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erakundeak:
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Gezurrak eta
mezuak

Hipokresia eta gezurraren egunak
direla honakoak pentsatu eta esan-
go dute askok. Gurean herritar as-
kok negu honetan berogailua piztu
ezingo duten bitartean argi indarra
%11,5era igo nahi digute, eta etxe
askotan janaria kiloka sobratu eta
botako den bitartean beste batzuk,
gero eta gehiago, soberakin horie-
tatik elikatuko dira gauez zaborra
ontzietara gerturatuta. Hipokresia
eta gezur horren isla akaso Gabon
giro honetan lau haizetara zabal-
tzen diren mezuak, agintarien aho-
tan bereziki. Yolanda Barcinaren
Gabon postala ikusi besterik ez
dago. Nelson Mandelaren esaldia
hartuta,  «La grandeza de la vida no
consiste en no caer nunca, sino en
levantarse cada vez que caemos».
24 ordu baino ez ziren pasa Mande-
la ehortzi eta Barcina postalak ba-
natzen hasi zenerako. Zer pentsa-
tuko ote luke hainbestetan zutitu
ostean jada gehiago zutitu ezinik
geratu denak eskuina bere ahotik
hitz egiten ikustean?

Gezurra eta gezur legitimatua.
Olentzeroren istorioa hala ikusten
duela adierazi dio berriz, lagun bati
emakume marokoar musulman ba-
tek. Olentzero figura laikoa izanda
beste erlijio batetik etorritakoek ere

Iritzia    3

ospatu zezaketelakoan ea hala
egiten zuten galdetu eta hauxe
jaso zuen erantzuna: Olentzero ez
zuela gustuko haurrei gezurra
esaten zitzaielako eta gezur hori
ilusioarekin estali eta gezur legiti-
matua bilakatzen zelako. Azken fi-
nean, gurasoei ilusioa ematen
diena umeek gezur bat sinestea
dela zion emakume honek. Izan
Olentzero ikazkin eta zarpaila,
izan Olentzero Santa Klaustu esti-
lizatua edo izan Queer Olentzero.
Guztiak gezur legitimatuaren sin-
bolo.

Eta amaitzeko, hutsuneak hu-
tsuneago bilakatzen diren eguno-
tan, sorterritik urrun daudenak
ekarri nahiko nituzke gogora. Arra-
zoi desberdinak tarteko, eta tarte-
an ere gezurra maiz, Euskal Herria
atzean utzi behar izan duten herri-
tarrak eta ehunka eta milaka kilo-
metrotara daudenak, edota Eus-
kal Herrian bizi baina euren sorte-
rria urrun duten euskal herritarrak
(gezurraren biktima gehienak),
«etorkinak» bezala ezagunagoak. 

Eta bide batez, besarkada bat
bidali nahiko nieke etxe guztieta-
ko sukaldeetan lanean ariko diren
emakume guztiei! Ondo bukatu
eta hobeto hasi!

Eider Olazar Elduaien
Info 7 Irratiko kazetaria
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ITZEA URKIZU TOLOSA

Urteak eta urteak daramatza Santa
Maria parrokian, eta tenpluaren bar-
nekaldea ederki ezagutzen dutenak
ere harrituta geratu dira. Andre Ma-
riaren jasokundea irudikatzen duen
absideko margoa zaharberritu dute,
eta oraino ezagutu gabeko irudiak
ikus daitezke orain mihise gainean.
Eguberri egunean izan zen margoa-
ren inaugurazioa, eta herritar guz-
tientzat ikusgai dago. 

Jesus Maria Arrieta parrokoa eta
beste hainbat lagun duela hiruzpa-
lau urte hasi ziren artelanaren era-
berritzeaz hizketan: «Beharra zuen,
izan ere, duela 50-60 urte garbitu
zuten, baina geroztik hondatzen ha-
sia zen». 

Aurrekontua, ordea, handiegia
zen, eta lanak atzeratzea erabaki zu-
ten. Beren harridurarako, absidea
zahaberritzeko diru laguntza anoni-
moa jaso zuten fundazio batetik, eta
lau hilabetean lanean aritu dira Do-
nostiako Ovalo Restauracion enpre-
sako Josune Ibarburu, Lourdes Pla-
no eta Cristina Fernandez. Koadro
erraldoiak duen antzinatasuna kon-
tuan hartuta, zaharberritzen aritu
direnek lana oso egoera onean da-
goela nabarmendu dute. 

Antonio Leandro Zabala bergara-
rraren artelana da, eta 1829. urte-
an osatu zuen. Zabalaren sormen
iturria Madrilgo El Prado museoan
dagoen beste lan bat dela diote adi-
tuek. Denbora luzez Mateo Cerezo-
ren koadro bat hartu izan da Tolosa-
koaren aitzindaritzat, baina azken
ikerketen arabera, Cerezoren ikasle

izandako Juan Martin Cabezaledo
da El Padroko mihise horren egilea. 

Argimutil urreztatuak

Zaharberritze lanetan adituak dire-
nekin batera, Tolosako Santa Maria
parrokian auzolanean ere aritu
dira, Obretako Batzordeko kideak,
argimutil edo kandelabroak erabe-
rritzen. 

Absideko margolanaren aurre-
kontuaz baliatu dira horretarako,

eta besteak beste, aldare nagusian
eta kioskoak egoten diren argimuti-
lak urreztatu dituzte. 

Jesus Maria Arrieta parrokoak
nabarmendu duenez, oso lan zeha-
tza da, piezaz pieza argimutilak as-
katu eta ondoren urreztatu egin be-
har direlako. Horrela, eskerrak
eman nahi izan dizkie diru laguntza
eman dutenei, eta baita zaharberri-
tze lanetan jardun duten herritar
guztiei ere. 

Tolosako Santa Maria
parrokiako abside
zaharberritua ikusgai da

Aspaldiko mihiseei
darien dizdira

Eguberri egunean koadroaren inaugurazioa egin zuten. REBEKA CALVO
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I. URKIZU BIDANIA-GOIATZ

Bidania-Goiazko Txinkorta eskola
txikiak du 2014ko Eskola Txikien
jaia antolatzeko ardura, Eskola Txi-
kiak bizirik, herri eta auzo txikiak bi-
zirik lelopean. Ekainaren 8an izan-
go da jaia, eta hitzorduari begira,
mus txapelketa antolatu dute gaur
bertan.

Saioa Bidania-Goiatzen bertan
izango da, Dendale jatetxean.
21:30etik 22:00etara bitarte izena
emateko aukera izango da, eta 20
euro ordaindu beharko da musean
jokatu ahal izateko. 

Horrela, eta helburua datorren
ekainaren 8ko Eskola Txikien jaia fi-

nantzatzea denez, izen emateeta-
tik eskuratutako diruaren erdia es-
kolara bideratuko dute.

Bide beretik, mus txapelketako
txapeldunek eta txapeldunordeek
ere izango dute beren saria. Lehen
sailkatuek parte hartzaileen dirua-
ren %30 jasoko dute ordainsairtzat,
eta txapeldunordeak, berriz, izen-
emateetako diruaren %20a. 

Txinkorta eskola txikiko ardura-
dunek mus txapelketan parte har-
tzeko deia egin diete herritar guz-
tiei. 2014ko eskola txikien festaz
deialdiak nahiz informazio zehatza-
goa eskuratzeko, http://txinkor-
ta2014.blogspot.com.es ataria bi-
sita daiteke.

Mus txapelketa eskola
txikien festa finantzatzeko
Bidania-Goiazko Txinkorta eskola txikiak antolatu du
gaurko, eta Dendale jatetxean izango da

AMAROZTIK ESKERRAK 

Egun zoragarria pasa genuen aben-
duaren 14an Amarozko futbol ze-
laia agurtzeko elkartu ginen guz-
tiok. Bezperako eta gaueko egural-
di euritsuak ere bat egin zuen gure
festarekin eta eguzki bikaina opari-
tu zigun. Ekitaldi xume baina hunki-
garria izan zen, eta askorentzat
esanahi berezia izan duen gune ba-
tek merezi zuen azken agurra jaso
zuen. 

Jai egun hau antolatu genuenok
eskerrak eman nahi dizkiegu hori
posible egin zuten guztiei: eskerrak
bihotz-bihotzez larunbat goizean
bertaratu zineten guztioi; Xepla,
Otsabio, Lanbroa eta Amaroz talde-
ekin, zelaia egoera kaxkarrean
egonda ere, futbolean joka daiteke-
ela frogatzera ausartu zineten guz-

Gutunak

tioi eta garai onenetan bezala hesia
ikusle leialez bete zenutenoi. 

Eskerrak Amarozko Auzo Elkarte-
ari hasieratik bidelagun izan dugu-
lako, Itun-Txulo Elkarteari hamaike-
tako bikaina eskaini zigulako eta
futbol zelaia txukuntzeko auzolane-
an parte hartu zuten guztiei (ezin-
bestekoa Ekaitz tabernak emanda-
ko hamaiketakoa). 

Ezin ahaztu Tolasa CF eta Alegia-
ko Intxurre taldeak, behar genuen
materiala utzi zigutelako, eta Gorol-
di enpresa eta Tolosaldeko idatziz-
ko komunikabideak (Tolosaldeko
Ataria, Diario de Noticias eta Diario
Vasco) ekitaldiarekiko eskainitako
inplikazioagatik. 

Konpon Ezinak txarangari jarri
zuen giroagatik eta dantzariei haie-
na izan zelako benetako azken
«agurra», esker aunitz. 

Amaitzeko, eskertu, baita ere,
Tolosako Udala auzolana egiteko
materiala eta gauzak garraiatzeko
kamioia uzteagatik. Baliabide eko-
nomikoak hain eskasak diren une
honetan, giza baliabideak izatea
oso garrantzitsua da eta hori, beste
behin, frogatuta geratu da Amaroz-
ko futbol zelaiak Tolosaldeko asko-
ren bizitzan toki berezia izan duela
sinetsi izan dugunon artean. 

Bazkaria eta ondorengoak, imaji-
natuko duzuen bezala, primerako-
ak izan ziren. Ekitaldi honetan par-
te hartu nahi eta ezin izan zenuten
guztiok jakin ezazue gure artean
izan zinetela gure solasetan; maki-
na bat izen eta pasadizo aipatu ge-
nituen! Beraz, eta amaitzeko, eske-
rrik asko bihotz-bihotzez guztioi.
Aitor Lasa, Albaro Sanz eta Joxe-

mi Elosegi.

Ezohiko plenoa 
Amezketan

AMEZKETA. Abenduaren 30ean,
astelehenarekin, ezohiko osoko bil-
kura izango da Amezketako udale-
txean, 14:30ean. Besteak beste,
Euskara Biziberritzeko Plan Nagu-
siaz, Zumadi eskolako argi instala-
kuntzaz nahiz Sevillako mozioaz
ariko dira batzarrean.

Lan berriak Poxpolo
ta Konpainiak

TOLOSA. Poxopolo ta Konpainia pai-
lazo taldeak bi argitalpen berri pla-
zaratu ditu: Kantari disko berria da
bata, eta Leidor! DVDa bestea.
www.poxpolotakonpainia.com ata-
rian eskuratzeko aukera dago, eta
bestela, bihar bertan Leidor areto-
an eskainiko dituzten bi emanal-
dien aurretik eta ondoren ere pos-
tua jarriko dute produktu guztiekin. 
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Irudia Amasa-Villabona

Behar Zanako saridunak
Hilaren 16ko zenbakia 2.792 izan
zen, eta oraindik ez dago irabazle-
rik. Hilaren 17ko zozketa Iñaki San-
sebastianek eraman zuen, 8.027
zenbakiarekin. Cristina Iriartek

5.033rekin hurrengo egunekoa,
eta saski handia,irudian agertzen
den Enrike Letamendiak. Zenbaki
saritua, kasu honetan, 6.086 izan
zen. ATARIA

IRURA, TRINKETEA

PILOTA

Abenduak 28, bihar

09:30. Eskuz banakako hiru parti-
da, jubenilen mailakoak.
14:00. Eskuz banaka, sei partida.
Lehen hirurak kadeteen mailakoak
izango dira, eta besteak, nagusien
lehen mailakoak. Besteak beste,
Behar Zanako pilotariek jokatuko
dute Ametsa Trinketean.

Abenduak 29, etzi

11:30. Eskuz banakako hiru parti-
da, jubenilen mailakoak. 

TOLOSA, BEOTIBAR

PILOTA

Abenduak 28, bihar 

17:30. Gomazko paleta txapelke-
tako hiru partida. Lehena gorengo
mailakoa izango da. Bigarrena, ju-
benilena, eta hirugarrena, bigarren
mailakoa.

VILLABONA, BEHAR ZANA

PILOTA

Abenduak 28, bihar 

17:30. II. Antton Pebeten Oroime-
nezkoaren finalerdiak. Hiru partida
jokatuko dira; kadete, jubenil eta
nagusien mailan.

Abenduak 29, etzi 

10:30. II. Antton Pebeten Oroime-
nezkoaren finalerdiak. Hiru partida
jokatuko dira; kadete, jubenil eta
nagusien mailan.

ASTEASU, USARRABI

HERRI KIROLAK

Abenduak 31, asteartea

17:00. Binakako Aizkora Txapelke-
taren lehen jardunaldia jokatuko
da Usarrabi pilotalekuan, baita 
I. Urteberriko Harrijasotzaile Lehia-
keta ere. 

Kirol taula

ASIER IMAZ

II. Antton Pebeten Oroimenezkoa az-
ken txanpan sartu da. Asteburu ho-
netan hiru finalerditako partidak jo-
katuko dira Villabonako Behar Zana
pilotalekuan. Horrez gain, Tolosan
eta Irurako trinketean hamaika pilo-
ta partida jokatuko dira bihar eta
etzi. Bestalde, eta ohiturari jarraituz,
abenduaren 31n,  Asteasun herri ki-
rol jaialdia egongo da. Alde batetik,
bertan hasiko da Eusko Label Bina-
kako Aizkora Txapelketa. Guztira sei
bikote osatu dituzte, eta horietatik bi
Usarrabi pilotalekuan egongo dira,
txapelketari hasiera emango dion
lehian. Joxe Mari Olasagastik eta Xa-
bier Orbegozo Arria V.ak Donato La-
rretxea eta Felix Etxeberriaren aurka

neurtuko dituzte indarrak. Lau aiz-
kolari hauez gain, binakako txapel-
keta honetan ondorengo bikoteek
hartuko dute parte: Lopez Azpilikue-
ta-Ruben Saralegi; Aitzol Atutxa-
Ugaitz Mugertza; Floren Nazabal-Zu-
biaga eta Iñaki Azurmendi-Unai Ota-
ñok. Eskualdeko aizkolari bakarra
Unai Otaño ibartarra izango da, eta
bikotekidea nor duen ikusita, txape-
la irabazteko faboritoak direla esan
daiteke. 

Aizkolariekin batera harri jaso-
tzaileak egongo dira, I. Eguberrieta-
ko Harrijasotze Lehiaketa jokatuko
baita asteartean Asteasun. Hiru bi-
kote ariko dira lehian: Izeta II-Lope-
tegi; Izeta IV-Urruzono eta Izeta III-
Ostolaza. 

Urtea amaitzeko herri kirolak
eta pilota izango dira gurean
Asteasun Urtezahar egunean jaialdi ederra antolatu dute,
aizkolari eta harri-jasotzaileen laguntzarekin
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Gutuna

Zuzenketa
Iragan asteko zenbakian. 

Euskualdeko euskal presoen
zerrenda jarri genuen, Garazi
Jauregiri eta Rosa Zabaletari
eginiko elkarrizketaren 
amaieran. Bertan, Aitor Agirre-
barrena lizartzarra falta zen.
Hona hemen datuak:
Aitor Agirrebarrena Beldarrain;
11 urte, Puerto III espetxean.

DUELA BOST URTE
ATXILOTU NINDUTENEAN,
EZ ZEN IZAN NESKA
TXINTXOA NINTZELAKO

Olentzerok akordeoia ekarri zidane-
tik, lehen aldiz, Eguberrietan preso
eta iheslarien alde abesteari utzi
behar izan nion orduan. Festetan
ere ezin txoznara hurbildu, ez lan
egitera, ez lana ematera. Iruñeko
kaleetan dendari, tabernari eta jen-
de euskaldunaren bila ibiltzeari utzi
nion, jada ez nuen nire hizkuntzan
hitz egiteko aukerarik. Aurrez ema-
kume gisa jasandako zapalkuntza
muturrera eramanez gizonek gizo-
nentzako eraikia izan den kartzelan
nengoen. Oraingo erreformak as-
paldi aplikatuta zeuzkaten giltzape-
tuak esplotatzeko. Horrela posible
baita IIPP mantentzea, murrizketak
aurrez eginda. 

Tortura agindu eta babesten due-
nak ezin gaitu epaitu, nik ez dut ho-
rrelako Estado de derecho batean
bizi nahi, ez dut pelikulan parte har-
tu nahi. Ezetz esatearekin ez nuen
nahikoa, ez naiz epaiketara nire bo-
rondatez joango! Hauxe nire eraba-
kia, erabaki pertsonala ala erabaki
politikoa? Kartzelak husteko garaia
da, horretarako dira nire ahalegin
guztiak. Ez diegu erraztasunik
emango gu zigortu eta espetxera-
tzeko plazak bete eta atea irekitzea
ere delitua denean.

Ehunka euskaldun espetxeratze-
ko arriskuan gaudela ikusirik, epai-
ketak, isunak, espetxeratzeak, tor-
tura, sakabanaketa, mendeku poli-
tika eta jipoiak geldiarazteko
harresi benetan sendoa eraiki be-
harko dugu, zubi asko igaro eta bai-
ta duintasunez betetako urarekin
ase ere.

Garai berriek jarrera ausartak
behar dituztelakoan nago. Etsaiak
lehengo lepotik baitu burua. Baina
hori esateaz aspaldi aspertu ginen,
beraz, lan berriak eta lagun ausar-

tak bilatzeari ekin diogu. Desobe-
dientziaz libre bizitze hau nolakoa
den probatzen ari gara behintzat:
hemen elkartasunez irekitzen da
atea eta konpromisoz bete etxeko
aulkia.

Urteetan agerian egin dugun la-
nagatik espetxeratu nahi gaituzte.
Gure herriko borroketan, mobiliza-
zioetan, salaketetan, proiektue-
tan... parte hartzen jarraitzeko ez-
kutatzea erabaki dugu. 

Bilboko kaleetan laranjaz jantzi-
ta ibili ondoren, Gasteizen, Amezke-
tan, Sestaon, Aramaixon, Duran-
gon... Euskal Herri osoan zehar ge-
roz eta herritar gehiago gara
manifestazio, elkarrizketa, mozio
zein mozorro bidez desobedien-
tziaz betetako harresia eraikitzen
ari garenak.  

Desobedientziaz ezagutu ditugu
AHTaren aurkako tartalariak, baita
Altsasuko neska euskaltzaleak ere.
Espainiako Auzitegi Nazionalaren
aurrean Herrira-ren ekinbidearen
defentsan Emilik eta euroaginduen
aurrean Jokinek intsumisio jarrera
erakutsi dute. Segi-ren legez kanpo-
ratzea salatzeagatik A8-a itxi zuten
bidoi eta lagunak ahaztu gabe. 

Desobedientzia lantegietaraino
iritsi da prekarietatea, deslokaliza-
zioa eta itxierak salatzeko langile
harresiak osatuz. LOMCE-ri uko 
egiteko ikastetxeak desobedien-
tziaz beteko direla espero dut, ikas-
le-irakasle-guraso harresiak lagun-
durik. 

Tresna zaharrek, aukera berriak
eskaintzen dizkigute oraingoan ere.
Eremu bakoitzera egokitu eta esku-
ra ditugun baliabideak erabiliz, eza-
ren guda, baietza sortuz irabaziko
dugu. 

Aspaldiko amets bera ipar, Eus-
kal Herrian aske bizi nahi dugun
guztion artean egingo dugu bidea. 

Jo Ta Ke!

Irati Mujika Larreta. Amezketa.

Urteko azken
ostirala,
urtarrilak 11
buruan dutela

Euskal preso eta
iheslarien eskubideen
aldeko ekimenak egingo
dira gaur eskualdean

ASIER IMAZ

Gaur hileko eta urteko azken ostira-
la da. Tolosaldeko herri gehienetan
euskal preso eta iheslarien eskubi-
deen alde mobilizazioak egingo di-
tuzte. Batzuetan ohiko elkarretara-
tzeak izango dira, eta besteetan, al-
darrikapenek garaiarekin bat
egingo dute, Eguberrietako kutsua
hartuz. Guztiek, ordea, mezu nagu-
si bat izango dute, eta hori, urtarri-
laren 11ko ekimen nazionala izan-
go da. Egun horretan, Bilbon, tan-
taz tanta itsaso erraldoia osatu
nahi dute. Horregatik, eskualdeko
herritarrei bertara joateko deialdia
luzatu diete. Autobusak ohiko le-
kuetatik irtengo dira urte berriko bi-
garren larunbatean. Izena eman
nahi dutenek ere zerrendak ohiko
lekuetan aurkituko dituzte. Tarte-
an, urte zaharreko manifestazioak
izango direla gogorarazi dute Tan-
taz Tanta ekimeneko kideek.
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Herriko hiru ikastetxeetako
70 haur dabiltza dantza
taldean; gurasoek hartu
dute kudeaketaren ardura

AINHOA OIARTZABAL ZIZURKIL

«Ama, nik dantzan segi nahi dut!».
Seme-alabei esaldi hori entzun, eta
ezin izan zuten geldirik gelditu. Hala,
herrian dantza talde finkoa osatzea
erabaki dute Zizurkilgo hainbat gura-
sok. Izan  ere, Zizurkilgo Udalak lau-
tik 11 urte arteko haurrentzat es-
kaintzen zuen dantza ikastaroa, eta
dantzan jarraitu nahi zuenak, herrian
behinik behin, ez zuen aukerarik.
«Eta gure umeek beren lagun taldea-
rekin jarraitu nahi zuten dantzan;
haurrek herrian eta beren lagunekin
dantzan segi dezaten elkartu gara»,
azaldu diote TOLOSALDEKO ATARIA-ri Gar-
biñe Zalduak eta Shari Etxeberriak,
Bukalai dantza taldeko batzorde
iraunkorreko sei kideetako bik. 

Egoera horretatik abiatuta ekin

zioten duela 30 urte Zizurkil Goian
sortu eta orain lozorroan zegoen Bu-
kalai dantza taldea berreskuratzeko
prozesuari. Luze egin zaie elkartea
berrantolatu eta estatutuak aldatze-
aren fasea, baina jada prest dute
guztia eta datorren hilaren 24ean
bazkide guztien artean egingo duten

batzar orokorrean onartzea espero
dute. Batzar iraunkorreko gurasoek
nabarmendu dute guraso talde han-
dia dagoela atzetik.

Ibarratik irakasleak

Udaletik antolatu ohi ziren ikastaro-
ak eskaintzen zituzten irakasle ber-
berek jarraituko dute aurrerantzean

era zeregin berean. Hots, Alurr dan-
tza taldeko kideek.  «Hala ere, helbu-
rua da etorkizunean herriko dantza-
riek beraiek hartzea zeregin hori»,
azaldu du Shari Etxeberriak. Hau da,
gaur egun 14-15 urte dituzten gazte-
txoek hartzea erreleboa. Horrela, he-
rritarren artean bermatuko litzateke
euskal dantzen transmisioa.

Helduentzako ikastaroak

Kulturaren bidez  eta euskal dantze-
kin, herriko bizimoduan eragiteko bo-
kazioa du Bukalai dantza taldeak.
Hasteko eta behin, herria bera kohe-
sionatzen lagunduko du, Zizurkil Goi-
ko eta Beheko ikastetxe guztietako
haurrak eta gurasoak baitaude dan-
tza taldearen jira biran. Eta dantzak
ikasi ez ezik, dantza horiek erakuste-
ko herrian antolatzen diren ekitaldie-
tan hartuko dute parte, Liburu Azo-
kan, festetan edota Sanjuanetan.
Horrekin lotuta, jai egun horretan
dantza egiteko fandango eta arin-
arin ikastaroa antolatu nahi dute hel-
duentzat. 

Abenduaren 21ean, Liburu Azokaren egitarauaren barruan eskaini zuten emanaldia Bukalai dantza taldeko dantzariek. A. O.

Bukalai berriro plazan

Haurrek
herrian eta beren
lagunekin dantzan

segi dezaten
elkartu gara»

GARBIÑE ZALDUA •GURASOA
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Berastegi

2013ko abenduaren 27a, ostirala / Tolosaldeko Ataria   9

Urepele elkarteak
hamargarren urteurrena
ospatuko du bihar; bideo
berezi bat prestatu dute

REBEKA CALVO BERASTEGI

Urepele elkartea gazteen bilgune
baino gehiago da. Herriari bizia
ematen dion gunea dela dio mo-
mentu honetan lehendakari lanak
egiten dituen Joseba Bergaretxek:
«Herriko ekitaldi gehienak hemen
antolatzen ditugu, bestela herria hi-
lik egongo litzateke». 

Urepele elkartea Berastegiko
gazteen bilgune izan zen 90eko ha-
markadan, baina gero, 2002an,
ateak itxi zituen. Urtebete beran-
duago, ordea, berriz ere zabaldu zu-
ten, udalarekin akordioa sinatu eta
gero, eta eraikin berria ere inaugu-
ratu zuten. Urepele Gazte Elkarte-
ak, hortaz, 10 urte ere bete ditu
jada. 

Bergaretxek azaldu duenez, urte-
an zehar hamaika ekitaldi antola-
tzen dituzte, eta hurrengo erronka
Urte Zaharreko Krosa izango da.
Ondotik etorriko dira Inauteriak an-
tolatzeko edota martxoko Gazte
Festak lotzeko ardurak. «Urteko eki-
taldirik garrantzitsuena Gazte Fes-
tak antolatzea da, baina urtean ze-
har hainbat ekitaldi izaten ditugu;
irteerak, kirol ekitaldiak, bideo
emanaldiak, antzezlanak...», esan
du.

Biltokian gazteak ibiltzen dira
gehienbat, baina zaharragoekin
ere ondo moldatzen direla dio le-
hendakariak. «Elkarteko ateak za-
balik daude denentzako, eta zaha-
rrekin ere oso ondo aritzen gara,
beraiek ere ikusten dute gazteek
behar dugula bilgune bat. Herria di-

namizatzeko tokia da Urepele Gaz-
te Elkartea», dio. 

Hamar urte hauetako ibilbidea
behar bezala ospatu nahi dute, eta
hori dela eta gaurko, biharko eta as-
telehenerako ekitaldiak antolatu di-
tuzte. Gaur 19:30ean urtean ho-
rren arrakastatsua izan den pintxo-
poteoa egingo dute, eta ondoren,
kantaldia izango dute Garazi eta
adiskideen eskutik. 

Ekitaldi nagusiak, halere, bihar
izango dira, eta eguerdian bideo
emanaldi «berezia» ere izango dute.
Udaletxeko erabilera anitzeko ge-
lan eskainiko dute, eta 120 bat per-
tsona biltzea aurreikusten dute.
Izan ere, hamar urte hauetako erre-
paso modukoa egiten duten bideoa
eskainiko dute. 

«Gaztetxetik pasa diren askoren
iritziak bildu ditugu azken hamarka-
dako errepasoa eginaz eta baita ar-
gazki asko ere», esan du Bergare-
txek. Bideoa Youtuben jarriko dute
bihar bertan nahi duen guztiak
ikusteko. 

Askotariko ekitaldiak antolatzen dituzte elkartean. E. EZEIZA

ABENDUAK 27, GAUR

19:30. Pintxopoteoa, eta ondoren,
kantaldia. 

ABENDUAK 28, BIHAR

14:00. Herri bazkaria, eta ondo-
ren, hamar urteetako errepasoa
egiten duen bideoaren emanaldia. 
19:00. Bertsoak eta musika uztar-
tzen dituen Bi Bala emanaldia, eta
ondoren, luncha. 
23:00. Mendeku Itsua taldearen
kontzertua eta ondoren, DJa. 

ABENDUAK 30,
ASTELEHENA

09:00. Urepel mendira igoko dira
plazatik abiatuta.
20:30. Urteroko luncha, eta ondo-
ren, Erika Olaizolaren bakarrizketa
saioa. 

Egitaraua

Gazteak elkartu eta herriari
bizia emateko gunea 
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Erreportajea 10

Eskualdeko emakume mendi korrikalariak kanpoan ere erreferente dira. Nerea Amilibia,
Aitziber Ibarbia eta Leire Agirrezabala gertuagotik ezagutzeko erreportajea da honakoa.

Atzetik datozenen
erreferente

O
. A

R
TO

LA
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Erreportajea 11

OLATZ ARTOLA

Hiru belaunalditako hiru ema-
kume, eta hirurak, punta-
puntako mendi lasterkarien

artean. Nerea Amilibia (1971, Zizur-
kil) aditua bilakatu da ibiliaren ibi-
liaz; Aitziber Ibarbia (1977, Zizurkil)
aritua da, maila onean gainera; eta
Leire Agirrezabala (1987, Ibarra)
hasiberria da, zazpi hilabetez men-
diz mendi eta podiumetik podiume-
ra dabilena. 

Hiru handiak maldan gora eta be-
hera lasaitasun eta askatasun bila
ibiltzen dira, lehia tartean izanaga-
tik erlaxatzeko balio baitie. Atze-
rrian izan dira mundu mailako txa-
pelketetan, baina etxeko mendiak
dituzte gustukoen. Mendion maga-
lean elkartu gara beraiekin.

Behin probatu eta bizi guztirako

lotu

Mendi lasterketetan ibilbide luzea
egindakoak dira. Pauso txikitan ala
handitan, baina lorpen handiak
egin dituzte Tolosaldeko korrikala-
riek. Norabide berberean doazen
arren, hasiera ezberdina izan dute
guztiek. «Zarauzko lagun batzuk
mendian aritzen ziren korrika. Be-
raiekin joatekoa nintzen, baina go-
gorra iruditzen zitzaidanez, beti,
atzera egiten nuen. Bakarrik ez ge-
ratzeko behin proba egin nuen, eta
ordutik, orain arte», azaltzen du
Amilibiak.

Duela zazpi urte Gasherbrum IIra
joateko aukera suertatu zitzaion
Ibarbiari.   «Espedizio horrek inflexio
puntu bat markatu zuen nire bizi-
tzan, eta ordura arte ezagutzen ez
nuen mendiko beste diziplina bat
probatu nuen bidai honen ondo-
rioz». Alberto Zerainekin prestatu
zuen bidaia, eta bera mendi laster-
ketetan ibiltzen zenez Ibarbia ere
animatu zuen. «Telebistan ikusten
duzun ibilaldi polit hori gogorra da
oso. Elkarbizitzaz, sufrimenduaz
eta nire buruaz asko ikasita itzuli
nintzen. Ez naiz damutzen, baina
behin egin dut eta ez dut berriz
egingo. Eroso nago mendian laster-
ka».

«Arantza sartuta neukan, men-
dian lasterka hasi eta berehala utzi
behar izan nuelako, eta Leitzara ez-
tena kentzera joan nintzen», aitor-
tzen du Agirrezabalak. 2013ko

ekainean EHME –Euskal Herria
Mendi Erronka- irabazi eta garaipe-
nak bata bestearen atzetik etorri
zaizkio ibartarrari. «Zazpi hilabete
hauetan gauza ugari bizi izan ditut,
guztiak berriak niretzat, eta barne-
ratzea asko kostatu zait».

Mendiaren xarma, beraientzat

karma

«Mendia gogorragoa da, baina aldi
berean, politagoa», dio Agirrezaba-
lak eta gehitzen du «mendian den-
bora gehiago daukazu neurtzeko».
Amilibiaren ustetan errepidea oso
agonikoa da, segundo bat jaistea
oso zaila baita. Agirrezabalak gehi-
tzen du «asfaltoan erritmo bat har-
tu, eta amaieraraino abiadura ho-
rretan joan behar duzu, mendian
ez». 

Ibarbiari mesede egin dio men-
diak. «Belauneko arazoak nituen,
eta mendian korrika hastean pro-
blemak konpondu zitzaizkidan». Ki-
rol hau beraien arazoetatik ihes egi-
teko formula dela diote aho batez,
eta Ibarbia, ihesbide izateak ere
mesede egiten duelakoan dago.
«Zapatilak jantzi eta mendian ba-
rrena joaten zara, korrika. Etxera-
tzean barne-bakea sentitzen duzu,
lasaitasuna, zoriontasuna», gaine-
ratzen du Amilibiak. 

«Aske sentitze horretan, lagunga-
rria da oso, bizi garen ingurunea.
Urte sasoi ezberdinetan toki berdi-
netik pasatzen zara, eta paisaia
nola aldatu den ikusten duzu. Natu-
raren hotsak ere entzuten dituzu.
Harmoniatsua da oso», irizten du
Ibarbiak. Urtaroaren araberakoak
dira Agirrezabalak mendiari egiten
dizkion bisitak. Neguan, gutxiago;
uda partean, aldiz, gehiago. Izan
mendian ala kalean, astean seitan
joaten da korri egitera, «libre» sen-
tiarazten baitu ariketa fisikoak eta

a010-015_ataria  26/12/13  11:22  Página 2



«erlaxatu» egiten baitu. «Finean, bi-
zitzeko modua da», azpimarratzen
du ibartarrak. 

Lehiaz harago, erlaxazioa

Lasaitzeko helburuarekin egiten
du korri, beraz, Agirrezabalak. «Txa-
pelketetan lehiatu arren, entrena-
menduak ez ditut lasterketei begira
egiten. Nire behar, nahi eta sentsa-
zioen arabera egiten dut korri; egun
batean gehiago eta beste batean
gutxiago», azaltzen du. Amilibiak
berriz, ondorengoa gaineratzen du:
«Korrika ez daukat nagusirik; lane-
an bai, baina lasterka ez».

Bere kasa aritzen da Amilibia,
nahiz eta lehengo urte amaieran
entrenatzaile batekin saio batzuk
egin zituen, probatze aldera. Aurre-
ko denboraldiko markak jaistea da
urte horretako xedea lasterkarien-
tzat, eta helburua lortzeko aditu ba-

ten laguntza ezinbestekoa iruditzen
zaio Ibarbiari.  «Zinez lehiakorra
naiz, eta irabaztea dut gustuko. Ho-
rretarako, txapelketari  dagozkion
entrenamenduak egiten ditut, be-
raz, gogoz kontra bada ere, behar-
tuta nago trebatzera. Lehiaketare-
kin gozatu egiten dudanez, aurreko
sufrimendu hori ez zait neketsua
egiten».

Agirrezabalak, aldiz, ez du arau-
rik jarraitzen; ordularirik gabe ate-

ratzen da, denboran eta kilometro-
etan arretarik jarri gabe. Halaber,
aitortzen du, lasterketa duen aste-
an urduriago jartzen dela eta bere
burua presionatzen duenez, kontu
handiagoa izaten duela entrenatze-
rako garaian. 

Presioa bakarra, norberak bere

burua

Lehen postuan zentratu gabe orien-
tatzen dira mendian barrena hiru
lasterkariak. Halaber, podiumeko
gailurrera igo nahi dute, eta onar-
tzen dute domina begiz jo duenean,
hori lortzeko bidean murgiltzen di-
renean, presioa sentitzen dutela.
«Profesionalak ez garen momentu-
tik, kanpotik ez gaituzte estutzen.
Jasaten dugun presio guztia guk
geuk sortua da; oharkabean gure
burua galkatzen dugu», aitortzen
du Ibarbiak .

«Lasterketa baten atarian zure
izena faborito nagusien artean ba-
dago, jendeak zutaz zerbait espero
duelako da, eta behartu egiten
duzu zure burua», azaltzen du Agi-
rrezabalak. Ibarbiaren aburuz, jen-
deak esperantza edukitzea lortu
dezakezunaren seinale da. Normal-
tzat jotzen dute egoera horretan

Erreportajea  12

Mundu
mailan indartsuak
bagara hemengo

lasterketetan
edonork parte har

dezake »

2013 denboraldia

Agirrezabala 6 18.postua

Ibarbia 5 20.postua

Amilibia 3 19.postua

Garaipenak Munduko Rakinga (sky)

Aitziber Ibarbia
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presionatzea, baina halaber, kon-
fiantza norberak bere buruarengan
eduki behar duela azpimarratu
dute.  

Eguneroko lanak emaitzak ema-
ten dituela irizten dute; eta emai-
tzak, konfiantza. Fruituak emateko
denbora asko eskatzen duen kirola
da mendi lasterketa. «Erabaki oro
hartzean, kirol hau praktikatzea
kasu, beste zerbait albo batera utzi
behar duzu. Lehentasunak marka-
tu behar dituzu, eta horren baitan
aukeratu», esplikatzen du Ibarbiak.
Baita sakondu ere: «Mendi lasterke-
ta ihesbidea da niretzat, eta hori ho-

rrela izanik, behar bat bilakatu da
korrika egitea. Kirol honi denbora
eskaintzeko, beste zerbaiti kendu
behar diot. Oraingoz balantzan pisu
handia du kirol honek, hori aldatuz
gero, eskainiko diodan denbora-tar-
tea ere aldatu egingo da».

Amilibiak, aldiz, loari kentzen diz-
kio orduak. «Laguntza jasotzen dut,
eta eskertzekoa da, bestela zaila-
goa egingo zitzaidan guztia uztar-
tzea». Agirrezabalak aitortzen du
leku guztietara berandu ailegatzen
dela, eta beti presaka ibiltzeaz gain,
alde batetik bestera korrika joaten
dela.  

Hautaketa honen alderdirik ilu-
nena asteburuak hipotekatzean
ikusten du Ibarbiak. «Lasterketak
igandean izaten direnez, larunbate-
an atsedena hartu behar dugu. Ni-
retzat hori da sakrifiziorik handiena
baina korrikaldiko emaitzetan bila-
tu dut motibazioa».  Hirurei aurrera
jarraitzeko indarrak beharrak ema-
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Munduko
txapelduna

izateko aukera
guztiak dauzka
Agirrezabalak»

Aitziber Ibarbia
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Erreportajea 14

Lehiakide
izatetik lagun

izatera pasatzen
dira»

Lantokian
bai, baina korrika ez

daukat nagusirik»

hasi nintzen selekzioan», esplikatu
du Agirrezabalak. Ibarbiak, berriz
ere, talde-giro horri heldu dio: «Or-
dura arte zure aurkariak izandakoe-
kin harremanetan jarri eta lehiaki-
de izatetik lagun izatera pasatzen
dira, zoragarria da». 

Amilibiak talde giroaz gain, kan-
pora ateratzeko aukera ere azpima-
rratzen du, munduko lasterketa
onenetara joan eta korrikalari one-
nekin lehiatzeko parada. «Nire
ametsa Malasiara joatea zen. Ho-
rretarako Munduko txapelketan hi-
rugarren postua lortu behar nuen,
beraz, selekzioagatik ez balitz
oraindik hemen egongo nintzate-
ke».

Taldearen sostengua izateaz
gain, babesleen laguntza era badu-
te Tolosaldeko neskek. Abenduaren
lehen egunetan sinatu zuen akor-
dioa lasterkari ibartarrak Ternuare-
kin, datorren urtean Ternua’s
Friends taldean arituko da beraz.
Bakoitzak bere babesleak dauzka,

ten dizkie; barruko tentsioa aska-
tzeko premiak.

Taldearen babesa, eskertzekoa

da

Banakakoa izanik motibazioa,
mantentzea ez da erraza. Tolosal-
deko hiru korrikalariek bat egin
dute Euskal Selekzioan eta positi-
boki baloratu dute taldean bizitako
esperientzia. «Lehen lasterketeta-
rako joan-etorriak bakarrik egiten
nituen, eta luzera gogorra egiten
da. Orain, taldearen babesa daukat
eta xamurragoa da», azaltzen du
Ibarbiak.

Zizurkildarrari selekzioan sartze-
ko aukera duela bi urte etorri zi-
tzaion, Euskal Kopa irabazi ostean.
Amilibia jada bertako kide zen, eta
aurten Agirrezabalaren txanda izan
da. «Leitzan irabazi eta Eneko Alien-
deren deia jaso nuen. Espainiako
txapelketan parte-hartzeko propo-
samena luzatu zidan, eta orduan

Aitziber Ibarbia

Nerea Amilibia
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baina aho batez diote taldearen el-
kartasuna eta gertukoen babesa
dela laguntzarik handiena.

Bide luzea aurretik

Bidezidor ezberdinetatik elkartu zi-
ren mendi lasterketen bide hone-
tan. Atzera begiratuz gero, hirurek,
lorpen handiak egin dituztela ikusi-
ko dute. Baina etorkizunari begira-
tzen diote lasterkariak, anbizioz gai-
nera. Aldapan gora eta behera ja-
rraitu nahi dute, gozamena ardatz
izanik eta emaitzak bigarren mailan
utziz.

«Aurtengoa, espero gabe, emai-
tzen urtea izan da. Datorren urtea
esperientziaren urtea izango dela-
koan nago. Nire helburua ikastea
eta disfrutatzea da. Emaitzak iris-
ten badira, ongi etorriak izango
dira, baina ez da hori nire jomuga»,

dio ibartarrak. Ibarbiak, aldiz, Agi-
rrezabala emaitzak lortzeko kapaz
ikusten du; are gehiago, handienen
artean handiena izateko gai. «Mun-
duko txapelduna izateko aukera
guztiak dauzka, datorren urtean ez
bada, ondorengoan». 

Amilibiak ere indartsu ikusten du
Agirrezabala, baita Ibarbia ere. Be-
rak «gorputzak ahal duen bitartean»
lasterka jarraituko du, «zalantzarik
gabe». Ibarbiak ere ziurtasun osoz
baiezkoa dio, korrika jarraituko
duela gorputzak aurkakoa esan
arte.

«Erreferente bihurtu gara ondo-
rengo belaunaldientzat. Mundu
mailan emaitza onak lortu ditugu
Leire eta biok, eta Nereak Espainia-
ko Kopan izugarrizko emaitza lortu
zuen beteranoen kategorian. Emai-
tza hauek islatzen dute ez dela uste
bezain gogorra, eta mundu mailan
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NEREA AMILIBIA
Mendi bat: Aizkorri
Lasterketa bat: Aizkorri
Garaipen bat: Amesten hasita,
Munduko Kopako lasterketa bat
Gora ala bera: Biak
Musikarekin edo gabe: Inoiz ez
dut erabili
Beste korrikalarien indargunea:
Biak izugarriak dira

Mendi bat, lasterketa bat eta garaipen bat

AITZIBER IBARBIA
Mendi bat: Ernio
Lasterketa bat: Giir di Mont
Garaipen bat: Giir di Monten, ga-
raipen zaporeko hirugarren pos-
tua
Gora ala bera: Gora
Musikarekin edo gabe: Gabe
Beste korrikalarien indargunea:
Nerea: Konpletoa
Leire: Ilusioa, gogoa

LEIRE AGIRREZABALA
Mendi bat: Uzterre eta Txindoki
Lasterketa bat: Limone Extreme
Garaipen bat: Leitza, baina
gehiago gozatu dut Limonen eta
Maratoian
Gora ala bera: Gora
Musikarekin edo gabe: Eguna-
ren arabera
Beste korrikalarien indargunea:
Nerea: Esperientzia
Leire: Gogorra

hain ondo ibiltzen bagara Euskal
Herriko lasterketa txikietan edo-
nork har dezakeela parte», dio Ibar-
biak, gazteak probatzera animatuz.

Hiru handi hauen ustetan «gustu-
ko bidean, aldaparik ez». 

a010-015_ataria  26/12/13  11:23  Página 6



Historia   17Historia    16

Lehen Karlistadaren garaiko
ikuspegia, Tolosako notario

egoiliarren arabera, 1836-1839

Tolosa herri harresiduna. Tolosa ha-
rresiz inguraturik egon zen Erdi Aro-
tik. Lehen Karlistada aurretik Tolo-
saren alderdi estrategikoak defen-
datzeko gotortu baziren ere, ez
zuten gauza askorako balio izan,
herria bertan behera utzita tolosar
anitzek alde egin eta karlistek opo-
siziorik gabe hartu baitzuten harre-
sidun herria, 1835ean.

Bertako eta garai hartako ihesla-
rien susmo edo peskizan, Tolosako
notario egoiliarren hamaika proto-
kolo hautatu eta Lehen Karlistadan
bertan egoitza zeukatenak arakatu
nituen. Protokoloetako orriak bikoi-
tzak dira.

Notario liberal batzuk eta beste
pertsonaia asko Tolosatik ihes egin
eta guda aldian Donostia, Irun, Her-

nani, Hondarribia eta Iparraldera
joan ziren, esaterako, Pablo Goro-
sabel, Jose Bizente Soroaga, Juan
Fermin Furundarena, Jose Manuel
Osinalde, Manuel Jose Arsuaga eta
abar. Gainera, azken lau hauek To-
losako notario egoiliarrak ziren.
Meltxor Ezkurdia eta Manuel Gazta-
ñaga, aldiz, Tolosatik ez ziren mugi-
tu, kanpotik bertara etorritako eta
bertako tolosarren ohiko bizimo-
dua islatu zuten beren protokoloe-
tan. Jose Bizente Soroagak, 1836-
1838 urteetan, Irunen eta,
1839an, Donostian ezer gutxi
egiaztatu zuen, Manuel Jose Arsua-
gak aldiz, herri ezberdinetan jardun
zuen. Ihes egindako notario liberal
eta Tolosan geratutako beste nota-
rioen artean apunte interesgarri ba-
tzuk osatu dira.

Beraz, Tolosako notarioek bertan

eta kanpoko herri haietan idatzi zi-
tuzten egiaztapenen laburpen eta
iruzkinpen edo komentarioak gehi-
tu dira. Juan Fermin Furundarena li-
beralak 1835eko uda arte Tolosan,
baina, abuztuan, Donostian lanean
ziharduen, 1836an, ez zuen doku-
menturik utzi eta 1837-1839 urte-
etako ale bakar batzuk utzi zituen.
Jose Manuel Osinaldek, aldiz, Do-
nostian bere burua iheslaritzat zeu-
kan eta horrela agertu zen 1836-
1839 urteetako egiaztapenetan.
Tolosara itzuli zen 1839ko udazke-
nean. Jose Manuel Arsuagak, aldiz,
nire ustez karlista zen, Gipuzkoako
gerrako notario-eginkizunak bete
zituen. Hark bi aldi izan zituen: le-
henean, 1836-1837 urteetan, Gi-
puzkoan zehar, batez ere Hernanin
egiaztatu zituen bere agiriak eta
ondorengo bi urteetan, Tolosan.

Tolosako, 1836-1839 protokoloe-
tako datuak: Lehen Karlistada aldi-
ko, behin-behineko eta gerlari bu-
ruzko apunteak gehitu dira, urtez
urte ordenaturik.

1936. urtea: Karlos erregearen zer-
bitzuan gerlara joan beharrean, sol-
daduek beren ordezkoak ipini zituz-
tela egiaztatu zuten, ordezkotza 3
eta 15 ontzako urre ordainduz, or-
dain-saria garestitzen joan zen den-
bora pasa ahala. Manuel Gaztaña-
ga notario egoiliarraren aitortza da
ondorengo hauxe: herriko egoera
arrunta, janarien hornidurako en-
kanteak, batetik bestera ibiltzeko
agiriak, merkantzien garraioa eta
Tolosako udal lanak Manuel Ota-
duik egin zituela. Urte osoan, Mel-
txor Ezkurdia eta Manuel Jose Ar-
suaga notarioek ohiko dokumen-
tuak egiaztatu zituzten: hara nola,
mota guztietako hitzarmenak, or-
dainagiriak, salmentak, testamen-
tuak, ezkontze-hitzarmenak, ordez-
kapenak, baimenak, bermeak,
errentamenduak, ondasunen in-
bentario eta banaketak, arbitroen
kobrantzak, hauteskunde eta izen-
dapen agiriak, elizetako zentsuak,
hamarrenak, hots dokumentu nor-

malak. Osinalde notarioak, berriz,
udan, Tolosako hamabi auzoetako
hamarrenak biltzearen agiriak luza-
tu zituen. Kasuistika kuriosoa dago
dokumentuen artean: soldaduen
testamentu eta erosketak, zauri-
tuen edo multa politikoen berriak
edota larrialdietako ezkontzak.

1837. urtea: Urte hartan bertako
notarioen protokoloetan, normala
den bezala, tolosarren  herririk hau-
tatuena, hamabi bider hain zuzen;
bertakoek zazpi testamentu eta la-
rrialdiko ezkontza batzuk bideratu
zituzten. Bi kapitainen heriotzen
agiriak gauzatu ziren. Halere,  kan-
poko soldadu, espetxeratu edo
errefuxiatuk dokumentu franko egi-
narazi zituzten. Soldaduek bi emaz-
teki haurdun utzi eta haurrarekiko
aitortza legala egindako kasuak ba-
dira. Doneztebetik ardoz Tolosa
hornitu ezinik ibili ziren. Tolosara
banketxeko letrak bidali eta notari-
tzetan errenta aitorpenak gauzatu
ziren. Gipuzkoar askoren dokumen-
tuak ere notario egoiliarrek idatzi zi-
tuzten: Oiartzun, Errenteria, Alkiza,
Usurbil eta Oñatikoenak, bina doku-
mentu. Beste herri hauetako biz-
tanleak ere ageri dira protokolo ba-

nakakoetan: Aduna, Alegia, Amasa-
Villabona, Andoain, Asteasu, Azpei-
tia, Beasain, Berrobi, Donostia,
Gaztelu, Hernani, Ikaztegieta, Men-
daro, Urnieta, Zaldibia eta Zizurkil.
Gipuzkoakoan bizi ez ziren eskritu-
rak, berriz, beste herri hauetakoak
ziren: Bilbo, Baiona, Donibane-
Lohizune, Arano eta Urdiain. Aipatu
urtean kanpoko jende ugari ingura-
tu zen Tolosako notarioengana.

1838. urtea: Gerrako giroa areago-
tzen joan zen, etxeak, ondasunak
eta merkantzien bahikuntzak ugari-
tu ziren. Zazpi bahikuntzen agiriak
daude, sonatua izan zen Lizartzako
Dorre etxearen adibidea. Presoen
aldeko txostenak eta bidaiatzeko
baimenak luzatzen zituzten aginta-
riek, besteak beste, Tolosako La-
rrondubuno alkateak. Soldaduekin
haurrak izan eta legalizatutako hiru
protokolo ikus daitezke. Nafarroatik
ardoz Tolosa hornitzeko zailtasu-
nek jarraitzen zuten. 

1839. urtea: Gerran hil eta alargu-
nen pentsio arazoak agertzen hasi
ziren eta ondasun erreklamazioak
ere bai. Tolosako Udalak Lasarte
eta Albisuri txistularien hitzarmena

Historia 

Peio Joxe Aranburu Ugartemendia
Etno-historialaria

Tolosako notario egoiliarrak, 1836-1839

Notarioa Urteak Protokolo zenbakia Orriak

ARSUAGA, Manuel Jose

AZPIROZ, Juan Agustin

EZKURDIA, Meltxor

FURUNDARENA, Juan Fermin

GAZTAÑAGA, Manuel

OSINALDE, Jose Manuel
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1836-1839

779,1-2

780
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Historia 18

egin zuen. Espetxean zeuden pre-
soak ateratzeko txostenak ugaritu
ziren. Tolosako giroa normalizatzen
zihoala dirudi: trinketa berriaren
errentamendua eta espetxeko fun-
tzionarioak izendatu ziren, hama-
rrenak biltzeko agindu eta beste
zenbait enkante gauzatu zen. Tolo-
satik ihes egindakoak itzultzen hasi
ziren, besteak beste, irailean Pablo
Gorosabel bake-gizon izendatu zu-
ten lapurreta baterako. Halaber,
azaroaren 12an, jadanik, Juan Fer-
min Furundarena notarioa Tolosara
itzulia zen.

Tolosako protokolotan ordezkatu zi-
ren soldaduen laburpena. Sei nota-
rioen protokoloak arakaturik, 60
soldaduk ordezkatu zituzten beste
hainbat soldadu-gai, 1836an 26,
hurrengoan 25, hirugarrenean 6
eta azkenekoan 5. Ataungo familia
batek ordaindu zuen diru kopurutik
handiena: 4.800 erreal. Bataz bes-
te hiru bat mila erreal ematea nor-

mala zen. Dirua eta generotan kita-
tutakoak ere izan ziren. Ordezkatu
eta ordezkatzaile guztietan ageri
dira izen-abizenak eta truke kopu-
rua, ia denetan jatorria. Gehien-
tsuenak Tolosatik kanpokoak izaki,
asko eskualdekoak, ugari herrial-
dekoak eta dezente beste herrial-
detakoak ziratekeen.

Antonio Zavala tolosarraren libu-
rua: Tiroka ez-ezik,  bertso-paperen
bidez ere saiatu ziran alkarren aur-
ka karlistak eta liberalak:

Karlista baliente,
prestu ta argiak,
badakit zeratela
txit maitagarriak;
zuen prodijoak
ain dira andiak,
esplikatzera noa
egia garbiak.
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zerbitzuak  19

Abenduak 27, 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 28, larunbata
Tolosa
Egunekoa eta gauekoa:
Olarreaga, I. 
Korreo, 2.
Telefonoa: 943 67 01 28. 

Abenduak 29, igandea
Tolosa
Egunekoa eta gauekoa:
Azpiroz, L. 
Amaroz auzunea, 9. 
Telefonoa: 943 67 51 18 . 

Abenduak 30, astelehena
Ibarra
Egunekoa:
Bronte, C. 
Korreo, 20. 
Telefonoa: 943 67 60 13 .
Gauekoa:
Santamaria, I.
Nafarroa etorbidea, 2.
Telefonoa: 943 65 46 10.

Farmaziak

zerbitzuakzerbitzuakzerbitzuakzerbitzuak

Iragarki laburrak

LAN BILA
Etxeko lanetarako: 

Etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, esperientzia handiko
emakume euskaldunak bere bu-
rua eskaintzen du. Kotxea ere
badauka. 943 696 882 edota
606 521 992.
AURKITUTAKOAK
Betaurrekoak: 

Abenduaren 24 arratsaldean To-
losako Nafarroa etorbidean aur-
kitu genituen. Norbaitenak bal-
din badira deitu 690 125 679 te-
lefono zenbakira.
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GABON PARKEA

Gabon Parkea. Amasa-Villabona, Bear-Zana
frontoia. Abenduak 27, ostirala (16:30-
19:30); abenduak 28, larunbata (10:00). 

ZINEA

El Hobbit: la desolación de Smaug. Zazpi
urtetik gorakoentzat. Abenduak 27, ostirala
(17:00 eta 20:30); abenduak 28, larunbata
(20:30). Tolosa, Leidor. 
Don Jon. Abenduak 28, larunbata (22:00);
abenduak 29, igandea (19:30) eta abenduak
30, astelehena (21:00). Villabona, Gurea. 
Azti Txikia-Azti Zalantzatia. Abenduak 29,
igandea (17:00) eta abenduak 30, astelehena
(17:00). Tolosa, Leidor.
El médico alemán. Abenduak 29, igandea
(19:30 eta 22:00) eta abenduak 30, astelehe-
na (20:30). Tolosa, Leidor 

KONTZERTUA

Loatzo Musika Eskola. Gabonetan, egoitza-
ko helduen eta horien senide zein langileen
Gabonetako festa ospatzen da. Loatzo musika
eskolako talde instrumentalak hartuko du
parte. Abenduak 27, ostirala. Amasa-Villabo-
na, Santiago Egoitza (17:00).
The Big Bench. Abenduak
27, ostirala. Tolosa, Bonbere-
nea (22:30).
Kauta eta Ezinean. Aben-
duak 27, ostirala. Ibarra, Gazte-
txea (23:00).
Tolosa Kantari. Abenduak 28,
larunbata. Tolosa (12:00). 
Kontzertu sorpresa. Aben-
duak 28, larunbata. Tolosa, Bon-
berenea (22:30). 
Eguberri kontzertua. Hodeiertz/Hodeitruk
abesbatzak. Abenduak 29, igandea. Tolosa,
Santa Klara komentua (19:00). 
Mondeju Kids eta Atila y los Unos. Aben-
duak 29, igandea. Tolosa, Bonberenea
(22:30). 
Bidania. Meza nagusian Tolosako Santa Ma-
ria Kaperaren kontzertua, Ander Letamendiak
zuzenduta. Abenduak 29, igandea. Bidania,
San Bartolome parrokia.

HITZALDIA

A25: Gazte lokaletako gazteei hitzaldia. Hizlaria:
Amaia Urkola. Abenduak 27, ostirala. Tolosa, Berazubiko
lokala (18:00). 

UREPELE GAZTE ELKARTEA 10. URTEURRENA

Pintxopoteoa eta kantaldia. Abenduak 27, ostirala.
Berastegi (19:30). 
Bazkaria. Urepele Gazte Elkartearen 10. urteurrena. Ti-
ketak Denda Berrin, Zelai tabernan, Basurde Elkartean
eta Urepelen salgai: 20 euro. Ondoren bideo emanaldia
eskainiko da Urepele biltokitik pasatako hainbat pertso-
nen iritziak eta argazkiak erakutsiz. Ondoren kontzer-
tuak: Guri Bost, Mendeku Itsua eta DJa. Abenduak 28, la-
runbata. Berastegi, Aparkaleku Azpiko lokala. 
Urepel mendira igoera. Igoera Urepel mendira
(09:00), urteroko luncha (20:30) eta monologoak. Aben-
duak 30, astelehena.  

ASTEASUKO GABONETARAKO KULTUR  

EKITALDIAK

Gospel eta gabon kanten kontzertua. Ozenki Otxo-
tea eta Usarrabi koruaren eskutik. Abenduak 27, ostira-
la. Asteasu, San Pedro eliza (20:00). 
Haurrentzako gynkana. Matxintxulo Gazte Asanbla-
dak antolatuta. Bizikleta eta kaskoa eraman behar dira.
Abenduak 28, larunbata. Asteasu, Pello Errota Eskola
(11:00).
Dantzaldi parodia. Matxintxulo Gazte Asanbladak an-
tolatuta. Abenduak 28, larunbata. Asteasu, Frontoia
(18:00). 

Ez gara Palestinaz ari.

Bertso-ikuskizuna. Aben-
duak 29, igandea. Astea-
su, udaletxeko ikus-en-
tzunezkoen gela
(19:00). 

IKASTAROA

Klown ikastaro iraun-

korra. Ana Perezek es-
kainia. Abenduak 28
eta 29, larunbata eta
igandea. Tolosa, Ama-
rozko Auzo Etxea. 
Sormensena taile-

rra. Ikerketa tailerra,
0-6 urte bitarteko hau-
rrei zuzenduta. 40
euro. 4 egunetako tai-

agendaagenda
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lerra: abenduak 23, 26, 30 eta urtarrilak 2. Tolosa, Altzo-
an, Abastos eraikina. 

AZOKA

Txerri Festa eta Azoka. Goizeko 10:00ak aldera «Txe-
rri Festa» hasiko da eta inguratzen direnak txerri puskak
jateko aukera izango dute. Gainera Txalburu Eskolaren,
Santo Tomas Azoka egingo da Abaltzisketako plazan: ba-
razkiak eta frutak, baserriko animaliak, eskulanak, etxe-
ko postreak... Eguna alaitzeko bertsolariak eta trikitala-
riak ariko dira. Abenduak 28, larunbata. Abaltzisketa. 

KIROLA

Gabonetako pilota topaketak. Abenduak 28, larun-
bata. Amezketa (16:00). 
Tantaz-tanta mus txapelketa. Abenduak 28, larun-
bata. Amasa-Villabona, Kultur Etxea (16:00). 
Mus txapelketa. Abenduak 30, astelehena. Tolosa,
Bonberenea (22:00). 

IKUSKIZUNAK

Poxpolo eta konpai-

nia. Abenduak 28, la-
runbata. Tolosa, Lei-
dor (16:30 eta 18:30). 
Ali Baba eta 40 la-

purrak. Haurrentzako
antzerkia. Abenduak
29, igandea. Villabona, Gurea (17:00). 
Gulliver en el país de Liliput. Centre de Titelles de
Lleida. 3-8 urte bitarteko haurrentzat. Abenduak 29,
igandea. Tolosa, Topic (18:30). 
Jon beldurgabea. Antzerkia haur eta gazteentzat.
Abenduak 30, astelehena. Abaltzisketa, Goibegi Etxea
(17:00). 

BALIARRAINGO UDAZKEN KULTURALA

Faustinarekin munduratuz. Haurrentzako antzerki
emanaldia, Eneko Etxebarrietaren eskutik. Abenduak
28, larunbata. Baliarrain (17:00). 

ANOETAKO GABONETAKO EGITARAUA

Abenduak 27, ostirala. Irteera Urbileko Txiki Guayra.
10:30ean aterako da autobusa farmazia aurreko geltoki-
tik, eta 13:30ean bueltatuko da. Plaza mugatuak, auto-
busa bete arte. 25 ume gutxienez apuntatu behar dira
autobusa antolatzeko, bestela gurasoen artean kotxez.
Prezioa: 5 euro. 
Abenduak 29, igandea. Gazte-helduentzako filma: Fe-

nix 11*23. Jatorrizko bertsioa, katalanez, euskarazko
azpitituluekin. Mikelasagasti auditorioa (18:00). 

ANOETAKO GAZTE ASANBLADAKO EGITARAUA

Abenduak 27, ostirala. Azken ostiraleko kontzentra-
zioa Anoeta-Irura zubian (19:30). 
Txikiren monologoa. ‘Mil a zien, baietz parrez lehertu’
(22:00).

BELAUNTZAKO KULTUR ASTEA

Abenduak 27, ostirala. Pilota
partiduak gaztetxoentzat (15:30).
Bideo emanaldia (munduan zehar
ateratako ikuskizunak) kultur etxe-
an Arkaitzen eskutik (19:00). Ondo-
ren urdaiazpiko mozketa eta pintxo
potea, gaztaina erre jana eta mus
txapelketa Herriko Tabernan (izena
ematea 2 euro). 
Abenduak 28, larunbata. Egun
guztian zehar Puzgarriak, ipuin kon-
talaria kultur etxean (17:30), bertso afaria Herriko Taber-
nan (21:00). 
Abenduak 29, igandea. Meza San Joan elizan
(12:00), ondoren pilota partiduen finalak eta etxean
egindako jaiotzen erakusketa kultur etxean. Wii-an jolas-
tea (16:00), zine emanaldia kultur etxean (17:00) eta
merendola. 

TOLOSAKO GABONETAKO EGITARAUA

Abenduak 27, ostirala. Kiki pailazoa, 'Katapuntxis-
pun festa' (17:00). Tailerra, zortzi urtetik gorako haurrei
zuzendutako 'stop-motion' ikastaroa (18:30). Tolosa,
Zerkausia. 
Abenduak 28, larunbata. Gaztaina jatea topagunean.
Tolosa, Gazte Topagunea (17:00). 
Abenduak 29, igandea. Kidam Magoa, 'Txin-txan ma-
gikoa'. Tolosa, Zerkausia. Izotz Jauregira irteera (17:00). 

EGUBERRIAK IRURAN

Abenduak 27, ostirala. ‘Ipuin Magikoa’ txotxongiloak,
Bihar taldearen eskutik. Irura, Kulturunea (17:30). 
Abenduak 28, larunbata. Irteera Gaztelekukoentzat
Txuri Urdinera (15:00). 
Abenduak 30, astelehena. Futbol partidua. XX. men-
deko gazteak XXI. mendeko gazteen aurka frontoian.
Txuletak jokoan (17:30) eta gaztaina jatea, herri guztiari
zabaldua frontoian IGAren eskutik (19:00).

aagendaagenda
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“Horrelako sariak bi gauzen
seinale dira: zerbait egin

duzula, baina zerbait egiteko
ere denbora gutxiago duzula”

Xabier Olarrak (Tolosa, 1953) ibilbide luzea du atzetik. 30 urte bete dira
itzulpen munduan murgildu zenetik, eta «ezinbestekoak» diren hamaika
izenburu euskarara ekarri eta gero, merezitako saria ere jaso du. Pasa den
astean, Euskal Gaua jaiaren barruan Dabilen Elea saria eman zioten
Shakespeareren sonetoekin apaindutako emanaldian.

Agenda 22

Xabier Olarra Dabilen Elea saria jaso berritan. EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA
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REBEKA CALVO TOLOSA

Xabier Olarra 20 bat urte zitue-
netik aurrera bisitan bakarrik
itzuli izan da jaioterrira, Tolo-

sara. Iruñean Tolosan baino urte
gehiago eman ditu, baina «nahi ala
ez, bat beti izango da jaio den toki-
koa», dio. 'Karteroak beti jotzen du
bi aldiz' izan zen itzuli zuen lehen li-
burua, eta ordutik 30 titulu ere
pasa dira bere eskuetatik. Itzultzai-
le izateaz gain, editore lana egitea
ere egokitu zaio Joseba Urteagare-
kin eta Jose Manuel Gonzalezekin
batera sortutako Igela argitaletxe-
an. 
Bi aldiz irabazi duzu Euskadi Sa-

ria, 2006an 'Estilo Ariketak'en

itzulpenarengatik, eta 2012an

Arantzazu Royorekin batera 'Ja-

kobian eraikina' nobelarengatik,

ez zaizu arrotza beraz, baina ibilbi-

de oso bati emandako saria des-

berdina izango da... 

18 urte ez ditugunez orain horre-
lako sariak jasotzen ditugu. Bi gau-
zen seinale izaten da; zerbait egin
duzula, baina zerbait egiteko ere
denbora gutxiago duzula, ordura
arte egindakoak balio behar duela.
Zure sektoreak, oraindik liburua
zerbait iruditzen zaigunon sektore-
ak, zure ibilbidea aitortzea pozga-
rria da. 
Gogoan al duzu itzulitako lehen

nobela?

Hura mundiala izan zen, 'Karteroak
beti jotzen du bi aldiz' izan zen, eta
niri bururatu zitzaidan itzultzea,
nire kabuz. Itzulpena besapean
hartuta joan nintzen Elkar argitale-
txera. Haiek ez zuten espero, eta or-
duan ez ziren ia itzulpenak argitara-
tzen. Haien literatura bilduma Sa-
rrionandiaren 'Narrazioak' ipuin
liburu famatuarekin hasi zen, eta
orain 400 bat titulu izango ditu, eta
lehen 30 tituluetan 30.a da hain
justu 'Karteroak beti jotzen du bi al-
diz'. Horien artean hiruzpalau itzul-
pen egongo ziren bakarrik. Harriga-

rria zen alde horretatik, eta harriga-
rria zen ere nobela beltza euskaraz
irakurri ahal izatea. Bordeleko uni-
bertsitatean tesia egitera joanda
nengoelako joan nintzen itzulpen
horrekin, ingelesa eta frantsesa ho-
beto menderatzeko asmoz. 
Nobela beltza Igelaren bereizga-

rritzat hartzen da, baina ez zen

hortaz, aurretik hartutako eraba-

ki baten ondorio izan. 

Hori 1995. urtean izan zen gutxi
gorabehera, eta 1990. urtean edo
hasi zen Bruguera Club del Misterio
izeneko bilduma osatzen eta astero
nobela beltz bat ateratzen. Ni hon-
dartzara joandakoan beti irakur-
tzen nuen horrelako bat, eta iruditu

zitzaidan hori euskaraz egokia izan
zitekeela, ia erdi denbora pasako li-
burutzat hartzen badira ere, seku-
lako nobelak direlako. Nik irakurri
nuen lehendabiziko nobela Das-
hiell Hammetten 'Cosecha Roja',
gero neronek itzuli nuena 15 urtera
edo, nobela eta autore handi bat
da. Ez zen ohiturarik nobela beltza
euskaraz irakurtzeko, neronek ere
ordura arte gaztelaniaz edo ingele-
sez irakurriak nituen. 
Eta ba al da literaturaren mun-

duan murgiltzera bultzatutako li-

bururik? 

Hori ez dut horren garbi, baina
egia da 18 urte nituela Paco Ibañe-
zek kantatzen zituen Gabriel Celaya
eta beste hainbat poetaren testuak
baditudala gogoan. Garai haietan,

Agenda    23

Nire lehen
itzulpena

'Karteroak beti
jotzen du bi aldiz'

izan zen. Lana
besapean hartuta
joan nintzen Elkar-

era, orduan ez ziren
ia itzulpenak

egiten»
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rena lana da, eta lana egiten duzu
edo ez, baina lana da. Sormenak
arazo batzuk ditu eta itzulpengin-
tzak beste batzuk, horregatik diot
itzulpengintza errazagoa dela, itzul-
penak hobeak edo txarragoak di-
ren, hori beste kontu bat da. 
Itzulpengintzak sormenetik ere

badu, hala ere.

Noski, badu, han dagoena zuk
beste hizkuntza batean, beste sis-
tema batean, eman behar duzu. Eta
sistema horren barrenean sortu be-
har duzu zuk han dagoena eta bes-
te gauza berri bat sortzen da hortik.
Hizkuntzak zorionez desberdinak
baitira. 

Aitortzen al da itzultzailearen

lana?

Gure lana gizartean beti jo da bi-
garren mailakotzat. Gurea ofizio bat
da eta ez da nahikoa bi hizkuntzak
jakitea, eta literatura itzulpengin-
tzan are gehiago; ez da nahikoa bi
hizkuntza jakitea, literaturaz ere
pixka bat jakin behar da, eta beste
hainbat gauzekin batera. 
Eta ba al dago itzulpen on bat egi-

teko sekreturik?

Hainbat eskola daude horretan,
batzuk esaten dute jatorrizkoari
ahalik eta atxikien egon behar dela,
eta beste batzuk, aldiz, nahiago
dute ahal den guztia ekarri, baina
gure hizkuntzan ondo irakur dadila,
ulergarria izan dadila, jatorrizkoa
ere ulergarria bada behintzat. Beti
oreka horretan ibiltzen gara, baina
irakurleari irakurtzen ari dena arro-
tza edo gogorra egiten bazaio, las-
ter muzin egingo dio irakurtzeari,
eta hori ekiditen saiatzen gara. Ira-
kurtzeko ahalik eta testurik gozoe-
nak egiten saiatzen gara. 
Editore lana egiten duzuela, ale-

gia.

Bai hori egitea ere tokatu zaigu.
Editoreak hori egin behar du, hau
da eskuartean zer duen eta zein pu-

frankismoaren erdi bukaera alde-
an, horrelako gauzak entzun eta
haiekin bat egitea oso hunkigarria
eta bizkorgarria zen. Garai hartan
horrelako asko irakurtzen nituen. 
Eta idatzi al duzu inoiz zerbait?

Garai batean idatzi nituen gauza
batzuk, ipuinen batzuk eta, eta To-
losako San Joan Lehiaketan ere sa-
riren bat irabazi nuen. Momentu
hartan zerbait egin nezakeela irudi-
tu zitzaidan, baina itzulpengintzan
aritu naiz buru belarri. 
Zerk bultzatu zituen itzulpengin-

tzara?

Zenbait obra euskaraz egotea
merezi dutela pentsatzen dudalako
eta publiko zabal bat izan dezakete-
lako, eta nik nire bizitzan hiru liburu
idazteko gai izango nintzelako, bai-
na behar bada, 20 nobela itzultzea
errazagoa da. 
Itzulpen on bat egitea ere ez da

erraza. 

Baina liburu bat idaztea baino
errazagoa bai, zuk ez duzu mundu-
rik sortu behar, hori sortuta dago.
Ahalegin bat badago bai, baina
itzultze lanetan hasten zarenean
hori hor dago, eta sortzen hasten
zarenean berriz, ez dakizu ezer ate-
rako zaizun, letra bat, bi edo hamar
idatziko duzun. Eta itzulpengintza-

Garai batean
idatzi nituen

gauza batzuk,
Tolosako San Joan

Lehiaketan ere
sariren bat irabazi
nuen. Momentu

hartan zerbait egin
nezakeela iruditu
zitzaidan, baina

itzulpengintzan aritu
naiz buru belarri»
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Agenda 25

bliko izango duen begiratu, eta ho-
rren arabera testuak horretara bi-
deratu. Editorearen lana horixe da,
itzultzaileari edo egileari berari ahal
den argibide gehien ematea. 
Eta itzultzaile eta editore lana gu-

txi ez eta Igela argitaletxeko ar-

duradun ere bazara. 

Guk suertez jende ona dugu in-
guruan, eta horri esker, baina hala
ere gauza asko egitea tokatu zaigu;
kaxak mugitzea Durangon, liburuak
aurkeztea, elkarrizketak ematea... 
Zertan ari zarete lanean Igelan?

Badugu Georges Perec autore
frantsesaren liburu bat itzulia eta
beste bat itzultzen ari dira, eta no-
bela beltzen bat kaleratzeko asmoa
ere badugu, 25. alera iristeko. Aur-
ten 24.era iritsi gara Esti Lizaso to-
losarraren 'Piztiak hil behar du' la-
narekin. Zein izango den ez dakigu
oraindik. Enigma saila ere osatzen
joango gara, eta gazteentzako badi-
tugu nobela pare bat aukeratuak,
baina ez dakit 2014. urtean edo au-
rrerago aterako ditugun. Omenal-
dian ere itzulpen batzuk eskaini ziz-
kiaten eta baita itzultzeko prest da-

goen jendea ere, beraz eskerrak, la-
nik ez dugu faltan. Baina gu oso jen-
de xumea gara, eta ez dugu nahi ge-
nukeen guztia argitaratzen. 
Beste elkarrizketa batean irakur-

le gutxi daudela esan zenuen,

hori da, beraz, arazo bakarra? 

Gaur egun gai gara nahi izanez
gero egiten diren lanen bikoitza
itzultzeko, badago jendea presta-
tua, eta geroz eta jende gehiago
dago gainera, baina behar adina
irakurle ez dagoen heinean, argita-
letxeok eusten diogu, eta ez dugu
nahi adina argitaratzen. 
Paperaren aroa bukatu dela diote

batzuk. 

Paperaren aroa pixkana buka-
tzen ari da bai, baina horrek ez du
esan nahi liburuak argitaratzeari
utziko denik, hor dugu e-book-a eta
hori liburu tradizionalak bezain libu-
ru da, eta honek gainera paperezko
liburuak ez dituen beste baliabide
batzuk ditu. Guztia dugu eskura,
baina kontua da horrek erabiltzaile-
ak behar dituela, irakurlerik ez ba-
dago dena da alperrik. 

Liburu bat
idaztea baino

errazagoa da
itzultzea, zuk ez
duzu mundurik

sortu behar, hori
sortuta dago»

Gaur egun gai
gara egiten

diren lanen bikoitza
itzultzeko, baina

behar adina irakurle
ez dagoen heinean,

argitaletxeok
eusten diogu»
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2014an lana aurkitzea helburu
dutenentzat ezinbestean jo

beharreko atea   
Hemendik egun gutxira esango dio-
gu agur amaitzear den urteari eta
ongietorria eman berriari. Askok
eta askok jada buruan izango dituz-
te datorren urterako lortu beharre-
ko helburuak, gauzatu nahiko lituz-
keten asmoak… Eta ziurrenik,
egungo egoera latzaren ondorio,
askorentzat, 2014rako zehaztuta-
ko amets nagusia lana aurkitzeare-
na izango da. Hori dela eta, xede
hori dutenentzat aukera egokia
izango litzateke Tolosaldea Gara-
tzeneko Enplegu Zentrotik igaro-
tzea. Hainbat eta hainbat urte lane-
an daramatzana, eta batzuentzat
agian ezezaguna izango den arren,
lanik gabe daudenentzat, ezinbes-
tean jo beharreko atea da.

Tolosaldea Garatzeneko Enplegu
zerbitzuak langabetuei lan mun-
duan sartzeko erraztasunak es-
kaintzen dizkie, enplegurako politi-
ka aktiboari esker. Orientazioaz
gain, prestakuntza eta lan eskain-
tzen kudeaketa dira aurrera erama-
ten dituzten lanetako batzuk. Gai-
nera, aipatu, Enplegu Zentroa, Lan-
bideko zentro orientatzaile
integrala dela. Hala ere, horrez
gain, lanerako eta prestakuntzara-
ko beharrezkoak diren programei
buruzko informazioa ematen du.
Apatta Erreka industrigunean koka-

tua dagoen Lehiberri zentroan du
horretarako gunea. Besteak beste,
honako zerbitzuak eskaintzen ditu:
aholkularitza pertsonala, lan es-
kaintzen kudeaketa eta hauen in-
guruko informazioa, lan eskaintze-
tan eta ikastaroetan izen-ematea
eta hautaketa prozesuetarako
prestaketa. Horretarako, zentroak
hainbat baliabide jartzen ditu era-
biltzaileen eskura. Esaterako, hiru
ordenagailu, auto-formaziorako CD-
ROMak, enplegua bilatzeko bide
eta materialari buruzko bibliogra-
fia, Euskal Autonomia Erkidegoko

Tolosaldea
Garatzen

Enplegu Zerbitzua

lan merkatua lantzen duen pren-
tsa, aldizkari espezializatuak eta
estatu mailan asteburuetan kalera-
tzen diren aldizkariak. 

Gainera duela hilabete batzuk,
erabiltzaile gehiagorengana hurbil-
tzeko asmoz, Skype bitartez hasi zi-
ren zerbitzua eskaintzen. Zerbi-
tzuak bulegoko ordutegi bera du,
hau da, 08:00etatik 17:00etara bi-
tartekoa. Honako zerbitzu hau era-
biltzeko interesatuek Skype-n sartu
behar dute eta ‘enpleguzerbitzua’
erabiltzailea aurkitu.
.
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Nahi edo nahi ez, Eguberri ospakizunen erdian murgildurik gaude. Bidean utzi dugu haurren gozamenerako urteko gaurik bereziena, Olentzeroren bisitarekin ilusioz piz-
ten dena, irudian Ikaztegietako adibidea. Iristeko dago berriz, helduentzako berezienetakoa: Urtezahar gaua, ia dena zilegi den gaua. ENERITZ MAIZ

Argazkia

Argazkia   27
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Iritzia

Iritzia    28

Imanol Artola Artetxe ‘felix’
Filosofoa eta antzezlea

Eguberriak. Egun + berriak. Askok galdetuko du: zer dute
bada berritik egun hauek? Bada, askok uste dutena baino
gehiago.

Eguberriak gaur egun kontsumoarekin lotzen badira ere,
mendeetako tradizioa dira. Jaiotza ospatzen da. Baina, ez
Jesusen jaiotza; norbere jaiotza baizik.

Gertukoenganako elkartasunaren isla dira Eguberriak.
Ez dira elkartasun absolutuaren egunak, kartoi artean lotan
jarraitzen baitute batzuk, eta etxe huts eta bakartietan bes-
te batzuk. Baina, badago halako gertutasun bat.

Halere, geroz eta jende gutxiagori gustatzen zaizkio: kon-
tsumoa, familia arazoak, hipokresia... Baina, txikikeriak
dira gauza horiek guztiak.

Urte hasieran «urte berri on» esanaz kaleratzen da jen-
dea. Hiru hitz besterik ez dira baina, pisu handiko hiru hitz:
urte berri on. Eta normalean distantzia markatzen duenak
ere bi muxu emateko aukera eskaintzen du. Batzuentzat zu-
rikeria da hori.

Baina, benetan pertsona baten besarkada bat edo hitz
gutxi batzuk nahi direnean, ez da «zurikeria» hitza erabil-
tzen. Agurtu zaituen pertsonarekin egiazki hitz egin nahiko
bazenu, eskertu egingo zenuke urtean behin bederen bera-
rekin hitz egiteko aukera. Eta eskaintza hori barnetik esker-
tzen ez baduzu, zuk ere hitz egin nahi ez duzulako da eta be-
raz, zuk ere izango duzu zuritik. Eskaintza baten aurrean es-
ker txarra agertzea bezain keinu higuingarri gutxi da
munduan.

Beso zabalik datorrena beso zabalik hartzen ikasi behar
dugu. Nahiz eta besarkada hori urtean behingoa izan. Ni pa-
txada horrek birjaiotzen nau urtero. Poztasun horrek.

Ea urte berri honetan, jendeak kritika gutxiago eta esker
gehiago izaten duen. Ni beso zabalik izango nauzue.

Hitzaren zentzurik benetakoenean: URTE BERRI ON guz-
tioi.

Urte berri on
Total...

Txoan Ormazabal Zabala
Ikaslea

Lau urteren ondoren, iritsi zen zortzi orduko magia
saioaz gozatzeko unea. Parera begiratu eta ezin
nuen harmailetako eserlekuen gorririk bistaratu
ere egin. Mugikorra mututu eta eroso jartzearekin
bat ziren magoak oholtzan. 

Inurriak lehen bertsoekin hasi ziren pasilloetan
gora eta behera. Bertsolarien jardunaren erdi-
erdian eskailerak jaitsi zituenik ere izan zen. Une
gorena bertsoa amaitzear zenean etortzen zen.
Jende andana korrika harmailetatik at, eta
aurreko bertsoan beste hainbeste egin zuten
guztiak eserlekuetara, aretoari Abandoko
geltokiak puntako orduan duen giroa emanez.
Harrigarria zenbaiten bi bertsoz behin pixa egiteko
beharra.

Ez ziren nolanahikoak izan ingurukoon
aurpegiak gai-jartzailea ikusle haien mugitzeko
beharraz eta barruan erretzen ari zirenez kexatu
zenean. Burua gora eta behera gogotsu astinduz
adierazi genion, txaloka, gu ere ados geundela
kexuarekin. Inurriek berdintsu jarraitu zuten
ordea, pasilloetako hautsa harrotuz.

Goizekoak oraindik buruan bueltaka, autoan
ogitartekoa jan ondoren aretoan bueltan ginela
etorri zitzaidan irrika ate-joka, bota nuen eskua
berokiko poltsikora eta atera zigarroa. Debekuei
eta besteekiko errespetuari bost minutu sabatiko
eman eta harmailen atzean erre nuen, erdi
ezkutuan. Total...

Arratsaldeko saioan ere ez zen gai-jartzailearen
bekozko beltzik falta izan jendeari geldi egoteko
eskatuz eta hura kerik gabeko gunea zela argi
utziz. Nire ingurukoek goizeko buru-astintze eta
txalo berberekin erantzun zioten, nik, behera
begira, berokia ongi tolesten nuen bitartean.
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29

Itxaropena Urkiola
Irakaslea
Haizea iparretik jotzen du, eta ekaitza
gailendu da. Lainopean dago Euskal
Herria. Izara zuria jantziko ote du gure
herriak Gabon hauetan? 

Urte berriarekin desira zaharrak da-
tozkigu, edo batzuentzat, amets be-
rriak, baina edozein kasutan, guztiok
desio dugu etorkizun oparoagoa. Patua
ez dago gure esku, baina bai amets egi-
tea, eta hala, kale zaharretako erakus-
leihoetako salgai, alokatzeko, itxia be-
zalako goiburuen lekuan bakea, itxaro-
pena, berdintasuna, askatasuna
marrazteko gogoa datorkit sarri. 

Lau urteko ume bati zer desira zuen
galdetu nion joan den astean medikua-
renetik irteterakoan, eta semaforoak
gure bidaia pausatu zuela, ezker-eskuin
begiratu eta bistaratu zitzaion zuhaitza-
ren antzera, berak beti biluzik egon nahi
zuela esan zuen. Eta bide batez, Olen-

tzerok lore bat ekar ziezaion nahi zuen.
Desira benetan zer den ez dakienak
ere, amets egin dezake. Horretan ere
badugu zer ikasi. Amets egitea, burua
dantzan jartzea, eta benetan existitzen
ez dena errealitate egiteko gaitasuna
du lau urteko haurrak. Mari Domingiri
hitz egiten dio, eta gosari goxoa jarriko
diola agindu. 

Helduon desirak aitzitik, errealitate-
an oinarritzen dira, erronka bereziak di-
tugu zorion iturri, eta sarritan asebete-
tze maila lortzen ez dugula eta, etsi eta
gaixotu egiten gara. Nahiago dut egu-
notan lau urteko haurra izan, eta ame-
tsetan jarraitu, irudimenari bide eman,
eta kale zaharretako betiko erakus-
leihoetako iragarkien mezuari ez erre-
paratu. 

2014 urtea oparoagoa izatea baino
ez nuke nahi, eta bide batez, Olentzero-
ri eskatuko diot, izara jarri dezala gure
mendietan, nostalgiaz bada ere, ezin
baititzaket ahaztu haurra baino ez nin-
tzeneko Gabonetako zirrarak, urdurita-
sunak, ametsak,…

Hara! Ernio ingurua zuritzen hasi
dela dirudi! Oraingoz behintzat, nire
izara zuriaren goxotasunean jarraituko
dut ametsetan. 

Urte berri on guztioi!

Box.A Arte Elkartea

KOMIKIA

Haur baten desira
gabonetan
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Eguraldia

Zerbitzuak   30

Ostiralean
Protagonista nagusia haizea izango da,
berriz ere indarra hartuko du eta nahiz
eta iragan astelehen eta astearteko bo-
lada horiek ez izan, nahiko zakar ibiliko
da. Eragina tenperaturetan nabarituko
da, asko igoaraziko ditu, 18-20º bitar-
tean kokatuz. Goizean zerua nahiko
garbi mantenduko da eta eguzkia ikusi-
ko da baina eguerditik aurrera hodeiak
nagusituko dira. Hala ere, ez da euririk
espero. 
Larunbatean
Goizean fronte hotza sartuko da eta eu-
ria utziko du, nahiko azkar pasako da
eta arratsalde partean euria tartekatu
egingo da. Hala ere, arratsaldean hoz-
tuko duenez, ez da baztertzen ekaitzak

jotzea. Tenperaturak dezente egin-
go du behera berriro ere, 11-12º-
ren bueltan geratuz. 

Igandean
Haizeak hego-mendebaldera egin-
go du. Hoztuko badu ere, atertzeko
joera hartuko du eguraldiak. Igan-
de goizean oraindik euria egin de-
zake baina eguerdian atertzera
egingo du. 

Astelehenean
Hego-haizeak nahiko zakar jarrai-
tuko du, eta tenperaturak berdin
mantendu arren, euri gutxi izango
dugu. Hala ere, Urte Zahar gauera-
ko euria etor daiteke.

Iker Ibarluzea
Eguraldi mutila

Ostirala
27

Larunbata
28

Igandea
29

Astelehena
30

Tolosa

Villabona

Zorion-agurrak

Urte askoan
Olaia!

9 urte! Zorionak birramona

Tereren partetik.

Urte askoan
Amaia!

Ondo pasa eta
muxu handi bat.
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