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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

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

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

Azaleko irudia: 
Tolomendi

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €

A itortu beharra daukat nire ametsa dela he-
gan egitea. Baina, ez hegazkinez, hegaztiek
bezala, baizik. Txantxangorriek bezala. As-
paldiko ametsa omen, giza-
kiarentzat ere. Ez naiz inon-
dik inora ohiko hegazkin bi-

daiaria, urtean hainbat har ditzaket. Ez
naiz hegazkinen beldur, ezta modu horre-
tan bidaiatu eta hegan egitearen beldur
ere, baina azken bidaiak zer pentsatu han-
dia eman zidan.
Hegan egiteko aukera ematen dute he-

gazkin ultrarinek ere, lurraren gainazaletik
300 metrora, paisaia izugarriez goza deza-
kezu. Zeruari begira egotea baino, zenbai-
tek nahiago izaten dute hegan egin. 
Aerofobia deritzo, hegan egiteari beldu-

rra sentitzeari. Hainbat albisteren arabera, sei pertsonata-
tik batek pairatzen du, baita lanaren aginduz eguneroko-

an erabiltzen dutenen artean ere, nahiz eta adituek esan,
garraiobide seguruena dela. Aldiz, bidaiarien % 5ak bi-
daiatzen dute, soilik, inolako beldurrik gabe. Baina, ez gai-

tezen engaina, fobia eta filia berria da era-
bat, kosmopolitismoaren eta modernitate-
aren ondorioz sortua, izaera mundukoi eta
arakatzailearen isla.
Aireratu, lur hartu edota turbulentzia-

guneak zeharkatzean, ingurua astintzen
hasten da bat-batean, eta edozein oztopo
txikik pitz dezake beldurra. Hegan egiteari
baino, ez ote die, askok, hegazkinari bel-
dur? Aretha Franklin ez zen Gasteizko Jaz-
zaldira etorri.
Ez omen dago fenomenoa esplikatzeko

arrazoi objektiborik, gizakiak berezkoa ez
duen gaitasuna, eta arrazoi logikoa izan

ezik. Gainerako izu eta fobiekin gertatzen den bezala, era
inkontzientean sortzen da. Eta, estatistikak ere badu to-
kia, esparru horretan. App ezagun batek, zure hegazkinak
erortzeko duen probabilitatea kalkulatzen dizu, dagoene-
ko, 2,99 dolarren truke. Hegaldiaren nondik norakoa, ai-
reportuak, airelinea eta hegazkin eredua bezalako alda-
gaiak sartu, eta hor datua.
Oh, txantxagorriak...

ELENE ARANDIA
ABESLARIA ETA

KAZETARIA

Hegal egiten

Hegan egiteari baino, ez ote die, askok,
hegazkinari beldur? Aretha Franklin ez

zen Gasteizko Jazzaldira etorri
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ALDAKETAK EGIN
DITUZTE USABAL
KIROLDEGIAN
2019an sartzearekin batera, berrikuntzak ekarri dituzte
bertako langileek. Cycling gelako bizikletak berritzeaz
gain, eskuoihal alokairu zerbitzua ere martxan da.

Josu Artutxa Dorronsoro

E guberriak igaro ostean,
Usabal kiroldegiko bazki-
deentzat opariak utzi dituz-
te bertako langileek. Hain

zuzen ere, cycling ariketak egiten di-
tuzten gelan, bizikleta berriak jarri di-
tuzte. Zaharrak, gainera, bazkideei es-
kaini dizkiete azken hilabetean, eta
aurkeztutakoen artean zozkatu dituz-
te. Kiroldegiko arduradunen hitzetan,
bizikleta berriak, «punta-puntako Kei-
ser M3i modelokoak dira, merkatuan
dauden onentsuenak».
Bizikleten ezaugarriei dagokienez,

freno magnetikodunak dira, eta hain-
bat balio zehazten dituzte, pantaila
batean: pedal eta bihotz maiztasuna,
mugitutako watt-ak eta egindako kilo-
metroak. Era berean, gelako aldaketei
dagokienez, argiteria koloredun berria
ere jarri dute.

Eskuoihalak hartzeko aukera
Eskuoihal bono zerbitzua ezarri dute.
Hilero 7,50 euro ordaintzearen truke,

kiroldegiko eskuoihalak erabil
daitezke. Bertatik azaldu dutenez,
«kiroldegiko harreran garbia hartu
eta, bukatzerakoan, zakuan utzi behar
dira». Zerbitzu berria egunero izango
da martxan eta, beren hitzetan,
«zerbitzu erraza eta azkarra» izango
da. Erabiltzaileen erosotasuna
bermatu nahi dute, eta eskuoihalaren
erabilera sustatu ere bai, beharrezkoa
baita.

WhatsApp zerbitzua 
2019an, urteko 354 egunetan
eskainiko du zerbitzua, Usabal
kiroldegiak. Udan, gainera,
igandeetan ere zabalduko ditu ateak.
Bestetik, WhatsApp zerbitzua mar-

txan dago, erreklamazioak eta iradoki-
zunak egin ahal izateko. Helburua da,
instalazioen egoera uneoro eta zuze-
nean ezagutzea, erabileran egunero-
koan sortzen diren arazoak konpondu
ahal izateko. Beraz, 688 82 20 93 telefo-
no zenbakia erabiltzaileen eskura
dago, kexak, arazoak eta proposame-
nak, argazkiak barne, bidal ditzaten.

TOLOSA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 18a

Usabal kiroldegiko bazkideek bizikleta berriak erabili ahal izango dituzte aurrerantzean. ATARIA

Kaleak itxita
igande goizean,
Ero-Etxe
krosagatik

Rondilla kalea eta Zubiberriko
sarbidea itxita egongo dira
igandean; autobus zerbitzuan
ere aldaketak izango dira.

J. Artutxa

E ro-Etxe elkarteak antolatzen
duen krosa dela eta, igande hone-

tan, urtarrilak 20, Rondilla kalea eta
Zubiberriko sarbidea itxita egongo
dira, trafikoarentzako, krosak irauten
duen bitartean: 10:00etatik 14:00etara
bitarte.
Batetik, ibilbide luzeko autobusek

beren geltokia aldatuko dute, Rondilla
kaleko 34 zenbakitik, Zumardi Txikia-
ren ondoan dagoen Santa Klara ermita
ingurura.
Bestetik, TSST zerbitzuko autobu-

sak Amarotz auzotik sartuko dira To-
losara, eta honako geltokietan egingo
dituzte geldialdiak: Zezen plazan, Na-
farroa etorbidean, Jon Andoni Irazus-
ta pasealekuan (bialean) eta Larra-
mendi auzoan.
Tolosaldeko herrietako autobusek

ere geltokiak aldatuko dituzte. Rondi-
lla kaleko 34 zenbakian geratu ordez,
Santa Klaran egingo dituzte geldial-
diak. San Frantzisko pasealekuko bi
geltokiak (eliza parean eta geltoki on-
doan), berriz, zerbitzutik kanpo gera-
tuko dira igande goizean.

Bihar ere, aldaketak trafikoan
Bihar, urtarrilak 19, Pedro de Tolosa
kalea trafikoarentzat itxita egongo da,
08:00etatik aurrera, zoladura berri-
tzeko lanak egin behar dituzte-eta. To-
losako Udala Asfaltatze Plana gara-
tzen ari da eta, bihar, Pedro de Tolosa
kalean jardungo dira; Oriaburu eraiki-
naren pareko errepide zatiko zuloak
konponduko dituzte. Lanen ondorioz,
kalea itxita izango da; gainera, lanak
egunean bertan amaitzea aurreikusi
dute. Ondorioz, desbideratzea Iurre
eta Berazubi auzoetatik egingo dute
eta autobusen geralekuak, berriz, ez
dituzte aldatuko.
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TOLOSA
GAIZARTEA

2019ko udal tasa eta
zergetan hobariak epea 
Tolosa.Otsailaren 15era bitarte,
eskaerak egin ahal izango dira
udal tasa eta zergen hobariak
jasotzeko, Udal Arreta Zerbitzuan.
Hobaria eskatzeko bete beharreko
baldintzak, dokumentazioa eta
eskaera orriak  www.tolosa.eus
webgunean daude eskuragarri.
Zalantzaren bat duenak, lau bide
ditu: Tolosako Udalera bertaratuz,
Ogasun Sailarekin harremanetan
jarriz, zergabilketa@tolosa.eus
helbidera idatziz edo 943 69 75 00
telefonora deituz.

Jendaurreko arreta
zerbitzuaren lekualdaketa
Tolosa.Denboraldi baterako,
lekuz aldatu dute Erretengibeleko
jendaurreko arreta zerbitzua.
Hilaren 14an hasi ziren, Udaten,
zerbitzua eskaintzen eta, oraingoz,
astelehenero izango da aukera,
bertan, 07:30etik 15:30era.

Bigarren matrikulaldia,
Aitzol Udal Euskaltegian
Tolosa.Aitzol Udal Euskaltegiak,
aldez aurretik sortutako taldeetan
sartzeko aukera eskaini die ikasle
berriei. Urtarrilaren 21etik 31ra
bitarteko epean, izena emateko
aukera izango da, goizez
(09:00etatik 13:00etara) edota
arratsaldez (16:00etatik
19:00etara). Informazio gehiago
nahi duenak, 943 65 10 06 telefono
zenbakira deitu, edo
aitzolue@tolosa.eushelbidera
mezu bat idatz dezake.

Urtarrilak 27, igandea. El regreso de
Ben, 19:30ean eta 22:00etan.
Urtarrilak 28, astelehena. Tiempo
después, 20:30ean (ikuslearen eguna).
Urtarrilak 31, osteguna. Quien te
cantará, 19:15ean eta 21:45ean
(jatorrizko bertsioan).
HAURRAK
Urtarrilak 20, igandea.Ploey,
17:00etan.
Urtarrilak 27, igandea. Super Lopez,
17:00etan.

OTSAILA
HELDUAK
Otsailak 2, larunbata. Lazzaro feliz,
19:30ean eta Sobre ruedas, 22:30ean.
Otsailak 3, igandea.Sobre ruedas,
19:30ean eta 22:00etan.
Otsailak 4, astelehena. Lazzaro feliz,
20:30ean (ikuslearen eguna).
Otsailak 7, osteguna.Barton Fink,
19:15ean eta 21:45ean (jatorrizko
bertsioan).
Otsailak 9, larunbata. Juliet desnuda,
19:30ean eta 22:30ean.
Otsailak 10, igandea.Yuli,19:30ean eta
22:00etan.
Otsailak 11, astelehena.Yuli, 20:30ean
(ikuslearen eguna).
Otsailak 14, osteguna. Un asunto de
familia, 19:15ean eta 21:45ean
(jatorrizko bertsioan).
HAURRAK
Otsailak 3, igandea.El regreso de
Mary Poppins, 17:00etan.
Otsailak 10, igandea. Spiderman,
17:00etan.

Urtarrileko eta otsaileko
filmen bonua, eskuragarri 

J. Artutxa

H ilabeteko programazioaz goza-
tzeko zine ziklo berriko bonuak

gaur jarriko dituzte salgai, 17:00etatik
19:00etara, Leidorreko leihatilan. Ho-
rien bitartez, urtarrilaren 20an hasi
eta otsailaren 14ra bitarteko ikus-en-
tzunezkoez gozatzeko aukera izango
da. Gainera, adin guztietako zinema
zaleentzako programazioa izango da,
eta emanaldi berezi bat ere izango da
tartean: datorren asteazkenean,
20:00etatik aurrera, Toloskao inaute-
rietako bitxikeriak eta istorioak bildu
dituen dokumentala doan ikusteko
aukera izango da.

Leidorreko leihatilan erosi ahal
izang da, gaur arratsaldean,
haurren eta helduen filmez
gozatzeko zine bonua

PROGRAMAZIOA

URTARRILA
HELDUAK
Urtarrilak 20, igandea.Tu hijo,
19:30ean eta 22:00etan.
Urtarrilak 21, astelehena.Tu hijo,
20:30ean (ikuslearen eguna).
Urtarrilak 23, asteazkena.
Iñauterikeriak, 20:00etan (doan).
Urtarrilak 24, osteguna.The rider,
19:15ean eta 21:45ean (jatorrizko
bertsioan).
Urtarrilak 26, larunbata. Tiempo
después, 19:30ean eta 22:30ean.
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ANIMALIEK
OSASUNA IZAN
DEZATEN
San Anton eguna ospatu zuten, atzo, Berastegin; izen
bereko ermita daukate, eta bertan egiten dute
ospakizuna. Herritarrek animaliak eraman ohi dituzte
eta, meza ondoren, bedeinkapena jasotzen dute. 

Irati Saizar Artola

B erastegiko hiru ermitetako
bat da San Anton. Herritik
Nafarroara doan errepide
ertzean dago. Animalien

zaindaria da San Anton, eta horri lotu-
ta egiten dute ospakizuna, urtero-ur-
tero, ermitan bertan. 

Goizeko hamarretarako 50 herritar

inguru ermitara gerturatu ziren, meza
entzutera. Xabier Iturrioz herriko
apaiza arduratu zen lan horretaz eta,
jarraian, ermita atarian, animalien be-
deinkapena egin zuen. Urtetako ohi-
tura da, San Anton egunean animalie-
kin ermitara joatearena. Garai batean,
baserritar askoren ogibide ziren ani-
maliak eta, bedeinkapena jasota, urte
guztirako osasuna izango zutela ziur-

tatzen zuten. Oraindik ohiturak jarrai-
tu egiten du. 

Aurten, txakurrak nagusitu dira, ba-
tez ere, baina presente izan ziren ardi
bat bere arkumearekin, eta txerriku-
me bat ere. Herritarrez aparte, Beras-
tegi inguruko herrietatik ere animatu
zen jendea.

Bedeinkapenaren ondoren, hamai-
ketakoa egiteko tartea hartu zuten;
tortilla, gazta, urdaiazpikoa eta salda
prestatu zituzten antolatzaileek. 

Ohitura zaharrak 
Garai batean, meza hasi baino lehen
prozesioa egiten zuten, kanpai hotsek
eta kantuek alaituta eta, meza ondo-
ren, ez zen hamaiketakorik izaten. Ho-
rixe du jasoa, Pablo Iztueta idazle be-
rastegiarrak, Berastegi, hiritartzearen
bidetik izeneko liburuan. Juan Gar-
mendia Larrañaga antropologo eta
historialariak ere, 1990an, lekukotza
bidez jaso zuen egun horren berri. Ha-
ren arabera, gaueko bederatziak alde-
ra, herriko gizon gazte eta adinekoak
herriko tabernan elkartzen ziren, San
Anton egunez afaldu, bertsotan egin
eta goizaldera arte dantzan aritzeko.

Urtean behin bakarrik izaten da meza San Anton ermitan. I.S.

Txerrikumeak jendearen ikusmina piztu zuen; urtero izaten da bertan. I.S.

Baserritar batek ardia eraman zuen, arkume jaioberriarekin. I.S.

Animalia guztiak banan-banan bedeinkatu zituen apaizak. I.S.

BERASTEGI
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 18a
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

San Sebastian eguna, iristear  

I. Saizar Artola

Igandean da San Sebastian eguna,
eta eskualdean bada ospatzeko ohi-

turarik; ez, ordea, danbor hotsekin.
Leaburu-Txaraman, Berrobin, Beras-
tegin eta Orendainen, San Sebastiani
eskainitako baselizak dituzte, eta os-
patzeko tartea hartzen dute.
Berrobin eta Berastegin, aurten, ez

dute ezer berezirik egingo. Igandea
egokitu denez, mezak herriko parro-
kietan egingo dituztela erabaki dute,
betiko orduetan. Leaburu-Txaraman
eta Orendainen, aldiz, ermita izango
da festa-leku nagusi. 
Leaburu-Txaramako kasuan, herri-

Tolosaldeko lau herritan daude
San Sebastian ermitak eta,
modu batera edo bestera,
ospatzeko tartea hartzen dute

EGITARAUAK
LEABURU-TXARAMA
11:30. Meza nagusia San Sebastian
ermitan.
Ondoren. Herriko dantzarien
emanaldia ermita atarian.
Jarraian. Hamaiketakoa herriko
ostatuan.
ORENDAIN
11:00. Herriko plazatik ermitaraino,
herriko trikitilarieen kalejira. Eguraldi ona

eginez gero, herritarrak oinez
bertaratzera deitu dituzte
11:15. Meza nagusia San Sebastian
ermitan.
Ondoren. Eraikin berrian
hamaiketakoa.
14:00. Bazkaria Eltxoak Elkartean.
BERROBI
11:00. Meza San Andres elizan. 
BERASTEGI
12:15. Meza Tourseko San Martin elizan.

Leaburu-Txaramako San Sebastian ermitaren atarian, dantzariak emanaldia eskaintzen, iaz. I. SAIZAR

Matrikulazio-epea:
Urtarrilaren 28tik 
otsailaren 8ra.

Ate irekiak: Urtarrilaren 
29an goizez, eta otsailaren 
1ean arratsaldez .

ko dantzariek hainbat pieza dantza-
tzeko tartea hartuko dute meza amai-
tzean, ermita atarian. Ondoren joango
dira, guztiak, ostatura, hamaiketakoa
egitera. 
Orendainen, berriz, baselizara iritsi

aurretik hasiko dute festa. Herriko pla-
zatik kalejiran joango dira ermitara,
trikitilariekin eta, eguraldi ona egingo

balu, kotxeak herrian utzi eta ermita-
rako bidea trikitilarien atzetik egitera
deitu dituzte, herritarrak, udaletik. 
Meza amaitutakoan, Orendainen

ere , hamaiketakoa izango dute erai-
kin berrian eta, ondoren, Eltxo Elkar-
tean elkartuko dira guztiak, bazkaldu
eta San Sebastian eguna behar bezala
ospatzeko.
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08 «NIK EZ DUT PUBLIKO BEREZI
BAT, ETORTZEN DENA DA
NIRE PUBLIKOA»
AMAIA ZUBIRIA
ABESLARIA

Amasako elizan ariko da, bihar, 20:00etan, ‘Lau urtaro’
zikloaren barruan; Edorta Amurua semearekin batera,
«formatu txikian» eta «betiko errepertorioa» eskainiko dute.

Jon Miranda

Euskal folk berriak emandako emaku-
mezko abeslaririk garrantzitsuena da
Amaia Zubiria (Zubieta, 1947). Haizea
talde aitzindariko kantariak, bere ibil-
bidean, bakarkako lanak eta beste mu-
sikariekin osatutako egitasmoak tarte-
katu ditu. Kantaera sakonaren jabe da
eta, bere bizilekutik, Angucianatik
(Errioxa, Espainia) erantzun die TOLO-
SALDEKOATARIAren galderei.
Maiz ematen al dituzu larunbate-
koa bezalako emanaldiak?
Orain aparte samar nabil, erretiroa ere

hartu bainuen. Baina ahotsa barruan
daukat oraino eta, hortaz, deitzen bal-
din banaute, eta ongi sentitzen banaiz,
joaten naiz. Askotan ez, baina banabil
oraindik. 
Zer nolako errepertorioa prestatu
duzu, bihar eskaintzeko?
Nire kantu batzuk emango ditut, beti
bezala, kantu zaharrak. Goxoa eta inti-
moa da errepertorioa. Gero, zenbait
kantu ere eskainiko ditut, niretzat
behintzat tradizionalak direnak, bai-
na jabea dutenak. Xabier Leteren eta
Lurdes Iriondoren kantuak joango
dira tartean, esate baterako.

Badira propio eskatzen dizkizuten
kantuak?
Ez gara arlo horretan sartzen. Gure
errepertorioa aldatzen joan da eta, ur-
teekin, kantuak erantsi dizkiogu.
Dauzkagun guztietatik eta kantu za-
harretatik aukera bat egiten dugu, jen-
dearen gustukoa izango delakoan.
Kontuan hartzen dugu nora goazen,
eta ea bertako entzulea oso euskaldu-
na izango ote den. Horrelako detaileak
hartzen ditugu gogoan, eta horren ara-
bera aukeratzen ditugu kantuak. 
Elizan eskainiko duzue kontzer-
tua. Toki aproposa al da hori?
Bai, oso. Gure kontzertuak ahotsean
oinarrituta daude. Melodikoak gara.
Ni ez naiz elizkoia edo sinestuna, ez
naiz gauza askotarako hurbiltzen eli-
zara, ez bada kanturako; eta, elizak,
horretarako aproposak dira. Horreta-
rako asmatuak dira. Amasakoan ez
naiz inoiz egon; herri horretara joan
izan naiz, baina sekula ez elizan kanta-
tzera. 
Edorta Amuruarekin batera ariko
zara. Semea duzu.
Bai. Oso handia egiten ari da eta, ni,
zer esanik ez [barrez]. Urteak dira elka-
rrekin ibiltzen garela, eta gustura ga-
biltza. Berak, gitarrarekin eta ahotsa-
rekin lagunduko nau.

ATARIA

AMASA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6fm
2019ko urtarrilaren 18a
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Gurasoek seme-alabei erakusten
omen diete. Zuri semeak zer eraku-
tsi dizu musika munduan?
Beti ari gara ikasten. Elkarren errefe-
rentzia gara. Beste edozeinekin zaude-
la ere, bakoitzak ematen dizu dauka-
na, eta zuk daukazuna adierazten dio-
zu besteari. Hori da transmisioa. Ni
gazte jendearekin asko ibiltzen naiz,
eta beti ari naiz gauzak jasotzen eta
ikasten. Baina ez nuke umilegia izan
nahi; nik ere emango ahal diet zerbait!
Niretzat plazera da, konbertsazio gozo
bat da, transmisioa modu askotara
egiten baita. Adinarekin lasaitasuna
eta patxada etortzen zaizkiu, ezinbes-
tean. Ikasi duzunarekin, ikasi nahi du-
zunarekin, ez dakizunarekin eta gabe-
zia guztiekin onartzen duzu zeure bu-
rua.
Zabalik jarraitzen duzu.
Guk ez dugu musika egiten, musikak
egiten gaitu gu. Berak nahi duen arte-
an, ahotsa dagoen bitartean eta burua
argi dugun bitartean, segiko dugu, be-
tiere, publikoak nahi badu. 
2010ean ‘Amona mantangorri’ dis-
koa atera zenuen. Ordutik ez duzu
gehiago argitaratu.
Egia esan, ez ditut atera ditudan dis-
koak kontatu. Moda ez zait sekula in-
porta izan eta, espero dudan bakarra
da, atzera begiratuz gero, jendeak egin
dudana gustukoa izatea. Nik nire la-
nak maite ditut eta niretzako ez dute
denborarik. Orain musika gehiago en-
tzuten dut eta, aspaldi ezagutu nituen
kantarien artean, emakumeen aho-
tsak gustatzen zaizkit gehien. Berriz
entzun ditut, eta orduan baino gehia-
go gustatzen zaizkit orain. Uste dut
asko daukagula ikasteko eta, batez ere,

gozatzeko. Dena ez da ikastea. Ahotsa
da ni erakartzen nauena, eta interpe-
latu egiten nau. Nire artean pentsa-
tzen dut: «Hau ezin al dut nik egin?».
Interesa, kuriositatea,... sortzen dida-
te, entzuten ditudan musikari horiek. 
Imanolekin ere kantari aritu izan
zinen. Harkaitz Canoren ‘Fakirra-
ren ahotsa’ nobelan ageri den per-
tsonaiaren batengan sumatu al
duzu zure pertsonaren oihartzu-
na?
Oraindik ez dut irakurri nobela, baina
badut gogoa. Urte berean jaiotakoak
ginen Imanol Larzabal eta biok. Belau-
naldiak zeresan handia du. Bizikizun
antzekoak bizi izan genituen, eta ez-
berdinak, beste asko. Guztiaren gaine-
tik zegoen gure egin nahia. Bestela,

oso pertsona arruntak ginen, baina,
artean, musikan, nahikoa bereziak
izan ginen. Gu ez ginen eskolako ume-
ak. Imanol arkitekto bidean zihoan eta
ni, berriz, 11 urterekin ile apaintzaile
hasi nintzen. Prekarietate osoan, dena
utzi eta mundu horretan sartu ginen.
Hor egin genuen apustua, gure ideie-
kiko fidelak izan ginen, puska batean
gure erromantizismoagatik. Jo eta ke
ibili ginen, bizitza horretan joango ba-
litzaigu bezala eta, agian, horretan
joan zaigu...
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AMASA
KULTURA

Bizitza osoa musikari emana bizi
ondoren, erretiro duina geratu al
zaizu?
Ez dit lotsarik ematen esateak. Nik
erabaki nuen prekarietatea, tuntuna
nintzelako, segur aski. Ezin kexatuko
gara, ordea. Nik aukeratutako bizitza
da eta, egia da, gauza askori uko egin
behar izan diedala, kapritxo askori,
adibidez. Baina ez naiz damu, ezertxo-
taz ere. Zuk nahi duzun hori egiteko li-
bre sentitu behar duzu eta, libre izate-
ko, erosotasuna galdu behar duzu.
Talde batean sartuta zaudenean, edo
bikote ziur batean zaudenean, edo ge-
nero oso argia daukazuenean, edo nik
ez dakit zenbat gauzatan ziurtasun bat
daukazunean, esango nuke ez zarela
libre. 
Zure bizitzan zehar, libre izan za-
rela esango zenuke?
Bai. Libre. Eta saiatu naiz inori minik
ez egiten, baina hori ez da posible. Beti
egingo diogu norbaiti min, nahi gabe,
zeren gu ere minduta gaude; guri ere
gauzak etortzen zaizkigu akordura,
eta oso egoera muturrekoetan bizi
izandakoak gara. Egoera horiei aurre
egiteko, seguru asko, jende askori, edo
batzuri behintzat, min eman diegu. 
Publiko jakin batentzat pentsatuta
al dago larunbateko emanaldia?
Pubikoa ez da masa bat. Pertsona indi-
bidualak dira, norberetasun osoare-
kin. Amasako herrira etortzen den jen-
deak ziurtatuta edukiko du giro ona.
Behin etorrita, gozatuko dutela bada-
kit. Inguruko herrietatik ere gertura
daitezke, Lasarte, Andoain, Villabona
edo Tolosatik, nahi badute. Nik ez dut
publiko berezi bat, etortzen dena da
nire publikoa.

«Moda ez zait sekula inporta
izan eta, espero dudan bakarra
da, jendeak egin dudana
gustuko izatea »

«Zuk nahi duzun hori egiteko
libre sentitu behar duzu eta,
libre izateko, erosotasuna
galdu behar duzu »
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@TolosaldeakirolKirolak
Peru Labaka,
Soroaren bigarren
finalerdietan 
Erredakzioa Tolosa

M igel Soroaren Oroimenezko Ogi
Berri Torneoaren bigarren fina-

lerdiak jokatuko dituzte, bihar,
16:30ean, Tolosako Beotibar pilotale-
kuan. Eskualdeko pilotari bakarra
izango da jokatuko diren hiru partide-
tan: Peru Labaka zizurkuldarra nagu-
sien mailan ariko da. 
Lehenengo partida jubenilen mai-

lan jokatuko dute, Alberdi-Elosegi
(Ilunpe) De La Fuente (Buruzgain)-
Agirreren (Erreka) aurka. Jubenil mai-
lako lehenengo urteko bi aurrelari el-
kartuko dira, beren belaunaldiko one-
netakoak, eta enpresek begiz jota
dituztenak. Bi aurrelariak oso tekniko-
ak dira, tantoak bukatzen dakitenak.
Alberdi azpeitiarrak bere elkarteko
Elosegi izango du atzelari. Beste atze-
lariak, Agirrek, aurreko neurketan bi-
garren zati ona egin zuen. 

Bigarren partidan, etorkizunekoan,

Mata-Cordon (Oberena) bikoteak au-
rrean izango du Murua-Gartzia (Ber-
gara) bikotea. Bikote bakoitzak urte lu-
zez jokatu du elkarrekin eta, beraz, oso
ondo ezagutzen dira beren artean. Au-
rrelariak oso teknikoak dira, eta beren
mailako onenen artean daude. Murua
Diario Vasco Torneoko irabazlea izan
zen, eta Gartzia txapeldunordea. Cor-
don pilotari gogorra da, huts gutxikoa
eta kantxa asko hartzen duena, baina
Garciak kolpe handiagoa izan dezake. 
Nagusien mailan Peru Labaka (Zaz-

pi Iturri)-Zezeaga (Olaburu) eta Sala-
berria (Erreka)-Otaduy (Olaburu) ari-
ko dira, elkarren aurka. Azken aldian
ikustaldiak eskaintzen ari diren beste
bi aurrelari dira, batez ere Salaberria
goizuetarra. 
Atzeko koadroetan, Zezeagak bere

eguna badu, asko erabaki dezake, kol-
pe izugarria duelako. Otaduyk beti
erakusten du maila oso ona, bere es-
kuek errespetatzen badute. 

Maiz eta Esnaola,
Trinketeko finaletan 
Erredakzioa Irura

T rinketeko Kluben Arteko Gipuz-
koako Txapelketako eskuz bana-

kako finalak jokatuko dituzte, bihar,
Iruran, eta bertan izango dira Villabo-
nako Behar Zana elkarteko Arkaitz Es-
naola txaramarra eta Eneko Maiz bi-
llabonatarrak. 16:00etan hasita eta,
hurrenkera honetan, kadeteen, jube-
nilen eta nagusien 2. eta 1. mailako
norgehiagokak izango dira ikusgai,
Ametsa trinketean. 
Kadeteetan,  Mundarroko Eñaut Li-

zeaga eta Ekain Lizeaga ariko dira nor
baino nor. Jubeniletan Azkoitia klube-
ko Azkoitiak eta Gaztelekuko Huitzik
jokatuko dute finala. Nagusien biga-
rren mailan, Behar Zanako Esnaolak
Pagazpeko Huizi izango du aurrean.
Lehen mailan, berriz, Behar Zanako
Maizek Mundarroko Gurutzealde
izango du aurkari. 
Bestalde, xareko lehiari ekingo dio-

te asteburu honetan. 3 talde ariko dira,
multzo bakarrean. Otsailaren 24ra bi-
tarte ligaxka jokatuko dute, eta finala
martxoaren 3an izango da.

Gimnastika
erritmikoko
denboraldiari
hasiera

Belabieta Kirol Kluba (Komunitatea) Ibarra

Belabietako gimnastak gogotsu
daude, gimnastika erritmikoko

denboraldi berriari hasiera emateko.
Datorren igandean, urtarrilaren 20an,
Belabieta Kirol klubeko jubenil A eta
kadete B K1 taldeek parte hartuko
dute, Santurtzin antolatuko duten
jaialdian.  
Honakoak izango dira jaialdian par-

te hartuko duten gimnastak: Alazne
Iturbe, Alaitz Uzkudun, Laia Ortiz eta
Lide Lertxundik jubenil A taldean, eta
Maddi Iguaran, Olaia Gartziarena, Ga-
razi Jauregi, June Agirre eta Inko
Oruesagastik kadete B K1 taldean.
Joan-etorria egiteko Belabieta Kirol
Klubak autobusa antolatu du.

Bigarren egin 
du Ibarra
sokatira taldeak,
680 kilokoan
Erredakzioa Ibarra

Euskal Herriko Goma Gaineko So-
katira Txapelketari joan den aste-

an eman zioten hasiera. 680 kiloko
mailan Beti Gazte Lesakako taldea
izan zen irabazle, nagusitasun osoz,
eta bigarren Ibarra izan zen. Lesakako-
ek tiraldi guztiak irabazi zituzten, eta
15 puntu lortu zituzten. Ibarrak 12
puntu lortu zituen, lesakarren aurka-
ko bi tiraldiak galduta. Muruetak 9
puntu, Zuraidek 6 puntu eta Ñapu-
rrak-ek 3 puntu lortu zituzten. 
Igande honetan gizonezkoen 640

kiloko mailak eta emakumezkoen 540
kiloko mailak dute hitzordua, Mun-
gian. Ibarrako talde banak parte hartu-
ko du. Hiru jardunaldi dira guztira, eta
igandekoa lehenengoa izango da.
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KIROL AGENDA

TALDE
NAGUSIAK
LAUBURU IBARRA
Otxarte 
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Larunbatean, 18:30ean, 
Ibarrako Belabieta kiroldegian.  
LASKORAIN IKASTOLA
San Juan
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Larunbatean, 18:30ean, 
Tolosako Usabal kiroldegian.  

Eskoriatza
TEEP SAMANIEGO ORIXE 
Areto futbola. Gipuzkoako Liga.
Larunbatean, 16:30ean, 
Eskoriatzako kiroldegian.  

LAUBURU IBARRA
Trintxerpe 
Areto futbola. Gipuzkoako Liga.
Ostiralean, 21:00etan, 
Ibarrako Belabieta  kiroldegian.  

ANOETA FT 
Garoa Taberna 
Areto futbola. Gipuzkoako Liga.
Ostiralean, 22:15ean, 
Anoetako Abraham Olano kiroldegian.  

Navarvoley
TOLOBOLEI BIDEBIDE
Boleibola. Bigarren Maila.
Igandean, 12:00etan, 
Berriozarko udal kiroldegian. 

TOLOSA CF
Goierri-Gorri 

Futbola. Neskak. Euskal Liga.
Larunbatean, 17:30ean, 
Usabaleko futbol zelaian. 

Beti Gazte 
TOLOSA CF
Futbola. Mutilak. Erregional 
Ohorezko Maila. Larunbatean,
16:30ean, Lesakako Mastegi
futbol zelaian.   

Orioko FT
BILLABONA KE
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbatean, 18:00etan,
Orioko Mendibeltz futbol zelaian.

Ostadar
TOLOSA CF ‘B’
Futbola. Mutilak. Erregional
Preferentea. Larunbatean, 17:15ean,
Lasarte-Oriako Michelin zelaian.

INTXURRE KKE
Vasconia
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 16:00etan, 
Alegiako Elorri futbol zelaian. 

DANENA KE
Euskalduna
Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala.
Larunbatean, 17:45ean, Zizurkilgo
Elbarrena futbol zelaian
jokatuko da partida.

TOLOSA CF
Touring 
Futbola. Neskak. Erregionala Ohorezko
Maila. Larunbatean, 15:30ean, 
Tolosako Usabaleko futbol zelaian. 

Mutriku
INTXURRE KKE
Futbola. Neskak. Emakumeen 
Gorengo  Maila. Larunbatean, 18:30ean,
Mutrikuko  San Migel zelaian.  

BM Barakaldo 
TOLOSA CF
Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 18:00etan, Barakaldoko
Lasesarre kiroldegian. 

Urgatzi
TAKE REDLINE MEKANIKA
Saskibaloia. Mutilak. Lehen Maila.
Larunbatean, 18:00etan, Gasteizko
Olabide Ikastolan.  

TAKE
Ostadar
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako
Seniorrak. Larunbatean, 16:00etan,
Tolosako Usabal kiroldegian. 

ERO ETXE ELKARTEAREN
XXXII. KROSA
Igandean, Ero Etxe Elkartearen XXXII. Kro-
sa egingo dute Tolosako kaleetan. San
Frantzisko etorbidean izango da irteera eta
helmuga. 11:30ean, mutil infantilen irteera;
bi itzuli luze, 2.800 metro, egingo dituzte.
11:45ean, neska infantilen txanda; itzuli
motz bat eta luze bat, 1.950 metro.
12:00etan, mutil alebinen txanda; itzuli luze
bat, 1.400 metro. 12:15ean, neska alebinen
irteera; itzuli luze bat, 1.400 metro.
12:25ean, mutil benjaminen txanda; bi itzuli
motz, 1.100 metro. 12:35ean, neska benja-
minen irteera izango da; bi itzuli motz, 1.100
metro.  I. SAIZAR
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ERREZETA

Ziazerba eta oilasko
hanburgesak barrengorriekin

Z iazerba eta oilasko hanburge-
sak prestatuko ditugu, barren-
gorriez lagunduta. Oso erreze-
ta erraza da, eta familia guz-

tiak jateko modukoa.
Hasteko, ziazerbak edo espikanak

erregosiko ditugu. Niri ez zait gusta-
tzen ura erabiltzea, gainerakoan, han-
burgesak oso urtsuak aterako zaizki-
gulako. Olio tanta bat botako dugu zar-
tagin batean, eta bertan sartuko
ditugu ziazerbak, garbitu ondoren.
Handiak baldin badira
zatitu egingo ditugu.
Tapa jarri, eta bost bat
minutuz edukiko ditugu
sutan. Espinaka freskoak
di-da batean egiten dira.
Oilasko bularkia bi-

rrinduta eros dezagu eta,
ezin bada, birringai-
luan –irabiagailuak da-
karrenarekin, gutxinaka-
gutxinaka txikituz– edo

labanaz zati txikitan moztuko ditugu
bularkiak.
Beraz, prest ditugu ziazerbak, egosi-

ta, eta bularkia txikituta. Jarraian, ka-
tilu batean arrautza bota, eta irabiatu
egingo dugu, eta gatza eta ogi arraia-
tua botako dizkiogu, dena ondo-ondo
nahastuz. Atzetik, bularkia gatzarekin
nahastuko dugu eta, azkenik, ziazer-
bak gehituko dizkiogu. Guztiarekin
masa antzeko bat egingo dugu, eta
masa hori bolatxotan jarriko dugu. 

Niri hanburgesa txi-
kiak egitea gustatzen zait
eta, horrela, bigunxeago-
ak ateratzen dira. Bola-
txoak irinetatik pasatu eta
zapaldu egingo ditugu,
hanburgesak egiteko. Edo
albondiga moduan utz di-
tzakegu. Oilaskoa ondo
egiteko, olio dezenterekin
frijituko ditugu, zartagi-
nean.

AINTZANE ARTOLA

OSAGAIAK
HANBURGESAK
• 400 gramo oilasko bularki
• 200 gramo ziazerba edo espikana
• 3 goilarakada ogi birrindu (aukeran
baratxuri eta perrexiladuna)
• Arrautza bat
• Gatza
• 100 gramo irin

BARRENGORRIAK
• Kilo erdi bat barrengorri
• Tipulin bat
• Bi baratxuri ale
• Piper hautsa
• Garagardo lata bat

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

Barrengorriak
garagardoarekin
Barrengorriak handiak baldin ba-
dira, zati handitan moztuko ditu-
gu, eta tipulina eta baratxuriarekin
nahastu. Hauek, ordea, txiki-txiki
moztuko ditugu. 
Zartagin batean olio pixka bat ja-

rriko dugu berotzen, eta bertara bo-
tako ditugu tipulina eta baratxuria.
Bigun-bigun daudenean barrengo-
rriak gehituko ditugu, eta baita ga-
tza eta piper hautsa ere; Ibarran
egiten duten piper hautsa izan dai-
teke. Kolore pixka bat hartzen due-
nean, garagardo lata ireki, eta guz-
tia botako dugu. Su bajuan egosten
utziko ditugu barrengorriak eta,
guztia xurgatu duenean, jateko
prest edukiko ditugu. 
Aldez aurretik egin ditugun han-

burgesak bertan sar ditzakegu sal-
tsan nahi izanez gero, edo aparte
jan ditzakegu. 
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Etxean

Amari deitu diot ohetik, na-
giak kendu ezinik nabil, eta
berogailua pizteko esan diot.
Kafe makina martxan jartzea

ere ongi legoke, hemendik tartetxo
batera, ea etxea girotzen duen usain
goxoak esnarazten nauen oraingoan.
Pertsiana erdizka jaitsita utzi nuen
bart eta, eguneko lehen argiak logelan
sartzerako, nire atsedena eten da
gaur. Atzo hoztuta iritsi nintzen etxe-
ra, eta bertan ere ez zen giro; ohean
sartu arte ezin izan nuen nire gorpu-
tza epeldu. Presaren presaz, komune-
ko tapa ixteaz ere ahaztu nintzen. Be-
randu baino lehen, aita aspiragailua
etxean zehar pasatzen hasi da. Bazter
guztiak pasatu ditu, eta nire gela gera-
tzen zaio; ez dut jaikitzea
beste aukerarik ikusten.
Etxetik alde egindakoan,

horrelakorik berriz gertatu-
ko ez zitzaidala zin egin
nion neure buruari, XXI.
mendean ezin baikara ho-
rrela ibili. Etxeratu aurretik
piztuko ditudala berogai-
luak, mugikorraren bidez;
pertsianak eguzkia ezkutatu
bezain pronto, beren kabuz
itxiko direla; robot-aspira-
gailua ni etxetik kanpo na-
goenean bakarrik jarriko dela mar-
txan; komuneko beheko tapa bero-
bero egongo dela ni esertzerako eta,

amaitzean, goiko tapa automatikoki
jaitsiko dela imajinatu nuen. Ah, eta
kafea eta tostadak goizeko zazpietan
prest, lanera joan aurretik. Egun har-
tan, nire etxea domotizatuko nuela
erabaki nuen.
Etxe domotiko bat konektatutako

etxe bat da, ingurunearekin elkarre-
kintza bat izateko gaitasuna izan deza-
keena, eta mugikor edo beste gailu
elektroniko batetik kontrola dezake-
guna. Gauzak modu egokian konekta-
tuz gero, bizitza erraz diezagukeen
elementuek osatzen dute. Askatasuna
eta aukera berrien irekitzea batzuen-
tzat; kartzela baten barruan bizitzea,
besteentzat.
Gure inguruko pisu arruntetara az-

ken urteetan zabaltzen ari
den teknologia da, familia ba-
karreko etxebizitzetan urte
batzuk badaramatzana. Se-
gurtasun sistema automati-
koekin hasi zen dena eta, joe-
ra izan da, dena kontrolagarri
bilakatzea eta aginduak zen-
tralizatzea. Etxea sentsore
eta eragingailuz betez, gure
erosotasuna bilatzea izan da
sistema horren helburua.
Azken joera, ordea, pantai-

larik ukitu gabe, gure etxea
kontrolatzean datza. Gure bizitzara
iritsi dira, gure ahotsezko aginduei
men egiten dieten bozgorailuak.

Modu horretan, sukaldean ari naizela,
bozgorailuari erosketa zerrenda osa
dezan esan diezaioket, gatza amaitzen
ari zaidala konturatu naiz-eta. Egon-
gelako eserlekuan irakurtzen ari gare-
la, eguzkiak itsutzen baldin bagaitu,
pertsianak jaisteko, eta gure alboan
dagoen lanpara pizteko eska dezake-
gu. 
Asmakuntza hauekin, beti bezala,

tentuz ibiltzea dagokigu. Fabrikatzai-

leek diotenez, ez dituzte etxeko soinu
guztiak grabatzen; guk beraiei agindu
zehatz batzuk emandakoan bakarrik
egiten omen dute. Fededunik ba al da
gure artean? Duela urte pare bat, erro-
bot-aspiragailuak ekoizten dituen
marka ezagun batek prentsaurreko
bat eman behar izan zuen, hitz ema-
nez, ez zituztela salduko gure etxean
zehar mugitzean gailuak osatzen di-
tuen planoak. Nik ez nuen inongo du-
darik, prentsaurreko horren berri izan
nuen artean, behintzat. Entzuten gai-
tuzten gailuekin jarraituz, haurrentza-
ko diseinatutako panpin bat datorkit
gogora. Cayla nire laguna izena du ai-
patu jostailuak, eta gure txikiekin el-
karrekintza osatzea du helburu. Cay-
lak beren gustuen eta familiaren ingu-
ruan galdetzen die haurrei.
Alemanian debekatu egin zituzten,
umeekin zituzten elkarrizketak helbu-
ru komertzialarekin erabiltzen zituz-
tela argudiatuz. Horrez gain, ezin
dugu saihestu, sarera konektatuta da-
goen jostailu baten informazioa hac-
keatua izatearen arriskua.
Sar gaitezen ohean bada, eta bihar

goiza baino lehen hausnar dezagun,
goizeko kafea momentuan prestatze-
ak, eta berogailuaren goxotasunaren
zain egoteak izan dezakeen prezioaz.
Trapuzko panpinarekin lo egiten due-
nik bada, berari galde diezaiotela.

Teknogeek

ANDER
LORENTE
IRAKASLEA ETA 
INGENIARIA

Etxe domotiko bat
konektatutako etxe bat da,
ingurunearekin elkarrekintza
bat izateko gaitasuna izan
dezakeena, eta mugikor edo
gailu batetik kontrola
dezakeguna

ATARIA
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Bertakoa,
bertako
ostalariek

Tolosaldeko establezimenduek bertako produktuekin duten harremana
ezagutzeko ikerketa egin du Aztikerrek, Tolomendiren eskariz. Bertako

produktutzat zer ulertzen duten, bertako zein ekoizpen erabiltzen dituzten,
eta zein behar eta hutsune ikusten dituzten argitu du azterketak.

Alkizako Lete landetxean bertako produktuekin egiten dute lan. Irudian, otortu bat. TOLOMENDI
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Jon Miranda

H erriko eta inguruetako ekoizleek
egindako produktuak erostea». Ho-
rrela ulertzen dute, bertako pro-
duktua ikerketan parte hartu duten
hamar establezimendutatik zor-
tzik. Gainera, eskualdeko ostalarien

artean, oso orokortua dago bertako produktua sustatzea-
ren aldeko jarrera, eta balio erantsi moduan sumatzen
dute. Ezagutu ere, ezagutzen dituzte inguruko ekoizleak,
eta askok aitortu dute harremana dutela haiekin. Batez
beste, establezimenduek egiten di-
tuzten erosketen %31 herriko dende-
tan egiten dituzte eta, %10, zuzenean
ekoizleari erosita. Hala ere, tratua
bestelako hornitzaileekin dute,
gehienbat, Tolosaldeko ostalariek. 

Ikerketaren emaitzei begiratuta,
Tolomendik uste du eskualdean «oi-
narri sendoa» dagoela lanerako. «Es-
tablezimenduek badute sentsibilita-
tea gaiarekiko, eta esperientzia inte-
resagarriak izan dira orain arte. Hala
ere, iruditzen zaigu badagoela oraindik bide bat egiteko,
eta elkar ezagutza sustatzea da etorkizuneko erronka»,
esan du Ainhoa Zabala Tolosaldeko Landa Garapen Elkar-
teko teknikariak. Jan Tolosaldea egitasmoaren barruan,
ostalaritzan dabiltzan eragileekin lan talde bat osatuko

dute epe motzean, eta azterketan atera diren lan ildo nagu-
siei helduko diete. 

Tolosaldeko Elikadura Onaren Plangintzaren barruan,
2018ko ekintza planaren asmoetako bat zen, ostalaritzan
Tolosaldeko baserriko produktuen presentzia neurtzea,
orain arte horrelakorik egin gabe baitzegoen. «Aurrekaririk
ez zegoen, eta eskualdean erreferentziarik ez genuen. Os-
talaritza establezimenduetan bertako produktuen kontsu-
moari dagokion diagnosia egitea garrantzitsua iruditzen
zitzaigun, aurrera begira, horrek elkarlanean egin beharre-
ko ekintzak definitzen lagunduko digulako: bertako pro-
duktuen sustapena, ekoizleen eta ostalarien arteko hartu
emana, eta lankidetzarako oinarri bat eman dizkigu iker-
ketak», aipatu du Zabalak. 

Aztiker soziologia ikergunea arduratu da lana egiteaz,
2018ko ekainaren 22tik uztailaren 13ra bitarte. Gutun bidez
informatu zituzten establezimenduak egitasmoaz, eta
kontaktatutako establezimendu guztietatik %77,5ak eran-
tzun zieten ikerketa kuantitatiboari, telefonoz eta emailez.
Gehien-gehienak, %62, taberna eta jatetxeak izan ziren;
baina, inkestan parte hartu zuten, era berean, jatekoa ema-
ten duten taberna, sagardotegi, kafetegi, catering eta lan-
detxeek ere. Esanguratsua da , Tolomendik sustatutako
ikerketan parte hartzea erabaki zuten establezimenduen
ia erdiak, 21 urte edo gehiago daramatzatela negozioarekin
eta, aurrez, hamarretik seik, ez dutela bertako produktuak
baloratzeko jarduerekin inoiz harremanik izan. Erdiak bai-
no gehiago, gainera, Tolosako ostalariak ziren.

Eguneroko produktuak
Inkestan parte hartu duten establezimenduek hornitzaile-
ren bati erosita (%44,1) lortzen dituzte lehengaiak edo, bes-
tela, herriko denda txikietan erosketa eginda (%31,4). Ha-
marretik bakar batek baino ez dio, zuzenean, ekoizleari
produktua erosten. Hala ere, barazki eta lekaleen kasuan,
bikoiztu egiten da kopurua, %20,3k aitortzen baitute, zu-
zenean baserritarrari erosten dizkietela. 

Alde handia dago, produktuaren arabera. Barazkiekin
bezala, ogi edo zerealez ari garela edo, arrautzen kasuan,
establezimendu gehienek bertako produktuak erabiltzen
dituzte. Alderantziz gertatzen da edari, haragi, esneki eta
arrainaren kasuan. Produktu horiek erabiltzen dituzten
ostalariek ez diete bertako ekoizleei erosten. Nabarmena

da edariarena; hornitzaile berari es-
katzen diote, lautik hiruk.

Bertakoa hornikuntzaren zenba-
tekoa den kalkulatzeko eskatu diete
establezimenduei, produktuz pro-
duktu, eta, proportzioan aniztasun
handia badago ere, gehienek erditik
gorakoa dela esan dute. Gainera,
ikerketan parte hartu duten ostalari
gehienak (%56,9) duela hamarkada
bat baino gehiago hasi ziren bertako
produktuak erabiltzen, eta ohiturari

eutsi egin diotela esan nahi du horrek. Izan ere, establezi-
menduek adostasun handia erakutsi dute, asebetetze mai-
lari dagokionez. %93,3 «oso gustura» edo «gustura» daude
erabiltzen dituzten bertako produktuekin. Neurri batean
horregatik animatu dira ostalari berriak, bertako produk-

Produktu motak
baldintzatu egiten
du, kasu askotan,
ostalari eta
ekoizleen arteko
harremana
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tuak erabiltzera, bai baitago azken hiru urteetan hasi denik
ere (%21).

Asebetetze-maila altua erakutsi dute inkestatuek, neu-
rri handi batean, kalitatezko produktua baita bertakoa.
Ikerketaren atal batean, ostalarien %83,9ak aitortu dute,
kalitateak pisu nabarmena duela, zer erosi edo zer ez erosi
erabakitzerako orduan. Produktuaren prezioari ere begira-
tzen diote inkestatuek eta, neurri txikiagoan, arreta zerbi-
tzua egokia izateari, profesionaltasunari eta produktuaren
lurraldetasunari.

Ekoizleekin tratua
Aztikerrek garatutako ikerketan parte hartu duten 79 esta-
blezimenduek, bertako produktuen ekoizleekin duten ha-
rremanaz ere hitz egin dute. Salerosketak ahoz adostuta
egiten dituztela esan dute, hiru laurdenek. Gainerako
%21,9k, bertako produktuak hornitzaileen bidez eskura-
tzen dituztela esan dute, eta oso gutxi dira kontratupeko
salerosketa adostuta daukatenak.

Zabalaren esanetan, «azpimarratzekoa da», oraindik
ere, ekoizleen eta ostalarien arteko tratua ahozko hitzean
oinarrituta egotea. «Horrek erakusten du modu informale-
an eta, aldi berean, borondatean oinarrituta dagoela harre-
mana. Konfiantza dago erosle eta saltzailearen artean eta,
hori, gaur egun bizi dugun munduan, balore handia da». 

Berez, inkestan parte hartu duten establezimenduen er-
dik baino gehiagok aitortu dute, bertako produktuak lor-
tzeko zailtasunik ez dutela izaten. Bertako produktuak
erosterakoan hutsunerik nabaritzen ote duten galdetuta

Ostalariek bertako produktuak erabiltzeko ohitura dute eta ekoizleekin zuzeneko tratua dute. TOLOMENDI

ere, lautik hiruk ezezkoa erantzun dute. Eragozpenen arte-
an, %11,7k aitortzen dute, bertako produktuak garestiegiak
direla, gehienbat, haragi edo arrainari dagokionez; %8,8k,
berriz, diote bertako produktuen eskaintza murritza dela,
batez ere, edariei buruz hitz eginez gero; eta bertako pro-
duktuen eskaintza garaiaren araberakoa dela esan dute
%7,9k, gehien-gehienean, barazki eta lekaleei dagokienez.
Oso ostalari gutxik esan dute ez dutela bertako produktu-
rik kontsumitzen, ekoizlea ezagutzen ez dutelako, edo
haiekin harreman egiteko modurik ez dutelako. 

Balio eta jarrerak 
Balio eta jarrerei dagokionez, bertako produktuak susta-
tzearen aldeko posizionamendua nagusitu da, nabarmen,
eskualdeko ostalarien artean. Era berean, establezimen-
duetako arduradunek nabarmendu dute, bertako produk-
tuak erabiltzeak balio erantsi bat ematen diela beren nego-
zioei, nahiz eta, heren batek uste duen, bezeroek, oro har,
ez dutela apreziatzen bertako produktua, taberna edo jate-
txeetan eskaintzen dutenean. Baieztapen horrekin erabat
ados daude inkestatuen %5,2, eta ados %27,8; kopuru esan-
guratsua da, hortaz. 

Inkesta horrek eman dituen emaitzak ikusita, Tolomen-
di hasi da, dagoeneko, bertako produktuen erabilera susta-
tzeari begirako egitasmoak pentsatzen. Horiek guztiak es-
tablezimenduetako arduradunarekin adostu nahi dituzte,
epe motzera osatuko duten lan taldean. «Hornikuntzarako
dituzten behar zehatzen berri eman ahal izango dute eta,
modu horretara, ekoizleek euren produktuen banaketara-

TOLOSALDEA
ELIKADURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 18a
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79
PARTE HARTZAILE INKESTAN
Kontaktatutako establezimendu
guztietatik %77,5ek erantzun diete
Aztiker enpresak egindako galdeketari,
2018eko ekainaren 22tik uztailaren
13ra bitarte. Oso irudi zehatza dute,
bertako produktuaz: «herriko eta
inguruetako –eskualdeko edo Euskal
Herriko–ekoizleek egindako
produktuak erostea». %80,8k egin
dute, aukera horren alde.

%31,4
EROSKETAK DENDA TXIKITAN
Erosketak, gehienbat, hornitzaileren
bati erosita egiten dituzte
establezimenduek (batez besteko
pisua %44,1), baina askok herriko denda
edo denda txikiak aukeratzen dituzte
hornikuntzarako. Gehienbat, haragia,
arraina eta ogia dira bertako dendetan
erosten dituztenak. Barazki edo lekaleei
dagokienez, %20,3k zuzenean
ekoizleari erosten dizkiete.

ko bide berriak esploratu ahal izango dituzte. Gaur egun,
eskualdean, Lur lan kooperatiba izan daiteke adibideetako
bat. Baina, ostalariek duten lan egiteko modu horretara
egokitu beharko dute, aurrerantzean, baserritarrek», dio
Tolomendiko teknikariak.
Inkestan, bertako produktua sustatzeko hainbat modu

proposatu dizkiete establezimenduei, eta ñabardurak sor-
tu dira, formula bakoitzaren aurrean: ia guztiak ados dau-
de herritarren artean bertakoaren aldeko kanpainak abia-
raztearekin, edo bertako produktuen kontsumoa sustatze-
ko kanpainekin, baina aldeak sortzen dira,
establezimenduei begirako neurrien inguruan. Ostalariak
ez dira, hain nabarmen, ados azaldu bertako produktuen
komertzializazioa sustatzeko diru laguntza publikoak
ematearekin, edo bertako produktuak erabiltzen dituzten
establezimenduei hobariak ematearekin.
Zabalaren iritziz, eskualdeko ostalariak «modu natura-

lean» aritzen dira bertako produktuekin. «Urteak darama-
tzate modu horretan lanean, eta modu horretara ulertzen
dute beren zeregina, ekoizle eta kontsumitzailearen arteko
zubi gisa. Nabarmentzekoa da, bertako produktuen balioa
transmititzeko egiten duten lana: funtzio sozial ikaraga-
rria betetzen dute. Platerean jarri, eta eurek transformatu-
tako produktu horren atzean dauden balio guztiak trans-
mititzen dizkiote bezeroari: ingurumenarekiko errespe-
tua, bertako ekonomiaren garapena, praktika garbien
erabilera, elikagai osasungarri eta ziurren ekoizpena, ...
Elikadura Onaren oinarrian dauden printzipioak dira, ale-
gia». 

Tolosaldeko Elikadura Sistema Onaren
Egitasmoa

Jan Tolosaldea eskualde mailako estrategia irekia da,
non elikadura sistema osatzen duten eragile guztiak
hartu diren kontuan. 2017ko udazkenean jarri zuen
lehen mugarria: Jan Tolosaldeak eta Nirea Konpro-
misoak bat egin zuten, eskualdeko 13 udalerriren
atxikimenduarekin.  

Bertakoa sustatzeko kezka eskualdetik kanpokoa
ere bada, eta Jan Tolosaldeak bat egiten du nazioarte-
an eta EAEn garatutako hainbat egitasmorekin: Mi-
lango Ituna, 2015ean, eta Nazio Batuen Garapen Ja-
sangarriaren Helburuak, 2016an; edota EAE mailan
2017ko Eusko Jaurlaritzaren Elikadura eta Gastrono-
miaren Plan Estrategikoarekin, eta Euskadiko Elika-
dura Osasungarrirako Ekimena Programarekin. 

Gainera, 2015-2020 plangintza-n ere, Tolomendik
garatutako eskualdeko landa garapen programaren
barruan, kokatu behar da. Etorkizuneko eskualdeko
landa eremurako nahiak islatzen ditu programak, eta
Baserri iraunkorrak, herri iraunkorretanda leloa.

a014-019_ataria_Diseinua  2019/01/16  12:29  Página 4



18

TOLOSALDEA
ELIKADURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urtarrilaren 18a

«PERTSONEK ELKARRENGAN
SINESTEN DUTENEAN ATERATZEN

DIRA GAUZAK AURRERA»
SONIA TAPIA

OSTALARITZA ENPRESEN AHOLKULARIA

D onostiako Ostalaritza Eskolan egin zituen ikaske-
tak, Sonia Tapiak (Irura, 1978), eta praktikak Fron-
ton jatetxean egin zituen, Roberto Ruizekin. Gero,

lanean jardun zuen bertan, 12 urtez, eta beste hiru eman ditu
Solana 4 tabernan. Orain aholkulari dabil. 
Zer nolako aholkularitza ematen diezu, zuk, ostalari-
tza enpresei?
Urte guztiotan gauza asko egiten genituen, eta aholkularitza
eskatzen ziguten, batez ere, antolakuntzan aldaketak egin
nahi zituztenean. Formazioa ere eskaintzen dut. Orexako
ostatuan hasi ginen, oso esperientziz polita izan da. Erabat
berritu dute ostatua, eta esperientziarik gabeko jendearekin
abiatu genuen proiektua. Hortaz, formazioak integrala be-
har zuen, ez bakarrik sukaldaritza arlokoa, baita kudeaketa
mailakoa ere. Ostatuko arduradunak ingurukoak dira eta,
beraz, ezagutzen dituzte bertako ekoizleak. 
Ekoizleek ostalarien behar guztiak ase ditzakete?
Udan, esaterako, badituzte tomatea eta piperra, baina, gero,
neguan, ia ez dute ezer izaten. Baserria ez da torlojuak egite-
ko makina bat, eta garaian garaikoa eskaini beste erremedio-
rik ez dute. Sukalde baten funtzionamendurako behar den
hornikuntza guztia, ezin digute bertako ekoizleek soilik es-
kaini.
Nolakoa da ekoizlearen profila?
Gehienak adineko pertsonak dira eta, horietako askok, zori-

txarrez, utzi egin gaituzte. Orain hasten denak badu beste
ikuspegi bat. Esnea ekoitziz gero, hortik eratorritako pro-
duktuak egiten dituzte, esate baterako. Baserritarrek kon-
tuan hartu behar dute, kontsumo ohiturak aldatu egin dire-
la. Santa Luzia auzoan, adibidez, merkaturatzeko modu be-
rriak esploratzen ari dira gazte batzuk, barazkiekin. Formatu
berriak asmatzea da kontua.
Urte hauetan guztietan bertako produktuen erabilera
hazi egin dela esango zenuke?
Ez dut uste. Orain, bai, gehiago entzuten da. Orain oso mo-
dan dago Kilometro 0delako filosofia, baina hori bizitza oso-
an egin dute hemengo ostalariek. Are gehiago, beste aukera-
rik ez zegoelako. Gaur egun, telefono dei bat egin, eta hu-
rrengo egunean munduko beste puntako barazkiak
entregatzen dizkizute jatetxean, nahi duzun erakoak eta
nahi duzun bezala moztuta. Lehen horrelakorik ez zegoen. 
Zein balio du bertako produktuak?
Zaporea, gehienbat. Gaur egungo jende gazteak ez du hain-
beste nabaritzen aldaketa. Goizean, jaso eta gutxira, produk-
tua sukaldean edukitzea pribilegioa da. Beste kalitate bateko
produktuak dira. Hiru egunean, barazki askok izugarri gal-
tzen dute, eta atera berria den porru batek duen usaina pare-
korik gabea da. 
Nolako harremana izan duzu ekoizleekin?
Harreman zuzena. Guk tamaina jakin bateko kuiatxoak nahi
bagenituen, lehenago ateratzeko esaten genion ekoizleari
eta konpromisoa hartzen genuen prezio onean ordaintzeko,
tamainaz handiagoak balira bezala ordaintzeko, alegia.
Konpentsatu beharra daukazu. Lankidetza moduan ulertu
behar da tratua. 
Eredu bat izan daiteke Tolosako Babarrunarena?
Roberto Ruizek eta Xabier Goikoetxeak elkarrekin egin zu-
ten lana, itzela izan zen. Pertsonek elkarrengan sinesten du-
tenean ateratzen dira gauzak aurrera. Ekoizleengan sines-
ten ez baduzu, ez duzu aurrerabiderik izango beraiekin. He-
men egindako lanak erakutsi du, elkar hartu, gauza bera
defendatu eta, sinergiak sortuz gero, maila gorenera iristea
posible dela. 
Lan mahaian parte hartzeko asmoa duzu?
Bai. Agian egon daiteke ekoizleak ezagutzen ez dituen osta-
lariren bat baina, oro har, gurea eskualde txikia da eta elkar
ezagutzen dugu denok. Hainbesteko kalitatea duten pro-
duktuak esku-eskura edukitzea, benetako gozamena da. Ba-
dago zer hobetua, noski. Orain osasun arloari asko begira-
tzen zaio, eta baserritar asko dago, erregistro gabe. Guk, pro-
duktu horiek erosiz gero, isuna jasotzeko arriskua dugu.

J.M.

Urte guztiotan hainbat sukaldetan 
izan duen esperientziaren ondoren,
ostalaritza enpresen antolaketa eta
kudeaketarako aholkulari gisa dabil 
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«GUREAN ONENA PROBATZEN BADU,
GERO BEZEROAK ITSU-ITSUAN 

JOKO DU EKOIZLE HORRENGANA»
JAVI RIVERO
OSTALARIA

G etariako Elkanon hiru urtez lanean aritu eta, ondo-
ren, Ameztoy enpresan jardun zuen Javi Riverok
(Villabona, 1991), erosketa departamenduko ardu-

radun, besteak beste. Gorka Rico sukaldariarekin batera, To-
losako Aroztegieta kalean, Ama taberna zabaldu zuen duela
zortzi hilabete.
Nolako komunikazioa duzue zuek bezeroekin?
Guretzat garrantzitsua da, eskaintzen dugun produktu hori
identifikagarria edo ezaguna izatea bezeroarentzat. Jendeak
jakin behar du, nik ezer esan gabe, zer dagoen platerean. Guk
kartan ez dugu zehatz-mehatz azaltzen, zer den eskaintzen
duguna, horrek hainbat eratara interpretatzeko aukera ema-
ten baitu. Guk produktuaren izena jartzen dugu, bere horre-
tan; protagonismoa lehengaiari eman nahi diogu. 
Betetzen duzue funtzio sozial bat. 
Bai, guk horrela ulertzen dugu gure lana. Hornitzaileentzat
erakusleiho bat izan nahi dugu. Horregatik, produktuaren
izenarekin batera, kartan, hornitzailearen izena ere jartzen
dugu. Adibidea da olagarroarena: Manuela izena jarri ge-
nion, bera baita gure hornitzailea. Itsasoa nola dagoen galde-
tzen diogu eta, nahiz eta olagarrorik egon ez, Getariaraino jo-
aten gara, askotan, berarekin gosaltzera. Ekoizlearekin du-
gun harreman hori da guretzat inportantea. 
Bertako produktuaren bereizgarria kalitatea al da?
Guretzako ardatza da. Bertakoa izateak ez du esan nahi, de-

rrigor, ona dagoenik. Bertakoa eta txarra, egon, badago. 'Ber-
takoa' izenarekin, guk ez dugu produktua bakarrik identifi-
katzen, guretzako bertakoak dira, baita ere, ekoitzitakoaren
atzean dauden pertsonak, langileak, baserritarrak, enpre-
sak... Hemengo ekonomia sustatzeko zeregina ere badugula
iruditzen zaigu. Agian ez dugu den-dena bertako produktua
erabiliko, baina bai bertakoek saldutakoa. Jasangarritasun
sozial horri ematen diogu inportantzia.
Zein hornitzaile erabiltzen dituzue tabernan?
Guk taberna inguruan dauden harategi eta arrandegietan
egiten ditugu erosketak. 50 metrora dauzkagu denda horiek.
Andoaindik ekartzen dizkigute frutak. Larunbatero, Tolosa-
ko azokatik erosten ditugu barazkiak, daudenak. 
Ekoizleek beraiek dute informazio gehien, produktua-
ren inguruan. 
Bai. Gu, oraindik, ikasten ari gara. Ekoizleek dakite produk-
tua noiz dagoen ondo, eta sasoirik onenean dagoenean sal-
tzen digute guri. Guk ekoizleen kalitatearen transmisore
izan nahi dugu. Horregatik, tabernan dugun arbelean ekoiz-
learen izena jartzen dugu, badakigulako, bezeroak onena
probatzen badu, gero itsu-itsuan ekoizle horrengana joko
duela. Konfiantza sarea sortzea dagokigu.
Nahi bezainbeste bertako produktu dago?
Beste galdera batekin erantzungo dizut: zer da ba bertakoa?
Zenbat osagai dira, berez, bertakoak? Zenbat elaborazio dira
hemengoak? Bost ere ez nituzke aterako. Kontzeptu herme-
tiko bat ere ezin dugu eduki. Horretara mugatuko bagina,
bost plater bakarrik izango genituzke tabernan, eta jendea
oso azkar aspertuko litzateke, gaur egun oso azkar aspertzen
baikara edozer gauzarekin. Orain, hemen dagoen hori susta-
tzea da guretzat, bertakoa bultzatzea. Buruan dugun kaiola
ireki, eta kontziente izan gaitezen, erosketa-erabaki horrek
zein ondorio dakartzan. 
Eta, zein hutsune sumatzen dituzu ekoizleen aldetik?
Askotan, badirudi, bertakoa kontsumitu nahi izateak esan
nahi duela, esnea marmitatan eta astoz ekarri behar digutela
taberna atariraino. Ez. Bertakoek ere teknologia berriak era-
bil ditzakete, eta egokitu, garai berrietara. Badakigu zaila
dela, ekoizleek oso baldintza kaskarrak dituztelako lanera-
ko, eta irabazi oso eskasak. Baina, guri egiten dizkiguten exi-
jentziak ere handiak dira, osasun- aldetik, adibidez.
Jendeak baloratzen du zuek bertako produktuak era-
biltzeko egiten duzuen ahalegina?
Bai. Gainera, gu gazteak izateak ere balio erantsi bat ematen
diola esango nuke. Kalitatea bermatzen ari den talde gazte
bat ikusteak ilusioa egiten dio jende helduari, batez ere. 

Basque Culinary Center-en egin zituen
ikasketak, eta ekitaldietan otorduak
antolatzen irabazitako esperientziak
balio izan dio, taldeak zuzentzeko
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‘‘«KANARIETAN JAIO

IZAN EZ BANINTZ,
BESTELAKO
MUSIKA BAT

EGINGO NUKE»
PEDRO GUERRA
KANTAUTOREA

Pedro Guerra kanariarrak, Golosinas 2018 biraren barruan, kontzertu berezia
eskainiko du Tolosako Leidor aretoan, hurrengo ostiralean. Ibilbide oparoaz,

1995ean argitaratutako diskoaz, musikaz eta asmo berriez aritu da.

Josu Artutxa Dorronsoro

Estudioan erantzun dio deiari. Non bestela? Hizketan hasi
orduko, bistakoa da, oholtzan bezain zintzoa eta gozoa
dela telefonoaren bestaldean ere. Madrilen bizi da Pedro
Manuel Guerra Mansito (Güímar, Tenerife 1966) kanariar
kantautorea, eta gozokiak bezalako kantuak egiten ditu.
Jangarriak, behin eta berriz dastatzeko modukoak, eta

erraz erosten diren horietakoak. Mende erdia baino gehia-
goko historia du artistak, eta musika ulertzeko ikuspegi be-
rri bat erakutsi dio munduari.
Golosinasbakarka atera zenuen lehen diskoa izan
zen, duela bi hamarkada baino gehiago. Zergatik era-
baki duzu lan hura berrartzea?
Diskoa, berez, duela 23 urte argitaratu nuen, eta bi urte le-
henago heldu nintzen Madrilera, gitarra gainean hartu eta
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Kanariar Irlak atzean utzita. Orduan, abentura berri bati
ekin nion. Libertad 8 izeneko aretoan jotzen hasi nintzen
eta, haren inguruan, atmosfera bere-
zi bat sortzen ari zen, garai hartan
bertan kantuan aritzen ginenon la-
nari esker. Gero eta jende gehiago
bertaratzen zen; aretoa betetzen hasi
zen, eta joaten zirenek kantuen le-
trak ikasten zituztela konturatu gi-
nen. Halako batean, BMG Ariola dis-
kografikak kontratu bat sinatzeko
aukera eskaini zidan, eta horrela
suertatu zen diskoa grabatzeko auke-

ra. Denborarekin jabetu naiz, ausardiaz egin nuela graba-
keta hura, 1994ko abenduan, Madrilgo Cinearte antzokian.
Horrela sortu zen Golosinas, lehen aipatutako Libertad 8
aretoan bizi genuen giroa irudikatzeko asmoz. Niretzako,
bizitzan inoiz egin dudan lan garrantzitsuena izan da, neu-
re burua ezagutzeko, eta bide berri bat eraikitzen hasten ja-
kiteko.

Gitarra bat eta ahotsa entzuten dira diskoaren zati handi
batean, eta hori da nire estiloa markatzen duena. Orain,
plazaratu zenetik ia 25 urte bete direnean, kantu horiek be-
rrartzeko une aproposean nagoela iruditu zait. 
Iragana ahaztu eta etorkizunari begiratu behar zaiola
esan ohi da. Zuk, ordea, antzekotasunak ikusten ditu-
zu bi garai horien artean.
Ez dut uste iraganari begiratzea horren negatiboa denik.
Okerragoa da iraganean iltzatuta geratzea. Are gehiago,
atzean utzitakoa bergogoratzea edo berriro bizitzea, osa-
suntsua iruditzen zait. Niri oso ondo datorkit, zerbait be-
rria egin nahi dudan bakoitzean, atzera begiratzen baitut;
lehenago egindako horretara itzuli eta berrikusi, ez errepi-
katzeko.

Aitortu behar dut, 1990eko hamarkadan, krisi egoera ba-
tetik irten nahian genbiltzala, eta gaur egun ere antzeko
prozesu batean gabiltza. Beraz, badira zenbait antzekota-
sun bi garai horien artean, nahiz eta, beharrei edo ohiturei
erreparatuz gero, oso desberdinak izan. Bada paralelismo
moduko bat bien artean. Beraz, ez dut uste diskoa zaharra
edo arrotza geratu denik.
Eta, zein dira garai haiez dituzun oroitzapenak, bai
musikalki, bai testuinguruari dagokionez?
Orokorrean, oso oroitzapen onak ditut. Irletatik ateratze-
an, nahiko despistatuta heldu nintzen Madrilera. Ordura-
ko, baina, banituen kontaktuak, eta ezagunak nituen zen-
bait artista, Sabina,Victor Manuel eta Ana Belen, besteak
beste. Azken biek, gainera, Contamíname kantua grabatu
zuten, geroago, elkarrekin. Hori guztia irakite baten antze-
ko zerbait izan zen niretzat; gauza gehiegi eta abiadura az-
karregian gertatzen ziren garaian. Horregatik, maitasun
handiz gogoratzen ditut urte haiek.
Azpimarratzekoa da, zure kantu gehienek letra pro-
pioa dutela. Nolakoa da, esaldi batetik hasita, abestia
erabat idatzi bitarteko prozesu hori?
Esan behar da, oso goiz sartu nintzela musika munduan. 13
urterekin gitarra jotzen hasi nintzen, baita nire lehen oler-
kiak idazten ere. Nerabe bat nintzen oraindik. Halako bate-
an, Silvio Rodriguez eta Pablo Milanes artisten musika des-
kubritu nuen. Niretzat zerbait magikoa izan zen. Haiek,
kantuak idazteko zuten moduagatik txundituta utzi nin-
duten, eta olerkiak idazteko nahiz musika sortzeko nituen

afizioak nahas nitzakeela pentsatzen
hasi nintzen. Beraz, idatzitako testu
bakoitzaren gainean, gitarra sartzen
hasi nintzen, eta horrela sortu ziren
lehen kantuak. Garai hartan, institu-
tora joan eta ikasketak egiteaz gain,
hainbat ordu eskaintzen nizkion gi-
tarra jotzeari. Egun osoa igarotzen
nuen letrak eta olerkiak sortzen eta
kantu berriak konposatzen.
Afizioa ofizio bilakatu den arte.

«Afizioa ofizio bilakatu
da orain, musikariona
praktikatuz eta
entzunez ikasten
den ofizioa baita»

107.6 fm .www.ataria.eus 
2019ko urtarrilaren 18a
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Esan daiteke baietz. Afizio horrek eta  sartutako ordu guz-
tiek, ofizioaren barrunbeak ezagutzera eraman naute. Mu-
sikari edo kantautorearena, praktikatzen eta entzuten
ikasten den ofizioa da. Miresten dituzunen eta zure aurre-
tik sortu zutenen egiteko moduak argitzen saiatuz, ikasten
da.
Sarean ikusgai dauden zure kontzertu zaharretako
bideoetan, publikoarekin kontaktuan egoten saia-
tzen zarela ikusten da, umore ukituak ere uztartuz.
Badakizu zer gertatzen den? Nik ez dut batere gustuko kan-
tatzera irten, eta «Kaixo!» sinple batekin hastea. Edo ezer
esan gabe ekitea. Beraz, oso garrantzitsua da kontaktu hori
izatea, hasieratik, gainera. Artista batek, bakarrik aritu be-
har duenean, begirada guztiak bereganatzen ditu eta, ho-
rrelakoetan, musika jotzeaz eta abesteaz gain, ezinbeste-
koa da pixka bat antzeztea. Badira artista asko, hasieratik
amaierara bitarte, abesti guztiak bata bestearen atzetik in-
terpretatzen dituztenak, tartean ezer esan gabe, edo ezer
gehitu gabe. Niretzat oso arraroa da hori. Ezin dut horrela-
korik egin. Hortaz, bizpahiru abestiz behin, zerbait konta-
tu beharra sentitzen dut. 
Hori, azkenean, artista bakoitzaren izaeraren parte
izango da, ezta?
Hala da, bai. Gainera, nik emankizunean zehar gehitzen
ditudan umore ukituek, intentsitatea apur bat jaisten du-
tela iruditzen zait, edo hala nabari dut behintzat. Jakitun
naiz, nire kantuek pisu handia dutela eta, are handiagoa,
bata bestearen segidan, ezer gehiago gehitu gabe, jotzen
baditut. Hori dela eta, monotonia hori hausten saiatzen
naiz, hitz egitearen bitartez, kantuak tartekatuz edo umo-
rea gehituz. Publikoarekin harremanik edo konexiorik
izan ezean, bi aldeen artean distantziazko hesi bat altxa-
tzen denaren sentsazioa izaten dut. Hortaz, kontzertua
zerbait interaktiboa izan dadin gustatzen zait.
Bira berri honen kontzertuetan ere, bilatzen duzu
kontaktu hori?
Orain arte, sei kontzertu eskaini ditut, azaroan, Kanariar
Irletan. Madrilen, asteazkenean eskaini nuen beste bat.
Gaur Valentzian arituko naiz eta, datorren ostiralean, be-
rriz, Tolosan. Beraz, orain arte eskaini ditudan kontzertu
gutxi horietan, ezin izan dut askorik ikusi.

Kontzertuetako errepertorioari dagokionez, lehen za-
tian, Golosinas diskoko kantuak jotzen ditut; bigarrenean,
berriz, nire ibilbidearen errepasoa egiten dut. Hasieran,
baina, zati handi batean, gitarrarekin bakarrik aritzen
naiz, 40 bat minutuz. Ondoren, baxua eta bateria gehitzen
dira eta, bandaren laguntzarekin, lehen zatiari amaiera
ematen diogu. Eta, bigarren zatia banda eta guzti jotzen
dugu. Egia da tarte horretan presio handiagoa dudala, par-
te hartzea handiagoa delako. Bira honetan, esaterako, Ka-
nariar Irletan jotzen aritzea oso berezia izan zen niretzat,
etxean aritzeaz gain, ikus-entzuleek nirekin batera kanta-
tu zutelako, hain justu, lehen zati horretan.
Banda, gainera, laguntza moduko bat izango da zure-
tzat, ezta?
Noski. Ohituta nago bakarka aritzen, gitarrarekin bakarrik
urte asko daramatzadalako. Bandarekin aritzeak esperien-
tzia berriak probatzeko aukera ematen dit, eta horrelako
musikariekin batera jotzea, benetan, luxu bat da.

EAEn, ‘Golosinas2018’birako lehen kontzertua izan-
go da Tolosakoa. Lehenago inoiz izan al zara?
Uste dut Tolosan lehenago jo nuela, duela urte batzuk. Be-
raz, ez da lehen aldia izango. Eta, besteak beste, Bilbon,
Gasteizen eta Donostian ere aritu izan naiz askotan. Bil-
bon, gainera, martxoan ere ariko naiz.
Eta, nolakoa izan da publiko euskaldunak emandako
erantzuna?
Izugarria, benetan. Beti miretsi izan ditut bertako zaleak.
Nik, gainera, gaztetatik jaso izan dut euskal musikaren ko-
rronteen berri. Taller Canario taldean aritu nintzen 8 urtez,
Madrilera lekualdatu aurretik eta, orduan, Rogelio Botanz
musikari legazpiarra izan nuen taldekide. Perkusioa jotze-
az gain, abestu ere egiten zuen. Bere diskoei esker, euskal
talde eta bakarlari askoren berri izan genuen; besteak bes-
te, Oskorri edota Ruper Ordorika. Haiekin oso harreman
ona dut oraindik, eta euskaraz kantatzera ere ausartu nin-
tzen behinola. Bestalde, Anjel Illarramendi musikagile za-
rauztarrarekin ere kolaboratu nuen behin. 
Tolosan euskaraz kantatzera ausartuko zara?
[Barreak] Ez, kantuen zerrenda konkretu eta itxi bat dara-
madalako. Gainera, bandarekin joko dut eta, beraz, ez naiz
jotzen dugun horretatik kanpo ezer egitera ausartuko. Bai-
na, aitortu beharra daukat ez litzaidakeela batere axolako.
Esaten dute garai mugituetan eta globalizazioak iren-
tsitako urteetan bizi garela. Zein da kantautore edo
sortzaileak egun bizi duen egoera?
Sortzaileak beti egon dira, eta beti egongo dira hor. Egia da,
guk komunikabideen etengabeko eraginetik soilik jaso-
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tzen dugula informazioa. Hala ere, sortzaile bakoitzak bere
zirkuitu propioa eta sentimenduak adierazteko modu pro-
pioak ditu. Jendeak kantuak egiten jarraitzen du, sortzaile
eta olerkari oso onak daude, baita letra ederrak idazten di-
tuen jendea ere. Egia da, garaiak aldatzen ari direla, eta jen-
dea testuinguru berrietara moldatzen dela, baina beti dau-
de gauza oso interesgarriak. 
‘Golosinas’ diskoaren kasuan, hainbat melodia eta le-
tra sartu zenituen, baita erritmo nahasketa batzuk
ere. Betidanik izan duzu estilo propio bat edo, urteak
pasatu ahala, aldatzen joan zara?
Esango nuke, nire lehen kantuak idatzi nitueneko estilo
bera mantentzen dudala. Egia da, urteak pasatu ahala,
gauza berriak gehitzen joan naizela. Hasi nintzenean, ku-
batar erritmoak izan ziren nire eragin handiena. Brasilgo
eta Argentinako musikaren ezaugarriak ere gehitzen joan
naiz pixkana, horiek entzuten joan naizen bitartean. Kana-
riar Irletako folklorearen influentzia ere izan dut, baita
bestelako estilo, erritmo eta melodiena ere.
Urte hauetan guztietan, kantuak egiteko nire modua ez

da inoiz aldatu, baina korronte berriengandik jasotakoa
gehitzen saiatzen naiz, posible den heinean. Eguneratuta
egoten saiatzen naiz, gainera.
Aditu askoren arabera, erreferente nagusienetako
bat zara, Kanariar Kantugintza Berria belaunaldia-
rentzat. Zer eman dizute, urte hauetan guztietan, Ka-
nariar Irlek?
Dena. Ni naizena naiz, bertan jaio nintzelako, eta bertan
urte luzez bizi izan nintzelako. Egia da, hemendik urte ba-

tzuetara, Kanarietan bizi izandako urte kopuru bera bete-
ko dudala Madrilen, 1993az geroztik bertan bizi naiz-eta.
Urte horiek, ordea, ezinbesteoak izan ziren niretzat. Bertan
jaio izan ez banintz, bestelako musika bat egingo nuke.
Bertan izandako esperientzia eta gertaera guztiak bizi izan
ez banitu, eta kanariar kulturaren eta bizitza ikusteko
modu horren parte izango ez banintz, ez ginateke Pedro
Guerraz ariko. Inoiz ez diot uko egin aukera horri, ez dut
inoiz baztertu, eta oso kontentu eta harro nago.
‘Urte berria, asmo berriak’ dio esaerak. Zuk, ordea,
orain birarekin amaitu nahiko duzu. Baina, aurrera-
go zer? Zer darabilzu buruan?
Orain bira besterik ez dut buruan. Baina, bidaia eta bidaia
artean, estudiora bisitatxoak egitea gustatzen zait, kantu
eta letra berriak sortzeko, eta baita lehengo kantuak berrar-
tzeko ere. Etengabe sortzen eta musika jotzen aritzea oso
gustuko dut. Beraz, bira aurrera doan bitartean, erronka
berriak eta asmo berriak aztertzen joango naiz, nire hu-
rrengo proiektua izango dena irudikatzen, alegia. Dudarik
gabe, kantu berriz osatutako diskoa izango da.
Sortzaile izateari eutsiko diozu, beraz.
[Barreak] Noski. Hori ez dut inoiz galduko. Hori betirako
geratzen da hor, eta gogotsu nago berriz ekiteko.
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«Publikoarekin harremanik
edo konexiorik izan ezean,
tartean distantziazko hesi
bat altxatzen denaren
sentsazioa izaten dut»

«Ez naiz ausartuko
euskaraz kantatzera, kantu
zerrenda konkretu bat
dudalako, baina berez, ez
litzaidake axolako»
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‘Ezekiel’

Ezekiel izeneko nerabe bat bere etxean
bizi da, amarekin eta arrebarekin.
Egun osoa lagunekin pasatzen du eta,

hala ez bada, nesketan pentsatzen. Egun
batean, Ezekiel eta bere lagunek apustu bat
egiten dute, apustu arriskutsu bat. Liska-
rrak, momentu deserosoak, maitasuna, ha-
serreak...Hitz batean esanda, nerabezaroa
da liburuan aurkituko duguna.

Istorio entretenigarria da Ezekielena, eta
intriga puntu bat ere atera dio Jasone Osoro
idazleak. Gainera, gure adinean pil-pilean
dauden gaiak jorratzen ditu, gazte hizkeran. Horrez gain, li-
burua kapitulu motzetan banatuta dago eta erraz irakur-
tzen da. Animatu eta zabaldu Ezekiel, bere abenturez goza-
tzeko.

ZUHAITZ DORRONSORO (2.DBH)

I storio honek lantzen dituen gaiak
maitasuna, nerabezaroa, familia ere-
dua, laguntasuna eta sexualitatea

dira. Ezekiel aurkezten digu liburuak,
bere amarekin eta arrebarekin bizi
dena. BEre gelako neska bat du gustu-
ko. Bere lagun kuadrillakoekin egiten
duen apustuak bizitza nahasiko dio eta,
horren ondorioz, hainbat arazotan sar-
tuko da. Niri Ezekiel liburua asko gusta-
tu zait, istorioa kontatzeko erabiltzen
duen moduak erakarri nau, batez ere.

Gainera, kapitulu bakoitzaren amaieran uzten den
misteriotxoak gehiago irakurtzera bultzatzen zaitu.
Egon zaitezte ziur, liburua hasten duenak bukatu ere
egingo du. Benetan gomendatzen dizut!

BEÑAT BEOBIDE (2.DBH)

‘Aupa
etxebeste!’

Pelikula honetan familia bat agertzen
da, familia gezurtia, aberatsen itxura
eman nahi duena, gezur batean bizi

dena. Diru guztia galtzen dute eta oporrak
bertan behera uzten dituzte, beraz, etxean
pasatuko dituzte, ezkutaturik. Patriziok,
Maria Luisak, Iñakik eta aitonak oso modu
xelebrean jarduten dute. Familia beldur da,
jendeak dirurik gabe daudela deskubritze-
aren beldur. Itxurakeriaz, gezurraz eta lo-
tsaz hitz egiten digu pelikulak.

Asier Altuna eta Telmo Esnalen film
honetan gauza asko gertatzen dira. 
Familia oso xelebrea da, edozer gauza
egiten dute bizilagunek beren gezurra
ez deskubritzeko. Oso erritmo azkarre-
an dago kontatuta istorioa. Oso gomen-
dagarria da, komediazko filmak gustu-
ko dituzten ikusleentzat.

IRATI ALONSO ETA JULEN MATEOS, 2.DBH

I storio guztiak bezala, hezur-haragizko
gizon batekin hasten da pelikula hau,
deabrua beldurtzeko modukoa: erre-

mentari bat! Egun batean, diputazioko
komisarioa etorriko da herrira, erremen-
tariarengana. Uxue, herriko neska bat,
bahituta omen dauka, deabruarekin ba-
tera. Egia izango al da? Zer pasatuko ote
da?

Film hau oso ona da , izan ere, haur

ipuin bat pelikula interesgarri bihurtzeko
trebetasun handia izan du egileak. Gerta-
kari oso interesgarriak ditu; gelditzen ba-
duzu, jakin-minarekin geratuko zara. Ba-
tzuetan beldurgarria da, besteetan barre-
garria. Adin guztietarako gomendagarria.
Ikustera gonbidatzen zaituztegu!

BEÑAT BEOBIDE ETA OIER IRIARTE, 2.DBH

‘Errementari’
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BIOANIZTASUNETIK

Bizitzaren
azeleragailua

E z naiz autoetan aditua, baina
badut gidabaimena eta, agian,
berotuz gero, autoaren aurre-
ko kristalaren garbigailuak al-

datzeko gai naiz. Eskuinean zapaltzen
dena azeleragailua dela ere badakit,
eta horrek abiadura handitzen duela.
Azeleragailu hori gizakiaren asmaki-
zuna zela pentsatzen zenutenok, ba-
duzue orain zer pentsa, zeren, azele-
ragailua orain dela milioika urte bizi-
dunek asmatu bait zuten, eta hari
esker zaude, zu, primate arraroa,
egunkari bat hartu eta betaurrekoen
atzetik irakurtzen. 
Imaginatu lehen Lur planeta hura,

itsasoz josia, tenperatura epel eta go-
zoduna, baina ia bizidunik gabe; itsa-
so bero ia hila, zelula txiki soil batzue-
kin, salda bero hartan igerian. Saldan
agertzen diren arrautza egosi zatitxo-
en moduan, gora eta behera. Zelula
haiek inguruko beste zelulen honda-
kin eta hildako zatiak jaten zituzten
eta, tamaina potoloa hartzen zutene-
an, bitan banatzen ziren, eta hara: bi
zelula sortzen ziren. Eta, milioika ur-
tean horrelaxe jarraitu zuten; nahiko
bizitza aspergarria, egia esan, itsaso
epel batean, zure berdin-berdinak di-
ren beste zelulekin igerian. Apur bat,
igandean, arratsaldeko zazpietan, ta-
bernatan egoten den giro moduko bat,
denborari begira, astelehen madarika-
tuaren zain. Beraz, itsaso aspergarri
hura, zelula berberez josita zegoen.
Hala ere, bizitzak akatsak egiten ditu
eta, tartean, zelula batetik bi zelula
berdin-berdin sortu ordez, bat ezber-
dinxeagoa atera zitekeen, adibidez:
besteak baino handiagoa, ja-
nari gutxiagorekin biziraun
zezakeena edo, atzekaldean,
ziztu bizian igeri egitea ahal-
bidetzen zion isats bat zue-
na. Berrikuntza horiek,
gehienetan, ez ziren egokiak
eta pairatzen zituen zelula
gizarajoa hil egiten zen segi-
tuan. Baina, tartean, aban-

taila eman zion berrikuntza bat izan
zen, eta zelula hori ugaldu egin zen,
bere moduko zelula arraro gehiago
sortuz, eta itsaso epel klonikoari bizi-
tasun bat emanez; txuleta baten gai-
nean topatzen duzun ustekabeko gatz
alearen moduan. 
Egun batean, orain miliokia urte,

noski, zelula bat, Joxe deituko diogu-
na, beste batengana hurbildu, Mari-
kruz deituko diogunarengana, eta
esan zion: «Nahik al ditun nire gene
batzuk probatu?». Eta, Marikruzek,
baiezkoa eman zion. Hori, historiako
lehen ligoteoa izateaz gain, sexuaren
asmakizuna izan zen. Zeren, Joxeren
geneak eta Marikruzenak nahastu
egin ziren eta, bat-batean, Euxtakio
zelula txikia jaio zen, ez Joxeren, ez
Marikruzen antzarik ez zuena, erabat
ezberdina, itsaso kloniko hartan. El-
kartruke edo lehen praktika sexual,

hura milaka aldiz egin zen,
geneak koktel batean nahas-
tuz eta, Euxtakioren ostean,
beste milioika zelula txiki
sortu ziren, guztiz desberdi-
nak. Batzuk, beren ezaugarri
berritzaileekin, segituan hil
ziren, baina, gutxi batzuk,
ezaugarri abantailatsuz josi-
ta jaio ziren, eta ugaltzen

hasi, ezberdintasun horiek gehiago
areagotuz, itsaso berdin hartan. Pare
bat milioi urteren ostean, itsaso asper-
garri kloniko hura, larunbat gaueko
Tolosako taberna bat bihurtu zen, eta
aldakortasun haiek lehen animalai eta
landareak sorrarazi zituzten; eta ho-
rrekin, dakigun bezala, lehen intsektu,
arrain eta gu bezalako bizidunak, oso
denbora gutxian. 
Sexua ez bazuten asmatu, aldakor-

tasun horiek sortzeak denbora asko
emango zuen, baina, sexuarekin, ge-
neak elkartrukatu, nahastu eta jirabi-
ratuz, posible zen aldakortasun mor-
doa gertatzea. Eta aldakortasun haie-
tatik sortu zen, gaur egun ezagutzen
dugun Lur planetako bizitza. 
Beraz, beldurrik gabe esan dezake-

gu, sexua bizitzaren azeleragailua izan
zela, bizitzari aldakortasuna eman
ziola, eta aldakortasun horren seme-
alabak garela. 
Horrenbestez, modan dagoen al-

derdi voxkatu batek, liburu sakratu
batek nahiz beltzez jantzitako gizonek
sexua txarra eta ekidin beharrekoa
dela esaten badizute, ez egin kasurik,
eta eman azleragailua zure bizitzari,
horri esker gaude-eta, zu eta ni, prima-
te arrarook, mundu honetan… Eta ez
liburu batek dioenagatik! 

JON ANDER
GALARRAGA
BIOLOGOA

ATARIAA
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OSTIRALA
URTARRILAK 18

ALEGIA
22:30. Kontzertuak gaztetxean: Mice eta
Pelax. Sarrera: 5 euro.

ALTZO
19:00.Bideo-maratoi festa, Batzarremuño
kulturgunean. Aurkeztutako bideo guztiak
ikusiko dituzte, eta sari izendapenak
iragarri.

ANOETA
18:30. Liburu aurkezpena gaztetxean:
Pitzatu. Gazte Boterez Euskal Herria
eraikitzen.
19:00.Kontzertua: Kukuak kantuz eta
Ibarrako abesbatza, Mikelasagasti
auditorioan. 

BALIARRAIN
18:30.Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Zartagi jatetxean. 

BERASTEGI
21:30.Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Urepel elkartean. 

IKAZTEGIETA
19:00.Hitzaldi zikloa, udaletxean:
Etxebizitza bizimodu. Zeraingo alokairu
sozialaren eredua izango dute hizpide.
20:30. Herrigintza elkartearen urteko
batzar orokorra.
22:30.Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Ostatu tabernan. 

LARRAUL
22:00.Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Kattillutxulo elkartean. 

TOLOSA
17:00.Potato buruak ikastaroa,
Topagunean, 12-17 urte bitarteko
gaztetxoentzat. 
17:00. Tolosaldeko gazte mugimenduko
jardunaldiak antolatzeko, asanblada irekia
antolatu dute, Abastos eraikinean.
18:00. Liburu aurkezpena: Besteak ez
bezalako bidaia. Amaya Alvarez ipuinaren
idazlea bertan izango da eta, gainera,
aldamenean izango ditu Porrotx pailazoa
eta Elisabeth Agirretxe ere.
20:30.Rita arrastoan sartzenantzezlana,
Leidorren, Aitziber Garmendiaren eta

Joseba Apaolazaren eskutik. Sarrerak:
Leidorren eta kutxasarrerak.net-en.
21:00. II. Mahai Tenis txapelketa,
Bonberenean. 

ZIZURKIL
17:00.Elizpe erretirodunen elkartearen
batzar orokorra, beren egoitzan. 

LARUNBATA
URTARRILAK 19

AMASA-VILLABONA
10:00. Martxoaren 8ko greba feminista
antolatzeko asanblada irekia, Aiztondo
bailarako emakumeentzat. Errebote
plazako balio anitzeko gelan izango da.
20:00. Amaia Zubiria eta Edorta
Amuruaren kontzertua, Amasako elizan.
Sarrera doan.

ASTEASU
15:45.Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Iturri Ondo tabernan. 

IBARRA
IKASLE EGUNA
11:00. Hitzaldia langileen independentziaz
(Kolitza).
13:00.Bertso bazkaria. Bokadiloak 3

euroan, eta su eteneko bertsolariak giroa
goxatzen.
15:00.Maravillas aurrera! Iruñeko
Maravillas gaztetxearen aldeko
manifestaziora joateko autobusa, 8 euroan.
tolosaldeakoia@gmail.com-era idatzi.
Izena emateko azken eguna, urtarrilaren
18a.
20:00.Bueltako autobusa Iruñean.
22:00.Afaria, bokadiloak 3 euroan (aukera
beganoa). Gero, kontzertuak: Eztena,
Bedeinkatuak eta Bassagaineko Selektak:
Lilith, Rumi eta Dabu.

TOLOSA
11:00.Eee!ntzun, kirolaren benetako
balioen aldeko Haka, Trianguloan. 
11:30. Bisita gidatu antzeztuak, Topic-en.
Prezioa: 7 euro helduak eta 5 euro haurrak. 
12:30/15:30. Go!azen 5.0antzezlana,
Leidorren. 
12:30/14:00. Manu Azkarateri elkartasun
ekitaldi eta bazkaria, Oargin. 
16:30. BIrZIklatu azoka, Berdura plazan,
Ana Yurd elkarteak antolatuta. 
19:00. Ataria Bertso Jaialdia, Leidorren.
Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Amets
Arzallus, Oihana Iguaran, Nerea Ibarzabal
eta Haritz Mujika. Gai jartzailea, Amaia
Agirre. Sarrerak agortuta. 
22:30. Mugaldekoak taldearen kontzertua,
Bonberenean. Sarrera: 5 euro.

‘RITA ARRASTOAN SARTZEN’, GAUR, LEIDORREN
Aitziber Garmendia eta Joseba Apaolaza aktoreek Rita arrastoan sartzen obra antzez-
tuko dute, gaur, Leidorren. Aparteko bi mundu irudikatuko dituzte, ikasle eta irakaslea-
ren paperean. Sarrerak: Leidorreko leihatilan eta kutxasarrerak.net atarian.  ATARIA
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ZINEMA

EL GRAN BAÑO
Larunbata (19:30 eta 22:00)
Igandea (19:30)
Astelehena (21:00),
ikuslearen eguna. 
Gurea, Amasa-Villabona.

ASTERIX. EDABE 
MAGIKOAREN
SEKRETUA
Igandea (17:00).
Haur zinema
Gurea, Amasa-Villabona.

PLOEY, EZ DUZU INOIZ
BAKARRIK EGAN
EGINGO
Igandea (17:00)
Leidor, Tolosa.

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko urtarrilaren 18a

AGENDA

ZIZURKIL
11:30. Gantxillo tailerra egingo dute, Plazida
Otaño liburutegian. Buffa eta txanoa egiten
hasiko dira. 

IGANDEA
URTARRILAK 20

BERROBI
11:00. San Sebastian eguneko meza
nagusia.

LEABURU-TXARAMA
11:30. San Sebastian eguneko meza
nagusia, San Sebastian ermitan.
Ondoren. Herriko dantzarien saioa, eta
hamaiketakoa herriko ostatuan.

LIZARTZA
16:30. Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa, Joxemari tabernan. 

ORENDAIN
11:00. Herriko plazatik kalejira, trikitilariekin,
ermitaraino.

11:15. Meza San Sebastian ermitan. 
Ondoren. Hamaiketakoa eraikin berrian. 
14:00. Bazkaria Eltxo elkartean. 

TOLOSA
11:30. Ero Etxe elkartearen XXXII. krosa.
11:30ean, mutil infantilak; 11:45ean, neska
infantilak; 12:00etan, mutil alebinak;
12:15ean, neska alebinak; 12:25ean, mutil
benjaminak; 12:35ean, neska benjaminak.
2005. urtetik 2010. urtera bitarte jaiotako
neska-mutilek parte hartuko dute aurten.
Ondoren izango da sari banaketa, San
Frantzisko pasealekuan. 

ASTELEHENA
URTARRILAK 21

TOLOSA
18:00. Odol ematea izango da, kultur
etxeko Topagunean, lehenengo solairuan.
Odola eman nahi dutenek, kultur etxeko
sarreran izango dituzte txanda hartzeko
zenbakiak, egunean bertan, 17:30etik
aurrera.
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E sango duzue Euskaraldia aspal-
di joan zela, oraindik paparre-
tan txaparen bat ikusten den
arren. Ia ahaztuta daukagula,

nahiz eta ondorio iraunkorrak izateko
pentsatutako esperimentua izan. Esan
beharreko gehienak esanda egongo
dira seguru asko, bai. Baina, esandako
guztiaz gain, beste gogoeta bat eragin
dit niri Euskaraldiak, eta horixe azaltze-
ra noa.

Euskaltegietan euskara ikasten has-
ten den jende askori entzuna da, beste
herri/hiri bat deskubritzen dutela eus-
kararekin batera, Euskal Herria bizitze-
ko beste modu bat. Ni neu ere ohartua
naiz, oso hurbilekoak ditudan pertsona
asko mundu guztiz desberdin batean
bizi direla. Hori guztia
Euskaraldiaren parame-
troetan jartzeak lau jende
multzo eman dizkit:
- Euskaraldian kon-

tzientziaz eta uste osoz
parte hartu dutenak, ze-
gozkien rolak barneratuz,
eta praktikan jarriz.
- Euskaraldian inertziaz

parte hartu dutenak, txa-
pa soinean jartze soilaz
harago, ahalik eta ahale-
gin txikiena egin dutenak.
- Euskaraldiaren berri izan eta, utzi-

keriaz edo uste osoz, ez parte hartzea
erabaki dutenak.
- Euskaraldiaren berri, entzun ere

egin ez dutenak.
Ez daukat portzentajerik, ez dakit

Euskaraldi soziologikoa

Ni neu ere ohartua naiz,
oso hurbilekoak ditudan

pertsona asko mundu
guztiz desberdin batean

bizi direla. Hori guztia
Euskaraldiaren

parametroetan jartzeak
lau jende multzo eman

dizkit

IÑAKI ZULAIKA ‘POTO’

Arrazoiak ez dakizkienak
bihotzak ondo dakizki
beharrak emozio ditugu
emoziok bizi izpi (bis)
inkontzienteak mugitzen gaitu
kontziente ustean noski
beste kordenada batzuetan
zebiltzan Marx eta Trotski
(Swaroski, Chomsky, Eroski...)
Alaska ta Jodorowsky
urte berriya xuka zaun gure
kontraesan eta guzti!

Doinua
Arratsalde on ta
aupa zuek

Urte berriya

Iritzia

multzo bakoitza zenbatekoa den, baina
badut balorazio bat bakoitzarentzat:
- Bejondeizuela! Euskaraldiaren ber-

tute eta gabeziei buruzko balorazioez
harago, aitortu behar zaizue, gutxienez,
baduzuela euskararen alde lan egiteko
gogoa.

- Eutsi goiari eta hartu
indarrak! Ruperrek zioen
bezala, badakigu euskal-
dun izatia zein nekeza
dan… Baina, gure ahalegi-
nik gabe, euskaldun izate-
ari utziko diogu, eta hori
ez da hobea…
- Ez… Uste dut ez dau-

kadala ezer zuei esateko.
Utzikeriagatik izan bada
gaizki eta, ez baduzue par-
te hartu nahi izan, okerra-

go.
Zuek kezkatzen nauzue gehien, zuen

multzoa existitze hutsak. Nola da posi-
ble, Euskal Herrian bizi, eta, euskaldun
izan ala ez, halako tamaina hartu duen
kanpaina baten berririk ez izatea? Bai,
zuek kezkatzen nauzue gehien.

IRATI HARTSUAGA
ITZULTZAILEA 
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IRITZIA

1 960ko hamarkadan, britainiar ko-
lonialismotik independentzia lor-
tu berritan, testuinguru gogorra
bizi zuen, Jamaikako gazteriak.

Lan eskasiak eta desegituraketak bizi-
modua nola- hala ateratzera kondena-
tua zuen; beharko gogortu!
Errealitate hura ska musi-
karen garapenari lotu zi-
tzaion bizkor eta, etorki-
zun hobe baten bila Britai-
nia Handiko ametsera
jauzi egiten zutenak, bene-
tan gogor, rudebegitan-
tzen ziren, europear zibili-
zatuen begietara; baita
erakargarriak ere! Beren
estilo eta estetika aise zabaldu ziren
kontinente zaharrean barrena, aldi be-
rean hainbat azpikulturatan zatituz, ga-
rai, toki eta ideologiaren arabera.

Gurean, Kortatu izan zen haize haiek
hemengo errealitatera ekarri zituena.
Fusioa arrakastatsu suertatu zen, Euskal
Rock Erradikalak zipriztindutako
1980ko hamarkada bizian. Kalean ez
zen giro eta, ordurako, behar baino
gehiago gogortuak zeuden euskal gazte-
riaren zenbait belaunaldi kontzientzia-
tu: asko pasata eta pasatzeko, aurreran-

tzean ere. Gogortasunak, baina, oreka
mantendu eta iraungo badu, kontrakoa
izanagatik berezkoa duen malgutasuna
ere aldamenean behar izaten du. 

Dialektika. Azala eta mamia. Intxau-
rraren gogor-biguna edo melokotoiaren

bigun-gogorra. Kanpotik
edo barrutik gogorrak ote
garen, edo bigunak, eta
zein proportziotan, zenbat
denboran. Horra gakoa.

Erreferentziazko pertso-
na eta militanteak oreka
hori galdu ez dutenak izan
direla esango nuke, prin-
tzipioetan irmo manten-
du, eta eguneroko jardune-

an, harremanetan, formetan, malguak
izatea lortu dutenak. 

Ahatik, beti aritu izan dira aldamene-
tik hitz eta pitz, ekintzez baino gehiago
hitzez, momentuko ismoren bat dogma-
tzat hartuta, gogor ustean, marmarrean,
azalean geratu direnak, baita konpromi-
so serioak hartu dituztenekiko ere. Are
gehiago, azken urteetan.

Itxura du, irakurketak irakurketa, An-
daluzia aldeko ufadak hauspotuta, egun
ezagutzen duguna aldatzera doala, oke-
rrera. Eta, asmo onez jendartea eralda-

ION MINTEGIAGA
LANGILEA

Agur eta ohore, ‘rudies’!

Ezagutzen duguna
aldatzera doa, okerrera.
(...) ardura berezia dugu,
hainbeste urruntzen
gaituzten (...) su txikiak
alboratuta, gai
garrantzitsuen aurrean
elkartzeko.

SONETOA KARLOS LINAZASORO

tzen gabiltzan kideok, ardura berezia
dugula, hainbeste urruntzen gaituzten
xextra, taktizismo eta su txikiak albora-
tuta, oinarrizko gai garrantzitsuen au-
rrean elkartzeko. 

Berriki, Kortaturen dizipulu aurrera-
tu izan den Zartako-K taldeak, azken
emanaldia eskaini zuen Hatortxu Roc-
keko karpan. Sentimendu handiz idatzi
bat irakurri zuten eta, errieta eginez be-
zala, artefaktu bat lehertu zen jendearen
belarrietan: «Etsaiak bere betiko arme-
kin jarraituko du. Erabil dezagun gure
armarik indartsuena: herriaren batasu-
naaaa!».

Interpelatuak sentitu ginen. Arerioa
ondo identifikatu, eta aldamenekoekin
gozoagoak izatera behartuta gaude.
Mila esker lezioagatik, Zartako. Zerren-
da beltzean ikusiko gara.

Arratseko edertasunean
min ematen du keak,
belazeko urre goxoak.
Bihotzean min, ariman,
hezur latzen enborretan,
eta non ez, eta harago.
Eta galdetzen dut, diot,
nola zu izanik edertasun
eta arrats, zu, ttiki,
nola ez zauden gaur
hemen, arrats eder honetan,
arratsa arrats-edertuz,
oraindik gehiago, zeruago,
osoago, karanago,
eta niretzat, nireago.
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EGURALDIA

OSTIRALA
Giro lasaia baina hotza. Haizeak hego
ukitua hartuko du, eta horrekin giro
lasaia nagusituko da. Momenturen
batean zaparradaxkaren bat. Goizean

eta eguerdi parte-
an hodeitza trin-
koena, eta euri
pixka bat egiteko
aukera. Arratsal-
dean ateri egongo
da eta ostartetxo
batzuk. Tenpera-
turak, eguneko er-
diko orduetan, 7-9
graduan joko du
goia, bezperako

bide beretik. Egiten duen euri apurra
elurretan izango da, 1.000 metrotik
gora.

LARUNBATA
Giro bustia. Egun osoan hodeiak na-
gusituko dira, zerua erabat estalirik
mantenduko zaigu eta euria izango
dugu. Goizean euri zaparrada ahulak
eta tartekatuak izango dira baina, or-
duak aurrera joan ahala, eta arratsal-
dean, zaparradek indarra hartuko
dute eta ugaritu egingo dira. Haizeak
hegotik joko du egun guztian, eta ma-
ximoa gradutxo bat gorago geratuko
da, eguneko erdiko orduetan 8-10 gra-
duan goia joz. Elurra Tolosaldeako
tontorrik altuenetan botako du.

IGANDEA
Giro euritsu eta hotza. Fronte baten
eraginpean zeru estalia izango dugu
egun osoan, eta euria izango dugu.
Egun osoan botako du euria, baina sa-
rriago izango da egunaren bigarren
zatian, non zaparrada mardulak bota-
ko dituen. Haizeak ipar-mendebalde-
tik joko du, tarteka zakar, eta tenpera-
turek behera egingo dute, maximoek,
gehienez ere, 7-8 gradu harrapatuaz.
Elur mailak behera egin, eta 800 me-
trotik gora zuritu egingo du.

FARMAZIAK

URTARRILAK 18, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa.Bronte Posada, Cecilia. Korreo
Kalea, 20. Telefonoa: 943 67 60 13.

URTARRILAK 19, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Bronte Posada, Cecilia. Korreo
Kalea, 20. Telefonoa: 943 67 60 13.

URTARRILAK 20, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Olarreaga Aranburu, Ignacio.
Korreo kalea, 2. Telefonoa: 943 67 01 28.

URTARRILAK 21, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Etxebeste Elosegi, Jesus M.
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.
Telefonoa: 943 65 10 40.

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

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA
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ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza magazina. 
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldiaren
iragarpena, solasaldi politikoa Iñaki Azaldegi
eta Martxelo Otamendirekin,
Tolomendiren tartea eta Samaniego
ikastetxeko gazteen bisita. 
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
begirada: Gaurkoan, Alegialdea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioak utzitako onena.
20:00. Kantazgora musika saioa.

LARUNBATA
11:00.Trikiti musika.
12:00. Hauspo artean. Ander Malbadik eta
Eneritz Aulestiak gidatutako trikiti saioa. 
Ondoren.Trikitia.
14:00. (H)ari naizela. 
Imanol Artola Felix-ek gidatutako bertso
saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kokondo. Musika saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
16:00. Entzuteko Jaioak.
17:00. Kantazgora. Eskualdeko musikarien
proposamenak.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza magazina. Iker
Ibarluzearen eguraldi iragarpena,
asteburuak utzitakoaren errepasoa, 
Iñaki Zubeldia Kale Kantoitiketa Agurtzane
Belauntzaranen bidaia Bisau Gineara.
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
asteroko begirada. Gaurkoan, Ibarraldea. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.
20:00. Hauspo artean. Ander Malbadik eta
Eneritz Aulestiak gidatutako trikiti saioa.

IRAGARKI LABURRAK
LAN ESKAINTZA
Kamioi gidaria. Kamioi gidaria behar dugu,
C+E gidabaimenekin eta CAP-arekin.
Informazio gehiagorako, deitu 627 19 75 24
telefono zenbakira.

ZORION AGURRAK

Joakina Zubillagak 90 urte.
Bihar Bedaioko Joakina Zubillagak 90
urte. URTE ASKOAN etxeko guztien
partez eta egun on bat pasa dezazu-

la!!!. Muxuak denon partez!

ZORION AGURRAK
943 65 56 95 • ataria@ataria.eus
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.

Kontsultatu itzazu zure optikan kanpainaren
ezaugarriak.Ezingo da beste eskaintza 
batzuetan erabili.

lehena zerbitzu optikoetanGure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 

www.multiopticasgipuzkoa.com

M E R K E A L D I A
Zatoz eta aprobetxa

 itzazu prezio bereziak 
VARILUX LENTEETAN
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Andoni 
Egaña

Maialen
Lujanbio

Amets Haritz
Mujika

Oihana
Iguaran

Nerea
Ibarzabal

Gai jartzailea
Amaia 
Agirre

 Leidorreko ateak 
18:30ean irekiko dira 

 

Arzallus

Sarrera guztiak 
bukatuta daude
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