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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

TOLOSALDEKO ATARIA DIRUZ LAGUNTZEN DUTEN ERAKUNDEAK:
Udalak:Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Albiztur, Altzo, Amezketa, 
Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, 
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama,
Lizartza,  Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

ATARIAk ez du 
bere gain hartzen
aldizkarian 
adierazitako 
esanen eta iritzien 
erantzukizunik.

C NNk orain gutxi kaleratu duen bideoak, Li-
bian 400 dolarren trukean gizakiak nola sal-
tzen dituzten erakutsi du munduaren aurre-
an. Bestalde, esklabuek XVIII. mendean
Ameriketarako bidea egin zuteneko erre-
produkzio makabro gaurkotuen irudiak he-

datu dira sare sozialetan azken bi asteetan,
hauek ere Libian jasotakoak. Ikusi ditue-
nak badaki zertaz ari naizen. Morbo bi-
lauetik haratago, gordinkeria itogarria
edota asfixia bezala definituko nituzke ai-
patu irudiak, horretarako ahotsik geratuko
balitzait. Aspaldi salatu ziren gertakari
odoltiak. Kexa, zurrumurru eta usteak
bolo-bolo zebiltzan tertulia frogagabeetan.
Halere, nola bada, nork bada, inork ez du
Libian arnas erritmorik ere aldatu egoera-
ren aurrean oraindik.

Laminen aurpegia ikusi dut irudi horie-
tan guztietan. Amak, Sahara hegoaldean
lau hilabetetik gora zeramatzan bere semearen deiaren
zain. Ondoan izan zuen senarraren lehenengo emaztea

ere, hau seme Ousmanen ahotsaren zain. Mutikoen hiru-
garren anaia batek kontatu zidan berria. Telefonoz. Nire
etxean goxo-goxo 4.500 kilometrotara nengoela. 

Iritsi zen Libiatik ahots esperatua. Ousman zen. Bera
ondo zegoela baina bidean Lamin anaia galdu eta esku
txarretan eroria zela adierazi omen zien senideei. Nire la-

gunari, hirugarren anaiari, horrek zer esan
nahi zuen galdetu nion nik inozenteki, eta
gizon gaiztoek harrapatu zutela jaso nuen
bueltan erantzuna. Atzeko bidea hartze-
ak –back way deitzen diote eurek Europa-
rako bidea hartzeari– arriskuak dakartzala
badakitela, baina duten bizimoduaren on-
doan, gauza gutxi dutela galtzeko azpima-
rratu zidan beste behin. Gu baino teknolo-
gia eta baliabide urriagoekin badakite Sa-
haraz hegoaldeko herritarrek euren patu
beltza zein izan daitekeen, bihotza minez
isilpean urtuko bazaie ere, eurei eta etxe-
koei. Ostera, bizi-kalitatea, Italia-Europa,

eta batez ere duintasuna, ei dute irabazteko.
Laminen irribarrea dakarkidate irudi horiek guztiek

burura. Nire beldur-minek eta bihotz-urtzeek beste kolo-
re apalagoa duten arren, senitartekoen atsekabe neurri-
gabearen ondoan sentitu naiz ahul, ikarati, anker eta be-
rekoi aldi berean. Hauts. Imintziorik gabeko azal mintzu-
la. Munduak esperientziatik ikasiko balu… Baina ez,
diruak akabatzen gaitu, gu eta haiek, haiek eta gu.

Laminen irribarrea berriz ikusteagatik zer eta zenbat
ordainduko (ge)nukeen galdetu diot neure buru zuriari
amorruz begiak blaituta. 

IDOIA GEREÑU
HEGALDUN JOSTALARIA 

Asfixia

Iritsi zen Libiatik ahots esperatua.
Ousman zen. Bera ondo zegoela 

baina bidean Liman anaia galdu 
eta esku txarretan eroria zela 

adierazi omen zien senideei

Azaleko irudia: 
Iñigo Otaegi

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €

a003_ataria_Diseinua  2017/12/05  17:31  Página 1



04

«BIDE BATEN ABIAPUNTUAN
NAGO, ORAINDIK ERORI ETA
HANKA SARTU BEHARKO DUT»
OIHANA IGUARAN
BERTSOLARIA

Herenegun (H)ari naizela irratsaioan izan zen Amasako
bertsolaria Iruñeko azken finalaurrekoan kantatu eta gero,
saioari eta txapelketako bere ibiliari errepasoa eman dio.

Imanol Artola felix- Jon Miranda

Duela bi urteko Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketako finalean izan zen Oiha-
na Iguaran (Amasa, 1991) baina ez du
Euskal Herrikoan kantatzeko aukera
izango. Kontentu agertu da, ordea,
egindako bidearekin.
Kolpe gogorra izan al da zuretzat
finalera ez sartzea?
Kolpe bat izan da jendeak hala helara-
zi didan momentutik. Ni ez nago egin-
dako lan guztiekin aseta, baina pozik
nago egin dudan bidearekin, besteak
beste, ikusten dudalako bide luzeago
baten parte bat dela. Lehenengo Txa-
pelketa Nagusia nuen, hiru saioetan
abesteko aukera izan dut, oso posible
zenean lehenengo fasean geratu iza-
na. Uste dut tartean bertsoaldi onak
joan direla. Neure buruari hanka sar-
tzeko zilegitasuna eman behar diot,

bestela oztopo bat izango litzatekeela-
ko kantuan jarraitzeko. Pena handia
hartu dut, oholtzatik jaitsi eta jendea-
ren disgustua ikusi dudanean. Pozte-
koa da eskualdeko bertsolariek eman
dutena eta pena handiz hartzen dut ni
BECen ez sartzea porrot bezala kontsi-
deratzea. 
Zuk ez duzu horrela bizi izan. 
Ez. Finalean sartzea ikusten nuen
amets handi bat bezala, momentu ba-
tean posible zena. Baina Iruñean ez
nuen nahi nukeen distirarik erakutsi.
Pena bat nabarmendu behar banu, nik
nahi nuen maila on horrekin ez buka-
tu izana da. Hortik atzerakoak ikaske-
taren parte iruditzen zaizkit.
Esan egia. Zure buruan larunbat
goizean ba al zegoen BECera joate-
ko aukera?
Bai. Leitzakoa eta gero hankak oso lu-
rrean neuzkan. Ikusten nuen nire in-

guruko jendea urrutiegi eramaten ari
zela saio bateko puntuazioa. Larunbat
goizean kontziente nintzen behar ni-
tuen puntu horiek lortzeko gai nintze-
la baina garbi neukan oso saio ona
egin beharko nuela. Gehiago esango
dizut, Iruñean neukan gogoa, presio
horiek denak ustez erantzita, arriska-
tzera joateko. Bertso gogoangarri ba-
tzuk utzi nahi nituen eta berdin zitzai-
dan ariketa batean erori behar banuen
hurrengo batean dena emateko. Gero
zer eta dena gris pasa zen. Jarreraz in-
tentzio hori eraman nuen baina ez
nuen lortu.  
Zer erakutsi du Oihanak txapelke-
ta honetan? Zerekin geratu zara
gustura?
Zaila egiten zait esatea. Oso pozik
nago Leitzan gozatu egin nuelako. Mo-
mentu horretan akatsa ere iruditu zi-
tzaidan, nire gozatze horretan hanka
sartzeak ere egin nituelako. Atzera
sentimendu hori errepikatzea kosta
zaidanarekin, berriz errepikatuko
nuke. Oso pozik nago neure buruari
plaza horretan disfrutatzeko lizentzia
eman niolako, neukan tentsio guzti
horren gainetik. 
Zer emateko gogoarekin geratu
zara?
Gauza asko. Landutako gai askoren in-
guruan esateko gauza dezente neuz-
kala sentitzen nuen. Bestetik nahi
nuen jendeak nabaritzea plazan hartu
dudan eskarmentutxoa. Niri gusta-
tzen zaidan bezala egin bertsotan: na-
tural, bizi, lurtar, kristoren dramarik
gabe, ondokoari erantzunez, bertsoki-
deak zer esaten duen entzunez... Ba-
tzuetan ezinean sentitu naiz, egun
guztiak ez direlako berdinak izaten.
Pena horrekin geratu naiz. 
Durango edo Iruñea. Bietako zei-
nekin konformeago?
Durangon oholtzan gaizki pasa nuen,
nahiz eta ez transmititzen saiatu nin-
tzen. Nire buruarekin borroka handia
izan nuen, eta oholtzan gaizki pasa
nuen bezala digestioa positiboa izan
zen. Oso gaizki hasitako saio batean,
ustez, burua altxatzen asmatu nuela-
ko bukaeran. Amorrazio hutsetik egin
nuen, eta sentitu nuen zerbait utzi
nuela han. Oso pozik sentitu nintzen
egun txar bat kudeatzen asmatu nue-
lako. Aldiz Iruñean, oholtzan ez sufri-
tzea hitz eman nion neure buruari, ho-
rra iritsita gozatu egin behar nuelako.
Ofiziotan natural eta tiki-taka ari nin-

ANE URKOLA

AMASA
BTN17
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tzen, ahaleginean eta lanean. Ez dut
uste saio txarra egin nuenik, kartzelan
izan ezik. Oso gogorra izan zen nire-
tzako, momentu horretan jabetzea ez
nuela ezer eskaintzeko. Trago hori as-
kotan gogoratu zait geroztik. 
Perspektibarekin begiratuta. Zein
bide egin duzu bertsogintzan orain
arte?
Bertso eskolako neska bakarra izan
nintzen urte luzeetan, bertsoekin
behin baino gehiagotan frustratu
zena, oholtza beretzako ez zela sines-
ten zuena, bertsoa utzi behar zuela eta
balio ez zuela dozena bat aldiz pentsa-
tu zuena. Eta bertsoa utzi ez zuena la-
gun talde polit bat sortu zitzaiolako.
2011n, Gipuzkoako Bertsolari Txapel-
ketara bertsoarekin gozatzen hasita
aurkeztu nintzen. Sailkapen fasea
pasa nuen, eta garai hartan oso pozik
nengoen horrekin. Hortik aurrera ilu-

sio handiz egin dut lana: bertsotarako
gai sentitu naiz baina gai sentitu nai-
zenean ere ez dut aukerarik izan. Gaz-
te sariketetarako gonbidapena behar
izaten zen eta nik ez dut sekula nabar-
mentzea lortu, ezta eskolartekoetan
ere. Asko kosta zait bide bat egitea. Az-
keneko Gipuzkoako Txapelketa izan
zen lehenengo atea indarrez jo nuena
eta uste dut pena dela, lehenengo atea
indarrez jo dudanean eta behingoaga-
tik lortu dudanean jendeak entzutea,
bat-batean zeinen azkar erre zaidan
aukera hori.
2017an zenbat saio egin dituzu?
Ez dakit esaten. Iaz baino gutxiago, er-
diak edo. Iazkoa ez zen oso errealista
izan. 2015eko finala eta gero hor egon
zen ilusio puntu bat eta ni ezagutu
nahi horretan eraman ninduten herri
askotara. Zorionez, pila bat ikasi dut
baina uste dut nire maila baino plaza
gehiago izan nituela momentu bate-
an. Pozik nago, hala ere, puztutako
egoera hori ez delako hutsera etorri. 
Zeinen erraz ahazten zaion jendea-
ri zu lehen ez zeundela hor. 
Orain badirudi eliteko bertsolari bat
naizela edo harrizko estatua bat. Due-
la bi urte plazara begira ez nintzen
existitzen. Orain ez dut esan nahi ba-
naizenik nor, nire zalantza guztiekin

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko abenduaren 8a
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igotzen naizelako oholtzara eta haus-
kor izaten segitzen dudalako. Baina
ahalegin handi bat egiten ari naiz ilu-
sioa dudalako, oso gustura ari naizela-
ko eta gauza interesgarriak deskubri-
tzen ari naizelako. Uste dut bide luze
baten abiapuntuan nagoela eta orain-
dik erori eta hanka sartu beharko du-
dala, esploratu beharko ditudala bide
ezberdinak.
Zortzitik zazpi finalistek errepika-
tuko dute lau urte pasa eta gero.  
Ez alferrik. Uste dut batetik badela be-
launaldi bat sekulako lana egin duena.
Garaiak aldatu dira, bertsogintza alda-
tu da eta pertsona horiek, lan handia
egin eta gero, egokitzen jakin dute.
Hori aitortu behar zaie. Gainera, hor
badaude pertsona batzuk bertsotara
emanda bizi direnak eta beren egunak
horretarako dituztenak. Horrek logi-
koa den bezala bere oihartzuna izan

beharko luke txapelketan. Eta beste
gauza bat ikusten joan garena, inbu-
tua estutu ahala, eskarmentuak ere la-
guntzen duela.
Zu zerorri, Miren Amuriza, Julio
Soto... belaunaldi berri bat bada-
tor. Final-laurdenetako fasea pasa
eta gero, uste genuen finalean se-
guru sartuko zela zuetakoren bat. 
Bai. Nik ere ilusioak neuzkan. Miren
ikusten nuen indartsu, zein ibilbideta-
tik zetorren, zenbat urtetako plaza es-
karmentua duen eta bere ahotsa nola
birpentsatuta duen ikusita. Eta gero
beste asko ikusten nituen, freskura ba-
tekin, asmatuz gero sorpresa eman ze-
zaketenak. Momentua iritsiko da.
Ondo bidean tokatuko da horietako-
ren bat finalean ikustea. Aurten izan
zitekeela pentsatu dugu denok uneren
batean. Baina botere erreala jokoan ja-
rri denean, agertu dira ordura arte
ikusten ez genituen beste tentsio ba-
tzuk. 
BECen bi edo hiru emakume ikus-
teko aukera zegoela esaten zen. Ez
da posible izan. 
Aurten lau eta lau ziren Bizkaiko fina-
lean, esate baterako. Bideak esango
du. Pertsonalki gertatu zaidana kolek-
tiboki ere sentitu dut. Final-laurdenen
ostean izugarrizko euforia sentitu,

igual neurriz kanpokoa, eta orain be-
rriz ezer ez dela aldatu pentsatzea. Bai-
na ez da horrela. Gauza asko aldatu
dira. Aurrez egindako lana eta utzi di-
ren bertsoaldiak historiarako geratuko
dira: orain arte ez zaio inoiz hilekoari
kantatu zaion bezala kantatu, adibi-
dez. Hori, hortaz, ez da ezer ez gerta-
tzea. Txapelketa honetan nabaritu
egin da aldaketa eta uste dut horretan
fokua jarri behar dugula. Euforiatik
etsipenera segundo erdian jotzen
dugu eta uste dut bide honek hori bai-
no zerbait gehiago merezi duela. 
Presiorik sentitu al duzu txapelke-
tak iraun duen denboran?
Ez dut sentitu itomenik. Bi hilabete
eta erdiz, gaiak aztertu, saio bakoitza-
ren digestioa aletu, jendearen bertso-
aldiak begiratu, zuk zer kantatuko ze-
nuen pentsatu, bertso eskola egin...
etengabe aritu gara. Nekatuta iritsi

izanaren sentsazioa dut, hori bai. Lei-
tzara puntu xamarrean iritsi nintzela
pentsatzen dut eta gero agortu bezala
egin naiz. Gehiago egin nezakeenaren
sentsazioarekin geratu naiz, baina aldi
berean pozik, final-laurdenak pasa-
tzeko helburua neukalako eta azkene-
an bi finalaurrekoetan kantatzeko au-
kera izan dudalako. Lehenengo urteko
nobato izaera horrek faktura pasa dit,
baina uste dut hortik ikasiko dudala.
Behar dut nire denboratxoa hartu,
gauzak bere lekuan kokatu, pozak eta
penak klasifikatu eta errealitatera eka-
rri, euforia ez delako inoiz hain euforia
izaten eta tristura hain tristura ere ez.
Haragi bizian bizi dugu dena. 
BECen zer gertatuko dela iruditzen
zaizu?
Saio galanta entzungo dugula irudi-
tzen zait. Aitor Mendiluzeri aukera de-
nak ikusten dizkiot. Eskarmentua ba-
karrik ez den gaitasun bat du: dena oso
azkar eta oso era praktikoan disekzio-
natzen du. Gaiak, hitzak eta ikuspe-
giak. Erabakiak azkar hartzen ditu eta
gehienetan egoki gainera; Eta gero
exekuzioan maisu bat da, goitik behe-
ra ekartzen baitu hizketa molde ikara-
garri natural eta aldi berean sakona.
Erakustaldi galanta eman dezake. Iku-
siko dugu.

«Botere erreala jokoan jarri
denean, agertu dira ordura
arte ikusten ez genituen 
beste tentsio batzuk»

«Garaiak aldatu dira,
bertsogintza aldatu da eta
finalistek lan handia egin eta
gero, egokitzen jakin dute»

«Gauzak bere lekuan kokatu,
pozak eta penak klasifikatu
eta errealitatera ekartzeko
nire denboratxoa behar dut »
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Eskualdekoak ere, plazara 

Rebeka Calvo

Euskal Herriko sortzaileen urteko
plaza izaten da Durangoko Azo-

ka. Argitalpen berrien azoka izatetik
harago doan hitzordua da Durango-
koa. 52. ediziorako Sormenaren Lu-
rraldea DA! leloa aukeratu dute eta
jada bisitari zein sortzaileak hasi dira
azokako kaleetan gora eta behera. Es-
kualdetik ere bat baino gehiago gertu-
ratuko da igandera arte Bizkaiko herri-
ra, bai bisitari eta kontsumitzaile be-
zala, eta baita euren lanak erakustera
ere. 

Durangoko Azokak ekoiztetxe des-
berdinen standak biltzen ditu, baina
baita bestelako ekintza paraleloak ere.
Horietan ere izango dira Tolosaldeko
sortzaileak. 

Gaur Irudienean, 11:00etatik
12:30era, Altzoko Haundiaren ingu-

Igandera arte luzatuko da
Durangoko Azokaren 
52. edizioa; oparoa da
Tolosaldeko uzta, urtero bezala

ruan sona lortzen ari den Handia fil-
ma izango da protagonista. Pelikula-
ren efektua izango dute hizketagai Zi-
nea Sortzenek antolatuta eta bertan
Angel Aldanondo, Amaia Serrulla,
Santi Leone, Iratxe Fresneda eta Zigor
Etxebestek hartuko dute parte.

Ahotsenean berriz, Adunako Beñat
Igerabidek Geldialdi bakoitzean bere

azken lana taularatuko du, 17:00etatik
17:30era. Eta Plateruenan Governos
taldea ariko da 22:30etik aurrera.   

Larunbatean Ahotsenea Solasal-
diak gunean Adunako Juan Kruz Ige-
rabide idazlea Labur Txintan lanaz
ariko da, 11:00etatik 11:25era. Eta Glau-
koma taldeak ere kontzertua eskaini-
ko du Plateruenan, 22:30etik aurrera.

Alegiako Arantxa Iturbe ‘Honetara ezkero’ lana sinatzen aritu zen atzo. JON URBE-ARGAZKI PRESS

TOLOSALDEA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 8a

ESKUALDEKO NOBEDADEAK
LIBURUAK
Bonberenea (Tolosa). Bonberenea. 20
urte bizirik (Bonberenea). Urki Kolinas
Bonbereneako kideak idatzi du. 
Maite Gurrutxaga Otamendi
(Amezketa). Tigre batekin bizi (Elkar).
Haur eta gazte literatura.
Juan Kruz Igerabide Sarasola (Aduna).
Abezedario titirijario(Denonartean). Haur
eta gazte literatura. 
Euskal herrietako ipuinak(Denonartean).
Haur eta gazte literatura.
Labur txintan(Pamiela). Narratiba. 
Arantxa Iturbe Maiz (Alegia). Honetara
ezkero(Susa). Narratiba. 
Joxemari Iturralde Uria (Tolosa). Zatoz
nirekin Santiago de Compostelara
(Ibaizabal). Haur eta gazte literatura.
Karlos Linazasoro Izagirre (Tolosa). 6012
(Erein). Narratiba.
Joxe Manuel Odriozola Lizarribar (Altzo).
Nora goaz euskalduntasun honekin?
(Elkar). Biografiak eta saiakera.
Garbiñe Ubeda (Ibarra). Mejor me callo
(Txertoa). Narratiba.

Iñaki Zubeldia Otegi (Ikaztegieta). Haur
literatura aztergai(Erein). Biografia eta
saiakerak.  
Tenplarioen altxorra(Desclée de
Brouwer). Haur eta gazte literatura.
ASTEKARIAK
Garbiñe Ubeda (Ibarra). Ikusbera, 25. alea.
MUSIKA
Bi Bala. Arazo modernoak(Bonberenea
Ekintzak). Julen Goikoetxea bateria
jotzailea alegiarra da.
Eraul. Iraultza (Deierri). Lizartzako Garazi
Esnaolak teklatuak jotzen ditu. 
Beñat Igerabide (Aduna). Geldialdi
bakoitzean(Elkar).
Kiliklon ekoizpenak. 1, 2, 3... hemen da
Miru (Sointek Produkzioak). Haur musika.
Sonia Ezkerra taldeko kidea tolosarra da. 
Governors. Zero... (Baga-Biga musika
ideiak). Ander Zubillaga gitarrista
tolosarra da.
Pirritx, Porrotx eta Marimotots, Garratz
eta Mingotsekin. Borobilean
(Katxiporreta). Haur musika. Aiora Zulaika
PirritxTolosan bizi da eta Oihana Sanchez
aktoreak ere parte hartzen du proiektuan. 

Tenpora. Itzulika (Batera ekoizpenak).
Bost kideetako lau eskualdekoakdira:
baxua Itsaso Etxebeste belauntzarrak
jotzen du, gitar jotzailea Zizurkilgo Beñat
Barandiaran da, abeslaria Elene Arandia
ibartarra da eta teklatuak Juantxo Zeberio
Etxetxipia tolosarrak jotzen ditu. 
Vendetta. Vendetta Remix-ak (Pott
produkzioak). Durangoko Azokarako edizio
berezia kaleratu dute. Bateria jotzailea
Enrike Rubiños tolosarra da.
Iñaki Zabaleta. Iñaki Zabaletak Ibar ixil
bateanCDa kaleratu du eta Juantxo
Zeberio Etxetxipia tolosarrak egin ditu
moldaketak. 
BIDEOAK
Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Tipi-
Tapa, Korrika! (Katxiporreta). Aiora Zulaika
PirritxTolosan bizi da eta Oihana Sanchez
aktoreak ere parte hartzen du proiektuan.
BESTELAKOAK
Pirritx, Porrotx eta Marimotots.
Borobilean puzzleak(Katxiporreta). Aiora
ZulaikaPirritxTolosan bizi da eta Oihana
Sanchez aktoreak ere parte hartzen du
proiektuan.
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8.300 ikusle inguru izan
dira Titirijai jaialdian 

R. C.

M ichele Cafaggiren Euriaren gi-
zona ikuskizuna saritu dute Ti-

tirijai jaialdian. Antolatzaileak kon-
tentu daude aurtengoak emandakoa-
rekin eta 8.300 bat ikusle izan
dituztela nabarmendu dute. «Titirijai
bikain bat izan dugu nahiz eta egural-
diak ez duen lagundu», esan du Idoya
Otegi zuzendariak. «Badakit oso topi-
koa dela esatea jaialdia arrakastatsua
izan dela eta dena oso ondo atera dela,
baina horrela izan da. Gurea bezalako
ikuslego bat ondoan izatea ikaragarria
da; ikusleak sekula ez gaituzte utzi,
behin eta berriz etorri dira eta urtez
urte zoriontzen gaituzte. Gogo handiz
etorri dira emanaldietara», esan du.
Otegik ikastetxeak ere ekarri nahi izan
ditu gogora.

Bestelako ekitaldiak
Titirijaik ez ditu emanaldiak bakarrik
antolatzen, bestelako ekitaldiak ere
izaten ditu eta horietako bat da Solase-
an izenekoa. «Gauero helduen ikuski-
zunen ostean, Topic-eko anbigu espa-
zioan, ikuskizunetako artistekin
modu informalean eta denbora luzez
hitz egiteko aukera izan dugu, beraien

Aurtengoa «bikaina» izan dela
esan dute; emanaldiez gain
Solasean atala eta Udazkeneko
Eskola nabarmendu dituzte

lanari buruz gehiago jakiteko», esan
du jaialdiko antolakuntzan aritzen
den Enkarni Genua txotxongilolariak.
Era berean, aurten bigarren aldiz egin
dute Udazkeneko Eskola. Objektu, fi-
gura eta irudien animazio garaikideari
buruzko ikastaroa egin dute eta hain-
bat diziplina lantzen dituzten artistak
izan dira bertan, Joan Baixasek gida-
tuta. 

Omenaldiak
Omenaldiek ere izan dute lekua 35. Ti-
tirijain. La Tartana Teatro saritu dute
40 urtetako ibilbideagatik, Rocamora
Teatre taldeak 35 urte egin dituelako
eta Artez aldizkaria, 20 urtez arte esze-
nikoen inguruko albisteak lantzeaga-
tik. Omenaldietan Tolosako alkateare-
kin batera egon zen Boris Ravignon
Charleville-Meziéres hiriko alkatea. 

Bukatzeko, Gipuzkoako Foru Al-
dundiarekin batera antolatutako Bizi-
tzEKO! tailerra gogoratu nahi izan
dute. Ikastetxeetako ikasleek hartu zu-
ten parte eta birziklapena lantzeko au-
kera izan zuten. «Tailerrarena sekula-
ko esperientzia izan da, Topic-etik sor-
tu eta diseinatutako ideia batetik hasi
ginelako eta ez genekielako arrakasta
izango ote zuen; horrelako ekimen bat
martxan jartzen genuen lehen aldia
izan da», esan du June Gerrikok, 
Topic zentroko pedagogia arloko tek-
nikari eta ekimeneko arduradunetako
batek. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko abenduaren 8a

TOLOSALDEA
GIZARTEA

'Handia'k sei
izendatze ditu
Forque eta 
Feroz sarietan 

Forque lehiaketan bi sari jaso
ahal ditu filmak eta horietako
bat da film onenarena; Feroz-en
lau hautagaitza ditu 

Erredakzioa

Datorren urtea oparoa izan daite-
ke oso, Handia filma posible

egin dutenentzat. Ikuslegoaren babe-
sa jaso dute jada, eta orain zinema
munduko adituen txanda izango dela
dirudi. Datorren urtean ospatuko di-
ren bi jaialditan sei izendatze dituzte. 

GEDA elkarteak (gaztelaniaz, Ikus-
Entzunezko produktoreen eskubide-
ak kudeatzen dituen elkartea) antola-
tzen dituen Forque sarietan fikzioko
film luze onenaren saria irabazteko
finalisten artean dago Handia filma,
Abracadabra, La Librería eta Verano
1993 filmeekin batera. Zaragozan
(Espainiako Estatua) egingo dute sari
banaketa datorren urtarrilaren 13an.
Era berean, erakundeak Zinean eta
Hezkuntzan balioak aitortzea helbu-
ru duen Forque Saria ere banatuko du
eta Handia pelikula hautagaietako
bat da. 

Feroz sarietan ere lau izendatze
ditu; kartelari, jatorrizko musikari,
zuzendaritzari eta pelikula dramati-
ko onenari. 
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@TolosaldeakirolKirolak

EKAITZ SARALEGIK ESANDAKOA EGIN DU: BILBOTIK AMEZKETARAKO BIDEA, OINEZ
Ekaitz Saralegi Jokin Altunaren botileroak Bilbo eta Amezketa arteko bidea oinez egin du, bi egunetan. Atzo eguerdian iritsi zen bere he-
rrira, amezketarren txalo artean. Saralegik bere buruari bota zion erronka: Jokin Altunak txapela irabaziz gero, frontoitik etxerako bidea
oinez egingo zuela esan zuen amezketarrak, eta Altuna III.a txapeldun atera zenez, hitza bete eta bi egunetan burutu du bidea . A. IMAZ

XABIER ORBEGOZO ARRIA V.A BELDURRA SARTZEKO MODUKO SASOIAN DAGO
Arria V.ak erraz irabazi zion apustua Xabier Zalduari,  igandean. Ibarran bizi den errezildarra aizkoran eta korrika nagusi izan zen,
1.04.23ko denborarekin amaituz 10 kana-erdiko eta 10 kilometroak. Zalduak 1.08.04ko denbora egin zuen. Probaren amaieran, galtzai-
leak argi esan zuen gertatua: «Onena da! Onena da!». Garaipen horren ondoren, apustu berri baten zurrumurruak zabaldu ziren handik
eta hemendik. Iker Vicente eta Aitzol Atutxaren izenak aipatu dira. Beldurtzeko moduko sasoian dago, ordea, Arria V.a.  IBON ERRAZU

Amezketako Zazpi Iturrik
aurrera egin du 
Euskal Herriko Pilota Elkarteen Ar-
teko Txapelketan lehen fasea gaindi-
tu du Zazpi Iturrik, EPLE kanpora-
tuz. Lau t’erdian Zubiriak 18-12 iraba-
zi zuen; buruz burukoan Egigurenek
18-14 eta binaka Labaka-Aizpuru 22-
11 nagusitu ziren. Bigarren fasean,
urtarrilaren 6an, Markinaren aurka
jokatuko dute amezketarrek. 

Pilota partidak Zizurkilgo
Intxaur pilotalekuan, gaur 
Zizurkilgo VI. Pilota Txapelketa joko-
an da, eta gaur, kanporaketa parti-
dak jokatuko dira Intxaur frontoian.
Abenduaren 17an, igandean, amaitu-
ko da txapelketa, 09:30ean hasiko di-
ren finalekin. Bestalde, Pebeten
Oroimenezko Txapelketan, Villabo-
nan, final-laurdenetako bigarren jar-
dunaldia hilaren 15ean izango da. 

XXXVI. Shanti Txapelketan
izena emateko aukera
Urtero bezala urte amaierarekin ba-
tera Eguberrietako Shanti Txapelke-
ta jokatzen da Tolosan, areto futbole-
an eta benjamin zein alebinen mai-
lan. Aurten 36. edizioa ospatuko da.
2006/07. urtean jaiotako neska muti-
lek eta 2008/09koek, Shanti Kirolak
dendan eman beharko dute izena,
abenduaren 12ra arteko epean. 
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OSTIRALA
ABENDUAK 8

BERROBI
XXVI. FRONTENIS TXAPELKETA
Goizean. 3. eta 4. postuetarako lehiak. 
15:30. Binakako finala: Xabi Zubiria-Aitor
Erauskin vs. Odei Arregi-Edu Lobato.
Mistokoa: Yeray Otaegi-Kristina Urbieta
vs. Niko Artola-Nagore Lizardi. Nesketan
binaka: Ihintza Imaz-Maialen Ezeozala vs.
Aitziber Zabaleta-Enara Laste. Mutiletan
banaka: Ugaitz Renobales vs. Odei Arregi. 

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA
09:30. Zesta punta. Beotibar elkarteko
gaztetxoen partidak: Eneko Zubia, Unai
Valeron, Peru Ezeiza, Izaro Cuerdo, Urko
Egues, Martin Manzisidor, Maddi Jauregi
eta Ekaitz Otaegi. 
11:30. Zesta punta. Avia-Xistera zirkuituko
IV. Elolaren Oroimenezko Txapelketaren
finalak. Maila nagusiko partidan Alex
Ibañezek jokatuko du, Beotibar Zesta
Punta Elkarteko pilotariak. 
17:00. Esku pilota. Profesionalen jaialdia.
Lehen partida: Mendizabal III-Tolosa vs.
Jaka-Jaunarena. Binakako txapelketa:
Olaizola II-Imaz vs. Altuna III-Martija.

LARUNBATA
ABENDUAK 9

ALKIZA
11:00. Esku pilota. Tolosa-Aurrerako
infantilen bi partida.

AMASA-VILLABONA
ARRATZAIN FUTBOL ZELAIA
15:45. Futbola. Ohorezko jubenilak:
Billabona FKE vs. Lazkao. 
18:00. Futbola. Preferente maila:
Billabona FKE vs. Mariño. 

AMEZKETA
11:00. Esku pilota. Zazpi Iturriko infantilak.

IGANDEA
ABENDUAK 10

AMASA-VILLABONA
ARRATZAIN FUTBOL ZELAIA
09:45. Futbola. Kadeteen Ohorezko
Maila: Billabona FKE vs. Tolosa CF. 

TOLOSA
BEOTIBAR PILOTELEKUA
16:00. Tolosa-Aurrerakoen hiru partida.

@TolosaldeakirolKirol Agenda
TALDE
NAGUSIAK
LAUBURU IBARRA
Guadalajara
Areto futbola. Bigarren B Maila. Abenduak
9, larunbata, 18:30ean. Belabietan.
TOLOSA CF
Hernani
Futbola. Euskal Liga. Abenduak 9,
larunbata. 16:00etan, Usabalen. 
TOLOSA CF
Vasconia
Futbola. Erregional Ohorezko Maila.
Asteazkenean jokatu zen asteburuko
jardunaldian 2-1 irabazi zuten urdinek.  
Anaitasuna
TOLOSA CF ESKUBALOIA
Eskubaloia. Lehen Maila Nazionala.
Abenduak 9, larunbata. 18:30ean Iruñean.
RED LINE MEKANIKA TAKE
Arri BKL
Saskibaloia. Lehen Maila Nazionala.
Abenduak 9, larunbata. 18:30ean.
Usabalen.

XAREAREN TXOKOA
Hardoytarrak (Merle-Saint Esteban)
AMETSA PILOTA ELKARTEA (Apeztegia anaiak)
Irurako Ametsa ordezkatuz, Apeztegia anaiek Angelun jokatuko
dute larunbatean, 16:00etan. Aurkariak, talde buruak, faboritoak dira,
baina irurarrak ilusio handiz doaz ezustekoa ematera.  Izan ere,
aurreko asteburuan garaipen handia lortu zuten Apeztegia anaiek,
40-39 Urruñarrako  Perugorria-Regerat-en aurka. Partida gogorra
izan zen.  Hasieran, Apeztegiarrek aurrea hartu bazuten ere,
berehala pasa zituzten urruñarrek. Azken tantora arte horrela joan
ziren, 37-39 jarriz. Azken hiru tantoak, ordea, irurarrenak izan ziren. 

IV. Elolaren Oroimenezko Txapelketaren finalak gaur jokatuko dira Beotibarren. REBAKA CALVO
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ABENDUA
1. BETI-ALAI (Tolosa) 
Mamia eztiarekin.
2. BOTARRI (Tolosa)
Mami izozkia intxaur bizkotxatuarekin eta
irasagar zuku moskatelatuarekin.
3. DENAK (Tolosa)
Ardi esnez etxean eginiko mamia.
4. IKATZA (Tolosa) 
Mamia ezti eta azukre beltzarekin.
5.  IRIARTE (Berrobi) 
Mamia ezti eta azukrearekin.
6. LARRAITZ-GAIN (Abaltzisketa)
Mamia ezti eta azukrearekin.
7. ORBELA (Tolosa) 
Ahate eta mahaspasa mamia saltsa gazi-
gozoarekin.
8. PATXINE (Asteasu)
Mamia.
9. PLAZA ETXEBERRI (Zizurkil) 
Mamia eztiarekin.
10. ROUTE 33 (Alegia) 
Mamia.

10

PUBLIRREPORTAJEA

Tolosa Gourmeteko hainbat jatetxe
eta pintxo tabernek bertako eta ga-

raiko produktuak balioan jartzeko as-
moz Sukaldeko gure kuttunak ekimena
jarria dute martxan. Hala, urteko hila-
bete bakoitzari produktu bat lotu diote
eta hori oinarri hartuta, bakoitzak erre-
zeta bat prestatu. Hilabete honetan esa-
terako, denek, mamia izango dute beze-
roarentzako eskaintza gisa.  

Gure ardi latxen esnearekin Idiazabal
gazta egiteaz gain, beste otorduen
amaierarako jaki bat ere badugu gure
kuttunenen artean: Mamia. Abenduko
protagonista izango da gure jatetxee-
tan. Eta goiz-erdirako aperitibo forma-
tuan ere aurkezten digu baten batek.

Txuletaren Festako txartelak
Txuletaren Festako txartelak oraindik
eskuragarri daude, biharko afarirako
eta abenduaren 10eko bazkarirako. Zer-
kausian bertan, hilaren 8, 9 eta 10ean
(12:00-16:00) eta abenduaren 9an
(20:00-22:00) egongo dira eskuragarri. 

1 2

3 4

5 6

7 8

109

Mamia, 
protagonista
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B adira azken egunetako airea bezainbeste
hozten diren harremanak. Garai batean su-
garraren goritasunean moldeatu eta sortu-
tako burdin berbera izoztu eta hausten duen
ipar-haizea. Zuhaitz biluzietan neguko elur-
malutak pausotzen diren bezain azkar ur-

tzen direnak egunsentiko eguzki-izpi xumeenekin. Gero-
ra izotza ura bihurtzen dute, momentuko
askatasun tantak xurgatuz, libre zopatu
zarela sinetsaraziz.

Ingurura bideratzen dituzte begira-
dak, udazkenak berarekin dakarren
adar-erantziak onartu gabe, euren oroi-
tzapenen antzera lurrean pilatzen diren
hostoak banaka jasotzen ahalegintzen
dira, nekatu arte, soil hezetuan laprast
egiten duten arte. Azkenean ohartzen
dira faltan botatzen zituzten sentimen
berberak erortzen direla lurrera eta eu-
ren gorputzetatik idoki zituztela hamar
urtaro atzerago. Ondorioz behin betiko
uzten ditu atzean, sentimena lotzen
zuen adar-txikia birrinduz, baina sus-
traiak atera gabe.

Lotura hauek ez dute estankatzeko aukerarik, eskue-
tatik alde egiten dute, besoen indarra berrasmatuz eta
hauen izaera birmoldatuz. Ezin dituzu eutsi, aurrera

joateko pausuak atzerakoak baino indartsuagoak
baitira, hala ere, batzuetan itzultzeko goma dute eta
tiraka apur litekeen bezala bueltatu ahal dira izuga-
rrizko abiaduran, distantziak markatu beharrean
errealitatearekin parez pare joz. Orduan egiten dute
beraien buruaz beste, gaurkotasuna bizitzerakoan.
Denbora igarotzea gorroto dute, une berean aurkitu

nahi baitituzte beti aldaketak, kan-
biatzen doazela ohartzea dute be-
harrezko. Beste modu batera ito-
tzen dira, egunerokotasunarekin.
Eta ihes egiten dute, zugandik, he-
mendik. 

Azkenean urtaroak kontatzeari
uzten diozu, bizitza bere horretan
gozatuz. Denbora ahazten duena ez
baita itotzen, ez ditu harremanak
atzean uzten, iragana gaurkotasuna
baita etorkizunaren begietan. Guzti
horrek askatzen zaitu, lotura baka-
rra zurea eta zure gorputzarena dela
konturatzen zarenean. Eta beste
guztia azala ferekatzen dizun laztan
finena bezala sentitzen duzu, hasie-

ra eta amaiera konkreturik ez duen laztana, betiko
izango dena, betierekotasuna ulertzen ez duzun
arren, beti ere zurekin egongo dena.

MIKEL ROMERO
ATARIA IRRATIA 107.6 FM

Hotza

Kale kantoitik

a011_ataria_Diseinua  2017/12/07  11:07  Página 1



12

PSIKOPEDAGOGIA

Islandia: Gazteak droga 
eta alkoholetik aske

L aurogeita hamarga-
rren hamarkadan Is-
landiak gazteen artean
Europako alkohol eta

drogen kontsumoko tasa al-
tuenetakoa zeukan. Gaur
egun berriz, maila altuena iza-
tetik baxuenen artean egotera
igaro dira.

Zein dira gakoak?
Islandiar gobernuak serio har-

tu du gazteen artean alkohola
zein tabakoa gutxitzeko erronka
eta horretarako bere esku dauden
mekanismok jarri ditu martxa.
Aldaketa honen ardatza Youth in
Island proiektua da. Hona
proiektuaren ardatzak:

• Ikerketa. Islandiako ikastetxe desberdinetako gazteei galdeketa egiten
zaie eta beraien beharrak biltzen dira. Gero, beharrak entzun eta horiei eran-
tzuten zaie gazteak entzunak sentitzen dira parte sentitzen dira, protagonis-
ta. Honek, kausa, hau da, droga eta alkoholaren gehiegizko
kontsumoaren gaia gazteek arazotzat ikustea lortzen du, be-
raz, prestutasuna izango dute arazoari aurre egiteko. Arazotzat
sentitzean, drogak eta alkoholak desio gisa hartu beharrean,
kontuz ibiltzeko gaitzat sentitzen dituzte. Gaiak tabu izateari
uzten dio eta naturaltasunak ondorioak lasai aztertzea eta
hausnartzea sortzen du.
• Gurasoekin denbora gehiago igarotzea: Seme-alaben ar-
teko harremana ona izatea ezinbestekoa da autoestimu ona izan eta bizitza-
ko zailtasun zein tentazioei aurre egiteko. Islandian, Guraso Eskolak sortu
dira, harremanak lantzeko, gatazka nola kudeatu eta ikastetxeekin duten
harremana estutzeko.
• Eskolaz kanpoko ekintzak: Gobernuak gazteentzako eskolaz kanpoko
ekintzak martxan jartzen lagundu du: kirola, antzerkia edo musika. Ekintza
hauen bitartez, gazteen arteko loturak estutzen dira eta soberan duten ener-
gia gastatzen dute.
• Legeak gogortu dituzte: 12 urteko gazteek debekatuta daukate 20:00eta-
tik aurrera bakarrik ibiltzea, eta 13 eta 16 urteko gazteak 22:00etatik aurrera
bakarrik kalean ibiltzea.
• Debekatuta dago alkohola zein tabakoaren iragarkiak egitea, eta tabako
zein alkoholaren salmenta debekatuta dago 18 urte azpiko gazteei.

Hainbat ikerketa eta esperientziek erakutsi duten bezala, droga zein alkoholaren kontsumoarekin amaitze-
ko ezinbestekoa da gaztearen mundua osatzen duten sistemek elkarrekin lan egitea; hau da, gizartea, guraso-
ak eta hezkuntza sistemak. Era berean, ezinbestekoa da gazteek entzunak direla eta beraien beharrei erantzu-
ten zaiela sentitzea. Gaiak tabu izatea uzten duenena, «desio ezkutua» izateari uzten dio eta gazteek lasai haus-
nartu dezakete alkohola zein drogen kontsumoaren ondorio zein onurez (baldin badauzkate behintzat).

IDOIA APAOLAZA 
PSIKOPEDAGOGOA ETA

EKIMENA ZENTROKO
ZUZENDARIA

Droga eta alkoholaren
gehiegizko kontsumoaren
gaia gazteek arazotzat
ikustea lortzen du
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Txanpon baten truke

O raindik ere badira gure arte-
an etxera soldata gutun-azal
batean nola iristen zen gogo-
ratzen dutenak. Oraindik ere

izango dira soldataren zati bat etxera
iritsi aurretik tabernan, jokoan edota
aitortzea hainbeste kostatzen den gu-
tizietan nola xahutzen zuten oroitzen
dutenak. Lansariaren igoera nahiko
orokortua izan ei zen dirua eskuan
ematea desagertu eta langileak hila-
bete bukaeran bankuko kontu korron-
tean jasotzen hasi zirenean. Kasuali-
tatea! Hainbeste lan egin eta etxean
ere ezin gezurtxo bat kontatu ordutik
aurrera.

Eskudirua koltxoi azpian gordetze-
tik zuzenean banketxean jasotzea al-
daketa handia izan zen askorentzat.
Orduan ere mesfidatiak zirenak izan-
go ziren, paperezko dirua ukitu eta
usaindu beharrean kartillako zenbaki
batean irakurtzera pasa baitziren kon-
turatzerako. Urteekin normaltasunez
hartu dugu aldaketa hau eta txartela-
rekin erosketak egiten ere ikasi dugu.
Aurreratuenek  on line erosketak egi-
teko ausardia izan zuten aurrerago eta
gaur egun milaka dira txartel zenbakia
webgune batean ematen dutenak,
Paypal bezalako bitartekariengan
konfiantza jartzen dutenak edota kua-
drillako afariak Bizum bidez mugiko-
rrarekin ordaintzen dituztenak. Ero-
keria askorentzat, erosota-
suna besteontzat.

Digitalizatutako diru ho-
nek ere bestelako erosketa
ohituretara mugitu gaitu
batzuk. Ebay, Milanuncios,
Vibbo, Wallapop... asko
dira norbanakoen arteko
salmentak errazten dituz-
ten webguneak. Gurasoen
binilo zaharrak, aldatu
nahi dugun autoa edo neu-
rriarekin asmatu ez dugun
alkandora erraz sal ditza-
kegu plataforma hauetan, bide batez
sos batzuk eskuratuz. Aukera polita
ganbarak husteko, aukera bikaina
diru kutxak betetzeko: ogasuna de-

nok garela gogorarazi nahian ari dira
berriz ere Madrildik.  B kontabilitate-
ak eta eskutik eskura dabiltzan gu-
tun-azalak atzematea zaila omen eta
banakoen arteko Internet bidezko
salmenten pastelaren zatitxoaren
ehizan abiatu dira Haziendakoak. Ez
dute oso ondo zehaztu nola egingo
den bilketa hau, baina eroslearen
kontura joango dela eta erosketaren
balioaren %4koa izango dela adiera-
zi dute, eragiketa legezkoa izan da-

din. Negozio biribila, ikusita
soilik Vibbo webgunean
2015ean 930 miloi euroko
salerosketak   egin   zirela
Espainiako Estatuan.

Esku artean erabili ezin
dugun diruarekin jarraituz,
ezin ahaztu kriptomoneten
gaia ere. Askok ez duzue honi
buruzko berririk izango, bes-
te batzuk ordea urre berri ho-
nen tentazioan eroriko zine-
ten dagoenerako. 2009an
Bitcoin izeneko txanpon bir-

tuala sortu zenetik asko dira bere
ezaugarriez baliatu direnak. Oso luze
joko luke moneta bitxi honen azalpe-
nak, baina eragiketa guztiak erabil-

tzaileek berek kodifikatzen dituztela
(ez dago estatu edo bankuen esku!)
eta egindako mugimenduen aztarna-
ri ezin zaiola jarraitu dira ezaugarri
nagusienetakoak. Argazki azkar bat
ateraz, bitartekariak eta diru faltsu-
tzeak guztiz ekiditen direla esan dai-
teke, erabiltzailearen pribatutasun
eta segurtasunaren onerako. Lehen
esan bezala, anonimotasuna gorde-
tzen da; diru-ateratze, erosketa edota
edozein mugimendu egin daiteke
norberaren izena inork ezagutu gabe.
Honen ondorio zuzena ere begi-bista-
koa da; armen saltzaileek, droga trafi-
katzaileek, haurren pornografiaren
bitartekariek eta mota guztietako ma-
fiek beren erara lan egiteko euskarria
topatu dute.

Teknologiak azkar darrai aurrera
diru kontuetan ere, eta lehen momen-
tuan aukera eta ongia agintzen duten
asmakuntzek txanponaren alde iluna
ere erakusten digute maiz, guztientzat
gustukoa ez dena behintzat. Urrun
daudela iruditu eta entzuteko asti
handirik hartuko ez dugun arren, ai-
patutakoak ez dira kale kantoiko isto-
rioak. Txanponen ipuinean ere betiko
otsoak irabazle.

Teknogeek

ANDER
LORENTE
IRAKASLEA ETA 
INGENIARIA
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‘‘
‘‘Funtsezkoa

iruditzen zait
euskarazko

telebistak
arriskuak

hartzea
EDURNE ORMAZABAL

EITB-KO KOMERTZIAL ZUZENDARIA
Komunikazioaren alorrean esparru askotatik pasa da Edurne Oramazabal

tolosarra. Irratia, prentsa edota telebistan aritu da, eta Zinemaldiarekin lotzen
den aurpegietako bat ere bada, urte asko baitaramatza aurkezle lanak egiten.
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Iñigo Otaegi

Apenas biziko da jenderik komunika-
zioaren esparruan, Edurne Ormazabal
(Tolosa, 1963) adina alorretan aritu de-
nik. Ikasle zela irratian kolaboratzeari
ekin eta gutxira, Katu Kale telebista
programako gidari jardun zuen. 20 ur-
tetik gora daramatza Donostiako Zine-
maldian aurkezle lanak eta bestelako-
ak egiten; egun, EITBko komertzial
zuzendaria da.
Psikologian lizentziatu zinen. Iku-
sita zertan amaitu duzun, baliaga-
rri izan zaizkizu han ikasitakoak?
Egia da, psikologiak ematen duen gi-
zakiaren azaleko ezagutza lagungarri
izan zaidala, bai lanean, baita bizitza-
ko beste esparruetan ere. Hautaketa
hura ez zen batere bokaziozkoa izan,
ez nekien zer izan nahi nuen; garbi
nuen kontu bakarra zen, zer ez zitzai-
dan gustatzen. Garai hartan presioa
ere sekulakoa zen, uste zelako erabaki
hark betirako baldintzatuko zuela bi-
zimodua. Likido samarra izan naiz
beti, eta eskerrak.
Zein izan zen komunikazioarekin
izan zenuen lehen hartu-emana?
Bada, lagun batek aipatu zidan Jose-
txo Lizartza, garai hartan Radio Popu-
lar-eko esatari zena, Tolosako berri
emango zuen korrespontsal baten bila
zebilela. Hasieran, asteburuetako lana
izan zen, eta Zerkausiko feriaren buel-
tan gertatzen zenaz informatzen
nuen. Afizioagatik baino, sos batzuen
premiagatik hasi nintzen.
Antza, zure jarioa gustagarri izan
zen.

Deia egunkaritik deitu baininduten
segidan, Tolosako kronikak idatzi ni-
tzan. Donostiako Herri Irratian ere
saio batzuk egiteko aukera sortu zi-
tzaidan, udan zehar eta asteburuetan.
Ostean, ETB aurkezle berrien bila ze-
bilela eta, Katu Kale saiorako castinga
egin, eta hautatua izan nintzen. Bitar-

tean, Josetxo Lizartza mugarri izan
zen beste behin; Antena3eko irratiko
zuzendari izendatu zuten, eta urtebe-
tez, goizeko magazina zuzentzen eta
aurkezten aritu nintzen. Viva la gente
de Gipuzkoa zuen izena [barreak].
‘Katu Kale’ saioko aurkezle, 22 ur-
terekin soilik.
Aurkezle lanetan aritzen banintzen
ere, kazetariekin hara eta hona ibiltze-
ko baliatzen nuen, elkarrizketa eta
erreportajeak egiteko. Ez dakit sekula
hainbeste disfrutatu dudan lanean.
Kontuan hartu behar da, telebista egi-
teko modua oso bestelakoa zela, au-
dientzia diktadurarik gabe jarduten
genuen; halere, begia jartzen genien
nazioarteko kate nagusienei. Egun,
datuen arabera, astebeteko tartean,
izugarri aldatu daiteke programa bat.
ETBk konpetentzian aritu behar du,
askozaz ere aurrekontu handiagoa du-
ten kateekin. 
Zenbaitzuk diote, euskarazko tele-
bista izan daitekeela munduko ka-
terik esperimentalena, audientzia
datu eskasengatik.

TOLOSA
KOMUNIKABIDEAK

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 8a

«‘ETB’-k konpetentzian aritu
behar du, askozaz ere
aurrekontu handiagoa 
duten kateekin»

«Katez kate egiten bada
alderaketa, ‘ETB’ laugarrena
da ‘La Sexta’-rekin batera; eta,
‘La Sexta’-k, esperimentuak
egiten ditu? Audientziari
balioa eman behar zaio»
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Debatea ez da erraza. Esperimentuak
egiten badira, audientzia galdu egiten
da. Euskaldunok badaukagu gure kate
generalista bat edukitzeko eskubidea.
Orekak mantentzea inportantea da.
Funtsezkoa iruditzen zait euskarazko
telebistak arriskuak hartzea, baina,
kontuz, ez gara lau katurengana soilik
iristen. Gainera, audientzia fragmen-
tatu hauetan, estatuko telebista auto-
nomikoen konparaketa horretan lehe-
nengoak gara. Katez kate egiten bada
alderaketa, ETB laugarrena da La Sex-
tarekin batera; eta, La Sextak, esperi-
mentuak egiten ditu? Audientziari ba-
lioa eman behar zaio. ETB1en kasuan,
ikuslegoak ez luke bereziki ondo har-
tuko arriskuak hartzea. Horietako
asko heldu samarrak dira, eta ezin di-
tugu ahantzi. Kontua da, telebistaz ha-
rago, orain alternatiba gehiago sor-
tzen ari direla, eta gazteek milaka au-
kera dituzte euren aisialdirako.
1990. urtetik 2008. urtera arte,
‘Euskadi Gaztea’-ko koordinatzai-
le.
Hasieran, bi irrati ziren, euskarazkoa

107.6 fm . www.ataria.eus 
2017ko abenduaren 8a

TOLOSA
KOMUNIKABIDEAK

eta espainolezkoa. Euskaraz egiten
zen irratiaren seinalea, Bizkaiko kos-
tan, Gipuzkoan, eta Nafarroan jaso-
tzen zen. Erdaraz egiten zena aldiz,
Bilbo eta Araba aldeko entzuleentzat
bideratuta zegoen. Bi urte oso gogor
izan ziren. Bi lan talde guztiz desberdi-
nak, banatuta. Ordea, 92an, Julian Be-

loki, irratietako zuzendari zela, eraba-
ki zen, seinale bakarra eta euskalduna
izan zedin.
Lehengo ‘Gaztea irratia’-n, musika
euskaldunaren presentzia handia-
goa zen.
Gazteak egin du, euskal gizarteak egin
duen ibilbide bera. Oraingo daturik ez
daukat, eta ez dakit musika euskaldun
gehiago jartzen genuen, baina, estilis-
tikoki zabalagoa zen. Gure jomuga
zen, Gaztea izan zedin Euskal Herriko
musika irrati entzunena. Horretarako,
euskal musikarekin soilik alperrik
genbiltzan. Eztabaidak izan genituen,
eta nazioarteko kantuak jartzearen al-
deko hautua ere egin zen, gureari biz-
kar eman gabe. Tira, orain entzunena
izaten jarraitzen du, eta hori da inpor-
tanteena. Ez da ahaztu behar, Gaztea
giltzarri dela euskal musikaren indus-
triarentzat, egiten duen promozio la-
nagatik. 
Esaten da, ‘40 Principales’-en an-
tza handia duela.
Ideia da publiko zabalago bati zuzen-
dutako musika irrati bat egitea, eta
eredu hori, hemen, estatu mailan, eta
nazioarte osoan ere erabiltzen da. 
Programazioa ikaragarri hazi da.
Pentsa, hasieran, ia egun osoan musi-
ka egoten zen jarrita. Lehen, musika
irratiak oso jende gazteak entzuten zi-
tuen bakarrik; egun, gaztetasunaren
adin tartea zabaltzen ari da, eta pro-
gramazioa horren adierazgarri da.
Umorea txertatzeko ideiak aplikatu
genituen, eta orduantxe sortu ziren,
Jon Gotzon gisako pertsonaiak. Kon-
turatu ginen publiko helduagoa zenak

«Kasualitatez etorri zitzaidan
aukera; antza, aurkezle
zenaren jarduna ez zitzaien
gehiegi gustatu, eta
Zinemaldia ixterako, ni
nengoen oholtza gainean»

«Aspaldian, aurkezle lanak
egiten ditut soilik, eta
funtsezkoa zaidana da, 
gidoia goitik behera
buruan grabatuta izatea»

a014-019_ataria_Diseinua  2017/12/07  11:11  Página 4



18

«Umorea txertatzeko ideiak
aplikatu genituen, eta
orduantxe sortu ziren, Jon
Gotzon gisako pertsonaiak»

«18 urte zeregin berberean
aritzea, ez da ona ez
norberarentzat, ezta
komunikabidearentzat ere»

«Gustura egingo nuke,
kulturaren gaineko saio bat,
audientzia presiorik gabe»

TOLOSA
KOMUNIKABIDEAK

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 8a

ere entzuten gintuela, eta eduki be-
rrien premia zegoela.
Eta nolatan webgunera salto?
18 urte zeregin berberean aritzea, ez da
ona ez norberarentzat, ezta komuni-
kabidearentzat ere. Bada, Gaztearen
webgunea guk gidatzen genuen, eta
zuzendaritzatik eskaini zidaten
eitb.net-en aritzeko proposamena, eta
heldu egin nion. Pare bat urtez aritu
ostean, zuzendaritza eskaini zidaten.
Orain gutxi, inoizko daturik onenak
lortu zituen, eta pozgarria da, oso
ondo ari da funtzionatzen. 

Jendeak uste zuen erraza izango
zela webgunearen lana, egunkarieta-
ko notiziak hartu, web orrialdera era-
man eta kito. Telebistarako edo irrati-
rako informazioa modu berean egitu-
ratzen ez den gisan, webgunerako ere
ez. Gogoratzen naiz, webgunea bir-
pentsatzen denbora tarte luzea eman
genuela, eta zerbaiten aldeko apustua
egin bezain pronto, BBC etortzen zen
erabat kontrakoa egiten. Mundu digi-
tala lasterka dabil, tendentziak sor-

tzen eta sortzen ari dira. Nahieran
orrialdea ere sortu genuen, eta nahiz
hobetzeko tartea handia den, oso ha-
rro nago egindako lanaz.
Urtero hutsik egin gabe, Donostia-
ko Zinemaldian aritzen zara, aur-
kezle lanetan eta bestelakoetan.
Bi hamarkadatik gora aritu naizela
esango nuke. Rudi Barnet belgikarrak
deitu ninduen lehenbizikoz, pren-
tsaurrekoen aurkezpena eta modera-
zioa egiteko. Canal+ katea Zinemaldi-
ko ekitaldiak antolatu eta emititzen
hasi zenean, proposatu zidaten gale-
tan aurkezle lanak egiteko. Kasualita-
tez etorri zitzaidan aukera; antza, aur-
kezle zenaren jarduna ez zitzaien
gehiegi gustatu, eta Zinemaldia ixtera-
ko, ni nengoen oholtza gainean.
Zer moduz daramazu Zinemaldia-
ren zurruntasuna?
Beste genero bat da, normalean asper-
garri samarra suertatzen da. Jaialdi
guztien erreferente Oscar Sariak dira,
eta sarri zerbait berritzailea egiten
hasi, eta aspergarriago gertatu daite-
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107.6 fm . www.ataria.eus 
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TOLOSA
KOMUNIKABIDEAK

ke. Aspaldian, aurkezle lanak egiten
ditut soilik, eta funtsezkoa zaidana da,
gidoia goitik behera buruan grabatuta
izatea. Azkenean, gertatuko denaren
berri dakien bakarra aurkezlea da, eta
zerbait gaizki ateratzen bada, zu zara
egoerari irtenbidea topatzeko eran-
tzule. Inprobisaziorako apenas dago
tarterik, oso zorrotz neurtzen da dena.
Mundu mailan erreferente bilaka-
tu da.
Beno, beti izan da horrela. Krisialdi ga-
raietan okertuko zen akaso, baina, zu-
zendari batekin edo bestearekin, sona
handiko jaialdia izan da. Kontua da,
egun, itxurakeria horrek sekulako ga-
rrantzia duela, eta milaka ekitaldi egi-
ten dira (genero ezberdinak, ikasleen
ekintzak...). Erakusleihoa ordea, bere
osotasunean, ez da gehiegi aldatu, beti
izan ditugu lehen mailako izarrak.
Zinea, bada ikus-entzunezkoen es-
parruan ondoen baloratuta dagoe-
na, zentzu guztietan.
Ezbairik gabe. Industria potenteago-
rik ez dago. Egia da ekosistema alda-
tzen ari direla HBO edota Netflix gisa-
ko plataformak. Alabaina, oraingoz,
diru gehien mugitzen duen alorrik ez
dago. Euskal Herriko modeloak, eta
amerikarrak ez daukate zerikusirik,
hemen diru laguntzek duten eragina
ez dago han. Film esanguratsu dene-
tan, Euskal Telebistak aurrekontua-
ren zati handi bat jartzen du.
Euskaraz edo espainolez nahiago?
Nire ingurugiroa euskalduna da. Las-
korain ikastolan ikasi nuen, baina, ga-
rai hartan, euskarazko testuen eskasia
zegoen, eta azterketak erdaraz egiten

Orain, komertzial zuzendari la-
netan diharduzu.
Etxe honetako eginbeharrik itsu-
siena akaso [barreak]. Zaila da ko-
munikabide publiko batean zere-
gin honetan aritzea. Lehenago ez
nekien ezer publizitateaz, baina,
erronka berriak zeuden eta eduki-
gintzatik zetorren norbait behar
zuten. Lau urte daramatzat dagoe-
neko.
Ez dakit zerbait geratzen zaizun
egiteko.
Gustura egingo nuke, kulturaren
gaineko saio bat, audientzia presio-
rik gabe, eta nik aukeratuko lan tal-
dearekin [barreak]. Atzera jauzi
moduko bat egingo nuke, berriz
ikasten hasi, editatzen jarri...

genituen. Orain, nire ilobei antzema-
ten diet idazteko erraztasun handia-
goa dutela euskaraz. Baina, bi hizkun-
tzetan sentitzen naiz oso gustura;
nahiko nuke ingelesez jario bera izan-
go banu.
Euskara maila zer moduzkoa da
EITB barruan?
Asko hobetu da. Diferenteak dira Bil-
boko eta Miramongo joerak, edo Radio
Euskadi eta Euskadi Irratiarenak ere.
Oraindik ere badago euskaraz ez da-
kien jendea, saiatzen gara bileretan
euskaraz egiten, eta prestutasun han-
dia dago. Egia da, Gaztearen kasuan,
castingetan eta, euskara primeran
kontrolatzen zutenak eta komunika-
tzaile onak zirenak, apenas zeudela.
Goraka goaz.
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‘‘DOKUMENTALEAN

EZ DA GENITALIK
ATERAKO, EZ
ZAIDALAKO

INTERESATZEN
IZASKUN ARANDIA
ZINEMAGILEA

Genero aniztasuna eta dokumentalgintza uztartu, eta zuzendari 
lanetan ari da, Izaskun Arandia tolosarra, ‘My Way Out’ proiektuan; 

Yogurinha Borova trabestiak gidatuko du ikus-entzunezkoaren haria. 

Itzea Urkizu Arsuaga

Izaskun Arandia (Tolosa, 1972) Yogu-
rinha Borovari eskutik helduta ari da,
bere azken proiektua garatzen. My
Way Out izenburua aukeratu dute, eta
baita izenburua mamiz betetzeko
ideiak, lekuak eta pertsonak ere. Or-

dea, baliabide ekonomikoak pilatzen
aritu dira orain arte, crowdfounding
sistema baliatuz. Joan den azaroaren
29an proiektua aurkezteko festa anto-
latu zuten Donostian, La Farandulan,
eta genero aniztasuna plazaratuko
duen ikus-entzunezkoak badu, jada,
nahikoa aurrekontu, lanean hasteko.

Hala ere, kolaboratzaile eta ekarpen
berriei zabalik utziko diete atea,
info@izarfilms.com helbidean. Urte-
bete barru estreinatuko dute lana. 
‘My Way Out’, besteak beste, gene-
roa eta trabestismoa landuko di-
tuen dokumentala izango da. 
Bai, batez ere, genero aniztasunari bu-

a020-024_ataria_Diseinua  2017/12/07  11:34  Página 1



21
ruz hitz egingo dugu. Lagun handia
dut Eduardo Gaviña, Yogurina Boro-
va, alegia. Trabestia da, eta bera izan-
go da filmaren gidaria, nolabait. Alde
batetik bestera eramango gaitu, gene-
roa ezarritako binarismo horretatik
kanpo sentitu eta bizitzen duten per-
tsonak elkarrizketatuz. Finean, gene-
roa beste ikuspuntu batetik ezagutze-
ko aukera izango dugu. 
Yogurinhak haria eramango du,
beraz. 
Bai, hori da. Berak ere bere egoera az-
tertuko du, noski, baduelako Yogu-
rinha Borova izateko beharra. Horre-
la, bere hausnarketak egingo ditu fe-
minitateari eta emakumeari buruz. 
Euskal Herriko trabestismoan
erreferentzia da. Hasieratik argi
izan zenuen berak eramango zue-
la haria?
Bai, bai. Egia esan, proiektua izugarri
aldatu da hasieratik. Nik duela sei bat
urte ezagutu nuen Edu, eta pertsona
maitagarria iruditu zitzaidan. Oso-oso
interesgarria iruditu zitzaidan izaera
bikoitz hori. Alde batetik Edu da, per-
tsona isila eta lotsati samarra. Era be-
rean, ordea, Yogurinha da, justu aur-
kakoa. Bi pertsonaia horiek pertsona
baten barruan bizitze horrek interes

handia piztu zidan eta, hasteko, pro-
posatu nion dokumentala bere ingu-
ruan egitea; bera protagonista zela.
Berak segituan ezetz esan zidan, bera
ez zela hain zaharra ikusten [barreak].

Hala ere, hitz egiten eta ideia lantzen
hasi ginen, bioi interesatzen zitzaigun
gai baten inguruan dokumental bat
gorpuzten hasteko. Berak emakumee-
kiko duen maitasunari tiraz, diskurtso
feminista oso indartsua dauka, eta
abiapuntu hori hartu genuen, mo-

mentu honetan gauden lekuraino iris-
teko. 
Eta, zein puntutan zaudete orain?
Gaur egun proiektua garatzen ari gara.
Pertsonaiak baditugu –bakarra dugu

lotzeko–, eta lokalizazioak ere ia ze-
haztuta ditugu. Euskal Herrian eta
Ingalaterran egingo ditugu grabake-
tak eta, urte honen amaieran ez
bada, 2018 hasieran ekingo diogu
grabatzeari, apirilean amaitzeko.
Garapen prozesu horretan finan-
tziazioa bilatu nahi izan dugu eta,
momentuz behintzat, ez dugu diru
laguntza publikorik jaso. Beraz,
crowdfounding-ari eutsi behar izan
diogu, beste behin ere. Oso interes-
garria da egiten ari garen kanpaina,
izan ere, Goteo plataformaren bitar-
tez bildu ditugu ekarpenak, baina
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Meta!Kultura egitasmoaren barruan
ere sartu zuten gure proiektua.
Meta!Kulturak bi fase ditu: gutxie-

nekoa eta optimoa. Guk gutxieneko
langa pasatu genuen, eta baita opti-
moarena ere, joan den astean bertan:
20.000 euro jaso ditugu. Izan ere, foru
aldundiak ekarpen guztiak bikoizten
ditu Meta!Kultura egitasmoaren bitar-
tez: norbaitek 25 euroko ekarpena egi-

a020-024_ataria_Diseinua  2017/12/07  11:34  Página 2



22

ten badu, zifra hori automakikoi bi-
koiztu egiten da. Oso interesgarria da
guretzat. 
Genero aniztasuna izango da gai
nagusia. Dokumentala aldarri bat
ere izango da?
Normalean betiko komunikabideetan
azaltzen ez den jendeari ahotsa eman
nahi diogu. Urte hasieran Hazte Oír-
en autobusaren kanpainak aztoratu
egin gintuen. Nola da posible, gaur
egun, oraindik, transexualen aurka
horrelako kanpainak egiten dituen
jendea egotea? Azken finean, generoa
identitate kontua da: norbera nola
sentitzen den. Bide horretan, gure do-
kumentalean ez da genitalik aterako,
ez zaidalako hori interesatzen; niri
jendearen sentimenduek pizten dida-

te interesa. Badakigu badaudela zakila
duten emakumeak, eta baita bulba du-
ten gizonak ere. Halaber, pertsona
asko ez dira ez emakume, ez gizon.
Edo, batzuetan emakume eta beste ba-
tzuetan gizon sentitzen dira. Desber-
din sentitzen den jende horri guztiari
ahotsa eman nahi diogu eta, askata-
sun osoz, gure dokumentalean hitz
egiteko aukera. Bakoitzaren beldurrak
eta ametsak ezagutu nahi ditugu. 
Autobus laranjaren aferak zeresan

jendeak zein jarrera du genero
aniztasunaren aurrean?
Nik uste dut ezjakintasuna dagoela,
eta oraindik asko dagoela ikasteko.
Edu eta biontzat ere izugarrizko ikas-
keta prozesua izan da orain arte egin-

handia piztu zuen duela ia urtebe-
te, baina, albiste-jarioak eraginda-
edo, badirudi itzaltzen joan dela
eztabaida. Bazterrean geratzen di-
ren errelatoak erdigunean jarri
nahi dituzuen horretan, zure ustez

TOLOSA
KULTURA
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«Trabestia da, eta bera izango
da filmaren gidaria, nolabait.
Alde batetik bestera 
eramango gaitu»

«Generoa beste ikuspuntu
batetik ezagutzeko 
aukera izango dugu»

«Berak emakumeekiko duen
maitasunari tiraz, diskurtso
feminista oso indartsua
dauka, eta abiapuntu hori
hartu genuen»
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dako bidea, eta oraindik ere ikasteko
asko daukagu. Horregatik, uste dut
dokumentala bera ere ikasteko tresna
izango dela, eta ikus-entzuleak errea-
litate berrien jabe egingo direla. Dena
den, nik topatu izan dudan jendeak ja-
rrera nahiko irekia izan du horrelako
gaiez hitz egiterakoan, eta dokumen-
talaren proiektua
azaldu izan dugune-
tan ere, ezjakintasu-
netik izan arren, jen-
deak nahiko jarrera
irekia azaldu izan
digu. Argi dago into-
lerantzia handia da-
goela oraindik ere,
baina, espero dugu
gure proiektuak ere
balio izatea jendea in-
formatzeko, eta gene-
ro aniztasunaren
gaiarekin pedagogia
pixka bat egiteko. 
Zure lehen doku-
mentala izango al
da?
Zuzendari moduan
bai; ekoitziko dudan
hirugarrena izango
da. Lehenengoa Agur
esatea izan zen, duela
bost urte egindako
ikus-entzunezkoa.
Oraintxe bukatzen ari gara, era bere-
an, Elvira Zipitriari buruzko IRA 26-2
dokumentala, Maider Oleagarena. Eta
My Way Out ekoizten dudan hiruga-
rren filma izango da, baina zuzentzen
dudan lehena. 
Zure ustez, ikuslegoa errazago ha-
rrapatzen al dute errealitatetik
gertuago dauden historiek?
Fikzioa egitea askoz ere zailagoa da,
eta baliabide gehiago eskatzen ditu,
bai aurrekontuari dagokionez, baita
azpiegiturei dagokienez ere. Egia

esan, ni oso gustura aritzen naiz doku-
mentalgintzan, zinema soziala gustu-
ko dudalako eta, normalean, doku-
mentaletan askoz ere gehiago jorra-
tzen direlako halako gaiak.
Publikoaren harrera, berriz, gaiaren
araberakoa izan daitekeela uste dut,
generoaren araberakoa baino. Gaur

egungo dokumentalgintzak izugarriz-
ko kalitatea du, fotografia oso zain-
duarekin, sekulako ekoizpenarekin
eta aurrekontu handiekin, zenbait ka-
sutan. 
2015 amaieran estreinatu zuten ‘La
chica danesa’, genero aniztasunari
buruzko filma. Asteroko eskain-
tzan, ordea, gai horrek ez ditu es-
treinaldi gehiegi hartzen. Zure us-
tez, gizartean bezala, zineman ere,
gai tabua da genero aniztasunare-
na?

Bai, zalantzarik gabe. Komertzialki
eta, batez ere, fikzioan, uste dut gai
hori oso-oso gutxi jorratu izan dela. Ni,
orain, genero aniztasunaren bueltako
ikus-entzunezko asko ikusten ari naiz,
eta ia denak dokumentalak dira; fikzio
oso gutxi aurkitzen ari naiz. 
Duela pare bat urte aurkeztu zenu-

ten ‘HemenHere’,
ikus-entzunezkoen
munduko emakume-
en ikusgarritasuna
sustatzeko proiek-
tua. Zer moduz doa?
Oso ondo. Hurrengo ur-
teari begira hitzordu
handiekin gatoz. Uda-
berrirako, adibidez, Eu-
ropa mailako ikastaro
bat antolatzen ari gara,
eta beste hitzordu pare
bat ere esku artean di-
tugu. Hazten ari gara,
160 profesional baino
gehiago erregistratuta
baikaude elkartean.
Gehienak euskal herri-
tarrak dira, baina datu
basean badira New Yor-
ken, Parisen, eta Madri-
len bizi diren sei bat
kide ere. 
Zinemaren, gai sozia-
len eta emakumeen

harira, ezinbesteko galdera: zein
begirekin ikusten dituzu, ozeanoz
bestalde, azken asteotan Holly-
woodeko hainbat emakumek sala-
tutako eraso matxistak?
Desesperazio eta amorru handiz ikus-
ten ditut, gertatzen ari dena gizarte
orokorrean gertatzen denaren isla bes-
terik ez delako. Inpotentziaz ere begi-
ratzen ditut halakoak, boterearekin
oso erlazionatutako kontuak direlako.
Iruditzen zait, aktoreen kasuan zehaz-
ki, babesgabetasun handia sentitu be-
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har dutela; aktore profesional izateko
bidean, ez da sekula jakiten zer nolako
mugekin eta zer nolako jendearekin
topo egingo duzun, zoritxarrez. Arazo
sistematikoa da, eta ni oso ezkorra
naiz gai honekin. Aldaketa bat behar
da, eta denon artean eragin beharre-
koa den arren, uste dut gizonek izuga-
rrizko hausnarketa eta aldaketa egin
behar dutela. 

Hollywoodeko erasoen auzitik atera
den gauza on bakarra zera da: gutxie-
nez, horrelako gauzak azaleratzen ari
direla, eta aurrerantzean, beharbada,
gizon horiek bi aldiz pentsatuko dute-
la horrelako zerbait egin aurretik, iku-

si baitute, ondorioak ekar ditzakeela.
Horrek etorkizunean zenbateraino la-
gun dezakeen? Ez dakit. Baina, mo-
mentuz, eskertzekoa da azaleratzen
ari den hori guztia azaleratzea. Gaine-
ra, tsunami efektua izaten ari da, gero
eta testigantza gehiago ateratzen ari

dira, eta gero eta izen-abizen gehiago.
Beraz, alde batetik, atsekabea senti-
tzen dut, baina, bestetik, eskertzekoa
da gaia plazaratu izana. 
Bukatzeko, noiz izango da ikusgai
‘My Way Out’?
Ai ama! [barreak]. Espero dut, hurren-
go urte amaieran ikusteko moduan
izatea. Ez dakit estreinaldiaren data
zehatza zein izango den, baina graba-
ketak apirilean bukatu nahi ditugu,
eta muntaketa eta postprodukzio la-
nak urtea amaitzerako biribildu nahi
ditugu. Espero dut, urtebete barru, ga-
rai honetan, dokumentala estreinatu-
ta izatea. 

«Espero dugu gure proiektuak
ere balio izatea jendea
informatzeko, eta genero
aniztasunaren gaiarekin
pedagogia pixka bat egiteko»

«Espero dut, urtebete barru,
garai honetan, dokumentala
estreinatuta izatea»
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ERREZETA

Karbohidratoak hizketagai 

S arritan entzuten dugu ikaste-
ko edo beste jarduera batzue-
tarako, elikagai-gehigarriak
erabili ahal direla. Ohikoa iza-

ten da produktu jakin batzuen bila joa-
tea, askotan gomendatu ere egiten di-
tuzte; DHA, Omega 3a, fosforoa... Ez
nago gehigarri hauen kontra, lagunga-
rriak izan daitezke, baina komeni da
zenbait gauza argitzea. 

Makrobiotikan beti
hitz egiten dugu elikagai
bakoitzak energetikoki
ematen digunaz. Jakiek
energiak dituzte eta horri
arreta asko jartzen diogu.
Ying eta yang energiak
aipatu behar ditugu.
Haurrak esate baterako,
sei orduz eserita egon be-
har dute eskolan, entzu-
ten eta ikasten, eta horre-

tarako ez da komeni ying gehiegi du-
ten elikagaiak ematea. Asko hartuz
gero ez zaie lagungarri izango. Azukre-
ak, esnekiak, freskagarriak... dira ying
jakiak. Gaur gaurkoz, gosari gehienak
mota honetakoak dira. Azukrea kar-
bohidrato azkarra da eta bihi osoko
arroza ere bai, baina motela. Bihi oso-
ko arroza janez gero jaki horrek eman-

dako energia ez dugu be-
rehala nabarituko, poliki-
poliki askatuko du
energia; lau eta sei orduz
izango dugu energia iturri
hori. Azukrearekin kon-
trakoa ematen da; bat-ba-
tean energia iturri handia
izango dugu, energia piko
bat, eta berehala behera
etorriko da. Piko hauek
ekiditeko gomendagarria
da jaki horiek ez hartzea,

ATARIA

AGURTZANE
LARRAÑAGA

MAKROBIOTIKAN
ADITUA

eta karbohidrato motelagoak hartzea.
Gosaltzeko zerealak hartzea da ego-
kia, esaterako. Akidura ekiditeko go-
mendagarriagoa da. Izan ere, elika-
gaietatik jasotzen dugun energia
iraunkorragoa eta orekatuagoa izaten
laguntzen dute. 

Elikagai-gehigarriak aipatzen hasi
gara eta arreta areagotzeko hainbat
gehigarri daudela esan dugu. Arreta
areagotzeko Omega 3tik eratortzen
den DHA gomendatzen da, batez ere
haurren arretarako. Normalean oso
garestiak izaten dira, hala ere, eta la-
gungarriak badira ere, nire ustez ego-
kiagoa da elikadura atalka begiratzea
eta hobekuntzak zentzu guztietan egi-
tea. Gosarietan azukrea ekiditea da
garrantzitsua nire ustez, arretarako la-
gungarria izateaz gain, orokorrean
osasuna zaintzeko izango baita onura-
garria. 
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OSTIRALA
ABENDUAK 08

ELDUAIN
ERRETIRODUNEN EGUNA
13:00. Meza.
14:00. Erretirodunen bazkaria, Urdelar
elkartean.

TOLOSA
TXULETAREN FESTA
09:00-14:00. AVIA Xixtera Zirkuitoa-IV
Elola Memoriala, Beotibar pilotalekuan.
11:30-13:30. Topic: bisita gidatu
dramatizatuak.
12:00. Andre Maria parrokian  Eduardo
Mocoroaren abestia kantatuko dute ,
bere jaiotzaren 150 urteurrena dela eta.
12:00-16:00. Musika zuzenean Zizka
Mizka gunean.
13:30. Udal Txistulari bandaren
kontzertua udaletxeko arkupean.
14.00. Txuletaren Festako bazkaria
Zerkausian.
17:00. Profesionalen arteko pilota
partida, Beotibar pilotalekuan.
19:30. Bittor Arguinzoniz  sukaldariari
Urrezko Parrila saria emango diote.
Ondoren. Bittor Arguinzoniz eta Mikel
Zeberioren arteko solasaldia eta txuleta
dastaketa.
21:00-22:30. Musika zuzenean Zizka
Mizka gunean.
ATE IREKIAK 
Gipuzkoako Artxibo Orokorrak Ate
Irekiak jardunaldiak egingo ditu. Bisitak
egiteko ez da aurrez eman beharrik
izango. 11:00etan eta 13:00etan izango
dira euskarazko saioak eta 12:00etan
gaztelerazkoak. Arratsaldean, berriz,

17:00etan izango dira euskarazko
saioak, eta 16:00etan eta 18:00etan
gaztelerazkoak.
PARISKO ZIRKOA
17:00 / 19:00. Paristik etorritako
artistak eta pailazoak, familia
osoarentzat, San Esteban auzoan.
BLUES GAUA
23:30. Ñaco Goñi, Fernando Beiztegi
eta Armando Macere musikariek
kontzertua eskainiko dute, Orbela
tabernan.

LARUNBATA
ABENDUAK 09

IBARRA
ESKERTZE FESTA
11:00. Eztabaida hitzaldia.
14:00. Bazkaria.
Ondoren. Suetenetik bertso taldea, eta
Erein.
18:00. Kontzertuak: Altxa Gudari,

JAKIN MINA ASETZEKO, AZOKA EGUNA 
Azokarekin emango diote hasiera altzotarrek XXI. Jamin Minez ekitaldi sortari. Bigarren
urtez antolatu dute azoka eta postu ugari izango dira ikusgai, dastagai ... eta produktuak
erosteko aukera izango da.  IRATI SAIZAR

Agenda
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Bedeinkatuak, Sofokaos, Bake Faltsua edo
Herdoil.

TOLOSA
TXULETAREN FESTA
09:00-14:00. Tolosako larunbateko azoka.
11:30-13:30. Topic: bisita gidatu
dramatizatuak.
12:00-16:00. Musika zuzenean Zizka Mizka
gunean.
14.00-15:00. Txuletaren Festako bazkaria
Zerkausian.
18:00-22:30. Txuletaren Festako afaria
Zerkausian.
ATE IREKIAK 
Gipuzkoako Artxibo Orokorrak Ate Irekiak
jardunaldiak egingo ditu. Bisitak egiteko ez
da aurrez eman beharrik izango. 11:00etan
eta 13:00etan izango dira euskarazko
saioak eta 12:00etan gaztelerazkoak.
Arratsaldean, berriz, 17:00etan izango dira
euskarazko saioak, eta 16:00etan eta
18:00etan gaztelerazkoak.
PARISKO ZIRKOA
17:00 / 19:00. Paristik etorritako artistak
eta pailazoak, familia osoarentzat, San
Esteban auzoan.
MUSIKA
22:30. Viva Belgrado eta Sofa taldeek
kontzertua eskainiko dute, Bonberenean.

ZIZURKIL
ANTZERKIA
18:00 / 20:00. Hodei Arrastoak
Bartzelonako Institut del Teatreko ikasleek
Errepressió antzerki lana eskainiko du,
Atxulondo Kultur Etxean. Bi saioa eskainiko
dira, eta sarrera doakoa izango da, amaieran
borondatea jasoko dute.

IGANDEA
ABENDUAK 10

ALTZO
AZOKA EGUNA
10:00-14:00. Bigarren aldiz egingo da
Azoka Eguna herriko plazan. Eguraldi
euritsua egokituz gero, frontoian izango da.
Bertan ekoiztutako produktuak eta
gonbidatuek ekarritakoak ikusi eta
erosteko aukera izango da. Produktu ugari
bertaratuko da, hala nola, babarrunak, azak,
porruak, gaztak, yogurtak, sagarrak,
intxaurrak, arrautzak, eztia, opilak,

gozokiak, ogiak, taloak, odo lkiak,
mondejuak, txorizoak, sagardoa... baita,
artisautzako lanak, makilak, xaboiak,
ukenduak, belarrak... eta abar. 

IBARRA
MERKATU TXIKIA
17:00. Ibarratik Misio Taldeak antolatzen
duen Merkatu Txikia abenduaren 10etik
17ra irekiko dute eta jasotzen duten dirua
Ekuador, Honduras eta Indian abian
dituzten proiektuetara bideratuko dute. 
(Gauzak eramateko epea, hilak 9:
17:00etatik 20:30ak arte jasotzen dituzte
plazan bertan dagoen parrokiako lokalean).

TOLOSA
TXULETAREN FESTA
12:00. Tolosako Alde Zaharreko bisita
gidatua.
12:00-16:00. Musika zuzenean Zizka Mizka
gunean.
14.00-15:00. Txuletaren Festako bazkaria
Zerkausian.
PARISKO ZIRKOA
12:30. Paristik etorritako artistak eta
pailazoak, familia osoarentzat, San
Esteban auzoan.
HITZALDIA
18:00. Bibliak benetan zer dion ezagutu
nahi al duzu? Kultur etxean. Antolatzailea:
Arakatzen.

ASTELEHENA
ABENDUAK 11

TOLOSA
HITZALDIA
18:30. Gure osasuna gure erabakia,
hitzaldia izango da EH Bilduk antolatuta.
Asuncion klinika publifikatzeko
proposamenaren aurkezpena izango da,
kultur etxeko lehen solairuan
(Topagunean).
HITZALDIA
19:00. Txakur heziketa hitzaldia iznago da.
Txakurra hezi eta irakastearen arteko
ezberdintasuna, jokabide arazoak eta
adinarekin azaltzen diren jokabide arazoak,
gure txakurrengandik nahi duguna eta
nolakoak diren gure txakurrak, jokabide
txarrak eta txakurren jokabide naturalak,...
Doan izango da saioa kultur etxean, eta
txakurrik gabe izango da.

ZINEMA

DEEP
Ostirala (17:00).
Haurrentzako filma. 
Leidor, Tolosa. 

ABRACADABRA
Ostirala (19:30).  
Igandea (22:00).
Leidor, Tolosa. 

GRU 3
Larunbata (17:00). 
Haurrentzako emanaldia. 
Igandea (17:00).
Gurea, Amasa-Villabona.

LA LIBRERIA
Larunbata (19:30 eta
22:30). Lehen saioa
jatorrizko bertsioan,
gaztelerazko
azpidatziekin.  
Igandea (19:30).
Astelehena (20:30).
Ikuslearen eguna. Jatorrizko bertsioan,
gaztelerazko azpidatziekin
Leidor, Tolosa. 

Larunbata (22:00). 
Igandea (19:30).
Astelehena (20:30). Ikuslearen eguna.
Gurea, Amasa-Villabona. 

GATOS. UN VIAJE DE 
VUELTA A CASA
Igandea (17:00). Familia
osoarentzako filma.
Leidor, Tolosa. 

107.6 fm . www.ataria.eus
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E snatu da. Izaren zama astunak
ohean hondoratzen du. Ezin
da jaiki. Ezin da ohetik altxa.
Betazalek ere pisu handia

dute, begiak ezin zabaltzeraino. Bel-
tza da ikusten duena, ilun sentitzen
du dena. 

Ez diet kontatu nahi.
Ez. Keba. Hobe isiltzen
banaiz. Baina isilik gera-
tuz gero eta gertatutakoa
gordez gero, egia ezkuta-
tzen ari naiz, eta afaloste-
tan behin eta berriz azpi-
marratu duten moduan
egia ez esatea gezurra
esatea ere ba omen da,
ondorioz, egia ez esatea
lagun ona ez izatea da;
alegia, isilik geratuz gero egia gorde-
tzen ari naiz eta, orduan, ez naute la-
gun on kontsideratuko. Ez dut beren
onarpenik izango. Iltzatuta ditu ezer
gutxi kontatzen duten lagunek lagun-
tasuna epaitzeko emandako argudio-
ak. Zer demontre, nahiago dut isilik
geratu. Ez dut trantze horretatik pasa
nahi. Kontatu epaitua ez izateko eta
zertarako? Kontatuko dudanagatik
epaitzeko. Korapilatuta ditu pentsa-
menduak. Gainera, esango dute, bere

burua aski duen emakume autono-
mo, feminista eta askearen gaineko
sermoia botatzen diet larunbatero-la-
runbatero, zer eta nik mugak onartze-
ko. Berak nahi duenera mugatzeko.
Arrazoi dute horregatik epaituko ba-
nindute. Puf. Baina epaitzea ez da la-

guntzea, ez. Ez, ezta? 
Parranda osteko egun

batean, aje bete-betean
dagoenean, herriko txis-
tulariek esnatzen diete-
nean baino buruko min
handiagoa dauka. Leher-
tzear sentitzen du burua.
Biharamunarekin BECe-
ko bertso saioa jarraitzea
baino esfortzu handiago
eskatzen dio buruan jira

eta bira, hara eta hona, dabilzkienak
ulertzea.  Buruari ez dio ahalegin
gehiago eskatu nahi eta ohetik jaiki,
bakero zaharrak jantzi, pijamaren gai-
netik jertsea jantzi eta beheko taber-
nara jaitsi da.

- Bai?
- Kafe hutsa, mesedez.
- Ristretto, lungo edo doppio? Eta

ehotzeko kafe alea? Arabica eta Ro-
busta kafeondokoak dauzkagu. Zein
nahi duzu?

OLATZ ARTOLA
APEZTEGUIA

KAZETARIA ETA
BIDEOGILEA 

Kuleroak VI

Ez diet kontatu nahi. 
Ez. Keba. Hobe isiltzen

banaiz. Baina isilik
geratuz gero eta

gertatutakoa 
gordez gero, egia

ezkutatzen ari naiz

IÑIGO GOROSTARZU
HARITUZ-EKO KIDEA 

Gabonen bueltan erosi nahia
ez da barruan kabitzen,
bakoitzari zer oparituko
pentsakor gera aritzen,
lagun ezkutuena,
nahiz Olentzerorena,
hasi kartera nagitzen,
eta saiatu gaitezen denok
maitasuna oparitzen

Doinua
Iparragirre abila dela

Erosi nahia

Iritzia
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IRITZIA

H amahirugarrenez zuzendu
dio irakasleak ikasleari aste-
buruko pasadizoen idazketa.
Bere izena entzun, eta irakas-

lea mahaitik altxatzera zihoala esku
umelak mahai azpira sartu ditu bi es-
kuetako hatz luze eta erakuslea guru-
tzatuaz. Azken idatzian esku bateko-
ak gurutzatu izanak ez zion eta ezerta-
rako balio izan. Badaki luzea egingo
zaiola irakasleak bere mahaitik ikasle-
arengana egingo duen joana. Horre-
gatik, bien bitartean, az-
ken ertzeraino; nola ez,
bere mahairaino iristen
den bitartean: «Honakoa
berezia izan dadila» ahos-
katzen du ahopeka. Bere
ikaskideak, dituen nahi
eta ezinen jakitun egin ez
daitezen.

Azken idazketak ale-
gia, badu ahalegin gehigarri bat. Aste-
bururik gozoena ez izanik ere senti-
tzen zuena islatzea otu zaio eta ikasle-
ari. Mugaz gain aritzera, ausartzera,
sentimenduak adieraztera. Erantzuna
ordea, to. Hortxe:  berak erabilitako
tinta urdina baino gorri kolore gehia-
go duen orria. Hamabi urteko ikasle
bat mailakatuko duen zenbaki bat, eta
sekula ahaztuko ez duen beste esaldi
bat: joan dadila espezialistaren batena
«b»-ak eta «p»-ak bereizi ditzan. Hori

ez omen da eta oso normala! Gainera,
ez omen naiz normala.

Etsipenez begiratu, eta erretorika
entzuten zuen bitartean, mahaia ma-
rrazturik zuela jabetu da irakaslea.
Listo, badu beste ordu erdirako. Ikas-
leak ezin du gehiago. Irakaslea bera-
gandik urruntzeko desiratzen dago
orriari bi ertzetatik heldu, bi zatitan
egin, paperezko bolatxo bihurtu eta
zakarretara jaurtitzeko. Gainera bada-
kit, irakasle gelara joango da oraingo-

an ere bere lana ondo
egin duenaren oniritzia
jaso nahian. Gaurkoan,
adibidez, Dislexia diag-
nostikatu didala esanez
edo. Edozer gauza, aus-
kalo.

Errekreora bidean ge-
rritik heldu eta normala
ez, «oso berezia zara» zio-

en lagunak bazekien zeinen garrantzi-
tsua zen berarentzat aitona. Zenbate-
rainoko esfortzu egin duen aitonaren
eserlekuan eseri eta hain baliotsua
zen idatzia idazten. Bera gogoratzen,
eta agurtzen. Aizu… entzun! Nik ira-
kurri dut, eta zoragarri idatzi duzu.
Baina tira, akats ttiki bat soilik aurkitu
diot. Begira begietara, eta entzun ieza-
dazu: lan hori zurea eta zuretzat ze-
nuen egin. Berdin zait irakasleak ez
badu atsegin…

MADDI AMIANO ALLUE
IKASLEA 

Begirada bat
bakoitzarentzat

Hamabi urteko ikasle
bat mailakatuko duen
zenbaki bat, eta sekula
ahaztuko ez duen beste
esaldi bat: joan dadila
espezialistaren batena
«b»-ak eta «p»-ak 
bereizi ditzan. Hori ez
omen da eta oso
normala! Gainera, ez
omen naiz normala

KOMIKIA GORKA SALABERRIA
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EGURALDIA

OSTIRALA
Egun euritsua. Goizean zaparrada
mardulak izango dira eta gogotik bo-
tako du. Arratsaldean zaparrada tar-
tekatuagoak izango dira, euria gu-
txiago botako du eta giroa lasaiagoa
izango da. Halere ez du erabat atertu-

ko. Tenperatura
altuenak eguna-
ren hasieran
emango dira eta
ondoren hozten
joango da. Maxi-
mak 10-11 gradu-
tan egongo dira.
Elur maila egun
amaieran 800-
900 metrotan
kokatuko da.

LARUNBATA
Goiza nahiko lasai joango da, euri
pixka bat egingo du, baina ez da asko
izango. Arratsaldean, beste fronte
bat sartu eta euritara joko du, horre-
kin batera ipar-mendebaldeko hai-
zea bizituz. Arratsalde gau partean
zaparrada mardulak botako ditu.
Tenperatura ez da 10 gradutara iritsi-
ko eta elurra 700-800 metrotan koka-
tuko da, nahiz azken orduetan gora
egingo duen.

IGANDEA
Euriak jarraipena izango du. Zapa-
rrada mardulak botako ditu egun
osoan zehar, goizean eta azken or-
duetan sarriago botaz. Haizeak men-
debal, hego-mendebaldeko ukitua
hartuko du eta tenperaturak gora
egingo du nabarmen, maximek 14-15
gradu harrapatuko ditu eguneko er-
diko orduetan.

ASTELEHENA
Denboraleak jarraipena izango du,
euria mardul botaz, haize zakarrare-
kin eta tenperatura ez hain hotzekin.

FARMAZIAK

ABENDUAK 8, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Azpiroz Galarza, L. 
Amaroz auzunea, 9. 
Telefonoa: 943 67 51 18.

ABENDUAK 9, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

ABENDUAK 10, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Etxebeste Elosegi, J.M.
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

ABENDUAK 11, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Bengoetxea Aiestaran, E. 
Kale  Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2017ko abenduaren 8a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
08

IGANDEA
10

LARUNBATA
09

ASTELEHENA
11

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA:

TOLOSA • Morant, R. 
Zabalarreta Lorategiak, 1.

Tel.: 943 67 38 49.

IRAGARKI 

LABURRAK

LAN ESKAINTZA

Komertziala. Logikaline enpresak lau
lanpostu eskaintzen ditu salmenta
puntuko komertzial lanerako. Euskara
eta gaztelera menperatzea eskatzen
da. Formazio sendoa eta lan-talde
egonkorra. Interesatuek bidali
curriculuma rrhh@logikaline.com
helbidera.

• Zure iragarki laburra argitaratzeko 
deitu 943 65 56 95 telefono zenbakira, 
idatzi ataria@ataria.eus helbidera 
edo pasa ATARIA-ko bulegotik.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
Egun osoan zehar. Euskal musika
entzungai. 

LARUNBATA
11:00. Trikiti musika.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola Felix-
ek gidatutako bertso saioa.Gonbidatua,
Oihana Iguaran amasarra.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo. Oskar Tenarekin, musika
saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 
21:00. Playback Ataria. Adrianna
Gaultirrek gidatutako musika saioa.

IGANDEA
10:00. Asteko onena. 
11:00. Euskal musika.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kantazgora musika saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuari begirada, Iker Iriarterekin bidaia
eta Mikel Romero Kale Kantoitik.
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Ibarraldea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea. 
18:00. Goizeko saioek utzitako onena.

28 KANALA
OSTIRALA
12:30. 1,2,3 hemen da Miru! 
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik
22:00. Ur eta lur
23:30. Gaurkoan Tolosaldetikk.

107.6 fm
www.ataria.eus
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