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Itxura berritua eman nahi izan diote ostatuari. JON MIRANDA
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egunean zabaldu eta «pozik» daude erantzunarekin 6

«Kontzertuek eta lehiaketek
urte guztian eginiko lana
erakusteko balio didate»
Irurarra zortzi urterekin hasi zen akordeoia ikasten, eta hemezortzi urterekin,
ikasketak Finlandiako Helsinkiko Sibelius Akademian egitea erabaki zuen 4-5
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politikoengatik bidaiatu
zuen Argentinara» 
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Danbor hotsik gabe ere San Sebastian
eguna ospatu daitekeela erakutsi dute
Berastegi, Orendain, Berrobi eta Leaburun San Sebastian ermita
bana dute; meza, askari eta dantzak izan dituzte ospakizunetan 2
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Tolosaldea

Berastegi, Orendain,
Berrobi eta Leaburun
ospatu zuten atzo
meza eta askariekin 

IMANOL GARCIA LANDA 

Eskualdean ez zen atzokoan danbor
hotsik entzun, baina ospatu zen San
Sebastian eguna. Berastegi, Oren-
dain, Berrobi eta Leaburuk parteka-
tzen dute zerbait: San Sebastiani
eskainitako baseliza. Ez da herriko
santu nagusia, nolabait esateko,
baina urtean behin bederen, baseli-
za horietan meza ospatzen da eta
ondoren hamaiketakoa edo merien-
da egiten da. 

Berastegi izan ohi da lehena os-
pakizunetan. Leitzara joateko bide-
aren ondoan dago San Sebastian
baseliza, mendi muino batean. Ez
dago errepiderik, eta oinez joan be-
harra dago, maldan gora belardi ba-
tetik. Atzo dozena inguru pertsona
elkartu ziren bertan, meza entzun,
erlikiari muina eman eta gero ha-
maiketakoa egiteko. Garai batean
eskolatik joaten ziren bertara, orain
70 urte esaterako, baina gero ohitu-
rak aldatzen joan dira.

Orendain izan zen bigarrena eki-

San Sebastian, baselizatik baselizara

Herriko dantzariek emanaldi oparoa egin zuten Leaburuko San Sebastian baselizaren aurrean. I.G.L.
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Hamaiketako jendetsua egin zuten Orendainen. Gero, Eltxo elkartera leku aldatu ziren bazkaria egitera. I.G.L.

Berastegiko San Sebastian ermitan dozena bat herritar elkartu ziren. Eskuineko irudian, Berrobin, meza ondoren merienda egiten. I.G.L.

taldiekin hasten. Txistulariek lagun-
duta, Herrigunetik San Sebastian
baselizara joan etorria egiteko ohi-
tura dute, tartean meza eginez. Ha-
maiketako jendetsua egin zuten on-
doren erabilera anitzeko eraikine-
an, eta bertan, Orendaingo
Sorginak taldeak aipamen berezia
egin zieten hiru herritarrei. Batetik,
Julian Urkolari eta Geno Mendiburu-
ri, adinak ez dietela gaztetasuna
kendu esanez. Bestetik, Pakita Or-
maetxeari, «gure historiari lotuta
dauden herriko baserrien inguruan
egindako lan onagatik, eta Oren-
daingo herriaren izen ona lau haize-
tara zabaltzeagatik». 

Berrobin ere meza izan zuten atzo
arratsaldean eta ondoren merienda
egin zuten ermitan bertan. 20 per-
tsona inguru elkartu ziren, eta gogo-
ra ekarri zuten aspaldiko ohitura
dela bertan meza egitearena. 

Leaburu izan zen azkena San Se-
bastian eguneko ospakizunetan.
Meza egin eta gero dantzariek saioa
egin zuten, eta jende ugari elkartu
zen ikustera. Dantzan aritu ziren
haurrak eta gazteak, eta San Se-
bastian martxaren doinuekin hasi-
ta, emanaldi oparoa eskaini zuten.
Saioaren ondoren merienda egin
zuten Zazpi Bide elkartean.



Cesar Arrondo • La Platako unibertsitateko irakaslea

«Euskal Herriarentzat desio dugu
Argentinak 1816tik duen burujabetza»

Zizurkilgo Hernandorena kultur elkarteak gonbidatuta Iriarte
kultur etxean aritu zen igandean eta, besteak beste,
Argentinako euskaldunek duten ikuspuntuaz hitz egin zuen 

JON MIRANDA ZIZURKIL

Askotariko jatorria du Cesar Arron-
dok (Laprida, Argentina, 1955).
Amaren aldeko aitona-amonak sui-
tzarrak eta maputxeak zituen. Aita-
ren aita, aldiz, Antzuolan (Gipuzkoa)
jaiotakoa zen eta Kubako gerratik
ihesi, 1898an erbesteratu zen Ar-
gentinan. Nafarroako erreinuak har-
tzen zituen lurralde guztietako jato-
rria duela dio, harro, Arrondok, aita-
ren ama Izpurakoa (Nafarroa
Beherea) baitzuen. Ez du hutsik egi-
ten urtero Bilbon euskal presoen es-
kubideen alde egiten den manifes-
taziora, eta bisita baliatu du aspaldi-
ko lagunak agurtzeko.
Zein harreman duzu Zizurkilekin

eta Hernandorena elkartearekin?

La Platan jaio nintzen eta bertako
unibertsitatean historia irakasten
dut. Duela zortzi urte Eusko Jaurlari-
tza eta La Platako unibertsitatearen
arteko hitzarmen baten ondorioz
euskarazko irakurle postua sortu
genuen. Euskal Herritik irakasle bat
bidaltzen dute urtero eta argentinar
euskaldunon komunitatean euska-
rara gerturatu nahi dutenei aukera
ematen zaie gure hizkuntza ikaste-
ko. Hain zuzen, unibertsitatera gon-
bidatu genuen bigarren irakaslea
Maialen Azkue zizurkildarra 
izan zen. Urteotan harremana man-
tendu dut berarekin eta baita, Her-
nandorena elkartekoekin ere. Be-
raz, Euskal Herrira urtero egiten du-
dan bisita baliatzen dut Zizurkilera
etorri eta bertako lagunekin egote-
ko.
Lagundu duzu, baita ere, Otañoren

inguruko ikerketetan.

Pello Mari Otaño bertsolari izateaz
gain, Buenos Aireseko lehen euska-
ra irakaslea izan zen. Saioak emate-
ko erabiltzen zuen gramatika eta
ikasleen inguruan egiten zituen oha-
rrak topatu genituen. Dokumentazio
hori guztia Euskal Herrira ekarri eta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku
utzi genuen dohaintzan. Gaur egun
eskuizkribuak Koldo Mitxelena kul-
turunean daude ikusgai. Gainera,
ezustean jakin genuen La Platako
hilerrian ehortzia dagoela Otaño eta
bere ondorengoen ezaguera ere
egin genuen. Informazio hori guztia
Hernandorena kultur elkarteak argi-
talpen batean bildu zuen eta nik ber-
tan parte hartu nuen artikulu bat
idatziz. Argentinako euskaldunok
estimu handitan dugu Otaño eta ho-
rren lekuko da unibertsitatean egin
genion omenaldia.

Zein da diasporaren egoera Ar-

gentinan?

Nire espezialitatea Argentinako his-
toria garaikidea da, baina behar ba-
tek bultzatuta euskal gaiak ere az-
tertu izan ditut: diaspora, erakunde-
ak, inmigrazioa, erbestea... eta
euskal prozesu politikoan ere badut
interesa. Kontuan hartu behar da,
200 euskal etxe daudela mundu
osoan barreiatuta eta horietatik
100 Argentinan. Ni euskal etxeen fe-
derazioko lehendakariordea izan
naiz eta ezagutu ditut handiak eta
indartsuak diren etxeak eta beste
batzuk txikiagoak direnak. Esan be-
harra dago, diasporak desafio han-

dia duela hurrengo 10-15 urtetara-
ko. Inoiz gertatu ez dena pasako da:
euskal etxeak bigarren, hirugarren
eta laugarren belaunaldi euskal-ar-
gentinarren esku geratuko dira.
Haiek eman beharko dute euskal
nazioaren testigantza Argentinan
eta gure kultura eta eskubide politi-
koen alde egin beharko dute.
2016ko uztailaren 9an beteko dira
200 urte Argentina burujabe dela,
guretzako ohore bat da hori eta
nahiko genuke borondatea ager-
tzen duten munduko nazioek ere in-
dependentziarako aukera hori bera
izatea. Euskal Herrian hiru milioi
pertsona bizi dira eta diasporan sei.

Beraz, Irlanda, Israel edo Armeniako
estatuen sorreretan gertatu bezala
diasporak zer esana izan dezake
Euskal Herriko burujabetza proze-
suan.
Zuek prozesu horiek aztertzen di-

tuzue unibertsitatean.

La Platako Unibertsitate Nazionale-
ko Zuzenbide fakultatean estaturik
gabeko nazioen behatoki bat sortu
genuen duela hiru urte eta bertan
euskaldunak, katalanak edota kur-
duak aritzen gara geure arazoen be-
rri emanez. Mintegiak antolatu ditu-
gu eta Ameriketako jatorrizko he-
rrien inguruan azterketak egin izan
ditugu. Iaz saharauiarren eta kur-

duen testigantzak jaso genituen be-
hatokian eta herri bezala zailtasun
handiak pasatzen dituztela ikusi ge-
nuen, munduaren erdigunetik apar-
te dauden nazioak direlako. Herri
horiek, hala ere, badute eskubidea
burujabe izateko. Berdina Katalu-
niako prozesuarekin. Ilusio handiz
ikusten dugu osatu den gobernu be-
rria eta 18 hilabete hauek giltzarri
izango direla uste dugu, Katalunia
errepublika independente bihur da-
din.
Nola ikusten duzu gaur egun Eus-

kal Herrian egoera politikoa?

EH Bilduk azken hauteskundeetan
izan duen beherakadak arreta
eman dit. Ahal Duguk izan duen
arrakasta deigarria egin zait baina
jendeak badu eskubidea ilusioa iza-
teko. Ezin da esan botoa nori ema-
ten zaionaren arabera, jendeak ba-
tzuetan ondo eta bestetan gaizki
bozkatzen duenik. EH Bildu osatzen
duten alderdiek orain patxadaz egin
beharko dute gogoeta, ez bakarrik
estrategiak, baizik eta proposame-
nak ere herritarrei ondo komunika-
tzeko. Ni Eusko Alkartasunaren al-
dekoa naiz, Argentinan ere badugu
alderdi horren babeserako talde
bat. Bere garaian, Arnaldo Otegi li-
bre uzteko manifestazioan parte
hartu nuen eta kalean ikustea espe-
ro dut apirilean. Aurtengo udazkene-
an izango diren hauteskundeei begi-
ra EAEn EH Bilduren gobernu bat
ikusi nahi nuke, Otegi lehendakari
eta Urizar lehendakariorde direla.
Desafio handia dugu aurtengo urte-
aren amaieran eta uste dut koalizio-
ak pertsona egokiak aukeratuko di-
tuela erronka horretarako.
Baduzu esperantza etorkizunean?

Gure aitona zenak arrazoi politiko-
engatik bidaiatu zuen Argentinara.
Nik uste nuen Euskal Herria inde-
pendente bat ikusiko nuela, baina
egia da luze doala auzia. Zazpi mila
urtekoa da euskararen historia eta
kate luze horretan beste katebegi
bat izan gara gu, herri honen eskubi-
de demokratikoen aldeko aldarri ba-
ketsua bere baitan eraman duen ka-
tebegia. Guk ikusten ez badugu hu-
rrengo belaunaldiek ezagutuko dute
independentzia. Nire ustez, elemen-
tu batzuk beharrezkoak dira politika
egiteko: umiltasuna eta besteen
pentsaerarekiko errespetua. Norbe-
rak bat egin behar du esaten duena-
rekin eta malgua izan behar du,
mundua oso aldakorra baita. Arazo
berdinei badago irtenbidea modu
askotara ematea. 

Cesar Arrondo euskal jatorria duen argentinarra Euskal Herrian bisitan izan da egunotan. ATARIA
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Maialen Azkue, Argentinan
aritu zen irakasle 2009an

Zizurkilgo ezagun baten bitartez ezagutu zuen Maialen Azkuek (Zizurkil, 1985) Cesar Arrondo. Eusko Jaurlaritzak
eta La Platako unibertsitateak sinatu zuten hitzarmenaren harira euskara irakasle baten bila zenbiltzan. Curri-
culuma aurkeztu, Arrondorekin elkarrizketa egin eta irakasle hautatu zuten. 10 hilabete eman zituen La Platan.

Magisteritza ikasketak eginak zituen eta euskara klase batzuk emanak ere bai. Argentinan antzeko ikasleekin
egin zuen topo: «Gehienek hizkuntzaz ez zekiten ezer, baina aukera libreko ikasgai bat zenez, ikasle denek inte-
res handia agertzen zuten euskararekiko eta euskal kulturarekiko. Baziren euskal jatorria zutenak, baina ez zen
denen kasua». Eroso aritu zen Azkue euskara irakasten La Platako unibertsitatean.

«Oso esperientzia ona izan zen niretzako, gehienbat aberasgarria arlo pertsonalean». Argentinarako egonaldia
Hego Amerikako beste hainbat herrialde ezagutzeko baliatu zuen zizurkildarrak.



Ostiralean, Kulturtruk egitasmoaren barruan, trukeko kontzertua eskaini zuen Aranburu jauregian. URA ITURRALDE

Lore Amenabar • Akordeoi-jotzailea

«Norberak disfrutatzen duen bitartean
besteari disfrutaraztea, hori da musika»

Akordeoia jotzea du
pasio irurarrak, eta
Helsinkira joana da
ikasketak egitera

IOSU ITURRIOZ DORRONSORO
IRURA

Lore Amenabar irurarra jaioterritik
hiru milioi kilometrora bizi da; Fin-
landiako hiriburuan, Helsinkin. Urru-
ti egonda ere, bere betiko zaletasu-
na elikatzen dihardu. Akordeoia jo-
tzea du pasio, eta ikastera joan da
haraino, hobetzeko nahia asebete-
tzera. Txikitatik miresten dituen
akordeoilari ospetsuak ditu irakas-
le. Urteetan gogor lan egiteak badu
bere saria. Lore Amenabarrek hogei
urte besterik ez ditu eta akordeoia-
ren munduan koska esanguratsuak
igotzen ari da. 

Hala, urteetan hain urrun izan di-
tuen irakasleen talentura gertura-
tzen ari da pixkanaka. Hemendik
denbora batera, akordeoilari gazte-
txoenek beste talentuz, teknikaz eta
esperientziaz beteriko akordeoilari
bat izango dute irakasle. Bide horre-
tan da, behintzat, Amenabar.
Ia bizi osoa daramazu akordeoia

jotzen.

Zortzi urte nituela Loatzo musika es-
kolan jotzen hasi nintzen. Anoetan
zein Iruran, eskola honek eskainita-
ko klaseetara joaten nintzen. Urteak
pasatzen zihoazen eta akordeoia jo-
tzen jarraitzen nuen. Hamalau urte-
rekin, Donostiako Francisco Escu-
dero Musika Kontserbatorio Profe-
sionalean onartu ninduten. Bertan,
lau urte igaro nituen. Adinez nagusi
izan bezain laster, Helsinkiko Sibe-
lius Akademiara joan nintzen, Goi
Mailako Akordeoi ikasketak egitera. 
Afizio eta ofizio duzu akordeoia.

Zortekoa sentitzeko moduan

zara, ezta?

batek pianoa, gurasoek ere akorde-
oia... Zortzi urterekin musikan hasi
nahi nuela argi nuen, hortaz. Akor-
deoiarena ez nuen hain argi. Ez
nuen ideia argirik baina akordeoia
jotzen hasi nintzen. Familiako baz-
karietan aita akordeoia jotzen ikus-
ten nuen behin eta berriz eta uste
dut bera ikusteak piztu zidala grina.
Zein ezaugarri izan behar ditu

akordeoilari on batek?

Koherentzia. Horixe da lehen ezau-
garria, garrantzitsuena. Obra bate-
an teknika jakin bat erabiliz gero, ka-
rrera osoan barrena teknika horre-
kin koherente izatea ezinbesteko
baldintza da. Norberaren abaniko
musikala zabaltzea ere oinarrizkoa
da. Espezializatzea oso ondo dago,

baina alor guztiak ukitzea ere oso in-
teresgarria da. Aro guztietako obrak
koherenteki interpretatzeko gai iza-
nez gero, goi mailako akordeoilari
izatera irits zaitezke. Denetik pixka
bat izatea, gauza jakin batetik asko
izatea baina garrantzitsuago da ni-
retzat. 
Ezaugarri horien guztien bila Fin-

landiaraino joan zinen. Musikaren

arloan, zer eskaintzen dizu herrial-

de horrek Euskal Herrian topatu

ezin duzuna?

Hemezortzi urterekin nire ikasketak
non bete erabakitzeko unea iritsi zi-
tzaidan. Hiru aukera nituen. Batetik,
Donostiako Musikenean hastea.
Bertan, Iñaki Alberdi izango nuen
irakasle eta berarekin klase bat iza-
tea niretzat ohorea litzateke, egun
munduan dagoen akordeoilari one-
netariko bat baita. Bestetik, Zarago-

zako Conservatorio Superior de Mú-
sica de Aragón delakoan Angel Luis
Castaño-rekin ikasteko aukera
nuen. Txikitatik nire gustuko akorde-
oilaria izan da. Azken aukera, Hel-
sinkiko Sibelius Akademian Mika
Väyrynekin ikastea zen.

Hamabi urte nituela, Mika Väyry-
nen Andoainera akordeoi kontzertu
bat eskaintzera etorri zen. Bertara
joan nintzen. Hamabi urterekin hasi
berria nintzen mundu honetan eta
nazioarte mailan hain ospetsua zen
akordeoi jotzailearen kontzertua
ikustera joan nintzen. Ordubete in-
guruko saioa eskaini zuen. Zoraga-
rria izan zen (irribarrez dio). Gaur
egun hainbatetan pentsatzen dut
ea nola lortu zuen hamabi urteko
ume hura ordubetez jarraian eserle-
kuan mugitu ere egin gabe egotea.
Egun hartatik aurrera, Mikarenga-
nako nire mirespena izugarria izan
da.

Gauzak horrela, hemezortzi urte-
rekin ez nuen zalantza gehiegirik
izan. Asko zor diodan Salvador Para-
dak Mika Väyrynenekiko erreferen-
tzia oso onak eman zizkidan. Para-
dak Sibelius Akademian sartzeko
frogetarako prestatzen lagundu nin-
duen. Hainbatetan nire bigarren
aita dela aipatzen dut; bere lagun-
tzarik gabe auskalo orain non egon-
go nintzatekeen. Behin Sibelius Aka-
demian onartuta, Finlandiara joatea
erabaki nuen. Kultura berri bat eza-
gutzeak, nire ingelesa hobetzeak
eta beste makina bat arrazoiek ere
erabakia hartzen lagundu zidaten,
noski.
Punta-puntako akordeoi-jotzaile-

ak dituzu irakasle, ezta? 

Nahiz eta Finlandiara iristean nire
erronka Mikarekin ikastea izan,
hainbat arrazoi bitarteko, Matti Ran-
tanen izan zen nire irakasle. Goi
mailako akordeoilaria hau ere. Urte-
ro Arrasateko Akordeoi Lehiaketa fa-
matuan hainbatetan epaimahaiki-
de lanean aritua, besteak beste. Ika-
ragarri erakutsi dit. Munduan
barrena milaka kontaktu ditu eta
hauen artean ibiltzen inor ez bezala
daki. Horretan hoberena da. Bera
irakasle izanda, kontaktu ikaragarri
ditut, mundu honetan mugitzen,
guztia kudeatzen... ikasi dut. 

Baina beti izan dut Mikarekin
ikasteko gogoa. Berarekin harrema-
netan jarri nintzen, eta ni ikasle iza-
tea proposatu nion. Mikaren ikasle
izatea ordea, ezta lan mardula. Oso
ikasle gutxiren irakaslea da. Ideia
bat egitearren, hamabost klase-
kide gara eta lauren irakaslea da
soilik. Arazo hauek ekidin eta azke-
nean nire irakasle izatea lortu nuen.
Bigarren ikasturtean –iazko urte-
an– izan nuen irakasle. Paregabea
berarengandik ikastea, benetan!
Zure formakuntzan pisu handia

izan dute eta izango dute maila

goreneko bi akordeoi-jotzaile ho-

riek. Baina, norberaren esfortzu-

rik gabe ezinezkoa da iritsi zaren

lekura heltzea.

Erdi mailatik goi mailarako saltoak
aldaketa handia eragin zidan. Erdi
mailan irakaslea zure gainean dau-
kazu. Hamasei urte besterik ez ditu-
zu eta irakaslearen jarraipena guz-
tizkoa da. Aste honetan lehiaketa
hau prestatu behar dugu, orain zati
hau ikasi, hurrengoan bestea... Ira-
kaslea duzu gidari. Baina, goi maila-
ra iristean guztia aldatzen da. Anto-
lamendua norberak egin beharreko
lana da. Irakaslea gidaritza lanetik
jarraitzaile lanetara pasatzen da.
Zure lana gainbegiratzeaz eta zuri
hainbat instrukzio emateaz ardura-
tzen da. Puntu honetan norberak la-
nik egiten ez badu, akabo! Ez duzu
lagunduko zaituen irakaslerik. On-
dorioz, nik neuk planifikatzen dut
nire urte osoa; zein lehiaketetan
parte hartu, egunean entseguari
zenbat ordu eskaini, zein kantu jo
eta zein ez...

Eskainitako esfortzuari dagokio-
nean, musikarion dedikazioak han-
dia izan behar du. Ordu pila bat pa-
satzen ditugu eta horretan. Nire ka-
suan, esaterako, klase orduez gain
egunean, bataz beste, bost ordu iga-
rotzen ditut akordeoia eskuetan du-
dala. Instrumentua bera jotzea ez
ezik, tekniken, teoriaren eta beste
hainbat gairen ikasketa prozesuari
ere eskaintzen diot denbora. 
Urteotan egindako lan horren frui-

tu dira goi mailako lehiaketetan

irabazitako sariak. Zein esanahi

dute zuretzat?

Hemezortzi urte bete arte aurrez ai-
patutako Arrasateko lehiaketan par-
te hartu nuen. Eta egia esan oso
ondo joan zitzaidan. Gipuzkoako
lehiaketa da ofizialki, baina, Espai-
niako hainbat lagun etortzen dira
lehiatzera. Bi aldiz irabaztea lortu
nuen eta garaipen horiek aurrera ja-
rraitzeko indar handia eman zida-
ten. Lehiaketetan postu ona lortze-
ak hobetzen jarraitzeko kemena
ematen du.

Hemezortzi urte bete nituenean,

Euskadiko Musikari Gazteak lehia-
ketan parte hartu nuen. Kasu horre-
tan, akordeoi-jotzaileak soilik lehia-
tu beharrean, edozein instrumentu
jotzen duten musikariak lehiatzen
dira. Bi alditan irabazi nuen.

Nazioarterako saltoa joan den
maiatzean eman nuen. Klingenthal
Accordion Competition eta Coupe
Mondiale lehiaketetan, hain zuzen
ere. Lehen kasuan laugarren postua
lortu nuen, bigarrenean aldiz, zazpi-
garren. 

Nire lana munduari erakusteko
balio didate lehiaketek. Azken bate-
an, nik akordeoia ez dut soilik nire-
tzako ikasten, baizik eta musika egi-
tearren ikasten dut. Eta zer da musi-
ka? Norberak disfrutatzen duen
bitartean besteari disfrutaraztea.

Bai kontzertuek eta bai lehiaketek
urte guztian eginiko lana erakuste-
ko balio didate, eta, aldi berean, jen-
dearengandik errekonozimendua
jasotzeko. Gainera, jendea ezagu-
tzeko ere aukera paregabea da. Mu-
sikaren mundua kontaktuen mun-
dua da. Akordeoiaren mundua hain
da txikia, denok ezagutzen dugula
elkar.

Lehiaketetan aritzeak ez ezik kon-

tzertuak eskaintzeak ere badu

bere xarma. Joan den ostiralean

Ura Iturraldek eginiko argazki

erreportajearengatik trukean

Aranburu Jauregian kontzertua es-

kaini zenuen, besteak beste.

Nire ideia izan zen. Facebooken bi-
tartez izan nuen Kulturtruk egitas-
moaren berri, eta Ura Iturralde ar-
gazkilari ezin hobea dela jakinda,
trukea proposatu nion. Hunkigarria
izan zen. Harrera oso ona izan zuen;
etxean jotzea beti da polita. Familia,
lagunak, ezagunak dituzu zuri begi-
ra, eta beste modu batera jotzen
duzu. Azken finean, urte asko etxe-
an jotzen ez dudala, eta faltan bota-
tzen nuen. Esperientzia zoragarria,
hortaz. Uraren argazkiak paregabe-
ak dira eta berak ere nik uste kon-
tzertuaz disfrutatu zuela.
Denbora daramazu kanpoan. Eus-

kal Herrira itzultzeko asmoarekin

joan zinen?

Argi dut nire etxea hau dela eta beti
izango dela [Euskal Herria]. Ez dakit
non bukatuko dudan, ordea. Urtean
bitan etorriko naiz ziur, familia ez
ezik, lagunak eta hitzez azaldu ezin
diren beste hainbat gauza faltan bo-
tatzen ditut. Baita argi falta ere (ba-
rre artean). Finlandian ez naiz ohar-
tzen baina bertara etorritakoan se-
gituan konturatzen naiz.

Goi Mailako Kontserbatorio bate-
an klaseak ematea da nire ametsa
eta hemen betetzea ez da erraza
izango. Kanpora joateko ez dut ara-
zorik, gustura bizi naiz atzerrian ere.
Baina oraindik azkarregi da non bizi-
ko naizen esateko.

Hari bat da,
behin

barruraino sartuta,
gainerako guztia

segidan etortzen da»

Denetik pixka
bat izatea,
gauza jakin

batetik asko izatea
baina garrantzitsuago

da niretzat»

Musikatik
bizitzea luxu bat

izango litzateke
niretzat. Kontziente

naiz utopikoegia 
ere izan daitekeela

ideia hori»

Musikaren
mundua

kontaktuen
mundua da»

Familiako
bazkarietan aita

akordeoia jotzen
ikusten nuen behin eta
berriz eta uste dut bera

ikusteak piztu zidala
grina»
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Bai, noski. Egun zenbait lehiakete-
tan parte hartu arren, ikaslea naiz
eta ezin guztiz ofizio dudala esan,
oraindik. Baina, musikatik bizitzea
luxu bat izango litzateke niretzat.
Kontziente naiz utopikoegia ere izan
daitekeela ideia hori. Batez ere, kon-
tzertuak lortzea zaila delako. Gure
kontzertuetara joaten den jendea,
oro har, mundu honetan murgilduta-
koa da normalean. Publikoa murri-
tza da, beraz.
Urrutira iritsi zara. Noraino iristea

da erronka?

Momentu honetan nazioartean ahal

bezain beste kontzertu eskaintzea
eta hori irakaskuntzarekin uztartzea
ditut erronka nagusi. Musikarion
lana kontzertuak ematean soilik oi-
narritzea oso-oso zaila da. Hortaz,
lan hori egiteaz gain, ospe handiko
Goi Mailako Kontserbatorioan kla-
seak ematea niretzat zoragarria
izango litzateke. Hori dela eta, dato-
rren urtean pedagogiari buruzko
masterra ikastea gustatuko litzaida-
ke. Etorkizunean halako master bat
izateak asko lagunduko lidake. 
Kontzertuak jotzearena behin eta

berriz aipatzen duzun gaia da.

Nola lotzen dituzu?

Behin musikaren munduan murgil-
duta zaudenean eta izen jakin bat
duzunean, kontaktu ugari egiten di-
tuzu. Horien bitartez, mundu hone-
tan are eta gehiago murgiltzen zara.
Hari bat da, behin barruraino sartu-
ta, gainerako guztia segidan etor-
tzen da. 
Hamaika musika instrumenturen

artean akordeoia aukeratu ze-

nuen. Zergatik?

Famili guztia musikaria dut. Aitona
klarinete jotzailea da, bi osabek
akordeoia jotzen dute, lehengusu

URA ITURRALDE



Ostiralean, Kulturtruk egitasmoaren barruan, trukeko kontzertua eskaini zuen Aranburu jauregian. URA ITURRALDE

Lore Amenabar • Akordeoi-jotzailea

«Norberak disfrutatzen duen bitartean
besteari disfrutaraztea, hori da musika»

Akordeoia jotzea du
pasio irurarrak, eta
Helsinkira joana da
ikasketak egitera

IOSU ITURRIOZ DORRONSORO
IRURA

Lore Amenabar irurarra jaioterritik
hiru milioi kilometrora bizi da; Fin-
landiako hiriburuan, Helsinkin. Urru-
ti egonda ere, bere betiko zaletasu-
na elikatzen dihardu. Akordeoia jo-
tzea du pasio, eta ikastera joan da
haraino, hobetzeko nahia asebete-
tzera. Txikitatik miresten dituen
akordeoilari ospetsuak ditu irakas-
le. Urteetan gogor lan egiteak badu
bere saria. Lore Amenabarrek hogei
urte besterik ez ditu eta akordeoia-
ren munduan koska esanguratsuak
igotzen ari da. 

Hala, urteetan hain urrun izan di-
tuen irakasleen talentura gertura-
tzen ari da pixkanaka. Hemendik
denbora batera, akordeoilari gazte-
txoenek beste talentuz, teknikaz eta
esperientziaz beteriko akordeoilari
bat izango dute irakasle. Bide horre-
tan da, behintzat, Amenabar.
Ia bizi osoa daramazu akordeoia

jotzen.

Zortzi urte nituela Loatzo musika es-
kolan jotzen hasi nintzen. Anoetan
zein Iruran, eskola honek eskainita-
ko klaseetara joaten nintzen. Urteak
pasatzen zihoazen eta akordeoia jo-
tzen jarraitzen nuen. Hamalau urte-
rekin, Donostiako Francisco Escu-
dero Musika Kontserbatorio Profe-
sionalean onartu ninduten. Bertan,
lau urte igaro nituen. Adinez nagusi
izan bezain laster, Helsinkiko Sibe-
lius Akademiara joan nintzen, Goi
Mailako Akordeoi ikasketak egitera. 
Afizio eta ofizio duzu akordeoia.

Zortekoa sentitzeko moduan

zara, ezta?

batek pianoa, gurasoek ere akorde-
oia... Zortzi urterekin musikan hasi
nahi nuela argi nuen, hortaz. Akor-
deoiarena ez nuen hain argi. Ez
nuen ideia argirik baina akordeoia
jotzen hasi nintzen. Familiako baz-
karietan aita akordeoia jotzen ikus-
ten nuen behin eta berriz eta uste
dut bera ikusteak piztu zidala grina.
Zein ezaugarri izan behar ditu

akordeoilari on batek?

Koherentzia. Horixe da lehen ezau-
garria, garrantzitsuena. Obra bate-
an teknika jakin bat erabiliz gero, ka-
rrera osoan barrena teknika horre-
kin koherente izatea ezinbesteko
baldintza da. Norberaren abaniko
musikala zabaltzea ere oinarrizkoa
da. Espezializatzea oso ondo dago,

baina alor guztiak ukitzea ere oso in-
teresgarria da. Aro guztietako obrak
koherenteki interpretatzeko gai iza-
nez gero, goi mailako akordeoilari
izatera irits zaitezke. Denetik pixka
bat izatea, gauza jakin batetik asko
izatea baina garrantzitsuago da ni-
retzat. 
Ezaugarri horien guztien bila Fin-

landiaraino joan zinen. Musikaren

arloan, zer eskaintzen dizu herrial-

de horrek Euskal Herrian topatu

ezin duzuna?

Hemezortzi urterekin nire ikasketak
non bete erabakitzeko unea iritsi zi-
tzaidan. Hiru aukera nituen. Batetik,
Donostiako Musikenean hastea.
Bertan, Iñaki Alberdi izango nuen
irakasle eta berarekin klase bat iza-
tea niretzat ohorea litzateke, egun
munduan dagoen akordeoilari one-
netariko bat baita. Bestetik, Zarago-

zako Conservatorio Superior de Mú-
sica de Aragón delakoan Angel Luis
Castaño-rekin ikasteko aukera
nuen. Txikitatik nire gustuko akorde-
oilaria izan da. Azken aukera, Hel-
sinkiko Sibelius Akademian Mika
Väyrynekin ikastea zen.

Hamabi urte nituela, Mika Väyry-
nen Andoainera akordeoi kontzertu
bat eskaintzera etorri zen. Bertara
joan nintzen. Hamabi urterekin hasi
berria nintzen mundu honetan eta
nazioarte mailan hain ospetsua zen
akordeoi jotzailearen kontzertua
ikustera joan nintzen. Ordubete in-
guruko saioa eskaini zuen. Zoraga-
rria izan zen (irribarrez dio). Gaur
egun hainbatetan pentsatzen dut
ea nola lortu zuen hamabi urteko
ume hura ordubetez jarraian eserle-
kuan mugitu ere egin gabe egotea.
Egun hartatik aurrera, Mikarenga-
nako nire mirespena izugarria izan
da.

Gauzak horrela, hemezortzi urte-
rekin ez nuen zalantza gehiegirik
izan. Asko zor diodan Salvador Para-
dak Mika Väyrynenekiko erreferen-
tzia oso onak eman zizkidan. Para-
dak Sibelius Akademian sartzeko
frogetarako prestatzen lagundu nin-
duen. Hainbatetan nire bigarren
aita dela aipatzen dut; bere lagun-
tzarik gabe auskalo orain non egon-
go nintzatekeen. Behin Sibelius Aka-
demian onartuta, Finlandiara joatea
erabaki nuen. Kultura berri bat eza-
gutzeak, nire ingelesa hobetzeak
eta beste makina bat arrazoiek ere
erabakia hartzen lagundu zidaten,
noski.
Punta-puntako akordeoi-jotzaile-

ak dituzu irakasle, ezta? 

Nahiz eta Finlandiara iristean nire
erronka Mikarekin ikastea izan,
hainbat arrazoi bitarteko, Matti Ran-
tanen izan zen nire irakasle. Goi
mailako akordeoilaria hau ere. Urte-
ro Arrasateko Akordeoi Lehiaketa fa-
matuan hainbatetan epaimahaiki-
de lanean aritua, besteak beste. Ika-
ragarri erakutsi dit. Munduan
barrena milaka kontaktu ditu eta
hauen artean ibiltzen inor ez bezala
daki. Horretan hoberena da. Bera
irakasle izanda, kontaktu ikaragarri
ditut, mundu honetan mugitzen,
guztia kudeatzen... ikasi dut. 

Baina beti izan dut Mikarekin
ikasteko gogoa. Berarekin harrema-
netan jarri nintzen, eta ni ikasle iza-
tea proposatu nion. Mikaren ikasle
izatea ordea, ezta lan mardula. Oso
ikasle gutxiren irakaslea da. Ideia
bat egitearren, hamabost klase-
kide gara eta lauren irakaslea da
soilik. Arazo hauek ekidin eta azke-
nean nire irakasle izatea lortu nuen.
Bigarren ikasturtean –iazko urte-
an– izan nuen irakasle. Paregabea
berarengandik ikastea, benetan!
Zure formakuntzan pisu handia

izan dute eta izango dute maila

goreneko bi akordeoi-jotzaile ho-

riek. Baina, norberaren esfortzu-

rik gabe ezinezkoa da iritsi zaren

lekura heltzea.

Erdi mailatik goi mailarako saltoak
aldaketa handia eragin zidan. Erdi
mailan irakaslea zure gainean dau-
kazu. Hamasei urte besterik ez ditu-
zu eta irakaslearen jarraipena guz-
tizkoa da. Aste honetan lehiaketa
hau prestatu behar dugu, orain zati
hau ikasi, hurrengoan bestea... Ira-
kaslea duzu gidari. Baina, goi maila-
ra iristean guztia aldatzen da. Anto-
lamendua norberak egin beharreko
lana da. Irakaslea gidaritza lanetik
jarraitzaile lanetara pasatzen da.
Zure lana gainbegiratzeaz eta zuri
hainbat instrukzio emateaz ardura-
tzen da. Puntu honetan norberak la-
nik egiten ez badu, akabo! Ez duzu
lagunduko zaituen irakaslerik. On-
dorioz, nik neuk planifikatzen dut
nire urte osoa; zein lehiaketetan
parte hartu, egunean entseguari
zenbat ordu eskaini, zein kantu jo
eta zein ez...

Eskainitako esfortzuari dagokio-
nean, musikarion dedikazioak han-
dia izan behar du. Ordu pila bat pa-
satzen ditugu eta horretan. Nire ka-
suan, esaterako, klase orduez gain
egunean, bataz beste, bost ordu iga-
rotzen ditut akordeoia eskuetan du-
dala. Instrumentua bera jotzea ez
ezik, tekniken, teoriaren eta beste
hainbat gairen ikasketa prozesuari
ere eskaintzen diot denbora. 
Urteotan egindako lan horren frui-

tu dira goi mailako lehiaketetan

irabazitako sariak. Zein esanahi

dute zuretzat?

Hemezortzi urte bete arte aurrez ai-
patutako Arrasateko lehiaketan par-
te hartu nuen. Eta egia esan oso
ondo joan zitzaidan. Gipuzkoako
lehiaketa da ofizialki, baina, Espai-
niako hainbat lagun etortzen dira
lehiatzera. Bi aldiz irabaztea lortu
nuen eta garaipen horiek aurrera ja-
rraitzeko indar handia eman zida-
ten. Lehiaketetan postu ona lortze-
ak hobetzen jarraitzeko kemena
ematen du.

Hemezortzi urte bete nituenean,

Euskadiko Musikari Gazteak lehia-
ketan parte hartu nuen. Kasu horre-
tan, akordeoi-jotzaileak soilik lehia-
tu beharrean, edozein instrumentu
jotzen duten musikariak lehiatzen
dira. Bi alditan irabazi nuen.

Nazioarterako saltoa joan den
maiatzean eman nuen. Klingenthal
Accordion Competition eta Coupe
Mondiale lehiaketetan, hain zuzen
ere. Lehen kasuan laugarren postua
lortu nuen, bigarrenean aldiz, zazpi-
garren. 

Nire lana munduari erakusteko
balio didate lehiaketek. Azken bate-
an, nik akordeoia ez dut soilik nire-
tzako ikasten, baizik eta musika egi-
tearren ikasten dut. Eta zer da musi-
ka? Norberak disfrutatzen duen
bitartean besteari disfrutaraztea.

Bai kontzertuek eta bai lehiaketek
urte guztian eginiko lana erakuste-
ko balio didate, eta, aldi berean, jen-
dearengandik errekonozimendua
jasotzeko. Gainera, jendea ezagu-
tzeko ere aukera paregabea da. Mu-
sikaren mundua kontaktuen mun-
dua da. Akordeoiaren mundua hain
da txikia, denok ezagutzen dugula
elkar.

Lehiaketetan aritzeak ez ezik kon-

tzertuak eskaintzeak ere badu

bere xarma. Joan den ostiralean

Ura Iturraldek eginiko argazki

erreportajearengatik trukean

Aranburu Jauregian kontzertua es-

kaini zenuen, besteak beste.

Nire ideia izan zen. Facebooken bi-
tartez izan nuen Kulturtruk egitas-
moaren berri, eta Ura Iturralde ar-
gazkilari ezin hobea dela jakinda,
trukea proposatu nion. Hunkigarria
izan zen. Harrera oso ona izan zuen;
etxean jotzea beti da polita. Familia,
lagunak, ezagunak dituzu zuri begi-
ra, eta beste modu batera jotzen
duzu. Azken finean, urte asko etxe-
an jotzen ez dudala, eta faltan bota-
tzen nuen. Esperientzia zoragarria,
hortaz. Uraren argazkiak paregabe-
ak dira eta berak ere nik uste kon-
tzertuaz disfrutatu zuela.
Denbora daramazu kanpoan. Eus-

kal Herrira itzultzeko asmoarekin

joan zinen?

Argi dut nire etxea hau dela eta beti
izango dela [Euskal Herria]. Ez dakit
non bukatuko dudan, ordea. Urtean
bitan etorriko naiz ziur, familia ez
ezik, lagunak eta hitzez azaldu ezin
diren beste hainbat gauza faltan bo-
tatzen ditut. Baita argi falta ere (ba-
rre artean). Finlandian ez naiz ohar-
tzen baina bertara etorritakoan se-
gituan konturatzen naiz.

Goi Mailako Kontserbatorio bate-
an klaseak ematea da nire ametsa
eta hemen betetzea ez da erraza
izango. Kanpora joateko ez dut ara-
zorik, gustura bizi naiz atzerrian ere.
Baina oraindik azkarregi da non bizi-
ko naizen esateko.

Hari bat da,
behin

barruraino sartuta,
gainerako guztia

segidan etortzen da»

Denetik pixka
bat izatea,
gauza jakin

batetik asko izatea
baina garrantzitsuago

da niretzat»

Musikatik
bizitzea luxu bat

izango litzateke
niretzat. Kontziente

naiz utopikoegia 
ere izan daitekeela

ideia hori»

Musikaren
mundua

kontaktuen
mundua da»

Familiako
bazkarietan aita

akordeoia jotzen
ikusten nuen behin eta
berriz eta uste dut bera

ikusteak piztu zidala
grina»
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Bai, noski. Egun zenbait lehiakete-
tan parte hartu arren, ikaslea naiz
eta ezin guztiz ofizio dudala esan,
oraindik. Baina, musikatik bizitzea
luxu bat izango litzateke niretzat.
Kontziente naiz utopikoegia ere izan
daitekeela ideia hori. Batez ere, kon-
tzertuak lortzea zaila delako. Gure
kontzertuetara joaten den jendea,
oro har, mundu honetan murgilduta-
koa da normalean. Publikoa murri-
tza da, beraz.
Urrutira iritsi zara. Noraino iristea

da erronka?

Momentu honetan nazioartean ahal

bezain beste kontzertu eskaintzea
eta hori irakaskuntzarekin uztartzea
ditut erronka nagusi. Musikarion
lana kontzertuak ematean soilik oi-
narritzea oso-oso zaila da. Hortaz,
lan hori egiteaz gain, ospe handiko
Goi Mailako Kontserbatorioan kla-
seak ematea niretzat zoragarria
izango litzateke. Hori dela eta, dato-
rren urtean pedagogiari buruzko
masterra ikastea gustatuko litzaida-
ke. Etorkizunean halako master bat
izateak asko lagunduko lidake. 
Kontzertuak jotzearena behin eta

berriz aipatzen duzun gaia da.

Nola lotzen dituzu?

Behin musikaren munduan murgil-
duta zaudenean eta izen jakin bat
duzunean, kontaktu ugari egiten di-
tuzu. Horien bitartez, mundu hone-
tan are eta gehiago murgiltzen zara.
Hari bat da, behin barruraino sartu-
ta, gainerako guztia segidan etor-
tzen da. 
Hamaika musika instrumenturen

artean akordeoia aukeratu ze-

nuen. Zergatik?

Famili guztia musikaria dut. Aitona
klarinete jotzailea da, bi osabek
akordeoia jotzen dute, lehengusu

URA ITURRALDE



Irudia Ibarra

Alurrek banatutako saria

Galdaragileak aterako
dira Irura eta Anoetan

IRURA - ANOETA. Irurako eta Anoeta-
ko udalek eta Loatzo Musika Esko-
lak, kaldereroen kalejira bana anto-
latu dute urtarrilaren 29an. Anoetan
plazatik abiatuko dira 18:30ean eta
Iruran ordu berean aterako dira kul-
turunetik. Ondoren meriendak egin-
go dituzte elkarrekin kalejiretan par-
te hartuko duten gaztetxoek. Aldez
aurretik, urtarrilaren 27an egingo
dituzte entseguak bi herrietan
19:00etan: Anoetan Mikelasagasti
auditorioan eta Iruran Musika Esko-
lan. Entsegura zartaginak eta mai-
luak norberak eraman beharko di-
tuela jakinarazi du Loatzo Musika
Eskolak.

Igandean Lapurdira
irteera Aizkardirekin

AMASA-VILLABONA. Arrosatik abia-
tu eta Larla (700 metro) eta Jara
(812 metro) mendiak igoko dituzte.
Irulegi herrian amaituko dute irteera
datorren igandean, urtarrilaren
24ean. 21 kilometroko luzera duen
irteera izango da, eta  sei ordu pasa-
txo emango dituzte mendizaleek bi-
dea egiten. Igandean, 07:00etan
aterako dira Olaederra kiroldegitik
eta irteeran parte hartu nahi 
duenak, aldez aurretik eman behar-
ko du izena, 649 71 71 82 telefono
zenbakira iluntzetan deituta 
edo Aizkardiren lokalera gerturatu-
ta. Gaur da izen emateko azken egu-
na. 
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JON MIRANDA LARRAUL

San Tomas egunez utzi zuten au-
rreko arduradunek Larraulgo Herri
Ostatua eta zortzi egunetara hartu
zuten berriek. Elizabeth Jofreren fa-
miliak gogor egin zuen lan aurreko
urtearen bukaeran ostatuari ukitu
berri bat eman eta abenduaren 31n
dena prest edukitzeko. Urtezahar
egunean, eguerdian, herritar ugari
gerturatu zen inauguraziora.

«Itxura berritua eman diogu taber-
nari. Paretak pintatu eta musikare-
kin loturiko motiboak aukeratu ditu-
gu dekoraziorako», dio Jofrek. Ume-
entzako gustagarri egin nahi dute
tokia, jakin badakitelako Larraul
toki egokia dela familian egun pasa
egiteko. Alex Simonek ere gauza
bera nabarmendu du: «Herri lasaia
da gurea eta umeak jolasean ari di-
ren bitartean, gurasoak patxada
ederrean egon daitezke ostatuan

zerbait hartzen». 50 lagunentzako
prestatuta dagoen jantokian, ume-
entzako gune bat prestatu dute,
«helduak bazkaltzen ari diren bitar-
tean haurrak jolasean ibil daitezen».

Umeentzako zerbitzua eskain-
tzea da Herri Ostatuaren helburue-
tako bat: «Urtebetetze festak antola-
tu ditugu dagoeneko eta eskolako
umeentzako jantoki zerbitzua ema-
ten dugu. Jaunartze batzuk ere hi-
tzartuta dauzkagu maiatza aldera-
ko», esan du Jofrek. Eta txikiak beza-
la jomugan dituzte beste hainbat
sektore ere: «Buelta bat egitera etor-
tzen diren mendizaleak, herriko mu-
seoa ikustera datozenak, inguruko
herrietako biztanleak...». Simonek
badaki larrauldarrentzat bilgune ga-
rrantzitsua dela ostatua eta haiek
direla protagonista nagusi, «baina
zerbitzua zabaldu behar dugu ingu-
ruko herrietako jendearengana. Ho-
rretarako kalitate ona eta prezio
merkea uztartu behar ditugu». 

Eguneko menua 10,50 euroan,
plater konbinatuak, ogitartekoak,
gosariak, pintxoak, kroketak eta
eramateko pizzak prestatzen dituz-

Familian kudeatuko dute
Larraulgo Herri Ostatua
Urtezahar egunean
hartu zuten ardura eta
pozik daude orain
arteko martxarekin

te. «Ostegun iluntzetan pintxo potea
egiten dugu eta arrakasta izugarria
duten pintxoak ematen ditugu. Jaki
berriak dira eta jendeari probatzea
gustatzen zaio», dio Jofrek. Ostegu-
netan, beraz, taberna denbora luze-
agoz izaten dute zabalik. Ostiral eta
larunbatetan ere, 23:30ak arte ego-
ten da irekita. Bestela egunero goi-
zeko 09:00etatik aurrera zabalik
izaten dute eta Jofreren esanetan,
«eskatu ahala aritzeko prest gaude.
Sukaldea irekita egongo da gose da-
goena asetzeko».

Etxekoak lanerako pronto

Elizabeth Jofrek eramango du Herri-
ko Ostatuaren ardura nagusia, bai-
na ondoan izango ditu etxekoak la-
guntzeko prest. Alex Simon senarra
eta Cristian, Juan Carlos eta Natxo
semeak. «Euren lan eta ikasketeta-
tik libratzen direnean tabernara ger-
turatzen zaizkit laguntzera».

Aurreko urtarrilaren 13an ipuin
kontaketa saioa egin zuten eta au-
rrera begira kultur ekitaldi gehiago
antolatzeko asmotan dira Herri Os-
tatuko arduradun berriak.

Ezkerretik eskuinera, Natxo, Eli, Alex, Juan Carlos eta Cristian. Aurrean Ariadne, etxeko txikiena. JON MIRANDA

Alurr Dantza Taldeak urtero bezala txartelak atera ditu bere gastuei
aurre egin ahal izateko. Aurten, euskal dantzak lantzen aritzen diren
haurrek behar duten materiala eskuratzeko erabiliko da dirua. Aipa-
tu txartelak dantza ikasleek saltzen dituzte. Urtarrilaren 13an egin
zen zozketa, eta sariduna Axun Ibarbia izan da. Ramon Gartziak di-
seinatutako antzinako bi jantzi edo 420 euro zen saria, eta saridunak
dirua aukeratu du. ATARIA
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A. IMAZ AMEZKETA

Amezketako Larrunarri pilotalekuan
jokatuko da Euskal Herriko Pilota El-
karteen Arteko Txapelketaren fina-

la, larunbatean, 17:00etatik aurre-
ra. Alde batetik Tolosako Aurrera
Saiaz iritsi da finalera, eta bestetik,
Usurbilgo Pagazpe. Finalaren ba-
rruan hiru partida jokatuko dituzte:
lehena lau t’erdikoa, bigarrena fron-
toi osoan buruz buru, eta hirugarre-
na binakakoa. Bi partida irabazten
dituenak txapela jantziko du. 

Aurrera Saiazen, ezustekorik ez
bada, ondorengo pilotariek jokatu-

Aurrera Saiaz pilota
elkartea aukera
paregabearen aurrean
Euskal Herriko Pilota
Elkarteen Arteko
Txapelketaren finala
etzi jokatuko da

ko dute: Iñaki Arratibel ataunda-
rrak, Beñat Urretabizkaia ikaztegie-
tarrak, eta Eneko Labaka eta Xabier
Telletxea albizturtarrek.

Usurbilen eskualdeko pilotari bat
egongo da, izan ere, Xabier Urbieta
asteasuarrak Pagazperekin joka-
tzen du. Beste pilotariak Quina, San-
txo eta Dorronsoro izango dira. 

Maila handiko partidak aurrei-
kusten dira, etzi, Amezketan. 

IÑAKI LOPETEGI

Eneko Labaka • Aurrera Saiazeko pilotaria

«Urretabizkaia eta Telletxea une
honetan punta-puntan daude»

Finalean Eneko Labaka albizturta-
rrak binakako partida jokatuko du,
aurrelari bezala. 
Final polita geratu da. 

Garrantzi handia hartu duen txapel-
keta bilakatu da Amezketakoa. Ha-
sieratik hasi eta finaleraino iritsi
gara, pixkanaka-pixkanaka. Nire us-
tez ere final polita geratu da. 
Espero al zenuten horra iristea? 

Talde polita genuela bagenekien.
Baina beste elkarteak ere oso gogo-
rrak ikusten genituen. Ez dakit fina-
lera iristea espero genuen, baina
bai gora iristea. 
Sasoiko harrapatu zaituzte txa-

pelketak. 

Egia esan Urretabizkaia eta Telle-

txea une honetan afizionatu mailan
punta-puntako pilotariak dira. Go-
rrotxategi, Urbieta eta Santxo ahaz-
tu gabe. 
Zu zeu ere ez zara atzean geratzen. 

Azken txapelketetan nahiko partida
politak atera zaizkit. Aurrelariek bo-
lada onak eta txarrak izaten dituzte,
eta esango nuke nahiko momentu
onean nagoela. Tantoak amaitzen
dezente asmatzen ari naiz, eta ea fi-
nalean horrelako partida bat egiten
dudan. 
Non ikusten duzu gakoa? 

Urretabizkaiak irabaztea lortuko
balu, beste bietan borrokatu behar-
ko genuke. Nola jokatu pentsatzen
aritu gara. Ziurrenik binaka jokatuko
dut Telletxearekin. Urbieta-Gorrotxa-
tegiren aurka jokatuko dugu ziurre-
nik, eta oso zaila izango da. Ea ezus-
tekoa ematen dugun eta txapela Au-
rrera Saiazera ekartzen dugun. 

IÑAKI LOPETEGI

Xabier Urbieta • Pagazpeko pilotaria

«Oraindik ez dakigu ziur bakoitzak zein
partida jokatuko duen»

Finalean Xabier Urbieta asteasua-
rrak lau t’erdiko partida edo binaka-
koa joka dezake. 
Usurbileko taldearekin ariko zara

finalean. 

Duela 2-3 urte joan nintzen bertara,
eta aurten, bigarren aldiz finalera
iristea lortu dugu txapelketa hone-
tan.  
Final gogorra aurreikusten da. 

Denok ondo ezagutzen dugu elkar,
eta ez da ezusteko handirik egongo.
Ez dakigu nola aterako diren beste-
ak, guk ere ez daukagu argi gurea.
Partida onak ateratzea espero
dugu, jendea gustura gelditzeko. 
Binaka jokatu duzu orain arteko-

an. 

Bai, baina finalean nola jokatuko
dugun oraindik ez dakigu. 
Again lau t’erdian? 

Lau t’erdian jokatzea asko gustatzen
zait, binaka bezala. Frontoi osoan

Santxo da elkarteko indartsuena,
eta ziurrenik hor berak jokatuko du. 
Non egongo da gakoa? 

Lehen bi partidak irabaztea erabaki-
garria izango litzateke, baina oso
zaila denez, binaka erabakiko dela
uste dut. Ea horra ahal dugun indar-
tsuen iristen garen. 
Eta hor, Telletxea edo Arratibele-

kin, Eneko Labaka. 

Esperientzia handiko bi atzelari
dira. Telletxeak gehiago duela uste
dut, baina Arratibelek jokatuta ere
oso gogorra izango da. 
Zaletuak ere eramango dituzue. 

Asteasutik eta Usurbildik jendea jo-
ango dela uste dut, edo horrela es-
pero dugu behintzat. 

Estanis Arsuaga 
Tolosa Eskubaloi taldeko kapitaina

«Dena ez baduzu
ematen egurra
jaso dezakezu»

Tolosa Eskubaloia sailkapen nagusiaren lehen
postuan dago, lehen itzulia amaitu ondoren;

helburua gero eta hurbilago dago

ASIER IMAZ TOLOSA

Bigarren itzulia gogorra izango dela
dio Estanis Arsuaga kapitainak.
Hala eta guztiz ere, igoera fasera jo-
ateko borroka egingo dute. 
Zein da lehen itzuliaren balan-

tzea? 

Sailkapenean lehenengo gaude,
baina hala eta guztiz ere itzuli gogo-
rra izan da. 13 partida irabazi ditu-
gu, bat galdu eta beste bat berdin-
du. Galdu genuena gol askogatik.
Topera ez baldin bazara ateratzen,
partidak galtzeko eta egurra jaso-
tzeko aukera dagoela ikusi dugu. 
Ondo hasi zineten. Gero bi partida

ezin irabazi gelditu zineten, aurka-

ri zuzenen aurka. Ondoren berriz

bolada ona iritsi da. 

Goran egongo diren taldeen aurka
tartean jokatzea tokatu zitzaigun.
Eibar, Anaitasuna, Huarte... horien
aurka zailagoa da. Huarteren aurka
galdu egin genuen, eta hurrengo
partida, Anaitasunarekin berdindu.
Beste partida batzuk egon dira 
kaxkarrak, baina irabaztea lortu di-
tugunak. Partida onak ere jokatu di-
tugu.
Bigarrenari bi puntu ateratzen diz-

kiozue, baina hirugarrena bost

puntura duzue.

Trapagaran doa bigarren. Liga hasi
aurretik lau izen entzuten ziren. Tra-
pagaran horietako bat zen. Barakal-
dok maila galdu zuen iaz, eta horko
jokalari batzuk Trapaganera joan zi-
ren. Huarte izan da ezustekoa. Ei-
bar, aldiz, ez zen hain ongi hasi, eta
gero dena irabazi du, Huarte eta
Anaitasunari azken jardunaldietan.
Hirugarren daude bost puntura. Bi-
garren itzulia ere oso gogorra izango
da. Puntu tarte hori ongi etorriko zai-
gu, beraiek presio gehiago izango
baitute. Partidaren bat galtzen bal-
din badute tartea handiagoa izan
daiteke. Gure kasuan, lasaitasun
hori badugu; bat galdu arren, hor ja-
rraituko baikenuen. 
Zenbat taldek jokatzen dute igoe-

ra fasea? 

Lehen bi postuetan amaitzen dute-
nek. Igoera fasea estatu osoko ha-
mabi talderen artean jokatzen da.
Oso zaila da. Hamabi horietatik hiru
taldek bakarrik lortuko dute igoera.

Orain gure mailan sei liga jokatzen
dira estatu osoan. Hurrengo katego-
rian Espainia osoan liga bakarra
dago. 
Futbolarekin alderatuta, orain Bi-

garren B Mailan zaudete, beraz. 

Eta igotzen dena Bigarren Mailan
egongo litzateke; Asobal Liga baino
maila bat beherago. Gure mailako
hainbat taldek inbertsio handia egin
dute, eta jokalari batzuk dirua ko-
bratzen dutela ere entzun dugu.
Fase horretara iristen bagara, jende
oso onaren aurka jokatuko genuke. 
Iaz Eibarrek eta Anaitasunak joka-

tu zuten fase hori. Zer moduz ibili

ziren? 

Ez dakit partida bakar bat ere iraba-
zi zutenik. Azken postuetan gelditu
ziren.  
Hala eta guztiz ere, polita izango

da horra iristea? 

Oso. Madrilen edo ez dakit non joka-
tzea tokatuko litzaigukeen. Jendea
ari zaigu fasera joanez gero, gurekin
bidaiatuko lukeela esanaz. Oraindik
urruti dago, ordea. Eta tartean inau-
teriak... Esan ohi da Tolosako talde-
ek bera egiten dutela inauterien on-
doren. Ea ez den horrelakorik gerta-
tzen.  
Iazkoa baino talde osoagoa ema-

ten du aurtengoak, sendoagoa. 

Iaz etorri ziren batzuk joan egin zi-
ren, eta beste batzuk hemen geratu
dira; gustura. Jendea hobeto ezagu-
tzen dute. Maila handiko jokalariren
bat ere etorri da aurten, eta horrez
gain, jubenilak ere indartsu iritsi
dira: Uranga, Ziganda... Esan daite-
ke, bai, aurtengo taldea zentzu bate-
an osoagoa dela. 

TOLOSAESKUBALOIA.EUS
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Ataria-k 
Bai 
Euskarari 

Tolosaldeko
gizarte 
eragileak

12:30. Nobela Beltza elkarriz-
keta
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik 
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Ikusi Irratia: Iñaki 
Apalategi
23:00. Geure Altxorrak. Iraia
Elias
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik

GAUR

Goiza hotza izango da, eta
eguerdi partean eguzkiak eguna
goxatuko du. Hego haizearekin
tenperatura zertxobait altuago ge-
ratuko da, 13-14 gradu. Zeruak ai-
tzakia gutxi, goiz partean behe lai-
no pixka bat eta ondoren erdi eta
goi mailako hodeiak azalduko
zaizkigu. Oso giro polita.

BIHAR 

Hodei gehiago ikusiko di-
tugu, eta hego haizea ere indar
handiagoz sartuko zaigu. Tenpera-
turak gora egingo du 15 graduren
bueltan ibiliz. Arratsalde partean
zerua estaltzen joango zaigu,eta
baliteke azken orduan zaparrada-
ren bat botatzea, baina giro atsegi-
na izango da.

IKER IBARLUZEA

TOLOSALDEKO ATARIAK ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako 

esanen eta  iritzien erantzukizunik.

DEIALDIAK
AMASA-VILLABONA. Santio
Zine Kluban, Juicio de faldas fil-
ma eskainiko dute, doan,
17:00etan, Gurean. 
ADUNA. Bizi Aduna dokumenta-
la, 19:00etan, kultur aretoan.
BIDANIA-GOIATZ. Santa Ageda
bezperarako entsegua, erabile-
ra anitzeko gelan, 21:00etan. 
IKAZTEGIETA. Baratze parkea-
ren gaineko bilera, udaletxeko
balioanizteko gelan, 19:00etan.
TOLOSA. Love & Mercy filma ja-
torrizko bertsioan, leidoreen,
19:15 eta 21:45ean. 

ERREDAKZIOA 

TOLOSALDEKO ATARIA-k bi urteko langa
pasata, papereko euskarrian beste
pausu bat eman eta aurpegi berriz
jantziko ditu, bai astekaria eta baita
egunkaria ere. Azal eta mami, disei-
nu berria estreinatuko du ostiraleko
astekariak, eta hilaren 26ko egunka-
riak asteartean.

Danel Agirrek izan du ardura hori,
TOLOSALDEKO ATARIA-ko lan taldearekin
batera. Zertan oinarritu den galdetu
diogu Agirreri ATARIAren maketa disei-
nuak egiteko: «Egunkaria, aldizkariak
eta webguneak begiratzen ditut, eta
irteten diren tipografia berrien gaine-
an ere egoten naiz, «letra hau noiz-
bait erabili behar dut ba!» burutik sa-
rri pasatzen zaidan esaldia da adibi-
dez. Baina inspirazioarekin kontuz
ibili beharra dago. Mota guztietako
mugak izaten ditugu gurean (tekniko-
ak, diseinuak egunero erabili behar
dituen jendearen aldetik), eta prakti-
kotasuna ezinbestekoa da». 

Irakurleak baino kazetariak izan
ohi ditu buruan: «Denbora askoz
gehiago pasatzen da diseinua erabil-
tzeko errazago nola egin pentsatzen
elementuen itxura  edertu nahian
baino», gaineratu du.

Bi adar dituen enborra, egunkaria
eta astekaria, moldatu beharra inte-
resgarria iruditu zitzaion Agirreri lane-
rako. Baita «dagoeneko existitzen zi-

Papereko euskarria azal
eta mamiz berrituko da 
‘Tolosaldeko Ataria’-ren
egunkari eta astekaria
molde eta estilo berriz
jantziko dira bihartik 

ren eta beste norbaitenak ziren irudi
korporatibo, kolore eta formatuak
errespetatzeko baldintza ere». Era
berean, «askatasun osoarekin baino
erronka handiagoa izaten da igaro
ezin dituzun marrekin aritzea. Beste-
en lana errespetatzera behartzen
zaitu, eta autokritika egitera eta pen-
tsatuta zenituen ideia asko kanpoan
uztera lehendik zegoenarekin ondo
konbinatzen ez badute». Diseinatzai-
learen esanetan, «ezinbestekoa da
etxekoei entzutea, beraiek erabiliko
dutelako diseinu hori eta haiek eroso
egotea ezinbestekoa baita». 

Komunikabideek, tartean-tartean,
diseinuz aldatu ohi dutela galdetuta:

«Noizean behin publikoari hemen ja-
rraitzen dugula eta etorkizunean he-
men jarraitzeko bokazioa dugula esa-
teko modu bat da nire ustez».  

Eta «konpetentziak baino askoz
itxura zabarragoa ere ez du inork edu-
ki nahi. Krisiaren urteetan, egunkari
askok lehen baino orri gutxiago inpri-
matzen ari zirela kamuflatzeko ere
baliatu izan dituzte diseinu aldake-
tak», dio Danel Agirrek. «Mundu ideal
batean, lehen ere txukun ekoizten
den informazio emaria hobeto antola-
tzeko eta aurkezteko balio behar
luke, eta etxeko diseinatzaileek erra-
zago eta lanabes egokiagoekin lan
egin dezaten».

09:00-11:00: Pasahitza albis-
teak, solasaldia gazteekin, Odei
Esnaola Kale kantoitik, makro-
biotika, lehiaketa eta Antton Te-
lleriaren eguneko abestia.
11:00-12:00. Hamaiketakoa

Alegialdeko albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak 

16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena.
21:00. Ataria iluneko 

ardi beltzak saioa.


