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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.

M artxoaren 8an ez nintzen gai izan kon-
tsumo grebari eusteko. Arratsaldeko
manifestazioa amaitu ondorengo eufo-
riak taberna girora eraman gintuen eta,
ohartzerako, eskuan nuen ardo kopa.
Bat eta bakarra izanagatik ere, arantza-

txoarekin sartu nintzen ohera. Eta, lokartu
aurretik, hausnarketa saioa. Hasi nintzen
mugikorreko oharretan zerrendatzen, egu-
nero-egunero, heteropatriarkatu kapitalis-
taren inertziek gidatuta, zenbat kontrae-
san sortzen ditudan neure baitan. 

Adibidez, zergatik depilatzen ditudan
besapeko ileak eta margotzen bekainetako-
ak. Zergatik kostatzen zaidan, hainbeste,
interneteko erosketei uko egitea. Zergatik
ditudan aurreiritziak, sistemak araututako
‘normaltasunetik’ ateratzen direnekiko.
Zergatik dudan hain normalizatua amak,
jardunaldi osoko lanaz gain, astero, gutxie-
nez, beste 20 ordu eskaintzea zaintza eta etxeko lanei...
Eta, beste hamaika kontu, artikulu honetara ekarriz gero,
erabat biluztuko ninduketenak.

Iazko mugarriari jarraipena eman dion aurtengo greba
feminista, inflexio puntua izaten ari da Euskal Herrian;
Tolosaldean, azken urteetan egin diren mobilizazio egun

jendetsuenetakoa. Hogeita sei urtean, ez dut sekula,
Trianguloa, horrela ikusi eta horrela sentitu. Agerikoa da,
borroka eta aldarri feministekin gero eta emakume gehia-
go, eta euskal gizartearen gehiengo zabala, ari direla bat
egiten. Dimentsioa handitzen doan heinean, gainera, ur-
tetik urtera, martxoaren 8a gero eta aldarri eta gako argia-

goekin dator; erreibindikazio maila nabar-
men igo da. Feminismotik, burujabetza
eraikitzen ari gara, eta sakoneko prozesu
horrek ezinbestekoak ditu sakoneko edu-
kiak, eta hausnarketa koherenteak, ani-
tzak, pedagogikoak. 

Feminismoaren inguruan asko hitz egi-
ten da, eta gutxi irakurri, entzun, ikusi. Hu-
tsune hori bete duten eta betetzen ari diren
emakumeei zor diegu, gure ahalduntzea-
ren zati handi bat. Hain justu, informazioa
delako, ahalduntzeko lehen zimendua. Oi-
narri hori zein materialekin, zein edukire-
kin, osatzen dugun, hori da gakoa; zer ira-

kurri, zer ikusi eta zer entzuten dugun, eta nondik infor-
matzen garen, kontziente izatea. Zein eduki mota
kontsumitzen ditugun eta nor edo zer dagoen jasotzen
dugun informazioaren atzean. Egunero kontzienteki har-
tzen ditugun erabakien artean behar luke hautu horrek,
hautu hori bera izan daitekeelako, gure kontraesanak sor-
tzeko iturria edo, alderantziz, horiek azaleratzekoa.

Kontuak kontu, fokua norberarengan jartzeko balio be-
har du martxoaren 8ak, eta gainerako 364 egunetan ditu-
gun kontraesanez pentsatzen jartzeko, hausnartzeko.
Kontzientzia astintzen hasitakoan, orduan sentitzen
duzu atzera bueltarik gabeko bide batean zaudela. Eta
hala izan behar duela. Ez dagoelako aurrera egiteko beste
biderik, borroka feminista ez denik.

JONE AMONARRIZ
KOMUNIKAZIO

TEKNIKARIA 

Barrura begira

Feminismoaren inguruan asko hitz
egiten da, eta gutxi irakurri, entzun,

ikusi. Hutsune hori bete duten eta
betetzen ari diren emakumeei zor diegu,

gure ahalduntzearen zati handi bat. 

Azaleko irudia: 
Jon Miranda 

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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ESKOLARI
IZENA EMATEN
DIONAREN IZANA
Asteasun, Pello Errotaren heriotzaren mendeurrenaren
harira abiatu dituzten egitasmoen barruan, unitate
didaktikoa prestatu du eskolak; ikastetxetik pasatzen
diren ikasle guztiek izango dute bertsolariaren berri.

Jon Miranda

A steasuren nortasuna eta
ezaugarriak ondo irudika-
tzen dituzte Pello Errotak
eta Mikaela Elizegik. Ho-

rregatik, iaz hasita eta bertsolari eza-
gunaren heriotzaren ehungarren ur-
teurrena baliatuta, bere balioa eta on-
darea sustatzeko egitarau zabala ari da
garatzen udala. Transmisiotik norta-
suna berreraikitzen leloari helduta,
unitate didaktiko bat prestatu dute
orain, Pello Errota herri eskolan landu
dadin. Asteasuko ikastetxe bakarra
izanik, bertatik pasatzen dira herriko
ia ume guztiak; Aitor Atxega irakaslea-
ren esanetan, «hemendik aurrera, es-
kolan bi urterekin sartu eta hamabire-
kin atera bitarte, gure ikasleek, hiru
edo lau aldiz behintzat, Pello Errota-
ren inguruko lanketa egingo dute». 

Ikastetxean egunerokotasunean
lantzen dituzten ikasgaiak, bertsolari
ezaguna aitzaki bezala hartuta landu-
ko dituzte, urtean bina orduz, Haur

Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako
lehen, bigarren eta hirugarren zikloe-
tan. Adibide bat jarri du Atxegak:
«Ikasleek herriko mapa landu behar
duten garaian, herrian dauden zazpi
erroten aztarnak aztertuko dituzte,
Pello Elizegi errotaria zela gogoratuz».
Unitate didaktiko «txikia, motza eta
praktikoa» egin dutela aipatu du ira-
kasleak eta, batez ere, denboran iraun-
go duena, «orain arte, eskola barruan
ez baita gisa honetako lanketarik
egin».

Gauza «sinplea» da prestatu dutena,
baina horrek ez du esan nahi egitea
kostatu ez zaienik. Pello Errota herri
eskolako arduradunek Asteasuko
Udalari aitortu diote unitate didakti-
koa prestatzeko «ekimena, denbora,
eta ahalbidea». Udal teknikariek lan-
du dute edukia eta, aldi berean, ahol-
kularitza eman dute irakasleek. «Ur-
teurrenaren barruan, ondo kalkulatu-
ta, ito gabe, mimoz egiten saiatu gara.
Gero, gure ikasleak izango dira bertso-
zale, edo ez, baina behintzat, astea-

suar diren neurrian, Pello Errota zein
zen jakingo dute», esan du Atxegak.

Bertsoak kantatuz
Ahozkotasuna lantzeko saiakera egi-
ten ari dira, hezkuntza sisteman, az-
ken urteetan eta Asteasun, bertan du-
ten altxorra baliatu nahi izan dute lan-
keta egiteko. 1963an Mikaela Elizegi
Pello Errotaren alabak, Antonio Zava-
lari kontatu zizkion pasarteekin osatu
zuen liburua. eta Auspoa bilduman
jaso. Duela bi urte, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskutik, Aauspoa bildu-
man ikusi zuen argia hirugarren argi-
talpenak, Asun Garikano tolosarrak

ASTEASU
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko martxoaren 15a
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TOLOSALDEA
GIZARTEA

Behar Zana
Pilota Taldearen
aldeko jaia,
larunbatean

Behar Zana frontoian egingo dute
pilota topaketa, alde batetik eta,
bestetik, Gudari plazan berdel
dastatzea egingo dute, goizean

Erredakzioa

Topaketa, bihar, 10:00etatik
12:30era egingo dute. 120 neska

mutil arituko dira, Behar Zanako el-
kartekoak bertakoak asko, eta Tolosa
CF, Zizurkilgo Ziotza, Andoaingo Gaz-
teleku eta Iparraldeko Hardoytarrak
taldeetatik etorritakoak, besteak. Ho-
rrekin batera, Zizurkilgo Pedro Mari
Otaño, Asteasuko Pello Errota eta Vi-
llabonako Zubimusu ikastolako eta
Fleming herri eskolako haurrek, Esko-
la Kirolan aritzen direnek, osatuko
dute zerrenda. Eskuz ariko dira gehie-
nak, eta gutxi batzuk palaz; gainera,
Joko Garbi erakustaldia ere izango da.
Goiz osoan zehar, Getariako Elkano

kofradiakoen laguntzaz, berdel dasta-
tzea izango da Gudari plazan. Berdela
parrilan erreko dute eta, Villabonako
Hika txakolinarekin batera, Aburuza,
Zabala, Sarasola eta Irigoien sagardo-
tegietako sagardoa dastatu ahal izan-
go da.

euskara batura moldatua, eta Bernar-
do Atxagaren hitzaurrearekin. Liburu
horren balioaz aritu da Atxega: «Arreta
ematen du 26 silabatan nola esan dai-
tezkeen gauzak hain dotore, hain
ondo, askotan aditz bakarrarekin. Hor
ikusten da, garai hartako jendeak ia
zortziko txikian hitz egiten zuela. Iru-
ditzen zaigu, ahozkotasuna lantzeko
baliabide aparta dela». 
Herriko bertsolari Haritz Mujikari

liburutik 30 ale apartatzeko eskatu,
eta horiekin abiatu dute lana ikasleek.
Aitor Atxega, musika irakaslea izateaz
gainera, Eñaut Agirrerekin ibilia da
bertso zaharrak musikatzen. Pello
Mari Otañoren eta Pernando Amezke-
tarraren bertsoekin emanaldiak egin
izan dituzte eta, Pello Errotarenak ja-
soz, maiatzaren 17an aritzekoak dira,
Asteasuko Santa Krutz ermitan. Hor-
taz, urteotan bildutako doinu zaha-
rrak prestatu eta grabatu dituzte, etxe-
an duen musika estudioan. Lehen
Hezkuntzako seigarren mailako ikas-
leek kantatu dituzte bertsoak. «Ikasle-
ak estudiora eraman nahi izan ditugu
grabazioaren esperientzia hori bizi de-
zaten; ikus dezaten, neurri handi bate-
an, artifizioa dela guztia, edizio asko
dagoela guk entzuten dugun musi-

kan». Grabatutako bertsoak entzungai
dira www.pelloerrota.euswebgunean,
eta Santa Ageda egunaren ondorengo
astean ere entzun ahal izan ziren, es-
kolako sarrera eta irteera orduetan,
bozgorailuetatik.

Bestelako egitasmoak
Pello Errotaren bizitza bere alabak
kontatua liburuan agertutako bertso-
ak kantatzeaz gainera, horietan oina-
rritutako antzerkitxoak eskainiko di-
tuzte bigarren hiruhileko amaierako
Literatur Astean. Irratsaioak, irakur-
keta konpartituak eta antzerkiak es-
kainiko dituzte, Aste Santuko oporren
aurreko astean. 
Aurten eskolan egingo dituzten eki-

taldietan presente izango dituzte Pello
Errota eta Mikaela Elizegi. Lehen hi-
ruhileko amaieran argitaratu zuten al-
dizkarian, parte handi bat eskaini zie-
ten biei eta, aurtengo inauterietako
jaialdian, esate baterako, Lehen Hez-
kuntzako seigarren mailako ikasleak
aita-alabez mozorrotuta azaldu ziren,
pregoia emateko. Jarduera horiekin
jarraituko dute aurrerantzean ere, bai-
na orain Pello Errotaren irudia modu
jarraituan jorratuko dutela ziurtatu
dute, unitate didaktikoarekin.

Trafiko aldaketak, etzi,
Aiztondo Klasikagatik
Amasa-Villabona.Kontuan iza-
nik Kale Berria erabiliko dutela
frogaren irteera burutzeko, ezin-
bestekoa izango da kale honetan
trafikoa moztea. Igandean,
08:00etatik 10:30era, gutxi gorabe-
hera, trafikoa moztuta egongo da.

Atxilotu bat animalien
aurkako tratu txarrengatik
Larraul.Asteazkenean 61 urteko
gizonezkoa atxilotu zuen Ertzain-
tzak, ustez, animaliei tratu txarrak
ematea eta ingurumenaren eta
osasun publikoaren kontrako deli-
tuak egitea leporatuta. Egiaztape-
nak egin ondoren eta, epailearen
esku utzi aurretik, polizia etxera
eraman zuten izapideak egiteko.
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Ateak jo dituzte Gazte Festek 

Irati Saizar Artola

Pasa den asteburuan berotu zituz-
ten motorrak, berastegiarrek,

Gazte Festetarako. Larunbatean joka-
tu zituzten mus txapelketa eta fronte-
nis txapelketako finalak. Gaurtik hasi-
ta, ordea, egitarau oparoagoa dute au-
rretik. 

Asteburu bat prestatzen joateko eta,
bigarrena, guztia emateko. Prestaketa
fase horretan jokatu zuten, pasa den
larunbatean, mus txapelketa, Urepele
elkartean. Guztira, herriko hamar bi-
kotek hartu zuten parte eta, azken par-
tidara iritsi zirenak, Xabier eta Beñat
Egialde aita-semeak eta Julen Saraso-
la eta Julen Labaien izan ziren. Alde
handiegirik gabe irabazi zuten Egialde
aita-semeek. 

Mus partidek irauten zuten bitarte-
an jokatu zituzten frontenis txapelke-
tako finalak. Azken hilabeteak fron-
toian sartuta eman dituzte batek bai-
no gehiagok, partidak gora eta behera.
Lehenik, partida mistoa jokatu zuten;

Bihar, estreinakoz, herri
bazkaria egingo dute;
aldaketarekin, «larunbata
indartu» nahi izan dute

Mireia Barriolak eta Oier Garaiburuk
lortu zuten irabaztea, Olaia Garaibu-
ruren eta Ibon Garaibururen aurka.
Nesken binakako partidak eman zion
jarraipena festari. Aiora Lasartek eta
Eukene Barriolak mendean hartu zi-
tuzten Leire Garziarena eta Olaia Ga-
raiburu. Jarraian, mutilen binakakoa
jokatu zuten, eta Unai Onsalo eta Ma-
ttin Intxaurrondo izan ziren garaile,
Ander Zubillaga eta Ibon Garaiburu-
ren aurrean. Mutilen buruz burukoa
izan zen jokatutako azkena. Iker Saiza-
rren eta Ander Zubillagaren artean
egon zen txapelduna, eta Saizarrek es-
kuratu zuen garaipena.

Aurtengoak, aldaketekin
Urepele Elkarteak antolatzen ditu fes-
ta hauek eta, aurten, lehen aldiz, herri
bazkaria egingo dute, bihar eguer-
dian. Orain arte, gaurko egunez egiten
zuten herri afaria, baina, aurten, «fes-
tari buelta bat eman» nahi izan diote
antolatzaileek, eta «larunbata indar-
tzeko» futbol partida, txakolin dasta-
tzea eta herri bazkaria antolatu dituz-
te. Kartelean jarri duten moduan, «za-
hartzen ez diren arimentzat» prestatu
dituzte festak. Horrela, gaur, musika
frontoian egon partez, Urepelen izan-
go dira, Nomadak eta Eztanda taldeen
kontzertuak.

Frontenis txapelketako finalak jokatu ostean, Urepele elkartekoek sariak banatu zizkieten finalista guztiei. I. SAIZAR

EGITARAUA
MARTXOAK 15, OSTIRALA
18:00.Drogei buruzko tailerra Ailaket!-
en eskutik, erabilera anitzeko gelan. 
19:30. Pintxo-potea herrian zehar.
Jarraian. Urepele elkartean bokadiloak
jarriko dituzte.
23:00. Nomadak eta Eztanda taldeen
kontzertuak Urepele elkartean.

MARTXOAK 16, LARUNBATA
11:00.Futbol partida, Berastegi eta
Idiazabalen artean. 

12:00 Txakolin dastatzea izango da,
plazan.
14:30. Herri bazkaria erabilera anitzeko
gelan. 
19:30. Beietz! taldearen kontzertua
biltokian. 
21:30. Zahagi ardoa aparkaleku azpian.
Edaria Urepelek jarriko du eta jatekoa
bakoitzak berea eraman beharko du.
Jarraian. Bingoa.
00:30. Erromeria, frontoian, Oharkabe
taldearen eskutik. 

BERASTEGI
FESTAK

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko martxoaren 15a
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Ipuinak pentsatzeko unea 

Irati Saizar Artola

Adin guztietako herritarrak ani-
matu nahi ditu Berastegiko Udal

Liburutegiak, II. Mikro Ipuin Lehiake-
tan parte hartzera. Martxoaren 29a
baino lehen aurkeztu beharko dira. 

Iaz egin zuten, lehen aldiz, lehiake-
ta hori, eta Arritxu Uranga egungo
udal liburuzainak azaldu duenez,
«arrakastatsua izan zen, eta aurten be-
rriro egitea da gure asmoa». Iaz 45 lan
jaso zituzten, eta «kopurua mantendu
edo gehiago jasotzeko esperantza» du-
tela dio. 

Martxoaren 29a baino lehen udale-
txeko postontzira bota beharko dira la-
nak. Lehiaketan parte hartzeko gu-
txieneko baldintza Berastegiko herri-
tarra izatea izango da, baita lana
euskaraz izatea eta 100 hitz baino gu-
txiagoko ipuina idaztea ere. Gaia li-
brea izango da eta bakoitzak nahi adi-
na mikro ipuin aurkeztu ahalko ditu.
Urangak eman ditu xehetasun gehia-
go: «Egileak lanaren kopia bat aurkez-
tu beharko du, ordenagailuz egina,
Arial 12 formatuan eta 2ko tartearekin.
Izenburu bat ere izan beharko du, bai-
na ezin du sinatuta joan. Gutun azal
batean entregatuko da, eta lehiatuko
den kategoriaren zenbakia idatzi be-

Bigarren urtez jarraian, Mikro
Ipuin Lehiaketa antolatu dute
Berastegin; herritar guztiak
animatu dituzte parte hartzera 

harko du agerian. Beste gutun azal ba-
tean, lanaren izenburua idatzi behar-
ko da kanpoaldean eta, barruan, egile-
aren izen-abizenak, helbidea, adina,
telefonoa eta e-maila idatziko dira». 

Adinaren arabera, kategoria ezber-
dinak jarri dituzte. Hiru, guztira: lehe-
na, Lehen Hezkuntzako ikasleena (12
urte arte), bigarrena, DBHko ikasleena
(12-16 urte artekoak) eta, hirugarrena,
helduena (16 urtetik gora). Sariak ere,
kategoria bakoitzaren araberakoak
izango dira. Bakoitzetik lehen postuan

geratzen denak, 50 euro eta Elkar libu-
ru dendan erabiltzeko txekea jasoko
ditu; bigarren egiten duenak, berriz,
30 euro eta Elkarreko txekea. 

Epaimahaia arduratuko da, aurrez
sarituak izan ez diren eta argitaratu
gabe dauden obrak ote diren ziurta-
tzeaz. «Originaltasuna, euskara maila
eta narrazioaren egitura hartuko dira
kontuan», Urangaren arabera.   

Sarituen izenen berri emateko eki-
taldia apirilaren 14an izango da,
19:00etan, Berastegiko liburutegian.

Iaz 45 mikro ipuin aurkeztu zituzten Berastegiko herritarrek. Irudian, iazko sari banaketa . ATARIA

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko martxoaren 15a

BERASTEGI
KULTURA
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@TolosaldeakirolKirolak

Harmailetatik 

Lehen bi
sailkatuen
lehia bizia

L arunbata, arratsalde ederra,
harmailak beteta eta sailka-
peneko lehen bi taldeak au-
rrez aurre; lehia ikusgarria

izateko dena zuen. Gureak, inaute-
riak pasatu berriak
izan arren, parti-
duaren garrantzia
jakinik, astean ze-
har entrenamendu
serioak egin eta
ondo prestatu ziren,
larunbateko partida
aurrera ateratzeko
asmoz.

Hasieratik, Arratiakoen jokoa az-
karra eta lehiatsua izan zen, beraien
helburua partida irabaztea zela argi
utziz, sailkapenean gerturatzeko. To-
losako neskek, aldiz, serio, ondo ko-
katuta eta indartsu jokatu zuten, par-
tiduak eta aurkariak eskatzen zuten
bezala. Baina, urduritasuna nabari
zen, eta ezin izan zuten gol aukera
garbirik sortu.
Beraien arriskua egiten zituzten

jaurtiketa indartsuetan etortzen zen,
baina, gureek, partida osoan  lekua
galdu gabe eta zentratuta jolastu zu-
ten. Arratiako jokalari batzuen jarre-
ra, hasieratik, lotsagarria izan zen,
probokatzen eta liskar bila; ondorioz,
beraien jokalari baten kanporatze az-
karra izan zen.
Bigarren zatia aurrera zihoala, be-

rriz, beste jokalari bat kanporatu zu-

GORKA IGARTUA
TOLOSA CF,
EUSKAL LIGA 

ten, eta jarraian gure jokoak arrisku
gehiago sortu zuen, Izarok urrutiko
jaurtiketa eder batean gola eskura-
tuz. A ze poza, markagailuan aurre-
tik jartzeak 6 puntuko aldea zekarre-
la jakinik. Baina, hortik denbora gu-
txira, falta batetik, beraien gola iritsi
zen, partida berriz ere berdinduz, ze-
laian nahiz jokoan ikusi zen pareko-
tasunaren isla.
Euskal Ligako bi talde onenen ar-

teko lehia gogorra, bizia eta ikusga-
rria ikusteko aukera izan genuen.
Bukatzeko, txalo handi bat etxeko

jokalari guztientzat eta beste txalo
bat harmailetako zaleentzat, beraien
animo eta bultzadagatik.
Aurrera begira, 6 partidaren fal-

tan, gure jokoa mantenduz gero, bu-
kaeran saria lortuko dugula ziur
nago. Gora Tolosa, tra ka tra!

Txapelaren bila joango da
Lakuntza, igandean  
Imanol Garcia Landa Aduna

Lehenengo aldiz ari da parte har-
tzen, Ainhoa Lakuntza adunarra,

eskuz binakako Emakume Master Cup
txapelketan, promozio mailan, eta fi-
nalera iritsi da. Maria Granadorekin
batera lehiatuko da atzelari adunarra,
igandean, Zumarragan, 12:00etan ha-
siko den partidan. Madalen Etxegarai
eta Uxue Oses oñatiarrak izango dira
aurkariak. «Pare bat partida ikusi diz-
kiogu», esan du Lakuntzak. «Atzela-
riak dena ekartzen du eta, beraz joko
polita sortu beharko dugu. Partida go-
gorra izango da, eskuek sufrituko
dute, baina nik uste dut bi bikoteek
irabazi ahal dugula. Opari gutxien egi-
ten duenak jantziko du txapela. Gu,
behintzat, irabaztera joango gara. Ez
zara egunero iristen final batera». 
Hain justu, ez zuten finalera iristea

espero. «Hasieran, brometan esan ge-
nuen gure helburua zela kamiseta lor-
tzea, eta horretarako finalerdietara iri-
tsi behar genuen», esan du Lakuntzak.

«Behin finalera pasatuta, orain txape-
laren bila goaz. Guztira 96 pilotari ari-
tu gara txapelketan, eta hori dezente-
ko kopurua da». 
Txikitan eskuz aritzen zen pilotan,

Lakuntza. «Hamabi urterekin-eta mu-
tilekin ibiltzen ginen, eta hor ezber-
dintasunak izaten ziren, indarraren
aldetik, eta palara pasatu nintzen. Pa-
lan urte batzuz ibili nintzen eta gero
utzi egin nuen». Aurreko urtean Gas-
teizera joan zen ikastera, eta han talde
bat sortu zen pilotan eskuz aritzeko,
eta bertan izena eman zuen. «Oso gus-
tura ibili nintzen eta aurten ere izena
eman nuen». Pilotako talde horretan
elkar ezagutu ziren Lakuntza eta Gra-
nado, eta txapelketan izena ematea
pentsatu zuten. 
«Txapelketa ondo joan da, eta parti-

da batzuk nahiko erraz joan dira, ha-
sieran horrela izango zenik pentsatu
ez bagenuen ere», esan du Lakuntzak.
«Pixkana joan gara, eta finalera iristea
lortu dugu». Txapelketan zehar La-
kuntzak eta Granadok ez dute asko en-

trenatu elkarrekin, baina, txapelketak
aurrera egin ahala, hasieran baino ho-
beto moldatzen joan direla esan du
adunarrak, eta hasieratik elkarrekin
«oso gustura» aritu direla elkarrekin. 
Aurreko asteburuan jokatu zuten fi-

nalerdia. Galtzen hasi ziren. «Hamabi
urteko pilotari batzuen aurka jokatuko
genuela jakitean, pentsatu genuen,
guk indar gehiago izanik, partida atze-
an egongo zela. Baina ez, dakit gure ur-
duritasunagatik edo zergatik, 5-0 au-
rreratu ziren. Gero hobetu genuen, eta
pilotak atzera botatzen genituen, be-
raien akatsak bultzatuz». Igandeko fi-
nalak beste itxura bat izango duela di-
rudi.

Ainhoa Lakuntza. EMAKUME MASTER CUP
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Larraul-Hernio-Larraul proba, 
errotuta dagoen mendi lasterketa  
Imanol Garcia Landa Larraul

Larraulgo plazatik abiatuko dira
igandean, 10:30ean hasita, IX. La-

rraul-Hernio-Larraul mendi lasterke-
tako parte hartzaileak. Hamabost kilo-
metro inguruko luzera duen proba da,
eta Hernioko gurutzerako bidean Ze-
latun lepotik pasatu beharko dute, eta
baita beherako bidean ere. 
Izen ematea aspaldidanik itxita

dago, dortsal guztiak hartuta baitau-
de. «202 daude izena emanda, eta beti
izaten da azken momentuan parte
hartzera etortzen ez den norbait, eta
egunean bertan izan daiteke aukerarik
parte hartzeko», esan du Iñigo Ruiz
antolakuntza taldeko kideak. «Jaso-
tzen ari gara parte hartu nahi dutenen
deiak, eta guk esaten diegu, nahi ba-
dute, Larraulera etortzeko egunean
bertan ea dortsalen bat libratzen den.
Hori bai, ezin diogu inori ziurtatu, par-
te hartzeko aukera izango duenik». 
Berrehun parte hartzaile ingurura

mugatuta dute proba. «Alde batetik,
Larraulek berak muga bat du kotxe ko-
puru jakin bat hartzeko», esan du Rui-
zek. «200 parte hartzailerekin, izan
daitezke ehun kotxe baino gehiago,
eta horiek denak sartzea, dagoeneko,
arazoa izaten da». Bestalde, ibilbideak
ere bere mugak dituela dio Ruizek:
«Zelatunetik Herniora joan-etorria
bide beretik egiten da eta nahiko estua
da. 200 pertsona baino gehiago izatea
arriskutsua izan daiteke». Horrez gain,
Ruizek azaldu du, probaren helburua
ez dela dirua ateratzea. «Nahi duguna
da, parte hartzen duten guztiei zerbi-
tzu ona ematea: dutxatzeko aukera
izatea, hamaiketakoa ematea... Gure
asmoa ez da sekulako arrakasta izatea
parte hartze kopuruaren aldetik, bai-
zik eta modu txikian egitea, diru gutxi
kobratuz eta zerbitzu on bat emanez». 
Ruizek nabarmendu du, Larraul-

Hernio-Larraul probak ez duela hel-
buru lehiakor hutsa. «Proba batzuk ba-
dute hori, baina gureak ez du asmo
hori, Hernio mendira modu polit bate-
an igotzea baizik», esan du Ruizek, eta

horren adibide moduan herriko elkar-
tean probaren ondoren ematen duten
hamaiketakoan sortzen den giroa ai-
patu du. 

Proba erakargarria
Korrikalari ugarik errepikatu egiten
dutela ere nabarmendu du Ruizek.
«Hernio mendia oso ezaguna da. Gai-
nera, nahiko ibilbide laburra da. Beste
mendi lasterketa batzuk badaude, ma-
ratoiak direnak; ezagunena Zegama-
Aizkorrikoa, adibidez. Eta horiek ezin
ditu edozeinek egin. Gure proba gu-
txieneko prestaketa fisikoa duen orok
egiteko modukoa dela uste dut». Ho-
rrez gain, Hernio mendiak duen esa-
nahia eta Zelatundik dauden ikuspe-
giak nabarmendu ditu, probak duen
erakargarritasuna azaltzeko. «Gaine-
ra, Larrauldik Herniora igotzeko hain
ezaguna ez den bidea ezagutarazteko
aukera ematen du probak».
Andres Aristi herritarrak bultzatu

zuen Larraul-Hernio-Larraul mendi
lasterketa. «Ia mendi guztietara igo-
tzeko lasterketak zeudela ikusi zuen,
eta Herniok ez zuela horrelakorik»,
esan du Ruizek. «Komentatu zuen
agian antolatuko zuela, eta beste ba-
tzuk esan genion lagunduko geniola,

eta azkenean herri mailan ohitura
bihurtu den ekitaldi bat da egun». An-
tolakuntzan herritar ugari daudela na-
barmendu du Ruizek: «Batzuk men-
dian izaten dira, beste batzuk elkarte-
an hamaiketakoa prestatzen, beste
batzuk kotxeen aparkalekuak kudea-
tzen...». Ruiz bera Zelatunen izaten
da, bertan jartzen duten anoa gunean,
eta hango bordetakoek ematen duten
laguntza eskertu du: «Iaz, adibidez, se-
kulako elurtea bota zuen, eta guk ezer
esan gabe salda atera zuten korrikala-
rientzat. Benetan eskertzekoa da ho-
rrelako keinuak izatea». 

Iazko Larraul-Hernio-Larraul mendi lasterketako une bat. IRATI SAIZAR
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Doppler

Z er dute komunean hegazki-
nek, hodeiek, F1 autoek, glo-
bulu gorriek, bihotzen taupa-
dek, hodi lodietan doazen flu-

xuek eta zeruko izarrek?
Lehen begiradan hain ezberdinak

diruditen zerrenda horretako osa-
gaiak, mugimendua duten elemen-
tuak dira. Mugimendua duen oro zen-
bakitan jartzeko beharra sentitzen du
gizakiak eta, zer hoberik, beren abia-
duraren datuak kalkulatzea baino?
Abiadura hain kasu ezberdinetan
neurtzeko bidea jarri zuen,
Christian Andreas Doppler
fisikari austriarrak, XIX.
mendearen erdialdean,
Doppler Efektua munduari
aurkeztuz.

Doppler efektua, beha-
tzailearen eta iturriaren ar-
teko higidura erlatiboaren
ondorioz gertatzen den itxu-
razko frekuentzia-aldaketa
da. Adibide argiena anbu-
lantzia batekin irudika de-
zakegu. Geldirik bagaude,
sirena piztuta duen anbulantzia bat
gugana gerturatzen ari den bitartean,
sirenaren soinua aldatu egiten dela

nabarituko dugu, jasotzen dugun soi-
nuaren maiztasuna handitu egiten
baita. Gure albotik pasatu eta urrun-
tzen hastean, berriz, soinuaren maiz-
tasuna txikitu eta berriz ere aldatzen
dela sumatuko dugu. Anbulantziako
gidariak, aldiz, soinu bera entzuten du
momentu oro, sirenarekin batera bi-
daiatzen baitu, beraien arteko distan-
tzia aldatu gabe.

Inauteriekin, geure neurrira egin-
dako Doppler efektua senti dezakegu,
Tolosan eta bere inguruetan bizi gare-

nok. Tolosarren gehiengoak
egun hauek bertan pasatzea
erabakitzen du, jai giroaren
frenesian murgilduta; dan-
tza, kolore bizi eta bolumen
altuen olatuetan igeri. Anbu-
lantziako gidariak bailiran.

Inguruko nahiz beste pro-
bintzietako jendearen pre-
sentzia ere oso nabaria izaten
da, beren herrian pultsazioak
igotzeko aukera gutxi ikusi,
eta lekutik mugitzen ez den,
baina txaranga doinuen errit-

moan saltoka dabilen Tolosara hurbil-
duz, geldirik dagoen anbulantziara
korrika hurbiltzen denaren moduan.

Bestalde, eskiatzaileek, Alde Zaha-
rreko bizilagunek eta lasaitasuna bila-
tzen dutenek alde egiteko hautua ere
egin dute. Sirena hotsa urruntzen en-
tzunaz gozatzen ikasi dutenak dira az-
ken horiek, norberagandik urruntzen
doan anbulantziaren hotsak sortzen
duen barne lasaitasunaz gozatu nahi
izan dutenak.

Ez dut uste Doppler jaunak pentsa-
tuko zuenik, bere ikerketak hain urru-
tira iritsiko zirela. Gaur egun, ekogra-
fietan, radar sistemetan, astrofisikan
eta beste hainbat esparrutan erabil-
tzen da.

Norberak bere inauteriekiko jarrera
zein izan den irudikatzeko erreminta
bezala erabil dezala aurkikuntza hau.

Teknogeek

ANDER
LORENTE
IRAKASLEA ETA 
INGENIARIA

Doppler efektua,
behatzailearen eta iturriaren
arteko higidura erlatiboaren
ondorioz gertatzen den
itxurazko efektua da

Inauteriekin, geure neurrira
egindako Doppler efektua
senti dezakegu, Tolosan eta
bere inguruetan bizi garenok

Doppler efektua zer den ulertzeko, anbulantziaren sirenaren hots aldaketaren adibidea da, garbiena.ATARIA
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Friburgo eta Alemaniako
Oihan Beltza

Eta hurrengo bidaia noruntz?
Zer iruidtzen Alemania aldera?
Baina Alemania oso handia da, zer
ikusiko dugu?
Hegoaldera joango gara, Oihan Beltza
izeneko inguruak gurutzatuko ditugu.
Oihan Beltza, berez, Stuttgart eta Basi-
lea bitartean dauden herri txikiek, ba-
soek eta zelaiek osatzen dute. Bidaia
Frankfurt hirian hasiko dugu. Frank-
furt oso hiri modernoa da, Alemania-
ko finantza hiriburua da, bertan Euro-
pako erdialdeko burtsa dago. 
Hiria Meno ibaiak zeharkatzen du

eta udan ibaiaren alboak jendez beteta
egoten dira. Museo interesgarriak
daude ikusteko, opera eta auzo bere-
ziak, Romer izenekoa, adibidez. Frak-
furten nazioarteko azoka garrantzi-
tsuak daude, autoena eta liburuena,

adibidez, eta jende asko mugitzen
dute. 
Hiriburu honetatik irten eta hegoal-

dera, Heidelberg izeneko herrira joan-
go gara. Bere gaztelua oso aberatsa da,
eta hiri hau unibertsitatez beteta
dago; gazte ugariz eta anaitasun elkar-
tez beteta. Nekar ibaiak zeharkatzen
du hiria, eta arrauna praktikatzen
dute urte osoan. 
Hemendik Friburgora joango gara,

Oihan Beltzaren hasieran dago, eta hi-
riburu ekologikoa da. Hemen ere uni-
bertsitate ugari daude eta, kontuz ibi-
li, kaleak kanal txikiz beteta baitaude;
ez hanka sartu, busti egingo zarete
eta. Umeek jostailuzko ahateak jar-
tzen dituzte, eta jolasean ibiltzen dira. 
Friburgotik Triberg izeneko hirira joa-
ten bagara, zuhaitzez betetako basoak

zeharkatuko ditugu, eta kuku erlojuz
apaindutako hainbat etxe ikusi ahal
izango ditugu. Arotz asko daude, eta
hainbat lan egiten dituzte egurrare-
kin. 
Azkenik, egun batzuetan lasai ibil-

tzeko, Titisee izeneko lakuan gera gai-
tezke. Oso polita da. 

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA
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Jon Miranda

L ongaron saltokiko semea da Michel Longaron Ga-
larza (Tolosa, 1959). 1886koa da komertzioa eta, ta-
malez, garai horretako saltoki gehienei bezala ez

zaio bizi luzea geratzen, ez dagoelako segida emango dion
belaunaldi berririk. Musika munduan oso gazterik hasi
zen, hain juxtu, dendako bizimoduari ihes egiteko, «oso lo-
tua» iruditzen zitzaiolako. Bi garaiak bizitzea tokatu zaiola
aipatu du: euskara galarazita zegoen etapa hura eta, orain-
goa, normalizatuta dagoen garaia. «Euskal Herrian bizi
naiz, musikaria naiz eta ez dakizkit, ez euskara, ezta solfe-
oa ere», aipatu du elkarrizketaren hasieran. 
Musikarekin lotutako zure lehen oroitzapenak noiz-
koak dira?

Oso txikia nintzenekoak. Anaia nagusiak bertsioak egiten
zituen talde batean jotzen zuen, eta The Beatles eta horre-
lako taldeen kantuak eskaintzen zituzten. 10–11 urterekin
lehengo gitarra elektrikoa ikusi nuen etxean, eta garai har-
tan ez zen orain bezain ohikoa. Anaiak, gitarra jotzeaz gai-
nera, pintatu ere egiten zuen, eta, entseatzen hasten zene-
an, nik pintzelekin laguntzen nion. 
Lehenengo emanaldia gogoratzen al duzu?
Bai. Kike Ugarterekin izan zen, kinta bertsukoak gara eta.
Harekin ere berdintsu. Merienda batean geundela, musika
jotzen hasi zen, eta nik aizto eta sardexka batekin lagundu
nion. Erritmo ona nuela esan zidan eta, horrelaxe, pare bat
kontzertu egin genituen, Gaztetxoen elkartean bata, eta
Paper Eskolan bestea. The House of the Rising Sunbezalako
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«GAUR EGUN, TOLOSAN,
HOGEITAKA EGONGO
DIRA, BAINA ORDUAN
BAKARRA NINTZEN»

MICHEL LONGARON GALARZA
MUSIKARIA

Bateria jotzaile bezala ibilbide oparoa egin zuen 1980ko eta 1990eko
hamarkadetan, Imanol Larzabalekin aurrena eta, gero, munduan zehar, 

21 japonesas eta Duncan Dhu bezalako taldeekin; afiziotik ofizioa egin zuen

kantuak eskaini genituen, Eric Burdon eta horrelakoen
kantuak. Hantxe hasi ginen. Kontuan hartu behar da garai
hartan ez zela ia zuzeneko emanaldirik izaten, eskolaren
bateko festa edo urtebetetze jai bat ez bazen behintzat. 
Zuek nondik jasotzen zenuten kanpoan egiten zen
musika?
Nire etxera anaiak ekartzen zituen. Gogoan dut orduan
diskoek gehiago irauten zigutela esku artean; 11 urterekin
The Beatlesen Hey Jude erosi nuen, eta negu osoan beste-
rik ez nuen ibili, buelta eta buelta ematen genion, mila al-
diz entzuten genuen. Hemen bazen denda txiki bat, apea-
dero parean, Radio Tolosa izenekoa, eta bertara ekartzen
zituzten horrelako diskoak. Dendako jabea Ingalaterran
egondakoa zen, eta bestelako musika ekartzen zuen, ame-

rikarra eta abar. Hona, diskoak, argitaratu eta bost urtera
iristen ziren. The Beatlesen diskoak Euskal Herrira iristen
zirenerako, taldea dagoeneko deseginda zegoen. Eta ber-
din gertatzen zen kontzertuekin. Donostiako Jazzaldian,
asko jota, egun baterako sarrerak ordain genitzakeen. 
Aldaketa garaia bizi zenuten. 
Bai. Ez zegoen ezer, basamortua bezalakoa zen hau eta, ho-
rregatik, pentsatzen dut, nabarmentzea ez zela hain kontu
zaila. Poker eta Zafiro taldeak zeuden Tolosan, Larrañaga
eta Tarragona ziren taldeetako buru, eta elkarren lehian
ibiltzen ziren. Boleroak, pasodobleak, tangoak, cumbiak
eta horrelakoak jotzen zituzten. Guri musika zaharkitua
iruditzen zitzaigun, baina garai hartan zegoen gauza baka-
rra zen. Eta hor, bat-batean, Egan taldekoak agertu ziren.
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Guretzako sorpresa handia izan zen, besteak beste, The Bea-
tles, Queen eta Crosby, Stills eta Nashen bertsioak egiten bai-
tzituzten. Koroak ere egiten zituzten, eta hori hemen ez da
askotan landu izan, taldeko lau kideek kantatzearena. Igan-
deetan frontoian izaten ziren dantzaldietara agertu ziren,
halako batean, Eganekoak eta, rock gogorra izan gabe, doinu
mugituagoak ziren. Han hasi zen benetako aldaketa. Franco
hil eta arnasa hartzen hasi gineneko garaiak izan ziren.
Non ikasi zenuen zuk perkusioa?
Erabat autodidakta izan naiz. Ez dut inoiz ikasketarik egin.
Ofizioak eman dit abilidadea. Oso artaburua ez bazara,
behintzat, hain gaztetan hasita, errazagoa da ikastea, edozer
gauza xurgatzeko  prest egoten zara. Musikarentzako erraz-
tasuna izan dut betidanik, erritmo ona izan dut, bereziki.
Behin karrera bat hasten duzuenean, zure trikimailuak as-
matzen dituzu, eta apunteak hartzeko modua egiten duzu.
Moldatu izan naiz. Baina, egia da, sentitu izan dudala ardura
ere. Jendearekin jotzeko hots egiten zidaten ona nintzelako-
an eta, gero, nire artean pentsatzen nuen: «Orain nola defen-
datuko dut nik hau?». 
Sakre taldekoekin ere ibili zinen bolada batean. 
Bai, orduan hasi nintzen benetako bateria batekin jotzen; or-
dura arte, Kikerekin, kaxa batekin eta plastiko batekin molda-
tzen nintzelako. Alegian entseatzen zuten Sakrekoek, eta gu
hara joaten ginen. Haiek bazuten Gaizka izeneko plaza talde
bat eta, bateria jotzailea soldaduskara joan zenean, nik ordez-
katu nuen kontzerturen batean. 15 bat urte izango nituen or-
duan, ez zen gauza erabat serioa, eta ez zitzaidan burutik pa-
satu ere egiten, inora irits nintekeenik musika munduan. 
Maisurik izan al duzu inoiz?
Ez. Baina beti eskertu izan dut Paco Diazek eskaini zidan la-
guntza. Musical 72 Donostiako musika dendan egiten zuen
lan, eta ni hara gerturatzen nintzen, baketak edo bateriaren-
tzat platerak erostera. Suitzan egondakoa zen, eta tronpeta
karrera ere bazuen. Urte haietan, funk talde batean zebilen,
eta gero Akelarren hasi zen bateria jotzaile. Nik gertutik jarrai-
tzen nuen bere lana, eta hasieratik ondo moldatu ginen elka-
rrekin. 16 urte nituela, berak hots egin zidan Imanolekin has-
teko. Kontatu zidan bazela Pariseko erbestetik itzulia zen
kantari euskaldun bat, bateria bila zebilena, ea berekin hasi
nahi ote nuen. Asko eskertzen diot Pacori aukera hori eman
izana, kontuan hartuta, berak ez nin-
duela sekula bateria jotzen entzun. Ni-
gan konfiantza izan zuen, eta esan liteke
hor abiatu zela nire karrera. 
Franco hil ondorengo lehenengo ur-
teak ziren. Zein musika entzuten zen
orduan?
Deep Purple, Pink Floyd edota Uriah
Heep taldeen garaia zen, rock gogorra eta progresiboa zen.
Gero hasi ziren Yes, Genesis, Camel, King Crimson... Rock
sinfonikoa deitzen zitzaion horri. Rock amerikarra ere or-
duantxe hasi zen guregana iristen; Crosby, Stills, Nash eta Ja-
mes Taylor bezalakoak, rock-folkaren barruan sar ditzakegu-
nak. Ni horrek erakartzen ninduen gehien. Rock amerikarra-
ren soinua eta produkzioak erakarri izan nau betidanik. Ni ez
naiz sekula izan oso kañeroa, nahiz eta tokatu izan zaidan ho-
rrelakoak jotzea ere. 
Garai hartako musikariek badute bertutetsuak izatea-
ren fama. 

Bai. Banda horiek bazuten gaitasun hori, baina gu hortik oso
urruti geratzen ginen. Zulotxo batetik ikusiko nituzke garai
hartako gure emanaldiak. 
1980an Itoizen bigarren disko luzean, 'Ezequiel' izene-
koan, parte hartu zenuen. Nola sortu zitzaizun aukera?
Bada, ez dakit ondo esaten. Garai hartan, ez zebilen hainbes-
te jende musika munduan eta, ni, ordurako, Imanolekin
nenbilen. Oskorrirekin eta Iñaki Eizmendirekin askotan to-
katzen ginen. Orduan ezagutu nuen Juan Carlos Perez, eta
ondo moldatu ginen. Karlos Gimenezi, Santi Gimenezi eta
hiruroi hots egin zigun, Ezequieldiskoan parte hartzeko. Lan
kontzeptuala izan zen, kantuak bata bestearekin lotuta zeu-
den, opera rocka deitzen zion Juan Carlosek. Askok esaten
dute Itoizen disko onena izan zela hura. Nik duela gutxi ikusi
dut, diskoa aurkeztuz eskaini genuen kontzertuetako baten
bideoa, YouTuben. Desastre aritu ginela iruditzen zait, bai-
na, akaso, bere testuinguruan jarriz gero, meritua du guk jo-

tzen genuen bezala jotzeak. 
Musikalki garai interesgarriak izan zi-
ren, baina baita politikoki ere. 
Bai. Franco hil zenean nik 16 urte nituen,
eta hurrengo urtean hasi nintzen, Imano-
lekin, bateria jotzaile. Harreman ona ge-
neukan Ez Dok Amairuko kide izan zire-
nekin, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xa-

bier Lete eta hauekin; baina, irudipena daukat, gure
zirkuituan gehiago mugitzen zirela Iñaki Eizmendi, Oskorri,
Gontzal Mendibil eta horiek. Garai hartan politikaz tutik ez
nuen ulertzen, baina, orain, pentsatzen jarrita, politikak izan-
go zuen horretan guztian zerikusirik. 
Zuk zeuk ere ba al zenuen kezka politikorik?
Nahiz eta hemen jaioa izan, ez naiz hain joera abertzalekoa
izan; beti izan ditut kezka sozialagoak. Autore anarkistak eta
Marxen Manifestu Komunistairakurri nituen orduan. Auska-
lo horretatik guztitik zer ulertu eta geratu ote zitzaidan. Ima-
nolen kasuan ere, osagai identitarioa txikiagoa zen, eta bere
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«Hasi nintzenean, ez
zitzaidan burutik pasatu ere
egiten, inora irits
nintekeenik musika
munduan»

Imanol, Pedro San Martin, Santi Gimenez, Karlos Gimenez eta Michel Longaron, Klabelin K    
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musikan presentzia handiagoa zuten langile borrokek. Gogo-
an dut Ezkerraldean asko aritzen ginela, eta, han, publikoa er-
dalduna zen, gehientsuena. PCEko festa batean ere jo genuen
behin, Madrilgo Casa del Campon, Pasionaria eta Carrillo on-
doan genituela; Marisol, Antonio Gades eta Ovidi Montllor
ere han ziren. Pentsa, ni bezalako gazte batentzat zer zen
hura. 
Pribilegioa izango zen jende hori ezagutzea. 
Bai, dudarik gabe. Paco Ibañez ezagutu
nuenean bezala. Olimpian grabatutako
disko hori mila aldiz entzuna nuen etxe-
an eta, gero, bat-batean, kamerino bate-
an aurrez aurre neukan. Horrek ikaraga-
rrizko zirrara eragiten zidan. Gehiago
hunkitu izan nau jende klase horrekin
tratua izateak, gerora, bertatik bertara
ezagutu ahal izan ditudan Metallica, Red Hot Chili Peppers,
Pretenders edo Status Quo bezalako bandak ezagutzea baino.  
Imanolen ondoan Klabelin Komik taldean aritu zinen.
Luze iraun al zuen taldeak?
Imanol beste musikari batzuekin kolaboratzen hasi zen hu-
rrengo urteetan, baina perkusioan nik lagundu nion, gerora
atera zituen diskoetan. Handik urte batzuetara esan zidan, ez
zuela, behin ere, beste bateria batekin ez jo, ezta grabatu ere.
Berez, ez zen oso bateriazalea eta, bera bezalako beste kantau-
toreen gisara, askotan ez zituen patroi zehatzak eskatzen;
sentsazioak edo koloreak baizik. Nik, gutxi gorabehera, as-
matzen nuen Imanol maneiatzen, eta banekien zenbait gau-
za bere eskemetan sartuko zirela. Estimu handitan ninduen,
eta bazidan errespetua ere; bateria jotzaile ona iruditzen nin-
tzaion. Konplizitate handia genuen.

Gero, istripu bat izan nuen, eta bi urte eman nituen jo gabe.
Bueltatu nintzenean, urtebete inguru dantza talde batean
eman nuen eta, gero, Nafarroako Astro orkestratik deitu nin-
duten. Corellan bizi ginen, landetxe batean, eta oso esperien-
tzia interesgarria izan zen. 

Han Serafin Zubiri ezagutu zenuen. 
Bai. Erriberan nengoela ezagutu nuen eta, bere bitartez, kla-
se horretako musikari gehiagorekin hartu emana egin nuen,
Espainia aldean musica ligera esaten zitzaion horretan ari-
tzen zirenak. Batzuetan lotsa ere ematen dit musikari horie-
kin ibili nintzela esateak, baina, egia esan, irakaspen handia
izan zen niretzat. Gaur egun ezberdina izan daiteke, baina,
garai hartan, fama esaten zitzaion maila horretara iritsitako-

ak, gogor lan egindakoak ziren. Irabazita
zeukaten. Tokirik ziztrinenetan jotakoak
ziren, izan daitekeen musika ekiporik txa-
rrenarekin. Eskarmentu handiko musika-
riak ezagutu nituen garai hartan, aurrez
gaizki pasatu zutenak. Gero, pertsonalki,
izan daitezke amorragarriak, baina aitor-
tu behar zaie musikari bezala duten baga-
jea. 

Nik asko ikasi nuen garai hartan. Kanariar Uharteetakoa
zen Jose Velezekin denbora dezente eman nuen, eta oso zo-
rrotza zen bere musikariekin. Eskain zezakeen kontzertu bat
30.000 ikusleren aurrean, zezen plazan, eta Manolete bezala
trata zezaketen, eta, hurrena, 15 pertsonaren aurrean kanta-
tu, eta taberna zulo bateko komunean arropaz aldatzeko gai
zen. Publikoarekiko errespetu handia zuen, deitzen zioten
tokietan kantatzeko prest agertzen zen, eta beti irribarre ba-
tekin. Jendaurrean, bai, hortz handi horiek erakutsiko zi-
tuen, baina, konpas batean huts egiten bazenuen, buelta er-
dia eman, eta «akabatuko haut» zioen aurpegi batekin begi-
ratzen zintuen. 
Garai hartan zer nolako musika egiten zenuten?
Musika konplikatuagoa zela esango nuke, pop musikan egi-
ten ez ziren moldaketak egiten ziren kantuetan. Pop musi-
kan, bi patroi erritmiko eta hiru patroi harmoniko daude; ez
da ezer pasatzen. Kantu batekin asma dezakezu, baina bate-
ria jotzaile batentzat aspergarria ere suertatzen da, beti ber-
dina jotzea. Eta ez diot ezer kendu nahi, kantu polit bat kon-
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«Imanolek estimu handitan
ninduen, eta bazidan
errespetua ere; konplizitate
handia genuen»

           belin Komik taldearen garaietan. ATARIA
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posatzea ez baita erraza. Asmatu beharra dago zure zigilu
pertsonala jartzen, baina, behin gutxi gorabehera moldatuz
gero, dena emanda dator, promozio sistema oso bat dagoela-
ko hori zabaltzen joateko. Urbil merkatalgunera joatea beza-
la da: beti berdina erosten bukatzen duzu, funtzionatzen
duen patroi bat delako. 
Horren guztiaren ostean, 21 Japonesas taldetik hots
egin zizuten. Nola egin zuten harremana zurekin?
Nik Luis Camino ezagutzen nuen. Izukaitz taldeko perkusio-
nista izan zen eta, hamabost urte lehenago, Imanolekin nen-
bilela, egokitu ginen behin baino gehiagotan. Ordura arte,
Luis eta Txetxo Bengoetxea zebiltzan elkarrekin, eta erritmo
kaxa bat erabiltzen zuten. Zuzenekoren bat egin zuten eta,
kontuak funtzionatzen zuela ikusita, pentsatu zuten teklatu
bat eta bateria bat eranstea formazioari. Orduan hots egin zi-
daten, eta ni nekatu xamar nenbilen, etxetik kanpora, Ma-
dril inguruan ibiltzen nintzelako beti. Banuen gogoa hona
gerturatzeko, eta 21 Japonesas taldearen proiektuak nire ja-
kin-mina piztu zuen. Bazuen zerbait berezia. Hiru disko gra-
batu genituen Londonen, eta oso urte ederrak izan ziren. Ez
zen pelotazobat izan, baina, egiten genuen musikak toki as-
kotan sarbidea zuenez, boloasko egin genituen. Donostiako
Jazzaldian, musika berrien jaialdietan edota jatorrizko mu-
siken ingurukoetan jo genuen. 
Zergatik bukatu zen taldearen ibilbidea?
Hiru edo lau urte eman nituen 21 Japonesasen. Taldeko lide-
rrak zirenak, Luis eta Txetxo, elkarrekin haserretu ziren, eta
gitarra jotzaileak bere buruaz beste egin zuen. Ordura arte,
taldea bere gisara joaten zen, eta, garaitsu hartan, single ba-
tek arrakasta izan zuela ikusita, interes komertzialak ager-
tzen hasi ziren. Warnerrekoak gerturatu zitzaizkigun, look
jakin bat eraman behar genuela, eta hitzak aldatu behar ge-
nituela esanez; betiko pelikula, alegia. Hortxe bukatu zen
taldea. 
Proiektu are handiagoetan sartu zinen, orduan.
Aurrez, Duncan Dhu taldearekin, inoiz jo izan genuen kon-
tzerturen batean, eta Mikel Erentxuni gustatu egiten zi-
tzaion nire jotzeko era. Garai hartan,
Madrilgo bateria jotzaileak taldea utzi-
ko zuela-eta, niregana jo zuten, intere-
sik ote nuen galdezka. Orduan hasi
nintzen. Bere bakarkako ibilbidea
abiatu, eta urte batzuk eman nituen
berarekin. Diego Vasallok tarteka ate-
ratako diskoetan parte hartu nuen eta,
gero, biak berriz ere elkartu, eta Dun-
can Dhuren itzulera egitea erabaki zu-
tenean, beraiekin ibili nintzen. Bira bat
prestatu zuten eta taldearen ibilbide osoko kantuak eskain-
tzen zituzten. Mundu osoa zeharkatu genuen eta, Mexikon
geundela, istripu bat izan genuen, 2000. urtean. Oso larria
izan zen. Soinu teknikaria hil egin zen ezbehar hartan, eta
nik saihetsak kolpatu eta kaskezurra hautsi nuen, hiru leku-
tan. 
Istripu hark asko markatu al zintuen? 
Bai. Bi urte geldirik eman nituen, zauriak sendatzen. Berriz
ere, sortu zitzaidan Mikelekin Mexikora itzultzeko aukera,
baina istripua gogoan hartuta, atzera egin nuen. Juxtu Alex
Ubagorekin zebilen orduan Karlos Aranzegi, eta trukea egin
genuen, konpainia bera zenez, berak Mikel Erentxunekin

egin zuen bira, eta ni Alex Ubagorekin geratu nintzen, he-
men inguruan. 
Istripua gertatuta, buelta asko eman nizkion buruari. Or-

durako banituen 45 urte, eta beti etxetik kanpora egon beha-
rra astuna egiten zitzaidan. Neure buruari planteatu nion, 14
urterekin abiatu nuen karrera horrek, ia oharkabean hasi
nuenak, zentzurik ba ote zuen nire adinarekin. Motibaziorik
gabe nengoen, eta errepikakorra zen guztia. Nire ofizioa zen,
baina ikusten nuen ez zela ezer apartekorik gertatuko, beti-

koa zen. Beti gauez, droga asko... Mundu
horretatik aldendu nahi nuen. Musikalki
ere misterio handirik ez zuen egiten nue-
nak. Kontua da, erreta nengoela.  
Musika utzi eta txofer hasi zinen. Nola
egin zenuen aldaketa? 
Ez nuen nahikoa diru pilatu lanik gabe bi-
zitzeko. Musikari ibili nintzen garaietatik
ezagutzen nituen gidari batzuk, eta ba-
nuen konfiantza haiekin. Hasieran musi-
ka jaialdi batzuk egin nituen: taldeen bila

Hondarribiko aireportura joan, eta nik eramaten nituen Do-
nostiara edo kontzertua zeukaten tokira. Halako batean, Fito
Cabralesek gidaria behar zuela eta, berekin hasteko aukera
eman zidaten. Soldadito marinero singlearen garaiak ziren,
eta ziztu bizian egin zuen gora Fitok. Bira hasi nuen berare-
kin. Gidatzea gustatzen zitzaidan eta musikariak ere ezagu-
tzen nituen, eta kide bat gehiago nintzen.  
Zein artistarekin aritu zinen gidari bezala? 
Fitorekin eta Extremodurorekin bira osoak egin nituen. Bai-
na, gero, puntualki, Serrat, Sabina, Coti eta horrelako jendea-
rekin ere aritu izan nintzen. Sei urte eman nituen orotara.
Musika jaialdietarako ere hots egiten zidaten, Sonar, BBK

«Gidari bezala, Fitorekin eta
Extremodurorekin bira
osoak egin nituen eta, gero,
puntualki, Serrat, Sabina,
Coti eta horrelako
jendearekin aritu nintzen»
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Live eta horrelakoetatik, eta nahikoa lan estresagarria zen: ai-
reportua, jatetxeak, hotelak, kontzertuak,... Alde batetik bes-
tera presaka ibili behar izaten genuen. Metallica, Red Hot
Chili Peppers... Banda handiak lagundu nituen, eta jende be-
rezia da, zinez.  
Lanbide hori utzi eta Tolosara itzuli zinen.  
Bai, badirudi, bizitzak askotan zirrikitu batzuetatik erama-
ten zaituela, pauso jakin batzuk eman ditzazun. Aita aurreko
abenduan hil zitzaigun, eta amak 94 urte ditu. Etxe inguruan
geratzea erabaki nuen, haiek zaintzeko asmoz.  
Inoiz irakasle bezala aritu izan zara? 
Bai, etxean gitarra klaseak eman izan ditut. Ni, berez, perku-
sionista naiz, baina gitarrarekin moldatzen naiz, eta erraza-
goa egiten zait bateria nola jo erakustea baino.  
Kolaborazioak ere egin izan dituzu, hala ere. Musika ez
du zu erabat utzi? 
Ez da erraza izaten, eta tarteka sortzen zaizkit musikariekin
aritzeko aukerak. Azkena, Iker Laurobarekin. Eta ederki mol-
datu ginen. Oso giro ona izan genuen elkarrekin, nirekin ba-
tera Iñigo Asensio, Itsaso Etxebeste, Ander Zubillaga eta Lei-
re Berasaluze aritu ziren. Eta, nik uste, oso emaitza duina ate-
ra zela. Ikerrek sentsibilitate handia du, eta gitarra oso ondo
jotzen du. Nik eskuillekin laguntzen nion, oso modu lasaian.  
Nola ikusten duzu musikaren egoera gaur egun sortzai-
leentzat? 
Oso zaila da. Askotan musikarien lana ez da baloratzen. Iritsi
gara une batera, non musikariek, nonbait jotzeagatik, or-
daindu egin behar duten eta, gero, gauzak ondo aterazen ba-
dira, zerbait jaso dezakezu bueltan.  
Zuk garai onak bizi izan dituzu, hala ere.  
Bai, ziurrenik, inoiz izan diren garairik onenak, eta behin ere
itzuliko ez direnak. 1980ko hamarkadan, PSOE Espainiako

Gobernura sartu zeneko hartan, dirua zegoen, eta inbertitu
egiten zuten kontzertu eta horrelakoetan. Hala ere, iruditzen
zait gutxi ginela. Ni bezalako bateria jotzaileak, Tolosan, gaur
egun, hogeitaka egongo dira, baina, garai hartan, ni bakarra
nintzen. Ezin izaten nuen toki denetara iritsi. ETBtik hots
egiten ziguten, Imanolekin aritzen nintzen, kolaborazioak
egiten nituen... 
Zertan aldatu da musika, zure ustez? 
Guztia aldatu dela esango nuke. Begira iezadazu: garai har-
tan, musikarik jakin gabe, ni nintzen nabarmentzen zena.
Gaur kalitate handia dute musikariek, oro har. Gazte taldeak
ikusten ditut, eta harrituta geratzen naiz duten mailarekin.
Gurekin alderatuta, guk jotzen genuena baino gehiago jotzen
dute, eta hobeto. Baina, gaur egun, ez dago jarraikortasunik
eta zailagoa da toki bat egitea. Irautea oso konplikatua da.  
Zein musika entzuten duzu orain? 
Azkenaldian, Piazzola argentinarra asko entzun izan dut.
Musika folklorikoa, Afrika hegoaldekoa gustatzen zait asko.
Lehen gustu finko batzuk nituen, Sting, James Taylor eta ho-
rrelakoak, baina musikari horiek gero eta helduagoak dira,
eta gero eta gutxiago aportatzen didate. Musika komertziala
ia ez dut entzuten. Aurrekoan De Pedro entzun nuen, eta
asko gustatu zitzaidan. Pertsonalitate handia duela iruditzen
zait. 
Nostalgikoa zara? 
Ez. Batzuetan pentsatzen dut ez naizela nostalgikoa, gogor
egiten diodalako neure buruari, baina, egiatan, ez naiz nos-
talgikoa, berez ez naizelako horrelakoa. Ez neskalagunekin,
ez lagunekin, ez pasatu ziren gauzekin. Orain, adibidez, Ima-
noli buruz hitz egin dugunean, gustura gogoratzen dut: «Zei-
nen ederra izan zen», pentsatzen dut nire artean. Baina garai
hura pasatu zen, eta ez nuke errepikatuko.  
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Fakirraren bateria jotzailea

J. M. 

Franco hil ondoren itzuli zen, Ima-
nol Larzabal, erbestetik. Michel

Longaronek Paco Diazen bitartez egin
zuen hitzordua berarekin, Donostiako
Boulevardeko erlojuan, 1976an: «‘Tipo
altu bat ikusiko duzu, melena darama-
na, eta piura arraroarekin’ esan zidan
Pacok, eta egiazko inpresioa eragin zi-
dan ezagutzeak. Ni, artean, ume mo-
koa nintzen, eta bera gizon altua eta
ahots sendokoa. Gainera, oso kontu
esale ona zen, eta berehala hasi zitzai-
dan Gwendal taldearekin eta Georges
Moustakirekin egona zela esaten. Nik
erabat harrituta begiratzen nion», go-
goratu du Longaronek.

Elkar ezagutu eta berehala hasi ziren
emanaldietan. «Hasieran Algortakoak
ziren beste bi mutilekin aritzen ginen,
bata baxu jotzailea eta bestea gitarrista.
Halako batean, kontzertu batean baxu
jotzailea falta zitzaigun. Ez zetorrela
eta ez zetorrela, gero jakin genuen, poli-
milia zela, eta kolpe batean parte hartu

Imanol Larzabalen ondoan
urteak eman zituen, eta
oroitzapen «gozoak» gordetzen
ditu berarekin pasatakoez.

zuela. Imanolek, akaso, izango zuen
susmoa, baina nik ez nekien ezer». Tal-
de hura desegin, eta Oskorrin ibilitako
Karlos eta Santi Gimenez anaiekin, eta
Pedro San Martinekin batera hasi zi-
ren, Imanol eta Longaron bera. «1979an
Sentimenduen hauspoz diskoa atera
genuen eta, lanari izenburua jarri be-
har zitzaiola eta, proposamenak bota-
tzen hasi ginen. Hitz joko bat eginez,
azkenean Klabelin Komik atera zen».
Bigarren diskoa ere atera zuten,
1981ean: Jo ezan. 

Longaronen ustez, ez zen zaila Ima-
nolekin lan egitea, «asko delegatzen
zuen besteengan». Kantariaren ahots
eta gitarra doinuei «laguntzeko» lana
hartzen zuten taldekideek: «Garai har-
tan musika asko entzuten genuen, ez
genuen filtro handirik, eta egiten ge-
nuen horretan gure gustuak txertatzen
saiatzen ginen. Gure proposamenei
kasu egiten zien Imanolek, guk marka-
tzen genion bideari heltzen zion gehie-
netan. Oso irekia zen, eta berak ere mu-
sika asko entzuten zuen», dio tolosa-
rrak. Garai hartako kantu bat du
gogoan Longaronek, Jo ezandiskokoa:
Josepa Mendizabal Zaldibian. «Uste
dut goia jo genuela, kantu horren mol-
daketak eta zati instrumentala izuga-

rriak dira. Hor erabat erlaxatuak geun-
den, eta nahi genuen hura egiten ge-
nuen».

Imanolen bi aroak
Imanolen ondoan urterik oparoenak
eman zituen Longaronek. «Bere ondo-
an beti pasatzen ziren gauzak. Kontak-
tu asko zituen, eta kontzertu asko ate-
ratzen zitzaizkigun. Oso ederra izan
zen garai hura». Urte haietan, jatorri
errusiarreko bikotea zuen Imanolek,
itzultzailea ofizioz eta, Longaronen us-
tetan, musikari donostiarra «zentra-
tzen zuen» neska lagunak: «Haien etxe-
ra joan, eta liburuak, diskoak eta filmak
nonahi topa zenitzakeen. Intelektua-
lak, batzuetan, izaten dira barrura begi-
rakoak, baina Imanol kontrakoa zen,
optimista zen, irekia, kanpolarrosa».

Aro hura gogoratzea nahiago du ba-
teria jotzaileak, eta ez Imanolek bizi
izan zituen azken urteak: «Jarrera arra-
roak hartu zituen, oso mokofina bihur-
tu zen, fidagaitza. Hil aurreko urte
haietan, garai berrietara ezin egokitu
sumatu nuen. Baina erraza da kritika
egitea, azken batean, denoi gertatzen
baitzaigu. Ez da erraza, bizitzea toka-
tzen zaizun garaiekin konpasatuta joa-
tea».

Longaron, bateria jotzen, Imanolekin ibiltzen zen garaietan eskainitako kontzertu batean. ATARIA
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Imanol fikzioaren bitartez
esplikatzen duen nobela

Imanol Lartzabal kantariaren bizi-
tza oinarri hartuta, Imanol Lurgain
protagonista duen fikziozko isto-
rio bat eraiki du, Harkaitz Canok,
Fakirraren ahotsaeleberrian.
Hura ezagutu zuten 30 lagun elka-
rrizketatu ondoren osatu du elebe-
rria idazleak, eta tartean izan da
Michel Longaron. 
Euskara nahi bezain ondo men-

peratzen ez duenez, Canok nobela
noiz itzuliko zain dago musikari to-
losarra. «Oso jende ezberdinak go-
mendatu dit, eta badut gogoa ira-

kurtzeko». Longaroni esana diote,
dagoeneko, Jean-Marc pertsonaia-
ren traza hartzen diotela. «Imanol
beti aritzen zen txantxetan, fran-
tses doinuaz ahoskatzen zituen
nire izen-abizenak: Michel Longa-
ron. Horregatik, agian, Jean-Marc
izena?», galdetu du tolosarrak. 
Imanolen musika ibilbidean, ez

da Longaron bere ondoan ageri den
tolosar bakarra. Juantxo Zeberiok
ere jo izan zuen kantariaren ondo-
an, eta Txema Garces bere makulua
izan zen, urte luzeetan. Fakirraren
ahotsa-n piano-jotzaile gaztearen
traza har dakioke lehenari, eta Tel-
morena bigarrenari. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko martxoaren 15a

TOLOSA
KULTURA

TXEMA GARCES
TOLOSA, 1960

«Musika munduan Mikel Errazkinekin
eta Imanolekin bakarrik izan dut
harreman berezia; biak hilda daude»

«Asko irakurtzen zuen eta jakin-min
handia zuen. Gero, pentsatzen zuen hori
esaten zuen, mingostasunik eta
eztabaidatzeko intentziorik gabe»

«Dena gustatzen zitzaion, eta dena
iruditzen zitzaion aprobetxagarria.
Bizitzaz gozatzen zekien»

«Beretzako lagunak munduko gauzarik
garrantzitsuena ziren, nahiz eta, gero,
horietako batzuk, erabili egin zuten»  

JUANTXO ZEBERIO
TOLOSA, 1967

«Nire bataioa, musika munduan,
Imanolekin izan zen. Berak ireki zizkidan

ateak, Txemaren bitartez. Orain
musikari bezala zerbait baldin banaiz,

Imanoli baietz esan niolako da»

«Imanol, Txema eta hirurok ibili ginen,
azken urteetan, elkarrekin. Formazio

estua zen, txikia, hurbilekoa eta
konprometitua» 

«Gizon handi bat zen, musikari handia
eta bihotz onekoa, baina, aldi berean,

kontraesan handiak zituen. Inpultsiboa
zen eta ondorioei erreparatu gabe

ematen zituen askotan iritziak,
politikoki garai zailagoak zirenean»
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Arrastoari
eskiekin
jarraituz 
Datorren ostegunean, martxoaren 21ean, estreinatuko da 

‘Arrastoan’ dokumentala, Leidor aretoan, 19:30ean. Bezperan solasaldia 
egingo dute, Laponiaren inguruan, Lorea Agirre eta Josu Iztuetak, 

lau finlandiarrekin batera, kultur etxean, 19:30ean. 

Iñigo Terradillos / Irati Urdalleta

M otxilak prestatu, Laponiara joan
eta 1974an beste hainbat tolosa-
rrek egin zuten espedizioren
zati bat egin. Hori izan da Iker
Iriarte, Josu Iztueta eta Pablo
Dendaluze tolosarrek, eta Aitor

Osa arroarrak egin dutena. Gainera, guztia bideo bidez ja-
sotzea erabaki dute, duela 45 urte egin zen bezala.
Laponiara joateako aitzakia bat behar zuten, eta Iztueta-

ri eski zeharkaldi bat egitea bururatu zitzaion, bideo kame-
ra bat hartuta; eta hala egin zuten. «Lagun arteko plan bat
gehiago izan zen», azaldu du Iriartek. Helburu handirik
gabe eta zer etorriko zen gehiegi jakin gabe, abenturan sar-
tu ziren.

Tolosa inguruan ez dira lehenengoak horrelako zehar-
kaldi bat egiten. «16 urte nituen 1974ko espedizioa egin zu-
tenean, eta orduan ikusitako irudiek eta entzundako kon-
tuek asko markatu ninduten», dio Iztuetak. Bera 1984an
izan zen Laponian lehen aldiz, 26 urte zituela, eta sarritan
itzuli izan da. Lehenengo aldi hartatik gauzak asko aldatu
direla dio: «Hizkuntzari dagokionez, esaterako, orain dela
30 urte egiten ziren aurreikuspenek ez dute zerikusirik
orain dagoen egoerarekin, espero zena baino hobea baita».
Bertako kulturak eta paisaiak ez ezik jendeak ere asko

erakartzen du Iztueta: «Niretzat bidaia bat ez da leku bate-
tik bestera mugitzea bakarrik, baita jendea, ohiturak, ara-
zoak edo bizimodua ezagutzea ere. Bestearen lekuan jar-
tzea da».
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Bidaia egitearekin nahikoa ez, eta guztia dokumental
batean jasotzea ere erabaki dute. Azaldu dutenez, Laponia
Norvegian, Suedian, Finlandian eta Errusian banatuta da-
goen lur eremu zabal bat da, baina ez
dauka nazio ikuspegi handirik. Be-
raiek Laponia finlandiarrera joatea
erabaki zuten. Hizkuntzak garrantzi
handia du horrelako bidaietan, eta do-
kumental bat grabatu nahi bada, are
handiagoa. Hain zuzen ere, bost hiz-
kuntza azaltzen dira dokumentalean:
euskara, gaztelania, ingelesa, finlandiera eta samiera.
«Bertsio originalak utzi, eta ulertzen ez ditugunak euskara-
ra itzuli ditugu», azaldu dute abenturazaleek.

1974ko espediziokoek ere egin zuten dokumental bat,
David Hernandezek grabatutako irudiekin. «Egungo bitar-
tekoak ez daude garai hartakoekin konparatzerik », dio

Dendaluzek. Iztuetaren arabera, hango
mapa soil bat lortzeko ere lan handia
egin beharko zuten, izan ere, jendeari
idatzi beharko zioten, edo Finlandiako
enbaxadara ere joan beharko zuten. Den-
daluze arduratu da, oraingoan, doku-
mentala grabatzeaz, eta beraien aurreko-
ek ere produktu duin bat egin zutela dio:

«Ikusten duzu eta izugarrizko xarma dauka eta ondo kon-
binatzen ditu planoak. Soinua, berriz, ez da oraingoa, bai-
na oso material duina da eta lan polita egin zuten». Orain

32 gradu zero azpiko tenperatura jasan behar izan dituzte Laponiako zeharkaldian. ATARIA

«Bidai bat ez da leku batetik
bestera mugitzea bakarrik,
baita jendea, ohiturak,
arazoak edo bizimodua
ezagutzea ere»
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beraiek egiten duten edozer, orduan baino askoz ere erra-
zago eta merkeagoa dela dio.
Baldintzak hobetu diren arren, ingurune horretan gra-

batzeak zaila izaten jarraitzen du. «Taldea aurrera doa eta
ez dira gelditzen. Zuk hartu behar diezu aurrea grabatzeko,
eta berriz pasatzen zaituzte». Fisikoki
gogorra izan arren, erakargarria eta
polita dela dio. Izan ere, baldintzak go-
gorrak ziren, baina beste faktore guz-
tiak bere alde zeuden: «Oso gustura
egiten da lan, eta emaitza hor dago».
Baina irudi ederretatik eta lagunar-

teko girotik harago doa egin duten 50
minutu inguruko dokumentala. Iriar-
tek dioenez, kirol esparrutik ez dauka
inolako misteriorik, beraiei interesatzen zitzaiena hango
mundua baitzen: «Elur oreinak, hango inprobisatzaileek
hemengo bertsolariekin izan dezaketen antza, beraien iri-
tziak... interesatzen zitzaizkigun».
Kulturan antzekotasunak izanagatik ere, Iztuetak dio gi-

zakia asko markatzen duela klimak, inguruak eta orogra-
fiak. «Gu hemen N1 errepidetik gertu gaude, tren geltoki
bat ere badaukagu, eskolara oinez joan gaitezke eta klima
epela daukagu». Pentsatu beharra dago, ordea, beste he-
rrialde batzuetan izugarrizko beroa edo hotza egiten duela.
«Aste honetan, Inarin (Laponia finlandiarra), zero azpitik
32 graduko tenperaturak izan dituzte, eskolak eta osasun
puntuak urruti dauzkate, eta familiak sakabanatuta dau-

Iker Iriarte, Josu Iztueta eta Pablo Dendaluze. IÑIGO TERRADILLOS

de», azaldu du. «Gu hara joandakoan zero azpitik 30 gradu
espero, eta 40 egiten badizkigu, izorratu egin behar dugu,
nahi dugulako joan garelako» gaineratu du. Distantzia
handiak dira beste arazoetako bat. Izan ere, 90.000 pertso-
na inguru bizi dira, Iberiar penintsula bezalako lurraldean.

Aurrekoen bidetik
Kontuan hartu behar da, orain egin du-
ten zeharkaldiaren eta dokumentalaren
oinarria, 1974an egin zutenean dagoela.
«Ez diegu iritzirik eskatu, galdetu bai»,
dio Iztuetak. Dokumentala egiteko, esa-
terako, 1974ko zeharkaldia egin eta gra-
batu zuen David Hernandezekin egon
ziren eta, Iztuetaren arabera, sekula

inork galdetu izan ez zizkion gauzak galdetu zizkioten be-
raiek. «David pertsona zuzena eta metodikoa da; gu, al-
diz, inprobisatzaileak eta presakako jendea gara. Hala
ere, ondo hartu gintuen». Hernandezek duela 45 urte ere
ikuspegi oso bat zuela diote.
Hurrengo ostegunean estreinatuko dute dokumentala,

Leidorren eta, bezperan, lau laponiar gonbidatuko dituz-
te, beraiekin solasaldi bat izateko, kultur etxean: «Ilusioa
egiten zigun, normalean gu joaten garelako hara». Arras-
toan izena jarri diote: «1974ko zeharkaldikoak aurrekoen
arrastotik joan ziren, gu ere haien arrastotik goaz eta, be-
harbada, etorkizunean beste batzuk ere joango dira gure
arrastotik».

TOLOSA
ESKIA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko martxoaren 15a

«Elur oreinak, hango
inprobisatzaileek hemengo
bertsolariekin izan
dezaketen antza...
interesatzen zitzaigun »
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«ORAIN GAUZAK
OSO ONDO EGITEN
DIRA, BAINA GUREA
LOTERIA BAT ZEN»
DAVID HERNANDEZ
1974KO ESPEDIZIOKO KIDEA

1974an Laponiara egin zuten espedizioan
parte hartu zuen, beste hiru tolosar eta
beasaindar eta donostiar banarekin batera.
Abentura hura grabatzeko ardura izan zuen.

Irati Urdalleta Lete

Bideo kamera eskuan eta eskiak oinetan zituela ibili zen,
David Hernandez, Laponian, duela 45 urte.
Klima gogorrari eta baldintza zailei aurre egin zieten, eta

dio oraingo egoerarekin ez dagoela konparatzerik.
Nola erabaki zenuten Laponiarako espedizioa antola-
tzea?
Lagun talde batek Europako hainbat lekutan eskiekin
egindako zeharkaldien informazioa irakurri genuen, tarte-
an Europa iparraldekoak eta Groenlandiakoak. Orduan,
kontaktatu genuen hainbat zeharkaldi egin zituen suediar
batekin, eta informazioa atera genuen. Abenturan, garran-
tzitsuena, elkarbizitza izan zen. Guztiok sufritzen genuen
edo guztiok disfrutatzen genuen.

Zergatik erabaki zenuen abentura grabatzea?
Orduan, espedizioak, estatu mailan edo marka komertzial
handiekin egiten ziren, eta guk ezin genuen lehiatu. Gero,
irudiak aurkeztu behar genituen zer egin genuen jakiteko,
eta garaian erabiltzen ziren argazki edo diapositiben or-
dez, zine kamera erabili genuen.
Nola prestatu zineten horrelako espedizio gogor ba-
terako?
Iraupen eskia egiten genuen. Giro hartatik kanpo zegoen
bakarra Alfredo Feliu kazetari donostiarra zen, eta presta-
tzen lagundu nion. Grabatzeko, berriz, ez nuen prestakun-
tza berezirik egin, inprobisatzailea naiz.
Lekuan bertan, nola grabatu zenuen espedizioa?
Taldea aurreratzen nuen, eta aurrera eta atzera ibiltzen
nintzen. Lerarekin  nindoanean ez nuen denbora asko gra-
batzeko, baina, eramaten ez nuenean, taldetik urrundu eta
grabatu egiten nuen.
Nola egin zenuten klimara egokitzeko?
Hara iritsi eta zegoena hartu behar zen. Pirinioak neguan
eskiekin igo, eta gauak kanpoan igarotzen nituen, baina
hura desberdina da. Gauean hotza pasatzen genuen eta,
egunez -30 edo -32 gradu edukitzen genituen arren, lerari
tiraka beroa pasatzen genuen.
Behin irudiak grabatuta, zer egin zenuten?
Lehen emanaldia Tolosan izan zen. Bidaiatzeko kreditua
eskatu genuen eta, ordaintzeko, emanaldiak egin behar zi-
ren. 70 eskolatara joan ginen goizetan, eta gauez Gipuzko-
ako, Arabako eta Nafarroako 70 herri bisitatu genituen, eta
horrekin, gutxi gorabehera, kreditua ordaindu genuen.
Beraz, nahikoa arrakasta izan zuen.
82 urteko pertsona bati, oraindik, garai hartako gauzez gal-
detzen aritzeak, erakusten du izan zuen oihartzuna.
Orain, zuen ibilbidea errepikatu dute. Zer iruditu zai-
zu?
Garaiak aldatu egin dira eta, orain, bidaia turistiko bat be-
zalakoa da: aterpeak eraiki dituzte, bideak hobeak dira,
jendea eskiatzen doa, eta materiala leradun motor batean
eramaten diote.
Gainera, zuk egin bezala, beraiek abentura grabatu
dute. Eman al zenien aholkurik?
Ez. Orain dena askoz garatuago dago eta ez doaz guk erabil-
tzen genituen kamerekin. Nik han grabatu eta, itzuli nin-
tzenerako, hilabete pasa igaro zen. Gero, errebelatzera bi-
dali behar ziren, eta 15-20 egun gehiago itxaron behar zi-
ren. Egun, grabatu duzun momentuan bertan dakizu zein
irudi dauzkazun, eta errepikatu edo aldatu egin ditzakezu.
Orain gauzak oso ondo egiten dira, baina gurea loteria bat
zen.
Dokumental berria ikusteko gonbidapena jaso duzu.
Bai. Ni beti nago kontaktuan Josurekin, eta joango naiz.
Etorkizunean errepika daiteke horrelako espedizio-
ren bat?
Bai. Hala ere, gu joan ginen lekura joatea ezin daiteke hartu
espediziotzat, orain, bidaia turistiko bat bezalakoa baita.

ATARIA
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Mota guztietako arraza
diskriminazioak ezabatzeko

Martxoaren 21a arrazake-
riaren kontra lan egiteko
konpromisoa berrizta-
tzeko data dela gogora-

razten du Nazio Batuen Erakundeak.
Egun horretan, 1960an, apartheidaren
legeen kontra protestatzeko Hego Afri-
kako Sharpeville hirian burutzen ari
zen manifestazio baketsu baten aurka
tiro egin zuen poliziak.
Berdintasunaren eta diskriminazio

ezaren printzipioak erabat funtsezkoak
dira giza eskubideen nazioarteko arau
guztietan. Edozein pertsonak lana bila-
tu, etxebizitza lortu edota espazio pu-
bliko zein pribatu batera gerturatzen

Tolosaldean egitarau zabala
antolatu dute, martxoaren 21ko
arrazakeriaren aurkako
egunaren harira; hemen
egitarau osoa, bilduta.

denean paira ditzakeen diskriminazio
egoerak, aurreikusi eta borrokatu egin
behar dir, eta neurriak hartzea ezinbes-
tekoa da, elkarbizitza sustatu eta herri-
tarren arteko tentsioei irtenbide bake-
tsua emateko. 

Zentzu horretan, ondorengo ekin-
tzen bidez herritarren gogoeta kritikoa
sustatzea da gure helburua, Martxoak 8
Emakumeen Nazioarteko Egunaren,
eta Martxoak 21 arrazismoaren aurkako
eguna oinarri izanik. 

AXPI

PUBLIRREPORTAJEA

JARDUERAK
Ari gaitun.Tolosaldeko emakume
anitzen argazki erakusketa
martxoaren 4tik 15era Anoetako udal
liburutegian.
Tolosako Jabetze Eskola.Tolosaldea
Garatzeneko Migrazio eta Aniztasun
Sailaren eta Tolosako Udaleko
Berdintasun Sailaren laguntzarekin bi
tailer antolatu dira: 
- Bideo parte hartzaile tailerra. Jatorri
ezberdinetako emakumeei zuzenduta.
Dinamizatzailea Maria Aizpuru Ayerbe
izango da. Martxoak 16, 23 eta 30
(larunbatak) eta apirileko larunbatak

(20a izan ezik). Tolosako kultur etxean,
10:00etatik 13:00era. 
- Guretzako. Jatorri ezberdinetako
emakumeentzako gunea eratzeko saio
informatiboak. Martxoak 16, apirilak 13
eta ekainak 15. Tolosako kultur etxean,
10:00etatik 12:00etara. Aurretik izena
eman behar da: 646 05 70 80 edo
migrazioa@tolosaldea.eus.
Anoetako emakumeok kontu kontari.
Dinamizatzailea Txelo Berra Mur izango
da. Martxoaren 28an, 15:00etatik
17:00etara, Anoetako Udal
Liburutegian. Parte hartzea
baieztatzeko: kultura@anoeta.eus.
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Garagardoa ekoizten

A itor Zurdo, Joan Salegi eta
Imanol Arangoa Mantentze
Alorreko bigarren mailako
ikasleok garagardoa egiteko

sistema muntaia diseinatu eta munta-
tu dugu, eta baita garagardoa egin ere. 
Aurten, Tolosaldea LHII-ko Man-

tentze zikloan berrikuntza bat izan
dugu: bigarren mailan gaudenon kur-
tso osoko jarduna garagardoaren pro-
zesuan oinarritu, eta azken asteotan
garagardoa ekoizten aritu gara. Artisau
eran ekoiztutako garagardoa moda-
modan dagoen produktu eta prozesua
izanik, gu motibatzeko aitzakia mo-
duan erabili dute, eta motibaturiko
edozeinen mugak urrutira irits daitez-
keela frogatu eta bizi izan dugu. 
Garagardoaren aitzakian aplikazio

termikoetarako instalazioak, hozketa
prozesuetarakoak eta mantentze in-
dustrialerakoak ezagutu ditugu. Beste-
ak beste, hidraulika, pneumatika, sol-
daketa biguna, gogorra eta elektrikoak,
kontrolerako arduinoak, motorren
mantentze elektriko eta mekanikoak
eta beroketa-hozteko prozesuak ikasi
ditugu. Garagardoaren ekoizpenerako,
beraz, instalazioak diseinatu, muntatu
eta martxan jartzeko teknologia ugari
ukitu behar izan ditugu. Esperientzia
aberatsa suertatu zaigu benentan!
Azpimarratzekoa izan da motiba-

zioa eta ardura elkarrekin uztartuz lor-
tu diren emaitzak. Muntatu ditugun
hiru instalazioek 35 litroko ahalmena
izanik, egunean ia 60 litro pale ale ga-
ragardo egin ditugu. Guztira, 4 ordu in-
guruko lana ekoizpenean, eta 600 ordu
inguruko lana diseinu eta muntaian.
Jakin beharreko teknologien ezagu-

tzak landuta, garagardoaren ekoizpe-
nerako instalazioaren muntaian jarrai-
tu dugun ibilbidearen berri emango
dugu jarraian:
Garagardoa egiteko errezeta eta pau-

soak ezagutu ditugu lehendabizi, in-
formazioa bilduz. Jarraian, errezeta

eta pauso horietan oinarritzeko insta-
lazioaren diseinua landu, eta krokisa
egin behar izan dugu. Honek instala-
zioko elementu bakoitza dimentsiona-
tu eta tutueriak kalkulatzera eraman
gaitu, horretarako gure ekoizpenerako
beharrezko potentzia termikoa kalku-
latzetik hasiz. Instalazioaren zati hi-
draulikoa geneukanean, errezetari da-
gokion parametroak kontrolatzeko ar-
duinoa programatu eta kontroleko
zatia diseinatu behar izan genuen. Di-
seinuko azken lana hozketa prozesua-
rena izan da. Gure kasuan, 100ºtik
18ºra jaisteko hozte sistema diseinatu
dugu, eta 30 litroak 6-7 minutu ingu-
ruan hoztea lortu dugu. Fermentatzen
utzi, hamar bat egun, CO2 guztiak alde
egin arte, eta botilaratu ostean, botilan
emango du bigarren fermentazioa;
aparra emango dion CO2 botilan ber-
tan hartuko du.
Azkenik, egindako lanaren berri xe-

hetasunez bukatu ahal izateko, pale ale
garagardoaren errezeta, edo guk erabi-
li duguna emango dizuegu.
Lehenengo, beratzeko eltzean 20 li-

tro ur eta eltze laguntzailean 10 litro ur
jarri ditugu. Beroketa 67º-70º bitarte-
an kontrolatu digu arduinoak eta,
malta gehitu ondoren, 70 minutu in-

guruan mantendu dugu. Horretarako,
berokuntzako zirkuitu bat izan dugu
bero iturri bezala. Jarraian muztioa
atera, eta eltze laguntzaileko beste 10
litroak (78ºan) ekarri ditugu bonba bi-
dez. Muztio guztia jaso eta beraketa
ontzitik malta atera ostean, muztioa
bertaratu eta gas bidezko erregailu bat
izan dugu irakiteko. Horrela irakinez,
beste 60 min mantendu dugu. Irakite
prozesuan, garagardoari bere garraz-
tasuna eta zaporeak emango dizkion
lupuluak nahastu dizkiogu: 30 gramo
lehenengo, 15 min ondoren, eta beste
30 gramo azken 15 minutuetan. Hau,
bonba bidez, eltze laguntzailera pasa-
tu, eta trukagailu bidez hozketa zirkui-
tu bateko uraren kontra hoztu dugu.
Hozketa prozesuak 6-7 min iraun du,
100ºtik 18ºra jaitsiz. Azkenik, legamia
gehitu, eta fermentazio ontzian utzi
dugu 20º inguruan, 10 egunez. Ontzi
honek CO2 irteten uzten duen sifoi bat
izanik, lortutako garagardoa gasik ga-
bea izan da eta, botilaratu ondoren,
azukre pixka baten laguntzaz, birfer-
mentatzen utzi dugu, gutxienez 4-5
astez. Orain 10 gradutara erregulatuta
daukagu guk muntatutako hozkailu
bat, eta bertan dago edateko prest…
ON EGIN!!
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26 OSTIRALA
MARTXOAK 15

ALKIZA
17:15. Ipuin kontaketa, Mertxe
Aizpuruarekin, liburutegian.
Berdintasunean oinarritutako ipuinak.

ALTZO
19:00.Martxo morea. Argentina, aborto
legala orainsolasaldia, Oihane Artolaren
eskutik, Batzarremuñon. 

AMASA-VILLABONA
20:30. Antzerkia, Gurea antzokian: Fabiolo
Connection. Sarrera: 2 euro.

ANOETA
18:00.Aiztondoko Gazte Asanbladak
Pidenco Lumaco komunitate
maputxearekiko elkartasunez antolatu du.
Hitzaldia: Herri maputxea: borroka eta
duintasun historia. Wallmapu-Euskal
Herria.
22:00.Kontzertuak: Eztanda, Gera Sexatu
eta Bassagain Selektak. Sarrera: 3 euro.

BERASTEGI
GAZTE FESTAK
18:00.Drogei buruzko tailerra, erabilera
anitzeko gelan, Ai laket!-en eskutik.

19:30.Pintxo potea herrian barrena.
23:00.Kontzertuak biltokian: Nomadak eta
Eztanda.

TOLOSA
19:30.Grezia, udazkeneko bidaiahitzaldia
eskainiko du, Xavier Moretek, gazteleraz,
Amalur jardunaldietan, Topic-en.
20:30. Zerukodantza ikuskizuna,
Leidorren. Kresala dantza taldea.

LARUNBATA
MARTXOAK 16

AMASA-VILLABONA
16:00.Antzerkia, Gurea antzokian: Go!Azen.
19:00.Antzerkia, Gurea antzokian: Go!Azen.

BERASTEGI
GAZTE FESTAK
11:00.Futbol partida: Berastegi - Idiazabal.
12:00.Txakolin dastatzea plazan.
14:30.Herri bazkaria erabilera anitzeko
gelan.
19:30.BEIETZ! taldearen kontzertua
biltokian.
21:30. Zahagi ardoa aparkaleku azpian:
edaria biltokiak jarriko du.
Ondoren.Bingoa.
00:30.Erromeria frontoian: Oharkabe.

TOLOSA
09:30-13:00.Txotxongilo tailerra, Topic-en:
Objektu bizidunen unibertso emankorra.
Hainbat testuingurutan txotxongiloek
duten marko teorikoa eta erabilera
dinamikak aztertuko dituzte. Aurrez eman
behar da izena. 
10:00-13:00 / 16:00-19:00. Ahoz aho
2019: narrazio ikastaro trinkoa, Ruben
Martinez Santanaren eskutik (Venezuela),
Amarozko Auzoetxean.
12:00.Tolosaldea Osasun Publikoaren Alde
(TOPA) koordinakundearen
elkarretaratzea, Trianguloan. 
16:00.Korrikako arropa eta materiala salgai
izango da, Leidor aretoan. 
16:00 / 18:30.Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen Musua ikuskizuna, Leidor
aretoan. 
16:30.Film proiekzioa Gazte Topagunean, 12
eta 17 urte bitarteko gazteentzat. 
16:30.BIrZIklatu bigarren eskuko eta truke
azoka, Berdura plazan, Ana Yurd elkarteak
antolatuta.
18:00.Tolosalsa taldearen hileroko
hitzordua, kultur etxeko areto nagusian.
Hasiberriek ere parte har dezakete.  
19:00.Binakako bakarrizketak: Bakean
dagoena bakean utzi!. Aranburu jauregian,
Mirari Martiarenaren eta Idoia Torregarairen
eskutik. 
22:00. Ahoz aho 2019: Ruben Martinez

LEIDOR MUSUZ BETEKO DUTE PIRRITXEK, PORROTXEK ETA MARIMOTOTSEK
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek Musua ikuskizuna eskainiko dute, bihar, Tolosako Leidor aretoan. Bi saio izango dira, 16:00etan eta
18:30ean, eta sei aktorek gorpuztuko dute haurren nahiz gurasoen gozamenerako sortutako ikuskizuna. 70 minutuko ikuskizuna izango
da, eta saio bakoitza baino 30 minutu lehenago azken sarrerak eskuratu ahal izango dira .  GOIERRIKO HITZA

Agenda
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Santanaren saioa izango da, (Venezuela)
Amarozko Auzoetxean.

IGANDEA
MARTXOAK 17

ADUNA
11:00.Aiztondoko klasika dela eta, Korrikako
arropa eta materiala jarriko dute salgai.

AMASA-VILLABONA
12:30.Go!Azenantzerkia, Gurea antzokian.

ANOETA
19:00.Kontzertua Anoetako Gaztetxean:
Trigger biolontxelo jotzailea. Sarrera: 2 euro.

TOLOSA
10:00-13:00 / 16:00-19:00. Ahoz aho
2019: narrazio ikastaro trinkoa, Ruben
Martinez Santanaren eskutik (Venezuela),
Amarozko Auzoetxean.

ASTELEHENA
MARTXOAK 18

TOLOSA
18:00.Odol ematea, kultur etxeko
Topagunea gelan (1.solairuan). Txandarako
zenbakiak Kultur Etxeko sarreran uzten
dira, egunean bertan, 17:30ean.

ERAKUSKETAK

KONTATU EZ DEN HISTORIA
Tolosa. Inaugurazioa, gaur, martxoak
15, 19:00etan, Aranburu jauregian.
Historia ofizialak emakume eragile
askoren papera baztertu du.
Erakusketa honek omenaldi bat egiten
die beldurrik gabeko emakume horiei,
beren aktibismoarekin, mundu
berdinzaleago bat eraikitzen joan
direnei. Martxoaren 26ra bitarte izango
da ikusgai. 

SPEELTHEATER HOLLAND
Tolosa.Onny Huisink eta Saskia Jansek
1976an sortu zuten txotxongilo
konpainia holandarra. Erakusketa
Topic-en. 

RAKETISTEN IBILBIDEA
Tolosa.Aranburu jauregian, Euskal
Herriko raketisten ibilbidea ezagutzeko
eta errepasatzeko erakusketa.

MARIA ALTUNA
Amasa-Villabona.Kaori faktorian,
Maria Altunaren lanak ikusgai. 

SAGARARTE
Zizurkil.Artea dastatzeko aukera.
Astarbe sagardotegiak sustatutako
erakusketa.

ZINEMA

70 BINLADENS
Larunbata (19:30)
Igandea (19:30)
Astelehena (21:00)
Gurea antzokia,
Amasa-Villabona.

GREEN BOOK
Igandea (19:30 /
22:00)
Astelehena (20:30)
Leidor aretoa,
Tolosa.

COMO
ENTRENAR 
A TU DRAGON 3
Igandea (17:00)
Asteartea (17:00)
Leidor aretoa,
Tolosa.

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko martxoaren 15a

AGENDA

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 optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 
www.multiopticasgipuzkoa.com

(  bat eguzkitakoa izan daiteke )

2 mó progresibo
erre� exuen aurkako leiarrekin

229€
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P asatu dira inauteriak. Aur-
tengoak eguraldi bikainare-
kin, eta jendetza izugarriaz,
egun asko-

tan; beti bezala,
esango dugu. Baina,
beti bezala, alor guz-
tietan.
Bukatu direnetik

48 ordu pasatu dira,
kalean noa pasea-
tzen eta, lurrera be-
gira noala, kristalak
eta kristalak. Baina,
ez urruneko lekue-
tan: San Frantzisko
pasealekuan no-
nahi ikus daitezke. Oinez jarraitu dut,
eta arreta berezia jarri dut edukion-
tzietan, eta berriro kristalak, kartoi
pila bat kanpoan, eta plastikozko pol-
tsak ere bai. Eta hori guztia begibista-
koak diren lekuetan, berehala ikus-
ten diren tokietan; berez garbiago
egoten diren espazioetan. 
Aurrera jarraitu dut eta, Alde Za-

harrrera gerturatu naizen heinean,
gauza okerrera joan da. Edukiontziak
dauden lekuak lotsagarriak iruditu
zaizkit, Alde Zaharreko guztiak. Dau-

den ontziak ez dira nahikoak, eta bo-
tilak kanpoan gelditzen dira, hala
moduz. Ulertzen dut zaila dela dena

garbi eta txukun edu-
kitzea, batez ere ho-
rrelako jai puska eta
gero. Garbiketa zerbi-
tzuek izugarrizko
lana egiten dute,
denbora oso gutxian,
eta beraien lanik
gabe ezinezkoa izan-
go lirateke jaiak gau-
zatzea, ez dut hori
kritikatzen. 
Diodana da, agian

ez dela nahikoa eta
zerbait pentsatu beharko litzatekeela.
Zikinkeria errazagoa da garbitzeko,
baina, kristalen kontua arrikutsuagoa
iruditzen zait. Beharbada, horrelako
jai egunetan edariak kristalezko on-
tzietan ez zerbitzatzea aukera bat li-
tzateke; plastiko gogorrrean dena zer-
bitzea. Kristala bezala garbi daiteke,
eta ez da puskatzen, ez da hain arris-
kutsua. Nik nahiago dut kristalean
edan, baina, horrelako egunetan,
ulergarria irudituko litzaidake beste
aukera hori. 

NATALIA GARMENDIA
MUSIKARIA 

Kristalezko
aztarnak

Zikinkeria errazagoa da
garbitzeko, baina,

kristalen kontua
arrikutsuagoa iruditzen

zait. Beharbada,
horrelako jai egunetan

edariak kristalezko
ontzietan ez zerbitzatzea

aukera bat litzateke

BIXENTE GOROSTIDI

Hausterrez buruko min
eta buruhauste
agur Inauteri hots
kolore kontraste
orain falta berrogei
ta hamabi aste,
baina bada zer egin
berriz heldu arte…
Norbere buruaren
bila has gaitezke. 

Doinua
Sagutxo batzuekin

Iritzia
a028-029_ataria_Diseinua  2019/03/12  17:07  Página 1



29

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko martxoaren 15a

IRITZIA

H amaika urte pasatu ditut
Euskal Herritik kanpo. Bar-
tzelonan eta Madrilen ibili
naiz orain arte lanean eta,

aste honetan, 6 hila-
bete beteko dira Eus-
kal Herrira bueltatu
nintzenetik. Kontura-
tu gabe, urte erdia pa-
satu da, berriz ere ze-
rotik hasi nintzenez
geroztik. Eta ez da ze-
rotik hasten naizen
lehendabiziko aldia.
Etxe aldaketak izu-

garri gorroto ditut.
Asko egin ditut 11 urte
hauetan. Azken hau
berezia izan da, ordea. Etxera buelta-
tu naiz. Azken batean, hiri aldaketa-
keta batek, bizitza aldaketa bat da-
kar. Bartzelonan ikasle garaiaz goza-
tu, Madrilen profesionalki garatzeko
etapa bizi eta, orain, etxean, nire
errutina berria eraikitzen saiatzen
nabil.
31 urterekin ez dut kotxeko karne-

tik. Horregatik, garraio publikoaren
ordutegietara moldatzea tokatzen
zait. Villabona utzi eta Tolosara eto-
rri naiz bizitzera. Pisua alokatzen di-

dan jabearekin ondo konpondu, eta
etxeko bakardadera ere ohitzen hasia
naiz dagoeneko. 11 urte pisua parte-
katzen pasatu ondoren, bakarrik bizi-

tzeko beharra sentitu
du nire gorputzak.
Hilabete hauetan

zerbait ikasi badut,
zerotik hasteak bere
emozioa eta morboa
baduela izango litza-
teke. Madrilen neu-
kan bizimodua eta
orain dudana oso ez-
berdinak dira. Eta,
bien artean, 6 hilabe-
teko ezberdintasuna
baino ez dago. Bizi-

tzak beste testuinguru bat sortzeko
aukera eskaini dit. Urte hauetan guz-
tietan egindako akatsetatik ikasi, eta
bizimodu berri bat sortzeko irrikitan
nago, lagun, lankide, bikote (edo ez)
eta lan berri batekin. Ez izan beldu-
rrik bizitza berriz zerotik eraikitzen
hasteko. Guztiz zirraragarria da.
Ikusten duzuen bezala, erronka

pertsonal potente bat dut aurretik
eta, gustoko baduzue, elkarrekin par-
tekatzeko prest nago, datozen hilabe-
teotan. Kaleetan ikusiko dugu elkar ;)

ALEX PADILLA
KALEZALE AMORRATUA

Zerotik

Hilabete hauetan zerbait
ikasi badut, zerotik
hasteak bere emozioa eta
morboa baduela izango
litzateke. Madrilen
neukan bizimodua eta
orain dudana oso
ezberdinak dira. Eta,
bien artean, 6 hilabeteko
ezberdintasuna baino ez
dago

KOMIKIA JOSEBA ANTXUSTEGIETXARTE
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EGURALDIA

GAUR
Giro eguzkitsu eta sanoa. Goizeko
freskotasunaren ondoren eta, behe-
lainoa altxa ostean, zerua ia urdin
egongo da egun guztian zehar. Haize-
ak ekialde/ipar-ekialdeko ukitua izan-
go du, eta tenperatura maximoak kos-

ka polita egingo
du gora: erdiko or-
duetan, 15-17 gra-
du bitartean joko
du goia. Azken or-
duetan haizeako
hego ukitua har-
tuko du.

BIHAR
Giro oso epela
izango dugu.

Hego-mendebaldeko haizea ibiliko
zaigu egun osoz, arratsaldetik aurrera
bolada biziekin; tenperatura maximo-
ak nabarmen egingo du gora, eguneko
erdiko orduetan 22-24 graduan joaz
goia; txokorik beroenetan 25 gradura
irits daiteke. Zeruari dagokionez, ai-
tzakiarik ez. Arratsalde partean ager-
tuko diren goi-hodeiak salbu, egun
osoan giro eguzkitsua izango da. Egun
amaieran hego haizeak zakar joko du.

ETZI
Oso bestelako eguraldia izango dugu.
Goizean sartuko zaigun fronte batek
eta, ipar-mendebaldeko haizeak, ho-
deitza handia, euri zaparradak eta ho-
tza bueltan ekarriko dizkigu. Nabar-
menena tenperaturen beherakada
izango da. Maximoak goizean eman-
go ditu termometroak, eta 10-12 gra-
duan joko du goia. Egunean zehar
hoztu egingo du, eta arratsaldean giro
hotza izango da. Euri zaparradak
izango ditugu, gehienbat goizean eta
arratsaldearen erdirarte, eta
iluntze/gau partean ez du euri askorik
egingo. Hoztearekin elur-mailak be-
hera egin, eta 800-900 metroan koka-
tuko da.

FARMAZIAK

MARTXOAK 15, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Mugica Martinez. 
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

MARTXOAK 16, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Santamaria. 
Nafarroa etorbidea, 2. 
Telefonoa: 943 65 46 10.

MARTXOAK 17, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Edurne Bengoetxea Aiestaran.
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.

MARTXOAK 18, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aramburu.
Korreo kalea, 2. 
Telefonoa: 943 67 01 28.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko martxoaren 15a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
15

IGANDEA
17

LARUNBATA
16

ASTELEHENA
18

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA • L. Azpiroz Galarza. 

Amarotz auzoa 9
Tel.: 943 67 51 18.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00.Pasahitza magazina. 
Iker Ibarluzearen eskutik eguraldia,
solasaldi politikoa. Begoña Tolosa (EAJ) eta
Pello Atxukarrorekin (PP), Tolomendiren
tartea, Alain Rekondoren telebista eta
zinema gomendioak eta Galtzaundiren
Hitzez Hitz atala Igor Agirrerekin. 
12:00.Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00.Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.
20:00.Kantazgora. Musika saioa.
21:00.Mingaina txulora. Erotikari buruzko
saioa, Jon Imanol Etxabe sexologoaren
laguntzarekin.

LARUNBATA
11:00.Trikitia. 
12:00.Hauspo artean. Trikiti saioa Ander
Malbadi eta Eneritz Aulestiarekin.
14:00. (H)ari naizela. Bertsolaritzari
buruzko saioa, Imanol Artola Felix-ek
gidatuta.
16:00.Entzuteko Jaioak musika saioa.
17:00.Kokondo. Oskar Tenarekin.
18:00.Entzuteko Jaioak musika saioa.
21:00.Playback Ataria. Adriana
Gaultierrekin.

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

ASTELEHENA
09:00.Pasahitza magazina. Aktualitateko
eta eskualdeko gaiak.

107.6fm
www.ataria.eus

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Ajoarrieroa (Abel Barriola)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Elkarrizkettap (Oier Arantzabal)
22:30.Andoaingo Piano Jaialdia
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

Liztor asiarrari, zorionak!

Abaraska on.NahitaN jarritako zorion
agurra da honakoa, bai. Ondo pasa

eguna eta zaindu abaraska!

ZORION AGURRAK
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