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ALTZO IMAZEN PAGOA, HERRI ORDEZKARI
Imaz bertsolariak landatu zuen duela 180 urte Paula Jauregirekin ezkondu zenean. Ordutik «familia
ezaugarri» honek zazpi belaunaldi lotu ditu. Harreman horrek Europako Zuhaitza bilaka dezake  //5
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«Bertsolaritzaren
dokumentazio zentroa
existitzea mirari bat da»
NERE ERKIAGA XDZ-KO KOORDINATZAILEA

Xenpelar Dokumentazio Zentroak antolatuta, kantagintza tradizionala aztertuko
da bihar Villabonan egingo den jardunaldian. Aurreko bi urteetan, antzerkigintza 
eta ipuingintza, euskarazko ahozko bi generoak landu dira //3

Tolosa eta
tolosarrak
ardatz, Euskal
Pizkundean //2

ASTEAZKENA
2016/10/26 
4. urtea, 568. zenbakia
107.6 fm
www.ataria.info
URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 77 €



Iñigo Terradillos  

Euskal literaturak bizi izandako
garai emakorraren izena da Eus-
kal Pizkundea. XIX. mendeko bi-
garren erdialdetik XX. mendeko
lehen erdira bitarte iraun zuen
eta, hain justu, pizkundea gaitzat
hartu du Tolosako Udaleko Hiz-

kuntza Politika sailak, hitzaldi sor-
ta antolatzeko. Gaur izango da bi-
garren hitzordua, Tolosarren era-
gina euskararen eta abertzaleta-
sunaren arteko harremanetan
izenburupean, Mikel Aizpururen
eskutik, 19:30ean, pleno aretoan.
Hizlari ariko zara, baina antola-
kuntza ere zure ardura izan da.

Bai. Tolosako Udalak Euskal Piz-
kundearen inguruko ziklo bat an-
tolatzeko eskatu zidan. Horrela,
batetik, saiatu naiz euskararen
historiaren arloan azken urteo-
tan –nire ustez– egindako lan ga-
rrantzitsuenak Tolosara ekartzen.
Eta, bestetik, egitasmoa Tolosan
izanik eta Tolosak Euskal Pizkun-
dean izan duen leku berezia eza-
gututa, Tolosaren, pizkundearen,
euskararen eta abertzaletasuna-
ren arteko lotura hori egiten aha-
leginduko naiz ni neu, hitzaldian.
Zergatik izan zuen Tolosak ha-
lako pisua?
Tolosaren moduko beste herri edo
hiri batzuetan ez zeuden hainbat
ezaugarri elkartu ziren Tolosan.
Ez zen kasualitate bat izan baina,

beharbada, pertsona jakin batzuk
egon izan ez balira, eragin hori ez
zatekeen hain handia. 
Zein izan ziren, bada, ezaugarri
horiek?
Batetik, inprenta tradizioa zuen
garai hartako Tolosak, Eusebio
Lopezen inprentak eta haren au-
rreko sare oso batek ehundutakoa.
Era berean, euskarari berebiziko
garrantzia eman zioten hainbat
pertsona bizi ziren Tolosan. Uste
dut, bi elementu horien uztartze-
ak egin zuela, Tolosak euskara
idatziaren garapenean hainbeste-
ko pisua izatea.
Inprenta tradizio horrek erraz-
tuko zuen lan horiek argitara-
tzea, ezta?
Bai, baina ez da hori bakarrik. Az-
peitiak ere bazuen inprenta, eta
garai hartan Azpeitia Tolosa baino
askoz ere euskaldunagoa zen.
Kontua da, ez dela bakarrik in-
prenta behar; ideiak sortu eta sus-
tatuko dituen norbait ere behar
da. Eta, horretan, Eusebio Lopez
pertsona garrantzitsua izan zen;
ahalegin berezia egin zuen euska-
razko lanak argitaratzeko eta, an-
tzina argitaratutakoak, irakurle
modernoentzat berrargitaratze-
ko. 
Lopezez gain, Euskal Pizkun-
deko hainbat izen ezagun ere
Tolosa ingurukoak ziren.
Hitzaldian bereizketa egingo dut.
Alde batetik, badaude pertsona
laikoen izen oso ezagunak, politi-
ka eta kultura lotu zituztelako. Eu-
sebio Lopezen semea Isaak Lopez
Mendizabal izan liteke bat, eta
baita Xabier Lizardi, Antonio Ma-
ria Labaien, Doroteo Ziaurriz edo
Jose Izagirre ere. Horiek guztiek
abertzaletasuna eta kulturgintza
batu zituzten, ez baitu esan nahi,
euskararen alde dauden guztiak
abertzaletasunaren alde daude-
nik. 
Bestetik, hiru apaizen izenak

ere aipatuko ditut. Bat ez zen Tolo-
sarra, andoaindarra zen: Patrizio
Orkaiztegi. 43 urtez Tolosako pa-
rrokoa izan zen, eta uste dut berak
markatu zuela euskararen aldeko
lan hori. Bere ondotik etorri ziren
Jose Ariztimuño Aitzol eta Jose
Mokoroa tolosarrak; bereziki Ai-
tzolek eragina izan zuen Euskal
Pizkundeko mugimenduan. Mo-
koroak, berriz, gerra hasi aurretik,
pizkundearen norabidearen ingu-
ruko zenbait kritika zabaldu zi-
tuen, eta gerrak apurtu zuen nahi-
ko interesgarri izan zitekeen haus-
narketa bat. 
Bigarren Euskal Pizkunde bat
ere izan zen, ezta?
Bai, baina beste oinarri batzuekin.
Pertsona horietako gehienek, ge-
rra hasi zenean, erbestera jo behar
izan zuten. Isaak Lopez Mendiza-
bal bera, adibidez, Argentinara
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«Euskarari berebiziko
garrantzia eman zioten hainbat
pertsona bizi ziren Tolosan»
MIKEL AIZPURU
HISTORIAN DOKTOREA

Abertzaletasunaren sorburu eta garapena
bereziki aztertu izan ditu hainbat ikerketa eta
argitalpenetan, eta horren guztiaren zati bat
eskainiko du, gaur, Tolosan.
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Alokagai

Taberna-jatetxea.Martxan da To-
losan, eta jende euskalduna bilatzen
da. Informazioa: 607690403 (Mi-
kel).

Lan eskaintza

Dendaria.30-40 urte bitarteko
neska euskalduna behar da Tolosako
zapata denda batean, lau hilabetez,
lanaldi osoan lan egiteko. Salmenta
esperientzia izatea baloratuko da.
Bidali curriculuma: zapatadendato-
losa@gmail.com.

IRAGARKI LABURRAK

joan zen, eta Franco hil bitarte ez
zen itzuli. Aitzol bera fusilatu egin
zuten eta Jose Izagirre eta Doroteo
Ziaurriz erbestean hil ziren. Per-
tsona horietako gehienak ez zeu-
den, Tolosa aldatu egin zen, fran-
kismoa nagusi zen, eta pizkunde
hark oinarri berriak izan zituen. 
Hausnarketa horrek, beraz, ez
zuen jarraipenik izan?
Neurri batean bai. 1950ean proze-
su bati ekin zioten, Jakin-en ingu-
ruan, Arantzazun. Bertan Moko-
roak eta beste zenbaitek pisu han-
dia izan zutela uste dut, eta
pizkundeak euskara bideratzeko
moduaz egindako kritikak berrin-
dartu egin ziren 1950ean. 
Zein izan zen Mokoroaren kri-
tika?
Euskara euskal nortasunaren isla
nagusia dela zioen. 1950-1960 ha-
markadetan euskaraz hartu zuen

euskal nortasunaren lehen lerroa,
baina nortasun hori defendatzeko
modua oso desberdina zen. Mo-
koroak, apaiza izaki, kristautasu-
na ezarri zuen nortasun horretan,
eta 1960tik aurrera, erlijioaren pi-
sua oso txikia da nortasun horre-
tan. 
Zure ustez, nola eragin du Eus-
kal Pizkundeak egindako la-
nak, egungo gizartean?
Euskara eguneroko ahozko hiz-
kuntza izateaz gain, hizkuntza
idatzia ere izaten lagundu zuten,
eta lehentasuna eman zioten kez-
ka horri. Orduan ere, Gipuzkoa,
Bizkaia eta Nafarroako iparralde-
an euskaldunak ziren nagusiki,
baina euskara idatziak oso toki gu-
txi zuen. XIX. mende bukaeran,
ordea, euskara mundu moderno
horretara egokitzen hasi zen, eta
egokitze lan horretan sortutako
erakunde eta aldizkarietan, pisu
handia izan zuten zenbait tolosa-
rrek.  
Lan handia egin zuten horreta-
ra iristeko, ezta?
Bai, izan ere, garai hartan jende as-
kok pentsatzen zuen euskaraz hitz
egitea ondo zegoela, baina euska-
raz idazteak edo eskolara erama-
teak ez zuela merezi. Garai harta-
koa da Unamunoren diskurtso
ezaguna, euskara bere aberasta-
sun osoan jaso eta hilobiratu egin
behar dela zioena; bizitza moder-
norako ez zuela balio zioen. 

«Euskara eguneroko
ahozko hizkuntza
izateaz gain, hizkuntza
idatzia izaten ere
lagunduzuten»

ELKARRIZKETA OSOA

Mikel Aizpururen elkarrizketa osoa
entzungai da hemen:
www.ataria.info/tolosa



Jon Miranda Amasa-Villabona

Xenpelar Dokumentazio Zentro-
ko koordinatzailea da Nere Er-
kiaga (Lekeitio, 1973). Villabona-
ko Subijana etxean bihar antola-
tu diren jardunaldien
antolakuntzan dabil. Hirugarren
edizioa izango da biharkoa eta
euskal kantagintza tradizionala
izango dute hizpide.  
Zer lan egiten duzue XDZn?
Bertsolaritzaren dokumentazio
zentroa da, 1991n sortu zen eta
bere helburua bertsolaritzaren
ondarea zerbitzatzea da. Bildu,
antolatu eta edozein herritar,
bertsozale edo ikertzaileri zerbi-
tzatzea. Bereziki, Bertsozale El-
karteak bere egitasmoetan sor-
tzen duena emateko ere bagau-
de: txapelketak, irrati
zerbitzuak, Hitzetik Hortzera
programa... Bertsolaritza oso bi-
zia den kultur sorkuntza bat da
eta dokumentazioa ere, hein ho-
rretan, oso bizia da. 
Mintzola Ahozko Lantegiak,
bertsolaritzaz gain beste hain-
bat ahozko kultur sorkuntza
batzuk jorratzen ditu. Genero
horien dokumentazio lana
egiten duzue Xenpelarren?
Dokumentazio lanetan ez gabil-
tza, baina bai dokumentazio go-
goeta edo analisi horiek susta-
tzen. Mintzolaren elkargunean,
beste euskarazko ahozko kultur
sorkuntzak daude: antzerkia,
ipuingintza, kantagintza... Gure
helburua, beste ahozko sorkun-

tzetan  gertatzen ari dena azale-
ratzea, beharrak identifikatzea
eta gero sustatzea da. Bakoitza
bere eragiletzatik. Genero bakoi-
tzak bere egiturak ditu eta doku-
mentazio lan horretan aholkatu
eta laguntzeko gaude gu, susta-
pen lan hori egiteko, zer gerta-
tzen den eta zer gertatu ahal den
aurreikusteko. 
Beste ahozko kultur sorkun-
tzek, bertsolaritzak adinako
ahalegina egin al dute doku-
mentazioan?
Ez, zoritxarrez. Bertsolaritzaren
dokumentazio zentroa existitzea
mirari bat da, nik dokumentalis-
ta bezala diot, Espainiako esta-
tuan eta Frantziakoan ikusi ditu-
gun ereduak ikusita. Eta existi-
tzen da Bertsozale Elkartea

existitzen zelako eta auto-anto-
latutako elkarte batek bere eki-
men propiotik ahalegin hori egin
zuelako, garai horretan ez zelako
erakunde publikoetatik apustu-
rik egin. Pertsona haiek argi zu-
ten: diru publikoaren faltan, be-
raien baliabideak erabiliko zi-
tuzten dokumentazio egitasmo
bat aurrera eramateko. Ikuspegi
hori izatea mirari bat da, baina ez
hemen bakarrik, harrigarria da
mundu osoan ere. 

XDZ eredu izan daiteke beraz,
beste ahozko kultur sorkun-
tzetarako?
Eredu ez dut uste, egoerak ezber-
dinak direlako. Bertsolaritzan
dokumentazioak dituen ezauga-
rriak eta elkarteak berak ditue-
nak ezberdinak dira (auto-finan-
tzaziorako gaitasun handia,
ideia argiak eta erabaki estrategi-
koak hartu ziren bere garaian do-
kumentazioari dagokionez). Be-
raz ezin gara eredu izan, baina
bai nahiko genuke izan behin-
tzat sustatzaile. Guk horretaz
pentsatzen jarri nahi ditugu bes-
te eragileak, azken batean, beste-
ak ondo egotea gu ondo egotea
baita, ekosistema beraren parte
baikara. Gogoeta bultzatu nahi
dugu eta nahi dugu beste gene-
roek ere identifikatzea zer eta
nola egin daitekeen dokumenta-
zio lana. Norabide horretan guk
izan ahal ditugun tresnak es-
kaintzea ere bada helburua. Uste
dugu guk egina dugun bide hori
baliagarria izan daitekeela beste
generoentzat. Adibidez, tekno-
logikoki dakiguna partekatzeko
prest gaude. 
Zein toki betetzen dute jardu-
naldiek XDZren jardunaren
baitan?
Euskal Herriko dokumentazioa-
ren inguruan euskaraz ez zegoen
topagunerik. Eta horrela izaten
segitzen du. Iparraldea eta Hego-
aldea kontutan hartu, euskaraz
izan eta dokumentazio gaiez hitz
egingo duen bilgune bakarra da.

Oso modu xumean jardunaldi
batzuk bultzatzen ditugu, Eus-
kal Herriko dokumentazio beha-
rrak eta egoerak ekarriko ditue-
nak gogoetara. 
Aurreko bi urteetako jardu-
naldietatik tresna praktiko-
rik atera al da?
Lehenengo urtean antzerkia lan-
du genuen eta jardunaldien on-
doren EHAZErekin jarri ginen
harremanetan. Haiek ere bazu-
ten dokumentazio alorra susta-
tzeko asmoa. Dokumentazio zer-
bitzu hori definituko duen txos-
tena egitea proposatu genien
Mintzolatik. Zer motatako zerbi-
tzuak behar diren Euskal Herri
mailan, hori zehaztuko luke
txostenak eta gero hori gauzatze-
ko bidean jartzea da hurrengo
pausoa, hori borrokatzea: existi-
tzen diren liburutegien, edo sor-
tutako erakunde edo dokumen-
tazio gune baten, edo dena dela-
koaren bidez. EHAZEk onartu
du eta hori diseinatzen hasi gara.
Aurtengo ikasturtean, euskal an-
tzerkiaren dokumentazio zerbi-
tzu hori diseinatzeko parte har-
tze prozesu bat gauzatuko da.
Bost tailer egingo dira –Bizkaia,
Gipuzkoa, Nafarroa, Behe-Nafa-
rroa/Lapurdi eta Zuberoa– eta
bertara gonbidatuko ditugu an-
tzerkizale, aktore, gidoigile, zu-
zendari eta eszenako langileak.
Dinamika zehatz eta erraz bate-
kin euren beharrak jaso eta ondo
beharrez, ekainerako txosten
hori egingo dugu. 

Aurten berriz, kantagintza
tradizionala hartuko duzue
ardatz jardunaldietan. 
Hor konturatu ginen, ipuingin-
tzan bezala, mundu oso zabala
dagoela. Astebeteko jardunal-
diak ezin ditugunez antolatu,
50ko bukaera edo 60ko hamar-
kada hasiera bitartekoak hartu
ditugu, orduan hasten baita Eus-
kal Kantagintza Berria. Garai ho-
rretan diskoak, partiturak, gra-
bazioak zabaltzen hasten dira
eta gure antolatzeko gaitasuna
mugatua denez, tradiziozkora
mugatu dugu jardunaldia. Jaso-
tako balada zaharrak, gero musi-
katu direnak, dauden grabazio
zahar-zaharrak non dauden,
kantatzeko era nola dokumenta-
tu den... hori aztertuko dugu. 
Zeinek hartuko du parte jar-
dunaldietan?
Eresbil, Labayru, Sü Azia eta
Euskal Kultur Erakundeak har-
tuko dute parte eta kantagintzari
dagokionez eurek zein lan egiten
duten kontatuko dute.  Ondoren
mahai inguru batean, iritzi bilke-
ta bat egitea da asmoa. Nola dago
dokumentazioa? Zer beharko li-
tzateke? Kantagintzaren trans-
misio bat planteatzeko zer doku-
mentazio beharko litzateke? Es-
kuragarri dago? Euskal
kantagintzaren inguruan dabil-
tzan horientzat eta oro har kan-
tuzaleentzat interesgarria izan-
go da. Dokumentazioaz hitz egi-
ten dugunean, ezagutzaz ari
gara. Dagokion gaiaren ezagutza
nola antolatzen dugun, bakoi-
tzaren buruan edo norberaren
etxeko armairuan gera ez dadin.
Gure helburua, ondarea zerbitzu
publiko baten barruan egotea
da, kontsultatzeko moduan, de-
non eskura. Ondoren pentsatu-
ko dugu zein egitasmo gauzatu
ondare hori erabilgarri jartzeko,
izan daiteke irrati programa bat,
telebista saio bat, material di-
daktikoa, antzerki bat... Edozer
sortu daiteke, baina horretarako,
aurrez, eduki egin beharra dago. 

JON MIRANDA

«Ahozko
ondarea denon
eskura jartzeko,
aurrez, eduki
egin behar da»
NERE ERKIAGA
XDZ-KO KOORDINATZAILEA
Xenpelar Dokumentazio Zentroarekin batera,
Koldo Mitxelena Kuturunea eta Euskal
Kantuzale Elkartea aritu dira jardunaldiaren
antolakuntzan. Badok webguneak eta
ALDEE elkarteak ere lagundu dute.

Aurreko bi urteetan,
antzerkigintza eta
ipuingintza,
euskarazko ahozko bi
generoak landu dira

XENPELAR
DOKUMENTAZIO
JARDUNALDIA

NOIZ: Bihar, urriak 27, osteguna,
18:30ean.
NON: Subijana etxean, Villabonan.
PARTE HARTZAILEAK: 

-  Eresbil (Errenteria, Gipuzkoa):
Jon Bagues

-  Labayru (Derio, Bizkaia): 
Igone Etxebarria

- Sü Azia (Maule, Zuberoa): 
Jean Mixel Bedaxagar

- Euskal Kultur Erakundea 
(Uztaritze, Lapurdi): Maite Deliart
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Sagarraren zukua, upelera
Sagastiak urrian bete ohi dira sagarrez eta urte sasoi honetan egiten da sagardoa hurrengo urtean

edan ahal izateko. Lehenengo txotx denboraldia irekiko da eta gero etorriko da botilaratzea. 

Eneritz Maiz 

U
rtarriletik aurrera
sagardoa txotxetik
edan nahi duenak,
aurretik atera behar
izaten ditu eltzetik
babak. Hobeto

esanda, aurretik jo behar izaten
du sagarra. Urte sasoi honetan
egiten da sagardoa bai sagardo-
tegi, baserri edota dolarea eta sa-
garrak dituzten edozein txoko-
tan.  
Sagarrandoak orain daude

bete-beteta, eta sagardotegi guz-
tiak berriz, muztioa dariola. Le-
hen lana sagarrak biltzea izan
ohi da. Batzuk kixkia izango dute
sagarrak saskiratzeko. Besteek,
gerria gehiago makurtuta, eskuz
bilduko dituzte sagarrak. Zakuak
bete eta bete, sagar on guztiak
bildu arte. Behin sagasti guztia
bildu ostean, dolarera gerturatu

beharko da. Zakuak hustu, eta
sagarrak berriz banan bana begi-
ratuz txarrak albo batera doaz
eta onak uretan pasa eta gero,
prozesua martxan jarriko da sa-
garrak joz. 

MUZTIO GOZO-GOZOA
Txikitutako sagarrak pilatzen
hastean lehen zukua aterako da.
Gozoa. Prentsatu ostean, ordea,
eta errekatxo baten moduan bo-
tako du muztioa. Hori guztia
izango da upelera doana. Upela
bete, eta itxarotea geratuko da.
Sagardoak egin, egin behar du,
eta horretarako hilabete batzuk
behar ditu. Kolorea argitzeaz
gain, zaporea ere guztiz aldatuko
zaio. Gustuen araberakoa izan
ohi da sagardo on eta txarraren
artekoa. Urte berriarekin batera,
eta plater on bat alboan hartuta,
txotx egitea baino ez litzateke
faltako.Urte ona bada, sagarrondoek sagar asko ematen dute eta behin eta berriz bildu behar izaten dira sagarrak. E. MAIZ

Behin bilduta, txarrak badaude banatu, txikitu eta estutu ostean, sagarrak duen zukua ateratzen da kupelera bideratzeko. Hilabete batzuk barru, txotx egiteko moduan egongo da.  E. MAIZ
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Altzoko beste ‘handia’
Imaz bertsolariak landatutako pagoa Altzoko herriaren ondaretzat
dute; 2017ko Europa Zuhaitza Lehiaketan parte hartzen ari da 

Imanol Garcia Landa Altzo

Ezbairik gabe Migel Joakin Elei-
zegi Altzoko Handia da altzotar
ezagunena. Bere garaian bizi
izan zen Manuel Antonio Imaz
bertsolariak landatu zuen pagoa
izango da herriko natur ondare
ezagunena eta maitatuenetakoa.
Orain 180 urte landatu zuen ber-
tsolariak, ezkondu zen urtean,
eta ederki zaindu ere. Oinorde-
koek ere ondo zaindu dute eta
egun familiaren sinboloa da. 
Herrian ezaguna da pagoa,

baina orain herritik kanpo gero
eta ezagunagoa egiten ari da,
2017ko Europako Zuhaitza Sa-
rian parte hartzen ari den hauta-
gaietako bat denez. Pilar Zubia-
rrain altzotarra da Imazen oinor-
dekoetako bat, eta lehiaketa «poz
handiz» bizitzen ari direla esan
du: «Familian oso estimatua da
zuhaitza. Berak lotu ditu belau-
naldi asko, familian harremana
mantendu eta bazkariak egin
izan baititugu elkarrekin. Fami-
liaren sinboloa da». Ez zekiten
lehiaketaren berri, zuhaitza hau-
tatua izan dela jakin arte. «Jakin
dugunez, lehiaketan garrantzia
duena ez da zuhaitzaren ezauga-
rriak, baizik-eta pertsonekin
duen harreman afektiboarenga-
tik. Horrela izanik, uste dugu ira-
bazi egin beharko genukeela»,
esan du Zubiarrainek.   
Imaz bertsolaria Paula Jaure-

girekin ezkondu zen. «Sortu
zuen familiaren ezaugarri mo-
duan landatu zuen pagoa eta
modu berezian hasi zen zain-
tzen, simaurra emanez-eta»,
azaldu du Zubiarrainek. Gero
pagoa modu ezohizkoan lodi-
tzen hasi zen. Imaz bertara joa-
ten zenean, bere gerrikoarekin
neurtzen zuen, eta gero etxera jo-
aterakoan, gerrikoa barrika ba-
ten bueltan jartzen zuen eta ho-
rrela jakiten zuen nola hazten ari
zen. «Hil aurreko astean ere joan
omen zen azken neurketa horixe
egitera», dio Zubiarrainek. 
Bertsolariaren ondorengoek

pagoarekiko estima hori man-
tendu dute. Egun, bost eta zazpi
arteko belaunaldiak daude bizi-
rik. Gipuzkoan bizi dira gehie-
nak. Argentinan ere bizi da fami-
liaren parte bat eta haiekin ere
harreman mantentzen dute. 

Oraingo oinordekoak herria-
ren erdian bizi dira, baina 200
urtetan Imazen familia Legarre
baserrian bizi izan zen maizter.
Pagoa dagoen lursailaren histo-
ria ere berezia da. «Lehen lursail
guztiak herriarenak ziren. Gure
familiak lur hau Altzoko Udale-
tik eskuratu zuen. Udalak saldu
zuen lursaila dirua behar zuela-
ko armak erosteko, Napoleonen
armadari aurre egiteko», esan du
Zubiarrainek.  

PAGO MOTZA
Imazen zuhaitza 23 metroko ga-
raiera duen pago motza da.
«Pago motza pertsonek maneia-
tutako zuhaitza da», azaldu du
aldundiko mendi zerbitzuetako
teknikaria den Valentin Mugar-
zak. «Pagoa mozteko helburu na-
gusiak ziren ganadua basoan
ibiltzeko aukera izatea eta egurra
lortzea». 
Mugarzak azaldu duenez,

«zuhaitza azpitik moztuz gero,
ganaduak jan egingo zituen ate-
rako ziren zepa berriak. Horrega-
tik, hiru metro inguruan zuhai-
tza kimatzen zen eta ganadua ez
zen iristen zepa berria jatera».
Garai batean basoak industria
modukoa ziren. «Egurra mozte-
rakoan, gero ikatza bihurtzen
zen basoan bertan», azaldu du
Mugarzak. «Mendeetan erabili
den teknika izan da, eta orain 60

bat urte bertan behera utzi zen,
industriak argindarra erabiltzen
hasi zirelako ikatzaren ordez». 
1997an pagoari zuhaitz berezi

izendapena eman zion Eusko
Jaurlaritzak, eta aldundiaren ar-
dura da bere zainketa. «Gure fa-
milian belaunaldi guztiek egin
dute teknika hori egurra lortze-
ko», azaldu du Zubiarrainek.
«Orain zainketa aldundiak egi-
ten du eta azken kimaketa
2015ean egin zuen. Ni eskertuta
nago, badakidalako ondo egingo
dutela zainketa hori». 
Aldundiak Europatik diru la-

guntza jaso zuen pago motzak
kontserbatzeko. Azken urteetan
kimaketa eta zainketa lanak egi-
ten aritu dira, tartean Altzoko
pagoari. Mugarzak zehaztu due-
nez, «Europatik diruz lagundu
zen pago horiek biodibertsitate
aldetik balio handia dutelako». 

LEHIAKETA
Europako Zuhaitza lehiaketa
2011tik dago martxan. Aurretik
Txekiar Errepublikan egiten zen,
eta ondoren Europako beste es-
tatu batzuetara zabaltzen joan
zen eta aurten 15 estatuk hartzen
dute parte. Mugarzak azaldu
duenez, «HAZItik zuhaitzak pro-
posatzeko eskatu zuten, eta nik
Altzoko pagoa proposatu nuen.
Batetik, aurten 180 urte betetzen
ditu aurten landatu zela, fami-

liak asko estimatzen du, eta herri
mailan ere estimu handia du».
Pago motza izateak ere bere esa-
nahia duela gaineratu du Mugar-
zak: «Gipuzkoan 150.000 pago-
motz daudela esaten da, eta al-
tzoko zuhaitza horien guztien
ordezkari oso egokia da». 
Lehiaketan «gehien balora-

tzen dena ez da tamaina, adina,
edo edertasuna, baizik batez ere
pertsonarekiko duen harrema-
na. Lehenengo hiru ezaugarri
horiek ere betetzen ditu, baina,
esan bezala, lotura berezia du fa-
milia batekin eta herri batekin
ere, eta ezaugarri hori da balora-
tzen dena», zehaztu du Mugar-
zak.  
Europako lehiaketaren finale-

ra iristeko, Altzoko pagoak lehe-
nengo estatu mailakoa irabazi
behar du. Lehiaketa hau bozketa
bidez da eta bederatzi hautagai
daude. Botoa emateko www.ar-
boleuropeo.es helbidera joan be-
har da eta izena eman ondoren
bozkatu ahal da. Horretarako az-
ken eguna azaroaren 6a da. Imaz
bertsolariaren pagoa bigarren
doa lehian, atzo bertan webgu-
neak ematen zituen datuen ara-
bera. Avilako zuhaitz batek du
lehen postua momentuz, baina
oso boto gutxiko aldea du. 
Zuhaitzaren historia eta bere

ezaugarriak ezagutzeko, eta Eu-
ropako Zuhaitza lehiaketaren
berri emateko, hitzaldia emango
dute Zubiarrainek eta Mugarzak
bihar, 19:00etan, udaletxean.
Zubiarrainek esan duenez, «he-
rrian ere jende askok apreziatzen
du, eta herriko ondare moduan
hartzen da. Irabaziko bagenu
izugarrizko poza izango zen».

Gaur egun Aldundiak egiten du Altzoko pagoaren zainketa. VALENTIN MUGARZA

Gernikako azokara
eta Mundakara irteera
erretirodunentzako
IKAZTEGIETA // Udalak ibilaldia
antolatu du erretirodunentzako
Gernikako azokara. Urriaren 31n
izango da irteera. Gernikako
azoka berezia bisitatuko da eta
gero bazkaria Casino de Munda-
ka jatetxean izango da. Arratsal-
dean Mundaka bisitatuko dute.
Pertsonako 27,50 euro ordaindu
behar dira, eta izena udaletxean
eman behar da, hilaren 28rako.

Alegiako I. Argazki
Rallyaren sari
banaketa, ostiralean
ALEGIA // Ostiralean, urriak 28,
20:00etan, Elizpe zinema areto-
an Alegiako I Argazki Rallyaren
sari banaketa ekitaldia izango
da. Orduan ezagutzera emango
dira irailaren 25ean parte hartu
zuten guztien artean zein izan
diren irabazleak. Guztira hama-
lau lagunek parte hartu zuten,
sei gaztek eta zortzi helduk. Bide
batez, antolatzaileek gogorarazi
dutenez eta oinarrietan azaltzen
zen bezala, «ezinbestekoa da sa-
ridunak edo bere ordezkariak
bertan egotea».

Izen ematea azokako
postuentzako eta
Ergoneko bazkarirako 
AMEZKETA // Amezketako Kultur
Astea azaroaren 2an hasiko da,
eta besteak beste, azaroaren
5ean Ergoneko Festa ospatuko
dute eta azaroaren 6an azoka be-
rezia. Bi ekitaldietarako izen-
emateak daude. Ergoneko Fes-
tarako, zehazki, egun horretan
egingo den bazkarirako txarte-
lak salgai daude tabernetan eta
epea azaroaren 2an bukatzen da.
Bestalde, kultura batzordetik
deialdia egin die herritarrei pos-
tua jartzeko azokan; izena ema-
teko azken eguna urriaren 31 da. 
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Herritarrak
protagonista
dituen astea
Kultur Astea antolatu dute
Berastegin; ostiralean hasita,
azaroaren 6ko azoka eguna
bitarteko egitaraua prestatu dute 

Rebeka Calvo Berastegi

Udazkenarekin batera, kultura
aste eta hamabostaldiak antola-
tu ohi dituzte eskualdeko hain-
bat herritan. Orexan hasita dau-
de jada, kultur ekitaldiekin, eta
Berastegin ostiral honetan hasi-
ko da Kultur Astea. 
Leire Garaiburu Kultura zine-

gotziak azaldu duenez, udalaz
gain herriko zazpi elkartek har-
tzen dute parte Kultur Asteko
antolakuntzan eta udalaren
lana, jasotako proposamenak
batu, antolatu eta forma ematea
da. Garrantzi berezia ematen
diote herritarrak protagonista
dituen ekitaldiak antolatzeari.
Hori dela eta, aurtengoan ere,
berastegiar bat baino gehiagok
eskainiko du hitzaldi, ikastaro
edo emanaldiren bat datozen
egunetan.
Aipatzekoa da zentzu hone-

tan, Axier Saizar berastegiarra.
Saizarrek garagardoa etxean
prestatzeko zaletasuna du eta
gerturatzen direnei nola egiten
den erakutsiko die bi saiotan ba-
natuta; bata urriaren 29an izan-
go da eta bestea, azaroaren 5ean.
Biak Urepele elkartean izango
dira. 

Indiar Himalayako Nun men-
dirako espedizioko ikus-entzu-
nezkoak ere herritar bat izango
du protagonista, Iñigo Lizarri-
bar. Espedizioan lagun izan zi-
tuen Ibon Zabala eta Mikel Lega-
rreta ere bertan izango dira.
Urriaren 28an izango da emanal-
dia, 19:30ean, erabilera anitzeko
gelan. Kirolariekin solasaldi be-
rezia ere antolatu dute azaroaren
4rako. 18:30etik aurrera Iñaki Ar-
tola eta Oinatz Bengoetxea pilo-
tariek, Mikel Nieve txirrindula-
riak, Myriam Elorza sokatirala-
riak eta Itsaso Nabaskues
futbolariak euren ibilbideez ari-
ko dira Irati Saizar herritarraren
gidaritzapean.

AZOKA BEREZIA
Kultur Astea azoka egunarekin
amaituko da. Hamazortzigarren
aldiz egingo dute eta urteroko
moduan azoka berezi egiten
duen lehiaketak egingo dituzte.
Horien artean bada bat, Gazta
Lehiaketa, azoka bera baino le-
henagokoa dena. 
Aurten 25. aldiz antolatu dute

eta nabarmentzekoa da herrita-
rrek aurkeztutako gazten arteko
lehiaketa dela. 15 gaztek hartuko
dute parte. 

Gazta Lehiaketa egingo dute aurten ere azoka egunean. Herrian egindako 15 gazta dastatu ahal izango dira. A. UZKUDUN
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EGITARAUA
Urriak 27, osteguna

19:00.Tolosaldea galdeketaren bi-
deanhitzaldia Beñat Sarasola eta
Jone Amonarrizen eskutik, erabilera
anitzeko gelan.

Urriak 28, ostirala

16:30.Bizikleta ginkana eskola ata-
rian (norberak bere bizikleta eraman
behar du). Betidaniko jokoak hau-
rrentzat frontoian eta tartean me-
rienda.
19:30.Nuneko espedizioa-India
ikus-entzunezkoa Iñigo Lizarribar,
Ibon Zabala eta Mikel Legarretaren
eskutik, erabilera anitzeko gelan. 

Urriak 29, larunbata

10:30.Garagardoa etxean egiten
ikasteko tailerraren lehen saioa,
Axier Saizarren eskutik, Urepele el-
kartean.
15:00.Mus Txapelketa herrikoia,
Ategin.
17:00.Printze txikiafilma haurren-
tzat, erabilera anitzeko gelan. 

19:00.Pintxo potea.
23:00.Musika iluntzea Katez eta
Elizgoien ahizpak taldeekin, Urepele
elkartean.

Urriak 30, igandea

11:45.Ana Iparragirre organo-jolea-
ren eta Nerea Barriola sopranoaren
emanaldia, San Martin parrokian.
17:00. Izeba tekla ikuskizuna musika
eta jolasak tarteko, eskolako gim-
nasioan.
19:00.Bi poliedro.Txistua eta akor-
deoiamusika emanaldia Garikoitz
Mendizabal eta Aitor Furundarena-
rekin, erabilera anitzeko gelan. 

Azaroak 3, osteguna

19:00.Gure inguruko perretxikoak
ezagutuhitzaldia, Ibon Azpilikueta-
ren eskutik, erabilera anitzeko gelan.

Azaroak 4, ostirala

16:30.Baserria parkea Kulkiren es-
kutik, eskolako atarian. Tartean txo-
kolate-jatea.

18:30.Kirolariekin solasaldia, erabi-
lera anitzeko gelan. Kirolariak Iñaki
Artola eta Oinatz Bengoetxea, Mikel
Nieve, Myriam Elorza eta Itsaso Na-
baskues izango dira. Aurkezlea Irati
Saizar izango da. 
22:00.Txarribodafilmaren emanal-
dia, erabilera anitzeko gelan. 

Azaroak 5, larunbata

11:30.Garagardoa egiten ikasteko
ikastaroaren bigarren saioa, Axier
Saizarrekin, Urepele elkartean.
17:00.Miruipuin kontaketa hau-
rrentzat, erabilera anitzeko gelan.
19:00.Ondoko hilobiko tipoaan-
tzezlana, eskolako gimnasioan. 

Azaroak 6, igandea

Goizean.Azoka plazan.
13:30.Lehiaketa guztietako sari ba-
naketak.
18:00.Talo jatea eta goizeko lehia-
ketako gazta eta arroz-esneen
dastatzea. Tartean Teresa Caminos
eta Oihane Zubiria trikitilariak. 

Antonio 
Kortajarena Urkola

Urriaren 25ean hil zen, 91 urte zituela, 
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

- Goian bego -
Bere emaztea: Maria Urkola; seme-alabak: Ixabel eta Santos, Kontxi eta Miguel, Joxan, Inma eta Joxe

Manuel; bilobak: Aizpea eta Unai, Harriet, Maialen eta Xabat; birlobak: Ekaitz, Aner; anai-arrebak: 
Fernando(†), Joxe Miguel(†), Inaxio(†) eta Angela(†), Joxe Mª(†), Joxe Joakin(†), Maria eta Santiago(†); 

ezkon anai-arrebak: Bonifacio eta Kontxi ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Haren animaren alde, otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela, 
ASTEAZKENA arratsaldeko ZAZPIETAN, Anoetako SAN JOAN BATAIATZAILEA 

parroki elizan, egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

ANOETA, 2016ko urriaren 26a

Oharra: Gorputz beila Tolosako FUNERARIA ORIA TANATORIOAN 
egongo da, ASTEAZKENA goizeko 11:30ak arte.

Hilberriak eta urteurrenak
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Motibaturik

A zken asteetako ratxa
txarrari amaiera ema-
teko gogoa nabari zen.
Bagenekien ez zela
partida erraza izango,

eta horregatik, aste osoa gogor
entrenatzen pasa genuen, gure
arteko umorea nagusi zela.
Larunbata iritsi zen eta gure

partida aurretik jubenilak ani-
matzera joan ginen. Leireren
animoek eragina izan zuten, ira-
bazi egin baitzuten. Ondoren, al-

dageletara jaitsi eta Marcelino-
ren gozokiek eta Imanolen txar-
lak indarra eman ziguten, parti-
dan zentratuta hasteko, eta lehe-
nengo minututik benetan egiten
dakiguna erakusteko. Baina hasi
bezain laster gola sartu ziguten.
Ondoren, ordea, erantzuten ja-
kin genuen. Ainhoa eta Leireri
esker 2-1ekoarekin joan ginen
atsedenaldira. Aldageletan, Ima-
nolen azalpenak entzunda, gure
akatsak zuzentzeko asmoz atera
ginen zelaira baina ez zen gure
partidarik onena izan, eta penal-
ti baten ondorioz 2-2 amaitu zen
partida.
Hala ere, honek ez digu borro-

katzen jarraitzeko gogorik kendu
behar. Alderantziz, horrelako
partidetatik gure akatsak zuzen-
tzen ikasi behar dugu. Aste ho-
netan liderraren aurka jokatuko
dugu. Horregatik, motibaturik
joango gara 3 puntuen bila. 
Animo neskak, lortuko dugu!

Aulkitik
Mirari Arteaga
Tolosa CF, Euskal Liga

Azkena ere irabaziz
Maitane Garmendia eta Beñat Doyharzabal ibartarrek urte
borobila osatu dute; asteburuan Arratian nagusitu ziren 

Erredakzioa Ibarra

Asteburuan jokatu da Ipar Liga-
ko Abentura Raiden azken pro-
ba, Arratian. Azaroaren 5ean Es-
teribar bailaran egitekoa zen az-
ken proba bertan behera geratu
denez, hori izan da azkena. Ber-
tan, lehen postua eskuratu dute
Maitane Garmendiak eta Beñat
Doyharzabalek, bai maila misto-
an baita maila absolutuan ere.
Garaipen honekin Ligako txapel-
dun geratu dira. «Raid zoragarria
izan da, Gorbeia inguruak pai-
saia zoragarriez beteriko 
trekking-a eskaini baitzigun, eta
bertako pare bat kobazulo ezagu-
tzeko parada ere izan genuen»,
esan dute ibartarrek. Ondoren,
Pagomakurretik Areatzarako bi-
dea bizikletaz egin eta herri
orientazio batekin amaitu zuten

froga. Bestetik, aurreko astean
Europako ligako Basque Expedi-
tion Race proba izan zuten. Ge-
txon hasi eta bukatu zena, tarte-
an 300 km-tik gora eginaz eta ki-
rol ezberdinak partekatuz. Hala
nola, mendi bizikleta, trekkinga,
piragua, espeleologia, arroil jai-
tsiera eta rappel-a. «Proba oso
gogorra izan zen, hiru egunez eta
gauez aritu baikinen geldialdirik

egin gabe Bizkaiako txoko ezber-
dinak ezagutzen», azaldu du
Garmendiak. Azkenean, biga-
rren postuan amaitu zuten las-
terketa. 
Ibartarrak pozik zeuden pro-

barekin eta egindako urtearekin:
«Benetan oso gustura geratu
gara lortutakoarekin. 2016.urtea
borobiltzeko primerako emaitza
izan da».

Garmendia eta Doyharzabal ligako azken raid-ean, asteburuan. IBAI PINEDO

«Lana eginez
gero, gauzak
lortzea daude»
Oriako Txirrindulari
Eskolan denboraldi
berriari begira jarriak
daude, oraingoz 51 
«ikasle» dituzte

Asier Imaz Tolosa

Oriako Txirrindulari Eskolako
kideak denboraldi berria presta-
tzen hasiak dira. Iaz, 45 gaztetxo-
rekin aritu ziren lanean, eta aur-
ten, 51ra iritsi dira jadanik. «4-5
txirrindulari joan dira jubenilen
adina gainditu dutelako, baina
dozena bat berri iritsi dira», dio
pozik Aitor Aiertza Oriakoko ki-
deak. 
Izena emateko aukera zabalik

dago, urte osoan bezala: «Edo-
zein momentutan apuntatu dai-
teke. Urte bukaeran edo hasie-
ran baldin bada, hobe izaten den
arren. Orduan hasten gara anto-
latzen; materiala, neguko presta-
kuntza...». 
Azaroaren 19an pistako den-

boraldia hasiko da kadete eta ju-
benilentzat. Martxoan, errepide-

ra joango dira maila guztietako
txirrindulariak. Tarte honetan,
ez daude geldirik egoteko: «Pis-
tara joan nahi duenak pistara jo-
ateko aukera izaten du, eta nahi
ez duenak, neguko prestakun-
tzarekin hasten da, mendian oi-
nez, gimnasia edo igeri eginez
edo kiroldegian». Mendiko bizi-
kletarekin ere hainbat irteera
egin dituztela gogoratzen du Ai-
tor Aiertzak.  
Kadete eta jubenilez gain,

Oriakon alebinekin eta infantile-
kin lan egiten dutela dio Aier-
tzak: «Benjaminentzat Gipuzko-
ako Foru Aldundiak ez ditu las-
terketak jartzen. Guk ere ez,
baina kirol hau ezagutzeko auke-
ra ematen diegu adin horretako
haurrei, irteera batzuen bidez.
Fitxak 11 urtetik aurrerakoei egi-
ten zaizkie. Eta Oriakon, 18 urte-
ra bitarte aritzen dira». Ondoren,
norberak ikusi behar du afizio-
natuetara jauzi egin edo ez. 
Entrenamenduak orain arte

Tolosako Teknifikazio Zentroan
egiten zituzten, baina itxi ondo-

Abraham Olano, Haimar Zubeldia, Markel Irizar eta Xabier Usabiaga Oriako Txirrindulari Eskolako haur eta gaztetxoekin.A.I.

ren, bi prestatzailerekin aritzen
dira orain Oriakokoak: Ander Al-
tuna eta Xabier San Sebastiane-
kin. «Azken hau bertatik aterata-
ko txirrindularia da, bizikleta
utzi ondoren, ikasketak eginez
berriro gurekin ariko dena»,
azaltzen du Aiertzak. Oriakoko
kidearen esanetan, «jarraipen
bat egiten hasten dira, gehien-
bat, txirrindularitzan aurrera
egin nahi izanez gero eman be-
harreko urratsak ezagutzeko».  
Mundu hori zer den ondo

dakite Markel Irizar, Abraham
Olano, Xabier Usabiaga eta Hai-
mar Zubeldiak. «Eurekin mahai
inguru bat antolatu genuen
babeslearen egoitzan, Limousin
Kartoiak enpresan. Aurrena gin-
kana moduko bat egin genuen
gaztetxoekin, eta ondoren etorri

zen hitzaldia», dio Aiertzak.
Punta-puntako txirrindularien
hitzak gustura entzun zituzten
Oriakokoek, eta baita ikasgaiak
atera ere: «Bizitzako beste edo-

zein arlotan bezala, lana eginez
gero, gauzak lortzea daude».
Hain justu, hori da Oriako Txi-
rrindularitza Eskolak irakatsi
nahi duena.
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Deialdiak

Abaltzisketa.Gripearen aurkako
txertoa. Amezketako erizaina Abal-
tzisketako kontsultara igoko da gri-
pearen aurkako txertoa jartzeko.
Aurrez, txanda hartu egun horreta-
rako 943 653212 telefono zenbakira
deituta. 10:00-11:00 artean.
Amasa-Villabona.Kazetari kanaia
proiektuaren aurkezpena. Euskal
Herriko ikerkuntza kazetaritza
proiektu berria. 19:30ean, Gurea zi-
neko erakusketa gelan.
Larraul.Binilozko euskal diskoak,
erakusketa. Larraulgo Ekomuseoan
binilozko diskoak ikusgai, entzungai
eta dantzagai egongo dira. Azaroa-
ren 6a arte, Ekomuseoan.
Tolosa.Tolosarren eragina euskara
eta abertzaletasunaren arteko ha-
rremanetan, hitzaldia. Mikel Aizpuru
Murua, EHUko irakaslea eta UEUko
kideak emango du hitzaldia, pleno
aretoan. 19:30ean, udaletxean. 
Tolosa.Jesus Vallejoren egur lanen
erakusketa. 40 urte baino gehiago
egurra zizelatzen dabilen Jesus Va-
llejo artistaren erakusketa da. Urria-
ren 29a arte.
Zizurkil.Marraz marraerakusketa.
Lierni Mendia Villabonan jaio eta As-
teasun bizi den artistaren lanak
ikusgai daude, erakusketa gunean.
BIC boligrafoa erabiliz eginak dira lan
guztiak. Urriaren 30a arte, Plazida
Otaño liburutegian.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, 
Joxemi Saizarren Kale Kantoitik, 
Tolosaldea Garatzenen atala, 
Elena Egiguren abokatua, 
Agustin Laskurainen errezeta 
eta  lehiaketa, deitu 943 698038ra
edo whatsapp mezua bidali
687410033ra 10:45etik 10:55era.   
11:00-12:00. Eutsi goiari.
Kirol albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
Musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
20:00-20:30. (H)ari naizela.
Imanol Artolak, felixek, 
gidatutako bertso saioa.
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12:30. Tripa-zorri.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ur eta lur.
22:30. Sasoi Onean.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik. 

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Mujika Martinez, E. Euskal Herria, 3.
Telefonoa: 943 670915.
Gauekoa.Morant Barber, R.  Zabala-
rreta lorategiak, 1. Tel.: 943 673849.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Goizean ezegonkor-
tasun puntu bat egongo da,
zaparradaren bat edo beste

bota dezake, euri txikitan botako du.
Zertxobait busti dezake baina segi-
tuan altxatuko du. Haizeak ipar ukitu
bat izango du, horrekin hodei batzuk
geratuko zaizkigu, baina ostarteak
geroz eta zabalagoak izango dira.
Tenperaturak pare bat gradu behera
egingo du, 20-21 gradutan kokatuko
dira balio altuenak. ihar,  eguna 00

Bihar.Oso eguraldi polita
izango dugu, goizean behe-
lainoa, segituan altxako du.

Ipar-ekialdeko haizea izango dugu
egun osoan zehar, gauean izan ezik.
Tenperatura ez da mugituko, oroko-
rrean 20-21 gradutan geratuko
zaizkigu balio altuenak. Aitzakia gu-
txiko eguraldia izango dugu beraz.
Egun osoan zehar nahiz eta hodei
alturen bat ikusi zerua  nahiko os-
karbi mantenduko zaigu.

TOLOSALDEKOATARIA-k ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

ta politikoa uztartuz. Proiektu
honen berri bertan eman nuen
2014ko abenduan. 
Hutsune bat betetzera al da-
tor?
Ikerkuntzaren alorrean hutsune
garrantzitsua dagoela uste dugu,
hutsune hori betetzeko lana egin
dezakegula uste dugu. Gu bezala
badaude bestelako elkarteak
Euskal Herriko ustelkeria azale-
ratzeko lanetan; adibidez, Nafa-
rroako Kontuz edo Arabako Adi
Elkartea. Ikerkuntzaz harago
gure proiektuak gai ezberdineki-
ko azterketa eta eztabaida ere
sustatzen du.
Hain justu, Pepe Rei kultur el-
kartearen babesa du 'Kazetari
Kanaia' proiektuak, ezta?
Horrela da. Pasa den urtean Pepe
Rei Liburutegiarekin hasi ginen
lanean, eta aurten proiektu ho-
nek Pepe Rei elkartearen babesa
jaso du. Kazetari Kanaia izenak
Euskal Herriko ikerkuntza kaze-
tarien artean nagusienari egin-
dako keinua da.
Zein da, gaurko aurkezpena-
ren helburua? Zer esango ze-
nioke jendeari gerturatzeko?
Gure helburua proiektua era di-
daktiko batean azaltzea da, aur-
kezpen baten laguntzaz; nor ga-
ren, zer egiten dugun eta oso in-
portantea dena, irakurle eta
harpidedunen garrantzia azal-
duko dugu. Proiektu indepen-
dente honek aurrera jarraitzeko
beharrezkoa du jendearen babe-
sa. Hitzaldia gerturatzeko auke-
rarik ez dutenek harremanetan
jartzeko modua badute: elperio-
distacanalla@gmail.com.
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«Ikerkuntzaren
hutsunea beteko
du ‘Kazetari Kanaia’
proiektuak»
IGOR MELTXOR
KAZETARI KANAIA-KO ZUZENDARIA

Jon Miranda Amasa-Villabona

Igor Meltxor (Ortuella, 1978), Ka-
zetari Kanaia proiektuan dabil
buru belarri. Euskal Herriko
ikerkuntza kazetaritza landuko
duen proiektuaren inguruan ari-
ko da gaur, 19:30ean Villabonako
Gurea zinema aretoko erakuske-
ta gelan, Amasa-Villabonako EH

Bilduk eta Pepe Rei kultur elkar-
teak gonbidatuta.
Noiztik dago martxan 'Kazeta-
ri Kanaia' proiektua?
Duela urte batzuk nire izena ze-
raman blog batekin hasi nintzen,
oihartzun nahikoa izan zuen.
Bertan ustelkeria kasuak azter-
tzen nituen; hemeroteka lanak,
memoria historikoa eta azterke-
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