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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.

G oizeko ordu biak dira eta alaba eztulka hasi da.
Ohetik salto batean jaiki, eta auskalo non aus-
kalo nori entzunda bezala, vicks vaporub igur-
tzi diot hanka azpietan. Beti funtzionatzen du.
Goizeko seiretan jarri dut iratzargailua, ATARIA-
rako idatzia bidali behar dut biharko, eta orain-

dik ez diot heldu Noeliaren hordagoari, ai ene! 
Ordegailuaren teklak astintzen hasi, eta, bitartean, garu-

naren zati bat eguna antolatzen hasi da jada: «Zer prestatuko
dut bazkaltzeko? Labadora jarri behar dut, es-
nea falta da…». Idatzia bukatu ala ez, errutina-
ren  gurpilean sartuko gara erremediorik gabe:
umeak ikastolara eraman, lana, etxeko lanak,
lana, etxeko lanak eta, eguna ondo bukatze-
ko… hipopresiboak! Aldez aurretik badakit ia
arnasarik gabe iritsiko naizela klasera. Zoru
pelbikoa altxatu nahian, ispilu aurrean jarri,
eta, nire arnas estua eta piura ikusita, arima
bera ere eroriko zait! Izan ere, egia baita Noe-
lia: marujak gara, marujak eta ELTZETAPAK!
Zeinen modernoak garen, ezta? Lan mun-

dura salto egin genuen, eta bertan erdi itoan
bizi gara. Toki guztietara presaka, denera ezin
iritsita bizi gara. Bizkar gainean karga, eta karga motxila ba-
rruan ere: toallitak, esku pilotako pilota, joan den asteko bo-
kadillo zati bat, erosketen erreziboak eta, papur artean, ka-
mustutako rimela. Begizuloak, arropetan haurren mukiak
itsatsita, otorduetan etengabe altxatuz: «Ama, pixa! Ama,
ura! Ama, kaka!». En fin…

Behin, telebista saio batean entzun nuen, gizonezkoek
The nothing box delakoa dutela euren garunetan; alegia,
ezer ez egiteko gaitasuna dutela, berez, genetikoki, natu-
rak berak emanda. Eta, orduan pentsatu nuen: «A ze zor-
tea! Emakumeok ere hobea genuke karga mentalaren or-
dez Nothing boxa izan!».  Demagun: «Zer, Edurne, zer egi-
ten ari zara? Ezer ere ez. Eta, zertan pentsatzen ari zara,
bada? Ezertan ere ez». Baina ez, XXI. mendeko emakume-
ok emakume langileak, ausartak, bizkorrak, kirolariak,

herrigintzan aktiboak, apainak, feminis-
tak, jatorrak, sare soziaetan iaioak… izan
behar dugu, eta emakume eredu honek ez
du kaxa hutsentzako tarterik uzten. Kutxa
horiekin zer egin ere, berehala asmatuko
genuke!
Ikusi zaitut: buruarekin ezetz eta ezetz

ari zara. Gure gurasoen eta aitona-amonen
garaien aldean, gaur egungo gizartea askoz
ere feministagoa delakoan zaude. Larun-
bat edo igande goiz batez, egin ezazu hu-
rrengo aproba: goizeko hamarrak aldera
atera zaitez leihora, eta begira ezazu ingu-
rura, ea zer ikusten duzun. Urlia aspiragai-

lua pasatzen somatzen al duzu? Sandia hautsak astintzen
ikusten al  duzu? Berendia arropak zabaltzen ari al da? Ez,
ezta? Asteburu goizak mendira joateko dira, korrika saio
on bat egiteko edota, zergatik ez, ezer ez egiteko. Gainera,
hor gaude gu, eltzea sutan jartzeko, etxea garbitzeko,
umeen arropak prestatzeko. Martxoaren 8an esku trapua-
ren ordez zapi morea hartzearekin ez dugu nahikoa. Mar-
txoaren 8an mantala leihora ateratzearekin ez da aski. El-
tzeari tapa kendu arte marujak eta ELTZETAPAK izaten
jarraituko dugu. Ikas dezagun gizonengandik, arindu de-
zagun karga mentala, ikas dezagun noizean behin ezer ez
egiten. Planto egin dezagun maizago.

EDURNE AYUSO
KOMUNIKATZAILEA 

Marujak eta eltzetapak!

«Lan mundura salto egin genuen, eta
bertan erdi itoan bizi gara. 

Toki guztietara presaka, denera ezin
iritsita bizi gara...»

Azaleko irudia: 
Jon Miranda

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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HARAGI FESTAK
HARTUKO DU
TOLOSA
Maiatzaren 9tik 12ra, Tolosan eta Basque Culinary
Centerren izango da HARAGI topaketa; bertako nahiz
mundu osoko jakiak dastatzeko aukera izango da.

Irati Urdalleta Lete

H aragia euskal sukaldari-
tzaren tradizioan garran-
tzi handia duen osagaia
da, eta horren erakusga-

rri izango da, Tolosan eta Basque Culi-
nary Centerren, maiatzaren 9tik 12ra
egingo duten HARAGI Txingarraren
eta Haragiaren Nazioarteko II. topake-
ta. Parrilan erretako bertako txuletaz
gain, mundu osoko hainbat jaki dasta-
tzeko aukera ere egongo da.

Maiatzaren 9an hasiko da HARAGI,
Basque Culinary Centerreko areto na-

Haragia eta txingarra izango dira portagonista, II. HARAGI Nazioarteko Topaketan. ATARIA

TOLOSA
GASTRONOMIA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko apirilaren 26a

Gazteentzako sukaldaritza ikastaroa
antolatu du Zumardia elkarteak 
Irati Urdalleta Lete

Sukaldaritza ikastaroa antolatu
dute 12 eta 16 urte artekoentzat eta

AMA jatetxeko Javi Rivero eta Gorka
Rico  izango dira irakasle. Biak Basque
Culinary Centerren ikasitakoak izate-
az gain, Rivero Master Chef Junior es-
kolako irakaslea izandakoa ere bada. 

Asteartero izango dira saioak, Apiri-
laren 30ean hasi eta ekainaren 4ra. Or-
dutegiari dagokionez, bi orduko irau-
pena izango dute eta 18:00etan hasi
eta 20:00etan amaituko dira.

Roberto Ruizen laguntza ere izango
dute eta ikastaroa Zerkausia kalean
duten Sukaltalkako sukaldeetan buru-
tuko dute. Ikastaroaren helburu nagu-

sia izango da gazteak gai izatea sukal-
de batean moldatzeko, garaiko elika-
gaiak ezagutzeko, kozinatzeko eta tal-
dean lan egiteko.

Izena emateko epea irekita dago, eta
ordaindu beharreko prezioari dago-
kionez, 45 euroko kostua izango du
bazkideentzat eta 50 eurokoa gainon-
tzekoentzat.
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gusian egingo duten profesionalen-
tzako kongresu batekin. Hainbat adi-
tuk ezagutzak, teknikak eta haragia-
ren eta parrilaren inguruko joeren
nondik-norakoak partekatuko dituzte
bertan. Tolosan ere, egun horretan
bertan emango diote hasiera HARA-
GIri, lau erretegietan –Botarri, Bu-
rruntzi, Casa Nicolas eta Casa Julian–
egingo duten afari ibiltari baten bidez.
Ostiralean ere izango da haragiaz

gozatzeko aukera. Arratsaldean, elkar-
te gastronomikoentzako formazio bat
egingo dute. Gauean, berriz, Amasako
HIKA txakolindegian, su gainean
egindako euskal errezeta tradiziona-
lak dastatuuko dituzte. Bertan, Jon
Ayala, Gregorio Tolosa, Joseba Odrio-
zola, Pili Manterola eta Roberto Ruiz
sukaldariek euskal errezeta bana pres-
tatuko dute parrilan, eta Josema Az-
peitia izango da saio horren gidaria.
Maiatzaren 11n eta 12an festak kale-

ra egingo du jauzi, eta Tolosako Eukal
Herria plaza izango da, HARAGI festa-
ren eszenatoki nagusia. Bertan, zuze-
neko erakustaldiak eta dastatzeak
izango dira, Euskal Herriko parrilero-
en eta nazioartetik bertaratutako su-
kaldarien eskutik. Erabiltzen dituzten
teknikak gertutik ezagutzeko eta ingu-
ruan ohikoak ez diren jakiak dastatze-
ko aukera ere izango da. Izan ere, Eus-
kal Herriko sukaldariez gain, Txiletik,
Brasildik, Turkiatik edo Madrildik ber-
taratutako sukaldariak ere izango dira
Tolosan.
Larunbatean, hain zuzen ere, Diego

Perez Sosa uruguaitarrak txerrikume
adobatu errea prestatuko du. Txomin
Parrillak, berriz, behia erreko du, Tolo-
san estreinatuko duen teknikarekin.
Gauean, saltxitxak eta txuletekin egin-
dako hanburgesa eta txistorra egongo
dira eskuragarri, eta Yilmaz Öztürk

turkiarrak arkumearekin egindako bi
jaki prestatuko ditu: Cag Kebap-a eta
Kokorec-a.
Igandean, txiletarren txanda izango

da, eta Carolina Carrielek eta Isidora
Diazek arkumea makil erara, bizigarri
txiletarrarekin kozinatuko dute. Festa
amaitzeko, Zerkausian jarriko duten
jangelan, txuleta menu tradizionala
dastatzeko aukera egongo da. Txule-
taz gain, bertako beste hainbat pro-
duktu ere eskainiko dituzte, hala nola,
Nafarroako zainzuriak, pikillo pipe-
rrak edo Tolosako gozo tradizionalak.
Herriko lau parrilerok eta nazioarte-
koek izango dute janaria prestatzeko
ardura.
HARAGIren bigarren ekitaldiko be-

rrikuntzetako bat SUA espazioa izan-
go da. Hogei pertsonako taldeek Tolo-
sako erretegietako txuleta ezagutu eta
dastatzeko aukera izango dute. Errete-
gietako parrileroen eskutik, ordu erdi-
ko bisitetan, sua pizteko, haragia moz-
teko eta hori erretzeko teknikak ikasi-
ko dituzte. Bisitariek eurek erretako
txuleta dastatuz amaituko dute espe-
rientzia.
HARAGI, lehenengoz, joan den ur-

tean ospatu bazen ere, Tolosak tradi-
zio handia du txuletaren eta parrilaren
inguruan. Horren adibide da txuleta-
ren festa hamaika urtez antolatu iza-
na. Eraberritzeko asmoz egindako
hausnarketa batzuen ostean, HARA-
GIk hartu dio lekukoa.

Txartelak eskuragarri
Jada eros daitezke bazkari nahiz afa-
rietarako txartelak haragi.eusen, eta
50 euroko prezioa dute. SUA espazio-
ko txartelak ere aurrez eskatu beharko
dira gune berean, bost euroan. Dasta-
tzeetarako txartelak, berriz, egunean
bertan jarriko dituzte salgai plazan.

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 26a

TOLOSA
GASTRONOMIA

EGITARAUA

MAIATZAK 9, OSTEGUNA
17:00. ‘Haragi proteinekin jolasean’
formazioa. 
Sektoreko profesionalentzako saioa..
19:30. ‘%100 Tolosa’ afaria. 
Afari ibiltaria Tolosako lau erretegietan.

MAIATZAK 10, OSTIRALA
18:00-19:30. ‘Haragi mozketak eta
sukaldaritza molde berriak’ formazioa.
Elkarte gastronomikoei zuzendutako saioa.
21:00. Afaria HIKA txakolindegian.

MAIATZAK 11, LARUNBATA
9:00. Erakustaldien hasiera (Euskal
Herria plaza).
Gonbidatuak: Uruguayko Diego Perez
Sosa eta Txomin Parrilla.
12:00-13:30. SUA espazioa. Tolosako
erretegietan barrena (30 minutuero).
Tolosako txuleta tradizionala ezagutzeko
esperientzia gastronomikoa, bertako
parrilleroen eskutik. Mozketa teknikak,
brasa pizteko modua eta txuleta erretzeko
gako nagusiak irakatsiko dira. Ondoren,
dastaketa. Iraupena: 30 minutu.
12:00-15:00. Dastatzea
15:00. Eraskustaldiak.
Parte hartzaileak:Txomin Parrilla, Joxean
Goay, Barriola harategia  eta Yilmaz Oz̈tur̈k
turkiarrak.
19:00-20:00. Dastatzea

MAIATZAK 12, IGANDEA
9:00. Erakustaldiaren hasiera
Gonbidatuak: Txileko Carolina Carriel eta
Isidora Diaz eta Txomin Parrila.
12:00-14:00. Dastatzea
13:30-14:30. Bazkaria.
‘Txuleta menua’. Tolosako erretegietako
menu tradizionala, bertako lau
erretegietako parrileroen eta nazioarteko
gonbidatuen eskutik.
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Agendan apuntatu
dute irailaren 16a 

Irati Saizar Artola

Badu data, dagoeneko, beste ma-
kroepaiketa batek: irailaren 16a.

«ETAren espetxe frontea» osatzea le-
poratuta, 47 euskal herritar epaitzeko-
ak dira Espainiako Auzitegi Naziona-
lean; tartean daude Ion Mintegiaga
Minde ibartarra eta Jesus Mari Aldun-
berri elduaindarra. Fiskalak 15 urteko
espetxealdia eskatu du ibartarraren-
tzat, eta 13 urte eta erdikoa elduainda-
rrarentzat. Orokorrean, 8 eta 21 urte ar-
teko espetxealdiak eskatu ditu; 601
urte denera. Eta, bete ostean, beste lau
eta zortzi urte artean zaintzapean. Ho-
rrekin batera, 117.600 euro isunetan.
Epaiketak, gutxienez, hiru bat hilabe-
te iraungo duela aurreikusi dute auzi-
petuek.  
Auzipetzeak egin eta hiru urtera

etorri zaie epaiketaren abisua; eta atxi-
loketak izan zirenetik, bost eta sei ur-

47 pertsona daude auzipetuta,
«ETAren espetxe frontea»
osatzea egotzita; tartean,
Mintegiaga eta Aldunberri

tera. Auzipetuek ohar batean azaldu
dutenez, «estatuaren estolderietan
sortutako auzibidea» da 11/2013 suma-
rioa, «astakeria juridiko eta soziala».
Urteotan guztiotan sinatzera joan be-
har izan dute hamabostean behin, eta
debekatua izan dute Espainiar estatu-
tik irtetea. «Egoera honek gure bizi-
tzak baldintzatu ditu, gureak eta gure
ingurune hurbilarenak». 
Egozten zaizkienak beren «printzi-

pio etiko eta politikoei» lotutako lanak
direla nabarmendu dute auzipetuek:
«Euskal preso politikoen eskubideen
aldeko mobilizazioak antolatzea, pre-
soen osasuna zaintzea, presoak epai-
tegietan defendatzea, bitartekari la-
nak egitea, presoen senideak izatea
eta sakabanaketari aurre egiteko anto-
latzea». 
Mundu osoan «inboluzioa eta esku-

bideen urraketa itzela» gertatzen ari
dela azaldu dute, eta horren adibide
direla euskal presoen egungo egoera,
eta Altsasun eta Katalunian gertatzen
ari dena. 
«Epaiketaren atarian gauden hone-

tan, aurreratu nahi dugu ez garela gel-

2015eko irudia, Ion Mintegiaga preso hartu zutenean Ibarran egindako elkarretaratzekoa. ATARIA

dirik egongo. Epaiketa honen bidega-
bekeria salatuko dugu, behar den le-
kuan eta behar den guztietan». Bidea
herritarrekin batera egin nahi dutela
argi dute, «herritarrak garelako egoera
aldatu eta justiziarako bidea egiteko
bermerik eraginkorrena». 

2013an hasitakoa
2013ko irailean Herrira-ren kontra egi-
niko polizia operazioan du jatorria,
11/2013 sumarioak. Hurrengo opera-
zioa preso eta iheslarien aldeko urta-
rrileroko manifestazioaren bueltan
iritsi zen, 2014ko urtarrilean; bitarte-
kari taldeko zortzi pertsonaren aurka
egin zuten eta, hurrengo urtean, abo-
katuen eta beste lau lagunen aurka-
koa. 2015eko martxoan, azkenik, Jaiki
Hadiko eta Etxerat-eko kideak atxilo-
tu zituzten. 
Eloy Velasco epaileak egin zuen ins-

trukzioa, eta Auzitegi Nazionaleko fis-
kalak bat egin zuen haren tesiarekin.
Horren arabera, «ETAren espetxe
frontea» osatzen dute auzipetuek.
«Ondo zekiten ETArekiko egiturazko
mendekotasuna zutela» dio epaileak. 

Aldunberri eta Mintegiaga
espetxean egonak dira 

2013ko irailaren 30ean, 18 per-
tsona atxilotu zituen Guardia Zi-
bilak; tartean zen Jesus Mari Al-
dunberri. Madrilgo Soto del Re-
algo espetxera eraman zuten,
eta urriaren 4an atera zen berta-
tik, 20.000 euroko bermea or-
dainduta. 

Ion Mintegiaga, berriz, Herri-
ra-ko Hernaniko egoitza nagu-
sian zegoen, 2014an, hura mia-
tzen zuten bitartean. Ez zuten
atxilotu, baina urriaren 11n jaso
zuen auzipetua zegoenaren jaki-
narazpena. Azaroaren 5ean Eloy
Velasco Auzitegi Nazionaleko
epailearen aurretik igaro eta
gero, aske geratu zen, bermerik
gabe, epaiketaren zain. 2015eko
urtarrilaren 12an atxilotu, eta
hiru egun beranduago espetxe-
ratu zuten. Aranjuezko espetxe-
an egon zen 13 hilabetez. 2016ko
otsailaren 4an, 20.000 euroko
bermea ordaindu eta gero, aske
geratu zen. 
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TOLOSALDEA
POLITIKA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko apirilaren 26a
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Pilota eta bertsoa, mundura 

Irati Saizar Artola

Duela bi urte egin zuten lehen bi-
daia, Argentinara, Bertso Pilota-

ko kideek. Aurten, berriro hartu dute
itsasoaz beste alderako hegazkina.
Kasu honetan, ordea, Ipar Amerikan
barrena ibili dira. Aurreko espedizio
hartatik, Amasa-Villabonako Oihana
Iguaran eta Iñaki Lizasok errepikatu
dute esperientzia, eta, horiez gain,
Unai Mendizabal bertsolari zizurkil-
darra, Jon Urbieta eta Xabier Urbieta
asteasuarrak eta Ibon Aranalde oriota-
rrak izan dute aukera, bidaiaz gozatze-
ko. «Esperientzia bikaina bizitu dugu,
eta harrera oso polita egin digute», ai-
tortu du Lizasok. «Guk hara genera-
mana zabaltzea nahi genuen, eta uste
dut lortu dugula, eta emaitza izan due-
la». 
San Frantziskon lur hartu zuten api-

rilaren 16an, eta lehen egunak bertan
pasatu zituzten. Bertako Euskal Etxe-
an eskaini zuten lehen Bertso Pilota
saioa: «Harrera beroa jaso genuen, pi-
lotalekua ere guk Euskal Herrian ditu-
gunen ia berdina baitzen». Inguru
haietan dauden eraikuntza handiek
harritu zituen gehien, eta pozarren
kontatu dute, oraindik euskara bizirik
mantentzen dela. 

Bertso Pilotako kideak Ipar
Amerikan barrena ibili dira,
bertsoa eta pilota zabaltzen:
«Esperientzia bikaina izan da»

Saioez gain, turismoa egiteko ere
aprobetxatu dituzte egun horiek. Las
Vegas eta Arroila Handia bisitatu eta
Bakersfielden eskaini zuten hiruga-
rren saioa. «Egun berezia zen. Pazko
igandea tokatu zen, eta meza euskaraz
entzun genuen belaze batean. Sekula-
ko jendetza gerturatu zen. Bazkalor-
duan kantuan aritu ginen, eta bertso-
tan ere aritu ginen». Euskara ulertzen
ez zuenarentzat bertso horiek ingele-
sera itzuli zituztela azaldu du Lizasok,
baina saioetan euskara hutsean egin

zuten. Azken eta laugarren emanaldia
Los Angelesen eskaini zuten ,Chinoko
Centro Bascon. Bi bertsolariak izan
ezik, besteak iritsi dira, dagoeneko,
Euskal Herrira. Mendizabalek eta
Iguaranek asteburuan hartuko dute
itzulerarako hegaldia.  
Argentinarekin alderatuta, euskara

gehiago entzun dutela diote, baina
gauza batek kezkatu ditu: «Euskaraz
dakitenak zahartzen ari dira, 70 urte-
tik gorakoak dira gehienak, eta belau-
naldi berririk ez doa Euskal Herritik». 

San Frantziskoko Euskal Etxeko pilotalekuan, Bertso Pilotako sei kideak. ATARIA

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 26a

TOLOSALDEA
KULTURA
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INPRIMATEGI
BATEKO
ALTXORRAK 
Hamalau urte zituela hasi zen inprimategi batean
lanean Iñaki Sagredo, eta 1974. urtean, berea ireki 
zuen etxe ondoan, Ibarran. Erretiroa hartuta, garai
bateko makinak jendeari erakusten dabil. 

Irati Saizar Artola

O ndo baino hobeto daki no-
lakoa den inprimategi ba-
teko martxa Iñaki Sagre-
dok. Hamalau urte zituela

hasi zen inprimategi batean lanean,
eta lanbidea behar bezala ikasi zuene-
an erabaki zuen etxe azpian berea pro-
pioa irekitzea. 1974. urte aldera ireki
zituen ateak Tolosako Apaiz-Erreka

auzoko 45. zenbakian Sagredo inpri-
mategiak, eta makinak martxan izan
dira duela bi urtera arte, Sagredok
erretiroa hartu duen arte. «Lan asko,
izugarri egin dugu urte guzti haue-
tan», dio. 
Ateak itxi dituzte, baina, lanari soi-

lik itxi dizkiote. Egun, ikusgai jarri ditu
garai bateko makina zaharrak: «Jen-
deak ikustea nahi dut garai batean
nola lan egiten zen. Makina zaharrak

gorde egin nahi izan ditut, eta, orain,
desmuntatu, garbitu eta berriro mun-
tatzen ari naiz, jendeari erakutsi ahal
izateko», azaldu du Sagredok. 
Mota guztietako lanak egin izan di-

tuzte inprimategian, baina, gehien-
bat, kartelak egiten zituzten, eta baita
gutun-azalak ere. «Gutun-azalekin ere
lan asko egin dugu; iritsi izan gara egu-
nean 300.000 gutun azal inprimatze-
ra», gogoratu du. 
«Jendeak ez daki garai batean kartel

bat hizkiz hizki prestatu behar izaten
zela, ondoren inprimatu ahal izate-
ko». Ehun urte baino gehiago dituzten
letrak ditu gordeta egurrezko armairu
handietan. 240 letra tipo inguru ditu
jasoak, eta bakoitzetik tamaina ezber-
dinetako hizkiak; letra larriak, xeheak,
lodiak edota etzanak, denetarik. Ho-
rien artean, egurrezkoak ditu gutxi ba-
tzuk, eta metalezkoak dira gainerako-
ak. «Letrak handiak baziren, eta gaine-
ra metalezkoak, moldea osatzean pisu
handia hartzen zuen, beraz, batzue-
tan, egurrezkoak erabiltzen geni-
tuen». 
Behin letra tipoa eta tamaina auke-

ratuta, konposatzeko tresa batean jar-
tzen dira, hizkiz hizki, esaldiak osatuz.

Inprimategiko makina horrek, duela 35 urte utzi zion lan egiteari. I. SAIZAR

IBARRA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko apirilaren 26a
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«Ez da lan erraza konposatzearena, ze-
ren, hizkiak alderantziz irakurri behar
izaten dira, ispilu moduan inprima-
tzen baita gero». Esaldi batetik beste-
rako hutsuneak metalezko xaflez bete-
tzen zituzten, eta molde bat osatzen
zuten, inprimatu behar zen orriaren
neurrikoa. «Marko moduko batean,
ondo-ondo estutu behar izaten zen er-
tzetatik, tartean zeuden letrek ihes
egin ez zezaten», azaldu du Sagredok. 

Konposatutako moldeak akatsik ba-
zuen edo ez jakiteko, kopia bat egiten
zuten lehendabizi, eta ondo zegoela
ikusitakoan hasten ziren kopuru han-
diagoetan inprimatzen. 

Behin moldea makinan jarrita, tin-
tak letrak bustitzen ditu, eta banan
bana jarri eta kendu behar izaten dira
orriak, eskuz, mugimenduan dabilen

erretilu batetik, tintaz busti daitezen.
«Horrelaxe pasatzen genituen egune-
ko zortzi orduak». 

Moldeak inprimatu ondoren, des-
muntatu egin behar izaten ziren, eta
hizki bakoitza bere lekuan kokatu.
«Pasa izan zaigu, faktura batzuk inpri-
matu, moldeak desmuntatu, eta aste
batzuetara berriro bezeroa etortzea,
faktura berdinaren kopia gehiago be-
har dituela esanaz, ez zegoen berriz
muntaketa egitea besterik». 

Bitxikeria mordoa ditu kontatzeko
Sagredok. 18 urte zituela liburu bat in-
primatu zuen, 150 orri zituena. Guztia
eskuz egin zuen, orriz orri: «Zortzi hila-
bete pasa nituen liburua inprimatzen».
Lehenik, orrialde bat muntatzen zuen,
200 orrialde inprimatzen zituen gero,
eta berriro guztia desmuntatzen zuen
hurrengo orriarekin hasteko. «Oso lan
gogorra zen; ez genuen inorekin hitz
egiten, muntaketan kontzentratzeko
isiltasuna beharrezkoa baitzen».        

Etengabe berritzen
Bere begiekin ikusi ahal izan du Sagre-
dok urte gutxian inprimategiek izan
duten aldaketa: «Eskuz inprimatzetik
makinek bakar-bakarrik inprimatzera

Inprentako makina zaharrak
desmuntatu, garbitu eta
berriro prestatu ditu jendeak
ikus dezan nola egiten zen lan 

18 urte zituela 150 orri zituen
liburu bat inprimatu zuen,
orriz orri, letraz letra; zortzi
hilabete pasa zituen horretan

Egurrezko hizkiak, ordenatuta. I. SAIZAR

Makina ezberdinak, inprimatu nahi den tamainaren araberakoak. I. SAIZAR

Urtero erabiltzen zituen moldeak gorde egiten zituen. I. SAIZAR

Hitz tarteetanjartzeko neurri ezberdinetako metalezko xaflak. I. SAIZAR

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 26a

IBARRA
GIZARTEA

denbora oso motzean pasa gara». Garai
batean, baliabideak tarteko, «oso mu-
gatuta» egiten zutela lan aitortu du.
Guztia eskuz egitetik, makinak berak
orriak hartu eta uztea, aurrerapauso
handitzat du Sagredok: «70eko hamar-
kadan erosi genuen makina hori; garai
hartan izugarri balio zuen, etxebizitza
batek balio zezakeena ordaindu ge-
nuen».

Makina horietatik, fotolitoekin lan
egitera pasa ziren. Kolore bat baino
gehiagotan momentu berean lan egite-
ko aukera eskaintzen zuten makina
horiek. Izan ere, hasierako makinek
tinta bakarra erabiltzen zuten, eta bi-
garren kolore bat sartu nahi izanez
gero, tinta zegoen eremua garbitu, eta
tinta berria jarri behar izaten zen.  

Baliabideez harago, Francoren ga-
raiko zentsura ez du oraindik ahaztu
Sagredok. Inprentetan egiten ziren lan
asko zentsuratzen zituzten: «Kartel bat
egin behar genuenetan, molde batetik
sei kopia egin eta Donostiara joan be-
har izaten genuen. Inprimatzen jarrai-
tu ahal izateko, zigilu bat jarri behar
izaten ziguten; horixe agintzen zuen
garai hartako prentsa eta inprimate-
gien inguruko legeak». 
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@TolosaldeakirolKirolak

Arratiaren aurkako partida.ATARIA

Ametsak egi
bihurtuz

H istorikoa izan daitekeen
partida baten atarian gau-
de, eta Tolosaldean nes-
ken futbola jokatzen, ja-

rraitzen, bultzatzen eta maitatzen
dugun guztiok urduritasun puntu
batekin bizitzen ari gara apirileko
azken aste hau.
Emakumezkoen Euskal Ligako

taldeak eskura du liga txapelketa,
eta bigarren mailara igoera. Liga

amaitzeko bi par-
tida falta dira, eta
bi puntu lortzea
nahikoa dute, ur-
tetan borrokatu-
tako sari hori lor-
tzeko. Gertu ikus-
ten dugu denok,
baina urrun, aldi
berean. Ondo da-
kigu zein zaila
izango den azken
partida hauek ira-

baztea, eta gure neska eta teknika-
riak mimo handiz ari dira presta-
tzen igandeko partida. 
2019a urte historikoa izaten ari

da emakumezkoen futbolarentzat,
eta Wanda, San Mamés, Sadar,
Anoeta… bezalako estadioak jen-
dez gainezka ikusi ditugu, lehen
aldiz, beren neskak animatuz.
Gure jokalariak ikusle bezala aritu
dira egun horietan, baina orain be-
raien txanda iritsi da. Urtetan ze-
har amestu duten aukera eskura
dute, eta gure Berazubi maitea le-
poraino beteta ikusi nahi dugu. Ai-
tzakiarik ez dago, igandean denok
Berazubira: harrobiko jokalari, en-
trenatzaile, laguntzaile, familia, la-
gun…
Handiak zarete, Tolosakones-

kak! Baina, klub honen handitasu-
na ez da kirol emaitzengatik neur-
tzen. Aste Santuan Saloun izan
gara, 71 jokalari, eta gure bertsolari
Maddik bertso zoragarri honetan
ederki adierazten du zer den Tolo-
sakoneskenparte izatea: 

«Futbol zelaiko jokoan,
hainbat talderi gailendu
eta denboraldirako
hamaika akats zuzendu
kide ororen magia
behar genuke omendu
torneo honek garena
ederki erakusten du
jarrai dezagun bide hau
giro eder hau mantendu
amets bakoitza lortzeko
elkarri eskutik heldu
eta pauso oro gailur 
bilakatu dezakegu»

Igandekoa berezia izango bada ere,
ezin ahaztu larunbatean infantil nes-
ken IV. Nescup futbol 8 txapelketa os-
patuko dugula Berazubin, eta, urtero
bezala, Euskal Herriko nesken futbol
talde indartsuenak ikusteko aukera
izango dugula, festa giro ederrean.
Utzi alde batera beste planak, eta la-
runbat eta igandean nesken futbola
bultza dezagun.
Ametsa egi bihurtzeko guztion la-

guntza behar dugu. 
Igandean, 16:30ean, denok Berazu-

bira, Tolosa CF - Zarautz KE ikustera. 
Goazen Tolosa!!!!

IMANOL
MOYANO

Aulkitik Igandean
Berazubi
betetzea
eskatu dute 

Tolosa CF nesken taldea
hitzordu historiko baten
aurrean dago; Bigarren
Mailarako igoera jokatuko du 

Erredakzioa

Euskal Liga amaitzeko bi jardu-
naldi falta dira. Tolosa CF-k, li-

derrak, igandean jokatuko du etxe-
an, Berazubin. Zarautzen aurkako
partida erabakigarria 16:30ean ha-
siko da. 
Bi jardunaldi eta sei punturen

faltan, Tolosa CF lehen postuan
dago, 69 punturekin. Bigarren
doan Arratiari lau puntu ateratzen
dizkio; bizkaitarrak 65ekin dira.
Ondorioz, igandean tolosarrek
hiru puntuak lortzen baldin badi-
tuzte, maila igoera lortuko dute; Bi-
garren Mailara. 

Deialdi berezia
Emakumeen futbolak aurten jauzi
handia eman du futbol zelaien al-
detik. Han eta hemen marka histo-
rikoak jarri dituzte ikusleen kopu-
ruari begiratuta. Azkena, Herrialde
Katalanetan gertatu zen, Espanyol
eta Atletico de Madriden arteko
partidan. Aurrez, San Mames, Ano-
eta eta Sadarren suertatu ziren hi-
tzordu ikusgarriak. Tolosa CF-ko
kideek, aurrekari horiek kontuan
hartuta, deialdi berezia egin dute
iganderako. 16:30ean hasiko da To-
losa CF eta Zarautzen arteko parti-
da, eta Berazubi betetzea nahi
dute; taldeari babesa emateko eta
emakumeen futbola bultzatzeko. 

Nescup larunbatean
Berazubin larunbatean ere nesken
futbola izango da. Kasu horretan
Nescup txapelketari dagokiona.
09:00etan hasiko dira Futbol 8ko
partidak, eta, denek elkarrekin
bazkaldu ostean, 15:45ean, txapel-
dunen faseari ekingo diote. 
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Gipuzkoako master eta gaztetxoen
atletismo txapelketan, 23 domina
Erredakzioa

Aste Santuen aurretik Gipuzkoako
Master eta Kategoria Txikietako

Txapelketak jokatu ziren Donostian.
Tolosa CF Atletismo taldeak 23 domi-
na lortu zituen. Pista irekiko denboral-
di hasiera izanik, ez ziren atleta gehie-
gi joan eskualdetik: guztira, 38. Hala
eta guztiz ere, emaitza bikainak lortu
zituzten: 14 urre, lau zilar eta bost
brontzezko domina. 
Urrezkoa lortu zuten atletak ondo-

rengoak izan ziren: June Sudupek 600
metrotan eta 300 hesietan. Lehen pro-
ban, gainera, Espainiako txapelketa-
rako gutxienekoa eginaz. 
Ander Aristik hiru urrezko lortu zi-

tuen: pisu jaurtiketan, 300 metrotan
eta 300 hesietan. Jose Luiz Gonzalez
Txilis-ek jokatutako bi probak irabazi
zituen master mailan, diskoan eta xa-

200 metrotan gailendu zen, eta Mikel
Ezkerro 110 hesietan.
Zilarra Ander Seara, Xabi Martinez

De Rituerto, Ander Martinez De Ri-
tuerto eta Mikel Irastortzak lortu zu-
ten. 
Brontzea, azkenik, Oihane Saraso-

lak, Ander Aristik, Mikel Irastortzak
eta Irati Azpilgainek. 

balina jaurtiketan. Maria Felisa Nne-
gueLizetak ere bi urrezko lortu zituen:
pisuan eta diskoan. 
Irati Azpilgainek luzera jauzian ira-

bazi zuen urrea, 16 urtez azpikoetan.
Iker Amenabarrek gauza bera egin
zuen disko jaurtiketan, 18 urtez azpi-
koen mailan. Mario Estangak pertiga
jauzian irabazi zuen. Laura Biurrun

Donostian jokatu ziren Gipuzkoako atletismo txapelketak.ATARIA

Artolaren eta
Jakaren artekoa
‘Ataria Irratia’n
zuzenean

Tolosako Beotibarren jokatuko
dute, eskualdeko bi pilotariek,
buruz  buruko txapelketako
partida, 19:30etik aurrera

Erredakzioa

Gaur Erik Jakak eta Iñaki Artolak
jokatuko dute, Tolosako Beotiba-

rren, buruz buruko txapelketako final-
zortzirenetako partida. Pilota jaialdia
19:30ean hasiko da, eta bertan egongo
da Ataria Irratia, gertatzen dena zuze-
nean kontatzeko. 
Zuzeneko emanaldia jaialdiarekin

batera hasiko da, eta txapelketako par-
tidaren inguruko azalpenak Luis Gala-
rragak eta Imanol Artola ‘Felix’-ek
kontatuko dituzte. 

Gipuzkoako xareko
finalak, igandean, Iruran 

Erredakzioa

Igandean, apirilaren 28an , 2019ko
Gipuzkoako gazte mailako xareko

finalak jokatuko dituzte, Ametsa trin-
ketean.
Gipuzkoako Euskal Pilota Federa-

kuntzak antolatu eta Ametsa Pilota El-
karteak eraman du aurrera gazte mai-
lako Gipuzkoako Xare Txapelketa.
Igandean, finalak 11:00etan hasiko
dira, Ametsa trinketean. Final bakarra
izango da, eta eskualdeko pilotariak
izango dira, kantxara irtengo direnak.
Alde batetik, Tolosako Beotibar 2 tal-
deko Oier Iturbek eta Aitor Aristik jo-

Gazte mailako txapelketan
eskualdeko lau pilotari iritsi
dira finalera; partida 11:00etan
hasiko da Ametsan

katuko dute. Bestetik, Irurako Ametsa
3 taldeko pilotariak ariko dira, hau da,
Matxalen Mendizabal eta eta Gorka
Huitzi. 
Partidaren ondoren sari banaketa

ekitaldia egingo dute, eta horrela
emango diote amaiera, gazte mailako
xare txapelketari. 

Irurako gaztetxoak xarean jokatzen.ATARIA
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ERREZETA

Pizza, kalabaza
masarekin

P izzaren masa kuiarekin egi-
ten dugunean, kolore berezia
hartzen du, laranja itxurakoa,
eta ohiko masa baino biguna-

goa izaten da. Azken finean, gure pla-
terean kuia sartzeko modu bat gehia-
go da eta, era berean, gure haurrei piz-
za eman nahi diegunean,
york eta gaztazkoa izana-
gatik, barazkia sartzeko
modu bat da honakoa.  
Ezer baino lehen, la-

bea piztuko dugu: 200
graduan jarriko dugu eta,
horrela, gauza prestatzen
ditugun bitartean, bero-
tu egingo da. 
Eta, jakiekin hasteko,

kuia zuritu eta zati txiki-
tan moztuko dugu. Mi-
krouhin labean sartuko
dugu, gailu horretarako
egokitutako ontziren ba-
tean edo tupper batean; 10 bat minu-
tuz edukituko dugu bertan. Kuia bi-
gundu egingo da, eta gero errazago lan
egin ahal izango dugu, beraz, oraindik

gogorra dagoela ikusten baldin badu-
gu, minutu batzuk gehixeago utziko
dugu mikrouhin labean. 
Kuia biguna sardexkarekin zanpa-

tuko dugu, eta horrekin pure moduko
bat egingo dugu, kalabazari ahalik eta
ur gehien kenduz. Gerorako gordeko

dugu kuia-purea. 
Beste ontzi batean,

arrautza irabiatuko dugu,
eta gatza eta oreganoa bo-
tako diogu; nahi izanez
gero, baratxuri hautsa ere
bota diezaiokegu. Lehen
zanpatutako kuia-purea
gehituko diogu arrautzari
eta, era berean, irina bota-
tzen joango gara, pixka-
na-pixkana. Ore edo masa
likido xamar bat gelditu-
ko zaigu, eta molde bate-
an jarriko dugu; bizkotxo-
ak-eta egiteko erabiltzen

ditugun molde horietako batean. Nik,
adibidez, silikonazko oinarri edo mol-
de bat erabiltzen dut, 28 zentimetroko
diametroarekin. 

OSAGAIAK
OREA EGITEKO
• 100 gramo kalabaza edo kuia
• 50 gramo irin
• Arrautza bat
• Gatza
• Oreganoa edo loraginoa
• Baratxuri hautsa (nahi izanez gero)

AINTZANE ARTOLA
SUKALDARIA

Labea berotu denez, ore hori sartu-
ko dugu, lehenik; pizza egin aurretik,
masa egin behar da, nahiko gordina
dagoelako. 10-15 minutuz edukiko
dugu labean, izkinetatik gorritzen ha-
sia dela ikusi arte; kurruskari xamar
geratuko da. Horrela, gure pizzaren
orea eginda izango dugu. 
Eta, orain, nahi adina osagai gehi

ditzakegu, noski. Aukera sinple bat
izan daiteke tomate saltsa, gatza eta
york urdaiazpikoa botatzearena.
Behin osagai horiek jartzen ditugune-
an, pizzak beste 10 bat minutu behar-
ko ditu labean, gazta urtzeko-eta. 
Beste aukera bat izan daiteke, pizza

barazkiekin osatzea. Kasu honetan,
pizza labean denbora gutxian izaten
dugunez, komeni izaten da, barazkiak
aurrez pixka bat zartaginean erregos-
tea, lurrunez egostea edo, kuiarekin
egin dugun moduan, mikrouhin labe-
an sartzea, oso gordin gera ez daite-
zen. Adibidez, honako barazkiak era-
bil ditzakegu: kuiatxoa, tipula, piper
berdea, azenarioa eta brokolia. .
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Kaka gehiago 
egin beharko genuke

Z ientziaren Talaian behin bai-
no gehiagotan izan ditugu gai
eskatologikoak. Gogoan ditut,
esaterako, aspaldian idatzita-

ko pixari buruzko artikuluak, edota
Tronuko gogoetak ekarpen gogoanga-
rria –guztiak sarean dituzue irakur-
gai–. Bada, kakari buelta gehiago
emateko gogoz-edo, gaurkoan ere go-
rozkiak izango ditugu mintzagai.
Gaurkoan ere, ondorio bitxietara iri-
tsiko gara, nirekin batera artikulu hau
irakurtzeko gai bazarete.
Egunero, edo ia, kaka egiten dugu,

baina, zenbat kaka egiten dugu? Bada,
batezbeste, 150 gramo kaka egiten
dugu, egunero-egunero. Kalkuluak
eginda, horrek esan nahi du, hilabete-
an 4,5 kg egiten dugula eta, urtean, 55

kg. Ez da gutxi, edo bai? Zenbaki ho-
riek ekar dezaketenaren ideia bat
emate aldera, hona adibidea:
Tolosaldeak 50.000 biztanle
inguru ditu, beraz, urtean
2.750 tona kaka ekoizten di-
tugu, guztion artean. Bi urte-
tan, ia Eiffel dorrearen masa
lortuko genuke, guztia pilan
gordeko bagenu.
Kakaren konposizio kimi-

koari dagokionez, %75 ingu-
ru ura da eta, geratzen dena-
ren %80-90, solido organiko-
ak dira. Solido horietan
bakterioak, proteinak, kar-
bohidratoak, gantzak eta liseritu ezin
izan den materia dago, nagusiki. Jaki-
na, kakaren guztizko masa eta osa-
gaiak dietaren eta organismoaren
hainbat ezaugarriren araberakoak

dira. Esaterako, kaka kantitatea aldatu
egiten da jaten den zuntz eta edaten
den ur kantitatearekin, egindako jar-
duera fisikoarekin eta gorputzaren ta-
mainarekin.
Guztia kontuan hartuta, hainbat

ikerketa egin dira, eta ezaguna da go-
rozki kantitatea herrialdearen arabera
ere aldatzen dela. Mendebaldeko he-
rrialdeetan kaka gutxiago egiten
dugu –egunean 100-200 g artean, ba-
tezbeste–. Beste herrialdeetan aldake-
tak nabarmenak dira eta, adibidez,

Iranen egindako ikerketa ba-
tek 350 gramotan finkatu
zuen bertako biztanleen
emariaren batezbestekoa.
Afrikan 500 gramotara iritsi
ohi dira. Guk kaka gutxi egi-
ten dugu, eta hori ez da ona.
Kaka gutxi egitea hainbat
gaixotasunekin lotuta dago.
Gainera, mendebaldeko he-
rrialdeetako biztanleok egi-
ten dugun kaka kantitatea
murrizten joan da, azken ha-
markada hauetan. Zuntz gu-

txi hartzen dugu dietan; gomendatzen
denaren erdira ere ez gara iristen.
Zuntz gutxi jatearen arrazoietako bat
elikaduran barazki gutxi jatea da eta,
hortaz, dieta hobetzea beharrezkoa da

organismoa egoera osasungarriagoan
egoteko. 
Zuntz gutxi jaten dugunez, kaka

kantitatea ere murriztu egin da eta,
beste animalia batzuekin alderatzen
bagara, erraz ikusten da kaka gutxi egi-
ten dugula. Adibidez, 25 gramoko sagu
batek 0,5 gramo kaka egiten ditu, ale-
gia, 50 egun behar ditu bere gorputza-
ren masa kaka bihurtzeko. Oilo batek
40 egun behar ditu, katuak 33 egun,
txerriak 16, behiak 18 eta elefanteak
100, esaterako. Gizakiok, aldiz, 400 bat
egun beharko genituzke gure masa
duen kaka multzoa osatzeko. Modu
nabarmenean, gorputzaren masareki-
ko proportzioan kaka gutxien egiten
duen ugaztunetako bat gara.
Esan bezala, erraz ikusten da eskalaz

kanpo gaudela, beste animaliekin al-
deratzen bagara, eta kaka oso gutxi egi-
ten dugula. Litekeena da, horren arra-
zoi nagusia daukagun elikadura izatea.
Hain zuzen ere, frogatuta dago zuntz
gehiago jaten bada, kaka gehiago egi-
ten dela, eta horrek hesteko minbizia
izateko arriskua murriztuko luke. Be-
raz, modu batera edo bestera, kaka
gehiago egiten hasi beharko genuke.
Ura edan, zuntza jan eta jarduera fisi-
koa areagotu, baina, egin. Kaka egin,
mesedez.

JOSU 
LOPEZ-GAZPIO
KIMIKAN
DOKTOREA ETA 
ZIENTZIA
DIBULGATZAILEA

Guk kaka gutxi egiten dugu,
eta hori ez da ona. Kaka gutxi
egitea hainbat gaixotasunekin
lotuta dago.

Frogatuta dago zuntz gehiago
jaten bada, kaka gehiago
egiten dela, eta horrek hesteko
minbizia izateko arriskua
murriztuko luke
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GIPUZKOA 
BERTSOTAN

HASTERA DOA
Maiatzaren 4tik 25era ospatuko den sailkapen fasean, Haritz Mujika, Iñigo
Gorostarzu ‘Etxorde’, Unai Mendizabal, Adur Gorostidi, Txomin Azpiroz,
Ander Goikoetxea Andriu eta Imanol Irazustabarrena ariko dira. Asteasun,

maiatzaren 4an abiatuko da Gipuzkoa Bertsotan.

Jon Miranda

U dazkenean hasiko da
2019ko Gipuzkoako
Bertsolari Txapelke-
ta. Aurretik, ordea,
Gipuzkoa Bertsotan,
txapelketarako sail-

kapen fasea jokatuko da. 84 bertsola-
rik hartuko dute parte bi multzotan
banatuta. «Sailkapen fase bat baino
gehiago da Gipuzkoa Bertsotan. Gi-

puzkoan bertsolaritzak bizi duen osa-
sunaren isla da, besteak beste, bertso
eskoletan, hezkuntza arautuan, plaze-
tan zein lehiaketa edo sariketetan bizi
dugun emankortasunaren erakuslea»,
esan dute Gipuzkoako Bertsozale El-
kartetik.
Orotara, 34 izango dira udazkeneko

txapelketara sailkatuko diren bertso-
lariak eta lehia horretan ariko dira To-
losaldeko zazpi bertsolari: Haritz Mu-
jika asteasuarra, Iñigo Gorostarzu

Etxorde berastegiarra, Unai Mendiza-
bal zizurkildarra, Adur Gorostidi abal-
tzisketarra, Txomin Azpiroz anoeta-
rra, Ander Goikoetxea Andriu billabo-
natarra eta Imanol Irazustabarrena
alegiarra. 
14 saio jokatuko dira guztira, maia-

tzaren 4an hasi eta maiatzaren 25era
bitarte, asteburuetan. Multzo bakoi-
tzeko saio bana jokatuko da eta eskual-
dean izango dira hitzordu horietako
batzuk: Asteasuko udaletxean, maia-
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tzaren 4an; Anoetako Mikelasagasti
auditorioan maiatzaren 5ean; Beraste-
giko udaletxean maiatzaren 11n; Al-
tzoko Batzarremuño kulturgunean
maiatzaren 12an; eta Zizurkilgo Atxu-
londo kultur etxean maiatzaren 18an.
Saioetako sarrerak 7 euroan izango
dira salgai eta Bertsozale Elkarteko
bazkideek zein 6 eta 16 urte arteko gaz-
tek 5 euro ordiandu beharko dituzte.
Sarrerak saioaren egunean berean sal-
duko dira, aretoan bertan.

Sailkapen fasean bertsolariek hona-
ko lanak egin beharko dituzte: binaka
gaia emanda, zortziko handian hiruna
bertso; binaka, gaia emanda, zortziko
txikian, hiruna bertso; bakarka, lehen
puntua emanda, zortziko txikian, bina
bertso; bakarka, gaia emanda, nahi
den doinu eta neurrian, bina bertso;
eta kartzelako lana: binaka, gaia
emanda, hamarreko txikian, hiruna
bertso.

‘Ataria’-n jarraipena
Gipuzkoa Bertsotan sailkapen faseko
informazio osoa eta eguneratua,
www.bertsozale.euswebgunean eskai-
niko dute. Horrez gain, TOLOSALDEKO

ATARIA-n jarraipena emango zaio eki-
menari eta (H)ari naizela irratsaioan
14 saioetako bertsoak entzun eta pro-
tagonisten inpresioak jaso ahal izango
dira maiatza osoan zehar, Imanol Ira-
zustaberrenaren eskutik. 

MAIATZAK 4, LARUNBATA
ASTEASUKO UDALETXEAN, 17:00ETAN
Amaia Iturriotz Etxaniz
Aitor Salegi Martija
Eñaut Martikorena Lizaso
Aitor Tatiegi Loidi
Maddi Aiestaran Iparragirre
Uxue Alkorta Iturbe

MAIATZAK 5, IGANDEA
ANOETAKO AUDITORIOAN, 17:00ETAN
German Urteaga Garmendia
Antton Fernandez Lasa
Odei Lopez Larrauri
Beñat Jauregi Etxeberria
Markel Eizagirre Beloki
Eder Iturralde Agirre

MAIATZAK 11, LARUNBATA
MUTRIKUKO KULTUR ETXEA, 17:00ETAN
Ane Labaka Mayoz
Gorka Maiz Alustiza
Eneko Araiztegi Agirre
Eneko Beretxinaga Laskurain
Unai Izagirre Etxeberria
Julen Zulaika Alkorta

MAIATZAK12, IGANDEA
ALTZOKO KULTURGUNEAN, 17:00ETAN
Iñigo Gorostarzu Etxebeste
Iban Urdangarin Lardizabal
Manex Astigarraga Bergara
Beñat Torres Lete
Martin Berrizbeitia Zugazagasti
Zigor Iriondo Yarza

MAIATZAK 18, IGANDEA
ZIZURKILGO ATXULONDON, 17:00ETAN
Maider Arregi Markuleta
Jokin Bergara Eguren
Mikel Iturriotz Etxaniz 
Joritz Bastarrika Albisu
Itxaso Piquer Insausti
Oihana Arana Cardenal

MAIATZAK 19, IGANDEA
ERREZILGO ESKOLAN, 17:00ETAN
Jokin Uranga Isuskiza
Imanol Irazustabarrena Garmendia
Adur Gorostidi Urkia
Ion Beloki Arruti
Andoni Mujika Izagirre
Gontzal Belategi Zubia

MAIATZAK 25, LARUNBATA
BERGARAKO SEMINARIOAN, 17:00ETAN
Eli Pagola Apezetxea
Oier Iurramendi Etxeberria
Ane Zuazubiskar Iñarra
Urko Arregi Markuleta
Pello Basurto Arruti
Beñat Mujika Izagirre

IDIAZABALGO ELKARTEAN, 17:00ETAN
Unai Muñoa Amundarain 
Egoitz Eizagirre Aduriz 
Txomin Azpiroz De Pedro
Gorka Etxeberria Casqueiro 
Iker Ormazabal Ojeda 
Iker Letamendia Barandiaran

ORIOKO KULTUR ETXEAN, 17:00ETAN
Asier Azpiroz Iztueta
Oier Aizpurua Olaizola
Urko Egaña Calderon
Andoni Otamendi Arsuaga
Joseba Andoni Agirre Orbegozo
Jokin Irastorza Zabalegi

BERASTEGIKO UDALETXEA, 17:00ETAN
Haritz Mujika Lasa
Aratz Igartzabal Bidegain
Mikel Tapia Aierbe
Danel Olano Eizagirre
Libe Goenaga Arrieta
Lierni Rekokndo Villaron

LEZOKO AUDITORIOAN, 17:00ETAN
Unai Mendizabal Jauregi
Jon Gurrutxaga Urbieta
Maialen Akizu Bidegain
Iñigo Izagirre Urteaga
Asier Ibarguren Amundarain
Antton Aizpurua Aldape

ARETXABALETAKO ZELAIAN, 17:00ETAN
Manu Goiogana Bengoetxea
Endika Igarzabal Murua
Izarne Zelaia Arratibel
Ainhoa Agirreazaldegi Rekondo
Peru Aiartza Cajaraville
Julene Iturbe Epelde

LEGORRETAKO ANTZOKIAN, 17:00ETAN
Manex Mujika Amunarriz
Aitor Urbieta Aizpurua
Imanol Lizarazu Illarramendi
Ander Goikoetxea Arana
Aimar Sorazu Roteta
Jon Otegi Odriozola

DONOSTIAKO LARRATXON, 17:00ETAN
Iñigo Manzisidor Larrañaga
Iñaki Zelaia Irazusta
Oier Etxeberria Zubimendi
Josu Ibarguren Elosegi
Haizea Arana Cardenal
Ane Beloki Lopez
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TXOMIN AZPIROZ
«LASAI KANTATU NAHI NUKE,

EGOERA KONTROLATUKO BANU BEZALA»
Umetatik bertsozale, egun Harituz bertsozale el-
karguneko kidea da Txomin Azpiroz (Anoeta,
1990). Lehen plaza 2009ko gabon eskean
egin zuen, Anoetan bertan.
«Animoso nago. Aurreko txapelketatik

ez nuen aho zapore txarra. Aukera lau ur-
tez behin izaten da eta afizioari eusteko
aitzakia ematen dizu txapelketak». 
«Gu ez gara plaza asko egiten dituen

bertsolari horietakoak. Sekula txapelketa
batean atera gabea nengoen, ez ume sari-
ketetan, ez eskolartekoetan... duela lau urte
ikusi nuen, orduan ateratzen ez banintzen ez
nuela inoiz txapelketa probatuko».
«Orain eskarmentu handiagoa dut duela lau urte bai-

no. Lurreratzen nahikoa lan izan genuen aurreko txa-
pelketan. Liturgia hori bera: aurretik egiten den zozke-
ta, izenak esate hutsak, kartzelako momentua... sekula

bizi gabea nintzen eta kosta egin zitzaidan ohitzea. Bai-
na, bestela, nahikoa eroso aritu nintzen, txapelketak di-

tuen muga horien barruan». 
«Lasai kantatu nahi nuke, egoera kontrola-
tuko banu bezala. Non nagoen kontziente
izanik, egoerak ez gain hartzeko, nerbio
gabe, lasai eta fresko aritu nahi nuke, jen-
deari irribarrea ateraraziz. Ni horrekin
gustura itzuliko nintzateke etxera».
«Jende pila bat dago eta oso ondo egi-

ten duena. Pasako banintz oso zoriontsu
eta pasako ez banintz ere, oso zoriontsu. Ez

nau itsutzen hurrengo fasearen helburuak». 
«Gutxiena egiten dugun ariketetako bat bakar-

kakoa izaten da. Gu ibiltzen garen plazetan gehienetan
librean aritzen gara eta ez dugu asko jorratzen bakarka-
koa. Atentziorik handiena horri jarri behar izaten diot.
Puntu erantzunak ere arreta handia eskatzen du». 

Udazkenean abiatuko den
Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketarako sailkapena

Maiatzaren 4tik 25era, 14 saio
izango dira Gipuzkoan barrena.
Antolaketan hamaika lagun ari-
tuko dira. Gai jartzaile taldean
parte hartuko duten 15 lagunen
artean daude Iker Iriarte alegia-
rra, Imanol Artola amezketarra
eta Jon Zaldua billabonatarra. Le-
henengo biak, sailkapen fasean
aurkezle lanetan ariko dira.

Lehen fase honetan parte har-
tuko duten 84 bertsolariak bi
multzotan banatuko dira. Multzo
bakoitzeko launa epaile ariko
dira eta B multzoan ariko dira,
adibidez, Mikel Beloki berastegia-
rra eta Zigor Leunda billabonata-
rra. Aurrerago, Felix Irazustaba-
rrena alegiarrak ere hartuko du
parte epaile taldean.

Sailkapen fasean, multzo ba-
koitzean zazpi saio jokatuko dira
eta multzo bakoitzean puntuazio
altuena duten 17 bertsolariek,

guztira 34k, eskuratuko dute irai-
lean hasiko den Gipuzkoako Ber-
tsolari Txapelketan parte hartze-
ko txartela. 

Horiei batuko zaizkie, dagoene-
ko sailkatuta dauden 14 bertsola-
ri. Tartean, gure eskualdeko hiru
bertsolari izango dira: duela lau
urteko Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketan finalaurrekoetara
iritsi ziren Mikel Artola alegiarra
eta Beñat Iguaran amasarra, eta
finalean aritu zen Oihana Igua-
ran, hau ere amasarra. 

Ezkerretik eskuinera, Mikel Artola, Beñat Iguaran eta Oihana Iguaran. Udazkenean abiatuko den fasean jardungo dute hiruek. XDZ

TOLOSALDEA
BERTSOLARITZA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko apirilaren 26a
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ANDER GOIKOETXEA
«35 URTEREKIN AURKEZTEN NAIZ

LEHENENGO ALDIZ TXAPELKETARA»
Ander Goikoetxea (Amasa-Villabona, 1983). He-
rrian antolatutako helduen bertso eskola batean
hasi zen bertsotan 2010ean, Beñat eta Oiha-
na Iguaranen eskutik. 2014an Harituzek
antolatutako herri arteko txapelketan
parte hartu zuen eta 2017an Gipuzkoa-
ko Herri Arteko Txapelketan txapel-
dun orde geratu zen.

«Badira urte batzuk astero bertso esko-
lan nabilela eta etxean egindako lan hori
plazan neurtzeagatik eman dut izena Gi-
puzkoa Bertsotan honetan». 

«Orain arte beti taldeka atera naiz eta orain
lehen aldia izango dut bakarka aterako naizena.
Orain arte egin ez ditudan beste ariketa batzuk egitea
tokatuko zait. Gogotsu nago alde horretatik».

«Gustatuko litzaidake, egin dezakedana egitea. Saio
txukun bat eginez gero, akats nabarmenik gabe eta tar-

tean behin zerbait desberdina esaten asmatuz gero, ni
oso gustura geratuko nintzateke». 

«Urtean zehar afizio asko egiten ditugu eta ba-
karkakoa azkenerako uzten dugu. Horixe lan-

du nahi nuke txapelketa hasi bitartean ea
ariketa horretan eroso sentitzeko gai nai-
zen». 

«Patxaroso itxura eman dezaket, baina
jende aurrera atera den edozeinek daki,
urduritasuna ematen duela jende aurrera

ateratzeak. Ideiak azkar etorriz gero eta az-
kar hasiz gero bertsotan, urduritasuna ari-

nago pasatzen da. Ezin ekarrian bazabiltza ur-
duriago jartzen zara». 

«Oso kasu atipikoa da nirea, 35 urterekin lehenengo
aldiz txapelketara aurkezten bainaiz. Bertsotan ere be-
randu hasi nintzen, 30 urteren buelta horretan. Nire
adinkideak ez ditut ezagutzen eta ez naute ezagutzen».

IÑIGO GOROSTARZU
«EZ NIEKE HUTSIK EGIN NAHI 

NIGAN KONFIANTZA JARRI DUTENEI»
Iñigo Gorostarzu (Berastegi, 1987). Aitarekin hasi
zen bertsotan 6-8 urte zituela, eta 16-17 urte zitue-
nean hasi zen bertso eskolan Mikel Mendiza-
balek animatuta. Bixente Gorostidi izan
zuen lehen irakasle Beteluko bertso es-
kolan. 2007, 2011 eta 2015ko Gipuzkoa-
ko txapelketetan hartu du parte. 

«Izena eman dut baina azken ordura
arte zalantzan ibili naiz. Baiezkoa eman
dut, nagusiki, ingurukoek bultzatuta. En-
trenatzeko motibo ere bada txapelketa eta
animoa ematen dit taldekideekin bildu eta
konpromiso hori hartzeak». 

«Berez txapelketako saio hotz horiek ez dira
gehien gustatzen zaizkidan plaza moduak». 

«Laugarren aldia dut parte hartzen dudala eta hasie-
ra haietan ez genuen orain egiten dugun prestaketa egi-
ten». 

«Ni Leitzako bertso eskolan ere ibiltzen naiz. Azkene-
ko Nafarroako txapelketan Illarregitarrak ikaragarrizko

saltoa eman dute. Ez dut esango niri eskerrak de-
nik, baina beraiei laguntzen aritu gara eta

egindako lanketa hori ere ikusgai izango da
nire txapelketan». 

«Erakutsi nahiko nuke orain lau urte
erakutsi ez nuena. Oraingoan, segurta-
sun puntu batekin joan nahi nuke. Ez
diot jendeari ezer erakutsi nahi, nire bu-

ruarekin gustura geratu nahi nuke eta ez
nieke hutsik egin nahi, nigan konfiantza ja-

rri dutenei».
«Harituzeko inori ez nioke aukerarik kenduko.

Denek dakite bertsotan egiten. Badira batzuk, akaso,
koska bat gorago egon daitezkeenak, plaza kopuruari
begiratuta. Baina nik ez nuke inor baztertuko hurrengo
faserako». 

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 26a

TOLOSALDEA
BERTSOLARITZA
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ADUR GOROSTIDI
«EZ DA NIRE OBSESIOA FASEZ PASATZEA

EDOTA EZ DAKIT NORAINO IRISTEA»
Adur Gorostidi (Larraitz, 1988). 2008an Ordiziako
saio batean egin zuen lehen plaza. Harituz bertso
bilguneko bazkidea da eta honek antolatzen
duen eskola ibiltarian hartzen du parte. 

«Lau urteotan ez naiz hainbeste aritu
bertso eskolan eta Gipuzkoa Bertsotan
hau elkartzeko aitzakia bezala hartu dut.
Aukera asko ez ditugu izaten eta urteotan
sortu zaizkidanak ere ez ditut gehiegi ba-
liatu. Ez dut tarte handirik izan bertsota-
rako». 

«Batez ere, apuntatu naiz biltzeko gogoa
neukalako. Bai bertso kideekin eta bai neroni
bertsoarekin ere». 

«Kosta zait izen ematea eta Beñat Iguaranek asko la-
gunduta hartu nuen erabakia. Ez nuen txapelketan su-
fritzeko batere gogorik, eta azkeneko txapelketako az-
keneko saioan asko sufritu nuen. Ez neukan gogorik be-

rriz momentu hori pasatzeko, baina banuen, aldi bere-
an, bertsotan jarduteko gogoa».

«Badakit lehia den momentutik, pasatzea dela
guztiontzat helburu, baina ez da nire obse-

sioa fasez pasatzea edo ez dakit noraino
iristea. Bertso eskolan egiten dudan ber-
tso maila hori txapelketako egun horre-
tan azaldu nahi dut. Horrekin gustura ge-
ratuko nintzateke». 

«Taldekideak ondo ikusten ditut. Due-
la lau urte salto handi bat egin genuen Ha-

rituzen. Sailkapen fasean geunden eta au-
rretik ezer gutxi erakutsitakoak ginen. Gutako

batzuk erakutsi zuten goi goian daudela».
«Nire maila eman eta ez banaiz pasatzen ez dut dis-

gustu handirik hartuko. Udazkeneko horrek ere bertigo
pixka bat ematen dit. Ez dakit horretarako prestatuta
ote nagoen. Hala ere, pasaz gero poztuko nintzateke». 

IMANOL IRAZUSTABARRENA
«AURREKO TXAPELKETAN OSO GUSTURA

GERATU NINTZEN EGIN NUENAREKIN»
Imanol Irazustabarrena (Alegia, 1993). Txiki txiki-
tatik aitaren bitartez bertsotan ikasia, Alegiako
Zazpi Astoren Gainean bertso eskolan hasi
zen, eta gaur egun, Tolosaldeko Harituz
Bertsozale taldean dabil. Alegiako He-
rritarren bertso saioan abestu zituen
bere lehen bertsoak, 11 urte zituela.

«Urte guztian ibiltzen dugu bertsoa
buruan. Urte guztian gabiltza, gutxi edo
gehiago. Bertsotan aritzen gara eta txa-
pelketa iristen denean har txiki bat sor-
tzen zaigu. Egia da horrek lana dakarkigula
atzetik baina txapelketa plaza ona da gu beza-
lako bertsolarientzat». 

«Txapelketako formatuan oso eroso sentitu nintzen
duela lau urte. Gustura sentitu nintzen eta prestakun-
tza ona egina neukan. Beti daude hobetzeko gauzak,
baina konforme nago egin nuenarekin». 

«Ez zait iruditzen salto handia eman dudanik goraka;
beheraka ez dakit, ikusi egin beharko da. Ni ondo pasa-

tzera noa». 
«Txapelketan geroz eta aurrerago egin, beti
izango dituzu plaza gehiago. Fasez fase pla-
za kopuruak gora egiten du eta lortzen den
oihartzuna ere handiagoa da. Baina, hala
ere, zeure buruari jartzen dizkiozun hel-
buruen arabera dago guztia. Egia da, ga-
rrantzi handia duela fase hau pasatzeak,

plaza mota bat egin nahi baduzu». 
«Aurreko txapelketan ez nuen helburu

zehatzik eta oso gustura geratu nintzen egin
nuenarekin. Oraingo honetan ere ez dut anbizio

handirik. Egia esan behar bada, ez naiz gehiegi presta-
tu, tarterik hartu ez dudalako. Disfrutatu egin nahi dut,
duela lau urte bezala. Errezilen kantatzea bera, niretza-
ko plaza ederra izango da».

TOLOSALDEA
BERTSOLARITZA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko apirilaren 26a
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UNAI MENDIZABAL
«NIRE BURUARI NON JARTZEN DIODAN LANGA,

HORRAINO IRISTEN SAIATUKO NAIZ»
Unai Mendizabal (Zizurkil, 1992). Asteasuko ber-
tso eskolan hasi zen 12 urterekin, Amaia Agirre ira-
kasle zela. Gaur egun Harituzeko koordina-
tzailea eta eskualdeko bertso-eskoletako
irakaslea da. 2016an Mikel Laboa, Er-
niarraitz eta Lizardi sariketak irabazi
zituen eta 2017an Gipuzkoako He-
rriarteko txapeldun izan zen Karida-
deko Bentarekin. 

«Daukadan lanbideagatik, bertso esko-
letan aritzen naiz, erabat bertsoari lotuta,
duela lau urte baino aseago nator. Aurreko
txapelketan bertso gose gehixeago neukan».

«Orain dela lau urte txapelketa txukuna egin
nuen eta horrek ateak ireki zizkidan zenbait plazatara-
ko, batez ere, hemen, Tolosaldean. Eskualdetik kanpo-
ra ere egin ditugu saio batzuk eta horrek errodajea eka-
rri dit. Lau urte pasa eta gero, hori izango dut nire alde». 

«Plazan orain arte ondo sentitu naiz eta horrela jar-
dun nahi nuke txapelketan. Publikoarengana iritsi eta

nire estilo edo kolorearen lagin bat utzi nahi
nuke». 

«2015ean ezezaguna nintzen eta zenbait
jendek akaso sorpresa hartuko zuen nire-
kin. Akaso horregatik, zenbaitek nigan
espektatiba handi samarrak jarrita edu-
kiko ditu. Ingurukoek jartzen didaten
presio horrek oraingoz ez dit gehiegi era-

giten. Nire buruari non jartzen diodan lan-
ga, horraino iristen saiatuko naiz, eta ahal

bada hori pasatzen». 
«Talde bezala, esango nuke, gehiago aritu gine-

la bertsotan duela lau urte. Tarte honetan bizimoduak
asko aldatu zaizkigu, gure lanbideak eta betebeharrak
dauzkagu, eta 2015ean gehiago geunden horretara ja-
rrita. Aurten, uste dut, abenturara gehiago goazela». 

HARITZ MUJIKA
«AURRERA BEGIRA JOAN BEHAR DUT, EGITEN

DAKIDANA ETA IKASI DUDANA ERAKUSTERA»
Haritz Mujika (Asteasu, 1995) Eskolatik eta osaba-
rengandik jasotako bertsozaletasunak bultzatuta
hasi zen Asteasuko bertso eskolan. 2015ean
Lizardi saria, 2016an Osinalde sarian,
2017an Gipuzkoako Herriartekoan txa-
pela Karidadeko Benta taldearekin,
2018an Erniarraitz eta 2019an Mikel
Laboa sariketak irabazi ditu. 

«Txapelketa ez da bereziki gustagarria
bertsolariontzat, hortaz, hasteko bezain-
bat, bertsotan egiteko eta txapelketa pasa-
tzeko gogoz nago».

«Esperientzia eta autoexijentzia ez dira ber-
dinak txapelketa honetan. 2015ean, gauzak oso
ondo atera ziren, bai pertsonalki eta baita taldean ere».

«Nik lasai samar esan dezaket duela lau urte baino
hobea naizela bertsotan. Jarrera aldetik aurrerapauso
nabarmena eman dut eta nire buruarekiko konfiantza

handiagoa dut. Teknikoki eta diskurtso aldetik, pentsa-
tzen dut, aurrerapena egin dudala». 

«Ondo kantatu nahi nuke, momentuan bertan
egon, ahal dela, bertsoei tiraka edo indarka

ibili gabe. Esperientzia ona izan dadila eta
ez dezadala sufritu». 

«Ez dut presiorik sentitzen. Lau urteo-
tan lana ondo egin dut eta niretzat ere
ezustea litzateke udazkeneko fasera ez
pasatzea. Noski aukera hor dago. Txapel-

keta ezustekoen lekua izaten da, barruan
bezala kanpoan geratu naiteke. Uste dut au-

rrera begira joan behar dudala, egiten dakida-
na eta ikasi dudana erakustera. Horretan egongo

da gakoa. Dakigun bezala egiten badugu, nik bezala Ha-
rituzeko beste askok ere aurrera pasatzeko aukera dau-
kate. Egun eta ordu horretan bertsotan egiten ez duena
kanpora gera daiteke, eta nik ere arrisku hori badut» .
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Joxemi Saizar 

R esurreccion Maria de Azkue apaiz eta hizkun-
tzalari lekeitiarrak lan izugarria egin zuen hiz-
tegi, folklore eta kantutegi bilketan, baina lite-
ratura lan batzuk ere argitaratu zituen, eta

Euskaltzaindiako lehendakari izatera iritsi zen. Euskaltza-
le eta Ibaizabal aldizkariak sortu zituen, euskara hutsez-
koak. Literatura lanen artean Ardi galdua gutun bilduma
argitaratu zuen, 1918an, euskara estandarizatzeko lehen
saioa burutuz. Horretarako Tolosaldeko euskara hartu
zuen abiapuntutzat, gainontzeko euskalkien hainbat hitz
eta esamolde gehituz. Liburuak mendea bete duela eta,
Euskaltzaindiak berrargitalpena bultzatu du, eta XXI.
mendeko euskara estandarrera ekarri dute, Ana Toledo
eta Elixabete Perez Gaztelu Deustuko Unibertsitateko ira-
kasleek eta Euskaltzaindiako kideek. Lehena literatura

alorraz arduratu da, horretarako liburuaren hasieran lite-
ratur kritikaren ikuspegitik entsegu bat idatziz, eta, biga-
rrena, hizkuntzaz.

Ardi galdua eleberria hamahiru gutunek osatzen dute,
bederatzi pertsonaiak idatziak. «Gutun eleberri bat osatu
zuen, abantaila asko zituelako. Berebiziko tradizioa du gu-
tunak, eta Testamentu Berrian komunitateei zuzentzeko
erabili zuten, mezuren bat helarazteko. Azkuek komunita-
te bati mezu bat helarazi nahi zion. Euskaldunei esan nahi
zien: ‘Edo euskara batzen da, edo heriotza da’», dio Ana To-
ledo Euskal Filologian doktoreak eta euskaltzain osoak. 
Sei apaiz agertzen dira gutun egileen artean, eta bi laiko

eta emakume bakarra. Gizarte polifoniko baten isla jaso
nahi izan zuen, hainbat erregistro bilduz, Azkuek berak
oharrak eta azalpen linguistiko batzuk besterik ez baititu

DUELA 100
URTEKO

LEABURU,
AZKUEREN

IKUSPEGITIK
Gutunez osatutako eleberria idatzi zuen, Resurreccion Maria de Azkuek,

1918an, euskara batuaren lehen ahalegin praktikoa eginez. Leaburu aukeratu
zuen horretarako, bertako pertsonaia bat protagonista bihurtuz. Mende bat
geroago, Ana Toledo eta Elixabete Perez Gaztelu unibertsitate irakasle eta

euskaltzainek edizio gaurkotua berrargitaratu dute.

LEABURU
LITERATURA
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ematen. Erregistroen artean berorika, zuketa eta hitanoa
erabiltzen ditu, baina ez emakumeen arteko noka, «ijito
euskara» dela uste duelako. 

Gipuzkera erdigune
«Liburuaren sarreran Azkuek argi uzten du euskara batua-
ren ariketa praktikoa egin nahi duela. Horretarako, Beiza-
man egin zuen hiru eguneko egonaldia, ikertzen, baina,
apaiz batzuk konbentzitu zuten, Leaburu aukeratzeko. Gi-
puzkera zen euskalkien erdigunea, eta Tolosaldekoa ego-
kiagoa zen abiapuntu gisa», azaldu du Toledok. Arin eta
Zuasti apaizei egiten die, Azkuek, liburuaren eskaintza,
garai hartan Leaburun zeuden apaizak seguraski, bertako
euskararen azterketan lagunduko ziotenak. «Nahiz eta le-
keitiarra izan, Gipuzkoan ikusi zuen euskara batzeko in-
dar handiena, ikuspuntu praktiko batetik, muturretan
daudelako beti desberdintasunik handienak», erantsi du
Elixabete Perez Gaztelu Euskal Filologian doktore eta eus-
kaltzain urgazleak. 

Protagonista nagusia Medel Olazarreta leaburuarra da,
Kalifornian dirua egindako indianoa, XX. mende hasiera-
ko pertsonai berezia, «besteekin nahasten den indiano ba-

karra delako, euskal eleberrigintzan», Toledoren iritziz.
Bere familiaren berri ez da ematen liburuan. Lehen emaz-
teaz alargunduta erabakitzen du Ameriketara joatea, han
seme bat utzita. Kalifornian artzain eta beste lanbide ba-
tzuetan aritu ondoren, bazkide ingeles batekin batera ho-
tel bat zabaltzen du, Leaburu izenekoa, Sacramenton,
Nueva York kalean. Bazkidearen alabarekin ezkontzen da,
hura hiltzear dagoela, negozioa mantentzeko, eta protes-
tante bilakatzen da. Hamalau urtetan dirutza irabazi, eta,
ezkon bidaian, Euskal Herrira itzultzen da, Alice emaztea-
rekin. Leaburuko alkatea eta zinegotziak joaten dira bere
bila, Tolosako tren geltokira.

Jaioterrian, herritar guztiak gonbidatzen ditu bazkal-
tzera, ingelesezko hitzak erakusten dizkie haurrei, pilota
partidako tantoak kontatzeko, eta elizan kanpandorre be-
rria egiteko dirua ematen du. Herritarrek miretsi egiten
dute. Leon semea apaiza da, baina aita protestantea izatea
oztopoa da bere ibilbidean. Isilune bat dago gai horren in-
guruan. Ezkon bidaian Madril, Paris eta Londres ere eza-
gutzen dituzte. Azkenean, Arantzazuko frantziskotarrek
Leaburun egiten dituzten misioetan, katolizismora itzul-
tzen da Medel Olazarreta, eta emaztea hil egiten da haur-
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gintzan, seme-alabarik izatera iritsi gabe. Hortik dator
Ardi galdua izenburua. 
«Hizkuntza politika hori transmititu nahi du Azkuek:

Leaburun euskaraz egin behar da eta kanpoan ingelesez.
Besterik ez da behar», erantsi du Perez Gazteluk. Latina eta
frantsesa ere ageri dira liburuan, eta gaztelania oso gutxi,
ohar linguistiko batzuk emateko besterik ez, beste kasue-
tan hizkuntza menperatzaile gisa agertzen delako, adibi-
dez semearen gutun batean edo semearen meza berrian.
«Hemen Azkue kleroa jipoitzen ari da, apaizek ardura han-
dia dutelako herrigintzan, eredu dira; esaten die, zertan ari
diren gaztelaniara pasatzen», uste du Perezek. Bide bere-
tik, Belauntzako apaizak euskaraz idazteko gaitasunik ez
duela ere azaltzen du. 

Tolosaldeko berriak
Gutun horietan eskualdeko hainbat herriren aipamen uga-
ri agertzen dira: Leaburu, Belauntza, Amezketa, Tolosa…
Eta garai hartako bizimodua ezagutzeko parada ematen
du lanak. Deskribapenik ez dago, baina Leaburun Ergoien

eta Elbarren auzoen arteko borroka aipatzen du. Janari eta
ospakizunen berri ere ematen du. Adibidez, Tolosako jate-
txe batean Donostiako hotel onenaren pare jaten zela aipa-
tzen du. Tolosa herri zikin gisa ageri da, lehen industrien-
gatik seguraski. Garai politikoaren zertzelada batzuk ere
ematen ditu, orduko aldizkari liberal eta integrista ba-
tzuen aipamena eginez. 
Edizio berrian, alde banatan bi bertsioak jarri dituzte

egileek –ezkerrean zaharra eta eskuinean berria–, hizkun-
tza eguneratuz, egungo ortografia arautuan, biak konpara-
tu ahal izateko. Eskuinekoan, Toledok eta Perezek erantsi
dituzten azalpenak beltzez ageri dira eta Azkuerenak urdi-
nez, biak ondo bereizteko. 
Euskara batzeko ahalegin horrek arrakasta handirik ez

zuela izan uste dute bi egileek, garai zaila tokatu zitzaiola-
ko Resurreccion Maria de Azkueri. XIX-XX. mendeen arte-
ko mugarri horretan, euskaltzaleak bildu ziren, Hondarri-
bian eta Baionan, ortografia batzeko asmotan. Azken bile-
ra 1901ekoa da. «Ez zegoen konpontzeko modurik, ez zen
akordiorik egon, gauzak bertan behera gelditu ziren. Han-
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dik hamazazpi urtera heldu zion lan honi Azkuek», dio To-
ledok. Sabino Arana eta Azkue oso garbizaleak zirela eran-
tsi du Perezek, «baina oso modu desberdinean». Gero,
1936ko gerrak eten handia ekarri zuen kontu horietan;
Euskaltzaindia bera ez zen 1956 arte berriz martxan jarri,
eta, 1968an, liburua argitaratu eta 50 urtera, lortu zen eus-
kara batua adostea, Arantzazun. «Gazteak bultzaka ari zi-
relako», diote, orduan ere eztabaida handien artean, batez
ere, H-aren inguruan; batzuek Euskaltzaindia utzi, eta
Euskerazaintza sortu zuten, adibidez. Orduan ere, Koldo
Mitxelenak Azkuek liburu horretan azaldutako argudio
bera erabili omen zuten: batasuna lortu edo hizkuntzaren
heriotza zetorrela. «Gaurko euskara estandarra ez da gi-
puzkera osotuaren horren ezberdina. Puntu batzuk bai,
desberdinak dira, aditz sistema adibidez», dio Perezek. 

Bi egileek Azkue ezagutzen bazuten ere, orain hobeto
ezagutu dutela aitortu dute. Toledok dio, orain lasaiago be-
rrirakurri duela liburua, eta oso irakurterraza iruditu zaio-
la. «Beste Azkue bat deskubritu dut. Lehen bere morfologia
eta hiztegia ezagutzen nituen. Baina beste Azkue bat ere
bada. Oso Azkue modernoa iruditu zait, gainera garai har-
tan apaiza izanda: asko bidaiatu zuen, mundua ezagutzen
zuen, erreferentzia asko zituen, Euskal Herrian asko ibilia
zen, ikerketa lanetan. Bere garairako oso aurreratua zen»,
dio Perez Gazteluk. Kalea eta baserria batzen dituen elebe-
rria dela erantsi du Toledok, eta XX. mendearen erdira arte
aurrez aurre jartzen ziren bi inguru horiek, eleberri guztie-
tan. Diskurtso berria omen du. Gizon langile eta argi bezala
definitu dute, bi unibertsitate irakasleek. 

Soziolinguistika eta literatura irakurleentzat irakurgai
egokia dela uste dute biek. Euskararen batasunaren alde
egindako saioak ezagutzeko lan interesgarria iruditzen
zaie.
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«Azkuek komunitate bati mezu
bat helarazi nahi zion.
Euskaldunei esan nahi die: 
‘Edo euskara batzen da, 
edo heriotza da»                
ANATOLEDO

«Beste Azkue bat desbukritu
dut (...) oso Azkue modernoa
iruditu zait, gainera, garai hartan
apaiza izanda (...). 
Bere garairako oso aurreratua
zen»                
ELIXABETEPEREZGAZTELU
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Tolosa Gourmet 

Helburu nagusia Tolosaldea gas-
tronomia turismo-gune mo-

duan promozionatzea da, eskualdean
dauden sinergiak bultzatuz, bere posi-
zionamendua hobetzeko. Tolosaldeko
turismo gastronomikoaren baliabide,
sektore, produktu eta zerbitzu guztiak
parte hartzea lortu nahi da, eta espe-
rientzia berriak sortuz eta eskaera-seg-
mentu berriak sortzeko ahalmena in-
dartuz, egonaldiak luzatzea, desesta-
zionalizazioa bultzatzea eta fluxuak
eskualde osoan zehar banatzea.
2012ko abenduan sortu zen Tolosa

Gourmet Kluba, 2010ean Euskadin ar-
gitaratutako turismo enogastronomi-
koa bultzatzeko planaren ondorene-
an, eta 2011n zehaztutako Tolosa
Gourmet produktu turistikoaren gara-
pen eta kudeaketa planaren ondorio
gisa.
41 establezimendurekin hasi ginen

2012an eta, gaur egun, martxoko ku-
deaketa mahaian onartutako kide be-
rriekin, 43 establezimendu ditugu
atxikituta.

Tolosaldean turismo
gastronomikoa sustatzeko
produktu kluba da.

Bereziki ostalaritza, mugimendu
asko (itxiera eta irekierak) dituen sek-
torea da, eta urtero gora-beherak iza-
ten ditugu. Helburua, dena den, ez da
establezimendu asko izatea, turismo-
ra begira lan egiteko interesa duten
eragile gakoekin sare bat osatzea bai-
zik. 
Kide pribatuek egiten duten ekar-

pena bezainbesteko ekarpena egiteko
konpromisoa du Tolosaldea Garatze-
nek, eta, lortzen ditugun diru-lagun-
tzei esker, ekarpen hori laukoiztu egi-
ten dugu.
2019ko plangintza martxoan aur-

keztu genuen. Dagoeneko ekintza ba-
tzuk aurreratuak ditugu, eta hauek
dira, epe laburrean, aurreikusita ditu-
gun ekintzak:
• Apirila: Bilboko Basque Festa jaial-

dian, Gourmet Txoko karpan stand
propia jarri genuen, informazio turis-
tikoa zabalduz, produktuen salmenta-
rekin osatuz eta produktu katak anto-
latuz. Mikel Garaizabal enologoak To-
losaldeko sagardo dastatzea antolatu
zuen, Larte gaztandegiko gaztarekin
lagunduz. Lurlan Baserritar Elkarteak
gilden dastatzea antolatu zuen, Iba-
rrako piperrekin, eta Rafa Gorrotxate-
gi txokolate dastatzea egin zuen.

• Maiatza: Munduko Turismo Gas-
tronomikoko Foroa ospatuko dutea
Kursaalean, maiatzaren 2-3an, eta ber-
taratzen direnei gure eskualdeko es-
perientziak ezagutzeko txangoa anto-
latu dugu: Bidania-Goiazko Urdapille-
taren euskal txerri hazitegia
ezagutzera eramango ditugu, atzerri-
tik datozen 25 pertsona.
Horrez gain, Tolosako Udalak, Eus-

ko Jaurlaritza eta Basque Culinary
Centerrekin batera antolatzen duen
HARAGI jardunaldietan parte-hartu-
ko dugu, erretegien historiaren ingu-
ruko bideo bat prestatuz. Jardunaldi
horietan emango da ezagutzera bide-
oa, erretegien ponentziarekin batera,
hainbat  hizkuntzatan. Horrez gain,
kazetariei begira erretegietan antola-
tuko den afari-ibiltaria ere babestuko
dugu eta, azkenik, gure euskarrietatik,
HARAGIren online difusioa egingo
dugu.
• Ekaina: Sagardoa eta Bisiguaren

Festa antolatuko dute, ekaineko lehen
asteburuan, Tolosako Udalak, Txin-
parta Elkarteak eta Gipuzkoako Sagar-
dogile elkarteak.
Tolosaldea Garatzeneko udal saila-

rekin batera, hondakinak gutxitzeko
helburuarekin, jatetxeei begira, beze-
roek jatetxeetan utzitako soberakinak
etxera eramatea errazteko kanpaina
jarriko dugu martxan. Jatetxeek ere,
sukaldean soberakinak erabil ditza-
ten, sukaldaritza formakuntzak anto-
latuko ditugu.
• Uztaila: Tolosaldeko turismo gas-

tronomikoaren eskaintza jasotzen
duen liburuxka argitaratuko dugu, in-
geles-frantses bertsioan, edukiak be-
rrituz.

BABESTUTAKO EDUKIA
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gabe, eta eskolaren egitekoen artean
ahozkotasuna lantzea egonda ere, ez
dirudi neurri hori nahikoa litzatekee-
nik mintzamena behar bezala zain-
tzeko. Gauza jakina baita, hizkuntza-
ren transmisioa testuinguru komuni-
katibo errealetan baizik ezin dela
gauzatu. Gazteen ahozko hizkerak,
hizkera horri dagozkion testuinguru
komunikatiboak ditu ezinbesteko
baldintza. Eskolako komunikazio
egoerak informalak direnean ere, eta
horretan bereziki ahaleginduta ere,
oso mugatuak dira ahozko erregistro-
en luze-zabalaz jabetzeko aukerak.
Bizitzaren esperientzia komunikati-
bo mugagabeetan barneratzen dugu
mintzaira, eta eskolarena, jakina de-
nez, ez da horren guz-
tiaren  esparrutxo bat
besterik. 

Gazteen lagunarteko
erregistro informal hori
mamitzen joateko den-
borarik ez al dugu izan,
bada? Zenbat hamarka-
da eta zenbat belaunal-
di igaro dira, D eredua
indarrean dagoenetik,
Euskal Herriaren gure
alde honetan? Ez ote
dugu, gazteen artean,
ahozko euskara infor-
malaren baliabide eta
eredu komunikatibo ba-
tzuk sortzeko eta sozializatzeko auke-
rarik izan? Hainbeste hamarkada iga-
ro ditugu euskara “normalizatzen”,
eta oraindik ez daukagu gazteen hiz-
kera informalaren tresna baliagarri-
rik, belaunaldi berrien ahotan. 

Zer salatzen du errealitate soziolin-
guistiko horrek? Errealitate hori ez al
dago erabat lotuta, botere autonomi-
koak egin duen hizkuntza politika ja-
kin batekin? Hau da, funtzio komuni-
katibo hegemonikoetatik kanpo da-

goen hizkuntza minorizatu baten
egoerarekin? Gauza hauek ez dira ha-
labeharrez gertatzen; halabeharrak
ekarri gaitu egoera soziolinguistiko
honetara. Izan ere, funtzio komunika-
tibo nazionalak taxuz betetzen dituz-
ten neurrian soilik normalizatzen bai-
tira hizkuntzak, mintzamoldeak eta
hiztunak. Funtzio hegemonikorik
gabe, gainerako funtzio komunikati-
boak herren egiten dute, alde batetik,
ez bada bestetik, eta gazteen arteko
hizkera informalaren eredurik eza,
hizkuntza politika nazionalik ezaren
ondorioa da. 

Gazteen hizkuntza kontuak harro-
tu ditugunez, bada gazteen kontu ho-
netan atentzioa ematen duen beste

gai bat. Diotenez, eta iri-
tzi hau oso zabaldua
dago, D ereduan euskal-
dundu diren gazteen
euskal kontzientziak di-
tuen arrakalak, ez dira
nolanahikoak. Dirudie-
nez, eskolaren bidez
euskaldundu diren
gaurko gazte gehienen-
tzat, euskaldun izatea
gauza «normala» da, eta
euskal identitatearen
auzia ez da beren kezka-
iturrien artean sartzen.
Beraz, D ereduak sortu
duen euskalduntasu-

nak ez ditu hezi nazio euskaldunaren
ideologia kritikoan, eta, ondorioz,
euskararen eta nazioaren arteko ha-
rremanak ez dituzte landu.  Azken ba-
tean, euskal identitate etnokultural
alienatuan hezi eta formatu ditugu.
Euskal Herriaren kinka nazionala eta
linguistikoa ikuspegi kritikoren ta-
laiatik pentsatzeko gai ez direnez, ez
bide dute bi errealitate horien artean
dagoen ezinbesteko lotura hautema-
ten.

JOXE MANUEL
ODRIOZOLA

EUSKALTZALEA

Gazteen hizkera informala

Gazteen arteko hizkera
informalaren eredurik
eza, hizkuntza politika

nazionalik ezaren
ondorioa da (...) 

D ereduak ez ditu hezi
nazio euskaldunaren

ideologia kritikoan

A rnasgune geografiko
euskaldunetako umeen
ahozko hizkera infor-
mala garatzeko, eredua
bertako euskalkia izan
liteke, hitanoari esker.

Baina, non daude euskararen espazio
soziolinguistiko txiki horietatik kanpo
dauden D ereduko ikasleen ahozkota-
sunaren erreferenteak? Euskaldunbe-
rri gehienek ez daukate euskalkiaren
heldulekurik, bizi diren eskualdeko
euskalkia euskararekin batera galdu
zelako. Lagunarteko ahozko jardune-
rako erreferentziazko hizkera eredu-
rik gabe sozializatzen ditugu, D eredu-
ko ikasle gehienak. Ez da harritzekoa,
beraz, gaztetxo eta gazteen mintzabi-
de eroso bakarra erdara izatea. 

Zenbait euskaltzalek esan izan du,
euskal eskolak ez duela aintzat hartu
ahozko euskararen arazoa, eta auzo
estatuetako eskola eredua kopiatu du-
gula, dagoen-dagoenean. Alegia, hiz-
kuntza idatzian oinarritzen den hez-
kuntza eredua mamitu dugula eskole-
tan. Eta, hortaz, euskararen egoera
soziolinguistikoa ikusita, egoera bere-
ziak eskola berezia eskatzen duela;
ahozko jardun informalak ez daukala
zor zaion lekurik gure eskoletan; ahoz-
ko komunikazioan oinarritutako jar-
dun didaktikoa lehenetsi behar genu-
keela, eta abar.

Kritika horien arrazoia gutxietsi
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OSTIRALA
APIRILAK 26

ANOETA
19:00. Reggae gaua izango dute,
gaztetxean

BERASTEGI
17:00. Toka txapelketa egingo dute,

Gaztainondo elkartean, parte hartu
nahi dutenekin. 
19:00.Presoen alde elkarretaratzea
plazan. 
19:30.Pintxo potea herrian zehar.

IBARRA
17:00. Haurrentzako emanaldia
izango da, kultur etxean, Rosa
Martinezen eskutik. 3 urtetik gorako

haurrentzako sortutako saioa izango
da: Nahia eta Neo.

OREXA
22:00. Kontzertua, ostatuan: Jon
Gurrutxaga eta Urbil Artola. Sarrera
doan. 

TOLOSA
20:30. Kontzertua, Leidor antzokian:

MENDE ERDIKO IBILBIDEARI ERREPASOA, LEIDOR ARETOKO OHOLTZATIK
El Consorcio taldea Eres tú biran ari da, eta gaur bertan Tolosan eskainiko dute kontzertua, beren ibilbideko arrakasta handienekin. TOLOSAL-
DEKOATARIAk zozkatu ditu zenbait sarrera, eta Leidorren bertan eta interneten ere eskuragarri daude.  ATARIA

Agenda
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El Consorcio. Taldeak 50 urteko
ibilbidearen errepasoa egingo du,
arrakasta handienetakoak taularatuz.
Sarrerak: Leidorreko leihatilan eta
interneten.

LARUNBATA
APIRILAK 27

AMASA-VILLABONA
12:30.Herriarteko harri desafioa,
Beertoki garagardo azokaren baitan.
Herriarteko harri desafioa antolatu
dute aurten, Villabonako pilotalekuan.
60 kiloko eta 80 kiloko bolekin ariko dira,
honako taldeak: Alkiza Villabona
Andoain Tolosa-Ibarra.

TOLOSA
12:00.Tolosa Kantariren hasiera, Maria
Luisa Agirre Doktorearen plazatik edo
Tontokaletik.
16:30.Harry Potterren miniatura
tailerra egingo dute, Topagunean. Talde
mugatua izango da. Informazioa
Topagunean bertan dago eskuragarri,
parte hartu nahi dutenentzat.

IGANDEA
APIRILAK 28

AMASA-VILLABONA
10:30.XXVII. Loatzo igoera-jaitsiera.
Amasako plaza 90 metrotan dago eta
Loatzoko gaina 631 metrotan. Loatzora
igo eta berriro irteera tokira itzuli
beharko du korrikalari bakoitzak,
guztira, 9,73km-ko ibilbidea eginez.
17:00. Haurrentzako antzerkia, Gurea
antzokian, 7 burbujas konpainiaren
eskutik: Burbuja. Sarrera: 5 euro.

ASTELEHENA
APIRILAK 29

TOLOSA
20:00.Hitzaldia, kultur etxean: A pico y
pala. Antolatzaileak: Tolosako Foro
Errepublikarra eta Nicolas Guerendain
Irungo Errepublikarrak. Hizlaria: Aiala
Oronoz Mitxelena. 
20:00.Kontzertuak Bonberenean: 13
Year Cicada (Berlin). Sarrera: 8 euro.

ZINEMA

CAFANAÚM
Larunbata (19:30 / 22:30)
Asteazkena (19:30)
Leidor aretoa, Tolosa. 

SOINUJOLEAREN SEMEA
Larunbata (19:30 / 22:00)
Igandea (19:30)
Astelehena (21:00)
Gurea antzokia, Amasa-Villabona. 

ALFONBRA MAGIKOA
Igandea (17:00). Haurrentzako zinema.  
Leidor aretoa, Tolosa. 

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

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko apirilaren 26a

AGENDA

San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 
www.multiopticasgipuzkoa.com

%30eko

deskontua
eguzkitako betaurreko 

GUZTIETAN

Galdetu optikan kanpainaren ezaugarriak.
Ezin da beste eskaintzekin batu.
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I zaten da, ba, kantu bat buruansartu eta atera ezinda egotea;
bada, horixe gertatu zait azken as-
teotan. Zazpi Senidekoantzezla-

naren harira, Xabier Lete eta Lourdes
Iriondoren kantua sartu zitzaidan
barne-muinetaraino. 
«Zazpi senideko famili batetan, aro-

tza zen gure aita, gure herriko alkate ez
izan arren, lan egiten zuena».
Nonbait, zeregin hoberik ez, eta

abestiaren letra neurera ekartzen hasi

naiz. Eta, nirean zer? Bada, herri-ze-
rrendak eta komeria latzak taxuzko
taldea osatzeko.
«Itsasoan urak haundi dire murgil-

du nahi dutenentzat. Gure herriko la-
nak haundi dire, astun dire, gogor
dire, zatiturik gaudenentzat».    
Izan ere, lanean jarraitzea egokitu-

ko zaigu datozen lau urte-
etan ere; eskutik edo or-
potik, berdintsu dio, nahi
duenak heltzen baitio la-
nari. Hala ere, ez dakit,
bada, ez ote duen zerbait
adierazi nahi, 500 biztan-
leko herri batean lau izen
lortzeko, gorriak eta bel-
tzak ikusteak— edo kan-
poko jendea ekartzen ibili
beharrak—. 
«Markatzen ari diren

bide nabarra ez da izango guretzat, le-
hengo sokari ezarririk datorren oztopo
bat besterik».    
Eta burura datozkit motxilak, eta bi-

dean pilatutako harriak; zatiketa eta
konfrontazioa. Gaur egungo gizartea-

ren errotze-sentimendu ahula, akaso.
Nortasun hauskorra, beharbada. Fi-
deltasuna eta udaberriko alergia. Eta
berriro itsasoa, herria eta lana, astuna
eta gogorra.
«Hainbeste mendetako gure mo-

rrontzak baditu mila tankera; eta,
zuhur aukeratzen ez badugu, bertan

galduko gera».    
Arrazoiak arrazoi, he-

rri txikiei begiratu, eta
sentitzen dut gaur egun-
go sistema iraungita da-
goela; kadukatuta, alegia.
Segi dezakegu, oraindik,
azken hatseraino iraun,
hilotza beso artean izan
arte; edo, gaur bertan has
gintezke lan egiteko beste
modu baten bila. 
Ez nuke inola ere gu-

txietsi nahi orain arte egindakoa; alde-
rantziz, miresmenez begiratzen diet
herriaren alde lanean aritu direnei.
Baina, benetan iruditzen zait, norabi-
dea aldatu beharrean gaudela, bertan
galduko ez bagara.

ADUR IBARGUREN
HITZ GUTXIKOA 

Zazpi senideko

... herri txikiei begiratu,
eta sentitzen dut gaur

egungo sistema
iraungita dagoela;

kadukatuta, alegia. Segi
dezakegu, oraindik,

azken hatseraino iraun,
hilotza beso artean izan

arte; edo, gaur bertan has
gintezke lan egiteko

beste modu baten bila

TXOMIN AZPIROZ

Albistegiei begira
daramakizkit egunak
nola aldatzen dituzten
gertaeren oihartzunak.
Gerrak hilei bidalita
barkaziozko gutunak
ahazten ditugu ihesi
itsasoak jan ditunak.
Beti «besteak» diranez,
zortez honen errudunak
seguru dauden artean
nere erosotasunak
ni ere kezkatu ohi nau
jendea kezkatzen dunak:
Nun egingo ote dun lo
Notre Dame-go txalkordunak

Doinua
Gure herri ttiki hau da

Notre Dame-go
txalkorduna

Iritzia
a028-029_ataria_Diseinua  2019/04/25  10:52  Página 1



29

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko apirilaren 26a

IRITZIA

Datu orokorrek diote irailaren
16an hasiko dela presoen ba-
bes talde ezberdinetako ki-
deon aurkako epaiketa. 47 la-

gun gaudela saltsan, eta 601 urteko
espetxe eskaera dugula zain.

Datuak xehetzen hasiz gero, gure
kargura adin txikiko ia 50 seme-alaba
baditugula gehitu beharko genuke,
asko eta asko oso txi-
kiak. Eta, hortxe, guraso
auzipetuon komeriak!
Nola eta noiz kontatu?
Behin pedagogia egiten
hasiz gero, behar baino
gehiago ez ote ditugu la-
rrituko? Azken momen-
tuan, kolpetik jakin be-
harrak ere ez dirudi au-
kera hoberena. Eta,
kaleko kartel eta pan-
kartetan gure aurpegi
eta izenak bereizten ba-
dituzte? Edo gelakide-
ren batek, zasta, ikasto-
lan botatzen badio? Une samur eta
aproposik ez da suertatuko, seguru.

Zergatik, aita? Galdetuko didate,
halako batean, aurreko espetxeal-
dian galdetu zidaten bezela. Zalantza
egingo dut, gure herriak bizi duen
egiturazko zapalkuntza noraino azal-
du: nire araberako eskemarekin, be-
ren pentsamendua eta etorkizuneko

izana baldintzatzerik ez nuke nahiko,
nire erabakien eta bizimoduaren
neurrira eratzen joan den militante-
rik ez dut nahi. Beraien kasa erabaki-
rik hoberenak hartzeko baliagarriak
zaizkien tresnak eskaintzen saiatuko
naiz normalean: adibidez, gehien su-
fritzen dutenak gure laguntza behar
izaten dutela azpimarratzen. 

Euskaldun batzuk
urruneko espetxeetan
daudela, eta... Zergatik
daude espetxean, aita?
Ba... 

Fiskalaren galdeketa
motz utziko dute gure
txikiek.

Euskal presoen alde-
ko lana epaituko dute,
Auzitegi Nazionalean.
ETAko kide izatea eta
ETAren aginduetara
egotea, behin ETAk ar-
mak utziak zituela, eta
bere burua desegiteko

asmoa azaldua zuenean. Konponbi-
deari ateak ixtea erabaki zuten esta-
tuko egituretatik, nonbait, bake esze-
natoki oso batera hurbiltzen den ego-
eran, zer edo zertan galdu egiten
dutela iritzita.  

Eta, horrek, guraso bezala eman
beharreko erantzunak zaildu egiten
dizkigu.

ION MINTEGIA OIARBIDE
LANGILEA 

Makro epaiketa
egokitu zaigu

Zergatik, aita? Galdetuko
didate, halako batean,
aurreko espetxealdian
galdetu zidaten bezela.
Zalantza egingo dut, gure
herriak bizi duen
egiturazko zapalkuntza
noraino azaldu: nire
araberako eskemarekin,
beren pentsamendua eta
etorkizuneko izana
baldintzatzerik ez nuke
nahiko
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EGURALDIA

GAUR
Giro motela izango dugu. Ipar-men-
debaldeko haizea nagusituko da, eta
horrekin hodeitza handia izango
dugu egun osoan. Hodei hauek euri

pixka bat utziko
digute egunean
zehar, non goize-
an eta eguneko er-
diko orduetan za-
parrada mardul-
xeagoren bat edo
beste ere botako
duen. Tenperatu-
ra maximoak kos-
katxo bat behera
egin, eta eguneko

erdiko orduetan 14-16 graduan joko
dute goia.

BIHAR
Giro motelarekin jarraituko dugu.
Egun osoan ipar-mendebaldeko hai-
zearen eraginpean jarraituko dugu-
nez, hodei-tapaki handi xamarra
izango dugu zeruan. Hodei hauek euri
langar pixka bat utziko digute, batez
ere, eguerditik aurrera eta arratsalde-
aren erdira arte. Tenperatura antzeko
balioetan mugituko da, eta 14-16 gra-
duen bitartean errendituko da egune-
ko erdiko orduetan. 

ETZI
Giro eguzkitsu eta sanoa bueltan.
Ipar/ipar-ekialdeko haizea nagusitu-
ko da eta, horri esker, goizean hodei
batzuk ikusiko ditugun arren, ondo-
ren, arratsaldean, zerua ia urdin ager-
tuko da eta eguzkiaz gozatu ahal izan-
go da. Tenperatura maximoak koska
pare bat gora egingo du, eta 16-18 gra-
duen bitartean joko dute goia, egune-
ko erdiko orduetan.

FARMAZIAK

APIRILAK 26, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa.Leire Lejeune Maset. 
Euskal Herria kalea, 24
Telefonoa: 943 67 32 74.

APIRILAK 27, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Mujika Martinez
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

APIRILAK 28, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Rosalia Morant Barber.
Zabalarretako lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49.

APIRILAK 29, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa.Edurne Bengoetxea Aiestaran. 
Kale Nagusia, 7. 
Telefonoa: 943 67 06 48.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko apirilaren 26a
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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),
Begoña Tolosa (EAJ), Pello Atxukarro (PP)
Iñigo Cabieces (Ahal Dugu Podemos) eta
Cristian Fernandezekin (PSE-EE).
Tolomendiren tartea,  Igor Agirrekin
Galtzaundiren Hitzez Hitz eta azken
ostiraleko tartea Etxeratekin. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioak utzitako onena.
19:30. Buruz buruko txapelketa zuzenean
Tolosako Beotibar pilotalekutik: Jaka-
Artola. 

LARUNBATA
10:00.Trikiti musika.
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
09:00. Pasahitza magazina. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioak utzitako onena.

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.Argiberri Saria
22:30.Zer jan
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZA
Zerbitzaria. 
Zerbitzari bat behar da, Tolosaldeko
taberna batean aritzeko. Interesa dutenek,
dei dezatela honako telefono zenbakira:
647 44 63 63.

• Zure iragarki laburra argitaratzeko 
deitu 943 65 56 95 telefono zenbakira, 
idatzi ataria@ataria.eushelbidera 
edo pasa ATARIA-ko bulegotik.

a030_ataria_Diseinua  2019/04/25  16:54  Página 1



Hemen zure iragarkia joan daiteke

publi@ataria.com
661  678  818
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