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Aitor Mendiluze «bertsotan egitera» doa
igandeko bertsoaren olinpiadara
Christian Simelio Kataluniako kantu inprobisatzailea edo
corrandista Mintzolan izango da, bihar, 19:00etatik aurrera
munduko kantu inprobisatuen inguruko jardunaldietan 4-5

LAB eta ELAk deitutako larunbateko manifestaziora joateko deia egin dute. I. T.

EZKER ABERTZALEA:
«HASERREA KALERA
ATERATZEKO UNEA DA» 2

Tolosa - Bidasoa eskubaloi partida, gaur
Tolosa eta Bidasoa taldeek Euskal Kopako final laurde-
netako partida jokatuko dute gaur 20:00etan Usabal ki-
roldegian. TOLOSALDEKO ATARIAk, Jon Iraola, Jon Kaminos,

Asier Zubiria eta Iñigo Arratibelekin hitz egin du, partida
aurretiko inpresioak zein diren jakiteko. Ilusio eta gogo
handiz dira, eta irabazteko esperantzarekin ere bai.  6

Jon Sarasua Idazlea

«Tolosaldeko euskararen
egoera hartuko lukete askok»
‘Euskararen egoera eta etorkizuna Euskal Herrian eta
Alegialdean’ hitzaldia emango du Alegian  7



LAN BILA

Etxeko lanetarako: 

Etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, esperientzia handiko
emakume euskaldunak bere burua
eskaintzen du. Kotxea ere eskura
dauka. Informazio gehiago edo edo-
zein zalantza argitu behar izanez
gero, bi telefono zenbaki daude es-
kuragarri: 943 696882 edota 
606 521992

Iragarki 
laburrak

Tolosaldea
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ERREDAKZIOA TOLOSA

Egungo egoera sozioekonomikoa
orokorrean, eta bereziki eskualdean
azken asteetan ematen ari den
hainbat lantegiren ixteko arriskua
aintzat hartuta, Tolosaldeko Ezker
Abertzaleak «haserrea kalera atera-
tzeko garaia» dela adierazi du, eta
enpleguaren, eraldaketa sozialaren
eta burujabetzaren alde mobiliza-
tzera deitu du. Hala, larunbatean,
hilak 14, Tolosako Triangulotik
12:00etan aterata LABek eta ELAk
deitu duten manifestazioarekin bat
eginez, bertan parte hartzera deitu
ditu Tolosaldeko herritarrak.

Tolosaldeko Ezker Abertzaleak
dioenez, «Madrilgo zein Gasteizko
gobernuen erreformen harira, geroz
eta okerrago banatzen da aberasta-
suna, eta gutxien duenak sufritzen
ditu gehien egoera sozioekonomiko-
aren ondorioak». Era berean, langa-
beziak gora egin duela «nabarmen»
gogoratzen du: «industria sektoreko

lanpostuen galera ari gara ikusten
azkenaldian; Hego Euskal Herrian
225.000 pertsona baino gehiago
dago langabezian, eta Tolosaldean
3.200, eta enpleguaren kalitatea
gero eta kaxkarragoa da».

«Pausoak ematen hasi gara»

Tolosaldeari erreparatuta, Endaki,
Marie Brizard, Antalis eta Renault
lantegiak ixteko arriskuan daudela
gogoratu dute, eta ondorioz, hamar-
naka gizon-emakume lanpostua
galtzekotan. Ezker Abertzalearen
ustetan, «etengabeko galera horri
alternatibarik eskaintzen ez dion
bide bakarra orain arte jarraituta-
koa da eta alternatibarik ez dagoela
sinetsarazi nahi digute, dagoen al-
ternatiba bakarra soberanista dela-
ko, ezkertiarra delako, egungo he-
gemonia ekonomikoaren interesen
kontra doalako». 

Ildo horretatik, Euskal Herrian eta
Tolosaldean herritar eta eragile
nahikoa badagoela alternatiba ho-
rren bidean urrats praktikoak ema-
teko dio Ezker Abertzaleak, eta da-
goeneko, zenbait urrats emanak 
dituztela: «Apaltasunez esan deza-
kegu, Gipuzkoan eta Tolosaldean
eredu injustu hau aldatzeko pau-
suak ematen hasi garela:  udal,

Alternatibak eraikitzeko unea
dela dio Ezker Abertzaleak
Larunbaterako LABek
eta ELAk deitu duten
manifestazioarekin
bat egin, eta bertara
joateko deia egin du

mankomunitate eta Foru Aldundien
aurrekontuak gizarte zerbitzuan eta
enplegura bideratuta daude eta ez
makroproiektuetara... Lanean ari
gara,  eta egoera oso konplikatua
izan arren elkartasunetik, ekintzai-
letasunetik eta konpromisotik buel-
ta eman diezaiokegu». Bere konpro-
misoa enplegua, babes soziala eta
zerbitzu publikoen defentsan bere
onena ematea dela dio, baina ohar-
tarazten du burujabetza ezinbeste-
koa dela ekimenak «eraginkorrak»
izateko: «Gure herria aske ez den bi-
tartean, Madrilen erabaki atzera-
koien pisuak gure eragiteko gaitasu-
na asko murrizten du». 

Hala, «enpleguaren suntsiketa-
rik, lan baldintzen kaxkartzerik, Ma-
drilen eta kapitalaren menpeko poli-
tika ekonomikorik» ez duela onar-
tzen dio Tolosaldeko Ezker
Abertzaleak, eta alternatibak eraiki-
tzen inplikatzera, kooperatibismoa-
ren balorerik onenak, elkartasuna
eta ekintzailetasuna praktikara era-
matera deitu ditu herritarrak. Era
berean, tokikotasunari garrantzia
ematea eskatzen die, «gure baserri-
tarrak, dendariak eta enpresa txi-
kiak babestuz, bertako produktuak
kontsumituz eta gure lurra eta ehun
industriala zainduz».

Tolosaldeko Ezker Abertzaleko kideak atzo eginiko agerraldian. I. TERRADILLOS

KALERATZEEN AURKA,
GATAZKAN DAUDEN
ENPRESETAKO
LANGILEON BATASUNA!

Adunako Endaki, Zizurkilgo Marie
Brizard eta Albizturko Antalis lanto-
kiak itxi nahi dituzte eta langileak
greba mugagabean dira. Anoetako
Renault-eko langileak ere kalean
gera daitezke, itxieragatik. Guztira,
beste 131 familia langabeziaren
zulo ilunean murgiltzeko arriskuan.
Enpresa hauen jabeak diren multi-
nazionalen helburua garbi dago zein
den: irabazi maximoa langileak kale
gorrian uztearen kontura. Honen au-
rrean, Euskal Herria Sozialistak ba-
bes osoa eman nahi die enpresa
hauetako langileei eta antolatzen
ari diren mobilizazioei, eta, bide ba-
tez, gure proposamenak egin borro-
karen garaipenean laguntzeko.

EEEek, kaleratzeek eta enpresa
itxierek jarraitu egiten dute. Euskal
Herrian errealitate oso gogorra ikus-
ten ari gara eta Tolosaldea ere ez da
libratzen. Azken bost urteetan
1.600 lanpostu galdu dira Tolosal-
dean,   eta ondorioz, 3.205 langabe
daude gaur egun. Egoera honi aurre
egiteko helburuarekin, ELA eta LAB
sindikatuek manisfestazio batera-
tua deitu dute larunbat honetarako,
Tolosaldeko enpleguaren alde langi-
leok borrokan leloa izango duena.
Manifestazioa Tolosako Triangulotik
abiatuko da 12:00etan. Euskal He-
rria Sozialistak bat egiten du mani-
festazio honekin eta herritarrei ber-
tan parte hartzeko dei egiten die.

Honekin batera, gure iritziz beha-
rrezkoa da Tolosaldean gatazkan
dauden edo arazoak dituzten enpre-
setako borrokak koordinatzea eta
bateratzea. Oso zaila da lanpostuak
enpresaz enpresa defendatzea. Ara-
zo berdinen aurrean mobilizazio ba-
teratu eta koordinatuarekin langile-

Gutunak

on indarra biderkatu egiten da. Ba-
tasuna da Tolosaldeko langile eta
hauen familien aurka antolatzen ari
diren eraso guztiak atzera botatze-
ko modu onena. Kapitalisten beldur
handiena, alde batetik, borroka ba-
teratua eta, bestetik, langile klasea-
ren antolakuntza handiena dira. Ho-
rregatik, pauso garrantzitsua litzate-
ke Tolosaldean gatazkan dauden
fabrika ezberdinetako borrokak eta
gatazkak bateratzeko eta koordina-
tzeko lan egitea, eta erasoekin dau-
den enpresen koordinadora bat sor-
tzea enpresa guztietako langileak
sufritzen ari garen eraso berberei in-
dar handiagoz aurre egiteko. Hone-
kin batera, funtsezkoa da gure es-
kualdeko biztanleria borroka hone-
tan inplikatzea. 

Beharrezkoa da lanpostu eta lan
baldintza guztiak defendatzea. Zen-
bat eta atzera pauso gehiago egin,
orduan eta eraso gehiago etortzen
dira etorkizunean. Enpresek lana
jaitsi dela esaten badute, sindika-
tuek honakoa defendatu behar
dute: lan orduak jaitsiz lana banatu
lan baldintzak eta soldatak ukitu
gabe. Enpresek hori bideragarria ez
dela edo fabrika ixtea beharrezkoa
dela esaten jarraitzen badute, beha-
rrezkoa da sindikatuek lanpostuak
eta ekoizpenaren bideragarritasuna
bermatzeko alternatiba bakarra de-
fendatzea: enpresa desjabetu, pu-
bliko egin eta langileen kontrolpean
jarri. Langileek kontrolatutako en-
presa publikoekin lan baldintzak eta
lanpostuak bermatu ahalko lirate-
ke, eta enpresen irabaziak ez lirate-
ke gutxi batzuentzat izango, etxebi-
zitza, osasun eta hezkuntza publi-
koa bezalako behar sozialak
asetzeko baizik.
Manu Odriozola, Euskal Herria So-

zialistako kidea eta EEEn dagoen

Manipulados del Araxesko langi-

lea.
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Muñazabal altzariak dendak 40 ur-
tetik gorako esperientzia du. Aita
eta osabaren bidea jarraituz, Mikel
Elduaien dekoratzailea arduratzen
da Tolosako San Inazio kaleko 2.
zenbakian dagoen Muñazabal altza-
ri dendaz. Beste bi lankiderekin ba-
tera osatzen du lan taldea.

Etxe osoa hornitzeko aukera es-
kaintzen dute, sukaldetik hasi eta
geletaraino. Estilo eta gustu guztie-
tarako altzariak dituzte.  Bi pisutan
banatuta dute denda, eta lehen so-
lairua txikia den arren, 400 metro
karratuko altzari erakusketa du den-
dak. Mikel Elduaienek beldurrik
gabe sartzeko gonbita egiten die be-
zeroei. 

«Bezeroarekin egiten dugu lana.
Zein estilo duen gustuko eta zein au-
rrekontu duen kontuan izan da», dio.
Bezeroaren toki eta beharretara

egokitzen dakite: «Egongela baten
kostua 5.000 eurokoa edota 1.000
eurokoa izan daiteke, eta ez da ba-
karrik prezioa erakustea, baizik eta
bezeroak dakarren proiektua disei-
natu egiten dut. Pertsonalizatutako
eskaintza egiten dugu».

Altzari bereziak egiteko gaitasuna
ere badute: «Zaila den edozein gau-
za egin egiten dugu. Sukaldeak,
haurren gelak, horman sartutako ar-
mairuak,…etxe oso bat jantzi deza-
kegu eta gu arduratzen gara ». Mo-
dernotik klasikora bitarteko altza-
riak dituzte, eta prezioak ere
poltsiko guztietarako modukoak. 

Urte amaiera bitarteko eskaintza

Sofa eta koltxoietan eskaintza bere-
ziak dituzte, eta merkatuan dauden
mota guztietakoak eros daitezke.
Deskantsuari ematen dioten ga-

rrantziari lotuta, aukera oso zabala
eskaintzen dute: «dendan hama-
bost koltxoi ezberdin daude». Sofe-
tan ere aukera zabala dute, eta be-
reziki deskantsuari begirakoak dira,
baita, adinekoentzat egokiak dire-
nak ere. 

Gainerakoan, erakusketan dituz-
ten altzarietako batzuk %20tik hasi
eta %70era bitarteko deskontuak
dituzte. 

Etxea pertsonalizatuta
janzteko aukera

Ordutegia. Astelehenetik ostiralera
09:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 20:00etara. Larunba-
tetan 09:00etatik 13:00etara. Arra-
tsaldez, ordua hartuta. 
Harremanetarako. 943 65 17 61
edo munazabal@munazabal.com

Muñazabal altzariak



Duela lau urte ere finaleko bertsolarien artean izan zen Aitor Mendiluze, eta igandean eskualdeko ordezkari bakarra izango da oholtzan. ATARIA

ITZEA URKIZU

Joxe Agirrek Maialen Lujanbiori
txapela jantzi zioneko argazkiak
hamaika itzuli eman ditu

2009ko abenduaren 13 harrez ge-
roztik. Lau urtean eraman du, her-
naniarrak, txapelak duen ohorea
eta zama, eta hiru egun barru joko-
an izango da berriz bertsoaren olin-
piadako sari potoloa. Aitor Mendilu-
zek oholtzatik bizituko du, berriz
ere, Bertsolari Txapelketa Nagusiko
finala, eta «bertsotan egitera» joan-
go da, puntuei begiratu gabe. 

Iruran bizi den andoaindarra bos-
garrenez ari da aurten txapelketan,
eta zale gehienen aurreikuspenekin
bat eginda, lortu du finalerako txar-
tela. Murgian hasi zuen 

BECerantzako ibilbidea, eta puntua-
zio onekin gainditu ditu kanporake-
tak; bere buruarekiko egin duen ba-
lorazioa, ordea, ez da guztiz ona
izan, eta pasa den azaroaren 30ean
Maule-Lextarren jokatutako azken
saioan ez zen batere gustura geratu
bere lanarekin.

«Egin nezakeenaren laurdenik
ere egin ez dudanaren sentsazioa
daukat». Halaxe nabarmendu zuen
Mendiluzek, Mauleko saioa amaitu
bezain laster. Saio osoan «tiraka eta
tiraka» aritu eta deseroso ikusi zuen
bere burua, baina txapela janzteko
aukerak izango dituzten zortzi buru
horien artean izatea lortu zuen:
«Saioarekin ez nago konforme, bai-
na ezin kexatu sailkapena ikusita». 

14.000 ikus-entzuleren aurrean

Zortzi burutik bakarra
Igandean amaituko da bertsoaren

olinpiada, eta Aitor Mendiluze izango da
eskualdeko ordezkari bakarra

kantatuz, kanporaketetako arantza
kentzeko helburuz joango da Mendi-
luze BECera: «Ez puntu eta ez ezer,
bertsotan egitera joango naiz. Uste
dut bertso-eskolan egin dudan lana-

ren erdirik ere ez dudala oholtzan
egin, eta hori baino gehiago egin be-
har dudala, besterik gabe».

Gazteenen lanari begira

Amaia Agirrek eta Jexuxmari Irazuk
ere zuzenean jarraituko dute Ber-
tsolari Txapelketa Nagusia.

«Sekula baino lasaiago» hartu du
2013ko txapelketa, Agirrek: «Senti-

mentuz ere urruti samar nabaritu
dut txapelketa, eta inoiz baino la-
saiago amaitu dut. Erlatibizatzen
ikasi dudan urtea izan da hau».

Besteak beste, BECera lanera jo-
ango da billabonatarra, baina pro-
nostikoak egitera ausartu da. Bate-
tik, Beñat Gaztelumendi finalean
sartzeak baino gehiago harritu du
Jon Maia ez sartzeak: «Orain dela
hiru hilabete Gaztelumendi zortziko-
tea osatzeko hautagai gisa ikusten
nuen, lan izugarria egiten ari baita.
Eta izugarri pozten naiz, belaunaldi
berri baten ordezkaria izango dela-
ko». 

Bertsozaleen ahotan Amets Arza-
llus eta Maialen Lujanbioren izenak
dabiltzala aipatzean, berriz, hona-
koa dio Agirrek: «Bertsozaleek
gehien entzuten dituztenak dira eta
egia da sekulako mailan dabiltzala,
baina nik Igor Elortza ere oso-oso
ondo ikusi nuen Tolosako saioan,
eta Unai Iturriagak ere badaki ber-

tsotan. Halaber, Sustrai Colinak beti
egiten du final ona, hazi egiten da
halako saioetan». 

Finala egun batean jokatzen den
saioa izanagatik ere, batzuek aban-
taila txiki hori badutela uste du

Amaia Agirrek: «Egia ezin dugu uka-
tu, eta faborito izateak ere badu
subkontzientean nahigabeko pisu
bat». Gauzak horrela, gazteenari
«gozatzeko moduko saioa» egitea
opa diola nabarmendu nahi izan du
Amaia Agirrek: «Ez dut uste babestu
beharra izango denik lehen aldia
izanda ere, ez da atzera geratuko,
ziur».

Hiruzpalau faborito

Sentipen «gazi-gozoak» ditu Jexux-
mari Irazuk, txapelketan egin duen
lanari begira jarriz gero. Txapelketa
gogoz hartu zuela dio, eta prestatze-
ko denbora gorde duela: «Lan de-
zente egin dut, eta hiru saiotan kan-
tatzeko aukera ere izan dut. Bitan
oso ondo aritu nintzen, eta hiruga-
rrenean egindakoarekin ere ezin ke-
xatu. Baina atarian geratu naiz, eta
horrek jarri dio gazi puntua eginda-
ko lanari».

Finalari dagokionez, Irazuk ere
Gaztelumendiren jauzia azpimarra-
tu nahi izan du: «Ez da erraza zortzi-
ko talde horretan sartzea, eta Unai
Agirre eta Sarriegiren arteko berdin-
keta horrekin ikusi zen gauzak zein
larri egoten diren». 

Bukaeran zer gertatuko den ez
dakien arren, «gehiegi arriskatzea»
dela iruditzen zaio larrauldarrari, bi
faborito argi zehaztearena: «Bertso
asko kantatzen dira, eta aurreikusi
ezin daitezkeen hainbat faktore
daude. Nik uste dut txapelarako hi-
ruzpalau faborito behintzat ikusi be-
harko genituzkeela. Hori bai, ez ha-
rritu txapela buru berean geratuko
balitz, eta ezta iparraldera edo Biz-
kaiara joango balitz ere». 

Bertsolaritza
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Christian Simelio kantu inprobisatuko saio batean. ATARIA

Christian Simelio • Kataluniako kantu inprobisatzailea edo ‘Corrandista’

«Beste planeta bateko zerbait iruditzen 
zait finala, harrigarria benetan»

Christian Simelio (Sabadell, Herrial-
de katalanak, 1983) Corrandista
da, kantuak katalanez inprobisa-
tzen ditu. Esan daiteke Herrialde Ka-
talanetako bertsolaria dela, eta
Mintzolak munduko kantu inprobi-
satuen inguruan antolatutako jardu-
naldietan parte hartuko du, bihar,
19:00etatik aurrera. 
Hainbat urte daramatzazu kantu

inprobisatuaren munduan, baina

nola hasi zinen? 

Nire herriko jaietan Garrotins al
Combat deituriko lehiak antolatzen
dituzte, eta Garrotins Sabadellen in-
probisatzeko erabiltzen dugun me-
lodia da. Ia beti lehia horiek festetan
egiten diren arren, noizean behin ta-
bernetan-eta abesten dugu. Hasiera
batean, beraz, testuinguru horretan
hasi nintzen, jai-giroan. 
Ondoren, nolabait, formalizatu

egin duzu jakintza hori? 

Gerora, gaiak interes handiagoa piz-
tu zidan, eta inprobisazioa beste he-
rri batzuetan ere egiten zutela jakin
nuen; katalanez inprobisatzeko
beste melodia batzuk ere ezagutu
nituen, gainera. Horrela, hara eta
hona ibiltzen hasi nintzen informa-
zioa eskuratzeko, eta Valentzian eta
Mallorcan ere gauza bera egiten zu-
tela ikusi nuen. Areago, bi leku ho-
rietan kantu inprobisatuaren mugi-
mendua Katalunian baino indar-
tsuagoa zela konturatu nintzen, eta
hara ere bidaiatu nuen guztia eza-
gutzeko. 
Orain zure egunerokoaren zati ga-

rrantzitsua da, beraz, kantu inpro-

bisatua.

Bai. Gaur egun, hamar urtez buelta-
ka ibili ondoren, topaketa askotan
parte hartzen dut, eta baita erakus-
taldietan ere.
Euskal Herriko bertsolaritza nola

ezagutu zenuen gogoan al duzu?

Euskal bertsolaritza duela hainbat
urte ezagutu nuen, izan ere, Euskal
Herritik kanpo ere ezaguna da, baita
nazioartean ere; katalanezko kantu
inprobisatuarekin ez da gauza bera
gertatzen. Beraz, bertsolaritza
egunkarietan-eta ikusten nuen, eta
gaia ezaguna zitzaidan. Hori abia-
puntu izanik, beti sentitzen nuen
bertsolaritza sakonago ezagutzeko
jakinmina, guk egiten genuen gauza
bera zelako, euskaraz. Horrela,
pasa den udan Euskal Herrira bi-
daiatu nuen, eta Karlos Aizpurua
ezagutu nuen. Hark Bertsozale El-
kartea erakutsi zidan, eta gauza
asko kontatu zizkidan bertsolari-
tzaz. Bertso-saio pare batean ere
izan nintzen, gainera. 
Zein aspektuk bereizten ditu, zure

ustez, katalanezko kantu inprobi-

satua eta bertsolaritza?

Asko dira. Hasteko, Herrialde Kata-
lanetan bat-batekoan aritzea ez
dago hain profesionalizatua. Era be-
rean, Euskal Herriko bertsolaritza
bateratuagoa da Katalunia-
koa, Mallorcakoa
nahiz Valentzia-
koa baino,
adibidez.
K a n t u  

inprobisa-
tua herriz he-
rri egiten den
kontu bat da hemen,
eta herriaren arabera de-
zente aldatzen dira melodiak. Ho-
rren harira, iruditzen zait Euskal He-
rrian estiloa antzekoagoa dela txoko
guztietan, bertsoa sortzeko metodo
moduko bat dagoelako. 
Hor ez duzue halakorik, beraz. 

Ez, gaur egun ez gara oraindik ho-
rraino iritsi. Baina hasierako pauso
batzuk ematen ari gara, pixkana.
Bada Cor de Carxofa izeneko elkarte
bat, eta Mallorcan eta Menorcan ere
elkarte bana sortu dute. Ikuskizu-
nak antolatzen dituzte, besteak bes-
te, eta halako egitasmoei esker, bat-
batekoan aritzen garenon kantaera
bateratu egiten da. Hori, ordea, az-
ken hamar urteotako kontua da,
izan ere, kantu inprobisatuak norbe-
re gisara egitea zen lehengo tradi-
zioa, era indenpendienteago bate-
an. Ez zen harremanik izaten, beraz,
herrien arteko inprobisatzaileen ar-
tean. 
Garai berriekin batera garatzen

hasia da, beraz, katalanezko kan-

tu inprobisatua. 

Bertsolaritzarengana gero eta
gehiago hurbiltzen ari da hemengo
bat-bateko kantua, neurri batean,

elkarren arteko eraginagatik; baina
hori Kataluniako erkidegoan gerta-
tzen zaigu. Mallorca edo Valentzia-
rekin alderatuta, hizkuntzak batzen
gaitu, baina estiloak erabat desber-

dinak dira. 

He r r i a l de

Katalanetako inprobisatzaileok

ere elkartuko zarete, noizean

behin, ezta? 

Bai, gure arteko kantuen desberdin-
tasunez harago, urtean behin 12 or-
duz kantuan aritzeko topaketa mo-
duko bat antolatzen dugu; 2014koa
Sabadellen izango da, martxoaren
29an. Horrelako egitasmoei esker,

beste erkidegoetako kantaerak eza-
gutzeko eta horietan trebatzeko au-
kera izaten dugu. Horrenbestez,
orain arte katalanezko kantu inpro-
bisatuak nortasun herrikoiagoa izan
du, baina azken urteotan jendea

euskal bertsolaritzaren ezauga-
rriak hartzeko ahalegina

egiten ari da, aipatu
bezala, elkarteak
sortzen ari direla-
ko, eta hainbat txo-
kotako inprobisa-
tzaileekin lehiak

antolatzen dire-
lako. Dena
den, oraindik
asko falta
zaio katala-
nezko bat-
batekoari,
bertsolari-
tza dagoen
mailaraino
iristeko. 
Gizar tean

nolako ha-

rrera du? 

Noski, ez da
Euskal Herrian

bezain ezaguna.
Katalanezko kantu

inprobisatua zer den
ez dakienik ere bada.

Euskal Herrian, gehiago edo
gutxiago ezagututa ere, jende

guztiak jakingo du bertsolaritza zer
den. Herrialde Katalanetako bat-ba-
teko kantuaren inguruan zera azpi-
marratuko nuke, ordea, herriz herri
duen tradiziozko indar hori. 
Eskualde bakoitzeko nortasuna-

ren adierazle izan liteke, beraz,

zuen bat-batekoa. 

Bai, hala izan da historikoki, eta Ka-
taluniakoa aldatzen ari den arren,
Mallorcan eta Valentzian bereziki
mantentzen dute berezko estilo hori. 

Belaunaldi berriengana iristen al

da katalanezko bat-batekoa? 

Batez ere Mallorcan eta Katalunia-
ko autonomia erkidegoan. Azken
hamarkadako kontua da, eta zen-
bait eskoletan txertatu da bat-bate-
ko kantua. Horren ondorioz, gazte-
txoen arteko lehiak antolatzen ere
hasi gara, eta haurrei begira taile-
rrak antolatzen ditugu. Maila gore-
nean, berriz, topaketak prestatzen
ditugu, eta Albert Casals-ek doktore-
go tesia egin du kantu inprobisatua
ardatz hartuta. Zehazki La Corran-
descola izenburua du, eta corran-
des deituriko kantu inprobisatuak
haurrei erakusteko bideak aztertu
ditu. 
Igandean BECen izango zara. Ja-

kingo duzu Euskal Herrian badela

eredu horren aurka dagoen ko-

rronte bat. Zuri zer iruditzen zaizu

txapelketa? 

Beste planeta bateko zerbait irudi-
tzen zait finala, harrigarria benetan.
Maila pertsonalean hitz eginda, nik
gustuko dut bertsolaritza horrela
profesionalizatzea eta hain handi bi-
lakatzea. Horrek bizirik mantentzea
dakarkio bertsolaritzari, eta oso in-
dartsu, gainera. Nik nahiko nuke,
noizbait, Herrialde Katalanetako
bat-batekoa Euskal Herrikoaren an-
tzekoa izatea, eredu bat iruditzen
zait. Egiari zor, ordea, hemen bada
gauza bera pentsatzen ez duen jen-
dea ere; ohitura herrikoi bat izaten
jarraitzea defendatzen dute, ez hain
profesionalizatua. Talka hori bada,
beraz.
Final nagusira zein aurreikuspene-

kin joango zara? 

Grinari eutsiz joango naiz eta, era
berean, pozik, oso gogotsu; benetan
hunkigarria izango dela uste dut.
Eta Herrialde Katalanetara buelta-
tzen naizenean, hemen ikusitakoa
han erabilgarri suertatuko zaidala
uste dut, aurrerapausoak emateko.
Egia esan, zehazki ez dakit zer aurki-
tuko dudan BECen, gurearengandik
oso desberdina delako. Baina bada-
kit oso esperientzia baliagarria izan-
go dela, behinik behin, niretzat. Gai-
nera, ilusio handiz nago bihar Min-
tzolan katalanezko erakustaldia
egiteko aukera izango dugulako. 

Faborito
izateak badu

subkontzientean
nahigabeko eragina»

AMAIA AGIRRE •BERTSOLARIA

Txapelarako
hiruzpalau faborito

ikusi beharko
genituzke»

JEXUXMARI IRAZU •BERTSOLARIA



Duela lau urte ere finaleko bertsolarien artean izan zen Aitor Mendiluze, eta igandean eskualdeko ordezkari bakarra izango da oholtzan. ATARIA

ITZEA URKIZU

Joxe Agirrek Maialen Lujanbiori
txapela jantzi zioneko argazkiak
hamaika itzuli eman ditu

2009ko abenduaren 13 harrez ge-
roztik. Lau urtean eraman du, her-
naniarrak, txapelak duen ohorea
eta zama, eta hiru egun barru joko-
an izango da berriz bertsoaren olin-
piadako sari potoloa. Aitor Mendilu-
zek oholtzatik bizituko du, berriz
ere, Bertsolari Txapelketa Nagusiko
finala, eta «bertsotan egitera» joan-
go da, puntuei begiratu gabe. 

Iruran bizi den andoaindarra bos-
garrenez ari da aurten txapelketan,
eta zale gehienen aurreikuspenekin
bat eginda, lortu du finalerako txar-
tela. Murgian hasi zuen 

BECerantzako ibilbidea, eta puntua-
zio onekin gainditu ditu kanporake-
tak; bere buruarekiko egin duen ba-
lorazioa, ordea, ez da guztiz ona
izan, eta pasa den azaroaren 30ean
Maule-Lextarren jokatutako azken
saioan ez zen batere gustura geratu
bere lanarekin.

«Egin nezakeenaren laurdenik
ere egin ez dudanaren sentsazioa
daukat». Halaxe nabarmendu zuen
Mendiluzek, Mauleko saioa amaitu
bezain laster. Saio osoan «tiraka eta
tiraka» aritu eta deseroso ikusi zuen
bere burua, baina txapela janzteko
aukerak izango dituzten zortzi buru
horien artean izatea lortu zuen:
«Saioarekin ez nago konforme, bai-
na ezin kexatu sailkapena ikusita». 

14.000 ikus-entzuleren aurrean

Zortzi burutik bakarra
Igandean amaituko da bertsoaren

olinpiada, eta Aitor Mendiluze izango da
eskualdeko ordezkari bakarra

kantatuz, kanporaketetako arantza
kentzeko helburuz joango da Mendi-
luze BECera: «Ez puntu eta ez ezer,
bertsotan egitera joango naiz. Uste
dut bertso-eskolan egin dudan lana-

ren erdirik ere ez dudala oholtzan
egin, eta hori baino gehiago egin be-
har dudala, besterik gabe».

Gazteenen lanari begira

Amaia Agirrek eta Jexuxmari Irazuk
ere zuzenean jarraituko dute Ber-
tsolari Txapelketa Nagusia.

«Sekula baino lasaiago» hartu du
2013ko txapelketa, Agirrek: «Senti-

mentuz ere urruti samar nabaritu
dut txapelketa, eta inoiz baino la-
saiago amaitu dut. Erlatibizatzen
ikasi dudan urtea izan da hau».

Besteak beste, BECera lanera jo-
ango da billabonatarra, baina pro-
nostikoak egitera ausartu da. Bate-
tik, Beñat Gaztelumendi finalean
sartzeak baino gehiago harritu du
Jon Maia ez sartzeak: «Orain dela
hiru hilabete Gaztelumendi zortziko-
tea osatzeko hautagai gisa ikusten
nuen, lan izugarria egiten ari baita.
Eta izugarri pozten naiz, belaunaldi
berri baten ordezkaria izango dela-
ko». 

Bertsozaleen ahotan Amets Arza-
llus eta Maialen Lujanbioren izenak
dabiltzala aipatzean, berriz, hona-
koa dio Agirrek: «Bertsozaleek
gehien entzuten dituztenak dira eta
egia da sekulako mailan dabiltzala,
baina nik Igor Elortza ere oso-oso
ondo ikusi nuen Tolosako saioan,
eta Unai Iturriagak ere badaki ber-

tsotan. Halaber, Sustrai Colinak beti
egiten du final ona, hazi egiten da
halako saioetan». 

Finala egun batean jokatzen den
saioa izanagatik ere, batzuek aban-
taila txiki hori badutela uste du

Amaia Agirrek: «Egia ezin dugu uka-
tu, eta faborito izateak ere badu
subkontzientean nahigabeko pisu
bat». Gauzak horrela, gazteenari
«gozatzeko moduko saioa» egitea
opa diola nabarmendu nahi izan du
Amaia Agirrek: «Ez dut uste babestu
beharra izango denik lehen aldia
izanda ere, ez da atzera geratuko,
ziur».

Hiruzpalau faborito

Sentipen «gazi-gozoak» ditu Jexux-
mari Irazuk, txapelketan egin duen
lanari begira jarriz gero. Txapelketa
gogoz hartu zuela dio, eta prestatze-
ko denbora gorde duela: «Lan de-
zente egin dut, eta hiru saiotan kan-
tatzeko aukera ere izan dut. Bitan
oso ondo aritu nintzen, eta hiruga-
rrenean egindakoarekin ere ezin ke-
xatu. Baina atarian geratu naiz, eta
horrek jarri dio gazi puntua eginda-
ko lanari».

Finalari dagokionez, Irazuk ere
Gaztelumendiren jauzia azpimarra-
tu nahi izan du: «Ez da erraza zortzi-
ko talde horretan sartzea, eta Unai
Agirre eta Sarriegiren arteko berdin-
keta horrekin ikusi zen gauzak zein
larri egoten diren». 

Bukaeran zer gertatuko den ez
dakien arren, «gehiegi arriskatzea»
dela iruditzen zaio larrauldarrari, bi
faborito argi zehaztearena: «Bertso
asko kantatzen dira, eta aurreikusi
ezin daitezkeen hainbat faktore
daude. Nik uste dut txapelarako hi-
ruzpalau faborito behintzat ikusi be-
harko genituzkeela. Hori bai, ez ha-
rritu txapela buru berean geratuko
balitz, eta ezta iparraldera edo Biz-
kaiara joango balitz ere». 

Bertsolaritza
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Christian Simelio kantu inprobisatuko saio batean. ATARIA

Christian Simelio • Kataluniako kantu inprobisatzailea edo ‘Corrandista’

«Beste planeta bateko zerbait iruditzen 
zait finala, harrigarria benetan»

Christian Simelio (Sabadell, Herrial-
de katalanak, 1983) Corrandista
da, kantuak katalanez inprobisa-
tzen ditu. Esan daiteke Herrialde Ka-
talanetako bertsolaria dela, eta
Mintzolak munduko kantu inprobi-
satuen inguruan antolatutako jardu-
naldietan parte hartuko du, bihar,
19:00etatik aurrera. 
Hainbat urte daramatzazu kantu

inprobisatuaren munduan, baina

nola hasi zinen? 

Nire herriko jaietan Garrotins al
Combat deituriko lehiak antolatzen
dituzte, eta Garrotins Sabadellen in-
probisatzeko erabiltzen dugun me-
lodia da. Ia beti lehia horiek festetan
egiten diren arren, noizean behin ta-
bernetan-eta abesten dugu. Hasiera
batean, beraz, testuinguru horretan
hasi nintzen, jai-giroan. 
Ondoren, nolabait, formalizatu

egin duzu jakintza hori? 

Gerora, gaiak interes handiagoa piz-
tu zidan, eta inprobisazioa beste he-
rri batzuetan ere egiten zutela jakin
nuen; katalanez inprobisatzeko
beste melodia batzuk ere ezagutu
nituen, gainera. Horrela, hara eta
hona ibiltzen hasi nintzen informa-
zioa eskuratzeko, eta Valentzian eta
Mallorcan ere gauza bera egiten zu-
tela ikusi nuen. Areago, bi leku ho-
rietan kantu inprobisatuaren mugi-
mendua Katalunian baino indar-
tsuagoa zela konturatu nintzen, eta
hara ere bidaiatu nuen guztia eza-
gutzeko. 
Orain zure egunerokoaren zati ga-

rrantzitsua da, beraz, kantu inpro-

bisatua.

Bai. Gaur egun, hamar urtez buelta-
ka ibili ondoren, topaketa askotan
parte hartzen dut, eta baita erakus-
taldietan ere.
Euskal Herriko bertsolaritza nola

ezagutu zenuen gogoan al duzu?

Euskal bertsolaritza duela hainbat
urte ezagutu nuen, izan ere, Euskal
Herritik kanpo ere ezaguna da, baita
nazioartean ere; katalanezko kantu
inprobisatuarekin ez da gauza bera
gertatzen. Beraz, bertsolaritza
egunkarietan-eta ikusten nuen, eta
gaia ezaguna zitzaidan. Hori abia-
puntu izanik, beti sentitzen nuen
bertsolaritza sakonago ezagutzeko
jakinmina, guk egiten genuen gauza
bera zelako, euskaraz. Horrela,
pasa den udan Euskal Herrira bi-
daiatu nuen, eta Karlos Aizpurua
ezagutu nuen. Hark Bertsozale El-
kartea erakutsi zidan, eta gauza
asko kontatu zizkidan bertsolari-
tzaz. Bertso-saio pare batean ere
izan nintzen, gainera. 
Zein aspektuk bereizten ditu, zure

ustez, katalanezko kantu inprobi-

satua eta bertsolaritza?

Asko dira. Hasteko, Herrialde Kata-
lanetan bat-batekoan aritzea ez
dago hain profesionalizatua. Era be-
rean, Euskal Herriko bertsolaritza
bateratuagoa da Katalunia-
koa, Mallorcakoa
nahiz Valentzia-
koa baino,
adibidez.
K a n t u  

inprobisa-
tua herriz he-
rri egiten den
kontu bat da hemen,
eta herriaren arabera de-
zente aldatzen dira melodiak. Ho-
rren harira, iruditzen zait Euskal He-
rrian estiloa antzekoagoa dela txoko
guztietan, bertsoa sortzeko metodo
moduko bat dagoelako. 
Hor ez duzue halakorik, beraz. 

Ez, gaur egun ez gara oraindik ho-
rraino iritsi. Baina hasierako pauso
batzuk ematen ari gara, pixkana.
Bada Cor de Carxofa izeneko elkarte
bat, eta Mallorcan eta Menorcan ere
elkarte bana sortu dute. Ikuskizu-
nak antolatzen dituzte, besteak bes-
te, eta halako egitasmoei esker, bat-
batekoan aritzen garenon kantaera
bateratu egiten da. Hori, ordea, az-
ken hamar urteotako kontua da,
izan ere, kantu inprobisatuak norbe-
re gisara egitea zen lehengo tradi-
zioa, era indenpendienteago bate-
an. Ez zen harremanik izaten, beraz,
herrien arteko inprobisatzaileen ar-
tean. 
Garai berriekin batera garatzen

hasia da, beraz, katalanezko kan-

tu inprobisatua. 

Bertsolaritzarengana gero eta
gehiago hurbiltzen ari da hemengo
bat-bateko kantua, neurri batean,

elkarren arteko eraginagatik; baina
hori Kataluniako erkidegoan gerta-
tzen zaigu. Mallorca edo Valentzia-
rekin alderatuta, hizkuntzak batzen
gaitu, baina estiloak erabat desber-

dinak dira. 

He r r i a l de

Katalanetako inprobisatzaileok

ere elkartuko zarete, noizean

behin, ezta? 

Bai, gure arteko kantuen desberdin-
tasunez harago, urtean behin 12 or-
duz kantuan aritzeko topaketa mo-
duko bat antolatzen dugu; 2014koa
Sabadellen izango da, martxoaren
29an. Horrelako egitasmoei esker,

beste erkidegoetako kantaerak eza-
gutzeko eta horietan trebatzeko au-
kera izaten dugu. Horrenbestez,
orain arte katalanezko kantu inpro-
bisatuak nortasun herrikoiagoa izan
du, baina azken urteotan jendea

euskal bertsolaritzaren ezauga-
rriak hartzeko ahalegina

egiten ari da, aipatu
bezala, elkarteak
sortzen ari direla-
ko, eta hainbat txo-
kotako inprobisa-
tzaileekin lehiak

antolatzen dire-
lako. Dena
den, oraindik
asko falta
zaio katala-
nezko bat-
batekoari,
bertsolari-
tza dagoen
mailaraino
iristeko. 
Gizar tean

nolako ha-

rrera du? 

Noski, ez da
Euskal Herrian

bezain ezaguna.
Katalanezko kantu

inprobisatua zer den
ez dakienik ere bada.

Euskal Herrian, gehiago edo
gutxiago ezagututa ere, jende

guztiak jakingo du bertsolaritza zer
den. Herrialde Katalanetako bat-ba-
teko kantuaren inguruan zera azpi-
marratuko nuke, ordea, herriz herri
duen tradiziozko indar hori. 
Eskualde bakoitzeko nortasuna-

ren adierazle izan liteke, beraz,

zuen bat-batekoa. 

Bai, hala izan da historikoki, eta Ka-
taluniakoa aldatzen ari den arren,
Mallorcan eta Valentzian bereziki
mantentzen dute berezko estilo hori. 

Belaunaldi berriengana iristen al

da katalanezko bat-batekoa? 

Batez ere Mallorcan eta Katalunia-
ko autonomia erkidegoan. Azken
hamarkadako kontua da, eta zen-
bait eskoletan txertatu da bat-bate-
ko kantua. Horren ondorioz, gazte-
txoen arteko lehiak antolatzen ere
hasi gara, eta haurrei begira taile-
rrak antolatzen ditugu. Maila gore-
nean, berriz, topaketak prestatzen
ditugu, eta Albert Casals-ek doktore-
go tesia egin du kantu inprobisatua
ardatz hartuta. Zehazki La Corran-
descola izenburua du, eta corran-
des deituriko kantu inprobisatuak
haurrei erakusteko bideak aztertu
ditu. 
Igandean BECen izango zara. Ja-

kingo duzu Euskal Herrian badela

eredu horren aurka dagoen ko-

rronte bat. Zuri zer iruditzen zaizu

txapelketa? 

Beste planeta bateko zerbait irudi-
tzen zait finala, harrigarria benetan.
Maila pertsonalean hitz eginda, nik
gustuko dut bertsolaritza horrela
profesionalizatzea eta hain handi bi-
lakatzea. Horrek bizirik mantentzea
dakarkio bertsolaritzari, eta oso in-
dartsu, gainera. Nik nahiko nuke,
noizbait, Herrialde Katalanetako
bat-batekoa Euskal Herrikoaren an-
tzekoa izatea, eredu bat iruditzen
zait. Egiari zor, ordea, hemen bada
gauza bera pentsatzen ez duen jen-
dea ere; ohitura herrikoi bat izaten
jarraitzea defendatzen dute, ez hain
profesionalizatua. Talka hori bada,
beraz.
Final nagusira zein aurreikuspene-

kin joango zara? 

Grinari eutsiz joango naiz eta, era
berean, pozik, oso gogotsu; benetan
hunkigarria izango dela uste dut.
Eta Herrialde Katalanetara buelta-
tzen naizenean, hemen ikusitakoa
han erabilgarri suertatuko zaidala
uste dut, aurrerapausoak emateko.
Egia esan, zehazki ez dakit zer aurki-
tuko dudan BECen, gurearengandik
oso desberdina delako. Baina bada-
kit oso esperientzia baliagarria izan-
go dela, behinik behin, niretzat. Gai-
nera, ilusio handiz nago bihar Min-
tzolan katalanezko erakustaldia
egiteko aukera izango dugulako. 

Faborito
izateak badu

subkontzientean
nahigabeko eragina»
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Txapelarako
hiruzpalau faborito

ikusi beharko
genituzke»
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Irudia Tolosa

Iker Karrerak jaso du 2013ko kirol merituari saria
Kirol talde eta eragileen arteko bozketaren ondoren,
Iker Karrera mendi lasterkaria hautatu dute Tolosako
2013ko kirol merituari saria jasotzeko. Beste sari na-
gusi hauek banatu dituzte ekitaldian: kirolari eskainita-

ko laguntzagatik, Arsenal elkarteari eta Aurrera elkar-
teari; berdintasunaren saria, TAKE elkarteari, nesken
parte hartzearen gorakadagatik; kirol portaera eredu-
garriari, Tolosako emakume nagusien pilota taldeari;

eta kirolean egindako ibilbideagatik, TAKE elkarteari.
Leidorren egindako ekitaldian urteko kirolari aipaga-
rrienak saritu dituzte (eskuineko irudian) eta beste
hainbat kirolariri diplomak banatu zaizkie. I.G.L.

Jon Iraola, Jon Kaminos, Asier Zubiria eta Iñigo Arratibel, hurrenez hurren. Amets bat beteko dute gaur. JULEN TELLERIA

«Zaila bai, ezinezkoa ez»

J. TELLERIA/M. IRAOLA TOLOSA

Zirrara berezia piztu du herrian
gaur 20:00etan Tolosak eta Bi-
dasoak elkarren aurka jokatu-

ko duten Kopako partidak. Ilusio han-
dia dute jokalariek, beti jarraitu izan
duten taldearen aurka arituko baitira.
Ez da ez edonolako aurkaria. Europa-
ko Txapeldun izandakoak dira irunda-
rrak, nahiz eta orain ezer gutxi gera-
tzen den talde hartatik. Arazo ekono-
mikoak medio, bigarren mailara jaitsi
eta taldea berregituratu behar izan

mailan jokatu behar zuen, baina Le-
hen Nazional mailako organigrama
aldatu zen, eta plaza bat eskaini zie-
ten. «Hasieran uste genuen astakeria
bat izango zela. Ikaratuta geunden,
baina guztiz kontrakoa izaten ari da».
Ligan seigarren dira, eta bigarrena bi
puntura dute. «Hamalau puntu dauz-
kagu, eta denboraldi osoan hamar pi-
latzea aurreikusten genuen. Beraz,
oso pozik gaude».

Taldean duten giroak zerikusi han-
dia du emaitza horietan. «Ezin da ho-
bea izan. Entrenatzera eta partidak
jokatzera gogoz joaten gara. Larun-
bat askotan afariak egiten ditugu el-
karrekin. Eta horrez gain bideoa eta
abestia egin ditugu. Ederki pasatzen
dugu denok batera».     

Nola ikusten dute Tolosa Irunen?

Tolosan bakarrik ez, kanpotik ere ba-
loratzen da zuzendaritzak eskuba-
loiarengatik egindako lana. Bidasoa-
ren jarduna gertutik jarraitzen duten
bi kazetariren iritzia bildu du Tolosal-
deko Atariak. Biek ala biek, talde tolo-
sarraren proiektuaren sendotasuna
azpimarratu dute: «Gipuzkoan azken
aldian progresio gehien izan duten
taldeen artean dago. Ez litzateke
arraroa izango, Zilarrezko Ohorezko
Mailan ikustea bizpahiru urtetan.
Gainera, nabarmentzekoa da harro-
biarekin egiten ari den lana, hori bai-
ta bai eskubaloiak jorratu behar
duen bidea» dio Jurdan Arretxe Noti-
cias de Gipuzkoako kazetariak. Iñaki
de Mujika, Onda Vascako kazetariak,
berriz, Tolosako kasua «oasi» bat dela
adierazi du: «Gaur egun bizirik irau-
ten duen proiektu orok errespetu eta
miresmen osoa merezi du. Errazena
bere horretan uztea litzatekeelako.
Eskubaloia kirol bezala basamortu
bat da, eta Tolosa, basamortu horren
barnean, oasi bat».

zuten, pasa den urtean berriro ere le-
hen mailara igotzea lortu zuten arte.
Zaila izango dute aurkaria mendera-
tzea, baina «ezinezkorik ez da».

Ideia horrekin daude Jon Kaminos,
Jon Iraola, Asier Zubiria eta Iñigo Arra-
tibel jokalariak. Baita gainontzekoak
ere. «Taldea gogo handiz dago, beti
bezala, dena emateko prest», azaldu
dute. Izan ere, beraientzat «oso bere-
zia» izango den zerbait da. 

Orain artean, Bidasoa jarraitu izan
dutela azaldu dute. Pasa den urtean,
igoera jokatu zueneko azken parti-

dan izan ziren taldeko hainbat kide.
Aurten ere izan dira Bartzelonaren
aurka jokatu zuenean. «Ilusio handia
daukagu, Euskal Herrian ez baitago
maila honetako beste talderik. Gai-
nera, partida ofiziala da».

Hala ere, teorian, irundarrak talde
indartsuagoa diren arren, tolosarrek
badute ezustekoa emateko esperan-
tza. «Partida perfektua egin beharra
dago, baina zertxobait erlaxatzen ba-
dira, ez digu erraz utziko. Ez daukagu
beldurrik, ez baitugu galtzekorik». Ira-
baziz gero, aldiz, «kristorena» izango

litzatekeela diote. Horretarako jende-
aren babesa ere garrantzitsua izango
dela diote. «Jende asko espero dugu,
baina ez daitezela ikustera soilik eto-
rri, gogor anima dezatela ere bai».
Giro paregabea espero da Usabalen,
txaranga eta guzti. 

Eskubaloia hedatzen

Tolosak lan eskerga egin du azken ur-
teotan, herrian eta eskualdean kirol
hau hedatzeko. «Bide onetik» doazela
diote. Ikusi besterik ez da harrobiko
taldeetan izaten ari diren gorakada:
«Alebin, infantil eta jubenil mailan tal-
deak dauzkagu. Alebinetan esatera-
ko, lehengo urtean zazpi ume zeuden
eta aurten 19. Nesken taldea ere ba-
dugu». Urtero, ume horiek mantendu
eta talde gehiago sortzea da Tolosa-
ren helburu nagusia.  

Kirol arloan bakarrik ez, zaletuen
artean ere eskubaloia modan jartzen
ari da. «Duela bizpahiru urte ez zen
eskubaloia existitzen Tolosan. Orain
ia 300 pertsona etortzen dira parti-
dak ikustera. Kanpoko partidetara
ere etortzen da jendea gurekin auto-
busean». Gaurkoarekin, jende gehia-
go «harrapatu» nahi dute, hurrengo-
an 300 beharrean, 400 –edo gehia-
go– izan daitezen. «Gazte jende asko
etortzen da. Atsedenaldietan, kan-
txara ateratzen dira jokatzera. Lehen
hori ez zen gertatzen, eta ona da».

Gainera, pasa den urtean igoera
bikoitza lortu zuen. Bigarren Nazional

Tolosa CF eskubaloi taldeak Bidasoa Irunen aurka jokatuko du gaur, 20:00etan
Usabal Kiroldegian. Lehen mailako taldea da irundarra, eta amets bat betetzea dela

diote jokalariek. Gogotsu eta partida txukun bat egiteko esperantzarekin daude
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Jon Sarasua • Idazlea

«Euskarak badu nondik
arnasa hartu eta nondik

arnasa eman»

Alegiako Udazken
Kulturalaren azken
ekitaldia izango da
astelehenean

IGOR AGIRRE ALEGIA

Euskararen egoera eta etorkizuna
Euskal Herrian eta Alegialdean izen-
burupean eskainiko dute hitzaldia
datorren astelehenean Jon Sarasua
(Aretxabaleta, 1966) eta Xabier
Bengoetxea tolosarrak. Kultur etxe-
an egingo dute hizkuntzaren inguru-
ko gogoeta arratsaldeko 18:00etan.

Urte honetako irailean publikatu
du bere azken liburua aretxabalta-
rrak, Hiztunpolisa  Liburuan dauden
hainbat ideien inguruan mintzatuko
da datorren astean.
Zeri buruz mintzatuko zara  hitzal-

dian?

Niri Hiztunpolisaren inguruan hitz
egiteko eskatu zidaten. Hortik abia-
tuta, euskararen egoera eta norabi-
dea aztertuko dugu, ez euskal herri-
tik begiratuta, baizik eta tokian toki-
ko guneetatik. Ondoren, gaia
herrira jaitsiko dugu.
Liburuaren sarreran aipatzen duzu

eztabaida pizteko egindako hitzal-

dien tonua dutela liburuaren zati

batzuek, asteleheneko hitzaldira

ere eztabaida sortzeko asmoare-

kin al zatoz?

Helburua azkenean ideia batzuk
partekatzea da, hortik aurrera nire
aldartea ez da probokatzailea. Nire
asmoa zalantza eta begiratu batzuk
mahai gainean jartzea besterik ez
da. Eztabaida baino gehiago nahia-
go dut elkarrizketa sortzea eta hor-
tik aurrera posizio ezberdinen ezta-
baida sortzen bada, primeran.
Gaur egun, zein norabidetan dago-

ela euskara esango zenuke?

Iruditzen zait erantzuna oso konple-
xua dela. Erantzun oso sinplistak
ematen ohituak gaude gai honen in-
guruan, uste handiak eduki dituen
hamarraldi batetik gatoz eta irudi-
tzen zait gero eta gehiago ari garela
konturatzen edozein gizarte aldake-
taren konplexutasunaz. Gainera,
uste dut, euskararen egoeraren in-

guruan ezin dugula sinplifikatu, pa-
radoxa bat barruan daukan egoera
bat da eta. Alde  batetik, asko aurre-
ratu da eta hori denari balio eman
behar zaio ondo egin diren gauzeta-
tik ikasi eta jarraitzeko. Beste alde-
tik, desafio berrien aurrean gaude
eta egoera ez da pozik eta lasai ego-
teko modukoa. Uste dut konplexuta-
sun hori gestionatzen ikasi beharre-
an  gaudela

2013ko irailean publikatu duzu

zure azken liburua, Hiztunpolisa.

Bai, liburuak bi alde ditu. Batetik, oi-
narri batzuk agertzen dira euskara-
ren eta euskaltzaletasunaren etor-
kizunaz pentsatzeko. Beste zazpi
kapituluak, berriz gogoeta organiko-
ak dira, hau da, organoentzat pen-
tsatuak. Hezkuntzari begira, euska-
raren gizarte erakundeen antola-
kuntzari begira, hedabideei begira
eta kulturgintzari begira egindako
segida bat da. Debaterako materia-
la izan nahi du Hiztunpolisak.
Zein egoeratan dago momentu

honetan euskaltasuna?

Asko sinplifikatuz, gutxienez bost
hamarralditan aldapa igoera gogor
bat egin berri eta aldapa igo izana-
ren arnas estuarekin.  Aldapa buka-
tu eta tontorra zetorrela uste genue-
nean, tontorreko lautada beharrean
beste malda bat daukagula ohartze-
ko puntuan gaudela esango nuke.

Zertan egin du huts orain arte?

Eta asmatu?

Trantsizio inguruan egon zen une
ireki hori beharbada hobeto aprobe-
txatu zitekeen ilusio eta kontsentsu
gehiagorekin. Kritikoak eta autokri-
tikoak izateko moduan gara, atzera
begiratuta, uste dut, euskaldunok
ezin dugula pozik egon politikari da-
gokionean.
Ondo berriz, gauza askotan ibili ga-
rela esango nuke. Herri ekimenetan
oinarrituta hizkuntzarentzat azpiegi-
turak sortzen erreferenteetako bat
gara mundu mailan. Argi dago horko
estrategia batzuk ondo funtzionatu
dutela eta goraldi nabarmen bat
egin dugula azken hamarkadetan.
Bi indar abertzaleek euskararen

inguruan hartu ditzaketen eraba-

kietan adostasunak egoteak bi-

dea erraztuko luke? 

Zalantzarik gabe. Dibergentzia poli-
tikoak zilegi izan daitezke baina ez
dago irtenbiderik hau bezalako
gaietan adostasun batera iritsi ezik.
Uste dut oso beharrezkoa dela eus-
kararen mugimenduak diskurtso
autonomo bat garatzea.
Esaldi honekin amaitzen duzu Hiz-

tunpolisa: «Badu nondik arnasa

hartu euskararen tentsio-nekeak.

Badu nori arnasa eman ere». Ze-

nen inguruan ari zara?

Iruditzen zait euskararen amets hau
ez dela amets isolatua, sakonean
korapilo unibertsal bati lotua dagoe-
la baizik. Batetik, guk egiten duguna
ez da isolatua. Bestetik, guk egiten
duguna ez da indiferentea munduko
beste prozesu baterako. Euskarak
badu nondik arnasa hartu eta nori
arnasa eman.
Tolosaldean zein egoeratan dago-

ela euskara esango zenuke?

Tolosaldeko egoera hartuko lukete
beste eskualde askok Euskal He-
rrian. Tolosaldeko egoerak indar- gu-
neak badituela uste dut. Inguruko
erabilera eta dinamika batzuen be-
rri jakin dut eta uste dut oso interes-
garriak direla. Hain zuzen ere,gauza
hauen inguruan idatzi eta ideiak an-
tolatzen ditugunok, gauzak ondo
egiten diren lekuetatik dugu gehien
ikasteko.

Oso erantzun
sinplistak ematen
ohituak gaude gai
honen inguruan»

Jon Sarasua, irakasle den HUHEZI fakultatean. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS
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Farmaziak

Agenda

irakurle taldeak jorratuko duena.
Tolosako kultur etxean, 19:30ean.

ZIZURKIL. Kirol Astearen ekitaldien
barruan, Tai Chi ikastaro azkarra
izango da Atxulondo kultur etxean,
19:30etik 20:30era. 

AMASA-VILLABONA. Oinkari dantza
taldeak, larunbatean, 18:00etan,
Olaederra kiroldegian ‘Itsasoaren
emazteak’ ikuskizuna eskainiko du.
Sarrerak,  www.kutxasarrerak.com
helbidean edo Amasa kafetegian.

TOLOSA. Eguberri Umama diskoa-
ren aurkezpena izango da larunba-
tean, Leidorren, 21:00etan. Sarre-
rak 12 eurotan www.kutxasarre-
rak.net webgunean daude salgai. 

ZINEMA

TOLOSA. Leidor zine aretoko zine fo-
rumean, Solo Dios perdona jatorriz-
ko bertsioan ikusteko aukera izan-
go da, 19:15ean eta 21:45ean.

TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere
gain hartzen egunkarian adierazita-
ko esanen eta iritzien erantzukizu-
nik. 

DEIALDIAK

GAUR

IBARRA. Subegi kultur elkartean
Stop Etxe Kaleratzeaken hitzal-
dia, 19:00etan. Bertan Ibarrako
kasuaz hitz egingo dute, eta hi-
tzaldiaren ondoren mahai ingu-
rua egingo dute. 

AMASA-VILLABONA. Basarri sor-
tu zeneko 100. urteurrenean,
hainbat ekitaldi antolatu dituzte.
19:00etan Andoni Egaña eta Ana
Zarina arituko dira gaiaren ingu-
ruan. 19:30ean, Bat-bateko kan-
tuaren ehunaz hitz egingo du Jon
Sarasuak . 20:00etan,  Ana Zari-
na Palafox mexikar trobadorea
ariko da, Estilos y formas estrófi-
cas de la improvisación en los gé-
neros de músicas tradicionales
en México gaiaren harira.
20:30ean, bertso saioa: Ana Zari-
na Palafox (Mexiko) eta Andoni
Egañaren (Euskal Herria) eskutik.

BIDEGOIAN. Bidania-Goiatzeko
Txinkorta eskolako Ernio guraso
elkarteak LOMCEri buruzko hi-
tzaldia antolatu du. Hau horrela
izanik herritar guztiak edo nahi
duen guztia gonbidatzen du ber-
tan izatera. 20:30ean hasiko da
Txinkorta eskolan bertan.

TOLOSA. Tolosaldea Libre doku-
mentalaren aurkezpena egingo
dute, Tolosako kultur etxean,
19:00etan. 

TOLOSA. Garazi Kamio idazlea-
ren Beste norbaiten zapatak libu-
rua izango da gaurko Galtzaundi

JON MIRANDA TOLOSA

Kilometroak 2013 festaren making-
off-a ikusteko aukera izango da la-
runbatean Tolosako Leidor aretoan.
Urte osoan zehar Pablo Dendaluze
tolosarra aritu da Kilometroen ingu-
ruko ekitaldietan irudiak biltzen.
Beste zeregin bat ere izan du: jende-
ak borondatez egin duen lanaren
testigantza jasotzea. 

«Bilerak, obrak, entseguak... mila
bitxikeria egon dira horietan eta
bestelako ikuspegi hori jasotzen
saiatu naiz erreportajean». Kilome-

troekin zerikusia izan duten ekitaldi
guztietan izan da presente bideogile
tolosarra eta jendeak, oro har, ondo
hartu du kamara: «Hainbestetan
ikusi naute ni neu, dekoratuaren
parte ere izan naizela. Konfiantza gi-
roa sortu da jendearen eta nire arte-
an». 

Urtean zehar izan den giro ona da
Pablo Dendaluzek nabarmendu
duena. «Lan gogorra izan da Andoai-
nen testigua jaso genuenetik egin-
dakoa. Saturazio uneak ere izan
dira, baina beti gailendu da giro
ona». Larunbatean, Leidorren eskai-
niko den dokumentalean hori isla-
tzen saiatu dira.

Kontsumo propiorako balioko du
prestatutako bideoak. Baina balia-
garria izango zaie etorkizunean fes-
ta hau antolatzeko ardura dutenei:

Kilometroetako atzeko
lanaren testigantza iruditan

Kilometroak 2013 festaren
urte osoko lana biltzen
duen dokumnetala
eskainiko dute Leidorren

Urtebetean Kilometroak jaia antolatzen eginiko lana ikusi ahal izango da dokumentalean. ATARIA

«Lan honetan ikusten da gauzak
nola planifikatu, antolatu, bidera-
tu... Orioko ikastolakoei bideoa ikus-
tea gomendatuko nieke». 

40 minutu irauten duen lana ikus-
teko aukera izango da larunbatean
12:00etan hasita. Bertaratzen dire-
nei DVD bat emango zaie opari.
«Urte guztiko 15 bideo biltzen dituen
bilduma izango da, ekitaldiz ekitaldi
urteari errepasoa ematen diona»,
azaldu du Dendaluzek. 

Sarrerak eskuragarri izango dira
Orbela tabernan eta ikastolako idaz-
karitzan, helduentzako 3 eurotan
eta umeentzako euro batean. 

«Bideo hau ikusteko aukera baka-
rrenetakoa izango da, eta beraz, jen-
dea animatu nahi dut bertara», argi-
tu du bideogileak.  
• ataria@ataria.info•


