
MUSIKAURTERO BELFAST HIRITIK TOLOSALDEA BISITATZERA   //5

Bidegorriaren
proiektuari
heldu 
nahi dio
Amezketako
Udalak

Ur zikinak bideratzeko
proiektua finantzatuko du
foru aldundiak; plan
orokorra ere ari dira lantzen
‘Amestu Amezketa’
prozesuaren bidez  //3

«Dagoeneko abesti
berriak osatzen ari gara»
ENRIKKO RUBIÑOS  
BATERIA JOTZAILEA
Vendettan aritu da azken urteetan Enrikko Rubiños ibartarra; azken kontzertua
Hatortxu Rock-en eman zuten, baina jada Modus Operandin ari da; izen bereko
diskoa atera dute eta berezia dela dio, musika tresnak bakarrik daudelako//6
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Samaniegoko
itogin eta
isolatze
arazoak
konpontzen 
ari dira 

Tolosako Udalak 114.000
euro bideratu ditu
ikastetxeko teilatuaren
eraberritze lanetara;
Tolosako HHIren eraikina
ere berrituko dute   //2

«Tresna bat da
bertsolaritza zer
den azaldu nahi
duenarentzat»
ENERITZ URKOLA
BERTSOZALE ELKARTEKO KIDEA

Eneritz Urkola anoetarrak ‘What is
bertsolaritza?’ ikus-entzunezkoa
zuzendu du; atzerrian bertsolaritza
ezagutzera ematea du helburu //4
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Musika estilo
desberdinez
jantzi dute
urtarrila
Bonberenean  

Los del Rayo eta El Desván
taldeen kontzertuak
entzuteko aukera izango
da, ostiral gauean,
22:30etik aurrera 

Irati Saizar Artola Tolosa

Urte berria kontzertu berriekin
hasteko prest dira Bonberenea-
ko kideak. Ostiralean bertan,
zortzi euroren truke, Los del
Rayo eta El Desván taldeen mu-
sikaz gozatzeko aukera izango
da, eta larunbatean ere beste bi
kontzertu izango dira: Ro eta
Medussa. Lehena, Azkoiti eta
Azpeitiako bost kidek osatzen
dute, eta bigarren taldekoak
Kantabriatik datoz. 22:30ean
emango diote hasiera gauari.   
Urtarrilaren 19an, 22:30ak al-

dera, folka entzuteko aukera
izango du gerturatzen denak, li-
teratura eta musika uztartuz,
Mugaldekoak talde nafarrak
joko baitu. 
Bestetik, 25ean, Suitzako talde

batek zapalduko du Bonberene-
ako agertokia:  Cardiac taldeak.
Horzdun talde hondarribiarra-
ren metal doinuekin batera ariko
da. 27rako bi bakarlariren lanak
prestatu dituzte.  Jon Gurrutxa-
gak eta Urbil Artolak proban ja-
rriko dituzte euren abileziak.
Hauek, 19:00etatik aurrera ariko
dira. 

MUSIKAZ GAIN
Urtarrileko egutegia ez dute soi-
lik musikarekin osatu: hilaren
18an, bigarren Mahai Tenis Txa-
pelketako jokatuko da. 21:00etan
emango zaio hasiera, eta gauer-
dira arte luzatuko da. 

Samaniego ikastetxeko 
teilatua ari dira eraberritzen 
Itoginak deuseztatu eta isolatze termikoa hobetzeko lanak egiten ari dira;
«ezinbesteko» zeregintzat dute eta 114.000 euroko inbertsioa egin dute 

Irati Saizar Artola Tolosa

Urtarrilean zehar,  Samaniego
ikastetxeko teilatuan konponke-
ta lanak egiten ari da Tolosako
Udala. Itoginak zeuden eraikine-
an eta isolatzean ere arazoak zi-
tuzten. Hori konpontzeko, teila-
tua zein fatxada berrituko dituz-
te.  
Udalak 114 mila euroko inber-

tsioa egin du lan horiek aurrera
eramateko. Itoginak deuseztatu
eta dauden hezetasun arazoekin
amaitzeko, ezinbesteko zeregina
dela adierazi du Olatz Peon Tolo-
sako alkateak. Hori horrela,
«eraikinaren segurtasuna eta ja-
sangarritasuna handitu, eta
mantenu egokia bermatu» nahi
izan dute. 
Era berean, fatxada eta teila-

tuan panelak jartzen ari dira iso-
latze termikoa bermatzeko. Le-
henik, teilatu berriaren metalez-
ko plakak zaharraren gainean
jarriko dituzte, eta bi plaken arte-
an geratzen den hutsunean iso-
latze panelak jarriko dituzte, ja-
rraian. Panel horiek, teilatuan
eta fatxadaren goialdean jarriko
dira, leihoen goiko ateburueta-
raino; horrela batuko da teilatua
eta fatxadaren arteko lotura. 
Udalak 2016an egin zuen ikas-

tetxeak izan zitzakeen beharren
azterketa. Hortik ikusi zuten lan
horien beharra. Aurreko urte ho-
rietan mugikortasuna eta irisga-
rritasuna bermatzeko lanak egin
zituzten eta 114.200 euro inberti-
tu dituzte.

ERABERRITZE GEHIAGO
Tolosako Helduen Hezkuntza
Iraunkorreko Eskolaren eraiki-
nean ere eraberritze lanak egin-
go ditu urtarrilean udalak. Ingu-
ratzen duen lursaileko itxitura
berrituko dute ate metalikoa ere
ordezkatuz, eta bi eraikinetako
batean berrikuntzak egingo di-
tuzte. Orotara, lanek, 37 mila
euro gehi BEZako aurrekontua
dute. 
Ekialdeko eraikina izango da

aldaketak jasoko dituena: leiho-
ak ordezkatuko dituzte, gortina
berriak jarriko dituzte, teilatuko
hegala saneatu eta pintatuko
zaio, pitzadurak konponduko di-
tuzte eta zazpi komun ordezka-
tuko dira.

Samaniego ikastetxeko obra lanak egiteko 114 mila euroko inbertsioa egin du udalak . TOLOSAKO UDALA

Tolosako HHI eraikinean ere berrikuntzak egingo dituzte. TOLOSAKO UDALA



Ur saneamendurako dirua
lortuta, orain bidegorriaren
proiektua du helburu udalak
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren
arteko hitzarmenaren bidez, ur saneamenduko lanak egingo dira 

Imanol Garcia Landa
Amezketa

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak
hitzarmena sinatu zuten aben-
duan, Gipuzkoako hainbat herri-
tan uren saneamendua eta hor-
nikuntza hobetzeko. Horietako
bat Amezketa da, eta herri horre-
tarako lehenengo fasea hitzartu
zen bertan. Fase horretan gauza-
tuko dira Amezketako herrigu-
nearen eta Ugarte auzoaren arte-
an dauden isuriak jasotzeko
obrak, eta inbertsioa 2.000.000
eurokoa izango da.

Egun Amezketak ez du herriko
ur zikinak jasotzeko azpiegitura-
rik eta proiektuak gabezi hori
konponduko du. Azken finean,
Amezketako ur zikinak jaso eta
Alegiaraino bideratzea da helbu-
rua, bertatik pasatzen den es-
kualdeko saneamendu azpiegi-
turari lotzeko. Ondoren, Adu-

nan dagoen araztegira joango li-
rateke ur zikin horiek. 

Obrak bi urte inguru hastea
aurreikusten da. «Lehenengo fa-
sea Amezketako herrigunetik
Alegiaraino joateko da, baina
osatzen den proiektuaren arabe-
ra ikusiko da zehazki noraino
iristen den azpiegitura», zehaztu
dute Amezketako Udaletik. «Bi-
garren fasea herrigunetik Ergo-
ne auzo aldera ur saneamendua-
ren hoditeria zabaltzea izango
da, herri guztia konektatuta
egon dadin. Horrek 3 milioi euro
inguruko kostua izango du».
Udaletik azaldu dutenez, egun
saneamenduaren proiektua egu-
neratzen ari dira aldunditik, eta
horretarako aurretik aldundiko
teknikariak neurriak hartzen ari-
tu dira. 

Udalak proiektua «estrategi-
koa» dela azaldu du, eta gogora
ekarri bidegorriaren proiektua-
rekin lotura duela. Izan ere,

2008an Amezketako saneamen-
duari eta bidegorriari buruzko
proiektua izan zuen mahai gai-
nean aldundiak, baina ez zen
gauzatu. Orduan, proiektuak ba-
tera zihoazen, baina egun aldun-

diko barne antolamendu eta au-
rrekontuak arrazoi, azpiegitura
bakoitza banaka tratatzen da eta
horrek bidegorria oraindik lotu-
ta ez izatea dakar. 

«Egia da, eta hala aitortu dute
aldundiko arduradunek hainbat
bileratan, amezketarren eskaera
bi azpiegiturak batera egiteko
guztiz logikoa dela, momentua
aprobetxatu behar dela, alegia,
biak batera egiteko, baina
2008an idatzitako proiektua

eguneratu behar dela diote eta
finantziazioaren atala lotu», ze-
haztu du udalak, eta gaineratu:
«Finantziazioa gai garrantzitsua
dela jabetuta, bidegorria batera
finantzatzeko eskaintza eskuza-

bala egin dio udalak aldundiari,
eta bertako arduradunek begi
onez ikusi dute eskaintza, pizga-
rria dela adierazi dute azpiegitu-
ra honen prozesuarekin aurrera
egiteko».

Udalak eta herrian gai horiek
bultzatzeko sortutako platafor-
maren ordezkariek lanean ja-
rraitzeko «asmo sendoa» azaldu
dute, «Amezketarako hain onu-
ragarria izango den bidegorria
lortzeko». Horrela, idatzi bat bi-

Herrigunetik Ugartera bitarteko errepidean oinezkoek pairatzen dituzten arriskuak azaldu izan dizkiote aldundiari udaletik eta herritarren plataformatik. ATARIA

Ur saneamendu 
lanen lehen fasean
herrigunetik Ugartera
arteko zatia egitea
aurreikusten dute
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daltzeko asmoa dute bidegorria-
ren egitasmoan zerikusia duten
aldundiko departamenduetako
arduradunei, «denon arteko ma-
hai tekniko bat osatzeko eskaera
eginez eta gai garrantzitsu hone-
tan pausoak emateko xedez»,
esan dute udaletik.

Bide batez, udaletik gogora
ekarri dute bilera ugari egin di-
tuztela aldundiarekin, tartean
Markel Olano ahaldun nagusia-
rekin, saneamenduaren zein bi-
degorriaren proiektuak bidera-
tzeko. Ibilbide horretan udalak
eskertu du plataformak eginda-
ko lana. «Maiatzean, aldundiko
zenbait ordezkari Amezketara
etorri zirenean, plataformako
ordezkariek amezketarren 500
sinadura baino gehiago entrega-
tu zizkieten aldundikoei eta
ahaldun nagusiari zuzenduta,
saneamenduaren eta bidego-
rriaren aldeko egitasmoa alda-
rrikatzeko eta hauek egitea es-
katzeko», nabarmendu du uda-
lak. 

PLAN OROKOR BERRIA
Amezketako plan orokor berria
da mahai gainean udalak duen
beste gai nagusietako bat. Ames-
tu Amezketa izeneko parte har-
tze prozesua egiten ari dira he-
rrian plan orokor berri hori di-
seinatzeko. 

Orain arte egindako bidearen
ondoren, talde idazleak udalari
aurreko azaroan Irizpide, helbu-
ru eta hautabideak izeneko do-
kumentua aurkeztu zion. Doku-
mentu hori herritarrekin landu
egin behar da, eta gero udalak
bere onespena eman behar dio. 

Horren ondoren, talde idazle-
ak 16 aste izango ditu plan oro-
kor berriaren hasierako onespe-
naren agiria aurkezteko. Hortik
aurrera beste hainbat hilabete
pasako dira planari behin beti-
rako onespena emateko. 

Orain arte egindako prozesua
«ariketa oso interesgarria» dela
azaldu du udalak eta herritarrei
dei egin die aurrera begira egin-
go diren bileretan parte hartze-
ko. Aurreko urtean zehar egin-
dako lanen ondorioz hiru doku-
mentu osatu dira. Horietako
bat, aipatutako Irizpide, helbu-
ru eta hautabideak izenekoa da.
Bestetik, Aurrerakina doku-
mentua dago, 2018ko uztailaren
26ko ohiko bilkuran onartu zena
eta jendaurrean jarri zena 2 hila-
beteetan zehar. Hirugarren do-
kumentuak Haserako Inguru-
menaren gaineko Eraginaren
Ebaluazio Estrategikoa izena
du. Foru aldundiko Ingurumen
Departamenduaren txostena-
ren zain dago.

Bidegorria batera
finantzatzeko
eskaintza egin dio
Amezketako Udalak
aldundiari



Ane Urkola Anoeta

What is bertsolaritza? (Zer da
bertsolaritza?) ikus-entzunez-
koa nazioartean bertsolaritza
zer den azaltzeko sortu da.
Etxepare Euskal Institutuak eta
Mintzola Ahozko Lantegiak el-
karlanean ondutako lana da,
Laboral Kutxaren babesarekin.
Eneritz Urkola (1986, Anoeta)
Bertsozale Elkarteko hedapen
taldeko kideak eta ikus-entzu-
nezkoaren zuzendariak azaldu
ditu lanaren nondik-norakoak. 
Zergatik egin duzue ‘What is
bertsolaritza?’ dokumenta-
la?
Atzerrira bertsolaritza azaltze-
ra joan garenean konturatu
gara ez ditugula nahikoa balia-
bide horretarako. Euskal zine-
maz edo euskal literaturaz hitz
egiten dugu, baina bertsolari-
tzak gako asko dauzka, eta guk
geuk –euskal hiztunok– uler-
tzen dugun kodea du. Horrek
zaildu egiten du atzerrian ber-
tsolaritza ezagutaraztea. Iker-
tzaileak edo bertsolariak kan-
pora joan direnean hutsune
hori nabaritu dute, eta ikus-en-
tzunezko honek hutsune hori
bete nahi du: bertsolaritza zer
den kanpoan azaldu nahi due-
nak tresna bat izatea, eta oina-
rrizko ezagutza bat ematea ber-
tsolaritza ezagutzen ez duena-
ri.
Ikus-entzunezkoaren jato-

rrizko gidoia ingeleraz egin ge-

nuen atzerrirako proiektu bat
zelako, baina sarean dago dago-
eneko euskaraz, gaztelaniaz,
eta frantsesez azpititulatuta.
Hogei minutuko ikus-entzu-
nezkoaz gain, euskarazko ha-
mar bertsoaldik osatzen dute
lana eta ingeleraz, gaztelaniaz
eta frantsesez azpititulatu ditu-
gu. Dena sarean dago ikusgai
Mintzolaren Ahozko Lantegia-
ren Youtube kanalean.
Nork hartu duzue parte?
Etxepare Euskal Institutuak eta
Mintzola Ahozko Lantegiak
erabaki zutenean ikus-entzu-
nezko hau egitea, Bertsozale El-
karteko hedapen taldeari etorri
zitzaigun enkargua. Urte osoan
aritzen gara bertsolaritzaren
sustapenean eta hedapenean
lanean, eta nahiz eta jakintza

eta baliabide teknikoak eskura
izan, kanpora joan den norbai-
ten esperientzia falta zitzaigun.
Horregatik jo genuen Xabier
Payarengana. Paya asko ibili da
munduan zehar bertsolaritza

zer den azaltzen eta ibilian-ibi-
lian eraiki du diskurtso bat ho-
rretarako. Esperientzia horre-
tan oinarrituta egin du ikus-en-
tzunezkoaren gidoia, eta behin
hori eskuartean izanda, graba-
zioak eta edizio-lanak egiten
hasi ginen. Haritz Arrizabala-
gak egin ditu edizio eta post-
produkzio lanak, Larraitz Ariz-
nabarretak jarri dio ahotsa, eta
Maddalen Arzallus eta Nerea
Ibarzabal izan dira aktore-ber-
tsolariak.
Zer nabarmendu duzue do-
kumentalean?
Ikus-entzunezkoa hasten da
Bertsolari Txapelketa Nagusia-
ri buruz hizketan, iruditzen zai-
gulako Txapelketa Nagusia eta
BECeko finala direla gaur egun
bertsolaritzak Euskal Herrian
duen arrakastaren adierazle,

nahiz eta bertsolaritza hori bai-
na askoz ere gehiago izan. Era
berean, bertsolaritza bere tes-
tuinguruan jarri dugu: jendeak
jakin dezan non egiten den eta
zein hizkuntzatan; Euskal He-

rrian eta euskaraz egiten dela
alegia. Jarraian, bertsolaritza
definitu dugu: bertsolaritza ko-
munikazioa da, baina berezi
egiten duena da errimatua,
kantatua eta neurtua dela. Ber-
tsolaritza ezagutzen duen per-
tsona batentzat ere interesga-
rria da zertan oinarritzen den
bertsolaritzaren konplexuta-
sun hori. Zenbat erabaki har-
tzen ditu bertsolari batek ber-
tso bat osatu aurretik? Sormen
prozesu hori maila teorikoan
azaldu dugu aurrena, eta gero
Maddalen Arzallusek praktikan
erakutsi digu. 
Amaitzeko, Bertsozale Elkar-

teak bertsolaritzaren mugi-
menduari ere lekua egin nahi
izan diogu: bertsolariak, ber-
tso-eskolak, Bertsozale Elkar-
tea...

Nola ikusten dute kanpotik,
bertsolaritza?
Mintzola Ahozko Lantegia
munduko beste kantu inprobi-
satuetan dabilen jendearekin
harreman sarea osatzen ari da,
eta 2017ko Txapelketa Nagusi-
ko finala baliatu genuen ikus-
entzunezkorako euren iritziak
jasotzeko. Munduko beste in-
probisatzaile askok musika-
instrumentuz lagunduta kan-
tatzen dute, eta atentzioa ema-
ten die gurean hitzaren
soiltasunak eta bertso arteko
isiltasunak duten indarrak.
Bestetik, esango nuke Bertsoza-
le Elkartearen antolaketak,
bere bueltan osatzen diren bo-
rondatezkoen batzordeek, az-
ken finean, bertsolaritzak dau-
kan oinarri horrek ere harritzen
dituela.
Nolakoa izan da Etxepare
Institutuarekin egindako el-
karlana?
Etxepare Euskal Institutuaren
helburuetako bat euskal kultu-
ra mundura zabaltzea denez,
eta guk kultura egiten dugunez,
naturala izan da elkarlana. Hau
izan da lehenengo proiektua,
baina baditugu elkartuko gai-
tuzten lan ildoak. Horregatik,
hitzarmen orokorrago bat sina-
tu dugu etorkizuneko proiek-
tuei bide emateko.

ANE URKOLA

«Bertsolaritzak
kode propioa du
eta atzerrian
ezagutarazteko
lana zailtzen du»
ENERITZ URKOLA
BERTSOZALE ELKARTEKO KIDEA
Anoetarrak ‘What is bertsolaritza?’ zuzendu
du. Bertsolaritzaren berezitasunek zaildu
egiten dute atzerrian zer den ulertzea eta
horregatik egin dute. Sarean dago jada,
ikusgai, Mintzolaren Youtube kanalean

«Bertsolaritza bere
testuinguruan jarri
dugu: jendeak jakin
dezan non egiten den
eta zein hizkuntzatan»

«Atentzioa ematen die
gurean hitzaren
soiltasunak eta bertso
arteko isiltasunak
duen indarrak»

FITXA
‘What is betsolaritza?’

Zuzendariak.Eneritz Urkola eta Jon
Agirresarobe. 
Gidoilaria.Xabier Paya. 
Erredaktoreak.Felix Irazustabarre-
na, Gaizka Azkarate eta Jexux Mari
Irazu.
Ahotsa.Larraitz Ariznabarreta.
Bertsolariak.Maddalen Arzallus eta
Nerea Ibarzabal.
Grafismoa.Hiru Damatxo. 
Gidoilaria.Xenpelar Dokumentazio
Zentroa.
Itzultzaileak. Ortzi Idoate eta Xabier
Paya. 
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Irlandatik eskualdera, urtero lez
Caoimhín Mac Giolla Catháin abeslaria Tolosa eta Ibarra bisitatzen izan da ohiturari jarraituz;
Euskal Herrian barrena kontzertu sorta bat egitea eskatu dio Bréag taldeak 2019. urteari. 

Asier Imaz 

Tolosa eta Ibarra maite-
ak ditu Caoimhín Mac
Giolla Catháin-ek. La-
gunentzat, Kivin. Ha-
markadak daramatza
Belfastetik eskualde-

rako bidaia egiten, eta iaz, urtea
horrela amaitu zuen. «Beti da po-
lita itzultzea, eta horren arrazoia,
lagunak eta hegaldi merkeak
dira», dio irlandarrak. Lagun
gehienak Belfasten ezagutu ditu,
bera baita euskaldun askoren gi-
daria Irlanda iparraldean. «Alde
batetik, interes politikoarengatik
joan izan dira euskaldunak Bel-
fast-era. Bestetik, ihesean iritsi
direnak ere izan dira. Gaur egun,
historia politiko hori interesa-
tzen zaion jendea joaten da Eus-
kal Herritik hara, baina egia esan,
ez daude horrenbeste euskal-
dun». 
Tolosara lehen aldiz 1997an iri-

tsi zen Kivin, bere musika taldea-
rekin: «Euskal Herrian tourmo-
duko bat egin genuen. Geroztik,
20 urtetan zehar, urtero itzuli
naiz inguru hauetara».  

GAELIKOZ
Bréag izena du Kivinen musika
taldeak. Reggae, ska eta rock-a
nahasten dituzte, eta abeslariak,
Kivinek, gaelikoz kantatzen du.
Ezaugarri horrek ate batzuk itxi
baina beste batzuk irekitzen di-
tuela dio irlandarrak. 
Aitzindariak izan ziren, eta on-

dorengoei bidea zabaldu zien.
Gaur egun, Kivinen esanetan, be-
launaldi berriek Irlandako hiz-
kuntzari eusten diote; musika es-
tilo berrietara egokituz. 
«Gure taldea duela 25 urte sor-

tu genuen. Bertako ikastolen al-
deko jaialdi baten harira sortu
zen Bréag», dio Kivinek. Kontua
da, «gutariko batzuk Belfasten
gaelikoa hitz egiten zen eremu-

koak ginela. Bost kide gaelikoa-
ren aldeko erakundeetan ibiltzen
ginen, eta bertako ikastolentzat
dirua biltzeko, elkartu eta kon-
tzertu bat jotzea erabaki ge-
nuen». Hasiera batean bolada ba-
terako zena luzerako bilakatu
zen. Ordura arte, gaelikoa musi-
ka tradizionalean bakarrik ager-
tzen zen, baina gazte haiei reggae
edo rocka gehiago gustatzen zi-
tzaien. «Guretzat erabat naturala
zen jauzi hori gaelikoari lotuta
egitea», dio Kivinek.    
Garai hartako Belfasten gaeli-

koaz abestea errebindikazio mo-
duan hartu zuen jendeak, eta ho-
rrek taldeari bere indarra eman
ziola dio Kivinek. Aldi berean, or-

dea, hainbat lekutan jotzea arris-
kutsu bilakatu zen. Gaur egun
hori aldatu dela dio irlandarrak:
«Lehen gaelikoa onartzen ez zen
toki gehienetan hasiak dira gure
hizkuntza onartzen. Zerbait al-
datu dela esango nuke». 
Egun, Irlandako hizkuntza hi-

riguneetan indartzen ari dela dio
Kivinek. Aldiz, beti hitz egin den
eremuetan joera beherakoa dela
nabarmentzen du, «emigrazioa-
ren ondorioz». Gaelikoaren alde-
ko ekimenek gora egin dute su-
etenaren ondoren, eta hor, Eus-
kal Herrira begiratu ondoren,
Korrika hartu zuten eredu. Rith
izena hartzen du gaelikoaren
alde Irlanda guztia zeharkatzen
duen ekimenak, eta «korri egin»
esan nahi du gaelikoz.
Kivin eta bere taldeak musika-

rekin bultzatzen dute gaelikoa.
Jendeak, hizkuntzari baino mu-
sikari begiratzen diola dio irlan-
darrak: «Gehienek letrei ez die ja-

ramonik egiten. Entzule gehie-
nek, gainera, ez dakite gaelikoa,
eta konturatzen direnerako ber-
din dio: musikan eta dantzan
pentsatzen ari dira». 
Kivinentzat musikak ere bere-

biziko garrantzia du: «Nire bizi-
tzan beti egon da musika, txikita-
tik. Familian beti izan dugu mu-
sika eta hori oso pozgarria da». 
Estiloari dagokionez, zerbait

aukeratu beharra zegoen, eta ga-
raiek horrela erabaki zuten: «Ga-
elikoaren aldeko erakundean
ibiltzen ginela, porru asko erre-
tzen genituen, eta hortik ezagutu
genuen reggae musika».
Jaialdi baterako hasi, jendeari

gustatu, eskariak jaso eta jaso eta
25 urte bete. Bréag eta Caoimhín
Mac Giolla Catháin-en ibilbidea
Irlandari lotuak daude, baina
baita Euskal Herriari ere.
2019rako erronka hori dute gai-
nera, inguru hauetan itzuliren
bat egitea. 

Kivin Bréag taldeko abeslariak 20 urte daramatza eskualdea eta bertako lagunak bisitatuz.  A. IMAZ

«Hizkuntzari baino
musikari eta
dantzagarritasunari
begiratzen dio egun
jendeak»
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Iker Larrañaga Ibarra

Iñaki Ortiz de Villalba, Andoni
Garcia, Ruben Anton, Julen Ba-
randiaran eta Gonzalo Fernandez
de Larrinoarekin batera Modus
Operandi talde sortu berriko mu-
sikaria da Enrikko Rubiños. Ven-
dettarekin 10 urtetan bateria jo-
tzen ibili ondoren, taldeak agur

esan zuen abenduaren 28an Ata-
rrabian, Hatortxu Rock jaialdiko
22. edizioaren bezperan. Modus
Operandiko partaidea da gaur
egun eta dagoeneko zenbait kon-
tzertu eskaini dituzte, Durangoko
Azokan, esaterako. Gainera,  Iba-
rrako Tarukutraku musika tresna
denda eta bateria eskolako jabea
da. Musikan izandako ibilbidea-

ren inguruan hitz egin du ATARIA-
rekin. 
Modus Operandi. Kostatu al
zaizue izena aukeratzea?
Ez genuen gaztelaniaz jarri nahi.
Beste aukera bat Aktibistak izena
zen, baina hitz ‘itxia’ iruditu zi-
tzaigun. Azken finean, gure egin-
beharra jendeari zerbait sorraraz-
tea da eta hor dago gure izenaren
gakoa. 
Iñaki Ortiz de Villlalbak propo-
samena egin zizunean pentsa-
tzeko denborarik hartu al ze-
nuen?
Momentuan baietz esan nion.
Nire asmoa Modus Operandi eta
Vendetta uztartzea zen, Vendetta-
ren amaiera ez zegoelako oraindik
erabakita. Nik lehentasuna Ven-
dettari emango niokeen, eta bi
kontzertu elkartu izan balira Mo-
dus Operandira beste norbaitek
joan beharko luke.  
Zein berezitasun ditu diskoak,
zein estiloko musika dago ‘Mo-
dus Operandi’ diskoan?
Ska, rocka, hardcore, punk melo-

gun. Batzuetan festa txikiren bat
egiten zuten bezperan eta beraiei
oso ideia ona iruditu zitzaien.
Leku handi bat behar genuen eta
Hatortxuko karpa aproposa zen.
Nola antolatzen da horrelako
kontzertu garrantzitsu bat?
Gogo askorekin. Vendettak ez ditu
kolaborazio asko egin, ez diskotan
ezta zuzenekotan ere. Ildo berdi-
netik jarraitu dugu. Ibilbide guz-

tiaren errepasoa izan da, bost dis-
ko ditugu, hortaz, kanta mordoa.
Aukeraketa bat egin ondoren ho-
riek jo genituen.
Zer suposatu du Vendettak
zure ibilbide profesional zein
pertsonalean? 
Hamar urtean zeharreko bizimo-
du bat. Bateria estudioan sartzen
genuen grabatzeko eta berehala
atera behar izaten nuen kontzertu
baterako. Etengabe lanean aritu
gara, beti zegoen zeozer egiteko,
erabakitzeko... eta musikarekin
oso lotura estua izan dut, dedika-
zio handia eskaini diogun proiek-
tua izan da.
Taldeez gain, musika denda eta
bateria eskola den Tarukutra-
kun aritzen zara. Zer dela eta
erabaki zenuen zabaltzea? 
Buruan neukan zeozer zen. Musi-
ka eskola batean, kontzertuetara
jotzera joateko baimenak eskatu
behar dira eta horrek sekulako
tentsioa sorrarazten zidan. Hau,
aldiz, neronek kudeatu nezakeela
ikusi nuen. Klaseak nik alda ditza-
ket eta horrek lasaitasuna ematen
dit. Ni bakarrik arduratzen naiz
dendaz eta eskolaz, nahikoa dau-
kat horrekin. Momentuz bateria
bakarrik irakasten dut, baina au-
rrera begira instrumentu gehiago
sartzea pentsatzen ari naiz. 
Nola uztartzen dituzu bateria
eskolako klaseak, Modus Ope-
randiren entseguak eta denda-
ren kudeaketa aldi berean?
Ahal den moduan. Gauez entsea-
tzen dugu, bakoitzak bere zeregi-
nak dituelako egunean zehar. Be-
har bada lotuena dagoena ni naiz,
dendan egon behar dudalako. Tal-
dekide batzuk ikasten ari dira eta
besteak lanean... ez zaigu beste
erremediorik geratzen, hori bai,
beti gaueko hamabitarako buka-
tzen saiatzen gara.

dikoa... sartu ditugu. Nik esango
nuke musika tresnak bakarrik
egoteak berezi egiten duela dis-
koa. Vendettan, adibidez, musika
elektronikoa erabiltzen genuen,
disko honetan ez dago horrelako-
rik eta dena da garbia, soilik musi-
ka tresnekin sortutako musika da,
purua.
‘Ez ezetz da’ indarkeria matxis-
ta salatzen duen abestia sartu
duzue diskoan.
Bai, zoritxarrez beharrezkoa eta
ezinbestekoa da gai hori helduen
artean eta bereziki gazteen artean
lantzea. Azken finean, beraiek
etorkizunaren parte dira  eta be-
raiek ikusi behar dute harreman
sano bat edukitzea zer den. Nik
uste dut lan asko dagoela egiteke
eta musika bide zuzena dela hori
transmititzeko. 
‘La revolta dels somriures’ da
beste abesti bat, katalanez. Mu-
sikari dagokionez bi lurraldeek
lotura berezia dutela uste
duzu? 
Erlazio bat dago. Euskal talde asko
joaten dira hara jotzera eta alde-
rantziz. Uste dut konexio berezia
daukagula. Elkartruke hori gure
artean beti egon da eta beti dago
keinuren bat. Talde katalan ba-
tzuek letra zati batzuk euskaraz
sartzen dituzte eta alderantziz. 
Nolakoa izan zen Modus Ope-
randirekin Durangoko Azokan
emandako kontzertua?
Kontzertu horren aurretik bi txiki
egin genituen, agertokian nola
konpontzen ginen ikusteko balio
izan zigutenak. Rubenekin ibilita
nago Vendettan, baina besteekin
ez. Hara iritsi ginenean denok la-
saiago geunden, harrera ona izan
zuen eta kontzertua oso polita
izan zen, oso pozik gaude. 
Birarik egingo duzue?
Bai eta dagoeneko kanta berriak
sortzen ari gara. Prozesua azkarra
da. Azkenean disko bakarra dau-
kagu, kontzertuak ordubete eskas
irauten du eta luzatzeko gogoa
daukagu. Bi kanta osatzen ari
gara, diskoa atera aurretik zintzi-
lik geratu zirelako.
Vendettaren azken kontzertua
Hatortxu Rock bezperan izan
da,  abenduaren 28an. Zer dela
eta egun bat lehenago?
Jaialdiarekin beti izan dugu ha-
rreman ona eta urte askotan jo
dugu Vendettarekin han. Amaie-
rako kontzertua antolatzen hasi
ginenean aukera desberdinak
kontuan hartu genituen eta be-
raiekin hitz egitea bururatu zitzai-

IKER LARRAÑAGA

«Modus Operandin soilik
instrumentuekin sortutako
musika egin dugu, purua»
ENRIKKO RUBIÑOS
BATERIA JOTZAILEA

Vendettarekin urte luzez ibili ondoren musikari
ibartarrak bide berri bati ekin dio, Modus
Operandin bateria jotzen ibiliko da. Dagoeneko
lehenengo diskoa aurkeztu dute. 

«Musika bide zuzena
da  gazteen artean
harreman sano bat
edukitzea zer den
transmititzeko» 

Lan eskaintza

Etxeko lanak.Pertsona bat behar
dugu etxeko lanak egin eta bi per-
tsona zaintzeko, Tolosa erdigunean,

astelehenik larunbatera, lanaldi oso-
an. Urtarrilean bertan hasteko. Inte-
resatuek deitu zenbaki honetara:
600 56 20 73.

IRAGARKI LABURRAK
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Larrartek seigarren egin du
omniumean Frantziako Kopan
Pasa den asteburuan
jokatu da lehiaketa;
madison proban eta
scratchean ere aritu da 

Erredakzioa Tolosa

Eukene Larrarte txirrindulari to-
losarrak parte hartu du asteburu

honetan jokatu den Fenoiux
Frantziako Kopan, pistako txi-
rrindularitzan. Gipuzkoa Ogi Be-
rri taldeko txirrindulari tolosa-
rrak seigarren amaitu zuen om-
nium proban, 81 puntu lortuz.
Bere aurretik beste euskaldun
batek amaitu zuen, Ana Usabia-
gak, 87 punturekin. Omnium
proba horretan Amalie Diderick- Eukene Larrarte txirrindularia. JESUS BARADO

Gipuzkoako Kopa berezia
Lauburu KE Ibarrarentzat
Asteburuan izan dira jokoan Gipuzkoako Koparen finalak, gizonezkoetan 
zein emakumezkoetan, eta Lauburu KE Ibarra taldekoak izan dira bietan

Imanol Garcia Landa Ibarra

Areto futboleko Gipuzkoako
Kopa jokatu da pasa den astebu-
ruan, gizonezkoetan zein ema-
kumezkoetan. Bi finaletan Lau-
buru KE Ibarra taldekoak izan zi-
ren. Gizonezkoetan Tolosako
Herrikide taldeari irabazi zioten,
6-0ko markagailuarekin, txapel-
dun bihurtuz. Emakumezkoe-
tan Lauburukoek 2-0 galdu zu-
ten Ordiziaren aurka.
Gizonezkoetan finalerdiak eta

finala jokatu ziren asteburuan,
eta Lauburuk eskualdeko beste
aurkari bat izan zuen finalerdie-
tan, Tolosako Laskorain taldea.
Aitzol Oiarbide Lauburuko kapi-
tainak azaldu duenez, «Laskorai-
nen aurka bagenekien partida
zaila izango zela. Gure maila be-
rean dago eta gerra eman digu li-

dek. Gipuzkoako Kopak irabaz-
teak klubarentzat bere esanahia
duela gaineratu du kapitainak:
«Gipuzkoako talde guztiek parte
hartzen dugu, eta Gipuzkoako
erreferentzia izateko Kopa ga-
rrantzitsua da taldearentzat. Jo-
kalarientzako ere berezia izan
da, aurreko urteko arantza atera
nahi genuelako, eta gauzak ondo
egiten dakigula erakutsi nahi ge-
nuelako». 
Asteburu honetan ligaren bi-

garren itzulia hasiko dute Lau-
burukoek, Burgosen jokatuz. Li-
gari begira, «gure aldetik ahal
dugun akats gutxienak egin eta
sailkapenaren aurreneko pos-
tuetan mantentzen saiatuko
gara. Ea ligaren amaieran lehe-
nengo postua lortzen dugun,
igoera fasea jokatzeko», esan du
Oiarbidek. 

«ORDIZIARI AURRE EGIN DIOGU» 
Lehenengo aldiz jokatu da aur-
ten Gipuzkoako Kopa emaku-
mezkoen senior mailan. Laubu-
rukoek finalerdietan Eskoriatza-
ri irabazi zioten, etxean irabaziz
eta gero Eskoriatzan berdinketa
lortuz. Ordiziaren aurka izan zen
finala, ligan lehenengoa doan
taldea, eta goragoko mailetan
aritu izan diren jokalariekin osa-
tua.  
Olatz Artola Lauburuko joka-

lariak azaldu duenez, finala gal-
du arren, Ordiziaren aurka lehia-
tzeko aukerak dituztela erakutsi
dute: «Finalean lehen zatiaren ia
bukaera arte eutsi egin genion.
Gola sartu ziguten, baina, hala
ere, berriro eutsi genion, eta par-
tidaren amaiera arte berdintze-
ko aukerak izan genituen». Ordi-
ziak aukera asko izan zituen bes-
te golen bat sartzeko, baina
Lauburukoek ere bere abagune-
ak izan zituztela nabarmendu du
Artolak. 
Ordiziaren aurkako neurketak

«konfiantza» eman diela esan du
Lauburuko jokalariak. «Beraiek
talde bezala oso ondo jokatzen
dute, oso ondo dakizkite mugi-
menduak. Guri alor horretan ho-
betzea falta zaigu, baina Gipuz-
koako Kopako finalean erakutsi
dugu gai garela Ordiziari aurre
egiteko». 
Orain ligan zentratuko dira

Lauburukoak. Hirugarren doaz
eta lehen itzulia ez da oraindik
bukatu. «Gure asmoa da ahal di-
tugun puntu gehienak lortzea li-
gan. Ez daukagu helburu jakin
bat zein postutan geratu nahi
dugun ligaren bukaeran, baina
argi dugu partida guztiak irabaz-
tera joango garela», esan du Ar-
tolak. Gipuzkoako Koparen fina-
lean erakutsiko mailak lehiakor-
tasunean bultzada eman diela
gaineratu du: «Orain ligako
neurketetan hori erakutsi nahi
dugu». 

Lauburu KE Ibarrako bi taldeetako, Herrikideko eta Ordiziako jokalariak, Gipuzkoako Koparen sari banaketan. LAUBURU IBARRA

sen daniarra izan zen irabazlea,
136 punturekin. 
Larrartek beste bi probatan ere

parte hartu zuen Fenoiux Fran-
tziako Koparen barruan. Horie-
tako batean, scratchean, bosga-
rren izan zen. Amaia Imazekin
batera madison proban aritu
zen, eta seigarren postuan amai-
tu zuten. 

gan». Iazko Gipuzkoako Kopan
finalerdietan galdu egin zuten
Lauburukoek, eta aurtengoan
«serio» atera ziren finalerako
txartela lortzera. 
Ibarrakoek hasieran bi gol sar-

tu zituzten, eta horrela lasaiago
jokatu zuten, eta horrekin batera
aukerak iritsi ziren, eta pixkana-
ka golak ere bai. Azkenean mar-
kagailua 6-0 izan zen, baina
Oiarbidek azaldu duenez, «ha-
sieran aurretik jartzerakoan, be-
raiek pixka bat etsi egin zuten eta
guk gure jokoa egiten jarraitu ge-
nuen». Laskorainen aurkako
partida beti berezia izaten dela
esan du Oiarbidek: «Laskoraine-
koak ondo ezagutzen ditugu,
kantxa barruan eta kanpoan, eta
harreman ona dugu beraiekin».
Finalean eskualdeko beste tal-

de bat izan zuten aurrean, Herri-

kide. Berez hiru maila beherago-
ko taldea da Herrikide, eta horre-
gatik finalera iritsi izanak meritu
handia duela esan du Oiarbidek.
«Finalerdia ikusi genuen eta
bere maila eman zuten, aukerak
aprobetxatu zituzten, eta kontu-
ratzerako markagailuan 2-3 bu-
katu zuten», esan du Lauburuko
kapitainak. 
Finalerdietako esfortzua gero

finalean ordaindu zuten Herriki-
dekoek. «Guk bagenekien be-
raien motibazioa ikaragarria
izango zela, baina garbi genuen
gure partida egin behar genue-
la». Nahiz eta lehen gola sartzea
kostatu zitzaien, behin lehenen-
goa eta bigarrengoa sartuta «He-
rrikidekoak pixka bat burua ma-
kurtzen joan ziren, eta guk gure
jokoa eginez, azkenean irabazi
egin genuen», esan du Oiarbi-
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AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Txotxongilo animatuak era-
kusketa, Topic-en, 10:00etatik
19:00etara.Erakusketak Stop-mo-
tionteknika erakusten du. 
Tolosa.13 + 1 Migrazio eta zainketa
bideakerakusketa Aranburu jaure-
gian, 17:30etik 20:30era. 
Tolosa.T + Terakusketa 17:30etik
20:30etik, Aranburu jauregian.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualde-
ko berriak, Iker Ibarluzearekin egu-
raldia, Joseba Landa Bartzelonatik,
Oskar Tenareki artearen txokoa eta
Olatz Godoy Kale Kantoitik.  
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
15:00. Playback Ataria.Adrianna
Gaultier DJaren musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea. 
18:00-20:00. Goizeko onena. 
20:00. (H)ari naizela. Imanol Arto-
lak, Felixek, gidatutako bertso saioa.

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik. 
16:30.Elikatu.
17:30/21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15.Amaia DJ.
23:00.Onein. 
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7.  
943 67 06 48.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza,
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18.

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Negu ukitua hartuko
du eguraldiak. Egun osoan
ipar-haize hotza nagusitu-

ko zaigu eta horrekin eta erdi-mai-
lako geruzetan sartuko den aire ho-
tzarekin tenperaturek behera egin-
go dute. Goizean emango dira
maximoak, non 7-8 gradu harrapa-
tuko dituzten. Egunean zehar hoz-

ten joango da eta eguna tenperatu-
ra hotzekin amaituko dugu. Zerua
egun osoan estalirik mantenduko
da eta euri zaparradak izango ditu-
gu. Zaparrada ugarienak goizean
emango dira eta orduan izango dute
indar gehien gainera. Arratsalde par-
tean euri gutxiago botako du, baina,
hala ere, giro bustia izango dugu.
Hoztu egingo duenez elur-mailak
behera egingo du, eguerditik aurrera
800 metrotan elurra botaz eta egun
amaieran 500 metrotan zurituaz.

Bihar.Hotza izango dugu
protagonista. Ipar-ekialde-
ko haizeak eta erdi-mailako

geruzetan pilatuko den aire-masa
oso hotz batek tenperatura oso ba-
xuak ekarriko ditu, non eguneko er-
diko orduetan nekez iritsiko diren 5
gradutara, ordu askotan hortik be-
hera geratuz. Zeruan goizean hodei
ugari ikusiko dugu eta euri txiki mo-
duan zipriztinen bat edo beste egin-
go duen arren, orokorrean nahiko
ateri eutsiko dio. Iluntzean ostarteak
irekiko dira eta ondorioz, gauean,
tenperaturak asko jaitsi eta zerope-
tik kokatuko dira. Elur-maila goizean
200-300 metrotan egongo da, bai-
na apenas botako duen 
elurrik.

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

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

ZORION AGURRAK

Leaburu-Txaramatik deia egiten dugu urtarrilaren 12an, larunbata, Orain Presoak dinamikak eta 
Bakegileek deituta Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzeko. Autobusean joateko zerrenda 

Lizartzako Joxe Mari tabernan dago. 


