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Urriaren 17an ekingo
dio ikasturteari,
irakurle klubak
LITERATURA // Tolosako Aranbu-
ru jauregiko irakurle klubak da-
torren urriaren 17an ekingo dio,
ikasturte berriari. 18:30ean hasi-
ko da saioa, eta baita ikasturteko
saio guztiak ere, eta ez da beha-
rrezkoa izango izena ematea.
Euskarazko nahiz gaztelerazko
liburuak izango dituzte aztergai
eta datorren asteartean Manual
para mujeres de la limpiezaaz-
tertuko dute. Hurrengo saioa
azaroaren 21ean izango da, Mai-
te Gurrutxagaren Habiakhizpi-
de izateko, eta autoreak ere par-
te hartuko du hitzorduan.

Gurasoentzako
hitzaldia, asteartean,
Orixe institutuan
HEZKUNTZA // Orixe institutuak
hiru hitzaldi antolatu ditu gura-
soentzat, eta lehenengoa dato-
rren asteartean izango da, urria-
ren 17an. Izar Arregi psikologoa-
ren eskutik, Nerabezaroaren
ezaugarriak saioa 18:00etan ha-
siko da, eta bi ordu inguru iraun-
go du. Gorosabel liburutegian
izango da hitzordua. 

Tolosa baso bilakatzera
dator Mikologika

Casino elkarteak
zortzigarrenez prestatu du
perretxiko eta onddoei
eskainitako astea, hilaren
17tik 21era bitarte

Itzea Urkizu Arsuaga

Azoka bereziak abiarazten dire-
neko urtaroa izaten da, Tolosan,
udazkena. Hala berretsi du Olatz
Peon alkateak, Mikologika azo-
karen aurkezpenean eta, gaine-
ratu du, berau izaten dela lehe-
na. Datorren urriaren 17tik 21era
bitarte, Tolosa perretxiko eta
onddoen hiri bilakatuko da beste
behin, eta zaleentzat egitarau
tentagarria sukaldatu dute Casi-
no elkarteko antolatzaileek.
Bere garaian Tolosako Ekinbi-

de Etxeak ekin zion aste mikolo-
gikoa antolatzeari eta, etenaldi
baten ondoren, 2010. urtean
ekin zion, Casinok, Mikologika
berrituari. Horrela, aurtengoa
izen hori hartuko duen zortziga-
rren azoka izango da. Aurkezpe-
nean, Joxe Mendizabal Casinoko
kide eta Mikologikako antola-
tzaileak eman ditu azalpenak,
eta aldamenean izan ditu Olatz
Peon alkatea eta Saioa Martinez
sukaldari tolosarra ere.
Hirurak bat etorri dira, Miko-

logika egonkortu dela azpima-
rratzerakoan, eta iazko arrakas-
taren bidean jarraitu nahi duela
nabarmendu dute. Alkateak,
bere aldetik, gastronomiaren ga-
rrantzia izan du hizpide: «Udala-
ren ildo estrategikoetan gastro-

nomia funtsezko atala da, posi-
zionamendu gastronomikoa
gure mugetatik harago doalako,
eta Tolosa bereizgarri egiten
duelako».

BETIKOAREN ZAPOREA, ONENA
Egitaraua urteroko moldeetan
diseinatu dute, hitzorduak aste-
artetik larunbatera bitarte anto-
latuz eta, ohiturarik eutsiz, lehen
zita Casinoko bazkideei begira-
koa izango da. 19:00etan, sukal-
daritza tailerra egingo dute So-
nia Tapia eta Xabier Martinez su-
kaldari eta bazkideen eskutik.
Berrikuntzetako bat asteazke-

nean iritsiko da Mikologikara,
perretxikoen mundua eta argaz-
kilaritza uztartuko baitituzte,
master class batean: Alex Alonso
argazkilari kataluniarra hizlari
lanetan ariko da, Cómo fotogra-
fiar setas con éxito saioan. Casino
elkarteko lehenengo solairuan
izango da hitzordua, 20:00etan.
Asteburua gerturatu ahala,

hazi egingo da sukaldean presta-
tutako udazken loreen usaina
eta, besteak beste, Zerkausiko
show cookinga izango da horren
errudun. 20:00etan hasita, Pili
Manterola Getariako Iribar jate-
txeko sukaldaria izango da saio-
ko gidaria, eta perretxikoak le-
hengai gisa baliatuz, hainbat
plater prestatzeko gakoak eskai-
niko dizkie bertaratuei; dasta-

tzeko aukera ere izango dute,
gainera.
Ostirala «pisu handiena hartu

duen eguna bilakatu» dela azpi-
marratu du Joxe Mendizabalek,
eta egitaraua da horren erakusle.
Goizean goizetik hasita, eskual-
deko lehenengo DBHko ikasleak
bilakatuko dituzte protagonista:
Aranzadi Zientzia Elkarteko kide-
ekin mendi irteera egingo dute,
eta perretxikoak ezagutu, identi-
fikatu eta bilduko dituzte, larun-
bateko azokarako behar bezala
sailkatzeko. Arratsaldean, berriz,
18:00etatik aurrera hasiko da fes-

ta. Batetik, elkarteen arteko pin-
txo lehiaketa izango da Zerkau-
sian. «Sekulako maila izaten da
urtero», azaldu du Mendizabalek.
Zerkausiko suak piztu eta bero-

tzen ari diren horretan, berriz, Mi-
kologikako hitzordu deigarriene-
takoari ekingo diote, Berdura pla-
zan: Txanpion Festi. Iaz antolatu
zuten estreinakoz, plaza ametse-
tako mundu bilakatuz eta, publi-
ko gazteari begirako hitzordua
izan bazen ere, herritar guztien
aho eta belarrietara zabaldu zen
festaren arrakasta. Iazko mo-
duan, aurten ere, 18:30etik aurre-
ra, food-truckak, DJa nahiz zerbe-
za kuboak izango dira eskuraga-
rri. Guztia, Alde Zaharreko txokoa
pop up espazio bilakatzeko. Aur-
kezpenean ez dute gehiegi aurre-
ratu nahi izan, baina plazak baso
itxura hartuko duela iragarri dute
antolatzaileek.
Azkenik, larunbatak biribildu-

ko du 2018ko Mikologika, Trian-
guloa plazako azokarekin. Tolo-
saldeko eta Goierriko zenbait su-
kaldarik bat egingo dute, norbere
pintxoa prestatuz. Urteroko mo-
duan, txartelen bidez eskuratu
ahal izango dira, bai pintxoak,
baita edariak ere. Gainera, aurten
gaztetxoenek ere izango dute tar-
terik, Trianguloko azoka mikolo-
gikoan: Saioa Martinez sukaldari
tolosarraren eskutik, haurrentza-
ko sukaldaritza tailerra izango da,
12:00etatik aurrera. ETBko 3txulo
saioan aritzen da sukaldari lane-
tan, eta fantasia mundu hori pe-
rretxikoenarekin nahastuko du,
Tolosan. Bien bitartean, ikaste-
txeetako haurrek osatutako pe-
rretxiko erakusketa ere ikusgai
izango da.
Hitzordu gastronomikoekin

batera, Tolosa&Co elkarteko zen-
bait dendak parte hartuko dute
Mikologikako erakusleiho lehia-
ketan.

Saioa Martinez, Olatz Peon eta Joxe Mendizabal izan ziren aurkezpen agerraldian. I. URKIZU
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Lan eskaintza

Zerbitzaria.Goierriko jatetxe bate-
rako zerbitzaria behar dugu. Harre-
manetarako telefonoa: 943 80 62
06.

IRAGARKI LABURRAK

Antzeztutako bisitak
martxan, berriro,
Topic zentroan
KULTURA // Topic-en joan den
ikasturtean hasi ziren antzeztu-
tako bisita gidatuak eskaintzen,
eta asteburuan berriro ekingo
diote egitasmoari. Hilean behin
antolatuko dituzte bisitak, la-
runbatez, eta urriaren 14a izan-
go da, urriko bisita dramatiza-
tuen eguna. Horrela, bi saio an-
tolatu dituzte: 11:30ean euskaraz
eta 12:30ean gazteleraz. Izena
emateko 943 65 04 14ra deitu eta
cit@cittolosa.com-era idatzi be-
harko da. Helduek 7 euro or-
dainduko dute, eta haurrek 5. 

Txanpion Fest-ek iaz
izandako arrakasta
ikusirik, Berdura
plaza berriro
itxuraldatuko dute



Euskararen maratilarik onena
Ikasturte berriari ekin dio, beste behin, Mintzalaguna egitasmoak, Galtzaundi Euskara Taldearen
eskutik; aspaldiko lagunek eta lehen aldiek bat egingo dute, euskaraz bizitzeko gogoaren bueltan. 

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

O stiral goiza, udaz-
kena eta lanbroa
elkartu dira hi-
tzorduarekin eta,
horrek, ezinbes-
tean, kafe kikara

bat esku artean hartzera dara-
matza. Txaro, Isabel, Mila eta
Maialen dira, eta hurrengo aste-
an eta hurrengoan eta hurrengo-
an errepikatuko dute zita, ia ziur,
kafetegi berean. Astean ordube-
te, hori dio inon idatzi gabeko
errezetak; eta zintzo betetzen
dute errepika, kirolzalea gimna-
siora nola. Egiazki, ez baita ari-
keta hoberik euskara ikasteko,
euskara dantzan jartzea baino,
eta horretarako bidea ematen
die, Mintzalaguna egitasmoak.
Ikasturteko lehen saioa izan

da eta, opor-buelta guztiek du-
ten samurtasunaz agurtu dute
elkar: «Aspaldiko, etorri zara!».

Kafe baten bueltan aritzen da, emakume talde hau, euskaraz trebatzen; batzuen hirugarren ikasturtea dute jada. I. URKIZU
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Baten bati ia ahaztu ere egin zaio
hitzordua, hilabete beroenen
ohitura galtzetik. 
Duela hiru urte hasi ziren el-

kartzen eta, talde guztietan be-
zala, hutsuneak zein kide berriak
izan dituzte ostiraleroko hitzor-
duan. Kontuak kontu, 11:00eta-
ko kafea euskara praktikatzeko
errutina osasuntsua baino askoz
ere gehiago da: munduari euska-
ratik ere begira diezaioketela
erakusten dien leihoa da. 
Horrela, leiho horretatik ikus-

ten dute generoa –pertsonena
eta hizkuntzena–, eta galdetzen
diote hiztun laguntzaileari, eus-
kararen generorik eza nola kude-
atu behar den. Leiho horretatik,
halaber, ikusten dituzte egune-
roko hizketa-gaiak: aurten saga-
rra oso ugari sortu dela, etxean
kiloka dituztela, eta marmelada
eta menbrilloa egiteko errezeta
bikainak ezagutzen dituztela. 
Edo, gogoa zutela, berriz ere,

euskarari hautsa kentzeko. As-
paldi ikusi gabeko lagunak ere
hizpide izan dituzte eta, iraga-
naldiak hala behartuta, ikusi dut
etik nuenera egin dute salto, nion
en geldialdi txiki bat egin eta
gero. 
Eta, aditz denborez ari zirela,

kalean zihoan emakume bat
hurbildu zaie, euskaraz, eta Min-
tzalagunaren zirkulutik kanpora
ere zabaldu dute euskararen
leihoa. 

EUSKARAREN MOTOR 
TXIKI-HANDIAK
Euskararen leihoa irekitze ho-
rretan, Galtzaundi Euskara Tal-
deak du, Tolosaldean, maratila-
rik onena. Ikasturte hasi berrian,
oraingoz, 46 pertsonak eman
dute izena, ahozkoan trebatu eta
euskaraz bizi ahal izateko. 
Zortzi taldetxok, ordutegi,

leku eta testuinguru desberdine-
tan egiten dute euskaraz, hartaz

eta hortaz. Baratzeez, animali
izenez edo erretirodunen esku-
bideez, akaso. Edo, beharbada,
Mintzalagunean praktikan jarri-
takoa kalean baliatzeko gainditu
beharreko hesiaz; beldurraren
hormaz. 

Zorionez, askok eta askok salto
egin dute, jada, langa horren gai-
netik eta, besteak beste, hiztun
laguntzaileen meritua ere bada
hori. Talde bakoitzean euskal
hiztun bat izaten da hizketaldia-

ren nolabaiteko antolatzailea,
eta baita euskaraz bizi nahi dute-
nen akuilaria ere. 
Eremu formalagoetan aritzen

dira batzuk, kultur etxeko gela-
txoetan hasi, eta kafe makinara
aldatuz. Beste zenbaitek, berriz –
Txaro, Isabel, Mila eta Maialen,
kasu–, bat egiten kaleko egune-
roko erritmoarekin, hara euska-
raz egokitzeko. 
Galtzaundi Euskara Taldeak

azaldu du, Mintzalagunarako
hiztun zenbaiten faltan direla
oraindik, taldeak dinamizatze-
ko. Horrela, euskaraz bizi nahi
dutenen laguntzaile izan nahi
duen edonor deitu nahi izan
dute proiektuan parte hartzera.
Halaber, euskara dantzan jartze-
ko gogoz direnak ere garaiz dira,
oraindik, mihia trebatzeko. Ho-
rretarako, elkartearekin harre-
manetan jartzea besterik ez da
egin beharko (galtzaundi@gal-
tzaundi.eusedo 943 65 50 04). 

Ikasturte berriarekin,
46 pertsona ari dira
Mintzalaguna
egitasmoan, zortzi
taldetan

Hiztun laguntzaileen
beharraz ohartarazi
du Galtzaundi Euskara
Taldeak, herritarrak
deituz



Beotibar, bertso plaza da
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko azken final-laurdena ospatuko da larunbatean
Tolosako pilotalekuan. 90eko hamarkadan bertso jaialdi jendetsuen lekuko izan zen frontoia.

Jon Miranda Tolosa

G aur, urriak 12
da, Pilarika
eguna. Urtee-
tan, egun ho-
nen bueltan
bertso saio
jendetsuak
ospatu izan

dira Tolosako Beotibar pilotale-
kuan. Bertara itzuliko dira ber-
tsozaleak etzi, Bertsolari Txapel-
keta Nagusiko azken final-laur-
dena ospatuko baita bertan,
justu, Pilarika egunaren inguru-
marian.
Toki aproposa da Tolosako

frontoia bertsotarako eta bertso-
ak entzuteko. «Garai bateko pilo-
talekuen xarma du. Harmailak
oso gainean ditu eta erraz bero-
tzen da giroa. Toki bildua da»,
esan du Felix Irazustabarrena
alegiarrak. Aurrena entzule gisa
ezagutu zuen Pilarika egunean
Beotibarren antolatzen zen
saioa, Amarozko guraso elkarte-
ak antolatzen zuena, eta gerora
Tolosaldeko bertso eskolako
kide gisa aritu zen antolakun-
tzan.
Eskola berean ibilitako Jexux

Murua altzotarrak aitortu due-
nez, «pilotazaleek bezainbeste
estimatzen dute bertsozaleek
Beotibar». Aurretik Amurizaren

eskola jarraituz bertsozale talde
bat biltzen bazen ere, Tolosaldea
Berreuskaldundu Dezagun eus-
kara elkarteak jarri zuen bertso
eskola martxan 1982-1983 ikas-
turtean. Anjel Mari Peñagarika-
no eta Joxerra Garzia izan zituz-

ten irakasle lehen ikasturte har-
tan, eta besteak beste, Irazusta-
barrena eta Murua izan ziren
ikasle. Tolosako Udaleko euska-
ra zerbitzuak eskatuta, eskola
gaztetxoentzako zabaltzeko era-
bakia hartu zuten geroago eta or-

duan hasi zen Murua irakasle la-
netan. Ia etenik gabe, 1997. urte-
ra arte jardun zuen Tolosaldeko
bertso eskolak. 
«Amarozko jendeak Pilarika

egunean antolatzen zuen saioak
zuen arrakasta ikusita, jaialdia-

ren antolakuntza guregain har-
tzeko proposamena luzatu ge-
nuen», esan du Muruak. 1987. ur-
teko urriaren 10ean antolatu zu-
ten lehenengo aldiz. Joxe Agirre,
Andoni Egaña, Lazkao Txiki, Se-
bastian Lizaso, Anjel Mari Peña-

1992ko urriaren 12an Tolosaldeko bertso eskolak antolatutako saioa Beotibar pilotalekuan. Lizarreta, Egaña eta Mendizabal zutik. FELIX IRAZUSTABARRENA / XDZ
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Final-laurdenen amaieran

T xapelketa Nagusiko fi-
nal-laurdenak amai-
tzeko saio bakarra fal-
ta den honetan orain
artekoari buruzko iri-

tzia eta datorrenaren inguruko
ikuspegia eskatu dizkidate ATA-

RIAko lagunek. Egia esan, orain
artekoari buruzko nahiko irudi
lausoa daukat. Batetik, ez duda-
lako saio guztietan egoterik izan
eta internetez jarraitzean, gehie-
nek bezala, bertan egondako la-
gunek ahotan izandako bertsoal-
diak entzuteko joera dudalako.
Eta bestetik, denborak ere mo-
mentuko pertzepzioan jasotako
irudiak distortsionatzen dituela-
ko.
Joan den asteburuko saioei

begira jarrita Zallan Miren Amu-
rizak ez zuen hutsik egin. Aldiz,
Odei Barrosok eta Onintza En-
beitak puntu gehixeago lortuko
zituztela esperoko zuen zenbai-

tek. Zumaian, berriz, Nerea Ibar-
zabalek harrituko zituen zenbait
bertsozale,  txapelketan faltan
botatzen den bertsokera eta ja-
rrera freskoarekin puntu mor-
doxka eta saioko lehen postua
eraman baitzituen. Bigarren
sailkatu zen Nahikari Gabilondo
beti bezain seguru, eta Miren Ar-
tetxek hirugarren postua lortu
zuen saioari distira puntu poli-
tak jarrita. Arkaitz Oiartzabal Xa-
moa izan zen bere mailaz koska
bat azpitik ibili zena, gaiek ere ez
zioten asko lagundu oiartzuarra-
ri eta txapelketari agur esan be-
har izan zion azken Gipuzkoako-
an finalista izan zenak.

Orain artekoa ikusita zera
esango nuke: hain izen handirik
ez duten bertsolariek edo, nola-
bait esanda, eurengandik hain-
besteko maila espero ez zen ber-
tsolariek erakutsi dutela txapel-
ketarako prestakuntza serioa
egin dutela. Etxekoei dagokiene-
an uste dut gustura egoteko mo-
duan garela. Mikel Artola da
oraingoz final erdietatik kanpo
geratua dagoen bakarra. Beñat
Iguaran Tolosako saioan gerta-
tzen denaren zain dago, baina
ausartuko nintzateke esatera
ondo-bidean barruan izango
dela. Eta zer esanik ez Oihana
iguarani buruz, final-laurdene-

tako puntuazio altuena lortu bai-
tu.
Tolosako saioaren ostean ja-

kingo dugu zeintzuk izango di-
ren final erdietan kantatuko du-
ten bertsolariak. Sarrera denak
saldu dira eta Tolosako Beotibar
pilotalekuak aspaldiko urteetan
falta izan duen bertso giroz gai-
nezka egingo du etziko saioare-
kin. 
Txapelketak aurrera darrai eta

galbahea pasa duten bertsola-
riengandik euren onena espero
dut. Normala den bezala, fina-
laurrekoetan saio hobeak izango
direnaren ustea dut. Ikuskizu-
nak. beraz, aurrera darrai.

Oholtzapetik
Unai Mendizabal



garikano eta Jon Sarasua aritu zi-
ren bertsotan. Hurrengo hamar
urteetan Pilarika egunaren ingu-
ruan Beotibarren antolatutako
saioek Tolosaldeko bertso esko-
lari sostengua emateko balio
izan zuten. «Gure urteko jarduna
estaltzeko behar genuen ekarpe-
na jaialdi horri esker lortzen ge-
nuen», dio Muruak.

BERTSOGINTZAREN ‘BOOM’A
Tolosaldeko bertso eskolaren ga-
rairik onenetan 60 ikasle inguru
biltzen ziren, haur, gazte eta hel-
duak kontuan hartuta. 1986ko
Bertsolari Txapelketa Nagusia-
ren ondoren, bertsozaletasunak
bizi izan zuen loraldiak izan
zuen zerikusia horretan. Horre-
taz jabetuta hasi ziren Tolosalde-
ko AEK-ko kideak, toki berean,
Beotibarren, bertso saioa antola-
tzen. Joxemi Aranburuk gogora-
tu du: «Behar ekonomikoagatik
hasi ginen. Kontuan hartu, garai
hartan AEK-k administraziotik
laguntza eskasak jasotzen zitue-
la eta Tolosan euskaltegia sortze-
ko obretarako dirua behar ge-
nuela. Ekimen ezberdinak egin
genituen, eta tartean, bertso
jaialdia antolatu». 1989tik
2000ra, martxo inguruan urtero
antolatu izan zuten bertso jaial-
dia Beotibarren. Eta saio horieta-
ra ere erruz gerturatu zen bertso-
zalea.
«Zorionez AEK-k bidelagun

ugari izan ditu inguruan», esan
du Aranburuk, «eta besteak bes-
te, Tolosaldeko bertso eskolako
kideen laguntzarekin erabaki-
tzen genituen bertsolariak eta
baita haiei jarri beharreko
gaiak». Pilariketako saiorako
gaiak ere, bertso eskolan taldean
prestatzen zituzten eta Irazusta-
barrenak aipatu duenez, «gero
jendaurrean aritzeko balio zute-
nak jartzen genituen aurkezten».
Martxeli Sagastume, Joxepa Ma-
dariaga, Jexux Mari Irazu, eta be-
randuago, Amaia Agirre aritu zi-
ren urriko Beotibarreko saioa
aurkezten.
Gaiak taldean prestatzeak

«arriskatzeko» aukera ematen
zuela aipatu du Irazustabarre-
nak, eta gauza «berritzaileak»
egiten saiatu zirela saio haietan.
Funtzioa telebista programan
baleude bezala Andoni Egañari
jarritakoak ditu gogoan alegia-
rrak eta Muruak aitortzen du es-
perimentu dezente egin zituzte-
la garai hartan, «xelebrekeri ba-
tzuk okurritzen zitzaizkigun».
Bertsoaldi gogoangarri asko utzi
zituzten jaialdi haiek eta Aran-
buruk gogoan du Aitor Sarasuak
eta Joxe Lizasok elkarrekin egin
zuten saio antologikoa, 1992an. 
Izan ere, beti puntako bertso-
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«Goiz eta arratsaldez ospatu zi-
ren saioak. Gogoan dut, goizeko
saioan kantatzekoa zela Txomin
Garmendia eta gaixo zegoela-
eta, haren ordez, Jexux Iribar
Olalde aritu zen. Nahiz eta gero
finalean sartu zen, Peñagarika-
nok desastreko saioa egin zuen
eta Jon Sarasuak, berriz, jende
guztia harrituta utzi zuen».
2001eko Euskal Herriko Bertso-
lari Txapelketako seigarren fina-
laurrekoa ere ospatu zen Beoti-
barren, baina ordutik oso okasio
gutxitan erabili izan da bertso
plaza gisa Tolosako frontoia.
Inguru hartan izan zuten

amaiera bai Tolosaldeko bertso
eskolak bai AEK-k antolatzen zi-
tuzten saioek. Aranburuk gogo-
ratu duenez, «ordurako zaharki-
tua zegoen tokia eta ikuskizunak
antolatzeko Herrizaingo saileko
joko eta ikuskizunen sailak eska-
tzen zizkigun baldintzak gero eta
gogorragoak ziren; une batean
baldintza horiek betetzeko eska-
tzen ziguten inbertsioak ez zigun
konpentsatzen egindako lana».
Bat dator Murua eta erantsi du:
«Segurtasun kontuengatik kexa-
tzen gara askotan, baina kezkatu
ere egin behar genuke. Garai ho-
rretan ez genuen arriskurik ikus-
ten. Zorionez ez zen sekula ezer
gertatu».
Tolosaldeko bertso eskolan

1993. urtearen inguruan etena
egon zela aipatu du Muruak eta
handik gutxira beste gazte talde
batek hartu zuela ardura. «Talde
horrek ez zion eutsi Pilariketako
saioaren antolakuntzari eta bere
horretan geratu zen». Irazusta-
barrenaren ustetan bertso mugi-
menduan 90eko hamarkada
amaieran egon zen beherakadak
ere izango zuen zerikusia jaialdi
hauek gehiago ez antolatzeare-
kin.
2004an Berrobin erretako Ses-

kea-Berri baserriaren aldeko
jaialdia eta 2010ean Tolosaldea
Sahararekin elkartearen aldeko
bertso saioak izan ziren Beotiba-
rren ospatu ziren azkenekoak.
Bertsogintzak izan zuen loraldi
horren lekuko izan zen pilotale-
kua eta horregatik, «pozez» har-
tu du Muruak txapelketa berriz
bertara itzultzea. Aurreko urtee-
tan Usabalen antolatu izan dira
txapelketako saioak eta Aranbu-
ruk uste du, aldea dagoela saioa
herriko erdigunera ekartzerako-
an. Berriz ere, urteetako ibiliaren
ostean, zentralitatea izango du
bertsoak Tolosaldean, Tolosako
erdigunean dagoen pilotale-
kuan, etzi, 17:00etan hasita.
Duela ia 30 urteko saio horien
antzera, ziurtatuta dago jende-
tsua izango dela saioa. 1.200 ber-
tsozalek beteko dute aretoa. 

«Garai bateko
pilotalekuen xarma du
Beotibarrek,
harmailak oso gainean
ditu eta erraz berotzen
da giroa»
FELIX IRAZUSTABARRENA
TOLOSALDEKO BERTSO ESKOLA

«Tolosako euskaltegia
sortzeko obretarako
dirua behar genuelako
ekimen ezberdinen
artean, Beotibarreko
saioa antolatu genuen»
JOXEMI ARANBURU
TOLOSALDEKO AEK

«Pilarika egunean
antolatzen zen saioak
arrakasta zuela
ikusita, antolakuntza
guregain hartzea
proposatu genuen »
JEXUX MURUA
TOLOSALDEKO BERTSO ESKOLA

‘(H)ARI NAIZELA’
ZUZENEAN
BEOTIBARRETIK

ATARIAIRRATIAzuzenean ariko da, la-
runbatean Tolosako pilotalekutik
final-laurdeneko saioaren kontaki-
zuna zuzenean egiteko. Arratsal-
deko 16:45etik aurrera entzun ahal
izango da (H)ari naizelasaio bere-
zia, fm-aren 107,6an edo bestela
www.ataria.eushelbidean.
Imanol Artola Felix-ek gidatuko

du irratsaioa eta ondoan izango du
Mikel Beloki berastegiarra, txapel-
ketetan epaile gisa aritutakoa. Zu-
zenean emango dute azken final-
laurdenaren berri.
Bestalde, aste honetako (H)ari

naizela irratsaioan Oihana Iguaran
izan dute gonbidatu. Leitzan jokatu
zuen final-laurdenari begiratu diote
eta amasarrak esandakoak eta
bertsoaldi onenak berriz izango dira
entzungai, etzi, larunbata
14:00etatik 15:00etara ATARIAIRRA-
TIAren sintonian. 

TOLOSAKO SAIOA
URRIAK 14, LARUNBATA

17:00.Beñat Lizaso, Eneko Lazkoz,
Etxahun Lekue, Jon Maia, Maddalen
Arzallus eta Xabat Galletebeitia. Gai
jartzen Ion Zaldua. rri

Egin beharreko lanak.
(15 bertso puntuagarri) 
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
zortziko handian.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
zortziko txikian. 
Banaka, lehen puntua emanda, hiru
bertso zortziko txikian.
Binaka, gaia emanda, hiruna bertso
hamarreko txikian.
Kartzelako lana: banaka, gaia
emanda, hiru bertso nahi den doinu
eta neurrian.
Sarrerak agortu dira.Tolosako fi-
nal-laurdenerako sarrerak herene-
gun agortu ziren. Sarrerak amaitu
direnez, egunean bertan ez da leiha-
tila zabalduko; ateak 16:00tan ireki-
ko dira. Hemendik aurrera,
www.bertsosarrerak.eusatarian
eskuratu ahal izango dira finalaurre-
ko eta finalerako sarrerak.

lariak ekarri nahi izaten zituzten
bai urte hasierako nahiz Pilarike-
tako saioetara. Bertsoaldiaren
«aparraldiak» bultzatuta, 1.000
lagun baino gehiago biltzen zi-
ren 90eko hamarkadako jaialdi
haietara. «Guk antolatu genuen
garaian behintzat, 800dik behe-
ra behin ere ez», esan du Mu-
ruak. Irazustabarrenak gogoan
du 1990. urtean 500 pezetatan
saldu zutela sarrera bakoitza.

TXAPELKETEN HABIA 
«Inoiz Beotibarren jende gehie-
na kabitu den saioa, 1991. urteko
Gipuzkoako Bertsolari Txapelke-
tako finalaurrekoa izan zen. Urte
haietan segurtasun neurriak ez
ziren hain zorrotzak eta frontoia
leporaino bete zen. Ez zen inor
gehiago kabitzen. Beotibarreko
atetik Leidor pareraino sarrerak
hartzeko zain zegoen jendea. Ila-
ra osoa pasatu behar izan nuen,
jendeari sarrerak bukatu zirela
esanez. Epelak aditu behar izan
nituen». Horrela gogoratzen du
eguna Jexux Muruak. Ordurako,
Euskal Herriko Bertsozale Elkar-
tean lanean zebilen eta bete be-
tean bizi izan zuen bertso mugi-
menduaren arrakastaren gailu-
rra. 1991eko abenduaren 6.
hartan, Beotibarren hiru mila
bertsozale kabitu zirela dio altzo-
tarrak. 
Pilotalekua txapelketa gehia-

goren lekuko izan da. Esate bate-
rako, 1999ko Gipuzkoako Herri
Arteko Bertsolari Txapelketako
bi saio ospatu ziren bertan.
1986ko Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketako finalaurrekoak
ditu gogoan Irazustabarrenak:



Zenbaki hutsei aurpegia jarriz
Herritarren kontzientziak pizteko Urriak 12 erakusketa osatu du Alberto Letamendik; eskulturak,
marrazkiak eta koadroak ikus daitezke Plaza Zaharrean eta GKo Galleryn, datorren igandera arte.

Ane Urkola Tolosa

H edabideetan eten-
gabe entzuten
dugu gatazka ar-
matuen ondorioz
hildakoen zenba-
tekoak... Baina gal-

detzen al diogu gure buruari zer
dagoen zenbaki horien atzean?
Amets bat, ilusio bat, bizitza
bat». 

Hausnarketa horretatik abia-
tuta sortu du Urriak 12 izeneko
erakusketa Alberto Letamendi
tolosarrak: «Gizartearen apatiaz
konturatu nintzen. Datu ugari
ikusten ditugu pantailen aurre-
an: hainbeste errefuxiatu, hain-
beste hildako...baina dena bi-

deo-joko bat bezala ikusten
dugu».

Gaurko eguna, urriak 12, His-
panitatearen Eguna eta Indar
Armatuen eguna da, eta egun
hori salatzeko osatu zuen bildu-
ma. «Alde batetik, jendea kon-
tzientziatzea da erakusketaren
helburua. Bestetik, idazleak
proiektuarekin inplikatzea nahi
dut: panpin edo ume bakoitza-
ren atzean ametsak edo ilusioak
daude eta idazleek beraien hitze-
kin istorio horiek kontatzea nahi
dut», esan du Letamendik. 

Era berean, helburu ekonomi-
koa ere badu erakusketak: «Kon-
goko elkarte batekin harremana
dugu. Bortxatzen dituzten ema-
kumeak eta haurrak beren fami-

lietatik baztertzen dituzte, eta el-
karte horretako kideek emaku-
me horiek kale gorritik ateratzen
dituzte. Panpinak saldu eta lor-
tzen dugun dirua elkarte horre-
tara bidaliko dugu». GKo Ga-
lleryn bertan eros daitezke es-
kulturak. 

HAURRAK IRUDIKATUZ
Tolosako Plaza Zaharrean eta
GKo Galleryn ikus daiteke era-
kusketa. Plaza Zaharrean eskul-
tura bat, koadro bat eta marrazki
batzuk daude, eta GKo Galleryn,
berriz, lau eskultura. Eskultura
horiek haurrak irudikatzen di-
tuzte: «Haurrengan jarri dut
arreta. Horiek dira inozeente-
nak; ez daukate zerikusirik ger-

Gizartearen «apatia» salatzeko erakusketa osatu du tolosarrak; lehen irudian herritarrei eragiteko sortuako lanetako bat eta bigarrengoan, GKo Galleryko erakusleihoan ikusi daitekeen lana.  ATARIA
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tatzen denarekin, baina gatazka
horien ondorioak bizitza guztian
jasan behar dituzte». 

Panpina horiei gas maskara
egin zien burdinarekin, kobrea-
rekin edota alanbrearekin, eta
pintatuta eta zikinduta ere ba-
daude: «Betiko teknikak erabiliz
gero, ez da guk nahi dugun hel-
burua lortzen. Oso itxura indar-
tsua dute, eta ea herritarren arte-
an zerbait eragitea lortzen du-
gun».

Plaza Zaharrean dagoen eskul-
tura gizakien tamainakoa da.
Horren arrazoia azaldu du Leta-
mendik: «Telebista bidez ikus-
ten ditugu biktimak, baina hu-
rrengoak gu geu izan gaitezke eta
hori erakutsi nahi dut».

Horretaz gain, plastikozko
mila soldadurekin egindako
haur baten aurpegiaren koadroa
dago, «armadek egiten dutena
salatzeko». Gas maskara ugari-
ren marrazkiak ere ikus daitez-
ke. 

Duela hamar egun ireki zuten
erakusketa eta «pozik» dago:
«Zerbait mugitzen du eta ez da
oharkabean pasatzen».

Igandera arte dago aukera
errealitate gordin horretara ger-
turatu eta kontzientziak pizteko;
galeria gaur itxita egongo da, bai-
na kalean dauden lanak ikusi
daitezke eta nahi izanez gero,
sortzaileak egindako gonbita
hartu daiteke eta «ume bakotiza-
ren ilusioak» hitzez jantzi. 



Asier Imaz Zizurkil

Jon Irazu kanpoan geratu ondo-
ren, finalean eskualdeko ordez-
kari bakarra egongo da: Joseba
Otaegi (Zizurkil, 1983). Iaz, Aitzol
Atutxaren atzetik bigarren gera-
tu zen zizurkildarra. Igandean
ondorengo lana egin beharko
dute sei finalistek: 54, 60 eta 72
ontzako launa enbor ebaki.
Iganderako nola zaude?
Gogoarekin eta animatuta. Urte-
ko egunik handiena da eta ustez
ondo iristen naiz, beraz, gustura.
Urteko egunik handiena, eta
finalerako sailkatzea nahikoa
sari dena. 
Lasaitu ederra hartzen duzu. Ni
aizkoran hasi nintzenean oso
markatuta zegoen. Finalean lau
edo bost finko zeuden. Borroka
seigarren postu horretarako egi-
ten zen. Orain berriz ez da horre-
lakorik ikusten. Atutxa eta Vi-
cente egon daitezke hor, baina
kontua da Atutxa bera bosgarren
sailkatu zela kanporaketan. Ni
seigarrena izan nintzen, eta az-
ken egurrean buelta batera
eman genuen.
Edonor egon zitekeen finale-
an.
Gu aurreneko txandan aritu gi-
nen lanean: Atutxa, Azurmendi,
Irazu eta ni. Ondo joanez gero,
aurrera egiteko aukera asko ikus-
ten nituen. Lanak bukatu, dutxa-
tu eta bigarren txandakoak ikus-
ten hasi ginen. Larrañaga eta
Mugertza borrokan ari ziren, eta
Rekondo atzetik. Kontua da Re-
kondo gure denborak egiten ari
zela. Gero behera egin zuten pix-
ka bat, baina parekotasuna izu-
garria izan zen. Bigarren mailan
ere gauza bera geratu da. 20 se-
gundoren barruan sailkatu dira
sei finalistak. 
Atutxa ez al zenuen lasaiegi
ikusi kanporaketan?
Nik uste txapelketa honetan bi
aizkolari mota daudela. Finalera
begira entrenatzen dutenak eta
besteok. Atutxa, Azurmendi
bera, nik uste finaleko lana en-
trenatzen dutela. Kanporaketan
lan erdia egiten dugu, eta hor al-
dea dago. Nik, adibidez, sailka-
pena bakarrik entrenatzen dut.
Gero hiru aste edo hilabetea
duzu finala prestatzeko; eta egi-
ten duzun guztia ondo etorria
izango da. Azkenean maila joka-
tzen ari gara, eta gu bezala tarte
handirik ez duenak, hor asko jo-
katzen du.
Beste horiek horrela presta-
tzeko aukera, irabazia dutela
esan daiteke. Besteak beste,
biak Euskal Herriko txapel-
dun geratuak direlako.
Bai, zalantzarik gabe. Gero urte
guztian elkarrekin ibiltzen gara

han eta hemen. Erakustaldi ba-
tzuetan saiatzen gara taktika al-
datu eta pixka bat estutzen. Bai-
na beti irabazten bukatzen dute.
Eta hori beraiek ikusten dute. Iaz
desberdina izan zen. Iker Vicen-
te behetik gora zetorren, eta
Urrezko Aizkoran irabazi egin
zion Atutxari. Alde horretatik,
aurten baino urduriago zegoela
uste dut.   
Baina beste behin, iaz Atutxak
lan handitan parekorik ez
duela erakutsi zuen.
Eta nik uste faborito nagusia
bera dela aurten ere. Hala eta
guztiz ere, ez zen izango izuga-
rrizko ezustekoa txapela ez balu
irabaziko.
Azurmendi ere aipatu duzu.
Gipuzkoako txapelduna be-
rriro ere sasoi betean dagoela
dirudi. 
Eta gustuko lana du finalekoa.
Iaz finaletik kanpo bi segundo-
gatik geratu zen. Eta urte txarra
egin izan balu bezala hitz egiten
dute batzuek. Bi segundo aizko-
ran ez da ezer. Rekondok eta be-

rak lote bera zuten, eta leitzarrak
ere denbora asko galdu zuen. 
Eta beste kontu bat ere bada
hor. Aizkoratik bizi den inor
gutxi dela. 
Egun handiak tokatzen direne-
an, jendetza biltzen da. Zu aurre-
an jartzen zara, eta dena eska-
tzen dizute. Baina zuk berdina
izaten jarraitzen duzu, hurrengo
egunean seietan jaiki behar due-
na. Nik ez dakit nola, baina hala
eta guztiz ere izugarrizko lehia
dago. Niretzat hori da politena.
Parekotasun horren handita-
suna, inork baino hobeto Mu-
gertzak erakusten du. 
Mugertza oso aizkolaria da.
Erraz egiten du, eta horrela egin
beharra dauka duen gorputzare-
kin. Behetik gora zetorrenean,
bigarren mailan tope bat bezala
izan zuela uste dut. Ez da ahaztu
behar 5-6 urtetatik hauek aizko-
ran dabiltzala. Pixka bat nekatu-
ta bezala ikusten nuen. Baina
gero, duela hiru bat urte, aurre-
neko mailara igo eta ilusioa be-
rreskuratuko balu bezala izan

zen. Orain izugarrizko mailan
dago. Behar bada lau oinbiko ho-
rietan pixka bat jaitsi egingo da,
baina hortik argi pixka batekin
ateratzen baldin bada, bere bu-
rua hor ikusten baldin badu,
kontuz. Guk 90 kiloko pisua bo-
tatzen dugun bitartean, hura 77
kilotan dabil, baina argi! 
Larrañaga ezkutuan ikusten
al duzu?
Ez. Hura oso ezkutuan ez dago.
Gipuzkoako Txapelketan ere hor
ibili zen. Hiru edo lau urte dara-
matza Gipuzkoakoan lehen mai-
lan, eta erdietan txapela atera
duela uste dut. Berari esaten
diot, aizkolari trastea dela. Bere-
zia, oso indarkakoa. Baina iraun
egiten du. Oso izaera baikorra
dauka. Hura beti gustura dago
egiten duen lanarekin. Eta fina-
lean kontuz. Lanak aurrera joan
eta borrokan ikusten baldin
badu bere burua, kontuz. Atutxa
nire ustez hasieran zuloa zabal-
tzen saiatuko da, eta Larrañaga
eusten ikusten dut. Biak elkarre-
kin borrokan hasten baldin badi-
ra, Vicente eta Azurmendi ez
dira urruti ibiliko atzetik etorri
eta aurrera egiteko. Benetan, fi-
nal hau ikusteko oso polita izan-
go dela uste dut.  
Eta Joseba Otaegi?
Lanak ondo osatzeko konfian-
tzarekin eta bermearekin nago.
Iaz egur handitan asko ebaki ge-

nuen. Lehen akats hori nuen.
Entrenamendu luzeak egiten ge-
nituen, baina egur txikiekin. Iaz-
ko finala prestatzen hasi ginene-
an, egur handiak ere sartu geni-
tuen, eta aldea nabaritu nuen.
Agian, orain ez daukat garai ba-
teko hasiera hura, baina lanean
sartuta eusteko berme gehiago
daukat. Iaz bezala, lan on bat egi-
tera aterako naiz.  
Zure gustuko lana al da finale-
koa?
Ez. Lehen aldiz iazko finalean
gozatu nuen lan hau. Orain arte,
hasi eta lehen lau egurretan nire
burua erraz ikusten nuen, beste-
ekin batera. Baina gero, oinbiko-
etan hain erraz geratzen nintzen
atzean… Inpotentzia horrekin
aritzen nintzen, eta gainera lau
ebaki behar. Iaz asmatu genuela
uste dut, eta hasi eta buka nire
lana egitera joango naiz. Bukae-
rara hori iristen baldin banaiz,
iaz bezala, azken bala hori hor
izango dudala pentsatzen dut.
Amaiera horietan ondo molda-
tzen naizela uste dut.  
Gakoa non egongo da?
Erdiko egur handi horietan. Hor
dago txapelketa. Besteei eustea-
gatik horra orratz gorriarekin
iristen baldin bazara, lan handia
izaten da hor. Aizkolari bakoitza
desberdina da, eta batzuei hasie-
ran zuloa irekitzea gustatzen
zaie; eroso sentitzen dira aban-
taila horrekin. Nire kasuan pare-
an joatea gustatzen zait, eta bu-
kaerarako erreserba pixka bate-
kin. 
Aizkoren garrantzia ere hor
dago. 
Ideia bat egiteko: fisiko aldetik,
40 minutuko lan batean bi mi-
nutu hobetzeko, izugarrizko
lana egin behar duzu. Erreminta
bat edo bestea erabili, denbora
hori lor dezakezu. Australiatik
aizkorak sartu zirenean, hemen-
goekin alderatuta, 20 kanaerdi-
kotako lan batean, 10-12 minutu-
ko aldea zegoela esaten zuten.
Pentsa erremintak nolako ga-
rrantzia duen. Eta gaur egun ere,
nahiz eta denok antzekoak era-
bili, badago aldea. 
Zenbat aizkora eramango di-
tuzu finalera?
Ibiliko ditudan hiru finko edo
nolabait esateko titularrak, eta
gero beste hiru ordezko. 
Zein da bakoitzaren funtzioa?
Bata azalerako, bestea barrurako
eta hirugarrena oinbikoetarako,
kirten luzeagoarekin. Hiru ho-
riekin moldatzea seinalerik one-
na izango litzateke; dena ondo
joan dela esan nahiko baitu. Za-
lantza barrukoarekin daukat, bat
edo bestea eman. Egunean ber-
tan erabakiko dut, beroketak egi-
terakoan eta egurra ikustean. 

A. IMAZ

«Final hau ikusteko oso
polita izango da»

JOSEBA OTAEGI
AIZKOLARIA
Euskal Herriko Lehen Mailako Aizkolarien
Txapelketaren finala igandean jokatuko da
Donostian, 18:00etan, J. A. Gasca kiroldegian .
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OSTEGUNA 12
AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Berazubi auzoko jaiak.
11:30ean txupinazoa, 11:45ean bu-
ruhandiak, 12:30ean emakumeen
toka, 16:45ean entzierro txikia, 17:00
zezentxoak eta poneyak haurren-
tzat, zezen plazan, 19:00etan pintxo
potea Joxe Mendizabalekin,
22:15ean su artifizialak, eta
22:30ean Alurr dantza taldearen
Irradak ikuskizuna.
Tolosa.Nur eta herensugearen ten-
pluahaur zinema 17:00etan, Leido-
rren. 

28 KANALA
12:30. Onein.
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Ikusi irratia, Ordiziarock. 
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7.
943 67 06 48.
Gauekoa.Rosalia Morant Barber.
Zabalarreta Lorategiak, 1. 
943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Eguraldi eguzkitsuak
jarraituko du, baina ñabar-
dura batekin, tenperaturak

hiruzpalau gradu jaitsiko direla. Ten-
peratura atsegina izango da nagusi.
Ia egun guztian zehar iparraldeko
haizea gailenduko da eta arratsalde-
ko lehen orduak arte bizi samar ibiliko
da, batez ere, mendi inguruetan. Hai-
zea ahulduz joango da eta gau parte-
an hego ukitua izango du. Tenpera-
tura 23 gradura iritsiko da eta lekuren
batean 25 gradu ere izango dute. Ze-
ruan goi lainoren bat edo beste azal-
duko da lehen orduetan eta baita
egunaren bukaeran ere, baina eguz-
kiari batere trabarik egin gabe. 

Bihar.Tenperaturak hiruz-
palau gradu egingo du gora,
atzo galdutakoa berresku-

ratuz. Tenperatura eguneko erdiko
orduetan 27 gradura iritsiko da leku
gehienetan, eta beroenetan baita 
29 gradura ere. Zeruan ia ez da ho-
deirik egongo eta eguzkia gailendu-
ko da, gogotik berotuz. Nahiz eta
arratsaldearen erdialdean ipar-
ekialdeko haizea ibili, gerora hego
haizea sartuko da eta ondorioz,
gauean tenperaturak ez dira gehiegi
jaitsiko. Gauean tenperatura ez da 
15 gradutik jaitsiko. Uda bete beteko
giroa izango da nagusi, beraz.

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

Idiakezek hartuko du
2018ko egutegiko azala

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

2018ak badu bere argazkia Tolo-
san; eta, argazkiak, egilearen
aurpegia. Tolosako Udalak iraga-
rri du, Jose Angel Artutxaren
Idiakez jauregia argazkiak jaso
dituela boto gehien, Tolosan-
Klisk lehiaketan eta, horrela,
600 euroko ordainsaria jaso du
tolosarrak, Olatz Peon Tolosako
alkatearen eskutik. 

Egutegiko argazki nagusia
izango da Artutxarena, baina
epaimahaiak beste hamabi ere
aukeratu behar izan ditu, urteko
hilabete bakoitzerako bana; aza-
roan aurkeztu eta banatuko dute
2018ko egutegia. Guztira, 277 lan
aurkeztu dituzte aurten, 67 par-
te-hartzailek, eta Olatz Peonek
azpimarratu egin nahi izan du,
lehiaketaren arrakasta. Bide ho-
rretan, eskerrak eman nahi izan
dizkie, bai argazkilari parte-har-
tzaileei, bai Iñigo Royo eta Ura
Iturralde epaimahaikideei ere.

Jose Angel Artutxaren argazkiak jaso ditu boto gehien, eta 600
euro irabazi ditu tolosarrak; azaroan aurkeztuko dute egutegia

Olatz Peon eta Jose Angel Artutxa irabazlea, Idiakez aurrean. ATARIA
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ZORION AGURRAK

Zorionak Maddi, Jokin eta Eneko!
Maddik gaur beteko ditu urteak. Jokinek, hilaren 14an, eta Enekok, berriz, hilaren 15ean. 

Ondo-ondo pasa! Muxu handi bat etxekoen partetik.

ARGAZKIAK, HILABETEZ HILABETE

Urtarrila. Idoia Zabaleta Urkola, 
Begira.
Otsaila. Idoia Zabaleta Urkola,
Leihoak.
Martxoa.Joseba Garmendia,Jolastu
nahi?.
Apirila. Iñaki Otegi Arrospide, Santa
Luziko ermita.
Maiatza. Idoia Davila Uzkudun,
Sputnik.
Ekaina.Juanan Lazkano Ajamil, Eus-
kal herria estenopeika.

Uztaila.Fermin San Sebastian Sala-
berria, Eraikuntza berria.
Abuztua. Idoia Davila Uzkudun, Ka-
leartean.
Iraila.Aratz Elkoro Salvador, Iurra-
mendiko putzua.
Urria.Elena Marquez Ropero, 
Bonberonea.
Azaroa. Izaro Altuna, 
Bi.
Abendua. Iñaki Ugartemendia, 
Lehortzen.

Tolosa.Colossal filma Leidorren,
19:30ean eta 22:00etan.
Tolosa.Oskia Karreraren Eskuekin
esaten dizuterakusketa urriak 28a
bitarte Aranburu jauregian. Keinuak,
energia, lan-sormena, sinesmena
adierazten ditu. Egunerokotasune-
an eskuen hizkuntzaren bidez au-
rrez aurreko komunikazioan giza-
kiaren betidaniko aberastasuna
dena.
Tolosa.Carlos Garciaren lanak ikusi
daitezke GKo Galleryn azaroaren 4a
arte.
Ibarra.Amasaharaerakusketa kul-
tur etxean, urriaren 20a bitarte.
Amasahara erakusketa izen bereko
proiektuaren abiapuntua besterik
ez da eta helburua Saharako erreali-
tatea gerturatzea da.

ATARIA IRRATIA
09:00-12:00. Azken asteetako el-
karrizketen errepikapenak.  
12:00-21:00. Euskal musika.  
21:00. Ataria iluna.


