eta berak nirekin batera egiten zuen negar,
kalera atera eta oihuka hasteko gogoari eutsiz. Be-
rak ere ez zituen ulertzen nire marrazki tristeak,
nire begirada goibelak. Nik banekien  zergatik jaten
nuen hain gutxi, zergatik etortzen nintzen eskolatik
etxera hain azkar, inon gelditzeko gonbidapenik
gabe. Nik banekien bizikletako gurpila ez zela bere
kaxa husten, edo nortzuk jotzen zuten gure atariko
txirrina, segidan kotxe atzean ezkutatzeko.
Badakit nola ziztatzen den kide inozo baten poza,
nola eten landare alai baten bidea, nola makurtu
alboko fruitua eguzkiak jo ez dezan. Badakit bai,
zer ez dudan inoiz egin behar.
Bigarren hegaldi batean abiatu naiz, baina ez noa
bakarrik, ondo babestuta baizik; zeru urdinak uxa-
tu ditu hodei ilun eta zipotzak. Hegaldi librea da
hau, arnas har daitekeena; algara gozoak oihartzu-
nik gabe hedatzen direna.
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29

Oier Urkola Arozena
Gaztea
Lau urtez behin gertatzen den fenome-
noa da eta ez gara bisurteaz ari. Eguna
joan eta eguna etorri ez da beste kontu-
rik bazterretan, bertsoak gora eta ber-
tsolariak behera. Nahiz eta oso kontu
ezberdinak izan futbolarekin gertatzen
denaren antza pixka bat hartu duelako-
an nago. Komunikabide ezberdinetan,
lagunarteko solasaldietan… Amets Ar-
zallusek botatako bertsoak Griezman-
nek huts egindako gola ordezkatu du.
Baina hau al da Euskal Herrian bertso-
laritzaren argazki erreala?

Oporretara etorri den atzerritarrak
hala pentsa balezake ere, bertsolaritza-
ren egunerokoa hori baino konplexua-
goa da. Badira jendez lepo betetzen di-
ren plazak baina baita bertsotan entzu-
ten adina izaten diren saioak ere. Gutxi
izango dira Euskal Herri luze-zabalean
bertsotara joan nahi eta sarrerarik gabe

edo aulkirik gabe geratutako entzule-
ak. Alkizako festetan antolatzen duten
saioan ere puntako bertsolariak gonbi-
datzen dituzte eta oraindik bertso
saioa entzun gabe ez gara inoiz etxera
bueltatu.

Behin honetara iritsita, txapelketak
bertsolaritzari ematen diona ez dugu
zalantzan jarriko baina zer ematen dio-
gu bertsozaleok bertsolaritzari hurren-
go asteburuan herrian antolatutako
bertso bazkarian 15 lagun elkartu ezi-
nik baldin bagabiltza? Normala izango
da akaso baina txapelketaren zurrunbi-
loak betaurrekoak behar baino gehia-
go lausotu dizkigulakoan nago eta po-
rru hazi ederrak egingo ditugu betau-
rrekoetan ikusten duguna benetako
dela pentsatuz gero.

Bertso Txapelketakoa ez da fenome-
no isolatua, antzeko fenomenoak ger-
tatzen dira esaterako Donostiako Zine-
maldian edo Durangoko Azokan. Esan
daiteke urte guztian kontsumitu gabe-
ko pelikula, disko eta liburuak egun sei-
nalatu horietan kontsumitzen ditugula.
Urte guztian elizara azaldu ez eta kon-
fesio bat eta bi errezorekin urte guztiko
bekatuak libratzearen parekoa da hori.

Errezoan ez genuen ikasi eta ea itxu-
raz kontsumitzen ikasten dugun!

Gorka Salaberria

KOMIKIA

Bertsozale 
obsesibo-konpultsiboak
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Eguraldia

Zerbitzuak   30

Ostiralean
Goizean zaparradekin jarrai-
tuko dugu, arratsaldetik au-
rrera ostarteak ikusi ahal
izango dira. Hala ere, ipar-
mendebaldeko haizeak joko
duenez, tenperatura freskoak
izango ditugu. Balio altuenak
7-8º-ren bueltan ibiliko dira. 

Larunbatean 
Oso eguraldi polita espero dugu.
Hego haizeak joko du eta tenpe-
raturak dezente igoko dira, al-
tuenak 13-14º-ren bueltan koka-
tuko dira. Egunaren bukaeran
hodeiren bat edo beste ikusiko
dugu, baina hauek eguzkiari ez
diote traba handirik egingo. 

Igandean 
Haizeak hego-mendebaldera
egingo du eta zeruan hodei
gehiago ikusiko ditugu. Hala ere,
ez du euririk egingo eta gainera
tenperatura goxoekin jarraituko
dugu; tenperatura altuenak 
13-14º-ren bueltan kokatuko
dira. 

Astelehenean 
Hodei dezente ikusiko ditugu, baina ez
da euririk espero. Haizeak hego-mende-
baldetik joko du, baina asteartetik aurre-
ra haizeak indar handia hartuko du. Aste-
ko joera honakoa izango da: haizeak
izango du protagonismoa. Hala ere, epe
luzera eguraldi kaxkarrik ez da espero. Iker Ibarluzea

Eguraldi mutila

Ostirala
13

Larunbata
14

Igandea
15

Astelehena
16

Tolosa

Villabona
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