
Eskualdeko pertsona ezagunek
‘Egunkaria auzia’ salatu dute 
TOLOSA Auziperatuekiko elkartasuna agertu dute eta
«adierazpen askatasunaren erasoa» dela nabarmendu 

MOBILIZAZIOA Hilaren 15ean 20:00etan elkarretaratzea
egingo dute Tolosako Triangulo plazan3

Asko dira GKo-ra gerturatu direnak euren bizipenen berri emateko. E. EZEIZA

Pertsona ezagun asko bildu zen atzokoan Musika Eskolan ‘Egunkaria auzia’ salatzeko. E. MAIZ
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Parte-hartzaileek bizipen eta sentipen mapan parte hartu ahal izango dute hilaren 15a bitartean; bertan, bakoitzaren bizipen eta iritziak islatzeko.E. EZEIZA

Kaleak Berdintzen egitasmoarekin egunerokotasunari erantzuten dion hirigintzaren alde egin nahi da;
GKo Galerian, modu errazean, hiriko gune ezberdinek sortzen dituzten sentipenak adierazi daitezke.

Egunerokoari erantzuteko hiria
ESTI EZEIZA

H iri bateko kaleak, etxeak,
plazak, eraikinak eta zer-
bitzu guneak, une edo ga-

rai zehatz batean finkatutako iriz-
pide batzuen arabera daude egitu-
ratuta eta antolatuta. Baina
egunerokotasunean ikusten da,
zenbait lekutan, arazo handiak, er-
tainak eta txikiak daudela. Nork ez
du, arrazoi ezberdinengatik, bel-
durra sentitu, leku zehatz batetik
igarotzean: arriskutsua delako, ilu-
na, deserosoa, labainkorra...

Herri bateko kaleak denentzat
berdinak izan behar dute. Hau-
rrentzat, gazteentzat, adinekoen-
tzat, emakumeentzat nahiz gizo-
nentzat. Eskubide hau abiapuntu-
tzat hartuta, Kaleak berdintzen
egitasmoa martxan jarri dute To-
losako Berdintasun eta Hirigintza
sailekoek, Hiria Kolektibokoak eta
GKo Galeriakoek, elkarlanean.
Tolosako kaleek herritarrei sentia-
razten dietena jakin nahi da
proiektu honekin. Kale, plaza eta
inguru ezberdinak hobetu ahal
izateko, eta denek eskubide berdi-
nak izateko.

Kaleak berdintzen egitasmoa
aurrera eramateko, GKo galerian
mapa bat jarri dute lurrean zabal-
duta.  Bestetik, alaia, jendetsua, ba-
kartia, iluna, argia, arriskutsua, zi-
kina eta zaindua bezalako hitz ba-
tzuk idatzi dituzte. Honela,
bertaratzen direnek, hitz hauek
idatzita dituzten eranskailuak har-
tu eta Tolosako planoan, sentipen
hori transmititzen dieten lekuan
itsatsi beharko dituzte.  Hamar
hitz baikor daude, eta beste ho-
rrenbeste ezkor.

Tolosako plano erraldoiaz gain,
beste bi txikiago ere aurkitu dai-
tezke, bata maitasunari eta gauza
goxoei lotuta dago. Bestea berriz,
arazo eta beldurrei. Hauetan, jen-
deak toki bat markatzen duenean,
bertan idatzi dezake, zein arazo
izan zuen hor edo zein oroitzapen
zoriontsu duen horren inguruan.
Horren adibide dira irakurri daite-
keen esaldietako batzuk: «Plaza
Berrian maitemindu nintzen» edo
«Hemen lapurtu egin zidaten». 

Proiektu hau lantzeaz Hiria Ko-
lektiboa arduratu da. Elkarte hau
arkitekto talde batek osatzen du,

zein herritarren eta Udalaren arte-
ko bitartekari lanak egiten saiatzen
den. Tolosako kasuan, Koldo Te-
lleria, Eider Goya eta Oihane Ruiz
ari dira lanean, baita Julieta Me-
traieta artista. 

Egun hauetan ateratako ondo-
rioak bildu ostean, Udal ordezka-
riekin bilduko dira Hiria kolekti-
bokoak, eta hobekuntzak aurrera
eramaten ahaleginduko dira.  

Tailerretatik, 
Kaleak berdintzera
Hiria kolektibokoak Udaleko ber-
dintasun sailarekin bildu ziren
proiektua abiatzeko garaian. El-
karlan honen lehen pausoa taile-
rrak antolatzea izan zen; Jabekun-
tza Eskolekin alde batetik, landa
eremuko emakumeekin bestetik,
eta EPAko ikasleekin, azkenik. 

Hiru talde hauekin egindako
hiri azterketa herritarrei zabaltzea
erabaki zuten gero, eta hemendik
jaio zen Kaleak Berdintzen egitas-
moa. Modu sinple batean jendeak
adierazi dezake zeintzuk diren
Tolosako hirigunean dauden ara-
zoak. 

Eguneroko bizitzari erantzun
behar dion hirigintza baten alde
lan egiten dute Hiria Kolektiboko-
ek.  Beraien hitzetan genero ikus-
pegitik lan egiten badute ere, hau
ez da emakumeen gauza bat,  bai-
zik eta eguneroko bizitza errazte-
ko ahalegin bat. Oihane Ruizek
azaldu bezala, «orain arte, modu
produktibo batean bakarrik ikusi
da hirigintza, eta ez dira kontuan
hartu, adinekoak, haurrak, zainke-
tak, harremanak... batez ere gizo-
nek antolatu dituztelako hauek».

Izendatutako «puntu beltzak»
Adin eta inguru ezberdinetako
jendea ari da hurbiltzen egun
hauetan GKo Galeriara, bere iri-
tzia emateko. Honela, gune zeha-
tzekiko, herritar bakoitzak ikus-
puntu desberdina duela ikusi dai-
teke. Oro har, zenbait tokirekiko
adostasuna erakusten dute parte
hartzaileek. Esaterako, Bonbere-
nea, Plaza Berria eta GKo Galeria
baikorki baloratu dituzte. Apeade-
roa, Parke Jurasikoa eta San Este-
ban auzoa berriz, nahiko negatibo.

Parte hartzaile bakoitzak 
bere hondar alea uzten du
Astean zehar, 18:00etatik
20:00etara dago zabalik GKo Ga-
leria, jendearen ekarpenak jaso-
tzeko. Asteburuetan berriz, larun-
bateetan, 10:00etatik 14:00etara,
eta 18:00etatik 20:00etara zabal-
tzen dute; igandeetan, 10:00etatik
14:00etara. 

Hilaren 2an hasi zen egitasmoa
eta datorren asteartera arte luzatu-
ko da. Egunero 15 lagun inguru
hurbiltzen dira beraien iritzia
emateko. Hala, behin eranskinak
jarrita, aukera dute argazki bat ate-
ratzeko, hor izan direla jasota gera-
tzeko. 

Gainera, aurrera begira, proiek-
tuari jarraipena emateko, erretra-
tu guzti hauek maparen gainean
kokatu eta jendeak ikusteko kalera
atera nahi dute.
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SALGAI
]Egurra. Su egurra salgai. 20, 30
eta 40 zentimetrotara moztua.
Etxera eramaten dugu. Deitu
615 75 57 62ra. 

LANA
]Zerbitzaria. Tolosako kafetegi-
okindegi batean pertsona bat be-
har da arratsaldez lan egiteko. 
25 urtetik gorakoaizatea 

eskatzen da. Deitu 661 46 31 93ra.
]Bigi garbitasunak. Alfonbrak,
etxeak, bulegoak eta abar garbi-
tzeko prest. Deitu inongo konpro-
mezurik gabe. 63894 46 04 (Gu-
rutze) eta 695 70 82 71 (Belen). 

ALOKAIRUA
]Logela. Neska batek logela bat
nahi du alokairuan. Tolosaldean,
ahal bada neskekin. 677 50 52 94.  

Iragarki laburrak

Argiztapen sistema berezia
KULTURA ]Kaleak Berdintzen proiektuarekin lotuta Julieta Metraieta ar-
tistak, Alde Zaharreko tunel bateko argiztapen eredua egin du. Honela,
zubi horri ikuspuntu artistiko bat emateaz gain, argiagoa izatea lortu nahi
izan du eta erabiltzaileentzat erosoagoa. Hala ere, hau proba bat da, eta
egun batzuetan bakarrik egongo da jarrita. E. EZEIZA



Euskaldunon Egunkariaren itxiera salatzeko eta auzipetuen alde adierazpena luzatzeko bildu ziren Musika Eskolan.E. MAIZ

Eragile eta pertsonaia ezagunak
epaiketaren aurka azaldu dira
‘Egunkaria auzia’ ››

Irakurritako
adierazpenarekiko
atxikimendua agertu zuten
Musika Eskolan.

ENERITZ MAIZ

Euskaldunon Egunkariaren eta au-
zipetuen alde egiteko eta egoera
salatzeko pertsona ezagun asko
bildu zen atzo, Tolosan. Horiek
horrela, hilaren 15ean Triangulo
plazan egingo den elkarretaratze-
aren eta hilaren 19an 17:00etan Bil-
bon izango den manifestazioaren
berri eman zuten.  

Jose Mari Iturralde, Aiora Zu-
laika (Pirritx), Iñaki Epelde, Lon-
garon, Ramon Olasagasti, Joxe
Mari Gorrotxategi, Isitxo Larra-
ñaga, Iker Galartza (Poxpolo), Jo-
seba Usabiaga, Eli Nosellas, Haritz
Iglesias, Karlos Linazasoro, Luis
Mari Garcia, Antton Soroa, Itziar
Arratibel, Isabel Salaberria,
Amando Hernandez, Benito Usa-
biaga, Joxemi Saizar, Silvia Mateo,
Aitor Belloso, Andoni Imaz, Koldo
Arsuaga, Josu Iztueta, Iñaki Arra-

tibel, Koldo Tarragona, Iñaki Sal-
vador, Antton Izagirre, Onintza
Lasa, Jokin Bildarratz, LAB, ELA,
EHNE, Iñaki Letamendia eta
Mari Karmen Arizkorreta izan zi-
ren besteak beste, Tolosako Musi-
ka Eskolan elkartu zirenak.

Dagoeneko jakina den moduan,
akusazioek behar besteko oinarri-
rik ez zeukatelakoan, fiskaltzak
kasua behin betiko ixteko eskatu
zuen. Hala ere, Auzitegi Naziona-
lak, AVT-ren eta Dignidad y Justi-
ciaren herri akusazioa aintzat har-
tuta epaiketa egitea erabaki du eta
hilaren 15ean hasiko da. 

Bertaratutakoek, 2003ko otsai-
lean gertatu zena ez zuela gertatu
behar, baina Espainiako Auzitegi
Nazionalak Euskaldunon Egunka-
ria, euskarazko egunkari bakarra,
itxi zuela gogoratu zuten. 

Adierazpena
Euskaldunon Egunkaria itxi izana
eta Martxelo Otamendi eta gaine-
rako inputatuak epaitzea arbuiatu
beharra dagoela uste dute aipatu
pertsonek eta honako arrazoi
hauek eman nahi izan zituzten
atzo irakurritako adierazpenean.

Lehenik eta behin «adierazpen as-
katasunaren ukazioa eta informa-
zio pluraltasunaren aurkako era-
soa da, eta era berean, bere burua
demokratikotzat daukan estatu
orok printzipio horiek errespetatu
eta defendatu behar ditu» nabar-
mendu zuten. Jarraian, «euskara-
ren eta oro har, euskal kulturaren
aurkako eraso argia da, baita Eus-
kal herritarrek komunikabide pro-
pioak garatzeko daukaten eskubi-
dearen aurkakoa ere», argitu zu-
ten. 

Hirugarren puntuan «auzipe-
tuetako batzuk torturatu izana
erabat onartezina» dela argitu zu-
ten eta baita «tortura horiek Espai-
niako estatuan izan diren tratu txa-
rren salaketa multzo luzeko parte»
direla ere. «Nazio Batuen Erakun-
deko kontalariak berak eman du
torturen berri», gaineratu zuten.  

Guzti honengatik, herritarrei
epaituko dituzten pertsonei elkar-
tasuna adierazteko eskatu zieten,
adierazpen honekiko atxikimen-
dua emateko eta berau zabaltzeko.
Baita auzibide honek eta beste ba-
tzuek zapaltzen dituzten eskubide
demokratikoak defendatzeko ere. 

Hurrengo egunetako deialdiak
Epaiketa hilaren 15ean hasiko de-
nez, egunean bertan Euskal Herri-
ko herrietan elkarretaratzeak
egingo dituzte auzia salatzeko. To-
losako Triangulon, hilaren 15ean
20:00etan izango da. Bestalde, hi-
laren 19an, Bilbon manifestazio
nazionala egingo dute eta bertara
joan ahal izateko, Tolosako Egun-
kariaren Aldeko Batzordeak, auto-
busak antolatu ditu. 
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‘Shorts y la piedra magica’
eta ‘Luna Nueva’, Gurean
VILLABONA ]Asteburu honetan,
Gurea Zineman, bi filma eskainiko
dituzte. Gaur 17:00etan hasita,
Shorts y la piedra magica filma ikus-
teko aukera izango da. 19:30ean
berriz, Luna Nueva eskainiko dute
eta ikusteko bigarren aukera
22:30etik aurrera izango da. Bihar
17:00etan Shorts y la piedra magica
filma egongo da eta 19:30ean Luna
Nueva eskainiko dute. Astelehena,
hilak 14, ikuslearen eguna dela eta
21:30ean Luna Nueva izango da. 

Makrobiotika ikastaroan
izena emateko aukera
ANOETA ] Hilaren 23an eta 30ean,
Kuku Elkartean makrobiotika saio-
ak izango dira gazte eta helduen-
tzat. Bi eguneko saioa 20 euro kos-
tako da, baina ikasle eta langabe-
tuentzat 15 euro izango da.
Bestalde, egun batean bakarrik jo-
ateko aukera dago eta kostuaren
erdia ordaindu beharko da. Izena
udaletxean edo kiroldegian eman
behar da hilaren 16rako.

2010eko pilotalekuko
erreserbetarako bilera
ANOETA ]2010. urterako frontoiko
orduen erreserba egin nahi duten
guztientzat bilera bat antolatu du
Udalak. Bertan, urteko orduen ba-
naketa adostuko da. Bilera, aben-
duaren 15ean izango da, 18:30ean
udaletxean.

Alegi eta Tolosako AHT-ko
akta altxamenduak 
ALEGIA ]Hilak 15, asteartea,
08:30ean Alegiako Udalaren au-
rrean elkarretaratzea egingo dute
Abiadura Handiko Trenaren akta
altxamenduak direla eta. Hurren-
go egunean, hilak 16, gauza bera
dela eta, 08:30ean Tolosako Uda-
laren aurrean elkartuko dira elka-
rretaratzea egiteko. 11:00etan el-
karretaratze burrunbatsua gauza-
tuko dute.

L Laburrak

›› DEIALDIAK

Elkarretaratzea 
]Berastegi.Bihar, hilak 13,
13:00etan herriko plazan.
]Tolosa.Hilakk 15, 20:00etan
Triangulon.

Manifestazio Nazionala
]Hilak 19.17:00etan Bilbon, Aita
Donostia plazatik. 
]Autobusa.15:00etan Tolosako
Zezen Plazatik.
]Txartelak. Tolosako Hitzako
egoitzan, Galtzaundin eta Raku
zein Denak tabernetan. 
]Prezioa.10 euro. 
]Epea.Hilak 18 arte. 

Zuzenketa. Atzoko TOLOSALDEKO

ETA LEITZALDEKO HITZAren 6. orrial-
dean Iñaki Lizaso Behar Zana El-
karteko arduraduna zela agertzen
zen, baina bera Behar Zana pilota
eskolako irakaslea da.



Salustiano Balza Eguren.HITZA

Salus Balza organista gogoan,
bere heriotzaren 25. urtemugan
Musika›› Urtemuga
bera ospatzen duen
Laiotz elkarteak bere
omenezko kontzertua
antolatu du gaurko,
Santa Klara komentuan
20:15ean, Hodeiertz
eta Arimaz taldeekin. 

JOXEMI SAIZAR

Gazterik hil (50 urte baino lehen,
gaixotasun batez) eta Tolosan
ahaztu xamarra dagoen herriko
musikari bat omenduko dute gaur
Santa Klara komentuan 20:15ean:
Salustiano Balza Eguren. Santa
Maria parrokiako organo-jotzai-
lea, Tolosako Udal Musika Eskola-
ko piano irakaslea, hainbat abesba-
tzatako zuzendaria eta zenbait le-
kutan piano-jotzailea izan zen
Balza. Duela 25 urte hil zen, bere
lagun batzuk Santa Maria kalean
Laiotz elkartea sortu zuten urte
berean. Bi urtemugak elkartuko
dituzte gaur bere omenezko kon-
tzertu batean, tartean berak har-
monizatutako bi obra entzuteko
aukera emanez. 

Herriko bi musika talde ariko
dira Balzaren omenez: Hodeiertz
abesbatza eta Arimaz kamera or-
kestra. Bakoitzak bere aldetik lau-
na obra eskainiko ditu. Arimaz ka-
mera orkestrak Albinoniren Intro-
duzione seconda, Corelliren
Sonava V la minorrean bi biolinen-
tzat, Purcellen Come ye sons of  Art
eta Scarlattiren Sonata la maiorre-
an eskainiko ditu Kepa Martinez
de Albenizen zuzendaritzapean,
Amaia Arostegi flautista eta Iker

Nausia oboe-jotzailea bakarlari
gisa arituz.

Hodeiertzek berriz, Gustav
Nordqvisten Jul, Jul Stralande
Jul!, Mikel Laboaren Txoria txori
(Javier Bustok harmonizatua),
David Azurzaren Suari kanta eta
Eva Ugalderen Xirmi xarmainter-
pretatuko ditu, Enrique Azurza-
ren zuzendaritzapean. Azkenik,
herriko bi taldeak elkarrekin ariko

«Gizon handia izan zen,
ofizioa ezagutzen zuena»

German Ormazabal
IKASLE ETA ORKESTRAKO ZUZENDARI OHIA

Gizon txikia zen, baina musikaz ari
garenean «gizon handia», organis-
ta bikaina zen. Beti trajez jantzia
gogoratzen dut eta, inor ez bezala,
pajarita ezberdinekin, bai astegu-
netan, baita asteburuetan ere.
Erretzaile amorratua izanik, bere
pianoaren tekla zuriak zeharo hori-
tuta zeuden. Beharbada ez zen Ru-
binstein izango interpretazioaren
ikuspuntutik, baina haren adinako
«ofizioa» gutxik zuten laguntzaile
gisa, gehienbat abeslariekin, eta
tonuz kanpo abesten hasiz gero,
tonua aldatu eta berdin berdin jo-
tzen jarraitzeko ahalmena handia
zuen.  

«Gorriti eta Mokoroaren
eskolako azken organista»

Patxi San Sebastian
BIOLIN IRAKASLEA

Ignacio Mokoroarekin ikasi nuen
musika eta berak ezin zuenean
Izaskunen edo parrokian zerbait
zuelako, Salusek ematen zigun
solfeo klasea. Lagun harremana
izan genuen, Enrique Bello eta bes-
te batzuekin pieza batzuk jotzen
genituen. Beti Tolosan Gorriti eta
Mokoroatarrak aipatu izan dira
eta gero Javier Bello Portu, baina
Salus ere organista ona izan zen,
bere lana egin zuena. Gorriti eta
Mokoroatarren eskolako azken
organo-jotzailea izan zen. Inprobi-
satzaile ona izan zen organoan,
baina paperean idatzita gutxi utzi
zuen. 

›› INKESTA

Zein harreman izan zenuen Salus Balzarekin eta nolako musikari eta pertsona izan zen?

«Jotzen entzundakoan,
beti zerbait esaten zigun»

Jose Manuel Agirre
DULTZAINARIA ETA IKASLE OHIA

Nire lehen musika irakaslea izan
zen, 7-8 urte nituela. Mokoroata-
rren etxean ematen zituen klase-
ak. Gero Miguel Martinez de Leze-
arekin txistua ikasi nuen. Harre-
man musikalik ez nuen izan
Salusekin. Elizan murgildutako
musikaria zen eta hiruzpalau aldiz
bakarrik abestu nuen Santa Maria-
ko musika kaperan, baina Ignacio
Mokoroarekin izango zen segu-
raski. Hala ere kale giroa gustatzen
zitzaion eta txistua edo dultzaina
jotzen entzundakoan beti zerbait
komentatzen zigun. Gizon alaia
zen, itxura berezikoa, beti bere pa-
jarita jantzita zuela. 

«Bere meritua eta lana ez
zen behar bezala baloratu»

Enrique Bello
BIOLINISTA

Txikitatik harremana izan nuen
eta gero parrokiako orkestran es-
tutu nuen erlazioa. Iñaki Garmen-
dia, Patxi San Sebastian eta Fran-
cisco Tudurirekin batera kamera
musika asko jo genuen bere estu-
dioan. Oporretan egunero elkar-
tzen ginen jotzeko. Eta gero lagun-
taldean ibiltzen ginen mendian,
txikiteoan... Pianista bikaina zen
eta musikari profesionala: elizan,
ezkontzetan, klaseak ematen...
Organojole gisa, musika kaperan
XIX. mendeko tradizioa mantendu
zuen. Irekia eta gertukoa izanik,
bere meritua eta lana ez zen behar
bezala baloratu. 

«Musikatik bizitzea lortu
zuen garai oso zailetan»

Francisco Tuduri
FLAUTISTA ETA IKASLE OHIA

Solfeo erakutsi zidan unibertsitate
ikasketak amaitu ondoren eta ira-
kasle-ikasle harreman hori adiski-
detasun harremana bihurtu zen.
Gizon handia zen, sentsiblea, bere
kasa egindakoa. Orain ere zaila da
musikatik bizitzea, baina orduan
are zailagoa, eta lortu zuen. Tolo-
sak eman duen musikari handieta-
ko bat da, ez behar bezala balora-
tua. Garmendia, San Sebastian eta
Bellorekin batera kamera musika
barrokoa egiten genuen bere etxe-
an (batzuetan parrokian, soinu ho-
bearekin), tarteka Kike Ugarte ere
biltzen zen. Gaixo zela, nire ezkon-
tzan jo zuela gogoan dut bereziki. 

Musikari ahaztua
Aurten 25 urte dituen Laiotz elkar-
teko kideak aritu dira kontzertu
berezi hau prestatzen. «Elkarte
txikia gara, baina urtemuga hone-
tan parrokian eta elkartean lagun
genuen Salusen omenez zerbait
egitea pentsatu dugu, bere garaian
gauzak ez zirelako ondo egin»,
adierazi du Iñaki Garmendia
Laiotz elkarteko kideak. 

Garmendiak bezala, Enrique
Bellok ere laguna zuen eta elkarre-
kin kamera musika egiten aritu zi-
ren. «Gizon atsegina, irekia, jatorra
zen. Formazio sendoa zuen eta
zailtasun handiko obrak interpre-
tatzen zituen. Pianista bezala
gehiago nabarmendu zen organis-
ta bezala baino. Laguntzaile gisa
ere asko aritu zen. Garai erroman-
tikoko konposatzaileak zituen
gustuko: Chopin, Rachmani-
nov...», dio Bellok. 

Donostiako Gotzaitegiak Santa
Maria parrokiako organo-jotzaile
izendatu zuenean 1972an «poz
handia» hartu zuela gogoratzen
du. Fernando Aizpurua parrokia-
ko abesbatzaren zuzendariarekin
batera elkarlanean aritu ziren
hainbat urtez eta XIX. mendeko
musika tradizioa mantendu zuten
Santa Maria parrokian.  

dira Jose Arzelus organistaren la-
guntzarekin (Santa Maria parro-
kiako organoan Salus Balza hil ze-
netik ordezkatu duena). 

Eduardo Mokoroa irakaslearen
Cantate domino eta Salus Balzak
berak harmonizatutako eta Patxi
San Sebastianek orkestratutako
Gabonetako kantaketa Agur Jau-
nak obra ezagunak eskainiko di-
tuzte. 

PIANISTA, ORGANISTA,
ABESBATZA ZUZENDARI,
IRAKASLE, MUSIKA
ARINEAN ARITUA...

Salustiano Balza Eguren Tolosan
jaio zen 1934ko ekainaren 8an. Ti-
ple gisa abesten hasi zen Santa
Maria parrokian eta Eduardo Mo-
koroak musikarako erraztasuna
nabarituta, gazterik hasi zen
Eduardo eta Ignacio Mokoroare-
kin solfeoa, harmonia eta pianoa
ikasten. Donostiako Kontserbato-
rioan amaitu zituen ikasketak. On-
doren instrumentazioa ikasi zuen
Eduardo Mokoroarekin eta abes-
batza zuzendaritza Luis Morondo-
rekin. Ceutan soldaduska egiten
ari zela, Luis Rego pianojolea eza-
gutu zuen eta berarekin interpre-
tazio teknika ikasi zuen. 

Hainbat sari jaso zuen piano
lehiaketetan. Santa Maria parro-
kiako musika kaperako zuzendari
izan zen 1953tik 1972ra Ignacio
Mokoroa organista zenean eta hau
hil zenean organista gisa ordezak-
tu zuen, 1972tik 1984an hil arte,
Fernando Aizpurua izanik zuzen-
daria. Organo kontzertuak eskaini
zituen, besteak beste Arrameleko
San Joan ermitako organoren inau-
gurazioan eta Bergarako San Pedro
elizan. 

Musikatik bizitzeko aukera gutxi
zegoen garai hartan eta beste hain-
bat tokitan ere aritu behar izan
zuen pianista gisa: musika arineko
orkestra batean Hamburgon, Do-
nostiako Monte Igeldo, Zorongo
eta La Perla diskoteketan, Zestoa-
ko Balnearioan, Donostiako Kon-
tserbatorioko Orkestra Sinfoniko-
an txelestarekin, Oinkari eta Leidor
abesbatzak zuzendu zituen…
Hainbat konposizio eta moldaketa
egin zituen, batez ere abesbatzara-
ko. Azken urteetan Udal Musika
Eskolako piano irakasle gisa ere
aritu zen lanean. 

1984ean hil zen gaixotasun ba-
tez, baina azken ordurarte bere
eginbeharrak bete zituen. 

Berak harmonizatutako
bi obra eskainiko dituzte
Hodeiertz abesbatzak eta
Arimaz kamera orkestrak

Santa Maria parrokiako
XIX. mendeko musika
tradizioa mantendu zuen
Fernando Aizpuruarekin
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Atzo iluntzean egin zuten sari banaketa Benito Izagirre kultur etxean; Kike Amonarriz izan zen aurkezlea.N. LATABURU

Galtzakomik
Lehiaketako lanik
onena, Iosu
Mitxelenarena
Ibarra ›› 12 urte azpikoetan
Paulo Albisuak irabazi du
eta 12-18 urte artekoetan,
berriz, Markel Galbete 
izan da lehena.

NOELIA LATABURU

Galtzakomik Lehiaketaren biga-
rren edizioa ere heldu da amaiera-
ra. Galtzaundik eta Ibarrako Uda-
lak antolatu duten lehiaketaren
sari banaketa atzo iluntzean egin
zuten. Helduen mailan Oiartzun-
go Iosu Mitxelena izan zen irabaz-
lea eta zilarrezko domina Trapa-
garango Amaia Ballesterosek era-
man zuen. 

Beste bi maila ere bereiztu di-
tuzte aurtengoan antolatzaileek.
Batetik, 12 urte azpikoena, eta 12
eta 18 urte artekoen maila, bestetik.
Lehen mailan Ezkio-Itsasoko
Paulo Albisuak irabazi zuen lehen

saria. Bigarren sailkatua, berriz,
Ane Antxustegietxarte izan zen.
Bigarrengoan Markel Galbetek
eraman zuen lehen saria Olaztira.
Iaz ere parte hartu eta saridun

suertatu zen Galbete. Bigarren sa-
ria Ane Arzelus donostiarraren-
tzat izan zen. Lan gehienak baila-
ratik bertatik heldu dira; Nafarroa-
tik, Arabatik eta Bizkaitik ere hartu
dute parte. 

Ekitalditik ez ziren esku hutsik
irten irabazleak. Hala, Iosu Mitxe-
lenarentzat 600 euroko saria izan
zen. Ballesterosek, berriz, 400
euro irabazi zituen. Diru kopuru
berdina eraman zuen Markel Gal-
betek ere; eta 200 euroko saria Ane
Arzelusentzat izan zen. Azkenik,
Paulo Albisuak komiki bilduma

bat eraman zuen etxera. Halaber,
lan guztiak Galtzaundiren pape-
rezko nahiz webguneko edizioan
argitaratuko dituzte.

Aurten ere lehiaketarekin 
«oso gustura» 
Guztira 100 lan inguru jaso dituzte
antolatzaileek. Galtzaundiko ar-
duradunak gustura daude lehiake-
tak izan duen erantzunarekin, bai-
ta parte-hartzaileen lanek izan du-
ten mailarekin.

Epaimahaia ere pozik geratu
dela azaldu zuten Galtzaunditik:

«Aurkeztu diren lanen artean de-
netik topatu ahal izan dugu, baina
orohar maila altua izan dela nabar-
mendu dute epaimahaiko kideek ;
zenbaitetan oso zaila egin zaie era-
bakia hartzea » .

Lanak baloratzerakoan epaile-
ek «garbitasuna, idazmena, isto-
rioaren zuzentasuna, marrazkiak,
materiala, teknika...» hartu dituzte
kontutan.

Datorren ostiralera arte, gaine-
ra, bildutako lan guztiak ikusgai
izango dira Benito Izagirre kultur
etxean.

›› SARIAK

12 urte azpikoak
]Lehen saria.
Paulo Albisua (Ezkio-Itsaso).
]Bigarren saria.
Ane Antxustegietxarte (Tolosa).

12-18 urte artekoak
]Lehen saria.
Markel Galbete (Olazti).
]Bigarren saria.
Ane Arzelus (Donostia).

18 urte gorakoak
]Lehen saria.
Iosu Mitxelena (Oiartzun).
]Bigarren saria.
Amaia Ballesteros (Trapagaran).

«Nire lana frikien defentsa bat izan da»
IOSU MITXELENA › Galtzakomik Lehiaketako irabazlea

Kultura ›› 18 urte gorakoen
sailean lehen saria eraman
du Oiartzungoak;
eskarmentua badu
marrazkigintzan.

N. LATABURU

«Arotza izateko ikasi baina ma-
rrazkigilea bokazioz». Horrelaxe
definitzen du bere burua Iosu Mi-
txelenak (Oiartzun, 1972), Galtza-
komik Lehiaketako bigarren edi-
zioko irabazleak. 
Lehen saria irabazi duzu. Espero
al zenuen?
Lehiaketa batera zure lana aurkez-
terakoan beti duzu irabazteko es-

perantza, noski. Baina aldi berean
inoiz ez dakizu zer gertatuko den;
nahiz eta lan on bat aurkeztu beste
parte-hartzaileena hobea izan dai-
teke.
Zer kontatzen duzu zure lanean?
Frikiei buruzko istorio bat da. Saia-
tu naiz azaltzen zergatik den gazte
bat frikia. Azken batean zaletasun
arraroak izatean bere errealitate-
tik babesten ari da pertsona. Ho-
rregatik frikiz inguratuta gaudela
iruditzen zait, guztiok gara frikiak.
Nire lana frikien defentsa izan da.
Hau guztia umorez egiten saia-
tzen naiz. Karikaturak ditut gustu-
ko.
Karikaturena badu bere arriskua,
muga non finkatu...

Mundu guztia karikaturizatzen
duzu, inor ez da salbatzen. Baina,
lehendabizi norbere burutik hasi
beharko luke. Hala ere, ez naiz be-
reziki gordina komikiekin. Azke-
naldian nire pertsonaiak handitu-
ta marrazten ditut, exageraturik.
Zer uste duzu ikusi duela epaima-
haiak zure lanean?
Lehiaketena oso erlatiboa da. Ira-
bazteak ez du esan nahi zure lana
onena denik, ezta alderantziz ere.
Nire marrazkiak oso monigoteak
ziren, gorputz handiekin eta buru
txikiekin. Agian hori gustatu zaie.
Istorioarekin ere ados edo identifi-
katuta sentituko ziren akaso.
Aspalditik marrazten al duzu?
Txikitan eskolako mahai gainean

margotzen zuten horietakoa nin-
tzen. Marrazketan beti ongi ari-
tzen nintzen. Ondoren, arotza iza-
teko formazio profesionala egin
nuen, baina inoiz ez dut horretan
lan egin. Bokazioz beti izan naiz
marrazkigilea. 
Eskarmentua baduzu, beraz.
Marrazki bizidunen enpresa bate-
an 9 urtez aritu nintzen, Ipurbel-
tzen 5 urtez ere aritu nintzen, pasa
den urteko udan aldizkaria itxi zu-
ten arte. Azken hiru urtetan, be-
rriz, nire gisa egiten ditut marraz-
kiak, autodidakta naiz. Kolabora-
zioak egiten ditut hainbat
argitalpenetan, diseinatzaile beza-
la...
Eta orain, ba al duzu proiekturik
buruan?
Beti ikasten aritu behar duzu,
orain nire burua birziklatzen ari
naiz, marrazki bizidunetatik ilus-
traziora. Komikigintzan edo umo-
re grafikoan gustura ariko nintza-
teke aukera izanez gero.HITZA
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«Eromena zor diogun jende 
asko daukagulako inguruan»

Alegia›› Desordutan talde gazteak bere 
azken lana, ‘Eromena zor dizut’ izenekoa
aurkeztuko du gaur 22:30ean, Gaztetxean. 

E Elkarrizketa DESORDUTAN › Musika taldea

ESTI EZEIZA

Alegiako gaztetxea bere 22. urteu-
rrena ari da ospatzen egun haue-
tan, eta ekitaldien artean, gaur De-
sordutan taldea entzuteko aukera
izango da zuzenean. Beraien az-
ken lana, Eromena zor dizut aur-
keztuko dute Txus Aranburuk,
Julen Goikoetxeak, Iñigo Karre-
rak eta Egoitz Ezkerrak. Kontzer-
tua 22:30ean izango da.
Eromena zor dizut, jarri diozue
izenburu zuen bigarren lanari,
zergatik?
Txus Aranburu: Aspalditik ge-
nuen Iñigo Aranbarriren poesia
bat musikatuta. Gustatu zitzaigun
letra bat zen, baina izenburua De-
sordutan zen, eta duela urte ba-
tzuk, taldearen izenaz ari ginene-
an, izan zitekeela ere uste genuen,
eta hortik atera genuen taldearen
izena bera. Bestalde, poema horre-
tan, lehen ahapaldian dio eromena
zor dizut, eta hortik dator disko ho-
nen izenburua. Egia esan, kantua
aspaldikoa da, baina duela gutxi
arte ez diogu beste bueltarik eman.
Orain, berriro hasi garenean, dis-
korako egokia dela ikusi dugu. Az-
ken batean, eromena zor diogun
jende asko daukagu inguruan eta
horrela erakusten dugu beraiei zu-
zendua dagoela.
Egoitz Ezkerra:Gainera, izenbu-
ru gisa, duen esanahiagatik, disko

honetarako egokia dela pentsa-
tzen dugu.
Aipatu bezala, zenbait poeten la-
nak musikatu dituzue. Hau nola
izan da? 
T. A.: Ez zaigu edozein letra jar-
tzea gustatzen. Freskoagoak diren
kantuetan bai, horietan, letra ari-
nagoak jarri ditugu. Baina oroko-
rrean, hitzek esaten dutenetan
arreta jartzea gustatzen zaigu.

Hiru poeten lanak musikatu ditu-
gu. Hasteko aipatutako Iñigo
Aranbarriren kasua. Bestetik,
Joan Aldamizetxebarriaren hi-
tzak asko gustatu zitzaizkigun. Be-
rezia da gainera kasu hau, orain gu-
txi arte jendeak abestia nirea zela
uste baitzuen, eta ez zen horrela.
Azkena berriz, ia enkarguz izan da.
Eneko Aranburu nire anaia da eta
diskoan berak ere modu batean
edo bestean parte-hartzea nahi
nuen. 
Noiz hasi zineten diskoa presta-
tzen?
Julen Goikoetxea:Azken urte eta
erdi hau berezia izan da. 2008an
kontzertu asko eman genituen uda

inguruan, eta gero abenduan, Iñi-
go Karrerak istripu bat izan zuen.
Ondorioz, eta halabeharrez,  gel-
dialdi bat egin behar izan genuen.
Atsedenaldi horretan, buruari
buelta batzuk ematen hasi ginen
eta taldearekin zer egin nahi ge-
nuen hausnartzen. Diskoa graba-
tzearen ideia hor zegoen, bagene-
kien lan asko eskatzen zuela ho-
rrek, eta azkenik, kontzertuak
pixka bat alde batera utzi eta ho-
rretan zentratzea erabaki genuen.
Hala, 2009an, diskoa grabatzen
hasi ginen arte, hau prestatzen ari-
tu ginen buru-belarri. Azkenik, uz-
tailean grabatu genuen, eta orain
gutxi, zuzenekoak prestatzen hasi
gara.
T. A.:Gakoa hor dago, Iñigoren is-
tripuan. Une horretan, jokoz kan-
po geratu ginen gainontzekoak.
Azken urte hauetan, aukera izan
dugu haizezko hirukoarekin zuze-
nekoak jotzeko, baina hausnarke-
ta garai horietan, laurak bakarrik
elkartu ginen lokalean, eta lokale-
ko soinu bat bilatu genuen. Bestal-
de garrantzitsua izan zen ere, Bon-
bereneak une zail horietan egin
zuen apustua. Ate guztiak ireki ziz-
kigun, eta horrek ere bizia eman zi-
gun.
E. E.:Haizezkoak alde batera gera-
tu zirenean, ohartu ginen, abestiak
eraldatzen joan zirela. Beste modu
bateko kantuak ateratzen ziren,
eta ikusi genuen, hauek, disko ba-
tean biltzeko modukoak zirela. 
Hala ere, disko honetan, bi abes-
tietan parte hartu du haizezko hi-
rukoak.

T. A.: Maketa atera genuenetik,
2008ko negura arte, zuzenekoa
Desordutan-ek eta haizezko hiru-
koak osatzen zuten. Guzti hau
pasa zenean, eta abesti berriak egi-
ten hasi ginenean, beste aire bat
eman nahi izan genion diskoari,
eta laukote formatoari garrantzia
eman. Hala ere, bidelagun oso
onak izan ditugu haizezko hiruko-
ko kideak, eta lan honetan ere tarte
bat eman nahi izan diegu. 
J. G.:Azken batean, lokalean sartu
ginenean, eta abestiak egiten hasi,
ohartu ginen, taldearen soinua al-
datu egin zela. Maketan zegoena,
eta guri azken kontzertuetan ate-
ratzen zitzaiguna, ez zirela berdi-
nak. Orduan, abestiak egiten hasi
ginen eta hauek beste estilo bate-
koak ziren. Laukote bezala jotzeko
apustua egin genuen eta disko bat
ateratzeko. Ondorioz, Desordu-
tan-i soinu hau geratu zaio.
Hemendik aurrera ere, haizezko

hirukoarekin jotzen jarraitzeko
asmoa al duzue?
T. A.:Hasiera batean, laukote for-
matoa mantentzen saiatuko gara,
baina, batek daki. Agian beraiekin
batera kontzertu berezi bat antola-
tuko dugu. Gustatuko litzaiguke
beraiek ere parte hartzea. 
Disko hau biziagoa eta rockeroa-
goa dela esan daiteke.
T. A.: Badu pop oinarri bat, baina
ez da horren nabarmena.
Gustura al zaudete emaitzare-
kin?
T. A.:Bai, gustura geratu gara lor-
tutako soinuarekin.
E. E.: Lokalean gustura geunden
abestiekin. Gero, behin grabatu eta

nahastean, oraindik eta gehiago.
Soinua atera diogula ikusi dugu.
Garai hauetan, disko bat kalera-
tzea ez da erraza.
T. A.:Guk ez dugu diskoa atera ne-
gozioa egiteko. Gure helburua da,
egindako lana ahalik eta gehien za-
baltzea, eta ate gehiago irekitzea.
2008ko Kilometroetako abestia
egiteak lagundu al dizue?
T. A.: Talde eboluzioan lagundu
digu, batik bat. Kilometroetako ga-
rai horretan, kontzertu handi bat
edo beste eman genuen, baina
gero, lehen aipatutako geldialdia
etorri zen. Hori dela eta, ez dugu
horrenbesteko aldaketarik nabari-
tu. Proiektu oso berezia izan zen,
aberasgarria.
Azaroaren 27an, Bonberenean
aurkeztu zenuten diskoa, zer mo-
duzko harrera izan zuen?
T. A.: Bagenekien egun berezia
izango zela, eta horrela nahi ge-
nuen gainera. Bonberon egin dugu
lan guztia, eta aurkeztu ere horrela
egin behar genuen. Bestalde, Bon-
berokoek ere festa giroan bizitu
zuten hau, eta oso polita izan zen.
Diskoa fisikoki han zegoen, lagun
guztiak etorri ziren eta honez gain,
Iruñeko Innerve taldearekin jo-
tzeko aukera izan genuen. Oroko-
rrean, zuzenekoa indartsuago
ikusten zela esan ziguten.
J. G.: Guk ere hori landu dugu:
kantuak nola joango diren, zuze-
nean nola ikusiko den eta abar.

HITZA

Apustua egin dugu,
laukote bezala jotzeko
eta disko bat ateratzeko;
soinu berezia lortzeko
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Hausnarketa garaian,
laurak bakarrik sartu
ginen lokalean, eta
lokaleko soinua bilatu



Aralar Mendia Natura azterketaren aitzindari; Inguru fisikoa; Sustrai mitologiak... aurkitzen dira BaliarraIngo erakusketan.ENERITZ MAIZ

600 urteren historia 10 paneletan ikusteko aukera dago Baliarrainen. Haurrentzat berriz, beste 10
panel jarri dituzte. Gaia bakarra baina zabala da: Enirio-Aralar Mankomunitatea.

Baliarrainen erakusketa zabalik
ERREDAKZIOA

E nirio-Aralar Mankomuni-
tatearen 600. urteurrena
ospatzeko, Mankomunita-

teak eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Landa Ingurunearen Gara-
pena Sailak antolatutako ekintzen
artean, mankomunitatea osatzen
duten herrietan ikusgai egongo
den erakusketa ibiltari bat diseina-
tu dute. 

Atzotik, Baliarrainen ikusgai
dago erakusketa hau. Araziko Be-
goña Riverok azaldu duenez, «es-
kualdeko beste hainbat herri ere
bisitatuko ditu erakusketa honek,
Amezketa, Ikaztegieta, Abaltzis-
keta eta Orendain, hain zuzen
ere».

Enirio-Aralar Mankomunitatea
15 herriren artean osatzen dute.
Juanjo Nazabal, Baliarraingo zi-

negotziaren esanetan, «historia
azaltzen duten argazki eta panelek
osatzen dute erakusketa: artzain-
tza Aralarren; Amezketa inguruko
kobetan meatzariak kobrea atera-
tzen; elurra zuloetan nola man-
tentzen zuten ikusten da etab.».

Haurrentzat 10 panel aurkitzen
dira erakusketan: Satorrak al gara;
Altxorraren bila eta Izaki harriga-
rrien bizilekua bezalako leloekin.

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2009-12-12

Eguraldia

›› 11°›› 1°

GOIZA OSTARTEAK
ARRATS.OSTARTEAK
BEROENA 5°
HOTZENA 0°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa. 
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@tolosaldekohitza.info.
Webgunea: www.tolosaldekohitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Maider Garaikoetxea.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 032. ibarraldea @tolosaldekohitza.info.  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @tolosaldekohitza.info.  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @tolosaldekohitza.info.

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain,
Gaztelu, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko eta
Leitzaldeko beste 77 eragile

›› ERAKUSKETA
IBILTARIA

] Igandera arte.Baliarrainen
egongo da.
]Hilaren  24tik 27ra.Amezketa.
]Abenduaren 31tik urtarrilaren
3ra. Ikaztegieta.
]Urtarrilaren 28tik 31ra.Abal-
tzisketa.
]Otsailaren 4tik 7ra. Orendain.

Kale ikuskizuna
]Tolosa. Deabru Beltzak konpai-
niaren ekitaldi ibiltaria, 18:30etik
aurrera Triangulotik abiatuta.

Kirola
]Zizurkil. Hamabi orduz kirolean:
10:30etik 12:30era haurrentzat ki-
rol eta jokoak Intxaur frontoian;
ondoren hamaiketakoa eta,
17:00etatik 19:00etara, Otaño
Ikastetxeko frontoian Kart autoak.
22:30ean XIII. Gau krosa.
] Ibarra. Adiskidetasunaren Futbi-
to Txapelketa. Final-laurdenak
16:00etan Belabietan.

Topaketak
]Tolosa. Bilgune Feministaren Bi-
luztuz jantzi topaketak 09:00eta-
tik 18:30era.

Kantu Jira
]Villabona. Kantu Jira Berdura
plazan, 12:00etatik aurrera.

Zinema
]Tolosa. Doraemon eta dinosauro
txikia17:00etan Leidorren. 

Musika
]Tolosa. Bonberenean 22:30ean
Estricalla eta Freed Kennedys.
]Tolosa. 20:15ean Salus Balzaren
omenezko kontzertua Santa Klara
komentuan.
]Alegia. 22:30ean Desordutan
taldearen kontzertua Gaztetxean.

Proiekzioa
]Tolosa. Landa Eremuko Emaku-
meen Diagnosia eta gaztain-jatea
Aldaban 20:00ean. 

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Azpiroz, L. Amaroz au-
zoa, 9. 943 67 51 18.
]Leitza. Campos, M. Z. Elbarren,
52, 112.

›› TELEBISTA
28 Kanala 
08:30. Ur eta lur. 09:00. Alex eta
Alexis. 09:30. Tolosaldean Gaur.
10:00. Saio berezia: Txuleta Festa.
10:30. llunpean. 11:00. Mendial-
dean bizi. 11:30. Tolosaldean
Gaur. 12:00. Perretxikoak. 12:30.
Zahar berri. 13:00. Nonochan.
13:30. Tolosaldean Gaur. 14:00.
Saio berezia. 14:30. On ein! 15:00.
Planik bai. 15:30. Tolosaldean
Gaur. 16:00. Golb tb. (* 16:30etik
20:00etarako blokea 4 orduro).

HITZAK ez du bere gain hartzen
egunkarien adierazitako esanen
eta iritzien erantzukizunik.

AAgenda


