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Izotzezko iruzurra

ganismoetan gertatzen diren erreakzio guztiak gelditze672.000.000 giza-biztanle inguru ditu gure
an, heriotza dakarten erreakzioen garapena galarazten
mundu txikiak eta, lurraren bira bakoitzeko,
dela. Berpiztearen kontua, berriz… ez da hain samurra.
zenbaki horrek gora egiten du. 7.672.000.001,
Gure gorputza ez dago izozten eta desizozten aritzeko
7.672.000.002... Bertan gaudenok tokia utziko
prestatuta: gure zelulak izozterakoan, izotz kristalez bediegu datozenei, eurak ere birak ematen jarrai
tetzen dira, zeinak hedatu eta gure zelulen hormak hausdezaten: 7.672.000.003, 7.672.000.004...
ten dituzten. Zuzenean berotuz gero, geure zelulek arAix,baina, nolako estualdia sortzen digun pentsamendu hotahiaren trinkotasuna edukiko lukete. Handikap hori
rrek batzuetan, ezta? Amaigabeko korrikaldi honen testigua
gainditzeko bi bide nagusi aurreikusten
erreleboari pasa eta balazta zapaltzea. Etetea.
dira, oraingoz: bitrifikazioa, eta lotura neuNatural, eta eder bezain beldurgarri.
ronalen kodetzea. Lehenengoa ugalkortaBeldur hori sentitu ez duenak, ziur etorkizusun tratamenduetan erabilitako teknikenaren ikuskariaren ikusnahia sentitu duela.
tan frogatu da dagoeneko; odoloa soluzio
Edo egin nahiko genukeen guztia egiteko,
kimiko batekin ordezkatzean datza, baina
denbora faltagatiko amorrua. Ondotxo daki
ez du arrakastarik lortu, egitura handi eta
hori Cecryon enpresak; hori dela-eta dabil ,
konplexuagoekin klinikoki frogatzerakogure istorioen amaiera puntua puntu eta jarrai
an. Bigarrena, berriz, oraingoz fikzio nobebihurtzeko agintea kapitalizatu nahian. Euren
OLATZ GODOY
zerbitzua kontratatzen duten bezeroen gorKALE KANTOITIK 107.6 FM letan besterik ez dute frogatu: gure burmuin kriopreserbatuen lotura neuronalak
puak zero azpitik 196 gradura kriopreserbatuaztertuz, horiek kodetu, eta gure oroitzapeko dituzte, ehun urtez, gutxienez. Aurrerakunnak zein pertsonalitatea ordenagailu batetza teknologikoek hildakoak berpiztea ahalbian deskargatzea.
detu arte, zehazki. Eta, 200.000 euroren truke, BEZ-rik gabe,
7.672.000.007, 7.672.000.008...
zehatz-mehatz. Berpizte fisiko baten kontzeptua bera errotik
Ez nuke giro futurista hondatu nahi, baina uste dut
ukatuko nuke, nahikoa balentria egiten baititugu, bizitza oso
kontratuko ehun urteak motz geratuko zaizkiela Cecryobaten igarotze azkarrean. Baina, gainera, gizarte-maila oso
nen bezeroei. Albistegietan horren inguruko zerbait enkonkretu bateko istorioek soilik izango badute bigarren ematzungo zenuten, ziur, sekulako alamena ematen baitabilnaldia: ez, eskerrik asko. Eta ez hasi niri, jeinu handien talentza. Izan ere, zerbitzu hori, Europan lehenengo aldiz, Vatuak berreskuratzeko aukeraren argudioa botatzen, etorkizulentziako enpresa horretan eskainiko dute.
nean gure garaiko jeinuen beharra izango dutela pentsatzea,
Generalitateak, ordea, nik adina zimurtu du kopeta hohandimandikeria bat da-eta. Ziur etorkizuneko gizakiek eurren aurrean, eta txosten informatibo bat osatzen ari dira,
ren jeinuen uzta propioa jasoko dutela.
salerosketa-iruzur bezela sailka ote daitekeen aztertzeko.
7.672.000.005, 7.672.000.006...
Baiezkoan nago ni. Heriotzari baino, ziur guri iruzur egiBaina, zer demontre da kriopreserbazioa? Nola liteke izoztea errazagoa dela. Eta, gainera, lortuko bagenu… Nola
tutako gorputz bat berpiztea? Kriopreserbazioa zelulak edo
eskuratu horrenbeste jendearentzako baliabideak? Hoehunak oso tenperatura baxuetan izoztean datza, horiek bizi
rretan ez, ezin iruzurrik egin. 7.672.000.009...
etendura egoeran denbora luzez mantenduz. Zelula edo or-
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ATARIAk ez du
bere gain hartzen
aldizkarian
adierazitako
esanen eta iritzien
erantzukizunik.

TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK:

Tolosaldeko gizarte eragileak
URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €

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

Azaleko irudia:
Irati Saizar
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TOLOSALDEA
POLITIKA

Bake eta elkabizitzarantz
Eskualdean hamabost
autobusetik gora
jarriko dira, bihar, Bilbora
bidean, presoen aldeko
manifestaziora joateko
Irati Saizar Artola

G

izartea bakearen eta elkarbizitzaren alde mobilizatzeko manifestazioak egingo dituzte, Bilbon eta
Baionan,
bihar
arratsaldean,
17:00etan hasita. Bakegintza eta elkarbizitzaren bidean: orain presoak
izango da leloa. Orain Presoak dinamikak eta Bakegileek egin dute dei, eta
autobusak jarri dituzte hiriburuetara
bertaratzeko.
Tolosaldearen kasuan, Bilborako
deia egin dute Orain Presoak Tolosaldea taldeko kideek. Hamabost autobusetik gora antolatu dituzte, eta
oraindik bada lekurik.

Bilboko eta Baionako manifestazioetara joateko deialdia egin zuten Tolosan, abenduan . ATARIA

Bi hiriburuetan ordu berean,
17:00etan, ekingo diete mobilizazioei.
Bilbokoa La Casillatik abiatuko da. Autonomia kaletik barrena, Zabalburu
plazatik igaro eta Plaza Biribila zeharkatu ondoren, udatxe parean amaituko dute, ekitaldi batekin. Baionan, be-

rriz, Errepublika plazan elkartuko
dira.
Presoen auziari konponbidea emateko urratsak egiteko garaia dela ikusi
dute antolatzaileek: «Presoen auzia
konpontzeko abagunea etorria da. Salbuespen neurriak kendu behar dira».

zio eta jarduera, baina euskal preso politikook guztiz debekatuta dugu bertan parte
hartzea. (...)
Nire familiarekin, bikote, alaba eta semearekin, elkarbizitza bisak gelatxo txikitxiki batean (6x6 pauso) eginarazten dizkigute. Bertan nire 5 urteko alabarekin harrapaketara ere ezin gara jolastu, sei
pauso emateko tokirik ez baitago. (...) Bestetik, euskal preso politikoak FIES fitxategian gaituzte eta, 1. gradua era sistematikoan aplikatzen digutenez, jarraipen berezitua egiten digute. (...) Hau da
egunerokotasuna espetxean, era oso laburrean kontatua.
Alde juridikora sartu aurretik, gauza
bat oso argi izan dezazuen nahiko nuke.
Alderdi politikoak, eragileak, sindikatuak, ikasleak zein euskal gizartea ezin
dira mugatu euskal preso politikoak bide
juridikoa eta legedi arrunta bete ostean,
kalera irtetzearekin. Hori onartezintzat
izan behar genuke; horretara mugatzea,
herri bezala, erantzukizun falta ikaragarria litzateke guztion aldetik, baita presoon aldetik ere.
Beraz, Euskal Herrian masa-mugimendu zabal bat eraiki behar dugu, presoen afera mugi dadin, eta guztion herriratzea ahalik eta azkarren lortu dezagun.

Alde juridikoari erreparatuz, azpimarra dezakedana da, 2003tik aurrera atxilotu gintuzten militanteok, gaur-gaurkoa oztopo bat dugula, bide juridikoa jorratzeko ere salba ezin duguna: Aznar
jaunak martxan jarri zuen 07/2003 salbuespen legedia.(...) Bestetik, aipatzekoa da, 2017ko irailetik hona 3 aldiz egin
dudala Euskal Herriratze eskari indibiduala, nire bikoteak, 5 urteko alabak eta
zortzi hilabeteko semeak 2.000 kilometro egin ez ditzaten hilero ni ikustera
etortzen direnean. Momentuz, erantzun bakar bat ere ez dut jaso, ezezkoa
emateko ere ez. (...) Argitu nahiko nuke
1. graduan egotea ez dela bere horretan
oztopo bat, euskal preso politikoei ezartzen diguten dispertsio politikarekin
amaitzeko; neurri hau erabaki politiko
zital bat besterik ez da. Beraz, komunikabideetan eta politikari batzuen ahotan entzuten baduzue gure Euskal Herriratzea ezinezkoa dela, 1. graduan gaudelako, edo onura bat dela, ez sinetsi,
gezur galanta da eta. Beraiek sorturiko
joko arauetan legea aplikatzea besterik
ez da. Lortuko dugu! Aurrera beti!
Manex Castro, Villabonako preso politikoa
Gutun osoa irakurgai dago,
www.ataria.eus webgunean
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GUTUNAK

Puerto III-ko espetxetik,
Euskal Herria bihotzean

E

spainian zein Frantzian zehar sakabanatuta gaituzte euskal preso politikoak, baina gu prest gaude pauso berriak
emateko, Euskal Herrira haize berriak
irits daitezen. EPPK-k martxan jarritako
bidea jarraituz, nire egoeraren berri ematera nator zuen aurrera. Egia esan, bi lerrotan laburbil nezakeen; Puerto III-ko
espetxe honetan duela 9 urte bezain zapalduak edo zapalduago gaituzte euskal
presoak.
2009ko martxoaren 1ean atxilotu ninduten eta, Ertzaintzak bost egunez inkomunikatu eta torturatu ondoren, Espainiako estatuari entregatu ninduten. Ordutik, Soto del Real, Picassent eta Puerto
III-ko espetxeetan izan naiz dispertsatua.
Gaur egun, Puerto III-ko espetxean naukate bahiturik nire senide, lagun eta herritik 1.000 kilometrotara.
Azken espetxe honetan nire bizitza honelakoa da: 09:00etan patiora jaitsi, eta
13:30ean. bazkal ondoren. ziegara itzuli;
arratsaldean, 19:00etan afaltzera jaitsi,
eta 19:40ean ziegara bueltatu. Modulu bakoitzetik kanpo, badaude hainbat instala-
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

Talde dinamika,
hizkuntza
bizipenak
aztertzeko
Anoetako udaletxean egingo
dute bilera, 18:00etan,
arnasguneen prebentziotik
garapen urratsak aztertzeko
Erredakzioa

U
Erreskate zerbitzukoak bi egunetan aritu dira gorpuen bila . ATARIA

Aurkitu dituzte Hernioko
istripuko bi gorpuak
Atzo goizean aurkitu zuten
bigarren bidaiariaren gorpua,
Hernio mendian; asteazken
iluntzean izan zen hegazkin
istripua.
Erredakzioa

A

steazken arratsaldean hegazkin
istripua gertatu zen Hernio mendian. Arratsaldean bertan aurkitu zuten lehen bidaiariaren gorpua, hegazkin zatien inguruan. Atzo, erreskate
zerbitzuek 08:30ean ekin zioten bigarren bidaiariaren bilaketa lanei, eta
SOS Deiak-ek 10:30ak aldera jakinarazi zuen, bigarren gorpua aurkitu zutela. Bi kideko tripulazioa zuen hegazkinak, eta bien heriotza baieztatu dute.

Portugalgo Tires aireportutik Hondarribira joatekoa zen hegazkina. Hernioko punta jo aurretik, Lisboan eta
Bilbon lur hartu zuen ,eta Hondarribiko aireportuan konturatu ziren, Hernio inguruan seinalea galdu zuela.
Errezilgo baserritar batek ere eman
zuen abisua «leherketa» bat entzun
zuelako Zelatun ingruan.
Istripua nola gertatu zen argitzeko
ikerketa martxan jarri du Ertzaintzak.
Izan ere, hegazkina «kiskalita» agertu
zen, eta ez dakite hegazkinak mendia
jo ostean sortu zuen sutea, hala airean
zegoela hartu zuen su. Arratsalde hartan, behe lainoa zen nagusi, baina ez
dute zehaztu horrek istripuarekin zerikusirik izan ote zuen.

dalerri Euskaldunen Mankomunitatea egitasmo bateratua abiaraztera doa, Eusko Jaurlaritzarekin
eta Nafarroako Gobernuarekin batera,
udalerri euskaldunen garrantzia ikusarazteko. Azken urteotan hainbat lan
eta hainbat erabaki bideratu dituzte
euskararen arnasguneak zaintzeko eta
babesteko, baina areago joateko ordua
iritsi eta prebentziotik garapenerako
urratsak aztertzeko ordua iritsi da.
Aipatutako erakundeek datozen hilabeteotarako komunikazio proiektu
zabala egitea aurreikusi dute, herritarrak arnasguneen garrantziaz sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko. Baina, egitasmo hori egin aurretik, talde
dinamikak egin nahi dituzte 8 herritan. Eta Anoeta izan da aukeratutako
herrietako bat, herri tipologia zehatz
baten erakusle denez.
Beraz, arnasguneak garatzeko dinamika horretan laguntzeko, Anoetan
bilera egitea aurreikusi dute gaur arratsaldean bertan, 18:00etatik 19:30era,
udaletxeko pleno aretoan. Mezu elektroniko bat euskara@anoeta.eus helbidera bidaliz, bilerara bertaratzeko
asmoa zehaztea eskertuko dute antolatzaileek.
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«KORRIKAK EUSKALDUN
ETA EUSKALTZALEON
INDARRA ISLATZEN DU»
ARITZ PEÑAGARIKANO
XXI. KORRIKAKO TOLOSALDEKO KOORDINATZAILEA
‘Klika’ lelopean, apirilaren 4tik 14ra bitarte, Euskal Herria zeharkatuko du
euskararen aldeko lasterketa erraldoiak; Tolosaldera apirilaren 13ko
goizaldean iritsiko da, eta Adunatik Ikaztegietara bitarteko bidea egingo du.

6
Iñigo Terradillos

E

uskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko egitasmoa da Korrika. 1980an Euskal Herria
Oñatitik Bilbora zeharkatu zuen lehen Korrika antolatu zutenetik, euskararen aldko ekinaldirik jendetsuenetakoa eta garrantzitsuenetakoa da. Ordutik hona, 20
Korrika eta 39 urte igaro dira. Apirilaren 4an hasita, hamaika egunez eta gelditu gabe, Korrikak Euskal Herria gurutzatuko du 21. aldiz. Bi mila kilometro baino gehiago
euskararen alde, eta Gasteizko helmugara ailegatu bezperan, apirilaren 13an, iritsiko da Tolosaldera. Koordinatzailearen egitekoa izango da eskualdeko kilometroetan ahalik eta herritar gehien egitasmora batzea.
Nola definituko zenuke Korrika?
Euskararen alde egiten den egitasmo erraldoia da. Batez
ere bi helburu nabarmenduko nituzke: euskararen aldeko
kontzientzia bultzatzea eta indartzea, eta AEKren euskaltegien eguneroko jardunari aurre egiteko baliabide ekonomikoak lortzea.
Klika da aurtengo leloa. Zer esan nahi du?
Esanahi bat baino gehiago du. Klika egitea euskararen aldeko konpromisoa hartzea da. Konpromisoa hartzea izan
daiteke euskara ikastea, erabiltzea edo Euskaraldiaren
helburua zenarekin bat egitea, hau da, gure hizkuntza ohiturak aldatzeko prest egotea edo gure hizkuntza eskubideen alde lan egitea. Maiz, hizkuntzaren erabilera ahozkotasunera mugatzen da ,eta iruditzen zait ikuspuntu hori zabaldu egin beharko genukeela. Izan ere, hor ditugu

musika, literatura, bertsolaritza edo zinema eta, hortaz,
gure kulturara edoskitzea ere klika egitea da. Nik, behintzat, oso argi dut euskarak eta kulturak loturik egon behar
dutela, bata ez bailitzateke dena izango, bestea gabe. Hori
guztia izan daiteke, beraz, Klika.
Euskaraldiak izan duen harrera ona nabarituko al da
aurtengo Korrikan?
Nik uste dut olatu horrek eragina izango duela. Azken finean, kontuan hartu behar da Korrika euskararen inguruko egitasmoa dela, eta protagonistak euskara eta klika egiteko prest gaudenok garela. Bakoitzak bere erara bizi du,
baina, zalantzarik gabe, oso une hunkigarriak bizi dira Korrika bezalako egitasmo batean. Oso polita da euskarak
duen boterea kalean ikustea, euskaldunon eta euskaltzaleon indarra islatzen delako.
Korrika guztietan protagonistaren bat izaten da.
Aurten Txillardegi izango da omendua. Ordainezina da
berak utzitako ondarea, kulturgintzan eta euskararen alde
egin duen guztiagatik eta, horregatik, hura gogoan izango
dugu Korrikan. Kontuan hartzekoa da, gainera, aurten
euskara batuaren 50. urteurrena dela, beraz, arrazoi ezin
hobea da Txillardegi omentzeko, sortzaileetakoa izan baitzen.
Apirilaren 4tik 14ra, Garestik Gasteizera osatuko du
ibilbidea Korrikak. Tolosaldeari dagokionez, noiz
egingo du sartu-irtena?
Apirilaren 13an iritsiko da Tolosaldera. Andoaindik etorri-
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« Euskararekiko eta
Korrikarekiko konpromiso
handia erakusten du
beti Tolosaldeak»

ko da 03:00ak aldera. Adunarako bidea hartuko du eta, ondoren, Zizurkil eta Villabona zeharkatuko ditu. Irurara
03:40 aldera iritsiko da. Irura eta Anoetan sartu ostean,
Tolosarako bidean jarriko da. 04:10 inguruan aurreikusten
da Tolosan sartzea. Tolosako kaleetatik Ibarrara joko du,
eta han sartu irtena egin ondoren, Tolosara itzuliko da berriz. Tolosatik irten, eta Alegiako bidea hartuko du, 05:20
aldean ailegatzeko. Handik Ikaztegietarantz joko du.
05:45 aldera utziko du Korrikak eskualdea, Legorretara bidean jartzeko, beraz, ia hiru ordu egingo ditu Tolosaldean.
Goiztiar helduko da, beraz.
Bai. Dena den, Tolosaldeak euskararekiko eta Korrikarekiko konpromiso handia erakusten du beti, beraz, ziur aurrekoetan bezala, aurten ere eskualdeko kaleak beteko direla.
Korrika bukatu bezperan iritsiko da Tolosaldera.
Apirilaren 14an izango da Korrikaren azken eguna. Gasteizera iritsiko da, eta Tolosaldetik amaierako ekitaldiaz gozatzera joateko deialdia egingo dugu. Urtetik urtera gero
eta jende gehiago joaten da, eta autobusak ere antolatzen
dira bertaratzeko. Eskualdeko hainbat herritako ordezkariekin, eskualdeko batzordea elkartuko da, urtarrilaren
15ean, Anoetan. Batzorde horrek hainbat funtzio izango
ditu, tartean, Gasteizerako autobusa antolatzea, kilometroen banaketa eta kudeaketa, edota Korrika laguntzaileak
bilatzea.

Zer da Korrika laguntzaile izatea?
AEKri egiten zaion diru ekarpena da. Zehazki, 12 euroko
laguntza ematea. Trukean, aurtengo Korrikaren pina eta
txartela jasotzen dira, eta eskualdeko eta Euskal Herriko
hainbat saltokitan izaten diren eskaintzez gozatzeko aukera dago. Euskaltegietan nahiz korrika.eus webgunean
egin zaitezke korrika laguntzaile. Era berean, arropa erosteko ere aukera bada.
Kilometroen banaketa da batzordearen egitekoetako
bat. Herritarren laguntza beharrezkoa izango da.
Oso garrantzitsua da herri bakoitzeko eragileen inplikazioa. Azken finean, Korrika herritarrok egindako egitasmoa da eta, horregatik, garrantzitsua da ahalik eta eragile
gehienek prestutasuna azaltzea. Hori kudeatzea izango da
batzordearen zereginetako bat. Eskualdeko batzordeak bitartekari lanak egingo ditu eta, gero, herri bakoitzak bere
funtzionamendua izango du, esaterako, Korrika kulturaleko ekitaldiak antolatzerakoan. Ekitaldiekin batera, arropa saltzeko puntuak ere jarriko ditugu herrietan, hainbat
egunetan.
Herritarrei zein mezu emango zenieke?
Ezinbestekoa dela jendearen parte hartzea, protagonistak
herritarrak eta euskara direlako. Halaber, eskerrak eman
nahi nizkioke orain arte Korrikaren eta gure hizkuntzaren
alde lan egin duen orori, AEKko kideei, herrietako ordezkariei zein herri mugimendu guztiei.

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 11

AMASA-VILLABONA
KULTURA

Zigor DZ ‘Ataria Irratia’-n. IKER LARRAÑAGA
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«TXANTXETAN ESATEN DUT,
GU EZ GARELA MUSIKARIAK»
ZIGOR LAMPRE ‘DZ’
DISKO JARTZAILEA
Onki Xin izenpean, Zigor DZk eta Fer Apoak diskoa aurkeztu
zuten azaroan. Proiektuaren bitxikeriez, abestien esanahiez
eta lanbideaz mintzatu da billabonatarra.
Iker Larrañaga

O

nki Xin sortu dute, Zigor Lampre DZ (1978, Villabona) Selektah Kolektiboa eta Esne Beltzako DJak, eta Fer Apoa Estricalla eta El
Corazon del Sapo musika taldeko abeslariak. Abesti asko egitearen emaitza,
doinu ugari biltzen dituen diskoa izan
da. Etxean, lagunarteko giroan elkartu,
eta disko bat egiteko adina abesti sortu
eta gero, estudio profesional batean
grabatzea erabaki zuten. Bi musikarien
helburua diskoa esku artean edukitzea
zen, eta bikain konpondu direla ziurtatu du DJak.
Noiz eta nola erabaki zenuten
proiektua martxan jartzea?
Kasualitatea izan da. Biok oso lagunak

gara, hiruzpalau ideia nituen nik eta
berak melodiak. Ez da aurretik programatutako proiektu bat izan, espontaneoa baizik.
Onki Xinek «ongi etorri» esan nahi
du Erronkariko euskalkian, zergatik jarri zenioten izen hori?
Hegalak Salgai izan zen grabatu genuen lehen abesti eta bideoklipa.
Abestian errefuxiatuei ongietorria egiten diegu. Ferrek Erronkarin urrutiko
senideak ditu, eta horregatik izan da.
Izan ere, gehien kostatu zaiguna
proiektuari izena jartzea izan da.
Errefuxiatuen gaia ukitu duzue.
Ferrek oso modu aktiboan egiten du
lan Irunen, errefuxiatuei harrera egiten dien talde batean. Kiosen, Grezian,
aritu izan da, eta oso sentsibilizatuta

dago gaiarekin. Horren inguruan egin
zuen lehenengo letra. Beldurrak, nolabait, edozer egiteko hegalak ematen
dizkizu, hori da abestiaren mezua. Pertsona batek bere herrialdetik ihes egiten duenean sentitzen duena irudikatu nahi izan dugu. Hortaz, errefuxiatuen egoera salatzea ere bada gure
helburua.
Haize Arrosa bideoklipa, aldiz,
abstraktuagoa da.
Jendeari kostatu egin zaio harrapatzea. Hegalak Salgairekin, bideoklipa
ikusi eta kanta zeren inguruan ari den
segituan ikusten da, baina beste bideoklip horrekin ez da gauza bera gertatzen. Oso abstraktua da, bakoitzak
bere norabidea eman diezaioke.
Diskoak izen berezia du: Biziko bagara Erregeen buruak zapaltzeko
izango da.
Shakespearen pasadizo bat da, diskoaren jarrera islatzen duena. Nahiz eta
diskoa entzutean mota askotariko
kantak aurkitu, jarrera makarra dauka
orokorrean.
Diskoa sortzeko prozesua nolakoa
da eta zer aurki daiteke diskoan?
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Funkya, hip-hopa, rocka... Denetarik
dago, izan ere, zein estiloko musika
den galdetzen digutenean ez dakigu
definitzen, soinu propioa dauka. Fer
Apoa hardcoretik dator eta ni elektronikotik; elkargune bat izan da. Askotariko erritmoak atera zaizkigu, eta gauza asko izan ditugu inspirazio.
Lagun batekin musika egiteak lana
errazten du?
Oso ondo moldatu gara, lan erraza izan
da. Etxean estudio txiki bat daukat, teklatu bat, ordenagailu bat, instrumentu batzuk... Eta hor egin dugu dena.
Nik musika lantzen dut gehiago, eta
Ferrek letrak; oso ondo moldatu gara.
Abestien artean loturarik badago?
Disko guztia entzutean lotura dagoela
nabaritzen da eta, abesti askok mezu
zuzenak izan arren, norberak bilatu
beharreko mezu irekiak ere badituzte.
Proiektu hau oso desberdina izan da,
orain arte egin dugunarekin alderatuz.
Batzuek bi edo hiru entzunaldi behar
izan dituzte harrapatzeko, diskoa ez
delako aldi bakarrean entzutekoa.
Jendeak beste proiektuetatik ezagutzen gaitu, eta ohituta daude ni hiphopa edo reggaea jartzen entzutera,
eta baita Fer Apoaren musika gogorrera ere. Kantak ere luzeak dira, eta sarrera bereziak dituzte. Askotan entzun
beharreko diskoa dela uste dut.
Disko jartzaileok etengabe gauzak
sortzen ari zarete.
Niri gustatzen zait, eta disfrutatu egi-

AMASA-VILLABONA
KULTURA

ten dut. Urteak daramatzat solfeoa eta
pianoa ikasten. Samplerrekin askotan
lan egiten dut, baina ezagutza musikala lantzen ari naiz, asko laguntzen baitu. DJok daukagun esperimentazioaren alde hori garatzea ere gustatzen
zait. Izan ere, orain, nahiago dut etxean musika sortzea, nire estudioan, kalean jotzea baino.
Aurreiritziak daude DJen musika
jakinduriaren inguruan?
Bai, eta normala da; nik, askotan, txantxetan esaten dut, gu ez garela musikariak. Gu musikazaleak gara eta musikaren inguruan aztertzea gustatzen
zaigu, horrek adimena irekitzen laguntzen baitigu. Ezagutzen dut urte

«Fer Apoa hardcoretik dator
eta ni elektronikotik; proiektu
hau elkargune bat izan da»
«Abesti askok mezu zuzenak
izan arren, norberak
interpretatu beharreko mezu
irekiak ere badituzte»
«Zein musika estilo sortu
dugun galdetzen digutenean
ez dakigu definitzen, soinu
propioa dauka»
askotan musika estilo bera entzun
duen jendea, eta horrek agian ez du laguntzen. Askotan entzundako zerbait
baztertu egin behar duzu, nazkatu egiten zarelako. Nik, aldiz, disko hau en-

tzuten jarraitzen dut oraindik, ez naiz
nazkatu.
Nola ikusten duzu disko jartzaileen panorama Euskal Herrian?
DJ asko daude. Batzuek klubeko musika jartzen dute, beste batzuk biniloarekin reggaea, eta festa bat alaitzeko denetarik jartzen dutenak ere badaude.
Oso instrumentu intuitiboa da, eta
edonork jar dezake musika.
Desberdina da musika soilik jarri
edo ongi jartzea.
Etengabeko lanketa da, eta asko praktikatu behar da. Platerekin, scratcharekin eta halakoekin hasten zarenean
lanketa handiagoa eskaini behar zaio.
Zein musika estilo jartzen sentitzen zara erosoen?
Funk musikarekin, bai jartzeko, baita
egiteko ere. Hip-hopa ere gustatzen
zait eta, entzuteko, edozein musika
mota dut gustuko.
Aurretik ikasitakoa aplikatzeko
balio izan dizu proiektu honek?
Ikasten joan naiz, onerako eta txarrerako. Disko honetan urte askoan ikasitakoa aplikatu dut, nahi gabe, nahiz
eta oso estilo desberdina izan. Niretzako bikaina izan da.
Durangoko Azokan egon zinen.
Abenduaren 6an Esne Beltzarekin
musika jarri nuen, eta Onki Xinekin
ere egon nintzen azokan. Nahiz eta
disko fisikoak saltzea zaila izan, jendeak Durangon erosten ditu. Azoka aproposa da lanak ezagutarazteko.
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Herri Kiroletatik...

Asteasuko
gertaerak eta
apustuen
saltsa

A
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steasun, Euskal Herriko
Harri Handien Txapelketak hamaika kontuko
soka ekarri du. Aurrena,
txapelketan gertatua esan behar
da. Aimar Irigoienen hutsunea, lesioa tarteko, Jokin Eizmendi zarauztarrak bete zuen, 7.150 kilorekin txapela jantziz. 2.000 kilora
Goienatxo III.a geratu zen, Kortaberrirekin lehia polita izan ondoren.
25 kilo gutxiagorekin geratu zen, azken hau hirugarren postuan, baiJOXE ANJEL
na, esan bezala,
SARASOLA
ikuskizun ederra
eskaini zuten. Aimar Galarraga izan zen laugarrena, eta bosgarrena Iban Ugartemendia. Hernialdeko harri-jasotzailea ez zen fin ibili, jakina baita
gorago ibiltzeko gaitasuna duela.
Seigarren, Julen Diaz geratu zen,
bere lehen parte hartzean. Euskal
Telebistak zuzenean bota zuen
txapelketa. Horrek zeresana eman
du. Harri-jasotzaileak gauza batzuekin gustura geratu ziren, besteekin ez horrenbeste. Leku aldetik nahiko justu ibili ziren. Harrijasotzailea, laguntzaileak, epailea
eta kamara; guztira, bost lagun
alde batean eta bestean. Hor tarte
handiagoa beharko litzateke, baina telebistako argientzat eta abar,
horrela komeni omen zen. Bestetik, 15 minutuko atsedenaldiaren
ordez, 12koa izan zuten. Boxeoko
ring moduko bat egin zuten, eta
aurkezlea pajarita jantzita ibili zuten.
Nire iritziz, tarteko zerbait bilatzea badago. Harri-jasotzaileek

Asteasun abenduaren 31n egindako Euskal Herriko Txapelketaren une bat. A. IMAZ

ikuskizun handi bat emateko osagaiak badituzte, urrutiegira joan gabe.
Bestalde, egia da telebistak merezi duten protagonismoa eman diela, txapelketaren aurretik eta ondoren, harri-jasotzaileei. Hori ere kontuan hartu behar da. Epaileak, federazioak,
antolatzaileak, harri-jasotzaileak eta
telebista, bada denen artean elkartu
eta hobetzeko aukera.
Urte Zahar egunean, berriz, Egur
Sport-ek antolatzen duen txapelketaren finalak jokatu zituzten Asteasun:
aizkoran, harri-jasotzen eta ingudearekin. Ikuskizuna benetan polita izan
zen, eta jendearen erantzuna txapela
kentzeko modukoa. 600 bat pertsona
elkartu ziren Usarrabiko harmailetan
eta, sarrera 25 euroan zela kontuan
hartuta, bada zerbait.
Aizkoran 16 kanaerdiko lana zuten
hiru finalistek. Iaz bezala, txapela Mikel Larrañagak jantzi zuen. Xabier Orbegozo Arria V.a, ordea, ez zen urruti
ibili. Bien arteko lehia oso polita izan
zen eta, Arria V.ak estu hartu zuen
txapelduna. Iñaki Azurmendi izan
zen, pixka bat atzera geratu zena.
Harri-jasotzaileen arteko lehian hirurak ibili ziren puntan. Benetan ikuskizun handia eskaini zuten 100 kiloko
hiru harrirekin. Zilindro, kubiko eta
bolarekin 3 minutuko txanda bana
egin behar zuten. Inhar Urruzuno
izan zen jasoaldi gehien lortu zituena,
90ekin. Xabier Peñagarikano bigarren
geratu zen, 87rekin, eta Goikoetxe hirugarren, 82rekin. Ikuskizun ikusgarria harri-jasotzaileena.
Ingude txapelketa ez zen gutxiagorako izan. Virginia Finolek handia

egin zuen. Herri kirol munduan,
iruindarra ez da oso ezaguna, baina
minutu eta erdian 95 jasoaldi eman
zizkion 10 kiloko ingudeari, marka jarriz. Federazioko marka 94 jasoalditan dago, eta horrela jarraituko du;
Asteasuko txapelketa Egur Sport-ek
antolatu zuenez, federazioko epailerik gabe jokatu zuten. Bigarren Maika
Ariztegi geratu zen, 93 jasoaldirekin.
Hirugarren, Karmele Gisasola, 89rekin.

Apustu hotsak
Iker Vicentek bota zion desafioa Aitzol
Atutxari, 60 ontzako 20 enbor. Tolosako Kantabrikora joan zen nafarra, baina bizkaitarra ez zen bertaratu. Herri
kirol munduan gaudenok pentsatzen
genuen hori gertatuko zela, baina jendeak buruan aurkakoa zuen: «Hauek
dena lotuta dute eta apustua jokatuko
dute». Aitzol Atutxa, aizkolaria izateaz
gain, beste hainbat gauza da, eta ardura bat baino gehiago dauzka. Lan horiek atzeraturik zituela esana zuem
eta, orain, bere buruan apusturako ez
dago tarterik. Horrek ez du esan nahi,
denok espero dugun apustu hori aurten jokatuko ez dutenik, baina, oraingoz, zain egotea tokatzen zaigu.
Harri-jasotzaileek ez dute atzean
geratu nahi izan eta Imanol Albizu
Goikoetxe-k apustua bota dio Hodei
Iruretagoiena Izeta IV.ari. Larunbatean, urtarrilak 12, Azpeitiko Mendizabalen egongo da 19:00etan. Lana, lan
serioa izango da: 10 minutuko hiru
txanda 125 kiloko kubikoarekin. Izeta
IV.a bertartuko da eta, nire ustez,
apustua ixtea lortuko dute.
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Behar Zana pilota
elkartekoak Torneo
Nazionalean, igandean
Amasa-Villabona. Euskal Herriko
Kluben Arteko V. Torneo Nazionalak aurrera jarraitzen du eta asteburu honetan Idiazabalen hasiko
da final-zortzirenen bigarren fasea, Amezketako frontoia utzita.
Asteburu honetan bi kanporaketa
izango dira, biak goizeko 11:30ean
hasita. Larunbatean, hilak 12, Lemoa eta Oberena elkarteak ariko
dira, nor baino nor. Igandean, hilak 13, orain arteko ustekabe handiena izaten ari den Villabonako
Behar Zana elkarteak, Doneztebeko Erreka elkartearen aurka jokatuko du. Lau eta erdian, Errekako
Barandiaran eta Behar Zanako
Maiz aurrez-aurre ariko dira. Banaka, frontoi osoan, Errekako Mariezkurrena I.ak Behar Zanako Jon
Urbieta izango du aurrean. Binaka,
Salaberria-Gorriti Errekako bikotea Lizaso-Esnaola Behar Zanako
bikotearen aurka.

Tolosa-Aurreraren
Eguberrietako Pilota
Topaketa, «arrakastatsua»
Tolosa. Urtarrilaren 2an hasi eta
urtarrilaren 6ra bitarte, Tolosako
Beotibar pilotalekuan Eguberritako Pilota Topaketa antolatu zuen,
Tolosa-Aurrera pilota elkarteak.
103 haurrek parte hartu dute prebenjamin, benjamin eta alebin
mailetan. Prebenjaminak bi saiotan elkartu ziren, pilota ezagutu
eta jolastera. Benjaminetan ligaxka
jokatu zuten, eta txapelduna Imanol Zufiria billabonatarra izan zen,
azpitxapelduna Adur Otaegi billabonatarra, hirugarren Beñat Larrarte billabonatarra eta, laugarren, Ekain Olano lizartzarra. Alebin mailan ere ligaxka jokatu
zuten, eta txapelduna Beñat Elola
albizturtarra izan zen. Azpitxapelduna Julen Insausti tolosarra; hirugarren Aitor Perurena ibartarra
eta, laugarren, Urko Otaegi billabonatarra. Tolosa-Aurrera elkartekoek kideek azaldu dute, «Eguberrietako topaketa oso arrakastatsua» izan dela.

KIROLAK

Agenda
TALDE
NAGUSIAK
Juventud del Circulo
LAUBURU IBARRA

Areto futbola. Bigarren B Maila.
Larunbatean, 18:30ean, Burgosko
Cajacirculo kiroldegian.
Patatas Gomez Sala 2012
LASKORAIN IKASTOLA

Areto futbola. Bigarren B Maila.
Larunbatean, 19:15ean,
Zaragozako Actur V kiroldegian.
Garoa taberna
LAUBURU IBARRA

Areto futbola. Gipuzkoako seniorrak.
Ostiralean, 20:50ean, Lasarte-Oriako
Maialen Chourraut kiroldegian.
TEEP SAMANIEGO ORIXE
ANOETA FT

Areto futbola. Gipuzkoako seniorrak.
Ostiralean, 22:30ean,
Tolosako Uzturpe frontoian.
Aurrera De Vitoria
TOLOSA CF

Futbola. Neskak. Euskal Liga. Larunbatean,
18:00etan, Elorrioko Eleizalde zelaian.
Añorga
TOLOSA CF

Futbola. Mutilak. Erregional
Ohorezko Maila. Igandean, 18:00etan,
Donostiako Rezola zelaian.
BILLABONA KE
Mariño

Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 17:45ean, Villabonako
Arratzain futbol zelaian.
TOLOSA CF ‘B’
Vasconia

Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
larunbatean, 15:30ean, Tolosako
Usabal kiroldegian.
Ostadar
INTXURRE KKE

Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbata, 15:45ean, Lasarte-Oriako
Michelin zelaian.
Usurbil
DANENA KE

Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 17:15ean, Usurbilgo Harane
futbol zelaian.

INTXURRE KKE
Hernani

Futbola. Neskak. Emakumeen Gorengo
Maila. Larunbatean, 15:30ean, Alegiako
Elorri futbol zelaian.
Alcorta Forging Group
TOLOSA CF

Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 19:30ean, Elgoibarko
Olaizaga kiroldegian.
TAKE REDLINE MEKANIKA
Disdira

Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila. Igandea,
11:20an, Usabalen.
TAKE
Antigua-Luberri

Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako
Seniorrak. Larunbata, 18:00etan,
Tolosako Usabal kiroldegian.

LARUNBATA
URTARRILAK 12
TOLOSA
BEOTIBAR PILOTALEKUA

16:30. Pilota. Migel Soroaren Oroimenezko
Ogi Berri Txapelketako lehen finalerdiak.

IGANDEA
URTARRILAK 13
BERASTEGI

09:00. II. Negu Trail mendi lasterketaren
ibilbidea ezagutzeko, plazan elkartuko dira.
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Kale kantoitik

Ongi etorri, urte berri!

O
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ngi etorri, urte berri! Euskal presoak etxera teak mendean hartzea, neurri gabeko diruzaletasuna,
animalia eta izaki bizi guztienganako enpatia falta, naekarri. Osasuna, bakea, lana, eguneroko
turarenganako begirunerik eza, arrazismoa...
ogia, maitasuna, enpatia, ama lurra zainIkas dezagun kanpora atera, eta ama lurrak eskaintzeko grina eta nahia... Eta sentimendu jatzen dizkigun edertasunak miresten, eta horiekin gotor eta on guztiak gugan iratzarri eta zezatzen: ez al da ederra mendian behera datorren errekentasuna, ustelkeria, lapurreta, indarkekatxoaren murmurioa? Eta haren ur garbiak etengaberia, arrazakeria, gorrotoa, berekoikeria, inbidia...
ko jarioan ikustea? Eta bertan bizi diren arraintxoak,
Gugandik urruti jarri.
Sugeak urtean behin aldatzen du bere jantzia edo azala, edo zapateroak, edo txoriak zoriontsu ikustea? Ez al da
udan uste dut; guk ere aldatu behar genuke gure bizimo- ederra kattagorri bat zuhaitzean gora, edo adarrik adar
akrobaziak egiten begiztatzea? Edo
dua urte berriarekin. Bada esaera bat, erdabasoan, orbelak kras-kras zapaltzen
raz, «Urte berri, bizi berri» dioena (Año nuezoazenean, haizearen firfira aurpevo, vida nueva). Eta ez legoke gaizki ikasiko
gian sentitzea? Edo, zure indarraren
bagenu urte hasiera bakoitzean gauza eta
eta ahaleginaren ondorioz, mendi
ohitura txar guztiak amildegian botatzen.
gailur eder eta izugarri horiek oinpeBatzuek itxura fisikoari jartzen diote gaan hartzea?
rrantzia, eta urte berriarekin gorputza
Hainbeste gauza eder dauzkagu
zaintzeko ariketak eta kirolak egiteari emainguruan, eta askotan ez dugu jakiten diote. Hor ikusiko dituzu gimnasioan,
ten horiei daukaten balioa ematen.
edo korrika edo txirrinduan, beren itxura
Eta, naturako edertasunak miresteaeta osasun fisikoa zaintzen. Baina inork ez
rekin batera, ikasi behar genuke perdigu esaten osasun fisikoa bezain garrantsonen artean edo gizartean dauzkatzitsua dela, arimaren eta buruaren osasugun hainbat gauza eder baloratzen,
na zaintzea. Eta pentsamendu eta sentiIÑAKI ZUBELDIA
eta horiekin gozatzen. Hainbeste
mendu negatiboak gugandik uxatzeko
ATARIA IRRATIA 107.6 FM
pertsona jator besteen ongizateaz arahaleginik eta ariketarik ez badugu egiten,
duratzen direnak, besteen samina
horiek barruan jarraitzen dute gure osasun
mentala eta animikoa gaixotzen eta hondatzen. Gorputza edo gaixotasuna arintzen ahalegintzen direnak, Medizaintzea bezain garrantzitsua da burua eta arima zain- terraneoan datozen emigrante errukarri horien biziak
tzea. Gorrotoak, inbidiak, handinahikeriak, harrokeriak salbatzeko beren bizia arriskuan jartzen dutenak...
eta mota guztietako -keria txar guztiek gugan habia egiten Hainbeste lore dago munduan...! Baina horiek ez dira
badute, mitxelin psikiko eta mentalez beteriko pertsonak erakusten telediario edo albistegietan. Ustelkeria, ziizango gara, ez dugu aurrerapen handirik egingo geure kinkeria, gerra, kataklismoak... ematen dizkigute, belizaera pertsonalean. Eta mitxelin edo grasa mentalak eta durrez eta agintarien menpeko bizitzen ikas dezagun.
barnekoak, okerragoak dira fisikoak baino. Pertsona kas- Bestela, zer izango litzateke mundu hau, denok jabetukarrak egiten gaituzte, arimako eta buruko akats eta ahu- ko bagina zoriontsuago garela pertsona onak, zintzoak
lezia horiek. Eta, esango nuke, gaurko gizarte honek ez eta garbiak izanik, besteei lagunduz, mundu jatorrago
diola ematen behar duen garrantzia, beste osasun eta on- bat egiten ahaleginduz? Non salduko lituzkete putre
horiek beren armak, non geratuko lirateke beren irabagizate mental, psikiko eta animiko horri.
Eta hortik dator gure ama lurra ez zaintzea, gizartean ziak, nork onartuko lituzke ustelak?
Urte berri, ongi etorri! Euskal presoak etxera ekarri
oraindik hain nabarmen ageri den indarkeria matxista,
handinahikeria, norbera gora igotzeko errukirik gabe bes- eta bizitzaren ikuspegi berri eta jatorragoa eman guri.

ERREZETA

AINTZANE ARTOLA

Hiru gutiziadun arroz faltsua

J

atetxe txinatarretara joaten gare- reakin batera; hiru gutizietako bat
izango da tortilla.
nean, hiru gutizia edo tres deliBehin lehen bi pausoak osatuta,
cias arroza eskatzeko ohitura
osagaiak nahasten hasteko momendugu. Kasu honetan, ordea,
tua iritsiko da. Zartagi bat berotzen jaarroza erabili beharrean, garaian garriko dugu, olio pixka batekin, eta tiraiko barazki bat erabiliko dugu: azapulina botako dugu lehenengo, xehelorea.
Arroz itxura har dezan, azalorea bi- xehe moztuta; erregosten utziko dugu,
rringailu batetik pasatu beharko dugu, bigun-bigun dagoen arte. Eta, tipulina
txiki-txiki eginda gera dadin. Horreta- prest dagoenean, azalorea botako
rako, azalorea garbitu, eta zuhaitz dugu bertara. Oso-oso txikia dagoenez, ez dago egosi behaitxurako puska txikiak
rrik, eta bost bat minuebakiko ditugu lehenentuan prest izango dugu
go, horiek birringailuan
azalorea ere.
sartzeko. Etxean birrinEsan liteke hori dela
gailurik ez baldin baduerrezeta honen abantailegu, raiadore bat ere erabil
tako bat, izan ere, azalodezakegu, nahiz eta lan
rea usain handia sortzen
gehixeago emango diduten barazki horietako
gun. Behin azalorea bibat da, baina, modu horrinduta, gorde egingo
AINTZANE ARTOLA rretan, segituan egiten
dugu, gerorako.
SUKALDARIA
denez, usaina ere azkarraBigarren pausoa tortigo joaten zaio.
lla frantsesa bat prestaZartagira itzuliz, azenarioa botako
tzea izango da, hiru arrautzarekin eta
gatz pixka batekin. Prest dugunean, dugu gero, dado txikitan moztuta, eta
gerorako gordeko dugu hori ere, azalo- aurreko osagaiekin batera erregosten

utziko dugu. Ilarrak gehituko ditugu
ondoren eta, kontserbakoak direnean,
komeni izaten da lehenengo uretan
pasatzea, pixka bat garbitzeko. Azkenik, urdaiazpiko egosia ere botako
dugu zartagira.
Bost minutuan prest egongo da zartagikoa eta, aurretik prestatu dugun
tortilla laukitxotan moztu eta zartagiko jakiei gehitzea besterik ez zaigu faltako. Listo!
Gero, nahi duenak soia saltsa ere
bota dakioke gainetik; oso ondo geratzen da, eta barazkiei beste zapore bat
eman diezaiekegu. Hori bat, soia saltsa botatzen baldin badiogu, aurretik
ez zaio gatzik bota behar.
OSAGAIAK

• Azalore bat
• Bi azenario
• Tipulin bat
• Kontserbako poto bat ilar
• Egositako urdaiazpikoa, 150 gramo
• Hiru arrautza
• Olioa
• Gatza
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GARBIÑE UBEDA

IDAZLEA ETA EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEKO LEHENDAKARIA
Osasuntsu ikusten du euskal literatura ibartarrak; ikusgarritasun faltak
kezkatzen du, ordea. Horri buelta emateko, eta euskal idazleei babes morala
eta legezkoa emateko lanetan dihardu, iazko martxotik.

Irati Saizar Artola

I

bilbide oparoa osatua du, dagoeneko, Garbiñe Ubedak
(Ibarra, 1967). Txikitan zaletu zen marrazten eta idazten, eta euskal filologiako ikasketak bukatu bezain laster hasi zen, Argian, kazetari eta diseinatzaile lanetan. Orduz geroztik hiru liburu idatzi ditu, eta iaz argitaratu zuen
laugarrena, Sasieskola izenburupean. Euskal Idazleen Elkarteko lehendakari izateko ere hautatu zuten iaz.
Idazle, kazetari, marrazkilari, diseinatzaile eta politikari. Nor da edo zer da Garbiñe Ubeda?
Uste dut idazletik gertuago nagoela politikaritik baino. Ez
naiz politikaria, 1991 inguruan zinegotzi izan nintzen Tolosan, baina oso bolada motza izan zen, eta egia esanda ahaztuta daukat garai hura.
Beti euskara izan duzu ardatz. Euskal filologia ikasketak egin zenituen eta euskararen bueltan ibili zara
lanean.
Segur aski, bestela ezingo nuke. Gaztelaniaz ezingo nuke
euskaraz daukadan maila erakutsi. Txikitatik euskaraz

hazi eta hezi naute, beraz, nik ezinbestean euskaraz. Nahiz
eta gure aitak ez zuen euskaraz egiten, guk idazten-eta euskaraz ikasi dugu. Gaztelaniaz nekez egingo nuke nik orain,
idatzi behintzat.
Ibarran jaio zinen. Bertako euskara duzu?
Ez dut uste Ibarrakoa daukadanik; nahasketa ikaragarria
daukadala esango nuke. Gure ama Ibarran jaio zen, baina
bere gurasoak Ezkurratik zetozen, nafarrak ziren. Aita ere
Altsasun jaio zen, baina ez zuen gurekin euskaraz egiten.
Gerra garaian handik bidali zuten, eta euskara galduarazi
zioten. Nire euskara nahasketa bat da: etxean egin zidatena, gehi amonari entzundakoa, gehi bestela ikasi dudana.
1995ean lehen liburua argitaratu zenuen, Negu Gorriak musika taldearen kronika bat idatziz. Orduan
hasi zinen idazteko zaletasuna garatzen?
Idazten ikastolan zaletu nintzen, Tolosako Laskorain Ikastolan. Ez dakit zergatik, baina orduan asko idazten genuen. Irakasle entusiastaren bat tokatuko zitzaidan, ez dut
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gogoan, baina baten batek piztu izango zidan nik nuen gogoa. Hamabost urte inguru nituenean, gogoan dut Tolosako lehiaketetan parte hartzen nuela, beraz, ikastolatik etorri behar du ohiturak, zeren gure etxean ez zen idazten.
Harrezkero kazetari, diseinatzaile eta marrazkilari
moduan ere aritu izan zara lanean.
Kazetaritza ez da nire barruan daramadan gauza bat, kazetaritza behar bat zen ni gaztea nintzen garaian. Euskarazko
prentsa aldarrikatzen genuen, eta hori lortzeko bidea guk
egitea zen. Beraz, gu jarri ginen idazten, diseinatzen, marrazten eta horrelako gauzetan Argian eta, ondoren, Euskaldunon
Egunkarian. Ni ez naiz oso kazetari
sentitu, inoiz. Kazetaritza aitzakia
izan da idazteko, niretzat behintzat.
Noiz hasi zinen Argian?
Hemezortzi bat urte nituela ezagutu
nituen Argiako Iñaki Uria eta Pello
Zubiria. Gero filologia ikasten hasi
nintzen, eta handik Argian lur hartu
nuen; ez, ordea, kazetaritza lanetan.
Joxemi Zumalabe zena mila saltsatan zebilen, berak egiten zituen Argiako azalak eta maketak. Ez zuen denborarik gauza guztietara iristeko, eta horrela iritsi nintzen. Horiexek izan ziren nire lehendabiziko
lanak: azalak nola egiten ziren ikastea eta maketatzea.
Eta marrazten?
Marraztearena etxean jasotako afizio bat izan da. Gure aitak ikaragarri maite zuen marraztea eta nik ere bai. Baina
beti afizio bezala geratu izan da, ez diot lan planteamendurik egin, nahiz eta gero nire lanetan islatu izan den.

Diseinatzeko garaian marraztu ere egiten zenuen, beraz.
Garai hartan diseinatzea oso-oso manuala zen, oso mekanikoa. Gaur, badituzu ordenagailuak, programak, aplikazioak eta mila gauza. Gure garaian, kuter bat hartu eta ia-ia
eskuz egiten ziren gauzak. Beraz, ezinbestekoa zen marrazketan esku ona izatea.
Beharra izan duzu irakasle, orduan.
Nik dena martxan ikasi dut. Ez naiz hori ikasteko eskolatik
pasa.
Iaz Euskal Idazleen Elkarteko lehendakari izendatu zintuzten,
2018ko martxoan. Zein ardura dakar horrek?
Ardura sekulakoa da. Kontuan hartu
behar da baliabide oso gutxi dituen
elkarte bat dela. Garai batean beste
potentzia bat erakutsi zuen elkarteak, baina atzetik beste mila krisi etorri dira, eta Euskal Idazleen Elkartea
minimoetan geratu da. Beraz, gaur
egun, sekulako lana egin behar da,
beste lanek uzten dizuten neurrian, ordu txikietan eta horrela.
Zer ekarri dizu lan horrek?
Insomnio pixka bat. Lehendik ere baneukan, beraz, ez diot
errua lan berriari botako. Ardura handia eman dit, batez
ere, ez diodalako ikusten garai batean zeukan zentzua. Elkarteak ez ditu literatur elkarteak bakarrik batzen; ez ditu
nobelagileak, ipuingileak bakarrik biltzen. Mota askotako
idazleak biltzen ditu, eta elkarteak denei eman beharko lie-

Literaturari
dagokionez, esango
nuke moda
irakurtzen dugula.
Liburu bat modan
dagoenean mundu
guztiak irakurtzen du
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ke nolabaiteko babesa. Eta ez dut uste horretan ongi asmatzen dugunik. Beraz, nire lanetako bat elkartea birplanteatzea da; babes eta presentzia hori emateko nondik jo behar
dugun ikustea.
Oinarrian, zuen lana idazten duena gidatzea eta laguntzea da.
Teorian bai, gure lana idazleari babesa ematea da, babes
morala eta legezkoa. Baita irakurzaletasuna bultzatzea ere.
Horiek dira bi eginkizun nagusiak. Horrela esanda oso polita da, baina, gero, praktikan zer da hori? Horixe da eguneratu behar duguna. Lehen, premia hori ikusi zutenean,
zenbait programa jarri zituzten martxan. Gaur egun gauzak asko aldatu dira, gaur egun jaurlaritzak baditu programak, eta idazle elkarteak kudeatu egiten ditu horiek. Baina
nik uste dut, hori baino gehiago beharko lukeela.
Elkartea minimoetan dago, eta bertan lan egiten dutenak eguneroko lan horietan oso harrapatuta daude. Bi lanpostu eta erdi dauzkagu eta zuzendaritza batzordean gaudenok ez dugu ez soldatarik, ez ezer. Beraz, ahal duguna
egiten dugu, ahal dugunean.
Eta zein da benetan euskal idazleen egungo egoera?
Idazle figura ez da praktikan existitzen; idazlea ez da idaztetik bizi. Orduan, zer da euskal idazlea? Gizajo bat edo gajo
bat, bere afizioari irtenbide bat eman nahi diona, baina
bere ofiziotik kanpo egin behar duena. Zeren, gaur egun,
idazleak ezin du ofizio bihurtu idaztea. Idaztetik bizi diren
gutxi batzuk badira, baina, egiazki, ez dira idaztetik bakarrik bizi; kolaborazioak egitetik edo hitzaldiak ematetik
bultzadatxo bat daukate, eta hortik ateratzen dute soldata.
Idaztetik bakarrik nor bizi da gaur egun? Inor ez, zoritxarrez, hori da tristeena. Elkarteak horiei laguntzeko modua
bilatu behar du, bai afizionatu bezala dabiltzan horiei, eta
baita besteei ere. Zaila da, ordea, zeren, denak ofizio berekoak balira, izan zitekeen sindikatu bat, baina gehienak
afizio gisa aritzen direnak dira. Beraz, zein da elkartearen
lana? Neronek ere ez dakit.
Argitzeko. Idazle bat ez da liburu bat idazten duena
soilik.
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‘Lekukoa’ izeneko bilduma ari da osatzen, egun, Ubeda. Argitaratu berri du hiru liburuetan

Oso galdera pertinentea da hori. Guk ere galdera hori egiten dugu idazle elkartean, eta oraindik ez diogu erantzunik
aurkitu. Zein da idazleago, nobela bat idazten duena ala interneten edo bere blogean ez dakit zenbat gauza idazten
dituena? Zergatik da bat idazle eta bestea ez? Guk ez dakigu
bereizten.
Duela 40 urte inguru sortu zen elkartea eta ordukoak
ditu estatutuak. Estatutuak idatzi zituzten garaian ez zegoen internetik eta, erabaki zuten, idazle elkarteko kide izateko liburu bat argitaratu behar zenuela, gutxienez, edo 50
bat artikulu argitaratuta izan behar zenituela. Horiek kontsideratzen ziren idazle. Gaur egun, zer da argitaratzea internet hor dagoenean? Horri guztiari erantzun bat emateko ondo pentsatu beharra daukagu. Baina idazlea ez da liburu bat argitaratu duena.
Batzuentzat, ordea, literatura, fikzioa idazten dutenak
bakarrik dira idazle, besteak ez. Sukaldaritza liburu bat
idazten duena idazle da? Ba ez dakit. Saiakera bat idatzi
duena bada idazle? Dudarik gabe baiezkoa esango genuke,
baina gero ez diogu idazle esaten, ikerlari esaten diogu. Nik
aldarrikatzen dudana da, idaztea ofizio bat dela, ez dela
gauza tonto bat eta, batzuetan, horra makurtzen gara.
Idazlea ez da nobela onak idazten dituena, idazlea ofiziozko kontu bat da, gauza asko idazten dituena, eta horren
alde egin behar dugu, duintasuna eman behar diogu.
Irakurleei begira ere jartzen zarete elkartean?
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n lehena: ‘Sasieskola’. ATARIA

Eskolei eta ikasleei begira bai, elkarteak duen diru-iturri
nagusietako bat idazleak ikastetxeetan edo antzeko programetan kudeatzea baita. Programa horiek Eusko Jaurlaritzarenak eta Nafarroako Gobernuarenak dira, eta idazle
elkarteak bitartekaritza lana egiten du.
Betiko gaia da, literatura irakurtzen ote den. Eta euskaraz egiten den edo ez.
Irakurri, ikaragarri irakurtzen da. Egunero egiten dugu telefonoan, supermerkatuan... Toki guztietan irakurtzen
dugu. Uste dut okerra dela, esatea, ez dela irakurtzen. Irakurtzen da, mordoa. Baina beti erdaraz, euskaraz ez daukagulako besteek daukaten lekuetara iristeko ahalmenik. Literaturari dagokionez, esango nuke moda irakurtzen dugula. Liburu bat modan dagoenean mundu guztiak
irakurtzen du. Beti izan da horrela; literatura irakurtzea ez
da inoiz futbola izan. Duela urte asko, uste genuen literaturak beste prestigio bat zeukala, baina orduan ere ez zen
asko irakurtzen; saldu gehiago egiten zen irakurtzen zena
baino. Irakurtzea beti izan da minoritarioa. Zalantza da,
zergatik irakurtzen ote dugun modan jartzen dena soilik.
Niretzat gakoa hor dago, zeren oso liburu onak ari gara galtzen, oso abentura politak galtzen ditugu liburu horiek eskuetan ez hartzeagatik. Irakurtzea ez da sekula gauza masiboa izango, eta behar bada ez du beharrik ere.
Nola irits daiteke bigarren planoko liburu horietara?
Oso eztabaida zaila da. Hasteko, ikusgarritasuna eman be-

Nik aldarrikatzen dudana da,
idaztea ofizio bat dela, ez dela
gauza tonto bat eta,
batzuetan, horra makurtzen
gara. Idazlea ez da nobelak
idazten dituena, (...) gauza
asko idazten dituena da
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har zaie, eta hori galtzen ari gara. Lehen liburuek presentzia handiagoa zuten; gaur egun, liburu dendak ixten ari
dira, ez dago ia liburu dendarik. Gauza gehienak supermerkatuetan saltzen dituzte, baina supermerkatuak kate
globalizatuak dira. Gehienek Madrilen dituzte beren agintariak.
Lehengo batean, Irungo Alcampon eztabaida bat izan
nuen. Gabonak ziren, eta badakizu zer sukar sartzen zaigun denoi, guztia erosteko. Bada, liburuen sailean 'euskara' zioen txoko bat zegoen, baina liburu guztiak gaztelaniaz zeuden, bat edo beste bakarrik zegoen euskaraz. Gainera, euskarazko horiek bizkarrez jarrita zeuden. Kexatu
egin nintzaion saltzaile bati; burla egiten ari zirela esan
nion. Erantzun zidan saiatzen zirela euskarazko gehiago
jartzen, baina Madrildik zetorrela agindua, eta ez zietela
uzten. Beraz, gu zer gara? Erregionalismo hutsa. Eta, komeni zaienean, hori ere ez, zeren Gabonetan nahiago dute
erreginaren liburuak saldu, gureak saldu baino. Hori da
gure destinu petrala, Hertzainak taldeak zioen bezala. Terrenoa galtzeaz gain, espazioa bera ere ukatu egiten digute. Nire buruari jarri diodan erronketako bat supermerkatuei gerra egitea da. Ez dut ezer lortuko, badakit. Baina
ezin da pasatzen utzi, itsusikeria izateaz gain, burla bat
ere badelako.
Bada errezetarik euskal literatura indartzeko?
Euskal literaturak oso osasun ona dauka. Oso idazle onak
ditu, oso liburu onak idazten dituzte. Eta irakurleak baditu, beharbada gutxiegi. Zergatik ez ditu gehiago? Ez dagoelako ikusgai, ez dagoelako modan, ez delako komunikabideetara eramaten, ez delako dendetara eramaten.
Hori da arazoa, ez zaiola behar duen garrantzia ematen.
Lanik ez da falta, eta ez zaizu falta. Egun, Lekukoa
izeneko bilduma ari zara osatzen. Gazteagoentzat
idazten duzun lehen aldia da, zer moduzko erronka
ari da izaten?
Lehendabizikoa oso polita, bitxia izan zen. Erronka zalea
naiz eta asko pentsatu gabe ematen dut baiezkoa. Gero
beldurra etortzen da, eta honekin ere beldurtu nintzen.
Konturatzen zara, ordea, benetan horretan jartzea besterik ez dela. Jarri nintzenean, uste baino errazago egin
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nuen, eta orain berriro ere beldur fasean nago, bigarren liburuarekin hasi aurretik.
Argitaratu duzu, dagoeneko, lehen liburua: Sasieskola. 1980ko hamarkadan kokatu duzu istorioa, Larraitz da protagonista eta 16 urte ditu. Zer kontatu
nahi izan duzu liburu horretan?
Nik hamasei urte nituenean neska gazteek izaten zituzten kezkak kontatu nahi izan ditut. Azken finean, orduko
kezkak eta gaurkoak ez dira oso desberdinak; orduko kezkak orain ere kezka dira. Sinesgarritasuna bilatze aldera,
ni gazte nintzen garaira jo dut. Egin nezakeen gaur egun
kokatutako nobela bat, baina ez zitzaidan hain sinesgarri
aterako.
Era berean, iruditzen zait hamarkada hartan oraindik
estaltzen diren gauza txar asko gertatu zirela, eta ez dut
uste ezkutatzea sanoa denik. Orduko beldurrak, orduko
errepresioak eta zapalkuntzak atera egin behar dira, onerako eta txarrerako. Nire lehendabiziko ahalegina hori
da, nahiz eta gero nobelaren paisaia besterik ez den. Beharbada nobela bat ez da horretarako tokirik hoberena,
baina agerian utzi behar da, ez dagoelako ezer ezkutatu
beharrik. Nik neska gazte baten kezkak kontatu ditut, zergatik dagoen galduta. 16 urterekin, nor ez da galduta sentitu?
Larraitz hilketa baten lekuko ere izango da.
Gure garaian heriotza asko gertatu ziren, eta gehienak
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2018ko martxotik Euskal Idazleen Elkarteko lehendaria da Garbiñe Ubeda ibartarra. ATARIA

azalpen handiegirik gabe pasatu ziren. Oraindik ere horrela jarraitzen dute, eta horixe izan da paisaian marraztu nahi izan dudana.
Bigarren liburuak kontatuko du egia osoa?
Bai, gehiena kontatuko dut, baina ez dena. Segur aski, fidel izateagatik gure garaiarekin. Behin ere ez zen egia
osoa jakiten, eta orain ere ez da jakiten. Neska horrek ikusi duen hilketan gehiena argituko bada ere, misterio
puntu bat utziko dio. Misterioak beti dira onak nobeletan, gogoa pizten baitute hurrengoa irakurtzeko.
Zure bizipenetatik kontatutako istorio bat dela
esan daiteke?
Ez dago autobiografiarik, dena asmazio bat da. Badira
gaztetan bizitutako edo sentitutako gauza batzuk, baina
lotuta dauden bezala, nire gazte garaian ez zuketen zentzurik izango; alegia, ez ziren horrela gertatu. Baina, egia
da, adibidez, ume nintzela, bizitza markatu didan gauza
bat bizitu behar izan genuela Ibarran: gure osabaren hilketa. Hilketa hark ez du zerikusirik liburuan ikusten den
hilketarekin, baina paralelismo bat izan daiteke. Nire bizitzatik hartutako gauzak dira; poliziak hil zuen gure osaba, eta nik hilketa baten lekuko izan den neska baten bizipenak kontatu ditut.
Noiz emango duzu argitara bigarren liburu hori?
Udaberrirako argitaratuta egon behar du. Ondo bidean,
martxorako bukatuta egongo da.

Nik hamasei urte nituenean
neska gazteek izaten zituzten
kezkak kontatu nahi izan ditut.
Azken finean, orduko kezkak
eta oraingoak ez dira
oso desberdinak

TOLOSALDEA
BERTSOLARITZA
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URTEARI LEHEN
OINAK JARTZERA
TOLOSALDEKO ATARIA-ren urtarrileroko bertso jaialdiak hamargarrenez
hartuko du, aurten, urtarrileko hirugarren larunbata; bertsozale bizkorrenek
baino ez dituzte sarrerak lortu, datorren urtarrilaren 19ko hitzordurako.

Itzea Urkizu Arsuaga

U

rteari lehen oinak jartzeko hitzordua izaten da;
urteroko hitzordua eskualde bertsozale batean.
Bai, behintzat, sarreren salmentari begiratuz
gero. Urtarrilaren 19ak hartuko du, aurten, TOLOSALDEKO
ATARIA-ren bertso saioa, eta hainbat entzule eserlekurik eskuratu ezinik geratu dira aurten ere.
Berezia izaten da Leidorreko hitzordua. Berezia, entzuleak saio berezia entzun nahi izaten duelako; berezia, gai
jartzaileak horretarako ahalegina egiten duelako; eta, berezia, txapelketetako saioei inbidiarik ez izateko moduko
arratsaldeak sortu izan dituztelako bertsolariek. Aurten,
ordea, bi aldiz berezi izateko dator hilaren 19koa: Txolarre
irratia bertso saioa antolatzen hasi zenez geroztik, hurrengo astekoa hamargarren jaialdia izango da, hain justu, TOLOSALDEKO ATARIA-ren bosgarren urteurrenaren bueltan.

Iazko moduan, iluntze aldera izango dute bertsozaleek
hitzordua eta, 19:00etatik aurrera, bat-bateko kantuen
gose guztiak asetzen saiatuko dira sei bertsolariak: Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Nerea Ibarzabal, Andoni
Egaña, Oihana Iguaran eta Haritz Mujika. Haien gidari, betiko moduan, Amaia Agirre gai-jartzailea ariko da, eta parean izango dituzte 800 entzuletik gora.
Bertsozale porrokatuak, batzuk, urtean plaza, areto
nahiz gaztetxe zapalduz ibiltzen direnak, errima eta neurrien dantzari segika. Saio jakin batzuetako ezinbesteko
publiko, beste asko; Leidorrekoaren pareko beste bizpahiru hitzordutara bai ala bai joaten diren horietakoak; edo,
txapelketa eta txapelketa artean TOLOSALDEKO ATARIA-ren
saioa zubi bakar izaten dutenak ere bai.
Denetik izango da, denetarik entzuteko prest bertaratuko dira entzuleak, eta denen neurrira kantatzen saiatuko
dira oholtzatik.
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«EGON NINTEKE
ORDUBETE, BURUZ
IKASITAKO
BERTSOAK KANTATU
ETA KANTATU»
ROBERTO ARTETXE
BERTSOZALEA

Itzea Urkizu Arsuaga

B

ertso doinuz bizi da Roberto Artetxe (1957), Tolosan bizi den azkoitiarra. Aitaren zaletasuna txikitan jaso, eta bat-batekoaren bueltan zaletu zen
bera ere, entzule, kantari nahiz ikaslearen paperetik. Txolarre irratiak lehen eta ATARIA-k orain, urte hasieran antolaturiko saio guztietara joan izan
da Artetxe; aurten ere, lehenengo egunean eskuratu zituen sarrerak.
Urtero joan izan zara bertso
saiora.
Bai, bai, urtero. Gogoan dut, Leidor aretoa obretan zela, Beotibarren izan zela jaialdia, eta orduan ere han nintzen. Aspaldidanik, Txolarrek antolatzen
zuenez geroztik; ez dut gogoan,
behintzat, hutsik egin izan dudanik. Egutegian markatutako eguna izaten da.
Lehenengo egunean hartu zenituen aurtengo sarrerak. Inoiz batere gabe geratu izan al zara?

Bai, egia esan, urteren batean edo bestean larri samar ibili
izan naiz. Hona –ATARIA-ko erredakziora– ez nintzen etorri, eta tabernetan ere aurkitu ezinda ibili nintzen. Baina,
tira, azkenean lortu nuen nolabait; beti moldatu izan naiz.
Saio horrez gain, ba al duzu urtero errepikatzen duzun bertso saiorik?
Finkorik ez, baina, batez ere,
udan joaten naiz bertso saioetara, hemen inguruko festetara. Alkizara, Asteasura, Altzora,... Garai batean, Pilar egunean, urriaren 12an, bertso saioa izaten zen
beti, Urbiako bordan: Andoni
Egaña, Sebastian Lizaso eta Iñaki
Murua aritzen ziren, eta urte batean Aitor Mendiluze ere bai.
Lauzpabost aldiz joan nintzen
saio hartara. Gero utzi egin zioten, baina oso giro berezia
sortzen zen han. Txapelketaz aparte, horiek jarraitzen ditut.
Txapelketa zalea zara, beraz.

«Ez dut gogoan sekula
hutsik egin izan dudanik.
Egutegian markatutako
eguna izaten da »
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Bai, bai. Gipuzkoako eta Euskal Herriko txapelketak asko
jarraitzen ditut; gainerakoak gutxixeago, telebistaz-eta.
Eta, Hitzetik Hortzera, bai, hori astero ikusten dut, bat
bera galdu gabe, igandero, 15:00etatik 16:00etara.
Bertso asko buruz ikasiak dituzu. Nondik datorkizu
afizio hori?
Gure aita harakina zen eta, ni txikia nintzela, harategiaren
atzean bazen sukalde zahar bat. Ama eta biak odolkiak-eta
betetzen aritzen ziren han, eta aitak bertso zaharrak kantatzen zituen beti: Betroiarenak, Bizkaiko txerriarenak eta
halakoak. Gogoan dut bazituela ateraldi ederrak. Haurra
nintzela harategira joaten nintzen, eta irrati handi bat han
jarrita izaten zuen berak, txirrindularitza entzuteko. Bezero batek galdetu zion: «Patxi, zeinek irabazi du karrerie?».
Eta aitak erantzun: «Aurrena in dunak sarrerie». Horrelako asko zituen, baina ez zen bertsolaria [barreak].
Beraz, aitaren eraginagatik edo ez dakit zergatik, beti
izan naiz bertsozale. 14 urtetik 18ra bitarte, pixka bat utziago izan nuen zaletasun hori, baina, soldaduskatik itzulitakoan, orduan irabazi zuen Amurizak lehen txapela. Ez ginen joan, sarrerarik lortu ez genuelako. Bigarren txapela,
ordea Karmelo Baldan irabazi zuen, eta orduan bai, orduan han ginen. Garai hartan, gu bertsoak entzutera joaten ginenetako gazteenak izango ginen, 20 urte ingururekin.
Ordutik hona bertsozalearen profila aldatuko zen,
ezta?
Bai, asko aldatu da bertsozalea, eta baita bertsolaria ere.
Nik uste dut, profil hori aldatzeko eragin handiena bertso
eskolak izan direla, eta ikastetxeetan bertsolaritza irakasten hasi izanak. Orain bertsolaritzak jende asko mugitzen
du eta, orduan, jende gutxi mugitzen zuen. Ez dakit Karmelo Baldan zenbat jende kabituko den, baina, belodromoaren edo BECen aldamenean, oso gutxi. Eta, Baldaren
aurretik, finalak Astoria zineman izaten zirela gogoan dut,
Uztapideren eta Basarriren garaian; orduan, Basarri bakarrik zen ikasia eta, gainontzekoek, sagardotegi giroko kontuak kantatzen zituzten.
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Bertso eskolan ere aritua zara. Zer moduz?
Bai, eta ondo, egia esan. Lehenengo Tolosako Lizardi elkartean aritzen ginen, eta Mikel Artola genuen irakasle;
beste bi urte Amaia Agirrerekin egin genituen. Ondoren
Abastos eraikinera joaten ginen, eta han Oihana Iguaranek
irakasten zigun. Etenaldi moduko bat izan zuen helduen
bertso eskolak, eta orain berriro elkartzen dira batzuk, Alegiako gaztetxean. Noiz edo noiz joan izan naiz, baina beste
kontu batzugatik joateari utzi diot.
Zeure kasara aritzen al zara?
Bai, bai, aritzen naiz. Ikasitako bertso asko dakizkit, baina,
bat-batean egiteko ez daukat halako erraztasunik. Alde batetik, pentsatzen dut zeresana izango duela ikasketa guztiak gazteleraz egin izanak. Nahiz eta euskaraz idazten-eta
saiatu, ez da gauza bera. Eta, noski, horrez gain, etorria behar da.
Nahiago duzu, akaso, entzulearen paperean egon?
Bai, entzutea gustukoago dut, eta nik neuk ikasitakoak
kantatzea. Egon ninteke ordubete, buruz ikasitako bertsoak kantatu eta kantatu, baina beti berdintsuak kantatzen
ditut [barreak]. Azken txapelketa nagusiko bat edo beste
ikasi dut, baina gutxi.
Eta, zein dira, bada, behin eta berriz kantatzen dituzun bertso horiek?
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I. URKIZU ARSUAGA

Adibidez, Xabier Amurizak 1982an Donostian kantatu zituen naufragoarenak, edo 1980an aitari kantatutakoak.
Amets Arzallusek 2017ko finalean Egoerak beste aldean jarri zaitu gaiari botatakoak ere kantatzen ditut. Eta Andoni
Egañak oso bertso politak ditu, gai honekin: Une honetan
zuretzako telegrama hauxe jaso dugu. Honelaxe dio: «Eskerrik asko, xarmangarria zara, laister arte. Kattalin».
Jende askok esaten dit, hori oso ona dela memoria lantzeko, eta hala segi beharko dut beraz.
Hainbeste urtetan ‘Txolarre’-ko eta ‘Ataria’-ko bertso saioetako entzule izandakoa zarenez, baduzu buruan, bereziki borobila atera zen saiorik?
Aspaldikoez ez naiz gogoratzen, egia esan. Gogoan dut, iaz
Andoni Egañak oso bertso onak abestu zituela, antologikoak, parrandan ibili, etxera itzuli eta ispiluari begira jartzen denaren azaletik. Hori bururatu egin behar da eh! Batbatean kantatzeko, oraindik onena iruditzen zait Egaña.
Eta orain Jon Ostolaza trikitilariarekin estreinatu berri
duen Neretik emanaldia ere oso polita da, bertso idatziekin. Egaña berezia izan da, eta horrelako besterik ez da sortuko, hainbeste urtean maila horri eutsiko dionik.
ATARIA-ko bertso saioan ere, kartela begiratuta, gehienetan kantatu dutenetako bat izango da, eta erritmo handia
darabil oraindik; 57 urte izango ditu honezkero.

«Asko aldatu da
bertsozalea, eta baita
bertsolaria ere. Nik uste dut,
profil hori aldatzeko eragin
handiena bertso eskolak
izan direla eta,
ikastetxeetan ere,
bertsolaritzak jende asko
mugitzen du»
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1982-12-19, Donostia
Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala
[Gaia] Hi naufrago bat haiz itsasoaren
erdian ohol baten gainean. Badator
itsasuntzi bat, ikusten hau, eta aurrera
segitzen du
[Bertsoa] Xabier Amuriza
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Itxaso hori dago zatarra
nire oihua eta negarra
untzi bat horra nun azaltzen den
nik behar nuen izarra
oraintxe sartu zait arra
berriz piztutzeko garra
baina hau da zori txarra
ikusi naute aurrean eta
ai hau destino baldarra
laguna ondotik pasatu eta
nik hemen ito beharra
Une honetan ez dago errez
hemen jartzea oso haserrez
itsasoaren erdian nago
laguntza horren beharrez
untzi bat hor daukat aurrez
lehenengo hasi naiz negarrez
ta azkenean didarrez
nora zoazte hemen utzita
nora zuen gizalegez
bihotz apurrik hor haldin hada
salbatu, otoi mesedez.
Urak bete dit ia sabela
ito zorian nago honela
untzi haundi bat pasatzen eta
niri ukatu batela
hau da hilaren eskela
edo zer esan bestela
hori da bihotz ustela
biziagatik oso gustora
galduko nuke txapela
baina munduak hor jakingo du
kriminalak zeratela

2013-12-15, BEC
Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketako finala
[Gaia] Egoerak beste aldean jarri zaitu
[Bertsoa] Amets Arzallus

Andaluzian sortu nintzen ta
Rodriguez hiru abizen
ikasketetan nola ez neukan
aski argi ta aski sen
hogei urte ta han hasi nintzen
Benemerita zerbitzen
trafikoari paso eman ta
goizetik gau izerditzen
ta azkenean Donostiako
kuartelera heldu nintzen
eta ordutik lana egin dut
intxaurrondoak astintzen. (bis)
Nere izena gorroto dute
ez dakit zenbat familik
ez da izango Euskal Herrian
ikusi ez dudan mutilik!
Galdetzen nien “Hik ez ote duk
inoiz hil Guardia Zibilik?
Eta hil baduk zer sentitu duk
neure lankide bat hilik?
Galdera hauei erantzun arte
hor egongo haiz txintxilik”.
Baina begiak zarratu eta
segitzen zuten isilik. (bis)
Baina heldu da aro berria
nunbait bukatu da gerla
ene zain daude magistraduak
eta auzitegi gela.
Bi ordu dira hontaz ta hartaz
galdezka ari direla
eta orain neu nago isilik
lehen mutil haiek bezela.
Tokatuko zait itzal luzea
zulo bateko kartzela
baina espero dut presidenteak
indultatuko nauela. (bis)

1993-12-08, Bilbo
Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketako finalaurrea
[Gaia] Une honetan zuretzako telegrama
hauxe jaso dugu. Honelaxe dio: ‘Eskerrik
asko, xarmangarria zara, laster arte.
Kattalin’
[Bertsoa] Andoni Egaña

Telegrama bat izan liteke
zorionen iturria.
(Biozbera naiz, holako zerbait
da neretzat azkurria).
Eskutartean dardar batean
dena dut irakurria,
hauxe momentu larria!,
lotzen gaitun uztarria. (bis)
Ene Kattalin, ez da egia,
ni ez naiz xarmangarria;
xarmangarriak dirade zure
arpegia ta irria. (bis)
Era hortako lore sortarik
ez zendun espero bela,
zure barruan sentitu zendun
horrein sorpresa itzela...
Ez zenekien bart arte zure
adiskidea nintzela.
Lotzen gaituen kordela
ez da etengo horrela. (bis)
Atzo gaueko hori ez hartu
erdi mirari bezela;
jakin ezazu, berriro ere
berdin egingo nukeela. (bis)
Hilabetetan sufritu dezu
inork ez daki zenbat min,
alper-alperrik fortuna eta
suerteari hotsegin.
Behar dunari laguntze hori
beti izan dut atsegin.
Ene bihotzeko Kattalin,
nik jokatu nahi nuen fin; (bis)
HIESa duzu eta goxatzen
egin dut hainbat ahalegin,
arantza artean bizi den hori
lore artean hil dedin. (bis)

PUBLIRREPORTAJEA

Gure basoetako biomasa,
energia alternatibo posible bat?
Tolosaldea Garatzenek spot bat
ekoitzi du, Tolosaldeko energia
berriztagarrien inguruko
garrantziaz ohartarazi, eta
biomasan egon daitekeen
alternatiba azaleratuz.

T

olosaldean, energia subirotasunera bidean, biomasaren aukera energetikoaren inguruan hausnarketa
bultzatu nahi dugu. Eskualdean, Europa iparraldeko beste herrialdeetan
ez bezala, erabiltzen den energia iturrietatik %2 besterik ez dira berriztagarriak, eta %0,3 bakarrik biomasa. Europako 2020 estrategiak 2020.urterako %20ko energia berriztagarria
sortzearen konpromisoa eskatzen die
herrialdeei. Kontuak atera. Energia hidroelektrikoaren ondoren, sortzen
den bigarren energia berriztagarria da
biomasa, baina, hala ere, oso bazterreko energia izaten jarraitzen du.
Gure basoetan grabatutako spot honetan, biomasaren aukera erreala dela
ikusarazi nahi diegu herritarrei. Eta
erakunde publikoei. Haiek baitira eredu, trakzio lanean. HAZIk egindako
ikerketa baten arabera, eskualdeko
baso publikoek ahalmena baitute, Tolosaldeko eraikin publikoetan kontsumitzen den biomasa emateko.
Biomasa ez da alternatiba bakarra,
gure eskualdean erregai fosilak baztertzeko, baina, giltzarri izan daiteke,
subiranotasun energetikora bidean,
beste energia berriztagarriekin batera;
eta ez da nahikoa etekin ateratzen
gure basoetatik. Hori jarri nahi du mahai gainean spot honek. Bertako baliabide berriztagarriak aztertzea eta horiei balioa ematea da PIZTU Tolosaldea energia planaren helburu
nagusietako bat; tartean da biomasa
tartean. Baina ez hori bakarrik, biomasaren inguruko hausnarketak etorkizuneko basogintzaren inguruko haus-
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narketa baitakar, ezinbestean. Gure
basoek kudeaketa bat eskatzen dute,
ezinbestean.
Energia subiranotasunera bidean,
biomasaren aukera aztertzearen eta
sustatzearen alde dauden Tolosaldeko

herritarrak gonbidatu nahi ditugu,
www.etorkizunekoenergia.eus webgunean sartu, eta prozesu honi atxikimendua ematera.
Biomasa ere etorkizuneko energia
baita.

Agenda
OSTIRALA
URTARRILAK 11

LARUNBATA
URTARRILAK 12

IGANDEA
URTARRILAK 13

ALEGIA
KONTZERTUAK

IBARRA
ARROPA BILKETA

AMASA-VILLABONA
ANTZERKIA

22:30. Lukiek, Yo ciervo eta Tenpera
taldeak, gaztetxean, Alegiako
Gaztetxearen 31. urteurrenaren harira.

10:00. Arropa kolektibizatzeko aukera
izango da, KZ Guneko lokal batean, eta
bilketa izango da. Ibarrako Gazte
Asanbladak eta Antolakuntza Komunalak
antolatutako proiektua da.

17:00. Haurrentzako antzerkia: Inondik
inora, Benetan Be antzerki taldearen
eskutik, Villabonako Gurea antzokian.
Sarreraren prezioa: 5 euro.
19:00. Morau kantaria Rbote musika
tabernan. Egunsentiak alperrentzatdiskoa
aurkeztuko du hernaniarrak.

ANOETA
ZINEMA

15:00/22:00. Gure oroitzapenakJoseba
Sarrionandiaren lanari buruzko filma
Mikelasagasti auditorioan, Anoetako
Gaztetxeak antolatuta.
TOLOSA
KONTZERTUAK
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20:30. Café Quijanoren kontzertua Leidor
antzokian.
22:30. Los del Rayo eta El desván taldeak,
Bonberenean.Sarrera 8 euro izango da.

TOLOSA
KONTZERTUAK

22:30. Kantabriako Ro eta Medussa
taldeek kontzertuak eskainiko dute
Bonberenean. Sarrera 8 euro izango da.
ZIZURKIL
KONTZERTUAK

23:00. Dukkha musika taldeak kontzertua
eskainiko du, Zizurkilgo Atxulondu
tabernan.

ANOETA
ANTZERKIA

10:00. Helduentzat antzerki tailerra
antolatu dute, Anoetan, iganderako.
Tailerreko parte hartzea doakoa izango da,
baina, parte hartu nahi dutenek izena eman
beharko dute, 685 67 95 60 telefono
zenbakian. Mikelasagasti auditorioan
izango da tailerra.
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AGENDA

ZINEMA
COLETTE

Larunbata
(17:00 eta
22:00)
Astelehena
(21:00).
Ikuslearen
eguna.
Gurea, AmasaVillabona.

CAFE QUIJANOREN KONTZERTUA, GAUR, LEIDORREN
Tolosako Leidor aretoan ariko da hiruko leondarra, La vida no es la la la diskoa aurkeztuz.
Hiru anaiek 10 urteko etenaldia egin dute, Espainiako disko arrakastatsuenetako bat
aurkeztu eta gero. Oso bestelako estilo bati heldu diote orain: boleroei. ATARIA

ERAKUSKETAK

LA NOCHE DE
12 AÑOS

Larunbata
(19:30)
Astelehena
(20:30)
Leidor, Tolosa.

T+T

Targazkik Tafallako argazki taldearekin batera osatutako argazki erakusketa da. Tolosa eta
Tafallako irudiak ikus daitezke, urtarrilaren 12ra bitarte.
Aranburu jauregia, Tolosa.
13 + 1 MIGRAZIO ETA ZAINKETA BIDEAK

Katia Henriquez Dominguez argazkilari eta ekonomilari feministaren lana da, Tolosaldea
Garatzenek antolatuta.
Aranburu jauregia, Tolosa.

VIUDAS

Larunbata
(22:30)
Igandea (19:30
eta 22:00)
Leidor, Tolosa.

TXOTXONGILO ANIMATUAK

Txotxongilo animatuak erakusketa. Lourdes Villagomez eta Coke Rioboo-k komisarolanak egin dituzten erakusketa honetan zine, telebista, publizitate eta abarrean erabiltzen
den Stop-motionanimazioaren teknikaren begirada eta ibilbidea azaltzen da.
Topic zentroa, Tolosa.

KIKA SUPERBRUJA,
NUEVA
AVENTURA
DE INVIERNO

Igandea (17:00).
Haur zinema.
Leidor, Tolosa.
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Iritzia

Ardi beltzak

E
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Freddie Mercury
handia iraultzailea izan
zen, hain handi eta
iraultzaile, ondorengo
belaunaldiongana
ere iritsi baita haren
izena eta izana

z zaitut oso serio hartzen.
orientazioak. Horretan ere eredugarri
Adierazpide soila zara, antolaizan zen abeslaria, eta aho bizarrik
mendurako sortua, eguzkiagabe adierazi zuen bisexuala zela,
ren eta ilargiaren zehaztasun
nahiz eta gainerako aferak–naturala
faltaren ondorio, erlijio katolikoaren
denez– bere kolkorako gorde. Eta haoinordeko, dena esaten hasita. Amairen ustekabeko heriotzak, mundu ertzear zinela joan nintzen zinera, azadia tristatzeaz gain, lehen lerrora ekaletik ezagutzen nuen banda hori apur
rri zuen GIB/Hiesa delako gaitza, orbat nireago egiteko asmotan. Esan
dura arte ezezagun eta isildua,
dut, ez naiz ikusi zahaMercuryri azken hatsa
rra, baina oraino barruan
eman ziona. 1991n izan
ditut Queen-en melodia
zen, ez aspaldiegi, baina
itsaskorrak eta, oro har,
artean gaitz horrek hil zepelikulak eragin didan
zakeen... Pentsa non gauzirrara eta samurtasuna.
den orain.
Izan ere, ardi beltza
Pelikulak hunkituta eta
beti da ardi beltz, baina
uzkurtuta utzi ninduen
hark ere esnea zuri. Fredeta, onar dezadan, mitoa
die Mercury handia
gutxiegi ezagutu izanaren
iraultzailea izan zen,
erruduntasun puntua ere
OLATZ
hain handi eta iraultzaisoinean eraman nuela,
PEÑAGARIKANO
le, ondorengo belaunalbeharbada, istorio erreaAEK-KO IRAKASLEA lak ez zuelako happy end
diongana ere iritsi baita
haren izena eta izana.
biribilegia izan. Gaitzak
Lotsa izpirik gabe agertu
eraman zuen betiereko lezion munduari, nor zen; oholtza zagenda bihurtu zena, ditxosozko osapaldu orduko hasi zen garairako zehasun gabeziak.
ro extrabagante edo nabarmena zen
Zu ere joan bezala etorri zara, beste
jantzitegia erakusten, berak soilik
izen batekin bada ere. Ez dut inoiz eszuen dotorezia, molde horretan. Bankari berezirik izan, baina zure azkenedaren izena ezingo zukeen hobeto autan ikusitako pelikulak eman dit zer
keratu, pistako erregina baitzen bera.
pentsatua: bai, osasuna eskatu nahi
Badakigu, ostera, haren musikarako
dizut, niretzat eta ingurukoentzat, euabileziak eta ahotsak bezainbesteko
rekin bizitzaz gozatzen jarrai dezamorboa eragiten zuela bere sexu
dan.

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko urtarrilaren 11

IRITZIA
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ZEAPla
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A

upa Julen. Eskualdeko patarrun jatea daukagu! Baina, on egin data tortilla zaleen elkartetik
gizuela zuei ere!». «Julen agurgarri
deitzen dizut. Asteburuan
hori, Marteren Orbitan Dantzan Dabiljardunaldi batzuk antolatu
tzan Sateliteen Adiskideak-ekoak
ditugu, etorriko zara?». «Jo, ba ze
gara, eta gaur lipdub bat grabatu behar
pena, baina, kasualitatez, sagardotegia dugu. Azalduko zara, edo?». «Joño!
daukat kuadrillakoekin! Eskerrik asko, Gora Marte eta bere inguruak, baina
hala ere». «Kaixo Julen. Euskal AstoaJupiterrekoei esan nien baietz, eta
ren Lagunak gara. Datohaiengana joan beharra
rren astean irteera daukadaukat. Baina Esne Bidegu, animatuko zinatean ikusiko gara!».
ke?». «Hara, ba datorren
Hori naiz ni. Ez pentsa
aste osoan zehar mekanotelefonoa erabat joka ari
grafia ikastaro bat daukat,
zaidanik, baina ez dakit
eta ezinezkoa izango zait.
irribarre batekin ezezkoa
JULEN TELLERIA
Baina, mila esker!».
esaten, natural behar luLOPETEGI
«Iepa Julen. San Frankeen moduan. Gizon
HIZTUNA
tzisko Asiskoaren anaiokupatua gauza ederra
arrebak gara. Bihar erroda. Ez dakit, denbora limesaldia daukagu, eta
breaz gozatzen dakiena
gonbidatuta zaude, oso dibertigarria
ere ez zait-eta, txarra iruditzen. Eta
izango da!». «Seguru baietz, baina, zer
argi, izan ere, egia da batzuetan ezin
diren gauzak, katekesia daukat! Baina,
izaten dudala; baina, beste batzuetan,
biba zuek!». «Aspaldiko, Julen! Baraaitzakiak asmatzen ditut. Pertsona
txuri Zoparen Kofradiakoak gara eta,
txarra naiz? Ez nuke nahi… Hori bai,
iganderako, baratxuri zopa jatea ari
datozen egunotan ez deitu, ze ZUZEgara antolatzen. Etorriko zara, ezta?».
NEKO EZEZKOAREN ALDEKO PLA«Ze goxoa, baratxuri zopa; astero jaten
TAFORMA sortzen ariko naiz. Nahi
dugu etxean. Baina igandean amonabaduzue, egingo dizuet leku bat zuei
ren urtebetetzea da, eta juxtu babaere.

Hori naiz ni. Ez pentsa
telefonoa erabat joka ari
zaidanik, baina ez dakit
irribarre batekin
ezezkoa esaten, natural
behar lukeen moduan.
‘Gizon okupatua gauza
ederra da’. Ez dakit,
denbora libreaz
gozatzen dakiena ere ez
zait-eta, txarra iruditzen.
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ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

EGURALDIA
OSTIRALA
Giro oso hotza baina lasaia. Erdi-mailako geruzetako aire hotzaren, eta
ipar-ekialdeko haizearen eraginez,
eguneko erdiko orduetan tenperaturak oso hotza
izango da: maximoek 3-4ºan joko
duten goia, ordu
askotan hortik behera geratuz. Zerua ostarte zabalak eta giro lasaia
IKER
nagusituko dira.
IBARLUZEA
Egun amaieran,
EGURALDI
haizeak iparMUTILA
mendebaldeko
ukitua hartzean, zerua estali eta euri
zipriztiñen bat izango da.
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LARUNBATA
Giro tristea. Egun osoan ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta zeruan
hodeiak nagusi. Egun osoan zehar ia
zeru estalia izango dugu, eta tarteka
euri pixka bat egingo du. Zaparradak
ahulak eta tartekatuak izango dira; ez
da litro askorik pilatuko. Hala ere,
nahikoa izango da giro amorragarria
izateko. Tenperaturak igo egingo dira,
aire-masa epelxeagoa sartuko delako,
eta maximoak, eguneko erdiko orduetan, 8-10 º bitartean kokatuko dira.
Elur-maila 1100-1200 metroan izango
da.
IGANDEA
Antzeko giroa. Ipar-mendebaldeko
haizea nagusituko da eta zerua estali.
Euri gutxi egino du. Zaparradak ahulak eta tartekatuak izango dira eta, larunbatarekin alderatuz, gainera euri
gutxiago botako du. Tenperatura zertxobait gorago kokatuko da, eguneko
erdiko orduetan 9-11 ºan joaz goia.
Erdi-mailako geruzetan aire-masa
epelagoa sartuko denez, elur mailak
gora egin, eta Tolosaldeako mendietan jada ez du elurrik egingo.
OSTIRALA
11

IGANDEA
13

LARUNBATA
12

ASTELEHENA
14

ATARIA
IRRATIA
OSTIRALA

Zure iragarki laburrak
argitaratzeko deitu
943 65 56 95
zenbakira, idatzi
ataria@ataria.eus
helbidera edo pasa
ATARIA-ko bulegotik.
Iragarki guztiak
iragarkilaburrak.eus
webgunean

FARMAZIAK
URTARRILAK 11, OSTIRALA
TOLOSA

Egunekoa. Jesus Mari Etxebeste Elosegi.
Gernikako arbolaren lorategiak, 3 .
Telefonoa: 943 65 10 40.

09:00. Pasahitza.
Iker Ibarluzearekin eguraldi iragarpena,
solasaldi politikoa Iñigo Cabieces (Ahal
Dugu) eta Pello Atxukarrorekin (PP),
Galtzaundiren Hitzez HitzIgor Agirrerekin
eta Karlos Linazasoro kale kantoitik.
12:00. Entzuteko jaioak musika saioa.
16:00. Zebrabidea.
18:00. Goizeko saioen onena.
21:00. Mingaina txulora. Erotikari buruzko
saioa Jon Imanol Etxabe sexologoarekin.
Sexting-ari buruz ariko gara.
LARUNBATA

11:00. Trikiti musika.
12:00. Hauspo artean. Trikitiari buruzko
saioa, Ander Malbadi eta Eneritz
Aulestiarekin.
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola felix-ek
gidatutako bertso saioa.
16:00. Entzuteko jaioak musika saioa.
17:00. Kokondo Oskar Tenarekin.
18:00. Entzuteko jaioak musika saioa.
IGANDEA

10:00. Asteko onena.
16:00. Entzuteko jaioak musika saioa.
18:00. Entzuteko jaioak musika saioa.
ASTELEHENA

URTARRILAK 12, LARUNBATA
TOLOSA

Egunekoa. Marta Olarreaga Aranburu.
Martin Jose Iraola etorbidea, 10.
Telefonoa: 943 67 24 38.
URTARRILAK 13, IGANDEA
TOLOSA

Egunekoa. Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9.
Telefonoa: 943 67 51 18.
URTARRILAK 14, ASTELEHENA
IBARRA

Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria kalea, 3.
Telefonoa: 943 67 09 15.

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA:
TOLOSA • Lourdes Azpiroz.
Amarotz auzoa, 9.
Tel.: 943 67 51 18.

09:00. Pasahitza.
Iker Ibarluzearekin eguraldiaren
iragarpena, asteburuko errepasoa, agenda,
Aitor Mendiluze kale kantoitik eta Angel
Cuerdorekin bidaiariaren tartean.
11:00. Hamaiketakoa.
Ibarraldeko berriak, Irati Saizarren eskutik.
12:00. Entzuteko jaioak musika saioa.
16:00. Zebrabidea.
18:00. Goizeko saioen onena.
20:00. Hauspo artean. Trikiti saioa.

28 KANALA
OSTIRALA

13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.1,2,3 Hemen da Miru.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Amaia DJ.
22:30.Platopic.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

Hemen zure iragarkia joan daiteke
publi@ataria.com
661 678 818

Urtarrilak 19,
larunbata, 19:00etan
Tolosako Leidor antzokian

Sarrerak Salgai 12€

Tolosa: Orbela taberna
Ibarra: Galtzaundi taberna
Amasa-Villabona: Amasa okindegian

Maialen
Lujanbio

Andoni
Egaña

Amets

Arzallus

Oihana
Nerea
Iguaran Ibarzabal

Haritz
Mujika

Gai jartzailea
Amaia
Agirre

