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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.

O rain dela aste gutxi batzuk irakurri nuen,
komunikabideetan, lehiaketa ezagun ba-
tean 120.000 dolarreko saria irabazi duen
argazkiak ezkutatzen duen istorioa. Viet-
namen lorturiko irudi horretan, emakume
bat ikus daiteke, bere umea besoetan due-

la, besterik ez. Iskanbila, ordea, ondoren
sortu da, argazkia zein egoeratan aterata
dagoen argitaratu denean. Irudiaren pro-
tagonista diren amaren eta semearen pare-
an, hamabi bat argazkilari, tour turistiko
bateko parte hartzaile direnak, kamera es-
kuetan dutela, klik eginez. Zirku bat dator-
kit burura, tximinoa karparen erdigunera
irteten den unearen antzekoa.
Tristura sentitu dut; neure buruari gal-

detzen diot, askotan, zertarako erabiltzen
den argazkilaritza. Ez, niretzat, ofizio ho-
netan ez du denak balio; arauak daude, edo egon beharko
lukete. Pertsona edo talde batek moral eta etika printzi-
pioak eduki beharko lituzke, eta beti errespetuz jokatu.
Sariaren irabazle izan den argazkilaria gezurretan ere ha-
rrapatu dute, bigarren irudia argitaratu denean. Hark

dioenez, ama eta semea bidean topatu omen zituen, ka-
sualitatez, bere bakarkako abentura bidaian.
Nik beti erabili izan dut argazkilaritza, beraien istorioa

kontatu nahi izan duten pertsonei ahotsa emateko, edo
horretan saiatzen naiz, behintzat. Hori da nire lanaren
polita. Horrek betetzen nau gehien: argazkietan irudika-

tu ditudan pertsonen eta nire artean sor-
tzen den laguntasun berezi horrek, elkar-
lanean aritu ondoren.
Aurretik aipatu dugun kasu konkretu

horretan, ordea, ez da istorio bat konta-
tzen; ez dakigu ezer emakumearen bizitza-
ri buruz, ez dakigu zenbat diruren truke
eta zergatik jartzen den kameren aurrean.
Argazkilarien helburua beste bat izan da:
erretratu on bat eskuratu eta alde egin, zor-
te pixka batekin, sariren bat lortuko dute-
naren esperantzaz.

Agian, sari nagusiak bigarren argazkiarentzat beharko
luke izan, non turista multzo bat ikusten den, emakume
berberari argazkiak ateratzen. Irudi horrekin, gutxienez,
ikasiko genuke nola mugitzen diren argazkilari asko, ar-
gazki on bat lortzearren. Askoz ere errazagoa da argazki-
tour bat ordaintzea, bakoitzak bere kabuz argazki eta isto-
rio on bat bilatzea baino. Asko arriskatzea da, agian ez
duzu argazkirik lortuko, agian ez duzu saririk irabaziko.
Zer ote da garrantzitsuagoa, argazkia bera edo atzean

duen istorioa?
Eta, irudia lortzeko jarraitu dugun bidea ?

URA ITURRALDE
ARGAZKILARIA 

Argazki saridun baten atzean
dagoen istorioa

Agian, sari nagusiak bigarren
argazkiarentzat beharko luke izan, non

turista multzo bat ikusten den, emakume
berberari argazkiak ateratzen

Azaleko irudia: 
Irati Saizar

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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«Benetako oposizioa» egin
duela dio EH Bilduk 

Eneritz Maiz Etxarri

EH Bilduko zinegotziek, legealdia
amaitzear den honetan, lau urtee-

tan oposizioan egin duten lanaren berri
eman dute. «Hasieran esan genuen mo-
duan, oposizio eraikitzailea egin nahi
genuen, eta hori da egin duguna. Bene-
tako oposizioa dela sinesten dugu», az-
pimarratu zuen Ibai Iriartek. 

Udalaren egunerokoan beren ekar-
penak egiten aritu direla, «bai batzorde-
etan, zein bestelako foroetan», azaldu
zuen. Eta, udal gobernuari zuzenduz,
«beharrezkoa izan den guztietan, la-
guntzen» saiatu direla. Tolosarrei eta
Tolosako Udalari begira, berriz, «argi»
dute «onena» nahi dutela: «Eta hori ho-
rrela izateko, gure eskuetan egon den
guztia egin dugu. Gure helburua tolosa-
rren bizi baldintzak hobetzea izan da
momentu oro, eta ez udal gobernuaren
lana trabatzea; betiere, ikuspuntu au-
rrerakoi eta ezkerrekotik». 

EH Bilduk proposamen errealak egin
dituela azaldu zuen Iriartek, eta «asko
eta asko, ondoren, udal gobernuak egin

Tolosako EH Bilduko
zinegotziek azken lau urteetan
oposizioan egin duten lanaren
balorazioa egin dute

ditu». Esan zuten, «marketin etenga-
bea» egin duela udal gobernuak, eta
«kezkagarriagoa» suertatu zaie hona-
koa: «Ez zuten proiekturik Tolosaren-
tzat. Aurreko legealdian egiten hasita-
koaren jarraipena izan da: Coworking
gunea, Elosegi parkea, Euskal Herria
plazako hotela, alokairuzko etxebizi-
tzak bultzatzea, Emakumearen Etxea
edo Gune biziak programak. Guztiak le-
hendik zetozen egitasmoak dira», eka-
rri zuen gogora Iriartek.

«Inprobisazioz» kudeatzearen larri-
tasuna azpimarratu nahi izan zuen
Lore Agirrek: «Ez Tolosako Udala, ez
beste erakunderik ezin da horrela ku-
deatu». Eta udalak egindako hainbat
«hanka sartze» zerrendatu zituzten:
«Lau urteetan zehar, aurrekontuak zer
egin behar zen ondo zehaztu gabe onar-
tu izan dira; Kafe frontoiaren kontze-
sioa noiz amaitzen zen jakinda ere, be-
randu ibili da udal gobernua, eta dagoe-
neko urtebete itxita darama;
Hiribusaren kudeaketan berandu eta
gaizki aritu dira; San Esteban auzoaren
etorkizuna, bizilagunekin adostuz, au-
rreko legealdian definitu zen, eta urtez
urte luzatzen aritu dira egoera, lehen
egindakoa egiten hasteko; udalak turis-
mo bulego berria egin behar zuela esan
zuen, eta bueltaka dabiltza gaiarekin,

baina proiektua definitu gabe dagoela
aireratu zuten». 

«Hauteskunde bezperetan» herrian
obrak egiteari ekin badiote ere, lau ur-
tez, besteak beste, Alde Zaharra «ahaz-
tua» izan dutela, kiroldegiko azken fa-
sea oraindik airean dagoela, Amarozko
inbertsioak gauzatzeke daudela edota
Olarraingo guneak degradatuta jarrai-
tzen duela salatu zuten. 

EH Bildurentzat, «iparrik eta noranz-
korik gabe» ibili da udal gobernua, eta
«ilusio eta anbizio gutxi» izan du: «Gure
herriak duen txispa, sormena eta bizita-
suna behar ditu udalak ere, eta, horre-
tan, udalak abiadura galdu du;  kudea-
keta nahasi eta proiektu eta asmo eza-
ren erruz». EAJk Tolosa berriz ere
martxan jarri duela esan izana «harri-
duraz eta kezkaz» entzun dutela adiera-
zi zuten: «Tolosa tolosarrek egiten dute,
eta gure herria bezain bizia diren gutxi
daude. Tolosa ez da inoiz geldirik egon,
ezta udala ere».    

Bukatzeko, Agirrek, EH Bilduk aur-
keztu berri duen zerrenda berriari egin
zion erreferentzia, udal funtzionamen-
dua ezagutzen lagunduko dietela au-
rreratuz: «Sekulako taldea da. Anitza,
Tolosa bera bezalaxe. Esperientzia eta
ilusio handikoa, udala dinamismoz eta
txisparekin gidatzeko».

Tolosako EH Bilduko zinegotzi guztiak elkartu ziren, lau urteetako oposizio lanaren berri emateko. E. MAIZ

TOLOSA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko apirilaren 12a
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Hamaseigarren
eskopetari
konpainia 
sortu nahi dute
Erredakzioa

Orain arte 15 konpainia atera dira To-
losan, San Joan egunez egiten den

eskopetarien desfilean. Baina, aurre-
rantzean, 16 izan daitezke, Aiz Orratz el-
karteak ere konpainia bat sortu nahi bai-
tu. Taldea osatu ahal izateko deia egin
du, eta herritarrei maiatzaren 24ra bi-
tarteko epea eman die, izena emateko.
Izena eman ahal izateko, bazkideren

bati elkartean bertan izena emateko
esan behar zaio, edo email bat idatzi,ve-
leta.sanjoanak@gmail.comhelbidera.
Horrekin batera, honako datuak eman
beharko dira: izen-abizenak, jaiotze
data, NAN zenbakia, telefono zenbakia
eta email helbide bat; elkarteko inor eza-
gutuz gero, haren izen-abizenak; eta, az-
kenik, konpainian bete nahiko lukeen
funtzioa.
Epea amaitutakoan, izena eman du-

ten guztiekin bilera bat egingo dute, eta
jantzia egiteko jarraibideak emango di-
tuzte. Gainera, lehen urteko gastuetara-
ko, laguntza bat ere egongo dela jakina-
razi du elkarteak.

Mugikortasuna landu
dute Haurren Hirian 

Irati Urdalleta Lete

Tolosako Laskorain, Samaniego
eta Herrikide ikastetxeetako 43

haurrek osatu dute, 2018-2019 ikastur-
teko Haurren Kontseilua. Tolosak mu-
gikortasunean dituen hutsuneak az-
tertu dituzte, beraien esperientzian oi-
narrituta. Izan ere, Haurren Hiria
egitasmoak, aurten, mugikortasuna
landu du. Zehazki, hiru ikastetxeetako
Lehen Hezkuntzako 3. eta 6. maila ar-
teko 43 haurrek osatu dute, 2018-2019
ikasturteko Haurren Kontseilua.
Haurren Hiria politika publikoetan

Laskorain, Samaniego eta
Herrikideko 43 haur bildu
ditu, ikasturte honetako
Haurren Kontseiluak.  

haurren parte hartzea sustatzen duen
proiektua da, eta urteko sei saioetatik
lau egin dituzte dagoeneko. 

Esperientzia propioak
Haurrek, beraien esperientziak oina-
rri hartuta ondorioak atera, eta hain-
bat neurri proposatu dituzte. Hau-
rrek beraien lekualdatzeetan dituz-
ten arazo eta oztopoak identifikatu
dituzte: bidegorriko markak ezabatu-
ta egotea, espaloi estuak, zoru irregu-
larrak... Maiatzean amaituko dituzte
saioak, Mintzatxokoarekin, eta Tolo-
sako Udalari urte osoko lanketen be-
rri emango diote. Udalak azaldu due-
nez, haurrek aurreko ikasturteetan
egindako proposamenak lantzen ari
dira, Tolosa Badabil Mugikortasun
Plana sortzeko prozesuaren bidez.

Tolosako hiru ikastetxek hartu dute parte egitasmoan. ATARIA

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 12a

TOLOSA
GIZARTEA

ZUZENKETA
Martxoaren 29ko astekarian, Uzturpe
ikastolak Drogen auzia gazteon ikus-
puntutikartikulua idatzi zuen, Eraku-
tsiz ikasi atalean. Gaiak gelan eztabai-
da piztu zuenez, taldeak argitu nahi
izan du, testua DBH 4ko zenbait ikas-
lek sinatu zutela, ez guztiek. 

a005_ataria_Diseinua  2019/04/11  12:13  Página 1
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TOLOSALDEA
EUSKARA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko apirilaren 12a

FLORI MARTINEZ
ATARIKIDE ALEGIARRARI
TOKATU ZAIO LEKUKOA
Korrika antolatzen den aldiro, kilome-
troa erosten du TOLOSALDEKOATARIA-k.
Eta, zozketa baten bidez, lekukoa nork
eramango duen erabakitzen da.  Parte
hartu duten harpidedun guztien artean,
Flori Martinez alegiarra izan da zortedu-
na, eta bere bi alabak, Miren eta Maider
Lasak, eta Intza eta Aiert bilobak ardu-
ratuko dira, kilometro horretan lekukoa
eramateaz. Tolosako San Frantzisko
pasealekuan, tren geltokiaren pareko
bidegurutzean hartuko dute lekukoa,
04:15 aldera, eta Berazubiko zubian es-
kualdatuko da.  R. CALVO

IRISTEN ARI DA
KORRIKA
ESKUALDERA 
Bihar goizean iritsiko da Korrika, Adunatik barrena eta,
herriz herri pasatu ondoren, Ikaztegietan agurtuko dute;
hamaika aukera jarri dituzte eskura, gaur gauerako, lorik
egin gabe Korrikan parte hartu ahal izateko.

Irati Saizar Artola

B ederatzi egun daramatza
Korrikak, euskararen alde-
ko aldarria lau haizetara
zabaltzen. Tolosaldeari

bihar tokatuko zaio, ia hiru orduz ibili-
ko baita lekukoa eskuz esku, kalez
kale, mezua Gasteizera irits dadin, bi-
dea egiten. 
Adunan sartuko da 03:10 aldera, eta

Amasa-Villabona, Irura, Anoeta, Tolo-
sa, Ibarra eta Alegia zeharkatu ondo-
ren, Ikaztegietatik barrena Goierrin
zehar jarraituko du. 
Gaur goizean jaiki den batek baino

gehiagok pentsatu izango du, gaur
dela eguna, Korrikan parte hartzeko.
Izan ere, aukerak asko dira, lotara sar-
tu gabe zuzenean korri egiteko. Adibi-
dez, Anoetan, barrikotea egingo dute
afaltzeko, eta kontzertua izango da, ja-
rraian, zimiterioan; Adunan ere herri
afaria egingo dute, eta txiste txapelke-

tarekin jarraituko dute festan;  Iba-
rran, barrikotea eta Nikotina taldea-
ren kontzertua izango dira; Villabo-
nan, berriz, herri afaria, bertso saioa
eta elektro txaranga izango dituzte;
Iruran barrikotea egingo dute plazan;
Zizurkilen herri afaria, Klika! dantza
ikuskizuna eta musika izango dira;
Alegian zahagi ardoa, erromeria eta
DJa jarri dituzte; Tolosan, aldiz, poteo-
arekin hasiko dira, afaria izango da
Zerkausian, eta afalondoren musikak
ez du etenik izango. Beraz, lorik egin
gabe edo eginda, baina aitzakia polita
izango da, goizaldera euskararen alde
keinu txiki bat egiteko. 

Iruditan jasota 
Korrika egiteko aukerarik ez duenak,
edo egin eta beste herrietan nola ibili
diren jakin nahi duenak, bihar izango
du aukera, eskualdeko irudiak ikuste-
ko, ATARIA-ren webgunean.

Duela bi urte, Korrika, Amezketan. I. GARCIA
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«VILLATUERTATIK
HASI ETA LODOSARA
EGIN NUEN KORRI,
GUZTIRA, 59
KILOMETRO INGURU  »
JON VALLEJO
KORRIKAKO  PARTE HARTZAILEA

I. Saizar Artola

Korrikan, kilometroz kilometro, le-
kukoa aldatzen da esku batetik beste-
ra. Bada, Jon Vallejo korrikalariak

(Tolosa, 1994)
makina bat
eskualdaketa
ikusi zituen,
joan den oste-
gunean, Liza-
rrako merin-
dadean. Ia 60
k i l o m e t r o
egin zituen

Korrika, geratu ere egin gabe.   
Aurtengo Korrikan, zein zati eza-
gutzeko aukera izan duzu?
Villatuertatik hasi, eta Lodosara arte
egin nuen korri, guztira, 59 kilometro
inguru izango dira. 19:00ak aldera
hasi nintzen, eta 23:30ak aldera gera-
tu nintzen.  
Zer moduzko giroarekin egin ze-
nuen topo?
Paraje haiek izateko giro polita zego-
en. Jende asko zegoen, beno, asko ez
dakit, baina jendea bazegoen, eta
asko gustatu zitzaidan, esperientzia
polita izan zen. 

Lizarrako merindadean, zer ha-
rrera egin zioten Korrikari?
Denetarik ikusi nuen. Adin guztieta-
ko jendea atera zen eta, egia esan,
emozioz bizitu genuen. Euskararen
egoera ez da hemengo bera, eta naba-
ritu nuen bazirela korrika egitera soi-
lik atera zirenak, gehiegi ulertu gabe
zertan ari ziren. Baina, tira, behintzat
euskara entzun zuten, eta bada zer-
bait. 
Nolatan bururatu zitzaizun Liza-
rrako merindadean korri egitea?
Normalean, uda Lodosa aldean pasa-
tzen dut, eta beti eduki izan dut ilu-
sioa han korri egiteko. Aurreko urtee-
tan, ordea, ezin izaten nuen joan, eta
aurten, jai hartu nuen eguna, izan
ere, hurrengo egunean Florentziara
joan nintzen, atletismoko froga ba-
tzuetara. Hori baliatuz, bezperan Ko-
rrikan parte hartu nezakeela pentsa-
tu nuen, eta eguna aprobetxatu nuen
korri egiteko. 
Entrenamendu bat izan zen ?
Izan daiteke. Entrenamendu luze
bat, bai, horrela har nezake. 
Korrikak beti sortzen du kuriosi-
tatea. Hainbeste kilometro egite-
ko, kotxea non uztea da egokiena,
abiatuko zaren lekuan, edo gera-
tuko zarenean?
Nire kasuan, Lodosara joan nintzen
lehenik kotxez. Lodosatik Lizarrara
autobusak daudela banekien, eta ho-
rrela joan nintzen. Lizarratik Villa-
tuertara oinez egin nuen bidea, lasai-
lasai. Han Korrikarekin elkartu nin-
tzen, eta Lodosaraino egin nuen. Ez
nuen besterik, kotxeraino behintzat
iritsi egin behar nuen. 
Larunbat honetan etxetik gertu

pasako zaizu Korrika. Aterako
zara?
Bai, asmoa badut. Erabakitzen ari
gara noraino egin, Beasain aldera
edo, ikusiko dugu. Atera behintzat
egingo gara, eta ea zer ateratzen den.  
Aurretik, ordea, antolatu egingo
duzu?
Bai, hori bai. Azken batean, kotxea
herri batean utzi edo bestean, ez du
axola. 
Taldean egingo duzu?
Lagun batekin hitz egin dut, baina,
azken batean, Tolosa inguruan eza-
gunak edonon daude. Udaberri dan-
tza taldeko kidea ere banaiz, eta leku-
koa eramango dute kilometro bate-
an, beraz, haiekin ere egongo naiz.
Polita izaten da, jende ezagunarekin
konpartitzen baituzu bidea. 
Lehen aldia izan da hainbeste ki-
lometro jarraian egin dituzuna?
Ez, azken Korrikan ere egin nituen ki-
lometro batzu-batzuk. Bi saio egin ni-
tuen azkenekoan; batean, Atallutik
hasi eta Andoaineraino joan nintzen,
eta bestea gauez egin nuen, zirkular
moduko bat egin zen urte hartan; Be-
asaindik Alegiara, Amezketara, La-
rraitzera eta berriro Beasainera jaitsi
ginen. 
Gauez Korrikaren erritmoa az-
kartu egiten da?
Ez dakit zer esan. Ordu txikitan, ba-
tzuetan, egia da azkarxeago joaten
dela. Egunean zehar jende gehiago
ibiltzen da eta, nahi edo ez nahi, mo-
teldu egiten da. Normalean, antola-
tzaileek jartzen dute erritmoa; jende
kopuruari begiratzen diote, erlojuari
ere bai eta hurrengo helmugak zein-
tzuk diren ikusten dute.  

107.6 fm .www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 12a

TOLOSALDEA
EUSKARA

a006-007_ataria_Diseinua  2019/04/11  15:59  Página 2



08
Erabilera publikoa izango
duten aparkaleku berriak  

Eneritz Maiz Etxarri

A legiako Udalak, Amezketara bi-
dean, jatorriz Ederfil Becker en-

presarena den lur zati bat egokitu du
aparkaleku moduan erabiltzeko. Era-
bilera publikoa izango duen eremua
izango da. 
Enpresak, 2015ean, handitze obra

batzuk egin zituen, eta udalak hirigin-
tza hitzarmen bat sinatu zuen Alegia-
ko Ederfil Becker enpresarekin. «Be-
raiek errepidez beste aldera egin zituz-
ten lan horiekin, nolabaiteko
konpentsazio urbanistiko moduan
adostu zen, eremu hau aparkaleku
moduan egokitzearena», azaldu du
Unai Iraola alkateak.
2015ean adostutako lanak ia buka-

tzear daude. Asfaltatu egin dute ere-
mua, eta kamioientzako eta autoen-
tzako aparkalekuak jarri dituzte, oina-
rrizko azpiegiturak jarriz. Alde batetik,

Amezketara bidean, Ederfil
Becker enpresaren parean
egokitu dituzte, kamioi eta
autoentzako aparkalekuak

enpresaren beraren jarduera indus-
trialerako erabilgarriak izango dira ka-
mioiei zuzendutako aparkalekuak.
Eta langileek autoen aparkalekuak
erabiltzeko modua izango dute, baina,
puntualki hor bertan aparkatzeko be-
harra suertatzen zaion edonork ere
erabiltzeko aukera izango luke.  
Lan horiek Alegiako Udalari ez dio-

te kostu ekonomikorik eragin. Sinatu-
tako hirigintza hitzarmenean jaso be-
zala, lan guztiak enpresak bere gain
hartu behar izan ditu. Udalak, soilik,
tramitazioak bideratu ditu. Hitzarme-
naren ostean, eta behin lanak amaitu-
ta: «Udalak bere gain hartuko du ere-
mua, edo udalari enpresak pasatuko
dion lur eremua izango da, eta erabile-
ra publikoa izango du», argitu du Irao-
lak. 
Lan horiekin, Alegiako herri sarrera

ere txukundu dutela adierazi du Irao-
lak. Eta, gaineratu du, lan hauek zeto-
zela kontuan hartuta, udalak hor ingu-
ruko beste lur sail batzuk  erosi ditu;
hilerri zaharraren inguruko lurrak,
errota aldekoak eta errepide zaharre-
ko eremua. «Orain, esan dezakegu,

eremu osoa Alegiako Udalaren jabe-
tzan dagoela». 
Egokitutakoaz aparte, eremu guz-

tiari erabilera berriak emateko ideiak
darabiltzatela argitu du, gaur egungo
alkateak, baina hauteskundeak gaine-
an daudela ikusita, hurrengo legealdi-
ko taldearen ideiek eta gogoak marka-
tuko dutela zer egingo den. «Eremu
osoa udalarena izanik, erabilera publi-
korako prestatuko da, eta udal taldeak
baliabideak izango ditu bere proiek-
tuak aurrera eramateko».  
Ideiak izan badituzte, Alegia ingu-

ratuko lukeen bidegorri bat hortik pa-
satzea, urbanizatu gabe geratu den za-
tian autokarabana aparkaleku bat egi-
tea, edo aisialdirako gunea sortzea. 
Bukatzeko, nabarmendu nahi izan

du, beti saiatu izan direla Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin autoen eta ka-
mioien abiadura moteltzeko neurriak
hartzen: «Iruditzen zaigu, batez ere,
Amezketarako bidean bizi direnekiko,
eta dagoen aktibitate eta trafiko kopu-
ruarekiko, garrantzitsua litzatekeela
segurtasuna bermatzeko neurri zu-
zentzaileak hartzen joatea».  

Alegiako Udalaren esku geratuko da Ederfil Becker parean egin duten erabilera publikoa izango duen aparkalekua. E. MAIZ

ALEGIA
HIRIGINTZA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko apirilaren 12a
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Aste Santuko
eskaintza
prestatu dute
Amezketan

Erredakzioa

Amezketako Gaztelekuak Aste
Santuko eskaintza prestatu du.

Gaztelekuko arduradunek herriko
haur zein nerabe guztiak animatu
nahi dituzte parte hartzera, eta jardue-
retan aritzeko ez dela aurrez izena
eman behar esan dute.

EGITARAUA
Apirilak 15, astelehena.
Nerabeak Beasaingo igerilekura joango
dira, 09:45etik 14:15era. Gazteek
adostutako eskaintza da, eta haurrak
herriko erretirodunekin elkartuko dira,
16:00etatik 18:00etara.
Apirilaren 16a, asteazkena. 
Nerabeak gazteleku berriko
dekorazioan ariko dira, 16:30etik
18:30era, eta haurrek zirku tailerra
izango dute, 10:00etatik 12:00etara. 
Apirilaren 23a, asteartea.
Haurrak altxorraren bilan eta antzara
jokoan ariko dira, 16:30etik 18:30era. 
Apirilaren 24a, asteazkena. Nerabeak
gazteleku berriaren dekorazioan ariko
dira, 10:30etik 13:30era, eta
bukatzerakoan elkarrekin 
bazkalduko dute.
Apirilaren 25a, osteguna. Nerabeak
Donostiara joango dira, 11:00etan, Gure
Kasa telebista saiora joateko.
Apirilaren 26a, ostirala. Mendi irteera
haur zein nerabeentzat, 10:00etatik
12:30era. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 12a

TOLOSALDEA
GIZARTEA

Donostia
Ekitaldia

Apirilak 18 · 19:00
Miramar jauregia

SAHARAR ERREFUXIATUEN KANPALEKUETARA
Tolosaldea Sahararekin taldeak Irungo Udalak emandako autobus bat bete zuen herene-
gun, atzo Gasteztik saharar errefuxiatuen kanpalekuetara atera zen karabanarekin bat
egiteko. Kanpalekuetan behar beharrezko dituzten ospitaletarako eta eskoletarako mate-
riala bildu dute bertan, jakiekin eta arroparekin batera.  ATARIA

Inposatutako ikurren
aurkako ekitaldia, igandean
Anoeta.Udaletxeetan Espainiako
bandera jartzeko aginduaren aurka
azaldu da Anoetako EH Bildu eta hori
dela eta, ekitaldia egingo dute, igan-
dean, 12:00etan, herri sarrerako iku-
rrinaren ondoan. Era berean, etxee-
tan ikurrinak jartzeko deia ere egin
du, eta salgai jarriko dituzte ekital-
dian, eta hilaren 17, 23 eta 26an.

Xaboi ekologikoa egiteko
tailerra Fraisoro eskolan
Zizurkil.Basalandareekin xaboi
ekologikoa egiteko tailerra antolatu
du Fraisoro eskolak. Maiatzaren 8an
eta 9an izango da, 16:00etatik
19:00etara, eskolan bertan. Izen
emateak 36 euroan egin behar dira,
fraisoro@fraisoroeskola.eushelbi-
dera idatzita, edo 943 69 01 66 tele-
fono zenbakira deituta.
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@TolosaldeakirolKirolak

Aiztondoko XXII. Pilota Topaketako finalak  
Erredakzioa Larraul

P ilota izango da protagonista,
bihar arratsaldean, Larraulgo

frontoian. 16:00etan hasita, Aiztondo-

ko XXII. Pilota Topaketako finalak jo-
katuko dira. Sei herritako pilotariak
aritu dira lehian, topaketan: Amasa-
Villabona, Aduna, Zizurkil, Asteasu,
Larraul eta Alkiza. 

Aurrebenjaminetan, eskuz, Adei
Lanzeta eta Aier Iraola adunarrak Iker
Gorriti eta Igotz Urruzola alkizarren
aurka ariko dira. Benjaminetan, es-
kuz, Xuhar Iparragirre eta Mattin Or-
maetxea adunarrak Amasa-Villabona-
ko Beñat Larrarte eta Oian Dieguezen
aurka ariko dira.
Alebinetan, palaz, lau adunarren ar-

teko lehia izango da: Irati Polo eta
Alaitz Navarro bikotea, Jone Agirre
eta Amaia Sarasola bikotearen aurka.
Infantiletan, palaz, Irati Aranburu eta
Malen Maiz asteasuarrek Naroa Arre-
txe eta Irati Tejeria adunarren aurka
jokatuko dute. 
Azkenik, alebinetan, eskuz, Amasa-

Villabonako Eñaut Oñate eta Urko
Otaegi bikoteak, Oihan Lanzeta eta Ai-
mar Segurola asteasuarren aurka joka-
tuko du. 

Ehun bat kirolari bizikleta gainean 
Imanol Garcia Landa Tolosa

O riako Txirrindulari Eskolaren
aurtengo aurkezpen ekitaldia

egin berri dute, Tolosako Leidor areto-
an. Ehun txirrindulari inguru aritzen
dira bertan, atal guztiak kontuan har-
tuta. Errepideko eta pista txirrindula-
ritzaz gain, ziklo krosean, mendiko bi-
zikletan eta trialsinean aritzen dira.
Azken atal horretan 30 kide inguru
dira. 
Limousin Oriako izenarekin lehia-

karrelako. Nik uste dut bi aldeetatik
oso gustura gaudela». 
Orokorrean, emaitzei begira ez dira

aritzen: «Eskola bat gara, eta emaitzak
etortzen badira ondo, baina ez gara
erotzen horrekin», esan du Aiertzak. 
Leidor aretoko aurkezpenean Aitor

Aiertzari berari omenaldia egin zioten
eskolako kideek. «Ez nuen inondik
inora espero. Urte mordoxka darama-
gu hemen, eta polita da horrelako
omenaldi bat jasotzea. Oso hunkiga-
rria izan zen», esan du Aiertzak. 

tzen da taldea, babeslearen izena har-
tuz. Maila nagusietako neskak Murias
Limousin bezala lehiatzen dira, Eus-
kadi Murias taldearekin egindako hi-
tzarmenaren ondoren. Aitor Aiertza
Oriako Txirrindulari Eskolako ardura-
dunetako batek azaldu duenez, «Eus-
kadi Murias taldekoak jarri ziren ha-
rremanetan gurekin, eta bertako nes-
ka batzuk eta gure beste batzuk
elkartuz, akordio batera iritsi ginen.
Guri ideia oso ondo iruditzen zaigu,
nesken txirrindularitza bultzatzea da-

Oriako Txirrindulari Eskolaren kideak,  Leidor aretoan egindako aurkezpenean. A. IMAZ
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KIROLAK

TALDE
NAGUSIAK
LAUBURU IBARRA
Santurtzi Club de Futbol
Areto futbola. 2. B maila.  
Larunbatean, 18:30ean,
Ibarrako Belabieta kiroldegian.  

Auzoak de Zierbena
LASKORAIN KE
Areto futbola. 2. B maila. 
Larunbatean, 16:30ean, 
Zierbenako udal kiroldegian.  

Ordizia
LAUBURU IBARRA 
Areto futbola. Gipuzkoako seniorrak.
Ligaren 2. fasea, 1 multzoa. Igandean,
12:00etan, Ordiziako Majori kiroldegian.  

BaiReformas Idiazabal
TEEP SAMANIEGO ORIXE
Areto futbola. Gipuzkoako seniorrak.
Ligaren 2. fasea, 2 multzoa. Ostiralean,
22:30ean, Idiazabalgo Zelaa kiroldegian.  

ANOETA FT
Garoa Taberna
Areto futbola. Gipuzkoako seniorrak.
Ligaren 2. fasea, 2 multzoa. 

Ostiralean, 22:15ean, 
Anoetako Abraham Olano kiroldegian.    

Leioako Emakumeak
TOLOSA CF
Futbola. Neskak. Euskal Liga. Larunbatean,
15:30ean, Leioako Sarriena futbol zelaian.   

TOLOSA CF
Eibar 
Futbola. Mutilak. Erregional 
Ohorezko Maila. Larunbatean, 16:30ean,
Tolosako Berazubi futbol zelaian.   

Bergara
TOLOSA CF
Futbola. Neskak. Erregional 
Ohorezko Maila. Larunbatean, 12:00etan,
Bergarako Ipintza futbol zelaian.   

Vasconia 
BILLABONA KE
Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 15:00etan, 
Donostiako Puio futbol zelaian.

Dunboa Eguzki
TOLOSA CF ‘B’
Futbola. Mutilak. Erregional Preferentea.
Larunbatean, 15:30ean, Irungo San Jose
Obrero Usabal futbol zelaian.

Kostkas
DANENA KE

Agenda 

Futbola. Mutilak. Lehen Erregionala. 
Igoera fasea. Larunbatean, 15:30ean, 
Donostiako Matigoxotegi futbol zelaian.

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

Oiartzun
INTXURRE KKE 
Futbola. Neskak. Emakumeen 
Gorengo  Maila. Kopa.
Igandean, 12:30ean, 
Oiartzungo Karla Lekuona futbol zelaian.  

TOLOBOLEI BIDEBIDE
Kotskas Igartza
Boleibola. Euskal liga 2. maila.  Larunbatean,
19:00etan, Tolosako Uzturpe frontoian. 

TOLOSA CF
Beti-Onak
Eskubaloia. Lehen Nazional Maila.
Larunbatean, 18:30ean, 
Tolosako Usabal kiroldegian. 

Antigua-Luberri
TAKE
Saskibaloia. Neskak. Gipuzkoako Seniorrak.
Larunbatean, 18:00etan, 
Donostiako Benta Berri kiroldegian. 

Xareko finalak jokatuko dituzte, 
gaur, Iruran, Korrikaren atarian
Ametsa Pilota Elkartea (Komunitatea)
Irura

Gaztetxo eta gazte mailako xareko
finalak jokatuko dira, gaur, Irura-

ko Ametsa trinketean, 18:30ean hasi-
ta. Ametsa Pilota Elkarteak antolatuta,
xareko teknifikazio taldeetan dabil-
tzan gaztetxo eta gazte mailako pilota-
riek hartu dute parte bi torneoetan.

Gaztetxo mailan, Ametsa 4ko Oier
Maizak eta Xuban Lopetegik, Ametsa
2ko Aimar Heras eta Nahia Gorritiren
kontra jokatuko dute. Gazte mailan,
berriz, Ametsa 2ko Julen Zabalegik eta
Iker Isasak, Ametsa 3ko Matxalen
Mendizabal eta Gorka Huizi izango di-
tuzte aurkari.

rra egiten badu, frontoian), eta, goizal-
dera, denok klika egitera, euskararen
alde.

Gora xarea eta gora euskara!

Sari banaketarekin eta mokadutxo
batekin emango diete amaiera xareko
torneoei. Ondoren, korrikaren festa
izango da herriko plazan (eguraldi txa-

Xareko torneoak Irurako Ametsa Trinketean jokatzen ari dira. ATARIA
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G aur egun, mendebaldeko gizartearentzat bi-
daiatzeko arrazoi handiegirik ez da behar, bai-
na, kasu honetan, aisia eta beharrak banatu
nahi nituzke, izan ere, mundu globalizatu ho-
netan, mugek garrantzia iraba-
zi dute. Merkantziak garraia-

tzeko muga-zerga irekiak nahi ditugun bitar-
tean, etxeko ateek itxita jarraitzen dute. 
Horregatik, gogoan izan behar dugu Eus-

kal Herria ere migratzailea izan dela, eta gure
arbasoak atzerrira joanak direla. Horren adi-
bide ditugu, arrantzale eta marinelei buruz
entzun izan ditugun kondairak. Ez baitira ka-
sualitatea, Red Bay-n, Islandian, Filipinetan
edo Hego Ameriketan utzi ditugun aztarnak,
ondorio positibo zein negatiboekin: bortxa-
tzeen, gaixotasunen sorreraren, torturen eta
lehengaien ustiatzearen isla dira. Ezagune-
nak Elkano eta Lope de Agirre ditugu. 
Gizakiak, beti bezala, nomada izaten jarraitzen du, basa-

mortuko lehorraldia arinduko duen oasiaren bila jarduten
duena. Habitat egoki bat bilatzeko eginak gaude, eta, behin
aurkitutakoan, bertako ezaugarri klimatologiko, litologiko
eta orografikoak aprobetxatzen ditugu. Horrela sortu ziren
lehen tribu edo zibilizazioak. 
Euskal Herrian, goseteak, gerra karlistak eta Hego Ameri-

ketako lurrazal berriak kolonizatzeko nahiak dinamizatu

zuten giza migrazioa, hurrengo belaunaldietako sosten-
gua sortzeko aukeraren ametsak bultzatuta. Irlanda ere
horren adibide dugu: patataren gaixotasunak sortutako
goseteak eta migrazioak, 2 milioi biztanle galtzea ekarri

zuten,eta belaunaldi galdutzat hartzen
dute. 
Mundu berria zibilizatzera –hilketak,

bortxatzeak, gaixotasunen zabalkuntzak,
esklabotza...–edo artzaintza egitera joan gi-
nenok, gaur egun arrazista bihurtu gara, lu-
rraldetasun faltsuaren ereserkia eskuan du-
gula. Berriro ere, egoera ekonomikoaren
mozkorraldiaren eraginpean gaude. Horre-
gatik, pentsioen arazoa, gazteen langabezia
eta lan prekarietatearen arazoa ez dute
atzerritarrek sortzen. Erruduna ez da ma-
fiaren eskuetan erori den gaztea, egoera
hori sortu duen gizarte klasearena baizik.
Horregatik, pedagogia kritikoaren beharre-

an gaude, izan ere, migrazioaren beharrean gaude; lan egi-
ten duten gazteek etorkizuneko pentsioak ordainduko di-
tuzte, eta aberastasun kulturala sortzeko abagunea da. 
Aberastasuna ez baita diruaren metatzea; ezagutzan eta

harremanen elkartrukean kokatzen da. Nongoak diren
begiratu eta kritikatu beharrean, ikas dezagun Sahararen,
Senegalen eta Ekuadorren testuinguru historiko eta kul-
turalaz.

ANDER OTAÑO
ZUBELDIA

GEOGRAFOA 

Giza migrazioa

LURRALDE HIZKUNTZA 
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Zergatik ez gara gu ere
superheroi bilakatzen?

Tolosaldea superheroiz betetzen
ari da. Etxeko gailu elektronikoak

itzalzen dituzte, eta gurasoei itzaltze-
ko eskatzen diete; nahiago dute oinez
edo bizikletaz joan eskolara, gurasoen
kotxean baino, eta, hortzak garbitzeko
garaian, ur txorrota itzaltzen dute.
Energiaren superheroiak dira, eta
mundu garbiago baten alde hasi dira
lanean, Tolosaldean. IZPIren lagunak
dira, kapa eta antifaz horiagatik eza-
gutuko dituzue, eta dagoeneko 200
baino gehiago dira. 

Superheroiak askotan dira errefe-

‘Energiaren superheroi izateko
gida’ banatu diete Tolosaldeko
1.500 haurrei, energia nola
aurreztu ikasteaz gain,
praktikan jartzeko

rente, baina, zenbatetan ematen zaie
haurrei, superheroi izateko aukera?
Tolosaldea Garatzenetik abian jarri
dugun kanpaina honetan, IZPIk luza-
tutako erronkak egiten ditu, egunero,
haurrak. Superbotereak bereganatzen
doaz haurrak, eta guraso edo tutoreek
hala egiten ari direla ziurtatzen dute,
horretarako banatu liburuxkan. Behin
proba guztiak beteta, haurrek super-
heroi kapa eta antifaza jasotzen dituz-
te, eta IZPIk lehen misiorako behar di-
tuen 300 superheroi kuadrillaren par-
te dira. 

FLASH superheroiak ez du aitaren
kotxean joan nahi eskolara; SUPERI-
RATI, orain, bost minutuan dutxatzen
da: eta ARGI aitaren, amaren eta
anaiaren atzetik joaten da, argiak itza-
liz. Mundu garbiago bat ez da lortzen,

egin egiten da. Tolosaldeko superhau-
rrekoso ongi ikasi dute. Eta, agian, eu-
ren gurasoek ere bai. Izan ere, hau-
rrentzat energia aurrezteko ardura
bere egiteko bultzada izatearekin ba-
tera, guraso nahiz helduentzat ere
kontzientziazio eta hausnarketarako
arrazoia izatea bilatzen du, Tolosaldea
Garatzenen kanpainak. Emaitzak es-
kuratzeko guztion inplikazioa beha-
rrezkoa delako, bakoitzak bere etxetik.
Hala dio IZPIk.

Tolosaldea Garatzen agentziaren
energia sailak eskualdeko kontsumo-
datuen inguruan informatu, horiek
hobetu eta alternatibak bilatzeko aha-
leginean egiten dituen hainbat kan-
painetako bat da hau. Kanpaina gehia-
goren berri izateko, bisitatu Piztu To-
losaldeaFacebook orrialdea.

BABESTUTAKO EDUKIA 
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Irati Saizar Artola

Z azpi urtez, asmo zehatzik gabe idatzi du poema
mordoa Ione Gorostarzuk (Berastegi, 1984). Kezka,
sentipen, beldur, hausnarketa eta momentu ze-

hatz horiek liburu batean bildu zitzakeela ikusi du orain
gutxi, eta  Ez da erditzea liburua argitaratu berri du. Orain
zazpi urte Desegiten olerki bilduma argitaratu zuen eta, or-
dutik hona, amatasuna zer den ikasi du, bi umeren ama
izan baita. Gai horrek osatu dio bizkarrezurra liburuari, eta
beste gauza batzuez idazten jarraitzeko bidea ere ireki dio.   
Zazpi urte pasatu dira liburu batetik bestera. Zer egin
du Ionek, urte horietan? 
Zazpi urte ez dira alferrik pasatu. Urte horietan, gauza as-
koren artean, idatzi egin dut, lanean jarraitu dut, baina,
nire bizitzan, aldaketarik garrantzitsuena bi semeren ama
izatea izan da, zazpi urte horietan. 

Liburu baterako adina idazteari, ordea, eskaini diozu
tartea.
Ez asko, ez nik nahi adina behintzat; ez irakurtzeko, ez
idazteko. Baina, nik poesia idazten dudanez eta, nire idaz-
teko moduagatik, ez dut tarte handirik behar. Nik poesia
argazki bat bezala ulertu edo planteatzen dut, orduan,
unean uneko argazkitxoak bezalakoak dira idatzitako poe-
ma hauek. 
Zure buruak argazki bat egiten duenean idatzitako li-
burua da, beraz.
Bai, hori da. Ez da helburu batetik, diseinu batetik edo gai
batetik ateratako liburua, inondik inora ere. Alderantziz.
Idatzi ondoren sortu da gaia, zatika-zatika, han eta hemen.
Fisikoki ere hala izan da: paper punta batean edo mugiko-
rrean grabatuta. Sortutako poemetatik, behin, uda aldean,

«ARGAZKI BAT
ATERA DIET NIRE

BELDURREI»
IONE GOROSTARZU

IDAZLEA
Egunerokotasunean amatasuna epizentro izan badu ere, idazteari ez dio utzi
berastegiarrak. ‘Ez da erditzea’ poesia liburua argitaratu du unean uneko
bizipen, kezka, burutazio eta egoeretatik abiatuta. Lana argitaratu berritan,

idazten jarraitzeko gogoz eta, era berean, «bakean» geratu da
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ikusten hasi nintzen egon zitekeela lotura bat, bilduma
bat. Garbiketa ordenatze bat egin nuen, eta konturatu nin-
tzen bazegoela hor liburu bat. Eta hortik sortu zen.
Lehentasunak jartzea, identifikatzea, erraza da bi
ume tarteko dituzunean?
Ez da erraza, ez. Liburuaren kontrazalean ere esaten dut:
Gaur 320.000 emakume izan dira ama. Baina, gero, zuri
gertatzen zaizunean, bizitza kolpean aldatzen dizu, eta ez
da erraza zure lehentasunak, zure beharrak, zure nahiak
identifikatzea. Bolada bat oso emana da besteei. Orduan,
idazteari ez diot tarterik eskaini, ez denbora aldetik, ezta
lehentasun aldetik ere. Baina, orain, liburu hau osatu oste-
an, pentsatu dut edo erabaki dut, nire lehentasunetako ba-
tean jarriko dudala idaztea. 
Idazteko gogoa piztu dizu, beraz, bigarren liburu ho-
nek?
Bai, gogoa piztu dit. Konturatu naiz idatzi egin nahi duda-
la, eta, nolabait, neure buruari baimendu nahi diodala,
idazteko tarte bat hartzea.
Bi umeren ama izan zara, eta liburuari ‘Ez da erdi-
tzea’ izenburua jarri diozu. Kasualitatea da?
Ez zen nire asmoa, eta ez da amatasunari buruzko liburu
bat. Ez hori bakarrik, edo ez nuke nahi behintzat. Nire une-

an uneko bizipen, kezka, burutazio edo egoeren argazki
modukoak dira. Behin, bilduma eginda,konturatu naiz,
ondo defini zezakeela amatasunaren gaiak. Izan zitekeela
ardatz moduko bat, edo gai garrantzitsuenetako bat. Baina
ez da bakarra. Liburua Mari Luz Estebanen aipu batekin
hasten da, nolabait esaten duena, maitatzea ez dela nahi-
koa. Eta hortik abiatzen da, halako ibilbide bat egiten du
nire kontraesanetan, nire nahietan, nire sentsazioetan,
nire gorputzean. Nora iritsi naizen-edo esaten duen nire
poema batekin amaitzen da: «Ez da erditzea, bikoiztea
da». Aldarrikatu nahian nire espazioa, eta umearena ere
bai, batzuetan kostatzen zaigun arren.  
Erditzea eta bikoiztea, bi gauza ezberdin. 
Hori da ondorio moduan atera dudana. Horregatik, poe-
ma hori, nahita jarri dut amaieran. Honaino iritsi naiz, bai-
na horrek ez du esan nahi azken hitza denik. Nik bizitu du-
dan modua da, nola sentitu eta nola pentsatu dudan. 
Amatasunaz gain beste hainbat gai ukitzen dituzu li-
buruan zehar. Haurtzaroa, esaterako.
Bai eta, behin bilduma egin ostean, konturatu naiz, ohartu
gabe edo, ze espazio eskaini diodan haurtzaroari. Nik uste
dut, batetik, ohartu naizela, ginen haurrak barruan dauz-
kagula. Eta, era berean, pertsona bezala eta, batez ere,
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emakume bezala, era soilean edo oharkabean, konturatu
naiz zer mezu jaso ditudan nik: nolakoa izan behar naizen,
nola portatu behar dudan, zein diren nire mugak, ze irudi
dugun emakume bezala. 
Eskaintzaren orrian horrela idatzi duzu: «Alabaren
partez amari, amaren partez semeei». Bi ikuspegita-
tik aritu zara? 
Hori da. Ni ama izatean, konturatu naiz, ni hemen baldin
banago, nik ere ama bat dudalako dela. Eta niri, semeen
jaiotzak hainbeste eragin badi,t nire barruan, nire mun-
duan, nire eguneroko bizipenetan, nik ere eragin diodala
hori ama bati. Horrez gain, gure garaiko baserri girora ere
eraman nau. Nire amak ondo betetzen du ama oso entrega-
tuaren eredua: seme-alabak guztiaren gainetik jarriz, dena
ematen eta beti laguntzen egotearen eredu hori. Niri zama
moduko bat sortu dit, pentsatzeak, gure amak dena eman
duela guregatik. Hori, haur bezala, ez dakit errua edo ardu-
ra den; ohartze hori eragin dit. Bestalde, hausnartzea eragi-

ten dizu: «Nik esan nahi ote diet, nire semeei, hemendik
hogei urtera: ‘Zugatik dena utzi nuen’». Hor, mugak, espa-
zio kontuak sartzen dira. 
Aldaketarik ikusten duzu zu haurra zineneko 
ama hartatik, gaur egun zu zaren ama izate horreta-
ra?
Nik, pertsonalki, hautu bat egin dut, non, nire espazioa,
nire beharrak errespetatzen saiatu naizen. Nik zer behar
dut? Noraino? Noraino besterendu? Hor eduki ditut hain-
bat gogoeta, bizipen eta abar, eta, poema batean esaten du-
dan bezala, nire beldurrak beste batzuk dira eta, beraz, bes-
te batzuk izango dira, on nahian-edo egiten ditudan han-
ka-sartze edo akatsak.  
Liburuaren aurkezpenean aipatu zenuen, amatasu-
na letra txikian jartzen saiatu zarela. Zer dela eta? 
Iruditzen zait pisu handia daukala ama izate horrek. Jaio
den seme edo alaba horren arduraduna zu zara, eta ardura
handia da. Baina, emakume bezala, ama txarra izateari
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izugarrizko beldurra izan diot; presioari, nik neure buruari
eta, neurri batean, gizarteak jartzen digunari. Nik uste ama
guztiok sentitu izan dugula. Esate baterako, haurrarenga-
tik zure bizitza profesionala utzi iza-
naren errua, edo, haurrak ez baditu-
zu uzten eta bizitza profesionalari
espazio handia eskaintzen badiozu,
umeekin gutxi egon zarenaren erru
sentimendua izan dezakezu. ‘Ama
bakarra da, amak dena ematen du’
esaldi horiek, pisu handia jartzen di-
gute gure gain, eta pixka bat erlatibi-
zatu, edo letra txikira ekarri behar
dira.
Maitasunarekin ere gauza bera?
Bai, saiatu naiz. Beti saldu digute, eta denok eraikitzen
dugu, neurri batean, eredu hori; maitasuna, zerbait kon-
trolaezina balitz bezala, denaren gainetik dagoena. Nik

uste dut maitasunari neurria jarri behar zaiola, edo arautu
egin behar dela. Liburuan gogoeta bat egin dut, eta jarri
dut, ni izan nintekeela bortxatzaile baten ama: erabaki ne-
zake nire semeak ez maitatzea? Hor uzten dut galdera, bai-
na, bai, uste dut, maitasunaren izenean ezin dela dena
onartu. Emakumeok hori inork baino argiago eduki behar
genuke; maitasuna ere neurri batean arautu daitekeela, di-
seina daitekeela. 
Amatasunaren eta maitasunaren alde ez positibotik
egin dituzu gogoeta asko.
Hor halako buruhauste bat izan dut, behin bilduma osa-
tzen hasterakoan. Idazterakoan ez, idazterakoan libre sen-
titu naiz guztiz, hasiera batean ez zirelako argitaratzeko,
edo ez zirelako proiektu bat buruan nuela idatzitako poe-
mak. Behin bilduma egiterakoan, ordea, idazle sentitzen
hasten zara. Irakurlea duzu buruan, eta pentsatu behar
duzu zer argitaratu eta zer ez. Konpentsazio bat eduki nahi
nuen, hau da, nik argi nuen ‘zenbat maite ditudan semeak’
esateko ez zela liburu hau. Baina, ez nuen negatiboan ba-
karrik zentratu nahi, inondik inora ere. Oreka moduko bat
bilatzen saiatu naiz, eta hortik doa eskaintza ere, nola ez,
amari eta semeei. 
Liburuan aipatutako, baina jorratu gabeko gaiak ere
badituzu buruan.
Bilduma egiterakoan, poema asko kendu egin nituen, ez
zutelako ezer gehitzen, edo ez nuelako nahi argitaratzerik.
Eta, behin liburuaren ardatza eginda, zerbait falta zen. Bu-
kaeran sartu ditut zenbait poema, adibidez, baserria sartu

dut, edota ardiak sartu ditut. Behin li-
burua edukita, momentu sortzaile
bat izan nuen bukaera aldera, eta hor
ukitutako gai berri batzuk luzera jo-
rratzea gustatuko litzaizkidake,; tar-
tean, ahizpatasuna, erakargarritasu-
na edo itxura.  
Haurdunaldiaren edota erditzea-
ren inguruko poema batzuk aurki
daitezke liburuan. Bizitutakotik
idatzi dituzu?
Poema batzuk oso gorputzetik ida-

tziak dira, oso fisikoak. Haurdun egotea niretzat sentsazio
guztiz berria izan zen, nire gorputza berriro ezagutu beha-
rra sentitu nuen. Sentsazio horiek momentuan idatzitako-

«Argi nuen, liburu hau
ez zela ‘zenbat maite
ditudan semeak’
esateko; oreka
bilatzen saiatu naiz »
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ak dira: botagura, hankak, pisua, sentipen berriak ziren.
Erditzea bera ez nuen momentuan idatzi, ez nengoen ho-
rretarako. Hor, kontzienteki edo, iruditu zitzaidan seme
bakoitzari bere jaiotza kontatu behar niola liburuan. Bai-
na, ez nituen hain nabarmen edo hain akorduan gorputze-
ko sentsazio horiek. Nahiko lauso ikusten nituen, orduan,
bakoitzarekin izan nituen beldurren arabera kontatu diz-
kiet. Handitzean irakurriko dute. Gauza txikiak kontatu di-
tut, baina, momentu horretan, niretzat handiak izan ziren.
Adibidez, seme zaharra jaio zenean, bekokian izugarrizko
orban gorri bat zuen. Niri, une hartan, mundua erori zitzai-
dan. Beldurra sentitzen hasi nintzen, eta hori kontatu dut.
Eta, seme txikiarekin, beste beldur batzuk, hilabete eta
erdi aurreratu zelako. Orain kontatuta, lotsa eta guzti ema-
ten dit, baina, orduan, nire beldurra zen, ea zer aterako zi-
tzaidan, ea higuina emango zidan nire semea ikusteak, ea
gai izango nintzen bera ukitzeko eta besoetan hartzeko.
Hori kontatu diet semeei. 
Erraza da sentipenak poema batean idaztea? 
Batzuetan bai. Distantzia apur batekin, edo era narratibo
batean kontatzen saiatu naiz, eta uste dut argazki bat atera
diedala nire beldurrei. Gero, barre ere egin dut kontu haue-
kin. 
Zein lehen sentsazio izan dituzu, liburua argitaratu
berritan? 
Bakean geratu naiz, uste dut horixe dela hitzik egokiena.
Zazpi urtean zehar idatzitako poemak daudenez, idazteak
ez dit lanik eman liburu honetan. Behin bilduma bat egin,
editoreari bidali eta baiezkoa jaso nuenean, eta ikusi nue-
nean liburua bazegoela, orduan egin dut lana. Kentzen, zu-
zentzen, erabakiak hartzen ere bai; hau sartu nahi dut,
hura kendu. Baziren poema onak, literatura aldetik-edo
ekarpena egin zezaketenak, baina, niri, pertsonalki, argita-
ratzea interesatzen ez zitzaidanak. Orduan, mila erabaki
hartu ondoren, bakean geratu naiz. Aste batzuk pasatu
dira, eta jaso dudan erantzunak edo feedbackak oraindik
pertsona gutxirenak dira, baina, nik uste, ondo irakurri
duela jendeak. Banuen beldurra ere, zeren, zuk tonu bate-
kin idazten duzu, baina irakurleak berriro idazten du poe-
ma, bere tonuarekin. Oraingoz, ordea, gustura. 
Zu ezagutzen zaituenak beste begi batzuekin iraku-
rriko du? 
Idazle bezala, poesia irakurtzea nahiko nuke, ez nire auto-

biografia, nahiz badakidan gertukoek aurpegia jarriko du-
tela, izena jarriko dutela. Ez dakit nire intimitatera sartzen
direnaren sentsaziorik izango duten. Baina, biak interesa-
tzen zitzaizkidan: gertukoen iritzia, batez ere, errespetu
kontu batengatik eta, bestetik, ezagutzen ez nautenen iri-
tzia ere interesatzen zait, literaturari zein ekarpen egin die-
zaiokedan interesatzen zait. 
Aurreko liburuarekin alderatuta, narrazio, testu
gehiagokoa da bigarrena. 
Nik uste dut garapen bat izan dudala. Ez dakit irakurri du-
danagatik-edo izan den. Liburu honetan ere, bada Desegi-
ten liburuaren giroko poema bat: bertso oso motzak, espa-
zioarekin jolastuz, bisualki forma bat hartzen duena orrian
zehar. Baina, poliki-poliki, formari garrantzia kentzen joan
naiz, agian, orain kontatu nahi dudana gehiago delako es-
zena konkretu bat, oroitzapen bat edo momentuko gauza
bat. Eta, ikusi dut, erosoagoa zela poemak ipuin txikietan
idaztea; poema narratiboetara egin dut bide bat. 
Egindako bidea aipatu duzu. Noiz hasi zinen bide ho-
rretan? 
Txikitatik asko gustatu izan zait marraztea, sormena lan-
tzea gustatzen zaiona izan naiz. Irakurri ere izugarri egiten
nuen txikitan. Modu kontziente batean idazten, ordea,
nahiko berandu hasi nintzen. Unibertsitate ondoren, idaz-
le eskolako graduondoko batean hasi nintzen, zerbait ida-
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«Iruditzen zait pisu
handia daukala ama izate
horrek (...) Ama txarra
izateari izugarrizko
beldurra izan diot»

tzi nahian hasi nintzelako, eta 22 urte ingururekin hasi
nintzen. 
Idaztea ikasi egiten da? 
Nik uste dut eginda ikasi dudala. Esango nuke, egin eta
egin ikasten ari naizela. Baita irakurtzen ere eta, batez ere,
zuzentzen. Bizitzan, lanean, oso inpultsiboa naiz beti, eta
kostatzen zaidana ez da idaztea. Gehiago kostatzen zait ja-
rri eta zuzentzea; kentzea, zuzentzea, biluztea. 
Poesia idatzi duzu bi liburuetan. Genero erraza da? 
Niretzat bai. Ipuinak, adibidez, oso-oso gustura irakurtzen
ditut. Eta, idazle eskolara matrikulatu nintzen garaian, bu-
ruan neukan ipuinak idatzi behar nituela. Nobela idaztea
zaila iruditzen zitzaidan niretzat. Poesia aurkitu nuenean,
ordea, konturatu nintzen nire neurria poesian zegoela.
Idazteko moduarengatik ere askatasun handia ematen dit
poesiak. Oso gauza motzak dira, momentu batean, ideia
batean, nik idazten dudana, behintzat, horixe delako. 
Pertsonalagoa izan daiteke poesia? 
Izan daiteke, bere alde on eta txarrekin. Poesian, nire pe-
narik edo ezinik handiena da gauzak zentsuratu beharra;
literatura beharrean, Ione Gorostarzuren bizitza edo gau-
za pertsonalak ez ikusteko. Nobelan idazten diren gauzak
fikzio bezala irakurtzen dira; poesian, batzuk egiten dute
fikzioa, baina niri zaila egiten zait. Argitaratzeari begira,
ordea, gauza batzuetan auto-zentsuratzea tokatzen zait. 
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ERAKUSKETA 
ARETOA 
ANTZOKI 

BIHURTUTA 
Topic zentroan aldizkako erakusketa berri bat ikusgai dago: Speeltheater

Holland Studioren ‘Espazioak eta istorioak’. Saskia Janse eta Onny
Huisink sortzaileek osatu dute erakusketa, beren ibilbide oparoaren berri

emanez, eta eszenografiari garrantzia berezia eskainiz.
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Imanol Garcia Landa 

T xotxongiloen erakusketa batean murgiltzea,
beti beste mundu batera bidaiatzea bada,
egun Topic zentroan dagoen aldizkako era-
kusketak behin ere baino gehiago gonbida-

tzen du bidaiatzera. Eszenak eta istorioak erakusketa au-
rretik izan direnekin alderatuta, «zeharo ezberdina»
dela azaldu du Maria San
Sebastian Topic museoaren
eta dokumentazio zentroa-
ren arduradunak: «Erakus-
ketaren aretoa antzoki
bihurtu dugu. Ezin zara
zure kasa sartu, eta txo-
txongiloak ikusi. Mundu
magiko batean sartzen
zara, dekoratu batean, ze-
ruan dagoen laino batean
zaude, zutik, eserita edo
etzanda, eta laino horreta-
tik ikusiko dituzu aretoan
gertatuko direnak». Speelt-
heater Holland Studio osa-
tzen duten Saskia Janse eta
Onny Huisink herbehereta-
rrek antolatu dute erakus-
keta. Ia 40 urtez Speelthea-
ter Holland izeneko txo-
txongilo taldea izan zuten
martxan, eta gaur egun ez
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Saskia Janse eta Onny Huisink, ‘Amerika America’ ikuskizuneko txotxongiloekin. ATARIA

dute emanaldirik egiten. Taldearen izenari Studio abize-
na gehituz, txotxongiloekin lotura duten beste hainbat
proiektuetan daude murgilduta. 
Erakusketa-laino horretan ikus daitezke, taldearen

ikuskizunetatik seiren zatiak. «Txotxongiloen bitartez,
bideoen bitartez, eta argiztapen eta soinu diseinu berezi
baten bitartez jasotzen ditugu, sei obra horien zertzela-
dak», esan du San Sebastianek. «Ez dakigu zehazki nola
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definitu. Erakusketa bat da, baina, azkenean, bere ho-
rretan hamabost minutuko ikuskizun txiki bat bilakatu
dugu». 
Erakusketa gelan sartzerakoan, oinetakoak kendu be-

har dira eta, hori egin nahi ez duenari, estalki batzuk
emango dizkiote. Hamabost minutuko emanaldian, tal-
dearen sei obra horiek ikus daitezke, bakoitza tarte ba-
tez, eta dagozkion txotxongiloak ikusi ahal dira, argizta-
tuta. «Beraiek egin dute ikuskizun horien aukeraketa,
eta badute gai bat komunean: protagonistak zeruan edo
beste mundu batean daudela», esan du San Sebastianek:
«Hodei baten gainean gaude, eta hodei horretatik ikus-
ten den guztia zeruan edo beste mundu batean dago.
Izan daitezke txoriak, aingeruak, hilda dauden pertso-
nak, saguzarrak…». Ikuskizunak urte ezberdinetakoak
dira, eta istorioek ez dute, berez, zerikusirik, beraien ar-
tean, ezta ekoizpen plastikoaren aldetik ere. 
Baina, Espazioak eta istorioak ez da mugatzen aldiz-

kako erakusketaren ohiko gelara. Jansek eta Huisinkek
proposatutako erakusketak lehen solairuan jarraitzen
du, Anbigu izeneko espazioan. «Nolabait esateko, era
normal batean jarraitzen du», esan du San Sebastianek:
«Leku bat eskaini diegu bertan, taldearen historia era-
kuts dezaten, zenbait txotxongilorekin, bideo batekin,
argazkiekin eta posterrekin». Hain justu, hormetan ar-
gazkiak daude, apaletan txotxongiloak eta taldearen
obren kartelekin egindako alfonbra moduko batek estal-
tzen du lurra. Anbigura iristeko korridorean Amerika
America izeneko ikuskizun bereziko txotxongiloak dau-
de ikusgai. «Garrantzi handia eman diogu, beraiek hala
nahi zutelako. Txotxongiloak oso bereziak dira, gure ta-
mainakoak direlako, eta inpresio handia ematen dute».
Horietatik bi txotxongilo kalean jartzen dituzte, zentroa
irekitzen dutenean, Topic-en sarreraren ondoan. Hasie-
ran, urrundik ikusita, benetako bi pertsona ematen
dute. «Egia esan, konpainia hau etorri da, eta Topic osoa
hartu dute», esan du San Sebastianek: «Beraz, bi berezi-
tasun ditu erakusketak, eraikin osoa hartu dutelako eta
erakusketa aretoa antzoki bihurtu dutelako». 
Erakusketa, Txotxongiloen Nazioarteko Egunean

inauguratu ostean, irailaren 15era bitarte egongo da za-
balik. Normalean, astelehenetan museoa itxita egoten
da, baina, Aste Santuko eta Pazko asteko astelehenetan
irekita egongo da. Dagoeneko jaso dituzte erakusketaren
inguruko zenbait iritzi, San Sebastianek azaldu duenez:
«Jendeari asko gustatzen ari zaio oinetakorik gabe era-
kusketa aretoan sartzearena, eta artilearekin osatutako
alfonbra moduko hori zapaltzearena. Oso goxoa da, egia
esan. Hemen ez gaude hain ohituta kontu horrekin, bai-
na, beste leku batzuetan, nahiko normala omen da».

Harreman iraunkorra
Topic-ek bi sortzaileekin duen harremana aspalditik da-
tor. «Ustekabean hasi zen, beraiek jarri baitziren kontak-
tuan gurekin», azaldu du San Sebastianek: «Erretiroa
hartu behar zuten, baina ez zituzten beren txotxongilo-
ak ganbaran gorde nahi; bizirik jarraitzea nahi zuten.
Ikerketa bat egin zuten, munduan zehar, txotxongilo
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museoen inguruan, eta Topic bisitatzera etorri ziren.
Eta, erabaki zuten, Topic-i beren ikuskizun bateko txo-
txongiloak dohaintzan ematea. Erakusketa gelaren ba-
rruan ikus daitezke txotxongilo horiek». 

Harrez geroztik kontaktuan jarraitu zuten, eta, 
Topic-ekoei azaldu zieten, hainbat txotxongilo banatu
zituztela, eta beste hainbat gorde: «Esan ziguten konpai-
nia bezala ez zutela jarraitzen, erretiratu egin zirela, bai-
na proiektuak egiten segi nahi zutela», esan du San Se-
bastianek. «Esku artean zuten proiektuetako bat txo-
txongilo batzuekin instalazio artistiko bat egitearena
izan zen. Leku ezberdinak bilatzen ari zirela esan zigu-
ten, txotxongilo batzuk kanpoan zintzilikatzeko, age-
rian. Leku horiek eguraldi baldintza ezberdinak izatea
nahi zutela esan ziguten, eta Tolosa aukeratu zutela,
besteak beste, euritsua zelako». 

Topic-ekoei ondo iruditu zitzaien, eta Endekapenaren
edertasuna izeneko proiektuan parte hartu zuen Tolosa-
ko zentroak. Ikuskizun bateko hiru txotxongilo jarri zi-
tuzten, hiru urtez bigarren solairuan, museoa dagoen so-
lairu berean, beirate batetik ikus daitekeen eta kanpoan
dagoen espazio batean, aire librean. Prozesu hori beste
leku batzuetan ere egin zuten, eta bideo eta argazki bi-
tartez dokumentatu egin zuten. «Proiektuak martxan ja-
rraitzen du, oraindik, zenbait lekutan eta, txotxongilo
guztiak jasotzen dituztenean, bideo bat egingo dute eta
erakusketa bat osatu», esan du San Sebastianek.

Horren ondoren, Topic-ek, 2016ko Donostiako Euro-
pako Kultura Hiriburutzaren barruan, Unimaren Nazio-
arteko Topaketa eta Jaialdia antolatu zituen. Jansek eta
Huisinkek parte hartu zuten jaialdian, ikuskizun bat gi-
datuz: Red Earth Revisited. Anbiguan dauden bideoa,
txotxongilo batzuk eta argazkietako bat obra horretako-
ak dira. 

Topic-en eta sortzaileen arteko harremanaren bidean,
iritsi zen Tolosan erakusketa bat egin zezaten proposa-
tzeko unea ere: «Esan genien zerbait ezberdina egitea
gustatuko litzaigukeela, eszenografiari garrantzia ema-
tea. Beraiek emozionatu egin ziren, hasi ziren gauzak
pentsatzen eta, azkenean, gaur egun Topic-en ikus dai-
tekeena da emaitza», azaldu du San Sebastianek.

Speeltheater Holland txotxongilo taldeak munduan
zehar antzeztu zuen, eta arrakasta handia izan zuen, ba-
tez ere, Hegoafrikan eta Ameriketako Estatu Batuetan.
«Beraiek esanda dakigu, ikuskizun batzuekin diru asko
egin zutela», esan du San Sebastianek. «Zentzu horretan,
nahi izan dituzten proiektuak egiteko aukera izan dute».
Txotxongiloen mundua herrialdeen arabera ezberdina
dela gaineratu du San Sebastianek. «Europa Mendebal-
dean, normalean, taldeak txikiak dira, eta ia dena diruz
lagunduta dago. Europa Ekialdean egoera guztiz ezber-
dina da eta, are gehiago, Ameriketako Estatu Batuetan
eta Asian. Talde horrek egin dituen ekoizpenak oso han-
diak izan dira, aurrekontu handikoak. Hemen bestelako
ikuskizunetan egiten dira horrelako produkzioak, ballet
emanaldi, opera edota antzerki obra baterako, baina ak-
toreekin… Txotxongilo ikuskizunetan, hemen, ez da ho-
rrelakorik ikusten».

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 12a

TOLOSA
KULTURA
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Korrika

K orrika euskara bultzatzeko
egiten den egitasmoa da, eta
AEK euskaltegi elkarteak an-
tolatzen du. Lehenengo Ko-

rrika 1980an egin zuten eta, aurten,
2019. urtean, 21. Korrika ospatzen ari
da. Euskal Herriko hainbat herritatik
pasatzen da, eta horietako bat Anoeta
da, gure herria (2.186. kilometroa).

Zer da Korrika?
1980an Euskal Herria Onãtitik Bilbora
zeharkatu zuen lehen Korrika antola-
tu zenetik, euskararen alde antolatzen
den ekitaldirik jendetsuena eta ga-
rrantzitsuenetakoa da. Ordudanik, 20
Korrika eta 39 urte igaro dira. 2019ko
apirilaren 4an hasita, 11 egunez eta
gelditu gabe, Korrikak Euskal Herria
zeharkatuko du, Garestik Gasteizera.
Bi mila kilometro baino gehiago eus-
kararen alde, adin eta mota guztietako
milaka parte hartzailerekin, gau eta
egun gelditu gabe. Herri bat, hizkun-
tza bat!
Korrika hasi eta amaitu arte, leku-

koa pasatzen da, eskuz esku eta kilo-
metroz kilometro, korrikalarien arte-
an; lekuko horren barruan euskaldun
ezagun batek idatzitako mezua doa,
helmugara iristean irakurriko dena,
eta, ordura arte, sekretupean gorde-
tzen dena. 1988az geroztik, Juan Go-
rriti eskultoreak eginiko lekukoa da
herriz herri dabilena.
Ehunka mila lagun izan dira parte-

hartzaile, aurreko Korrika ekitaldie-
tan. Korrikaren inguruan sortzen den
mugimenduak erakusten du, Euskal
Herriko jendarteak bere hizkuntza be-
rreskuratzearen alde egindako lana.
Egitasmoan parte hartzen duen jende-
kopuruak gora egiten du etengabe,
eta, bere antolaketan ere, milaka la-
gun aritzen dir,a herriz herri eta auzoz
auzo, euskara zabaldu nahian.

Korrika Euskal Herritik kanpo
Euskal Herritik kanpo dauden euskal-
dunek ere antolatu izan dituzte Korri-
kak. Lehenengo aldia 1999an izan zen,
eta Bartzelonako eta Londresko eus-

kaldunek antolatu zituzten. Urtetik
urtera gero eta herrialde gehiagotan
egin dute ekintza hau, esate baterako,
2017an, Amerikan, Ozeanian, Euro-
pan eta Asiako hainbat lekutan.

Korrika Txikia
Gu ia urtero ateratzen gara Korrikan,
baina, aurten, 04:00ak inguruan pasa-
tuko da gure herrietatik eta, horrega-
tik, gure ikastolak, apirilaren 9an, Ko-
rrika Txikia antolatu zuen, Korrika os-
patzeko asmoarekin. 15:00etatik
17:00etara, 2 urtetik 15 urtera bitarteko
ikasleak atera ginen. Anoetako Ikasto-
lakook Irura eta Anoeta banatzen
duen zubian hartu genuen lekukoa,
eta Anoetako kaleak korrika zeharkatu
genituen.
Euskal hiztunok gure ekarpena egin

dezakegunez, guk animatzen zaituz-
tegu, Korrikan metro batzuk korri egi-
tera, euskararen alde!

Itxaso Agoues eta 
Lucia Caballero (DBH 2)

Joan den asteazkenean hartu zuten lekukoa, Anoetako herri ikastolako ikasleek, Korrika Txikian. ANOETAKO HERRI IKASTOLA
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Analogikoan

AAzken urteotan asko hitz
egin izan da, binilozko disko-
en itzuleraren inguruan.
Hipsterren moda hutsa, edo

soinuaren puristen aldarrikapenen
emaitza?
Formatu zaharraren defendatzaile

sutsu gero eta gehiago aurki dezakegu.
Soinuaren goxotasuna senti dezakete-
la argudiatzen dute, disko konpak-
tuen eta MP3an konprimitutako musi-
karen aldean. Alderdi teknikoari begi-
ratuta, eztabaida amaiezina da.
Musikariek grabatu dituz-
ten ñabardura guztiak for-
matu analogikoan bakarrik
antzeman daitezkeela argu-
diatzen dute binilozaleek;
maiztasun altuak eta har-
moniko guztiak, esate bate-
rako. Formatu digitalaren
defendatzaileek, aldiz, fisi-
kako teoremak eskuan har-
tuta egiten diete aurre ho-
rrelako erasoei. Pisuzko
arrazoi bezala aurkezten
dute, biniloan ez dela lagin-
ketarik egiten, hau da, soinuaren gra-
bazioan ez dagoela inongo etenik. For-
matu digitaletan, berriz, ez da erreali-

tatean gertatutako guzti-guztia gorde-
tzen, baina, bai gure belarria ezberdin-
tzeko gai dena baino informazio
gehiago. 
Alderdi artistiko nahiz praktikoa az-

tertuz ere, borrokak ez du etenik. Kla-
sikoek 12 hazbete pasatxoko karpetan
marrazkigileak irudikatutako xeheta-
sun guztiak nabari ditzaketela diote,
diskoa atera eta disko-jogailuan sar-
tzeko ia mistikoa den prozesioa hasi
aurretik. Modernistek, aldiz, musika
autoan nahiz kirola egiten duten bitar-

tean entzutea lehenesten
dute.
Batzuek nahiz besteek

emandako arrazoiak guztiz
baliagarriak dira eztabaida-
rako, baina, ezin da ukatu,
grabatutako musikari distor-
tsioa guk sartzen diogula, ka-
litate baxuko aparailuetan
erreproduzitu, eta benetako
soinua aldatuko duten boz-
gorailu eta aurikularrekin en-
tzunda. Helburu bezala, nor-
berak bere barne-eztabaida

irabaztea izan dezala, maite duen mu-
sika gustuko duen aparailu, erosota-
sun eta errituak erabiliaz.

Lagunen arteko eztabaida luze ba-
tek ekarri nau musika euskarri ezber-
dinen analisia egitera. Badira elkarriz-
keta batean esandakoa hitzez hitz eta
silabarik galdu gabe entzun eta barne-
ratzen dutenak, analogikoan. Esate-

koak kontu handiz aukeratu behar iza-
ten dira horrelako pertsonen aurrean,
interpretazioa ahalik eta zehatzen
egingo baitu gure entzuleak. Bestalde,
errealitate partziala barneratzen due-
nik ere bada, esandakoak digitalean
memorizatzen duenik. Hitzen lagin-
keta komeni bezala egiteko joera izan
ohi dute, gainera, errealitatearen ko-
menentziazko interpretazioak eginaz.
Besteen doinuekin dantza egin nahi
ez duena, joan dadila, bere musikare-
kin, beste norabait.

Teknogeek

ANDER
LORENTE
IRAKASLEA ETA 
INGENIARIA

Musikariek grabatu dituzten
ñabardura guztiak formatu
analogikoan bakarrik
antzeman daitezkeela
argudiatzen dute binilozaleek

Formatu digitalaren
defendatzaileek fisikako
teoremak eskuan hartuta
egiten diete aurre horrelakoei
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ADUNA
Apirilaren 12a, ostirala
14:45.Korrika Txikia, eskolatik abiatuta.
Ondoren, Kaikuren eskutik, esneki
banaketa. 
20:00.Herri afaria Txulobi inguruan. Udalak
mahai eta aulkiak jarriko ditu; janaria
norberak. 
22:00. Txiste txapelketa. Parte hartzaile
bakoitzak bina txista kontatu beharko ditu. 
Ondoren.Parranda. 

Apirilaren 13a, larunbata
02:30.Korrika badator suziria botako dute,
eta lekukoa eramatekoak direnek beren
lekuetan jarri beharko dute. 

ALEGIA
Apirilaren 12a, ostirala
21:00.Zahagi ardoa plazan.
23:00. Erromeria Bide Batez taldearen
eskutik, taxi geralekuko plazan.
Ondoren.DJ Balda Tontokalen.

Apirilaren 13a, larunbata
05:15.Korrika 21 Alegian.

ALKIZA
Apirilaren 12a, ostirala 
15:30.Korrika Txikia eskolako umeekin.
17:30.Korrikako logoen margo tailerra.
19:00. Talo tailerra, Eko Taloarekin.

AMASA-VILLABONA
Apirilaren 12a, ostirala
18:00.Patxin eta Potxin pailazoak, Berdura
plazan.
19:00. Erraldoi eta buruhandiak,
Besamotza konpartsarekin eta Loatzoko
musikariekin.
21:30.Herri afaria plazan.
22:30. Bertso saioa: Ander Goikoetxea,

IKAZTEGIETA
Apirilaren 12a, ostirala 
15:30-17:30.Korrikako argazki
historikoekin osatutako erakusketa
ikusgai, udaletxe azpiko aretoan. 

Apirilaren 13a, larunbata
05:30.Korrika pasatuko da eta, ondoren,
gosaria egingo dute, Herrigintza
elkartekoen eskutik. 

IRURA
Apirilaren 12a, ostirala 
19:30-21:00.Trikipoteoa .
21:00etatik aurrera.Barrikotea plazan
(eguraldi txarra eginez gero, frontoian).

Apirilak 13, larunbata
03:50. Denok Korrikara!

TOLOSA
Apirilaren 12a, ostirala 
09:30.Korrika Txikia.
21:00. Korrika poteoa hasiko da,
Tontokalen, Laskoraingo txarangarekin.
22:00. Afari girotua Zerkausian (jatekoa
norberakeraman beharko du, eta edaria
Korrika batzordeak).
Afalondoren.Malentxo Zeberio eta
Maitane Iruin akustikoan, eta kantaldia
Udaberriko fanfarrearen eskutik.
Ondoren.Korrika festa Rakun, Little martin
Selektah-ren eskutik.

Apirilaren 13a, larunbata
02:45.Pituxa Clown eta txokolate jatea
Trianguloan.
04:00.Denok Korrikara!

ZIZURKIL
Apirilaren 12a, ostirala 
20:00.Afaria Joxe Arregi plazan.
Afalostean.Klika! dantza ikuskizuna:
Dance Hall eta euskal dantza fusioa.

Apirilaren 13a, larunbata
00:00-02:45.Musika eta dantza Oizeder
Maiorekin. 
03:00.Klika! Korrika! Adunako aldapan
Korrikaren lekukoa hartuko dute.

Korrika Tolosaldean 
Beñat Iguaran, Beñat Karrera, Iñaki Otaegi,
Maddi Aiestaran eta Aritz Mujika. Gai-
jartzailea: Amaia Agirre.
23:30.Elektropapo elektro txarangaren
kalejira.

Apirilaren 13a, larunbata
03:29.Korrika!

ANOETA
Apirilaren 12a, ostirala
21:30.Barrikotea plazan. 
23:30.Makulu Ken taldearen kontzertua
Zimiterioan. 

Apirilaren 13a, larunbata
03:55.Korrika! (03:15ean egingo dute
hitzordua).
10:30.Mendi martxa edo haurrentzako
tailerrak (eguraldiaren arabera). 
12:00.Poteoa, Kukuak Kantuzekin. 
14:00.Bazkaria Sarasola sagardotegian. 
17:00. Jolasak haurrentzat. 

BALIARRAIN
Apirilaren 13a, larunbata
05:30.Eredu aparkalekuan elkartuko dira,
Korrikarekin Ikaztegieta inguruan bat
egiteko.
18:00.Korrika Txikia Baliarrainen. Ondoren,
nahi dutenek, tabernan zerbait hartuko
dute, eta afari-mokadu bat egingo dute
elkarrekin, elkartean, norberak etxetik
eramandakoarekin.

IBARRA
Apirilaren 12a, ostirala 
17:00. Korrika Txikia (plaza- San Inazio -
plaza).
17:30.Euskara Ginkana.
17:30.Hainbat herrialdetako jakien
dastatzea.
18:30. Flashmoba.
19:00.Kantu jira.
20:30.Barrikotea.
21:30. Kontzertua gaztetxean: Nikotina.

Apirilaren 13a, larunbata
04:45.Korrika.
Ondoren. Txokolatea eta txurroak
Galtzaundi tabernan.
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ZINEMA

¡AY, MI MADRE!
Larunbata (19:30 / 22:00)
Astelehena (21:00) 
Gurea, Amasa-Villabona.

SOINUJOLEAREN SEMEA
Larunbata (19:30 / 22:30) 
Igandea (19:30 / 22:00)
Astelehena (20:30)
Leidor, Tolosa.

LA PEQUEÑA BRUJA
Igandea (17:00)
Haurrentzako zinema 
Leidor, Tolosa.

Agenda
OSTIRALA
APIRILAK 12

ADUNA
18:30. Loatzo musika eskolako tresna
audizioa, plazako kioskoan: dultzaina.

ALEGIA
17:00.Dantza tailerreko haurren emanaldia,
kultur etxean. 

AMASA-VILLABONA
18:30.Loatzo musika eskolako tresna
audizioa, musika eskolan: kantua.

ANOETA
18:00. Hitzaldia gaztetxean: Zer da baso
agroekologikoa?.

ASTEASU
19:00. Hitzaldia: Bernardo Atxaga eta Xabi
Paya, Pello Errotaren heriotzaren 100.
urteurreneko ekitaldien barruan. Mikaela
Elizegiren ondareari buruz ariko dira.

TOLOSA
17:30.UNO txapelketa topagunean. 
18:00. Barraskilo lasterketa Iurreamendiko
baratzeetan. Ondoren, mokadua. 
19:30. Foro errepublikazaleak antolatuta,
Erbestea, 80 urte eta gerokultur etxean. 
20:30.Tolosako Musika Bandaren
kontzertua, Topic-en, Elisa Di Prieto eta Klara
Mendizabal sopranekin. 
22:30.Kontzertuak Bonberenean: Etxe eta
Ibai Marin. Sarrera: 8 euro.

LARUNBATA
APIRILAK 13

ABALTZISKETA
14:00. Herriko trikitilari guztien bazkaria,
Larraitz Gain jatetxean. 

IKAZTEGIETA
II. Gazte sentitzen direnen eguna
13:00.Frontenis txapelketako finala. 
14:30.Bazkaria (txartelak herriko ostatuan)
eta, ondoren, bingo musikatua. 
18:00.Poteoa Alegiako txarangarekin. 
21:30. Zahagi ardoa eta bokadilloak. 
23:00.Kontzertuak: Basati, Eztanda, eta
Little Selektah Powered By Basagain.
Ondoren, gau jolasak.

IRURA
14:30. Kirol Astea. Trinketean, GRABNI
txapelketako partidak.

TOLOSA
11:00. III. Ardo Txuri azoka, Gure Txokoa
elkarteak antolatuta, Trianguloan. 
11:00.Udaberri dantza taldearen XIV. dantzari
txiki egunaren hasiera, Plaza Zaharrean.
16:30ean, plaza dantzak Udaberriko
fanfarrearen eskutik.
12:00. TOPAren elkarretaratzea, Trianguloan.
17:00. Haurrentzako antzerkia, euskaraz,
Leidor aretoan: Pinotxo.
18:00. Tolosalsa, kultur etxean. 
19:00. Erromeriaren hasiera. 21:00etan, afaria
Zerkausian. Afalondoren, Laiotz taldea.

IGANDEA
APIRILAK 14

AMASA-VILLABONA
19:30.Antzerkia Gurea antzokian: Rita.
Aitziber Garmendia eta Joseba Apaolaza. 

ANOETA
18:00. Zinegoakfilm labur jaialdiaren
emankizuna, gaztetxean.  

BERASTEGI
18:00.Edurnezuriren ipuin berria, Leire
Zinkunegiren eskutik, kultur solairuan.
19:00. II.Mikroipuin lehiaketako sari banaketa,
kultur solairuan. 

IRURA
11:00. Trinketean, GRABNIko partidak.

TOLOSA
10:00-14:00.Doako yoga saioa, kultur
etxean.
18:30. Orkestrina Band Jazpana, Alondegian. 

ASTELEHENA
APIRILAK 15

BERROBI
19:00. Ikastaroa, eskolan: Bizkarrezurreko
terapia.

TOLOSA
18:00.Odol ematea kultur etxean.
Txandarako zenbakiak, 17:30ean.
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28 Azken kilometroak egiten ari da
aurtengo Korrikaren ekitaldia,
eta guztiok irrikan gaude, bihar
goizeko hirurak aldera hasi eta,

ia seiak arte, gure eskualdetik eta herri-
tik igarotzeko. Aurreko
egunetan ere izan dugu
aukerarik Korrikaz disfru-
tatzeko, herrietan antola-
tutako ekitaldiekin eta Ko-
rrika Txikiekin, eta, bihar
ere izango dugu aukerarik,
korrika egiteaz gainera,
bestelako ospakizunez
disfrutatzeko.

Baina, atzera egin nahi
dut, atzo zortzira, Korrika
hasi zen egunera, Garesera. Gares biho-
tzekoa dut; aitaren sorterria, familia
handiaren zati bat ere han bizi dut. Ur-
tero joaten naiz bisitan, baina, heme-
zortzi urte bete bitarte, udak eman ni-
tuen bertan. Gares herri erdaldun bat
zen, orduan; euskara galdutako herri
bat. Gares ere ez zen; Puente la Reina,
edo Puentebaizik. Gares diskoteka bat
zen orduan, eta ni El vasconintzen.

Garesen, erdaraz mintzatu arren,
euskarazko hitzak ere erabiltzen zituz-
ten: txantxangorri,esaterako. Auzola-
nari ‘auzalan’ deitzen zioten, eta erre-
katxoari ‘regacho’. Osabidea, Nekeas
eta beste hainbat leku ere baziren, to-
ponimian. Gure aitona zenak, erdaldu-
na bera, Gares ‘gari ez’-etik zetorrela

zioen, baratzeen eta mahastien herria
baitzen.

Lagun handiak egin nituen Garesen,
kuadrilla ere bai; El vascotik Koldo el
vascora igaro nintzen, eta, azkenik, Kol-

dora. Eta, herriak ere,
Puentetik Gareserako bi-
dea egin zuen: helduak
euskalduntzen hasi ziren,
umeak D ereduan ikasten.
Nire lehengusu batek ere
ikasi zuen, eta ederki min-
tzo da, bere bi semeak eta
nire beste lehengusuenak
bezalaxe. Gaur egun, alka-
tea bera ere euskalduna
da, eta, Izarbeibarko 

AEKren euskaltegiko arduraduna, ga-
restar bat da. 

Orain, Garesera itzultzen naizenean,
euskara entzuten dut kalean; udatia-
rren ahotik bezala, bertakoenetik ere
bai. Eta hunkitu egiten naiz. Hunkitu
nauen bezala, bertakoen ahotik atera-
tako hitz hauek irakurtzeak: «Garesen,
non mugitu baldin badakizu, posible
da euskaraz bizitzea, ia erabat. Ez da
Lesaka bat, baina...».

Bertan denbora gutxiago ematen du-
dan arren, neureago dut orain Gares.
Horregatik hunkitu nau hainbeste, aur-
tengo Korrikak Gares eduki izana abia-
puntu; euskararen aitzinatzean egin
duten lanaren aitortza paregabea irudi-
tu zait. 

KOLDO ALDABE
KAZETARIA 

Hunkidura

Gares herri erdaldun bat
zen, orduan; euskara

galdutako herri bat.
Gares ere ez zen; Puente

la Reina, edo ‘Puente’
baizik. Gares diskoteka

bat zen orduan, eta ni 
‘El vasco’ nintzen. (...)

Orain, Garesera itzultzen
naizenean, euskara

entzuten dut kalean;
udatiarren ahotik

bezala, bertakoenetik
ere bai. Eta hunkitu

egiten naiz.

OIHANA IGUARAN

Euskara egin ahal balitz krossa
arnas-estuan arnasa osa
zer da bestela hamaika egun
ta gauetako kaosa? (bis)
ostiral gauez (larunbat goizez)
igaroko du Tolosa
bizi, korri, senti, goza ...
Aurten Garestik Gasteizerako
bidean da auzo-poza!

Doinua
Trumoia ortzi 
ertzeak hoska

Iritzia
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IRITZIA

Gelako leihotik begira ari naiz.
Seguruenik, beranduago etxe-
an nire kabuz ikasi beharko du-
dan zerbait azaltzen ari da ira-

kaslea eta, nire ondoan,
Libek patiorako geratzen
diren minutuak konta-
tzen ditu. Nik aldiz, egu-
raldi ona dut pentsamen-
duen xede, euriaren hu-
tsunea sumatuz.
Agian euri falta da, 16

urteko gazte bat, ostirale-
ro, kalera ateratzera bul-
tzatzen duena; bere inda-
rrarekin milioika pertso-
narenganaino iritsiz. Denborarik gabe
geratzen ari garela errepikatuz, behin
eta berriz. Euritik harantz joanez, hain
garrantzitsua den, eta oraintxe bertan
hainbeste jorratzen ari den gaia nabar-
menduz. Baina… Zergatik ez gara hasi,
gauzak aldatzeko esaldia lehenago era-
biltzen, korrika eta presaka orain egin
beharrean? Zergatik egon gara beste
norbaiten zain?
Galdera horiek berak Greta Thun-

berg-i egin diezazkiokegu. Izan ere, be-
rak kendu dio begietan zuen zapia,
munduari; bera izan delako behar adi-

na ausardia bildu, eta gauzak argi esa-
teko indarra eduki duena. Bera izan de-
lako, gaur bezalako ostiral batean, gre-
ba egiten hasteko iniziatiba eduki duen

gaztea. Ez da lehengoa,
baina bai katua sakatu
duena. Hala ere, ezin izan
liteke bakarra.
Ez baita moda bat.

Gure gizartearen aurka
borrokatu beharreko ga-
tazka bat, baizik. Gure
ohituren eta bizimoduen
aurka, jada ezin dezake-
gulako planeta sostengu
bezala erabili. Erregeek

beren tronuetatik jaitsi beharko dute,
eta denok utzi beharko ditugu gure
erosotasunak alde batera. Eta, ez ordu
batzuz bakarrik. Denborarik gabe gera-
tzen ari gara. Planeta poliki-poliki nola
hiltzen den ikusiz.
Akziora pasa behar dugu. Ezin diegu

astronomoei B planeta bat bila dezaten
eskatu. Ez dago, zientzia fikziozko peli-
kuletan bezala, beste Lur planeta bat
gure zain. Hau da gure etxea, eta ezin
diogu bizkarra eman gure sostenguari. 
Txirrina entzuten dut, nire pentsa-

menduak moztuz. Liberen begirada

JONE ALBERDI
IKASLEA 

Denborarik gabe

Gure ohituren eta
bizimoduen aurka, jada
ezin dezakegulako
planeta sostengu bezala
erabili. Erregeek beren
tronuetatik jaitsi
beharko dute, eta denok
utzi beharko ditugu gure
erosotasunak alde
batera. Eta, ez ordu
batzuz bakarrik.

KOMIKIA NAIARA DELGADO

dut nire gain, mugitzeko eskatuz, nire
hamaiketakoarekin eskuan. Bestalde,
nik boligrafoa hartu eta eskuan ‘H’ bat
idatzi dut. Etxera iristean, gogoratzeko,
hamaiketako berria behar dudala, plas-
tiko zorrorik ez duen bat. Denborarik
gabe geratzen ari baikara, eta, aldaketa
handiagoak behar ditugun arren, bade-
lako garaia nik ere nire erosotasuna
alde batera uzteko. Izan ere, gaur ez ba-
naiz hasten, noiz hasi ahalko dut? Iza-
rren hautsetik bilakatu ginelako bizi-
gai, eta bizigaia zaintzen ez badugu,
hauts bihurtuko garelako berriro.
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EGURALDIA

GAUR
Eguraldiak nabarmen egingo du ho-
bera. Egunsentian eta goizean orain-
dik hodei dezente agertuko da zeruan,
eta tarteka euri langar pixka bat egin-
go du. Eguerditik aurrera haizeak
ipar-ekialdeko ukitua hartu, atertu eta

ostarte zabalak
irekiko zaizkigu,
egunaren amaie-
ran zerua hodei
gutxirekin gera-
tuz. Tenperaturak
antzeko balioetan
mugituko zaizki-
gu, edo zertxobait
gorago, eta maxi-
moek 13-15 gra-
duan joko dute
goia, eguneko er-

diko orduetan. Gauean zerua garbi ge-
ratuko denez, dezente hoztuko du.

BIHAR
Eguraldi atsegin eta sanoa. Goizean
behe-lainoa eta hodei hondar batzuk
agertuko zaizkigu, baina eguerdirako
eguzkiak xurgatuko ditu eta arratsal-
de eguzkitsua geratuko zaigu. Haize-
ak ekialde/ipar-ekialdeko ukitua izan-
go du, eta tenperatura maximoak gora
egingo du, eguneko erdiko orduetan
16-18 graduan joaz goia. 

ETZI
Giro lasaiarekin jarraituko dugu. La-
runbatarekin alderatuz, hodei gehia-
go ikusiko dugu zeruan, batez ere,
erdi eta goi-mailako hodeiak, baina
hodei hauek ez dute inolako ondorio-
rik ekarriko, ateri mantenduko da, eta
giroa atsegina izango da. Haizeak
ipar-ekialdetik joko du, azken ordue-
tan hego-ekialdetik finkatuz, eta ten-
peratura maximoak ez dira apenas
mugituko, eguneko erdiko orduetan
16-18 graduan joaz goia berriz ere.

FARMAZIAK

APIRILAK 12, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Ignacio Olarreaga Aramburu. 
Korreo kalea, 2
Telefonoa: 943 67 01 28.

APIRILAK 13, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Rosalia Morant Barber.
Zabalarretako lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

APIRILAK 14, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Rosalia Morant Barber.
Zabalarretako lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

APIRILAK 15, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa.Leyre Lejeune Maset. 
Euskal Herria kalea, 24. 
Telefonoa: 943 67 32 74.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko apirilaren 12a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
12

IGANDEA
14

LARUNBATA
13

ASTELEHENA
15

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 Eneko Maioz (EH Bildu),
Pello Atxukarro (PP) eta Iñigo Cabiecesekin
(Ahal Dugu Podemos). Tolomendiren
tartea, Alain  Rekondoren telesail eta
zinema gomendioak eta Igor Agirrekin
Galtzaundiren Hitzez Hitz. 
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
10:00.Trikiti musika.
12:00. Hauspo artean. Ander Malbadik eta
Eneritz Aulestiak gidatutako trikiti saioa. 
14:00. (H)ari naizela. Imanol Artola Felix-
ek gidatutako trikiti saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa. 
17:00. Kokondo. Oskar Tenak gidatutako
musika saioa. 
18:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa. 
21:00. Playback Ataria. Adriana Gaultier
DJak gidatutako musika saioa. 

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
16:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa. 
17:00. Kantazgora. Musika saioa. 
18:00. Entzuteko Jaioak. Musika saioa. 

ASTELEHENA
Egun Osoan.Euskal musika.

107.6fm
www.ataria.eus

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.1,2,3 Hemen da Miru
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Argi Berri Saria
23:00.Onein
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

Zure iragarki laburrak 
argitaratzeko deitu 

943 65 56 95 
zenbakira, idatzi 

ataria@ataria.eus 
helbidera edo pasa 
ATARIA-ko bulegotik.

 
Iragarki guztiak 

iragarkilaburrak.eus 
webgunean 
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1
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lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 
www.multiopticasgipuzkoa.com

%30eko

deskontua
eguzkitako betaurreko 

GUZTIETAN

50 € edo gehiagoko PVP-ko eguzkitako 
betaurrekoetan aplikatzekoa. Galdetu optikan
kanpainaren ezaugarriak. Ezin da beste 
eskaintzekin batu.
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