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TXIKIENEN DANTZEK
HARTU DITUZTE ALDE
ZAHARREKO KALEAK
TOLOSA Udaberri taldeak antolatutako Dantzari Txiki Egunean Euskal
Herriko zortzi talde bildu ziren, 350 dantza txiki baino gehiago 6

Gasteizko Eguzkilore-Adurtza taldeko dantzarien emanaldia Plaza Berrian. I. TERRADILLOS

Igandea
2010-03-28

VIII. URTEA 1.964. ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

Ekaitz 
Saralegik 
ez du binakako
finala irabazi
AMEZKETA 22-7 galdu zuten Arretxe II.a eta
Zabalaren aurkako Bigarren Mailako finala  7

A. IMAZ

INGRID BUCHWALD ARTISTA

«Bakarka erakusteko
artistak diskurtsoa 
eratua izan behar du»
IBARRA Valettan (Malta) eta Madrilen jarriko
dituen erakusketak prestatzen ari da 4-5

Aurrera Saiaz taldeak 
ezin izan du VII. Berria
lehiaketako txapela jantzi
PILOTA Galdakaoko Adiskidek irabazi du txapelketa kadeteen eta gazteen
partidak irabazita; Tolosaldekoek nagusiena bakarrik irabazi zuten 7



Tolosako argazki
tipikoa 95 urte

beranduago

L Lehen eta orain
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Elurra eta gatza, 
gatza eta elurra

Elurra ari du eta horri aurre egite-
ko bota gatza lasai. Errepideak ga-
tzez beteta nonahi. Hori izango da
irtenbidea, ezta? Europako hain-
bat lekutan argi dute ezetz. Gurean
berriz, badirudi, ez dutela beste
burutaziorik iluminatuek. Berdin
dio honek ekartzen dituen kalteak.
Zertarako hitz egin ama lurrari
sortzen dizkionen inguruan, ho-
riek bost axola. Agian denok or-
daindu behar ditugun errepideei?
Beno, arrazoi hauek bai, baina ez.
Agian autoena kontatzea izango
da onena. Auto azpiak herdoildu

egiten ditu, gurpilak zartatu, arazo
ugari sortu, mekanikoari eraman,
kartera atera... hor dago koxka.
Karteran eragiten du gatza bota-
tzeak, beraz, txarra da. Besterik
ezean honekin egin beharko dugu
aurrera. Gatz gehiago ez mesedez,
oso garestia baita.
Markel. 

Aupa Erreala!

Aurreko igandean, Anoetan, Le-
vanteren aurka Mahala baserriko
produktuak-ek lote bana oparitu
zien Ansotegi eta Zurutuza kante-
ranoei sartutako golazoengatik.  
Mahala baserriko produktuak.

Ordu aldaketaren aurka

Ordu aldaketa energia aurrezteko
egiten omen dugu, bueno, dute.
Hori diote behintzat agintariek
beste gauzen artean. Igandean

gaueko ordu biak direnean hiru-
rak izango omen dira. Hau da, goi-
zeko zazpiak direnean zortziak.
Orain goizeko zazpietan nahiko
argi dago, eta seietan ez horren-
beste. Ordu aldaketarekin zazpie-

ZZurea da hitza
tan iluna egongo da, eta argia piztu
beharko dugu goizean, energia
gehiago gastatu beharko dugu.
Gauez aurreztuko al dugu? Ea ba,
orain zortzietan argia dago. Hu-
rrengo igandetik aurrera bedera-
tzietan ere argia egongo da. Eta ar-
gia berandu piztu beharko dugu
etxean. Dirudienez energia au-
rreztuko dugu gauetan. Baina ez
goizetan. Orduan, kontua argi
dago. Goizez edo gauez gastatzen
dugu energia gehiago. Lantegiek
etxeek baino energia gehiago be-
har dutenez, oro har, goizez. On-
dorioz, ordu aldaketaren aurka
nago, guztiz.
Marta.Ansotegik eta Zurutuzak jaso dituzte Mahalako produktuak .HITZA
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Bizkor System dela eta

Bittorri babesa eman ez diogun
langileoi, inork ezin digu leporatu
Bizkor System enpresan eginiko
lana (bai Euskal Herrian, bai atze-
rrian) ondo egin ez dugunik. Inork
ezin digu leporatu kanpoan lana
egin behar izan dugunean, profe-
sionaltasun handiz, enpresaren
aginduak jarraitu ez ditugunik.

Gure lana eta pazientziaren or-
dainetan jaso ditugun erantzun
guztiak berdinak izan dira: azke-
nean ezerezean geratzen diren
hitz asko eta esaldi politak. Egia da
langileok EREa sinatu dugula, bai-
na enpresak zorrak ordainduko
zizkigula hitz eman zigun. Langi-
leok espedientea sinatzearekin ba-
tera jasoko dugun dirua ez da en-

presatik etorriko, FOGASAtik bai-
zik. Enpresak oraindik ez du or-
daindu eta bere hitza ez du bete!
FOGASAk ez ditu ordaintzen die-
tak, kilometrajeak eta abar. 

Zertarako erabili du Bizkorreko
nagusiak langileen dirua? Non
dago gure dirua? Noiz ordainduko
digu agindutakoa? Erantzunak
guk behar ditugu!

Frogatu ezin dezakegunaz ez
dugu hitz egingo, baina badaude
frogatu daitezkeen zenbait datu,
besteak beste, abokatu eta asesoria
desberdinetan gastatu duen dirua.
Zertarako? Helburua prozesu
guztian berdina izan da, bertan 
lan egin izan dugun langile guztien
interesen kontra jarduteko dirua
ordaintzea, ez zaio batere axola
izan. 

Bittorri babesa agertu dieten
langile ohien harira, hauxe galde-
tzen dugu: nola liteke langile ho-
riek bere alde egotea? zerbait ko-
bratu al dute? Interesen bat al
dute? 

23 langiletik 2 baino ez dira urte-
bete baino gutxiago daramatenak,
eta horiek ere gure alde daude. 

45 langile arte izan gara, eta 
horietako asko, kalean egon eta
gero enpresara itzuli beharra izan
dute bere gastuak eta finikitoa es-
katzera. 

Argi izan dezatela, zor digun di-
rua eta berak emandako hitza bete
arte, Bizkorreko langile ohiak bo-
rrokan eta kalean aurkituko gai-
tuztela. 
Bizkor System-eko langile ohiak.
Anoeta.

GGutunak

›› ATZOKO AZOKA

BERDURA PLAZA Merk. Gares.
Landareak
Alegria 1,50 2,00
Geranioa 2,00 -
Erromeroa 4,00 6,00
Xarbota 4,00 6,00
Zainzuria 2,80
Salbia 1,00 1,20
Dipladenia 10,50 -

BERTAKO PRODUKTUAK

Perretxikoak
Onddoak potetean 9,00 -

Fruta
Kiwia 3,50 -
Errezil sagarra 2,00 4,00
Urra 2,00 3,00
Intxaurra 2,50 4,00

Barazkiak (sorta)
Ziazerba 1,00 -
Erremolatxa 1,50 2,00
Tipula 0,80 1,00
Azenarioa 1,20 5,00
Espinaka 2,00 -
Porrua 1,00 6,00

Barazkiak (kiloa)
Babarrun berria 12,00 13,00
Babarrun zuria 8,00 -
Tomatea 3,00 -
Porruak 1,00 4,00
Tolosako babarruna 10,00 12,00
Bainak 3,00 -

Krones 1,00 4,00
Patata 1,00 1,50

Barazkiak (unitatea)
Eskarola lisua 1,00 1,50
Eskarola rizatua 1,00 1,50
Trebisoa 0,50 -
Letxuga 0,50 0,80

PRODUKTU EKOLOGIKOAK

Fruta
Sagarra 2,00 3,00
Intxaurra 4,00 6,00

Barazkiak (Kilo)
Kalabaza 1,60 3,04
Baratxuri 1,60 6,00
Azenarioa 2,00 2,50 

Erramua, zainzuriak 
eta loreak udaberria
iragartzeko
Azoka ›› Udaberriko lehen
produktuak ikusi ahal
baziren ere, oraindik
neguko jakiak nagusitu
ziren atzoko azokan.

PABLO ALBERDI

Iritsi da udaberriko lehen azoka
eguna Tolosara tenperatura goxo-
aren laguntzarekin, nahiz eta giro
deseroso samarra ere bazegoen
egindako euri apurrarengatik. Eu-
ria egiteari ere utzi zion, hala ere,
eta eguerditik aurrera erosleak
zein bisitariak azokara gertura-
tzen hasi ziren Aste Santuen au-
rreko azoka egunean, ondorioz
postu askotan erramu sorta asko
zeuden. 

Aste honetan ere neguko berez-
ko produktuez hitz egin behar
dugu, Zerkausian nagusi izan bai-
tziren. Eguraldi dagokionez uda-
berriko astea bukatu dugu, baina
ez merkatuko produktuei dago-
kionez. 

Primizia bezala, zainzuri berri
gutxi batzuk ikusi genituen, segi-
tuan saldu zirenak, lehen ordue-
tan, 12 eurotan. Kanpoan landatu-
tako lehen letxugak ere ikusi geni-
tuen (0,80 euro) eta segituan saldu
ziren. Goiz jaikitakoek erosi ahal
izan zituzten. 

Kopuru, kalitate eta salneurriari
dagokionez porruak, zerbak, azak,
azaloreak, romaneskuak, azena-
rioak, espinakak, borrajak, kar-
duak... berdin jarraitzen dute, baita
hotzera ohitutako beste espezie
batzuk ere.

Berdura plazan giro hobea ze-
goen. Landareen ekoizleek garai
honetan birlandatzekoa den gene-
ro asko ekartzen hasi dira; hosto
barazkiak eta lekaleak udan bil-
tzen hasiko baitira.

Azken asteetan azokan salgai
ikusi ahal izan ditugun tomate, pi-
per, tipula gorri, leka... landareez
gain, atzokoan lehen aldiz Ibarra-
ko piper ospetsuen lehen landare-
ak ere ikusi ahal izan genituen.
Landare honek arrakasta asko du,
baina ondo ateratzeko oraindik
ere pairatuko dugun gaueko ho-
tzaz babestu behar da. 

Eskertzekoa da profesionalek
produktu hauek aurreratzeko eta
euren ezaugarriak hobetzeko egi-
ten duten lana, era berean beste
produktu berri asko sartzen dituz-
te, gainera, gure elikadura aberas-
tuz. Hemen dira baita geranioak,
alegriak eta begoniak Berdura pla-
za udaberriko giroarekin eta kolo-
rearekin beteaz. Aste pare bat ba-
rru apaingarri-landareak unerik
egokienean izango dira, profesio-
nalen hitzetan. 

S ahararrontzat oso garrantzi-
tsuak diren bi ekitaldi ditugu

asteburu honetan. Bata herenegun
Gure Kaiola elkarteak antolatuta-
ko pilota jaialdi berezia, eta bestea
gaur Tolosaldea Sahararekin el-
karteak antolatu duen bertso saioa.
Garrantzitsuak diogu, izan ere,
gure herriarekiko elkartasunez
antolatuak izan dira, eta biltzen
den dirua Saharan hezkuntza
proiektu bat bultzatzeko izango
da.

Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak lehen aldiz saharar lurralde as-
kean burutuko du proiektu bat.
Orain arte Aljeriako basamortuan
dauden errefuxiatuen kanpale-
kuetara bideratu dira ekimen guz-
tiak, baina beharrak beste eremue-
tara ere hedatzen direnez, lagun-
tza ahalik eta gehien zabaltzea
litzatekeela egokiena pentsatu
dugu. Hala, saharar lurralde aske-
an kokaturiko Mijek herrian dago-
en hutsuneaz ohartuta, bertan
ikastetxe bat eraikitzeko ilusioz ari
gara lanean azkenaldian.

Marokok okupatua duen eta
aske dagoen lurra harresi batek ba-
natzen du, eta ezinezkoa da batetik

bestera igarotzea, poliziaren zain-
tzaz gain, ingurua minaz josia bai-
tago. Mijek herriaren alde batera
joz gero harresi tamalgarri horre-
kin egingo genuke topo, eta beste
aldera eginez, errefuxiatuen kan-
palekuetara iritsiko ginateke.
Bada, herri honetan bizi diren gaz-
tetxoek kanpalekuetara joan be-
harra izaten dute eskolara joan
ahal izateko. Euren gurasoak utzi
eta kanpalekuetan bizi diren seni-
tartekoren baten haiman jartzen
dira bizitzen eskola garaian. 

Horixe da, hain zuzen ere, ikas-
tetxe berri hau eraikitzearekin lor-
tu nahi duguna, gaztetxo hauek
euren bizilekuan geratu ahal iza-
tea, euren aitarengatik eta amaren-
gatik banandu gabe. Gaztetxo
hauek bizi baldintza hobeak izan
ditzaten azpiegitura hori beha-
rrezkoa dute, bestela, errefuxia-
tuen kanpalekuetako bizimodura
egokitzen jarraitu beharko dute,
eta hango baldintzak ezin esan
egokienak direnik.

Saharrok, tamalez, bizi baldin-
tza kaskarrez eta giza eskubideen
urraketaz asko dakigu. Gaurko
bertso saioan gonbidatu bezala
giza eskubideen defentsan lan egi-
teagatik behin eta berriz Marokok
espetxean sartu duen saharar bat

izango dugu, hain zuzen. 35 urtez
luzatu da Marokorekin dugun ga-
tazka, eta tarte horretan etengabe
jasan behar izan ditugu era guztie-
tako urraketak. Asko sufritu eta su-
frituko dugula badakigu, baina az-
kenean lortuko dugu desio dugun
gauza bakarra, gure lurretara
itzultzea. 

Esperantza eta ilusio horrekin
jarraitzeko, ordea, ezinbesteko la-
guntza da guretzat jasotzen dugun
babesa eta elkartasuna. Mundu
osotik iristen zaizkigu keinuak,
baina, bereziki, Euskal Herritik,
gure gatazka gertuago sentitzen
dutelako ziurrenik. Laguntzen
gaituzten guztiei eskerrak eman
behar dizkiegu, baina gure kasuan,
Tolosaldeko herritarrengana zu-
zentzen gara, eurek emandako ba-
besarekin proiektu asko egin ahal
izan direlako azkeneko urteetan.
Ikastetxe berri hau eraikitzea ere
posible izango dela uste dugu,
gaurko bertso saioan, herenegun-
go pilota jaialdian edota Laskorain
ikastolak antolatzen duen Merka-
tu Txikian bildutako diruari esker.
Baina, denon parte-hartzearekin
eginiko zerbait izango da, eta ho-
rrela lortuko dugu, baita ere, epe
luze honetan hainbeste itxaron
duguna, Sahara aske ikustea. 

Esperantzarekin beti ›› Iritzia
Omar Mohamed Salem, 
Rachid Salem Abdrrahman,
Mohamed Rahal eta Taualu
Molay
Sahararrak



«Gogoko dut une zehatz
batean zentzua duena egitea»

Kultura›› Apirilaren
amaieran aurkeztuko
du Ingrid Buchwald
artista ibartarrak bere
erakusketa berria
Maltan; ‘Embassy of
the Liquid’ du izena
bilduma honek.

E Elkarrizketa INGRID BUCHWALD › Artista

ESTI EZEIZA

Ingrid Buchwald artista ibartarra
egun Londresen bizi da.Bertan,
hemendik aste batzuetara Valetta-
ko (Malta) Malta Contemporary
Art-en aurkeztuko duen bilduma
ari da prestatzen. Honez gain, Ma-
drilgo Formato Comodo arte-ga-
lerian ikusgai jarriko duen bere le-
hendabiziko bakarkako erakuske-
tan ere murgilduta dago.
Zure ibilbidean,  mota ezberdine-
tako artelanak egin dituzu. Egun,
zerekin ari zara lanean?
Azken boladan, nire lanean asko
aldatuz joan naiz eta hainbat arlo
jorratu ditut. Teknika aldetik,
nahiz kontzeptuetan. Hainbat ur-
tetan, estetikoki nahiko homoge-
neoak ziren bideoak eta margo di-
gitalak egiten aritu ostean, pieza
berri  bakoitza zerotik hastea era-
baki nuen, kontutan hartu gabe
orain arte jarraitutako lan lerroa-
rekin zuen koherentzia. Azkenal-
dian, unean uneko eragileek gehia-
go gidatzen naute: inguratzen
nauen espazio fisikoa, nagoen le-
kuaren historia, nire historia per-
tsonala eta zuzentzen naizen pu-
blikoa hartze ditut kontutan. Az-
ken denboran egin ditudan
artelanak instalazioak dira edo
ekintza ezberdinak, non haien lo-
karri komunak ehunez egindako
elementuen bitartez igortzen di-
ren mezuak diren. Gogoko dut toki
eta une zehatz batean zentzua  du-
ten lanak egitea, eta behin amaitu-
takoan, desagertzea. Egiten duda-
nak oso itxura ezberdina izan de-

zake, bordatutako zinta  edizio bat
izan daiteke, lorategiko zuhaitz
batean zintzilikatutako pankarta
bat, orri zenbatzaile bat edo kolo-
retako arkatzekin egindako  ma-
rrazkia.   
Orain arteko ibilbidean askotari-
ko  teknikak landu dituzu.

joan eta etortzen diren. Honez
gain, erreferentzia egiten diot,
hauek harrapatzeko premiari,
tren bat hartu edo joaten uzteak
norberaren bizitzan izan dezake-
en eraginari.
Azkenaldian beste artista ba-
tzuekin batera, modu kolektibo-
an egiten dituzue erakusketak.
Zergatik?
Oro har, erakusketako komisario-
ari dagokio erabakitzea nork parte
hartuko duen taldeko erakuskete-
tan. Batzuetan talde edo etiketa ba-
teko kide izateagatik gonbidatzen
zaituzte, esaterako euskal artista
gaztearena. Beste batzuetan, tek-
nika bera erabiltzeagatik deitzen
dizute. Hori gertatu zitzaidan Vi-
goko Marco-n, bideo animazio zi-
kloan. Erakusketa bat bakarka egi-
teko baldintza tekniko eta ekono-
mikoak direla medio,  oso zaila da.
Bestalde, aukera hori izateko, 
artistak behar bezain eratua izan 
behar du diskurtsoa, eta ikuslea-
rentzako ulergarria eta erakarga-
rria izango den lanen bilduma bat
osatu.
Zein abantaila ditu modu kolekti-
boan lan egiteak?
Gehienetan bakarka egin dut lan,

nahiz eta taldekako erakusketetan
ere parte hartu izan dudan. Nor-
malean, horrelakoetan pertsonal-
ki ez ditut ezagutzen beste artistak.
Taldean lan egiteko modu horre-
tan, nire esperientziak nagusiki,
parte hartu dudan tailerretara lo-

tuta daude. Denak ere, oso espe-
rientzia baikorrak izan dira  eta tar-
te labur batean, taldean lan egitean
sortzen den energia izugarria da.
Gainontzekoen ideiak entzuteak
asko aberasten du, baita zureak el-
karbanatzeak ere. Niretzat, onena

sorkuntzako beste diziplina ba-
tzuetan lan egiten dutenez ingura-
tuta, baina bakarka lan egitea litza-
teke. Izan ere, batzuetan, bakarrik
lan egitea gogorra da eta beste
ikuspuntu batzuk behar dituzu
gauzak behar den tokian jartzeko. 
Euskal Herrian lanean aritu baza-
ra ere, gehienetan kanpoan ikus-
ten zaitugu. Hemen zaila al da ba
artearen munduan txoko bat egi-
tea?
Euskal Herrian ekoizpen artisti-
koko zentro oso onak daude. Ho-
rren adibide dira Bilboarte eta Ar-
teleku. Gainera, azken honetan
aritu naiz lanean zenbait hilabetez.
Kanpora ateratzen zarenean,
ohartzen zara, zenbaterainoko
abantailak dituen horrelako tokiak
izateak. Hauek, ezinbestekoak
baitira, formakuntzarako, elkar-
tzeko eta eztabaidatzeko. Bestetik,
Gurea Artea eta Artista Berrien
Lehiaketa bezalako laguntza eta
lehiaketak ere badaude. Hauek,
hedapenerako bide dira. Nire us-
tez, Euskal Herrian arteak duen
babesa, beste hainbat herrialdee-
takoa baino handiagoa da. Atze-
rrian bizitzean ikuspegi zabalagoa
duzu, eta hiri bakoitzak zerbait

desberdina ematen dizu arlo pro-
fesionalean nahiz pertsonalean,
arrastoa utziz. Nire kasuan, beste
hiri batzuetan bizitu naiz, jakin-
mina nuelako. Eta jakin-mina lan
artistikoan oinarrizko zati bat dela
uste dut. Zenbait alditan bilatu
egin dut, eta beste batzuetan auke-
ra sortu egin zait.Erasmusen bi-
dez, Berlinen egon nintzen, eta on-
doren antzerki eta ikuskizunetako
eszenegrafia egiten zuten tailer ba-
tean. Erroma eta Parisen berriz, ar-
tista egoiliar bezala bizitu nintzen,
arkitektura, historia eta musika
bezalako arlo ezberdinetako dok-
toretzak hartzen dituzten bi insti-
tuziotan.Egun estatu ugaritan, ar-
tisten programetan parte hartzeko
aukerak daude, eta lanerako toki
bat izateko aukera onak dira. Ho-
nez gain, zure lanak erakutsi ahal
izateko, harremanak sortzen la-
guntzen dizu.
Tolosan, orain, ‘Aurrez Aurre’
izeneko erakusketa ikusgai dago.
Bertan emakumea da protagonis-
ta. Egun, emakumeentzat zaila-
goa al da artearen munduan tokia
egitea, gizonezkoentzat baino?
Nire ustez, artearen mundurako
sarbidea ez dago bakoitzaren se-

xuagatik baldintzatua. Hala ere,
egia da, Arte Ederretako fakultate-
an ikasle gehienak emakumeak zi-
rela, eta egun, artearen munduan
oro har, gizonezkoek presentzia
handiagoa dutela. Agian beste fak-
tore batzuk egongo dira. Esatera-
ko, familia bat osatzearena. Izan
ere, tradizionalki, emakumeari es-
fortzu handiagoa eskatzen zaio eta
egonkortasuna lortzea zaila den
gauza batean lan egitea ez da agian
egoki ikusten.
Egun, artetik bizi daitekeela uste
al duzu?
Bai, bizi daiteke, nahiz eta batzu-
tan proiektu ezberdinekin uztartu
beharra dagoen, hauek erabat ar-
tistikoak ez izan arren, maiztasun
batez ekarpen ekonomikoak egin-
go baitizkizute. Esaterako, disei-
nua, eszenografia edo irakaskun-
tza. Batzuetan, arteaz bizitzea,
kanpoko faktoreen menpe dago.
Adibidez, galeriaren izenarena,
zure lanak bisualki sor dezakeen
inpaktuarena eta publikoaren
onarpenarena. Arlo guztietan be-
zala, garai onak eta txarrak daude,
eta zailena da, zailtasunen gaine-
tik, egiten duzun horretan sines-
ten jarraitzea.  

ASIER IMAZ

«Euskal Herrian arteak
duen babesa beste
hainbat herrialdeetakoa
baino handiagoa da»

«Artetik bizi daiteke;
zailtasunen gainetik
egiten duzun horretan
sinestea da zailena»

«Atzerrian bizitzeak
ikuspegi zabalagoa
ematen dizu, pertsonalki
nahiz profesionalki»

«Marrazketa da nik 
egiten dudan guztia
ondoen biltzen eta
deskribatzen duen hitza»

«Nire ustez, artearen
etorkizuna teknologia
berriekin eta beste
diziplinekin lotuta dago»

«Bakarka erakutsi ahal
izateko, artistak behar
bezain eratua izan 
behar du diskurtsoa»

Hasiera batean egin nituen lanak,
bideo animazioak ziren, uste nue-
lako, une horretan interesatzen zi-
tzaizkidan arloen, hau da, ilustra-
zioa eta teknologia berrien, labur-
pen naturala zirela. Joan den
urtean material tradizionalagoe-
kin hasi nintzen lanean, batez ere,
ehunekin. Artearen etorkizuna
teknologia berriekin lotuta, eta
zientzia nahiz matematika bezala-
ko diziplina ezberdinekin harre-
manetan jarrita  dagoela uste du-
dan arren,  hainbat materialen pre-
sentziak txundituta uzten nau.
Izan ere, hauek, oraindik ere, or-
dezkaezinak dira.Ziurrenik, bata
eta bestea uztartu ahal izango dira.  
Eboluzio hau nolatan izan da? Na-
turalki etorri al da?
Gehien interesatzen zaidana ma-
rrazketa dela esango nuke, eta hau
da nik egiten dudan guztia ondoen
biltzen eta deskribatzen duen hi-
tza. Nire bideoak, mugimendua
duten marrazkiak dira eta instala-
zioak hiru dimentsiotako marraz-
kiak direla esan daiteke.
Duela gutxi Madrilgo Arco-n ikusi
ahal izan dira zure lanak.
Aurten lehendabiziko aldiz parte
hartu dut Arcon, arte garaikidea-
ren azokan. Aukera hau, nire lanak
eramaten dituen Madrilgo arte-

galeriaren bitartez sortu zitzaidan.
2005ean sortutako galeria gazte
bat da. Formato Comodo du izena-
eta artista oso interesgarrien lanak
erakusten ditu. Besteak beste, Hi-
sae Ikenaga eta Paula Rubio Infan-
terenak. Lugares de paso izeneko
serie bat eraman nuen bertara.
Hau penintsulako turismoari zu-
zendutako arkitekturako 30 mar-
go digitalek osatzen dute. Baita,
hainbat animazio digitalek ere. 
Hemendik gutxira berriz, Maltan
erakusketa bat aurkeztuko duzu
Jaime Sabater eta Manuel Saize-
kin. Zer da bertan ikusi ahal izan-
go dena?
Erakusketak Embassy of the Liquid
States du izena, eta landuko ditu-
gun gaiak bi klasiko dira, denbora
eta espazioa.  Hitz hauen malguta-
suna zalantzan jartzen dugu.
Zer da zehazki Manuel Saizek
proposatzen duena?
Berak ekintza bat proposatzen du
eta ondorengoan datza: denbora-
ren kapsula bat lurperatzen du
inaugurazioko egunean, eta bi
egun beranduago atera. Ekintza
honek erreferentzia egiten dio
denboraren abiadura hazkorrari.
Iraganean 50 urte behar ziren zer-
baitek balio historikoa izateko.
Orain berriz, zenbait gauza aste

gutxiren bueltan, atzeratuta gera-
tzen dira.
Jaime Sabaterren lana berriz, zer-
tan datza?
Jaimek zenbait elkarrizketa egin-
go dizkie Maltako herritarrei eta
hauek bideoan grabatu. Gero, iku-
sentzunezkoak, berak sortutako
objektuekin alderatuko ditu. Az-
ken hauek Maltako historiarekin
edo bere historiarekin harreman
handia izango dute. 
Azkenik, zer da zuk erakutsiko
duzuna?
Nik bi pieza eramango ditut. Le-
hendabizikoa, oihal batean josita-
ko pankarten multzo bat da. Ber-
tan nire lagunen Facebook-eko
profiletatik ateratako leloak ageri
dira. Sare sozial hau ezagutzen ez
dutenek jakiteko, esan daiteke,
hau interneteko erakusleiho per-
tsonal bat dela. Bertan, erabiltzai-
leek, zer duzu buruan? galderari
erantzuten diote. Askotan, oso
erantzun politak daude, eta bildu-
ma zehatz bat irakurriz gero, une
bakoitzean nagusitzen edo nabar-
mentzen den emozioa zein den ja-
kin dezakezu. Hau, denbora errea-
lean egiten den aldarrikapen per-
tsonal baten modukoa dela uste
dut, eta horregatik erabaki nuen
Facebook-eko leloekin bordatuta-

ko pankarta bat egitea. Gainera, bat
egiten du egun bizitzeko dugun
modu indibidualistarekin. Hala,
manifestazio bat imajinatu nuen,
eta bertan, pertsona bakoitzak
egun horretako bere aldarria ager-
tzen zuen pankarta bat zeraman.
Aurkeztu behar ditudan pankar-
tak duela bi hilabeteko aldarrika-
penekin osatuta daude. Honen-
bestez, leloak egunero aldatzen di-
renez, nostalgia puntu bat ere ageri
da, existitzen ez den garai edo une
bat islatzen baitu. 
Honez gain, bigarren zati bat ere
badago.
Bigarren hau led-en errotulu elek-
troniko bat da, tren eta metro gel-
tokietan ikusten direnen antze-
koa. Trenen irteerak adierazteko
programatuko dut, batetik bestera,
segundo gutxitako aldea egongo
delarik. Honez gain, zenbait filme-
tatik ateratako esaldiak tartekatu-
ko ditut. Film hauetan, tren baten
irteerak protagonistaren bizitza
alda zezakeen denbora muga  bat
markatzen zuen. Esaterako lan
hauetan: Alain Resnais-en Hiros-
hima, mon amour-en; Richard
Linklater-en Antes del amanecer-
en eta Vittorio de Sica-ren Estacion
Termini-n. Artelan honekin era-
kutsi nahi dut aukerak zein azkar Marrazketa oinarri hartuta, formatu eta itxura ezberdina duten artelanak egiten ditu Ingrid Buchwald-ek; batzuetan marrazkiei mugimendua ere ematen dielarik.HITZA
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Gasteizko Eguzkilore-Adurtza dantza taldea bazkal ostean Plaza Berrian dantzan. I. TERRADILLOS

Hendaiako Guria dantza taldea, Plaza Berrian. I. TERRADILLOS

Dantzariek atsedenaldia ere behar izan zuten. I. TERRADILLOS

Hankak eta
eskuak arin,
Dantzari Txiki
Egunean
Kultura›› Udaberri dantza taldekoekin batera,
guztira Euskal Herriko 350 dantzari txikitik gora
ibili ziren ikasitako dantzak kaleetan erakusten.

IÑIGO TERRADILLOS - ENERITZ MAIZ

Urtero bezala, Udaberri dantza
taldeak antolatuta, Dantzari Txiki
Eguna ospatu zuten. Goizean goi-
zetik, Tolosako kaleetan barrena,
350 haurretik gora ibili ziren, be-
ren herrietako dantzak erakutsiz.
Atzokoan eguraldi bikaina izan
zuten urtean zehar ikasitakoa era-
kutsi ahal izateko. 

Udaberri dantza taldeak, Euskal
Herri guztiko dantza taldeei egi-
ten die gonbidapena eta aurten
Tolosako kaleetan ibili diren dan-
tza taldeak hauek izan dira: Gas-
teizko Eguzkilore-Adurtza taldea,
Galdakaoko Andra Mari taldea,
Iruñeko Duguna taldea, Hendaia-
ko Guria taldea, Oiartzungo Haur-
tzaro taldea, Hernialdeko dantza
taldea eta Aresoko dantza taldea. 

Guzti hauekin batera, nola ez,
Udaberri dantza taldeko dantzari
txikiak ere izan ziren euren dan-
tzak herritarrei erakutsiz herrian
zehar.

Arratsaldez, Plaza Berrian
350 haurretik gora, 30 musikari-
ren doinuak eta 40 begiraleren
zaintza izan zen atzokoan. Goize-
an kaleetan barrena ibili ostean,
haur guztiek Tolosa eta inguruko
herrietako 12 elkarte ezberdinetan
banatuta bazkaldu zuten. 

Bazkal ostean, 16:30erako sei
dantza taldetako dantzariak Plaza
Berrian elkartu ziren, oraingoan
guztiak batera ikuskizun parega-
bea eskaintzeko. 

Jende asko bildu zen Plaza Be-
rrian dantzari txikienen saioa iku-
siz gozatzeko; giro alaia izan zen
nagusi. 

Erromeria, helduenentzat
20:00etan Plaza Zaharrean elkar-
tuta, triki-txaranga poteoa izan
zen. Indarrak berreskuratzeko be-
rriz, Zerkausian afaria izan zuten
eta baita, Galdakaoko Oxabi musi-
ka taldearekin usadio zaharrak be-
rreskuratuz, erromeria ere.  
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@ Facebook. TOLOSALDEKO ETA

LEITZALDEKO HITZAegunkaria
ere Facebooken dago. Eskualdeko
azken albiste guztien berri jaso
nahi izanez gero, zu ere egin zaitez
gure lagun gizarte sare zabal ho-
netan :

www.tolosaldekohitza.info

Iruñeko Duguna dantza taldeko haurrak, Triangulo plazan dantza saioa eskaini zuten.E. MAIZ

San Frantzisko pasealekuan ere ibili ziren dantzariak.E. MAIZ



Galdakaoko Adiskidekoek jantzi zuten txapela.ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Zilarrarekin konformatu beharra 
izan du Aurrera Saiaz taldeak
Pilota ›› Galdakaoko
Adiskidek irabazi du 
VII. Berria Txapelketa;
nagusietan eskualdekoak
izan ziren nagusi.

ERREDAKZIOA

Galdakaoko Adiskide taldeak ira-
bazi du VII. Berria Txapelketa,
atzo Hernanin Aurrera Saiaz tal-
dea mendean hartu ostean. Hiru
mailetan neurtu ziren talde bieta-
ko pilotariak: kadeteetan, gaztee-
tan eta nagusietan. Lehen bi maile-
tan galdakoztarrak izan ziren na-
gusi, eta, horrenbestez, txapelketa
irabazi zuten. Nagusietan, ordea,
Aurrera Saiazko bikotea izan zen
irabazle. Duela bi urte ere Galda-
kaoko Adiskidek irabazi zuen Be-
rria Txapelketa; pasa den urtean,
berriz, eskualdeko Aurrera Saia-
zek. 

Faborito nagusien zerrendan
zeuden bi taldeak, adar ezberdine-
tan, eta ez da izan erabateko ezus-
tekoa biak finalera ailegatzea. Au-
rrera Saiazek partida bana galdu
du hiru kanporaketetan, baina, na-
gusietan guztiak irabazi dituenez,
aitzinera egin du beti. Lehenbiziko
kanporaketan Bergarari irabazi
zion, tanto kopuru orokorrean
alde nabarmena lortuz (65-38).
Hurrengoan, Amezketako Zazpi
Iturri kanporatu zuen, estuago
(64-51). Azkenik, finalerdietan,
Leitzako Aurrerari irabazi zion.
Kadeteek 7-22 galdu zuten lehen-

biziko partida, baina gazteek eta
nagusiek norgehiagoka txukunak
jokatu zituzten, eta haien garaipe-
nek finalean sartu zuten Tolosal-
deko taldea (51-44). 

Adiskidek, berriz, txapelketa bi-

Saralegik ezin izan 
du txapela jantzi
Pilota ›› Arretxe eta
Zabalak irabazi zuten 
atzo Bigarren Mailako
Binakako Txapelketa 
Labrit pilotalekuan.

ERREDAKZIOA

Arretxe II.a eta Zabala dira Biga-
rren Mailako Binakako Txapelke-
tako irabazleak, atzo Saralegi eta
Eskuderoren aurka 22-7 irabazi
ostean.

Hasiera ona izan zuten Saralegi
eta Eskuderok, eta bestelako buka-

era izango zuela partidak zirudien,
izan ere, aurretik joan ziren lehen
tantoetan. Bosgarren tantotik au-
rrera, ordea, Arretxe eta Zabala
gehiago izan ziren. 11-5 jarri ziren
aurretik, 14-5 gero eta 17-7 ondo-
ren. Hortik aurrera 22ra iristeko ez
zuten zailtasunik izan.

Amezketatik 2 autobus jarri zi-
tuen Udalak herritarrak Saralegi
animatzera Labrit pilotalekura jo-
ateko. Halaber, amezketarra biga-
rren postuan geratu den arren ba-
zen atzokoan zer ospatua, eta 120
lagun inguru bildu ziren pilotaria-
rekin batera afaltzeko.

Elkartasuna
adierazteko
eguna 
LEITZA ]Atzo Elkartasun Eguna os-
patu zuten. Egunari hasiera bazka-
riarekin eman zioten eta elkarta-
suna adierazteko helbuarekin
Gaztetxean bertan 65 lagun elkar-
tu ziren. Bazkaria herriko bertsola-
rien bertsoez girotua izan zen eta
nahiko bertso abestu ostean, Gaz-
tetxetik kalejiran atera eta herriko
kaleak zehartu zituzten. Festari ja-
rraipena, gauerdian izan zen kon-
tzertuarekin eman zioten, Gazte-
txean bertan, Vendetta eta Memo
taldeen kontzertuaz gozatu ahal
izan zuten bertaratutakoek. E. MAIZ
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ribila egin du, jokatutako hiru kan-
poraketetan partida bakarra galdu
baitu. Final-zortzirenetan Iruñe-
ko Oberenari irabazi zion (3-0),
tanto kopuru orokorrean alde
handia lortuz (66-36). Final-laur-

›› EMAITZAK

Kadeteak
Adiskide - Aurrera Saiaz 22-6
Gazteak
Adiskide - Aurrera Saiaz 22-14
Nagusiak
Adiskide - Aurrera Saiaz 17-22

denetan, berriz, Azpeitiko Ilunpe
kanporatu zuten. Horien aurka
galdu zuen, gainera, partida baka-
rra: 13-22 nagusietan. Kadeteen
eta gazteen norgehiagoketan lor-
tutako aldea, ordea, nahikoa izan
zuen kanporaketa gainditzeko
(57-39). Azkenik, finalerdietan
txapelketa oso ona egin duen An-
doaingo Gaztelekuri irabazi zion
(3-0), estutasun handiegirik gabe,
lehenbiziko bi partidetan lortuta-
ko aldeak erabaki baitzuen kanpo-
raketa (66-31). 

Gazteleku eta Aurrera bikain
Bi finalistekin batera, nabarmen-
tzekoa da finalerdietan izan zituz-
ten arerioek egindako txapelketa
ona. Alde batetik, Gaztelekuk
lehiaketako ustekabea eman du.
Kanporaketa guztiak tanto kopu-
ru onena eginda gainditu ditu, eta
final-laurdenetan, faboritoetako
bati irabazi zion: Irurtzuni, iazko
txapeldunordeari. Bestalde, Lei-
tzako Aurrera, zerrendaburua ez
zen arren, lehen aldiz finalerdieta-
raino sailkatu zen. Pilotari onak zi-
tuen, gazteetan Jon Jaunarena na-
barmendu delarik, eta nagusietan,
Iñaki Esain profesional ohia.

Brontzea Olaberriarentzat
Txirrindularitza ››

Danimarkako Munduko
Pista Txapelketan
brontzezko domina 
lortu du ikaztegietarrak.

ERREDAKZIOA

Danimarkan Munduko Pista Txi-
rrindularitza Txapelketan bron-
tzezko domina lortu zuen atzo
Leire Olaberriak.  Gaur jarraipena
izango du Txapelketak, puntuake-
ta probarekin, eta lorpena areago-
tu dezake ikaztegietarrak.

Omnium izeneko diziplina be-
rrian aritu ziren lehian atzokoan.

Hala, iraupen-lasterketako lau eta
abiadura-lasterketako bi proba
izan zituzten. Olaberria lehen pos-
tuan jarri zen, baina ezin izan zuen
maila hori mantendu, eta azkene-
an hirugarren postuan sailaktu
zen.

«Oso gustura» zegoela lortutako
postuarekin esan zuen txirrindu-
lariak, izan ere, Munduko Txapel-
keta batean lortzen duen lehen do-
mina da. «Egun polita da gaurkoa
nire buruari erakutsi baitiot aurre-
an egon naitekeela», gehitu zuen.
Txapelketaren gogortasunaren
ondorioz «nekatuta» zegoela, bai-
na horrelako sariak lortzean neke-
ak berehala ahazten direla esan

zuen Olaberriak. Urrea edota zila-
rra oso gertu izan zituen, baina,
«oso zaila» dela proba guztietan le-
hen postuan mantentzea azaldu
zuen ikaztegietarrak, beraz, «kon-
forme» azaldu zen lortutakoare-
kin.

Londresko Olinpiar Jokoak
Gaur puntuaketa proba izango
dute, eta hor ere emaitza ona lor-
tzen saiatuko da ikaztegietarra,
«nekea somatuko den arren».

2012an izango dira Olinpiar Jo-
koak Londresen, eta bertarako
txartela lortzea du orain helburu
nagusia. Atzoko lorpenarekin
esku eskura du txartela.



Zinema
]Tolosa. Rompedienteshaurren-
tzako filma Leidorren 17:00etan.

Kirola
]Tolosa. Joxemari Mendizabal
eta Joxemari Olasagastiren arteko
aizkora apustua zezen-plazan
12:00etan. 

Irteera
]Tolosa.Oargi Mendi Elkarteak
apirilaren 16,17 eta 18rako irteera
antolatu du Vignemale mendira
(3.298 m.) Moskowa kanaletik
(Ara bailara). Irteeraren iraupena
10 ordu ingurukoa izango da eta
gogorra izango dela ere aurreratu
dute. Joan nahi dutenek, beraz, ne-
guko tekniketan esperientzia pixka
bat eduki behar du. Izena emateko
info@oargi.orghelbidera idatzi be-
har da edo 688-69 86 42 telefono
zenbakira deitu eta 20 euro aurre-
ratu behar dira Euskadiko Kutxan
(3035 00 2811 0281141038).

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Bronte C. Korreo kalea,
20. 943 67 60 13.
]Lekunberri. Mendia M. I. Aralar
kalea, 25. 112. 

›› TELEBISTA
28 Kanala 
08:30. Zahar berri. 09:00. Nono-
chan. 09:30. Tosaldean Gaur.
10:00. Klik.  10:30. On ein! 11:00.
Planik bai.  11:30. Tolosaldean
Gaur. 12:00. Eskuokin. 12:30. Ba-
rrebusa. 13:00. (Jarraipena).
13:30. 16 mm.  14:00. Erlo Jazz.
14:30. Gipuzkoa Kultura.  15:00.
Kiroleroak. 15:30. Wazemank.
16:15. Klipak. 
(*12:30etik 16:15erako blokea lau
orduro errepikatuko dute)

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

AAgenda

Lizartzako musikariekin Tolosa Kantari
TOLOSA ]Hileko azken larunbat guztietan bezala, atzo ere Tolosa Kantari-
koak herriko kaleetara atera ziren. Otsaileko saioan, Tolosako Dultzaine-
roen laguntza izan bazuten ere, atzo, musika jotzeko ardura Lizartzako
musikariena izan zen. Ohi bezala, 12:00etan elkartu eta kaleetan barrena

ibili ziren. Jende asko gerturatu zitzaien eztarriak berotu eta euskal abes-
tiak kaleetan barrena abesteko. Atzokoan herrian musikarekin lotutako
bi ekitaldi izanik, hau da, Tolosa Kantari eta Dantzari Txiki Eguna, Alde
Zaharreko kaleetan ez zen musika doinurik faltatu. I. TERRADILLOS

Urte askoan!
Joxe Balerdi. 
Gaur 85 urte. Zorionak familia
guztiaren partetik. 

Zorionak!
Maddi Iturrioz Alkorta
(Leaburu). Gaur 7 urte. Urte
askotako familiaren partetik!

AAgurrak

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2010-03-28

Eguraldia

›› 18°›› 11°

GOIZA EURIA
ARRATS. EURIA
BEROENA 19°
HOTZENA 7°

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: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. 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

Zorionak!
Hodei Goikoetxea Altuna
(Alegia). Etxeko txikienak gaur 2
urte. Ondo pasa aita, ama eta
bereziki Ugaitzen partetik.


