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

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 
www.multiopticasgipuzkoa.com
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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.

Azken hiru urteak inoizko beroenak izan dira,
eta 2019a ere muturreko fenomeno meteoro-
logikoz beteriko urtea izaten ari da. Gerta-
tzen ari da.
Nire harridurarako, irakurri berri dut klima-
aldaketak ez duela soilik planetan eragingo,

gizadiaren amaieran baizik, eta azken iker-
keta zientifiko batek 2050erako aurreikusi
du. Breakthrough National Centre for Cli-
mate Restoration azterlanak berotze globa-
la epe laburrerako eta erdirako mehatxu
existentzialtzat du. Agertoki apokaliptikoa
planteatzen du eta, azaltzen, giza-sistemak
eta sistema planetarioak ez dutela atzera
bueltarik.

Gizakia gure planetako espezie mende-
ratzailea izaki, espezie ororen arteko elka-
rrekintza eta elkarbizitza sustatu beharre-
an, hain da berekoia, ezen bere bizi baldin-
tzak hobetzeko hurkoa suntsitzen duela; eta, ondorioz,
baita hura ere, bestearekiko mende bizi baita. Hain bote-
retsuak eta ergelak gara, era berean, apaltasun sendabi-
dea behar dugula agudo. Gertatzen ari da...

Halaber, jakinarazten du ingurugiroari kalte egiten
dioten egungo industrien negozio-ereduak aldatu ezean,
Lurraren berotze globala hiru gradu zentigradu igoko
dela, beharrezko ekosistemak suntsituz. Ikerketaren ara-
bera, emaitzak erabat suntsitzaileak izango lirateke:
1.000 milioi pertsonak bizitokia aldatu beharko lukete;

2.000 milioik, berriz, ur hornikuntzari
egin beharko liokete aurre; herrialde sub-
tropikaletako nekazaritza kolapsora era-
mango luke; eta mundu mailako elika-
gaien ekoizpenean berebiziko eragina
izango luke.

Inork ez du ‘deshazkundea’ delakoaz
hitz egiten. Politika- eta ekonomia-arloko
gizarte mugimendu honek 1970eko ha-
markadan du sorburua eta, hasiera batean
joera akademikoa izan zena, gizarte mugi-
mendu bilakatu da XXI. mendean, eta
mundu osora zabaldu da. Ezinezkotzat jo-

tzen du ingurumenaren kontserbazioa, ekoizpen ekono-
mikoa murriztu gabe, eta garapen iraunkorrari aurka egi-
ten dio.

Bistan da, beraz, Lurrak jakingo duela zer egin bere bu-
rua aurrera ateratzeko, naturak beti egin izan baitu horre-
la. Lurra gizakia baino lehenagotik egon da, eta ondoren
ere egongo da.

Badira, dagoeneko, bide horri ekin dioten talde, kolek-
tibo eta herriak. Erronka, hortaz, gutxiagorekin hobeto
bizitzea litzateke. Prest al gaude? #GertatzenAriDa

ELENE ARANDIA
ABESLARIA ETA

KAZETARIA 

Finis mundi?

Lurrak jakingo du zer egin bere burua
aurrera ateratzeko, naturak beti egin izan
baitu (...) Lurra gizakia baino lehenagotik

egon da, eta ondoren ere egongo da

Azaleko irudia: 
Iñigo Terradillos

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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«‘GUK EUSKARAZ’ ERESERKI BAT
BILAKATU DA EUSKAL HERRIAN»

JOSE ANTONIO LARRAÑAGA ‘URKO’
ABESLARIA

1974an ekin zion euskal kantagintzaren ibilbideari artista
donostiarrak. Azken urteetan lasaiago dabil, kolaborazioak
egiten eta, iluntzean, Tolosako Musika Bandarekin ariko da.

Lehen kontzertuak 1971n eman nituen.
Oso momentu txarrak ziren haiek, batez
ere, testuinguruagatik. Autoa kontzer-
tua eman behar genuen tokiaren ondo-
an aparkatzen genuen, bertatik gitarra
hartu, eta amaitzean lasterka ateratze-
ko. Euskaraz kantatzea, gainera, ez zen
begi onez ikusten. Zalapartari hutsak gi-
nen, jendea mobilizatzea baitzen gure
helburua.
Abestea, beraz, ekintza politikoa
zen zuretzat?
Garai hartan, 1978ra arte, gutxi-gorabe-
hera, kantuan aritzea militantzia politi-
koa zen erabat. Politikoak ezkutaturik
zeuden, ezin baitzuten oholtzetara igo.
Guk, kantaldietan, herriari zer eskatzen
zuen galdetzen genion, agintarien or-
dezko modura aritzen ginen. Beraiek
agertzean, baina, militantzia alde batera
utzi nuen. Orduan, beste mota bateko
musika egiten hasi nintzen, bestelako
mezuak zabaltzen.
Hamarkada horren aurretik, Ez Dok
Amairu belaunaldi oso aberatsa utzi
zuen euskal kantagintzak. Hala ere,
zurekin batera artista handiak ere
azaldu ziren gerora.

Hala da, bai. Gu, ordea, norbanako mo-
dura aritzen ginen, inoiz ez taldean. Ez
Dok Amairu esperientzia izugarria izan
zen, euskal kantautoreak martxan jar-
tzeko oso positiboa. Gure belaunaldia,
baina, politizatuagoa izan zen; ideia ez-
berdinak genituen. Oraindik, gainera,
elkartzen gara batzuk; Gorka Knörrek,
Gontzal Mendibilek eta hirurok kantal-
di bat eskainiko dugu, uztailean, Bizkaia
aldean.
Guk Euskarazeta Usurbilgo Elizan
kantuak sartu zenituen, 1976ko le-
hen diskoan. Mezuagatik, abesti in-
dartsuenak ziren horiek?
Ez nuke hala esango. Niretzat, gogorre-
na beranduago argitaratutako Gure la-
gunei izenekoa da, Txiki eta Otaegiri es-
kainia. Gaur egun horrelako mezua
duen kanturen bat argitaratuz gero...
auskalo!
Euskarari eskainitakoa, ordea, arra-
kastatsuena izango da, ezta?
Bai, dudarik gabe. Guk euskarazereser-
ki bat bilakatu da Euskal Herrian, estan-
darte bat. Gainera, era guztietako ber-
tsioak dituen doinua da. Ikastolen feste-
tan abesteko modukoa. Nire bizitza
markatu du, Maite, maite, maiteakan-
tuarekin batera. Eskaini ditudan kon-
tzertu guztietan abestu ditut.
1977an, berriz, euskaraz zuzenean
grabatutako lehen diskoa argitaratu
zenuen: Hemen gaude.
Donostiako Antzoki Zaharrean eskaini-
tako kontzertu batean grabatu genuen.
Esperientzia izugarria izan zen. Kan-
tuan ari nintzela, bi mutil gerturatu zi-
tzaizkidan, ETAkoak zirela eta ikurrina
bat jarri nahi zutela esanez. Ondoren,
kontzertua grabatzen ari zen unitate hi-
gikorreko teknikaria ikusi nuen oholtza
gainean. Galdetu nion ea zergatik zego-
en han eta, berak, unitatea poliziaz in-
guratuta zegoela, eta grabaketa modu
automatikoan utzi zuela esan zidan.
Hori gutxi ez eta, amaieran, Brigada Po-
litica Socialekoak nire bila etorri zirela
ohartu nintzenean, atzeko atetik atera
behar izan nuen. Sagardotegi batean ez-
kutatuta igaro nuen gaua.
Gerora, bide bera jarraitu ordez, ba-

ATARIA

TOLOSA
KULTURA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko ekainaren 21a

Josu Artutxa Dorronsoro

San Joan festen hastapeneko egunean
jarri dute, Tolosako Musika Bandak Jose
Antonio Larrañaga Etxabe Urko (Do-
nostia, 1948) abeslariaren kolaborazioa-
rekin eskainiko duen kontzertua. Suzi-
ria lehertu eta ordu eskasetara izango da
(20:30), Euskal Herria plazan. Donostia-
rrak, bandaz gain, beti ondoan izan
duen Javier Perez de Azpeitia piano jo-
tzailearen laguntza izango du. Gelditu
gabe dabil, azaro amaieran Argentinara
joango baita, beste proiektu bat dela eta.
Aurrez, mende erdi batean testuingu-
rua nola aldatu den, eta gaurko kontzer-
tua nola prestatu duten azaldu du.
Nondik datorkizu ezizen hori?
Urko Eibar inguruko mendi bat da. Do-
nostian ezaguna nintzenez, eta nire bu-
ruari izen artistiko bat jarri beharra ikusi
nuenez, izen hori jartzea erabaki nuen.
Gainera, lagun batek 1972an bere seme-
ari ere izen hori jarri zion, eta asko gusta-
tu zitzaidan.
Francoren diktadura garaiak mar-
katuta hasi zinen. Nolakoa izan zen
70eko hamarkadan abestea?
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goa, nire bizitzaren parte den herrian.
Ni ere erdi tolosarra naiz.
Hala al zara? Zer dela eta?
Nire emaztea tolosarra da eta, 1975 ingu-
ruan, zazpi urtez bizi izan nintzen Iba-
rran, Elduaien paper fabrikan lanean
aritu bitartean.
Zenbat denbora behar izan duzu
banden kontzertuak prestatzeko?
6 hilabetez aritu ginen abestiak aukera-
tzen. Moldaketak egiten, berriz, Iñaki
Urkizu aritu zen, 3 hilabetez.
Zer ikusi eta zer entzungo du publi-
koak gaurko kontzertuan?
Nire musika ibilbidearen errepaso mo-
duko bat izango da. Zerrenda eta abes-
tien ordena oso ondo pentsatuta dara-
magu. Bizitzan markatuta geratu zaizki-
dan kantu ezagunak entzun ahal izango
dira; gehienak, amaieran.
In crescendomoduko bat izango da,
beraz?
Hala izango da, bai. Saioaren erdialde-
an, bandak soilik joko du, gu zintzurra
bustitzera joango garen bitartean. On-
doren, berriz, piano jotzaileak eta biok
bi abesti joko ditugu, bandak deskantsa-
tzen duen bitartean. Azkenik, Guk Eus-
karazkantuarekin amaituko dugu, guz-
tiok batera abesteko.
Azken bi ostegunetan egin dituzue
entseguak Tolosan. Zer nolako sen-
tsazioekin geratu zinen?
Bietan ere oso inpresio ona izan genuen
piano jotzaileak eta biok.
Lehenago Tolosan kontzerturik es-
kainitakoa al zara?
Tolosan, azken aldiz, duela 20 bat urte
aritu nintzen. Leidorren egin izan ditut
saio gehienak.
Eta, zer espero duzu publikoaz gaur-
ko kontzertuan?
Parte hartzea eta guztiok elkarrekin
abestea. Hala ere, eguraldiak izango du
azken hitza.

lada erromantikoak eta poeten la-
nak musikatzen hasi zinen.
Beharrezko aldaketa izan zen, jada poli-
tikariak oholtza gainean zeudelako.
Guk, berriz, musikari heldu behar ge-
nion, nahiz eta oraindik militantziarako
grinak bere horretan iraun. 1980tik au-
rrera, baina, musikaz gozatzen hasi nin-
tzen, rock apur bat sartzen eta beste
modu batera bizitzen. Horrez gain, Do-
nostiako kantutegia lantzen hasi nin-
tzen. Isil-isilik dagoeta Donostiako hiru
damatxo kantuak galtzen ari zirela eta,
hiru urteko ikerketa lanari esker, zen-
bait moldaketa eginez, hitzak eta, hor-
taz, abestiak berreskuratzea lortu nuen.
Ondorioz, bi urrezko diska eman zizki-
daten.

1990eko hamarkadan, denboraldi
batez oholtzetatik urruntzeko era-
bakia hartu, eta musikan sartu-irte-
nak egiten hasi zinen.
Pixkana uzten joatea erabaki nuen, gai-
nean neke handia nuelako. Handik urte
batzuetara, guztiz utzi baino gehiago,
nik nahi nuena nahi nuen unean eta
nahi nuen tokian egiteari ekin nion.
Hori dela eta, bandekin kontzertuak es-
kaini ahal izateko moldaketak egiteari
ekin nion. 20 kantuz osatutako saiora-
ko, 1.200 partitura egin ditut. Azkenean,
Irunen, Gasteizen, Bilbon eta Getxon es-
kaini ostean, Tolosan izango da hurren-

107.6 fm .www.ataria.eus 
2019ko ekainaren 21a

TOLOSA
KULTURA

«Isil-isilik dagoeta Donostiako
hiru damatxokantuak galtzen
ari ziren; ikerketa bati esker,
berreskuratzea lortu nuen»

«Sei hilabetez aritu ginen
lanean, hogei kantu
aukeratzeko. Iñaki Urkizuk
egin ditu moldaketak; guztira,
1.200 partitura dira»

Arriel eta Foratata mendiak
igotzeko aukera, Oargirekin
Tolosa.Ekaineko azken astebururako
mendi irteera antolatu du Oargi Men-
di elkarteak. Ostiralean irtengo dira,
larunbatean Arriel (2.824 metro) igo-
ko dute; igandean, berriz, Foratata
(2.341 metro). Arnesa, daisy-a, moske-
toi bat, rapelatzeko rebersoak, kran-
poiak, kaskoa eta pioletak eramatea
eskatzen dute. 688 69 86 42 telefonora
deituz, edo oargimendi@gmail.com
helbidera idatziz eman daiteke izena,
astelehena baino lehen.

San Joan festak direla eta,
aldaketak autobus zerbitzuan
Tolosa.Hiribusak ohiko ibilbidea
egingo du kuadrillen egunean,
11:00ak bitarte. Ondoren,  ez da gera-
tuko Larramendiko, Rondilla kaleko
eta San Frantzisko pasealekuko gelto-
kietan. San Joan egunean, berriz, ez
ditu erdigunean egiten dituen ohiko
geldialdiak egingo. Eskualdeko he-
rrietan ibiltzen diren autobusei dago-
kienez, berriz, Arriaraneko biribilgu-
nea eta Santa Klara gunea izango dira
geltoki nagusiak bi egunetan.

Zirku italiarraz gozatzeko
aukera, asteburuan
Tolosa. Il Circo Italiano taldearen es-
kutik, Ametsak ikuskizunaz gozatu
ahal izango da, hiru egunez, San Este-
ban auzoko aparkalekuan. Gaur izan-
go da lehen saioa, 19:00etan. Bihar
(18:00 eta 20:00) eta igandean (19:00)
ere izango dira. Sarrerak, www.atra-
palo.comwebgunean edota leihatilan
(saioa hasi baino bi ordu lehenago)
daude salgai. Informazio gehiago, be-
rriz, www.ilcircoitaliano.com-en.
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Proiekzioa eta
solasaldia
izango dira,
bihar, Alkizan

‘Dantza’ pelikula ikusteko
aukera izango da, 18:00etan, eta
ondoren grabazioan aritu diren
lagunek hitz egingo dute

Erredakzioa

Fagus Alkiza zentroan izango da
emanaldia, bihar, 18:00etan hasi-

ta. Aretoaren tokia mugatua denez,
izena emandakoek bakarrik hartu
ahal izango dute parte. 

Telmo Esnalek zuzendutako filme-
an parte hartze zuzena izan dute bi al-
kizarrek. Alde batetik, Koldobika Jau-
regi eskultore alkizarra dago. Bera ar-
duratu da pelikularen unibertso
estetikoa sortzeaz, besteak beste, jan-
tzi guztien esanahia bereziki landuz.
Proiekzioaren ondorengo solasaldian
parte hartuko du Jauregik, eta baita
Xabier Artola Zubillaga herritarrak
ere. Filmaren grabaketa saioetan ar-
gazkiak atera zituen, eta bilduma bat
osatu du Kameren aurrean dantzari:
Dantza filmeko argazki sorta bat izen-
burupean. Egunotan, ikusgai izan da
erakusketa Fagus Alkiza interpretazio
zentroan.

Bi lagun horiekin batera, Telmo Es-
nal filmeko zuzendariak eta Elena Ca-
jaraville zuzendari artistikoak parte
hartuko dute, proiekzioaren ondoren-
go solasaldian. Juan Antonio Urbeltz
historialari eta koreografoak ere hitz
egingo du. Pelikulako lan taldearekin
elkarlanean aritu da, eta dantza bakoi-
tzaren atzean dagoen sinbologiaz ari-
tu zaie. Filmaren grabaketan dantza
eginez ere parte hartu du Urbeltzek.

Proiekzioa, bihar, 18:00etan hasiko
da, eta ordu eta erdi pasatxoko ema-
naldiaren ostean hasiko da solasaldia,
Fagus Alkiza interpretazio zentroan
bertan. Iñaki Arregi dantza maisuak
gidatuko du saioa. «Soinu bikainare-
kin, lokalizazio apartekin, estetika
magiko batekin eta dantzari bikaine-
kin film benetan ikusgarria osatu dute
Esnalek eta bere lantaldeak», nabar-
mendu dute Alkizako emanaldiaren
antolatzaileek.  

ERABERRITUTAKO PLAZA INAUGURATUKO DUTE
Asteasuko plaza oinezkoentzat egokitu dute azken hilabeteotan, eta lanak amaitu di-
tuzte dagoeneko. Irisgarriagoa izango da plaza, hemendik aurrera, eta inaugurazio eki-
taldia San Joan suarekin batera egingo dute, igandean. J. M.

Papergintzako langileek
protesta egin dute Tolosan

Jon Miranda

Papergintza hitzarmen berri baten
alde borrokan ari dira papergin-

tzako langileak, eta indarra erakutsi
zuten, atzo, Tolosako kaleetan, biga-
rren greba egunean. ELA, LAB eta

Langile asko batu ziren atzo
manifestazioan, lan hitzarmen
duin baten aldeko aldarria
Tolosako kaleetan zabaltzeko 

CCOO sindikatuek egin zuten deial-
dia, eta eskualdeko Aralar, Munksjö
eta Oriako langileak elkartu ziren.

Bere horretan jarraitzen du greba
egutegiak, eta LAB eta ELA sindika-
tuek ADEGIren jarrera salatu dute,
«sektorea grebara behartu» dutela az-
pimarratuz. Patronalaren jarrera egu-
notan aldatu ezean, datorren astean,
ekainaren 26 eta 27an, eta uztailean,
irailean eta urrian beste launa egune-
tan egingo dute greba. 

Trianguloan bildu ziren, atzo, langileak eta Tolosako kaleak zeharkatu zituzten manifestazioan. J.M.
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ANOETAN MOZORRO EGUNA IZAN ZUTEN ATZOKOA
Atzo jai eguna izan zen Anoetan, eta goizean ATARIAIRRATIAk zuzeneko emanaldia eskaini
zuen plazatik. Goizean ume jolasak izan ziren pilotalekuan, eta haurretako batzuk mo-
zorrotuta gerturatu ziren. Asteburuan jarraituko du jaiak (egitaraua 26 - 27. orrian). A. I. 

Bad Sound
System taldea
ariko da
Santioetan

Amasa-Villabonako herritarrek
uztailaren 26ko kontzerturako
taldeak proposatzeko aukera
izan dute, bozketa bidez

Erredakzioa

The Potes, Modus Operandi, Lion
Heart, Euphoric, Bad Sound Sys-

tem, McOnak, Kilimak eta Ze Esatek.
Herritarrek proposatutako taldeen ar-
tean, zortzi horiek agertu zuten uztai-
laren 26an Santio jaietan jotzeko pres-
tutasuna, eta udalak duen aurrekon-
tuan sartu ziren. Aurreko astean,
Amasa-Villabonan erroldatutako eta
2005ean edo lehenago jaiotakoek izan
zuten posta elektronikoz botoa emate-
ko aukera, eta 65 pertsonak hartu zu-
ten parte.

Bad Sound System taldeak 23 jaso
zituen, McOnak taldeak 21, Ze esatek
taldeak 11, Modus Operandik 9 eta The
Potesek boto bat. Gainerako talderen
aldeko botorik ez zen izan. 

Horrenbestez, Santio jaien barruan
Gazte Egunean, uztailaren 26an, Bad
Sound System taldeak eskainiko du
gaueko kontzertua eta Amasa-Villla-
bonako Kultura Sailak jakinarazi due-
nez, ekonomikoki horretarako ahal-
mena dagoenez, bigarren talde bozka-
tuena ekartzeko aukera izango da.
McOnak ere ariko da, beraz.

Urpekaritza ikastaroa
antolatu du Irura Bizik
Irura.Elkarteak antolatu ditu saio-
ak, uztailaren 3an, uztailaren 16an
eta uztailaren 18an, 18:30etik
21:00etara. Egun bakoitzean, gehie-
nez, 8 pertsonak parte hartu ahal
izango dute, 14 urtetik gora, adin
mugarik gabe. Irurako uztaileko ige-
rilekuan, urpekaritza ekipo batekin,
oinarrizko ezagutza batzuk eskura-
tzeko modua izango da. Izen-emate-
ak kultur etxean egin beharko dira, 5
euroan, ekainaren 26ra bitarte.

Futbol kanpusa, Zizurkilen
astelehenetik aurrera
Zizurkil.Danena kirol elkarteak,
ekainaren 24tik 28ra, futbol kanpusa
antolatu du, 2005 eta 2010 urte bi-
tarteko gaztetxoentzat. Danenak
futbol kanpusaren egitasmoa Zizur-
kilera dakarren hirugarren aldia da,
eta 09:00etatik 13:30era izango dira
saioak, astelehenetik ostiralera bi-
tarte. Aurrez izena eman duten gaz-
tetxoek baino ezin izango dute parte
hartu egitasmo honetan, Danenaren
futbol zelaian.
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SUAK UDAKO
SOLSTIZIOA
EKARRIKO DU 
San Joan bezperan, eskualdeko herri gehienak festan
murgilduko dira; ohiturak ohitura, suaren bueltan
egingo dira ospakizun gehienak. Abaltzisketan, Anoetan,
Belauntzan eta Tolosan herriko festak izango dituzte   

Erredakzioa

U darari ongietorria emate-
ko bi egunen faltan, hain-
bat ekitaldi antolatu di-
tuzte eskualdeko herrie-

tan, iganderako. Afariak, ikuskizunak,
dantzak eta sua ez dira faltako. 

San Joan bezperakoa urteko gaurik
motzena izaten omen da eta, ohi de-
nez, sua piztu eta haren bueltan egin-
go dute ospakizuna, eskualdeko herri
gehienetan. Udako solstizioa izango
da egun horretan, eta urtaro berriari
harrera egiteko egitarau zabalak anto-
latu dituzte. Abaltzisketan, Belaun-
tzan eta Tolosan, gainera, herriko fes-
tak ospatzen dituzte sanjoanetan, be-
raz, asteburu osoan izango dute festa. 

Askotarikoak dira ohiturak, suaren
inguruan egiten direnak. Bada ikaske-
tetako apunteak erretzen dituenik,
edota paper zati batean desio bat ida-
tzi eta salto egiterako garaian askatzen
duenik ere, erre eta desioa bete dadin.
Aurten ere bakoitzak bere erara bizitu-
ko du  San Joan sua. 

Suaren gainetik salto egin
behar duenak oinetako
itxiak ematea eskatu dute

Hainbat herritatik oharra bidali
dute, suaren gainetik salto egite-
ko intentzioa duen ororentzat: oi-
netako itxiak eramatea, norabi-
deak eta txandak errespetatzea,
eta tentuz jokatzea.

Bestalde, suhiltzaileek ere
hainbat ohar zabaldu dituzte sua

egiteaz arduratzen direnentzat:
eguraldiaren baldintzak kontuan
hartzea; segurtasun tartea erreko
diren materialen pilaketaren al-
tuera baino bost aldiz handiagoa
izatea; sua pizteko substantzia
sukoiak ez erabiltzea; une oro
norbait sua zaintzen egotea; sua
itzaltzeko materiala eskura iza-
tea; eta, sua itzaltzerakoan, brasa
edo edozein su hondar erabat
itzaltzea.

Tolosako sanjoanetako sua. MIKEL IRAOLA

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko ekainaren 21a

SAN JOAN SUAK
ABALTZISKETA
12:00.Gipuzkoako sega txapelketako
finala. 
18:00. XX. zaldi lasterketa,
Amezketatik Abaltzisketara.
Ondoren.Herritarren arteko jokoak.
Jarraian.Erromeria Elizagoien
ahizpekin.
21:30.San Joan sua.
Ondoren.XXXII. San Joan dantza eta
soka dantza.
Jarraian.Erromeria Elizagoien
ahizpekin.

ADUNA
20:30.Umeen dantza saioa, sua piztu
eta herritarren afari merienda.
Barrikoeta udalak eskainiko du.. 

ALEGIA
21:00.Sua piztuko dute herriko plazan.

ALKIZA
11:30.Herriko musika ikasleek urte
amaierako kontzertua eskainiko dute
herriko plazan. 
20:00.Afaria. Alkizako Gurasko
Elkarteak antolatu du herritarrentzat.
21:00.San Joan sua, hilerri ondoan.

ALTZO 
Gaur.
17:00. Aurpegiak margotzen ikasteko
ikastaroa  Txitxi Orbegozorekin
Batzarremuñon. Helduei zuzendutako
ikastaroa (haurrak etor daitezke
modelo gisa). 
19:00. Ekainaren 23ko festarako
prestaketa bilera.
19:30. ‘Erraiak. Arbasoen oihartzuna’,
irrintziaren inguruko dokumentala
Batzarremuñon. 
20:15. Irrintzi kolektiboaren entsegua.

Ekainak 23.
19:00. Aurpegiak margotu. 
21:00. Irrintzia, sua, dantzariak, algara,
zahagi ardoa...

AMASA-VILLABONA
22:00.Oinkarik, Oinargik, Eresargik eta
herriko trikitilari eta txistulariek
emanaldia suaren inguruan, Errebote
plazan. 
22:00.San Joan sua Amasan.  

ANOETA
12:00.Gora Aniztasuna! kalejira berezia,
EH 11 Kolore taldearen eskutik, herriko
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buruhandi eta txistulariekin.
18:00.Anoetako jaietako neska
federatuen pala txapelketako finala,
frontoian, Su-Berri pilota elkarteak
antolatuta.
Ondoren.XXVIII. pala txapelketako finala,
Kuku pilota elkarteak antolatuta.
19:30-20:30.Erromeria Gabenara
taldearekin.
20:30.Herri afaria plazan.
22:15.Herriko txalapartariek San Joan
bezperako suaren jaia iragarriko dute.
Ondoren.Suaren inguruan San Joan
zortziko kantuak eta dantza.
Jarraian.Kukuaren igoera kanpandorrera,
eta erromeria Gabenara taldearekin.

ASTEASU
21:00.San Juan bezperako sua eta dantza.

BALIARRAIN
Iluntzean.Zahagi ardoa egingo dute,
norberak etxetik janaria emanda.
Ondoren.San Joan sua piztuko dute. 

BELAUNTZA 
10:00-14:00.Haurrentzako puzgarriak,
2-12 urte artekoentzat. Eguraldi ona
eginez gero, apar festa ere egongo da.
11:00-12:00.Aurpegi pintaketa
haurrentzat.
16:00-19:00.Arku tiroa.
19:30.Sagardo dastaketa, pintxoak eta
urdaiazpiko mozketa.
21:00.San Joan sua ikastola ondoan.
Ondoren.Suziriak.

BERASTEGI
11:15.Banakako pilota partidak
udaletxeko karreapean.
12:45. Judo erakustaldia frontoian.
16:30.Binakako pilota partidak frontoian.
18:00.Haurren dantza eta trikitixa
emanaldia plazan.  
Ondoren.Haurren dantza soka plazan.
21:00.Herri afaria. 
Jarraian.San Joan dantzak eta San Joan
sua eskola atarian. 

BERROBI
Iluntzean.Afaria egingo dute. Norberak
eraman beharko du janaria eta udalak
jarriko du edaria. 
22:00.Sua piztuko dute eta herriko 40
bat lagunek dantza egingo dute. 

BIDANIA-GOIATZ
20:30.Norberak etxetik eramandako
afari-merienda, parkean. Eguraldi txarra
izanez gero, frontoian egingo dute. Edaria,

udalaren eta Ernio Guraso Elkartearen
kontura izango da. 
Ondoren.San Joan sua piztuko dute. 

ELDUAIN
20:30.Afaria izango da. Norberak eraman
beharko du janaria eta edaria elkartetik
hartuko da. Ondoren, gastuak denen
artean ordainduko dira. 
22:00.Sua piztuko da.

GAZTELU
21:00.Erroizpe kirol elkarteak antolatuta
sardinak erreko dira plazan.
Ondoren.Sua piztuko da futbol zelaian
eta Txispiri Gurasko Elkartearen eta
Erroizpe elkartearen eskutik haurrek eta
helduek suaren inguruan dantza egingo
dute.

HERNIALDE
21:00.Zahagiardoa izango da plazan, eta
gero sua piztuko da. Suaren bueltan
dantza egingo dute ondoren. 

IBARRA
20:30.Afari herrikoia. 
21:45.Sua piztea Alurren eskutik.
22:00.Dantza.
23:00.Erromeria (Alegiako txaranga).

IKAZTEGIETA
21:00.Afaria. Udalak mahaiak eta edaria
jarriko du eta janaria norberak eraman
beharko du. 
22:30.Sua piztuko dute.

IRURA
21:45. Irurako dantzarien ikuskizuna. 
22:00.Sua piztea. 
Ondoren.Eguzki-Goxo abesbatzaren eta
dantzarien emanaldia. Urtero bezala, ardo
goxoa eta pastak banatuko dira. 

LARRAUL
Iluntzean.Desioen panela udal aterpean.
21:30.Afaria ostatuan. 

LIZARTZA
20:00.Herri afaria. Janaria norberak
eraman beharko du.
22:00.San Joan sua piztea.
22:05.Otsolar dantza taldearen
emanaldia.

ORENDAIN
21:00.Zahagi ardoa, norberak afaria
etxetik eramanda. 
Jarraian.San Joan sua piztuko dute.

OREXA
16:00.Plazan bilduko gara etxez etxe
traste zaharrak biltzeko.
Ondoren.Txokolatada eta puzgarriak. 
20:00.San Joan sua.
Amaitzean.Afaria izango da tabernan.

TOLOSA
19:00.Plaza Zaharrean haurrentzako San
Joan su txikia piztuko dute, eta Tolosako
musika eskolako ikasleen banda arituko
da.
22:00.San Joan sua piztuko dute Andre
Maria plazan, udalbatza bertan dela. 
20:30. Box.an. Afari merienda (bakoitzak
zerbait eraman beharko du jateko).
21:30. Box.an.Txokolate jatea.
22:00. Box.an. Sua piztuko dute. 
22:15. Box.an. Dantza eta perkusio
afrikarra.  *Ekarri altzari eta egur zaharrak
BOX•Ako parkingera.

ZIZURKIL
20:00.Herritarrak plazan bilduko dira, eta
kalejiran bisitatuko dituzte Elbarrenako su
ezberdinak.
22:00.Txokolate jatea San Millan
eskolako guraso elkartearen eskutik.
22:30.Sua piztuko dute, San Joan dantza
dantzatuko dute, eta zizka-mizka batekin
amaituko dute festa.

a008-009_ataria_Diseinua  2019/06/20  16:02  Página 2



10

@TolosaldeakirolKirolak
Ormaetxea eta Etxeberria,
txapelaren bila Larraitzera     

Asier Imaz  

Igande honetan, Larraitzen jokatu-
ko dute Gipuzkoako Sega Txapelke-

taren finala, 12:00etan. Bertan izango
diren lau segalarietatik bi eskualdeko-
ak izango dira: Jexuxmari Ormaetxea
Urki orendaindarra eta Jokin Etxebe-
rria amasarra. Azken hau, iazko txa-
pelduna.
Finalerako sailkatzeko kanporaketa

aurreko igandean jokatu zuten, Astea-
sun. Bederatzi segalari aritu ziren, fi-
nalerako lau txartelen lehian, bi mul-
tzotan banatuta. Horietatik lau es-
kualdekoak ziren: Ormaetxea eta
Etxeberriaz gain, Mikel Lizartza tolo-

sarra eta Arkaitz Arteaga baliarrainda-
rra. Alegian eta Bedaion bizi diren
Urki eta Etxeberriaz gain, finalera pa-
satu zirenak Julen Gabirondo eta Jon
Otegi izan ziren. Ordu erdiko lana egin
zuten Asteasun, baina finalean ordu-
beteko saioa izango dute.

Jexuxmari Mujika. IBON ERRAZU

Mujika eta Alkizalete, Gipuzkoako
bigarren mailako finalera 

A. Imaz 

Jexuxmari Mujika ibartarra eta Jo-
kin Alkizalete asteasuarra Gipuz-

koako Bigarren Mailako Aizkolari Txa-
pelketaren finalean izango dira. Final
horretarako txartelak aurreko igande-
an lortu zituzten bi aizkolariek, Ereño-
tzun jokatutako kanporaketan, eta
guztietan azkarrena Mujika izan zen. 
Kanporaketa zortzi aizkolariren ar-

tean jokatu zuten, eta finalera horieta-
tik sei pasatu ziren. Ibartarra izan zen
denborarik onena egin zuena: 11.18.

Asteasuarrak bosgarren amaitu zituen
lanak, 13.20ko denborarekin. Bigarren
Aratz Mugertza geratu zen, 11.50 egi-
nez; Luis Txapartegi hirugarren,
12.24rekin, eta Elorriaga II.a lauga-
rren, 13.16 eginez. Finalerako azken
txartela lortu zuena Suharri Rodriguez
izan zen, 14.38 denborarekin. Aitor Ur-
teaga eta Manu Fraile kanporatuak
izan ziren. 
Ereñotzuko kanporaketan 54 eta 60

ontzako bina enbor ebaki behar izan
zituzten. Finala, ekainaren 30ean,
Usurbilen jokatuko dute. Irabazleak
lehen mailarako jauzia emango du.
Mujika izango da faboritoetako bat;
joan den urtean Euskal Herriko biga-
rren mailako txapelduna izan zen
ibartarra.

Ataria Irratia, zuzenean
Igandeko finala ATARIA IRRATIA-ren bi-
dez zuzenean jarraitzeko aukera izan-
go da, 12:00etatik aurrera. Irratian
107,6 fm sintonizatuz eta Internet bi-
tartez www.ataria.eus/irratia helbi-
dean sartuz.

Gipuzkoako Sega Txapelketaren
finala jokatuko dute igandean,
Larraitzen, eta eskualdeko bi
ordezkari izango dira bertan

Bi aizkolariek Ereñotzun
jokatutako kanporaketan lortu
dute sailkapena; finala
ekainaren 30ean izango da

Jokin Etxeberria, iazko txapela jasotzear. I.SAIZAR
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Fiskaltzak beste iruzur bat
leporatu dio Xabi Alonsori
Ibarra.Xabi Alonsok beste salake-
ta bati egin beharko dio aurre. Fis-
kaltzak bigarren kereila bat aur-
keztu du haren aurka, 2013an Es-
painiako Ogasunari 572.008
euroko iruzurra egitea leporatuta.
Datorren urtean Realeko bigarren
taldeko entrenatzaile izango dena-
ri hiru delitu fiskal egotzi zizkioten
lehenengo kereilan. Bere irudi es-
kubideak Madeiran kokaturiko en-
presa baten bitartez kudeatu eta
horrela iruzur fiskala egin izana
egotzi zion Alonsori. Fiskaltzaren
arabera, futbolari ohiak bi milioi
euroko iruzurra egin zuen 2010,
2011 eta 2012 urteetan. Hori dela
eta, bost urteko kartzela zigorra es-
katu zuen harentzat.

Gaizka Maiza, Leyma
Basquet Coruña taldera
Ibarra.Gaizak Maiza saskibaloi jo-
kalariak bi urterako kontratua si-
natu du Leyma Basquet Coruña
talde galiziarrarekin. Azken bi ur-
teetan, Donostiako GBC taldean
aritu da. Talde donostiarra, Ende-
sa Ligatik Urrezko Leb Ligara jaitsi
zen aurtengo denboraldi amaie-
ran. Hain justu, bigarren maila ho-
rretako taldea da Leyma Basquet
Coruña.

Final handia jokatuko dute    

Erredakzioa  Tolosa

Herriarteko Pilota Txapelketaren
finala jokatuko du Tolosak go-

mazko paletan. Lehen aldia izango da,
eta final batean ere estreinakoz izango
den Azkoitia izango du aurrean. Do-
nostiako Altza auzoko pilotalekuan jo-
katuko dituzte norgehiagokak,
11:00etatik aurrera, igandean. 

Hiru partida izango dira jokoan. Le-
henengoa, banaka frontoi osoan; biga-
rrengoa, binaka; eta, azkena, banaka
7aren barruan. Ondorengo pilotariek
osatzen dute Tolosako taldea: Hasier
Agirre, Jon Aldazabal, Hodei Arregi,
Javi Iraola, Karim Laamirni eta Santi
Mendigain.
Finalerdietan Usurbil gainditu zu-

ten tolosarrek. Usurbilen jokatu zuten
joaneko jardunaldia, eta 1-2 irabazi zu-
ten. Ondoren, Tolosan zuten itzulera-
koa, baina usurbildarrak ez ziren ager-
tu Beotibar frontoira. Bere aldetik, Az-
koitiak Hernani gainditu du
finalerdietan. Tolosako ordezkariak gomazko paletan. ATARIA

Eskualdeko pilotariak,
Labritera begira  
Erredakzioa  

San Fermin Torneoko Lau eta Erdi-
ko txapelketan eskualdeko hiru

pilotarik final-laurdenak jokatuko di-
tuzte asteburuan. Horietako bik, Erik
Jaka lizartzarrak eta Iñaki Artola ale-
giarrak, aurkari indartsuen aurka ira-
bazi eta gero. Jokin Altuna amezketa-
rra, bere aldetik, lehian sartuko da as-
teburu honetan. Aurrera egiten
saiatuko dira hirurak, uztailaren 7an
Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatuko
den finalera iristeko asmoz. 
Jakak 28 minutuan irabazi zion Irri-

barriari, Beasainen. Egungo buruz bu-
ruko txapeldunari 8-22 gailendu zi-
tzaion. Lehen hiru tantoetan bakarrik
izan zen lehia. Hortik aurrera, Jaka
erraz nagusitu zen, 30 minutu iraun ez
zuen partidan. Sakearekin hiru tanto
lortu zituen lizartzarrak eta, jokoan,
12; lau kale besterik ez zituen egin. 
Final-zortzirenetako kanporaketa

gaindituta, Joseba Ezkurdiaren aurka
jokatuko du orain Jakak. Arbizun
izango da partida, igandean, ekaina-
ren 23an, 17:00etan hasita. Bigarren

partida izango da, Ezkurdiaren eta Ja-
karen artekoa. 
Artolak Urrutikoetxeari, buruz bu-

ruko txapeldunordeari, 14-22 irabazi
zion aurreko asteburuan, Arrigorria-
gan. Alegiarra nagusi izan zen hasiera-
tik, 7-1 aurreratuz. Sakearekin bikain
asmatu zuen Artolak, baina bi falta ere
egin zituen. Huts horiek bizia eman
zioten Urrutikoetxeari, baina ez luze-
rako, jokoan erabat nagusitu baitzen
Artola. 
Asteburu honetan Artolak Bengoe-

txea VI.a izango du aurkari, finalerdie-
tarako txartela lortzeko. Bihar izango
da partida hori, Muskizen, 18:00etan
hasiko den jaialdian. Bigarren partida
izango da, alegiarraren eta leitzarra-
ren artekoa. 
Altuna III.arentzat, asteburu hone-

tan jokatuko duena, lehen partida
izango da txapelketan. Aurkari Peio
Etxeberria izango du, honek Elezka-
nori 20-22 irabazi ondoren. Partida as-
telehenean izango da, ekainaren
24ean, Eibarren, 17:00etan hasiko den
jaialdian. Norgehiagoka, besteak be-
zala, jaialdiko bigarrena izango da. 

Tolosak lehen aldiz jokatuko
du Herriarteko Pilota
Txapelketako finala, gomazko
paleta modalitatean
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Ekintzailetza Sailaren
zerbitzua

BABESTUTAKO EDUKIA

Tolosaldea Garatzeneko ekintzailetza saila, enpresa egitas-
mo berriak dituzten pertsona ekintzaileei laguntza ema-

teko diseinatutako zerbitzua da. Eskualdean beraien enpresa
egitasmoa abian jartzeko behar duten informazio eta aholku-
laritza guztia eskaintzen die. 
Zerbitzuak, enpresa proiektu bat aurkezten duenari, asmo

hori aurrera eramateko behar duen laguntza guztia ematen
dio, tutoretza pertsonalizatuaren bidez. Negozio ideia abian
jartzeko eta merkatuan finkatzeko behar den aholkularitza
teknikoa, prestakuntza eta finantzaketa bideak eskaintzen
zaizkie ekintzaileei.

‘Sortu zure enpresa’, bideragarritasun Azteketa
Enpresa plana garatzeko informazioa eta aholkularitza: en-
presa ideia garatzeko prozesuan, ekintzaileari aholkularitza
eta orientazioa eskaintzen zaio bere proiektua garatzeko
Abian jarri nahi dugun negozio ideia mamitzeko, balio

duen laneko dokumentua izango da enpresa plana. Aukera
ematen dio ekintzaileari, ideia horri eragin diezaioketen alda-
gai guztien azterketa sakona egiteko, eta proiektuaren bidera-
garritasuna zehazteko behar den informazioa ematen du.
Behin enpresa plana eta bideragarritasuna aztertu ondoren,

sustatzaileak bere enpresak hartu behar duen egitura juridi-
koa erabaki behar du (autonomo, ondasun erkidego, sozietate

mugatu, sozietate anonimo,...) eta legezko izapideak aurrera
eramateko laguntza eskaintzen diogu. 

Prestakuntza
Ekintzaile berrientzako enpresa kudeaketa ikastaroak antola-
tzen ditugu, ekintzaileari bere negozioa kudeatzeko behar di-
tuen ezagutzak emateko helburuarekin.

Finantzaketa
Zure enpresa egitasmoa martxan jartzeko behar duzun finan-
tzaketa lortzen lagunduko dizugu, hainbat finantza entitate-
rekin ditugun hitzarmenei esker.

Enpresa Haztegiak
Tolosaldea Garatzeneko ekintzailetza sailak, Lehiberri zentro-
an, ekintzaile berrien esku jartzen ditu 10 haztegi, beraien en-
presa egitasmoak kokatzeko. Haztegi hauek oinarrizko balia-
bide material eta zerbitzu amankomunez hornituta daude,
ekintzaile berrien egitasmoak bertan kokatu ahal izateko, ha-
sierako 3 urteetan.
Haztegi hauen helburu nagusienak enpresa berrien sorrera

eta finkatzea, lanpostu berrien sorrera, azpiegitura fisiko ba-
ten eskaintza, eta, azken finean, enpresaren lehiakortasun au-
kerak handiagotzea dira.
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K olonbiako herrialdea egunkarietan asko azaldu
da, baina, zeinek daki benetan zer gertatzen
den bertan?
Kolonbiako gaitzik handiena lurraren banake-
tan datza: populazioaren %2k lurraren %73 kon-
trolatzen dute. Beraz, elikadurara iristea zaila

egiten da biztanleriaren zati handi batentzat. Beste datu bat:
kazikismoa bultzatzen duen gobernuak, landatu daitekeen lu-
rren artean, %80 (33,8 milioi hektarea) behientzat zuzentzen
du, beraz, behi bakoitzak hektarea bat baino
gehiago dauka, eta FEDEGAN enpresarenak
dira gehienak. Justu, enpresa horren jabeak se-
natuan du eserlekua. Bestalde,  nekazaritzara
zuzendua dagoen gainontzekoan, %16,71n, ka-
fea, azukre kainabera eta erregaia egiteko pal-
mondoak ekoizten dira. Hori guztia esportatu
egiten da, eta azkeneko %3,29 barne nekazari-
tarako erabiltzen dute, hau da, Kolonbia osora-
ko. Kolonbiako elikagaien %43 ekoizten dituz-
te bertan. 
Lurraren kontrola lortzeko, talde paramilita-

rrak sortu dira, horrek 8 milioi persona lekual-
datzera behartuz. Eta, gainera Coca- Cola beze-
lako trasnazionalek beren talde paramilitar
propioa daukate, beldurra eta odola zabaltzeko. Coca cola bai-
ta, legalki kokaina  gehien garraiatzen duen multinazionala.
Beraz, edaria odolez bustita dago. Gainera, DEA (Drogen Aur-

kako Agentzia) saltsan sartuta dago. Horiek Boliviatik kalera-
tuak izan dira eta, gaur egun, Kolonbiako kokainaren trafi-
koa errazteko erakundea da, Ameriketako Estatu Batuetako
kontsumitzaileenganako bidea erraztuz, eta menpekotasun
alienatua sortuz. Gainera, esan beharrik ez dago, giza eskubi-
deen alde dauden ekintzaile ugari hil dituztela, gobernuak
babestutako sistemak.
Gosetea baita, baliabidez aberatsa den herrialdea zapal-

tzeko bidea. Esku gutxitan dago aberastasuna eta, gainera,
diru beltzaren zati bat, herrialdeko narkole-
hendakaribezala ezaguna den Uribe Velez-
en etxaldeera dago zuzenduta, ekonomia eta
gizarte garapenerako proiektuetara zuzendu
beharrean. 
Esan gabe doa, ez direla errespetatu Farc-

en eta Juan Manuel Santos garai hartako pre-
sidentearen artean Habanako tratatuan era-
bakitako hainbat puntu. Bakearen zentzua
galduz, eta astero ekintzaile bat tiroka hartuz,
horren barruan baitago positibo faltsuen ka-
sua; gobernuak  herritar ugari hil ditu urte lu-
zez, talde gerrilariari errua botaz. Kolonbiako
lursail oparoak multinazionalei saldu dizkie-
te, herriari eskaini beharrean, baliabideak

prostituituz. 
Baten batek Kolonbiari buruz gehiago jakin nahi badu,

ATARIAra idatzi, eta informazioa pasatuko diot. 

ANDER OTAÑO
ZUBELDIA

GEOGRAFOA 

Kolonbiako metraileten hotsa

LURRALDE HIZKUNTZA 
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Iñigo Terradillos Gaztañaga

Dafne Zorregieta Rondaall. Jamaikan jaioa. Aita eus-
kaldun erbesteratua, eta ama, berriz, Mexikon bizi

den holandarra. Hainbat ipuinen bitartez, Dafneren bizi-
tza kontatu du Joxemari Iturral-
de idazle tolosarrak, Jamaikako
neskaazken eleberrian. 
Hiru urte igaro dira azken li-
burua argitaratu zenuenetik.
Horrelako nobela mardul bat
idazteak denbora eskatzen du.
Hasi aurretik, zer egin nahi du-
zun pentsatzen egon behar duzu.
Ondoren, informazio edo datu
bilketa egitea dator. Izan ere, nik
idatzitako nobelak fikzioak dira,
baina benetan gertatu diren gau-
za askotan  oinarrituta daude, eta horrek informazio bilke-
ta sakona eskatzen du. Gainera, nobela hau mundu erdian
barrena mugitzen da, beraz, lekuko ezaugarriak ezagutu

behar dira. Esaterako, pasarte bat Amsterdamen igarotzen
bada, Amsterdam ezagutu behar duzu, eta hango momen-
tuko egoeran sakondu. Horrek guztiak aldez aurretiko

lana eskatzen du. Idazten haste-
rako urte eta erdi edo bi urte igaro
dira, eta orotara hiru urteko  lana
izan da.
Zure bidaiatzeko arrazoia lite-
ratura izaten al da?
Bi gauzak lotuta daude. Betida-
nik gustatu izan zait bidaiatzea.
Gogoan dut, gazte nintzenean,
15-16 urterekin, motxila hartu
eta, ia dirurik gabe, auto-stop egi-
nez nola ibiltzen ginen, Espai-
nian eta Europan barrena. Lite-

ratura bizitzeko, ikasteko modu bat da, eta horrekin lotuta
dago bidatzea. Ez turismoa egitea, baizik eta beste leku ba-
tzuk ezagutzea, beste jende batekin harremantzea, beste

«EMAKUME
BATEN BARRUAN

SARTZEA
ERRONKA 
IZAN DA»

JOXEMARI ITURRALDE 
IDAZLEA

«Literatura bizitzeko,
ikasteko modu bat da,
eta horrekin lotuta 
dago bidaiatzea»
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ohitura eta kultura batzuk ezagutzea, beste hizkuntza ba-
tzuk ezagutzea... Gauza bat da bidaiatzea, eta beste bat tu-
rismoa egitea.
Bidaiatzean duzunean zure koadernotxoa beti al
duzu aldean?
Bai. Beti joaten naiz motxilarekin, eta koadernoa eta boli-
grafoarekin. Nik beti esaten dut idazleok zorte handia dau-
kagula. Eskulturgilea bazara, edo piano jotzailea, etxean
egon behar duzu nahitaez, pianoa ezin duzulako mugitu.
Guk, idazleok, koaderno eta boligrafo batekin nahikoa
dugu. Nik idatzi izan dut trenean, parke batean edo mendi
puntan. Edozein lekutan, ideia bat etortzen zaidanean, se-
gituan hartzen dut koadernoa eta idatzi.
Dokumentatzen hasi aurretiko une horretan, nola-
tan sortu zitzaizun Dafneren bizitza kontatzeko
ideia?
Idazle bakoitzak bere metodoa du idazteko. Askotan ez dut
jakiten nire nobela nola bukatuko den, zer gertatuko den.
Lehen momentu hori oso desberdina izaten da. Batzuetan
ideia bat etortzen zaizu eta, beste batzuetan, eszena edo
irudi bat ikusten duzu. Kasu honetan neska baten bizitza
da. Oso bitxia izan zen, bertsolariak bezala, amaieratik
hasi bainintzen. Ez nekien nola hasiko zen, baina, bane-
kien nola bukatuko zen. Duela urte gutxi, ETAk iragarri
zuen armak utziko zituela, eta ez zuela gehiago hilko. Or-
duan pentsatu nuen, agian, Euskal Herria leku hobe bat

izango zela bizitzeko. Hori kontuan izanda, eta Euskal He-
rrian leku izugarriak daudela jakinda, pentsatu nuen, hala-
ko egoera berezian jartzea  protagonista. Kanpotik etorrita-
koa behar zuen izan, ez euskalduna; edo erdi euskalduna
behintzat. Eta, ez bizitzera etorria, baizik eta bere buruaz
beste egitera. Erdi brometan hasi nintzen ideia horrekin;
alegia, ze leku hoberik bere buruaz beste egiteko, Donostia
baino. Eta, azkenean, akaso ez du bere buruaz beste egin-
go, eta akaso ez da Donostiara etorriko. Baina, hori askotan
idazleentzako akuilu bat izaten da, lehen pauso bat, mar-
txan hasteko. 

Askotan gertatu izan zait, ideia batekin lanean hasi, ho-
rrekin segi aurrera, urtebetez, bi urtez, hiru urtez... Eta ha-
sierako ideia hura, gero nobelan ez azaltzea. Eta, Jamaika-
ko neskan ikusiko dugu, inork ez duela bere buruaz beste
egiten Donostian. Gogoan dut Kilkerra eta Roulottea idatzi
nuenean, zortzi urtez egon nintzela nobelaren ideiarekin
bueltaka. Idazteko prozesua oso misteriotsua da, eta liburu
bakoitzarekin, gainera, desberdina da. 
Argi ikusi zenuen Euskal Herrian behar zuela prota-
gonistak, nobelaren azken fasean.
Bai. Izan ere, protagonistaren egoera berezia da. Aita eus-
kalduna. Euskaldun bitxia. Garai politiko ilun haietan,
ETArekin gorabehera batzuk izanda, erbestera joan zen,
Mexikora. Han neska holandar bat ezagutu zuen. Neska
ere bitxia, hippyen garaikoa izandakoa. Biek elkar ezagutu
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zuten, Jamaikara joan ziren, eta han jaio zen gure protago-
nista. Ez du zerikusirik Euskal Herriarekin, baina, familia
erdia bertakoa du. Bere bizitza osoan, nahiz eta mundu er-
dia gurutzatu, beti izango du hor tiradizo moduko bat,
Euskal Herrriarekin lotuta. Eta, pixkana, hainbeste aben-
turaren ostean, Euskal Herrira hurbiltzen joango da.
Gertakizun politiko bat izango da gerturatu araziko
duena.
Ez hori bakarrik. Kasualitate bat ere izan daiteke. Bere bizi-
tzarekin zer egin pentsatzen ari denean, Euskal Herrian
zer gertatu den jakingo du; alegia, ETAk armak utziko di-
tuela iragarri duela. Eta Euskal Herrira etorri eta arbasoak
ezagutzeko une ona izan daitekeela iruditzen zaio.
Erraza al da gertakizun errealekin literatura egitea?
Idazle askok egiten duguna da. Alegia, gauza asko asmatu,
fikzio hutsa egin, baina, betiere, gertatzen diren gauzetan
oinarritu. Erdia da fikzioa, beraz, eta erdia errealitatea. No-
bela honetan gauza asko asmatu ditut, eta beste gauza asko
hainbeste urtetan zehar benetan gertatutakoak dira. 
Eta, fikzioz eta errealitatez nahastutako ipuinekin,
Dafneren bizitza kontatzen du liburuak.
Kanpotik begiratuta, neska baten historia kontatzen da.
Autobiografia bat dela esan daiteke. Baina, nik idatzia de-
nez, neska horren biografia da. Egiturari dagokionez, nahi-
ko konplexua da, arlo asko baititu. Horregatik diot polie-
drikoa dela, istorio asko eta mota askotakoak daudelako
kontatuta. Batzuk luzeak dira eta elkarren artean katrami-
latuta daude, eta besteak motzagoak dira. Eta, istorio ho-
rietan, denetarik dago: maitasun istorioak, abentura, mis-
terioa, kontakizun soziologiko eta politikoak, kritika gogo-
rra hemen eta kanpoan gertatutakoaz... Ez da ikerketa bat,
fikzioa da, literatura. Baina, fikzioaren bitartez, baliatzen
naiz zenbait gauza kritikatu eta gai horietan sakontzeko.
Baina, bereziki, istorioak dira. 
Liburuaren aurkezpenean esan zenuen, Dafne gaur
egungo Sherezade izan daitekeela.
Mila gau eta gau bat gehiago nobela klasikoaren pertso-

naia nagusia eta narratzailea da. Bazen errege bat, gauero
emakumeak gozatzen zituena, bere ohean, eta, hori igaro-
ta, lepoa moztuta, hil egiten zituen. Sherezaderi, jauregira
iristean eta ikusirik zer gertatuko zaion, trikimailu bat bu-
ruratzen zaio: istorio bitxiak, erakargarriak, kontatzea
erregeari. Kontatzen hasten zaio, eta erregea liluratuta ge-
ratzen da. Sherezadek ez du amaitzen istorioa, eta erregea
irrikaz geratzen da. Hala, gaurkoz ez duela hilko esaten
dio, eta hurrengo egunean istorioarekin jarraitzeko. Hu-
rrengo egunean, bezperako istorioa bukatzen du eta beste
bat hasi, baina ez du amaitzen eta, horrela, ia hiru urtez.
Azkenean, erregeak bizitza barkatzen dio. Paralelismo ho-
rrekin eta, distantzia errespetatuz, nire protagonista gaur
egungo Sherezade bat da. Istorio asko kontatzen ditu, ez
bizitza arriskuan duelako, baizik eta bere bizitzeko modua
hori delako. Ipuin klasikoko Sherezadek mundu osoko is-
torioak kontatzen zituen, jauregitik mugitu gabe. Dafnek,
ordea, mundu erdia gurutzatuko du, eta ondoren bere isto-
rioak kontatu. 

Paralelismo horrek balio izan dit hainbat istorio, eta oso
desberdinak, kontatzeko. Ipuin asko antzekoak dira, baina
beste asko ez. Denek komunean dutena Dafne bera da, be-
rari gertatu zaizkiolako. Beraz, protagonista berbera izatea
da lotura.
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Era berezian lotu omen zaitu Dafnek.
Idazleak oso obsesiboak gara. Pentsa, hiru urtez eta ia egu-
nero, egun eta gau, pertsonaiarekin bueltaka aritu naiz.
Hainbeste denboran horrela egonda, batzuetan ia gorrota-
tzera iristen gara pertsonaia eta, beste batzuetan, berriz,
maitemindu bezala egiten zara berarekin. Nire bizpahiru
nobelatan gertatu zait hori. Esaterako, Hyde Parkeko hiz-
laria idatzi nuenean ere, nolabaiteko gertutasun bitxi bat
sentitu nuen protagonista harekin. Dafnerekin ere gertatu
zait. Emakume sendoa iruditzen zait, nortasun handikoa,
pertsonalitate bitxia duena. Askotan pentsatu dut, horre-
lako emakume bat topatuko banu, gustatuko litzaidakeela
bera nirekin maitemintzea. Horrelako harreman bitxia
sortu da bion artean.
Istorioak kontatzearen aldeko aldarrikapena ere
egin duzu.
Liburua zeri buruzkoa den galdetzen dizute, bertako gaiaz
galdetzen dizute eta, badirudi, lerro batean laburbildu dai-
tekeela, tesi nobela bat egingo bazenu bezala. Baina, hau
ez da tesia, hau literatura da, fikzioa. Hemen ipuin mota
asko daude, gai asko jorratzen dira, eta oso desberdinak,
gainera. Idazle batek, liburuaren mezuaz galdetu ziotene-
an, zera erantzun zien: «Nik mezu bat dudanean telegra-
ma bat bidaltzen dut». Nobela hauek askoz konplexuago-

«Poliedrikoa da lana, istorio
asko eta mota askotakoak
daudelako; denetarik dago,
maitasun istorioak,
abentura, misterioa,
kontakizun soziologiko 
eta politikoak, hemen 
eta kanpoan gertatuaz
kritika gogorra...»

I.T. 
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2019ko ekainaren 21a

TOLOSA
LITERATURA

a014-018_ataria_Diseinua  2019/06/18  16:05  Página 4



18

ak dira: pertsonaia, istorio, iritzi... asko daude. Horregatik,
ezin da laburtu guztia lerro batean.
Orain liburuaren aurkezpenean zaude. Despedida
modukoa al da?
Hiru urte egonda, gau eta egun, buru-belarri, liburuarekin,
amaitzen duzunean eta liburua objektu bezala dendetan
ikusten duzunean, nolabait agur esaten diozu, eta beste
zerbaitetan jartzen zara. Lagun batekin bidaia luze bat
egin, azken momentua iritsi, eta elkarri agur esatea bezala
da. Euskaraz idatzi dut, beste ur-
tebete egon naiz gaztelerazko
bertsioa idazten, beraz, orotara,
ia lau urte izan dira lan honekin.
Deskonpresio fasean nago orain,
burua husteko gogoz. Behin Ja-
maikako neskari agur esanda,
urte erdi edo urtebete pasatu
nahi dut, orain, atseden hartzen. 
Gaztelaniaz ere ikusiko du,
beraz, argia lanak.
Ez dakit oraindik zein argitale-
txek egingo duen. Bukatu berri
dut gaztelerazkoa. Baina, nik euskaraz egin dut liburua,
eta bere bidea egin behar du euskarazko bertsioak. Urtebe-
te barru-edo, gaztelerazkoa argitaratzea aurreikusten dut. 
Nolako bidea izango litzateke gustura geratzeko mo-
dukoa?
Gustatuko litzaidake ahalik eta irakurle gehien izatea. Eta,
ondoren, irakurleen iritziak jasotzea. Idazleon ofizioa oso
bakartia da, gau eta egun etxean egoten garelako sartuta,
bakarrik idazten. Gero, behin liburua idatzita, liburu den-
detan edo liburutegietan ikusten duzu, baina, akaso ez
duzu bueltan iritzirik jasotzen. Eta hori ere gogorra da.
Oihartzun hori jasotzea gustukoa da idazleontzat. Bai alde-
koa edo kontrakoa, zerbait jasotzea bueltan.
Orain arte jaso al duzu iritzirik?

Aldez aurretik nire lagun batzuei utzi nien, eta horiengatik
jaso ditu iritzi batzuk. Egitura aldetik berezia dela aipatu
dut, baina, badu beste ezaugarri berezi bat ere. Niretzat
erronka izan da emakume bat protagonista izatea, emaku-
me horren barruan sartu behar zelako. Zailtasun osagarri
hori gehitzen dio idazleari. Horregatik, behin nobela ida-
tzita, lauzpabost emakumeri pasatu nien. Sentsibilitate
handikoak eta asko irakurtzen dutenak dira, literatura ger-
tutik jarraitzen dutenak. Euren iritzia jakin nahi nuen.

Aurkezpenean esan nuen, ea po-
sible den nobela bat hartu eta, ja-
kin gabe nork idatzi duen, ema-
kume edo gizon batek idatzi
duen esatea. Urtetan aritu naiz
horren inguruan apunteak har-
tzen. Askotan, oso erraz antze-
maten da emakumea edo gizona
den.
Zein ezaugarriri begiratu be-
har zaio?
Gauza askori. Berez, orain arte
behintzat, gizonek aparteko

mundu batzuk izan dituzte, eta emakumeak ez ziren ho-
rietan sartzen. Eta alderantziz ere gertatzen zen. Giro beli-
ko batean bizitu izan bazara, hobeto idatziko duzu nobela
horretaz badoa, giro hori ezagutu ez baduzu baino. Oso in-
teresgarria da gai hau. Nik erronka hori jarri diot neure bu-
ruari. Gizonezkoa naiz, eta nobela oso bat egin dut emaku-
mezko bat protagonista delarik. Alde horretatik, eta zentzu
literarioan, oso arriskutsua da nobela.
Dagoeneko ba al duzu beste ideiarik, liburu berri bati
ekiteko?
Ez. Ideia posible askorekin, zirriborro askorekin, badauz-
kat koaderno pila bat, baina, une honetan, ez dut ezer jakin
nahi deskonpresio hori osatu arte. Orain denbora tarte bat
egin nahi dut ezer egin gabe.

«Hiru urtez gau eta egun
buru-belarri aritu ostean,
harreman bitxia sortu da
Dafne eta bion artean»

TOLOSA
LITERATURA
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Izenburua. Jamaikako neska. 
Egilea. Joxemari Iturralde.
Argitaletxea.Pamiela. 
Argitalpen data. 2019ko ekainaren 6a.
Generoa.Narratiba.
Orri kopurua.240.
Laburpena.Dafne Zorregieta Rondaall,
horixe da ene izena, aita euskaldun
erbesteratu baten alaba naiz eta
Mexikon finkaturiko familia daukan
holandar ama batena. Mexikotik alde
egin beharrean aurkitu zen aita, eta
Jamaikan pausatu zituen oinak. Amak
atzetik jarraitu zion Luzea hiriraino, eta
bertan jaio nintzen ni. 
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Josu Artutxa Dorronsoro

S an Juan eguna, argitu orduko iluna, dio esaera za-
harrak. Gainean da azken asteetan irrikaz itxaron-
dako eguna. Baina, ohartu orduko igaroko da. Hori-

xe du ekainaren 24ak. Kaleko anabasak eta eliza barruko
atmosferak bat egiten duten prozesioan hasi eta, iluntzeko
aurreskura bitarte, etenik gabeko kanpai errepikak eta tiro
hotsak entzungo dira herrian. Jaiaren parte izango dira
udal korporazioa, musika banda eta bordondantzariak ere.
Ez da urteko egunik luzeena izango, ez behintzat, eguzki

argiei dagokienez. Uda hastearekin batera, gaurkoa izango
da argiaz gehien gozatu ahal izango den eguna. Udako
solstizioari ematen die txanda San Joan festek eta, datozen
egunetan zehar, izango da zertaz gozatua; baita lagunen
edota ingurukoen oroimenean gordeta geratu, eta urte ba-
tzuk barru berrituko diren oroitzapenez ere. Hori baitu fes-
tak, efemeride berezi bilakatzera hel daitekeela.

Badatoz urteko egunik luzeenak. Eguzki argiaren iraupe-
na, San Joan egunean parte hartzen duten bi elementuren
historiarekin aldera daiteke, herriaren alde egindako lanak
zer nolako esfortzua eskatzen duen ebazteko. Izan ere, due-
la 25 eta 40 urte, hurrenez hurren, Gure Txokoa elkarteko
eta Amarotz auzoko eskopetari konpainiak, eta Bordon
Dantza, estreinakoz aritu ziren, hilaren 24an. Oinarrian, er-
lijiokotik datorren festa eguna da, eliztarrena eta liturgia
buruena. Modernizazioaren ondorioz, ordea, eraldatzen ja-
kin du, eta eredugarriak dira. Kantuak dioen bezala, «zail
dalako nonahi aurkitzen, festa leku bat hobea».
Aurten, beraz, bereziak izango dira, bi taldeetako eskope-

tarien salba bakoitza, baita herriko hainbat txokotan San
Joan zortzikoa behin eta berriz dantzatzea ere. Urte luzeta-
ko lanari esker, gozatzeko eguna izango dute. Egun gogorra
izaten da, oso luze joaten delako. Hala ere, neke zantzuak
emozioz betetako irribarrez estaliko dituzte. Edo poztasun
hori transmititzen saiatuko dira, behintzat.

HIRU EFEMERIDE
EGUN BAKARREAN
Askorentzat, inauteriekin alderatu ezin diren festak dira sanjoanak, duten

tradizioagatik. Hilaren 24an, besteak beste, eskopetari konpainia koloretsuek
atontzen dute herria, eta aurten, horietako bik, urteurren berezia beteko dute.
Bordon dantzak, berriz, lau hamarkada beteko ditu, berreskuratu zenetik.

IÑIGO TERRADILLOS
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«FESTA IZUGARRI HAZI DA; BEHARREZKOA
IZANGO DA KOPURUARENTZAT LANGA JARTZEA»
IÑAKI TADEO ETA JOSU CARRERA
AMAROTZ ETA GURE TXOKOA KONPAINIETAKO KAPITAINAK

San Joan egunean 25 urte beteko dituzte, bi tolosarrek, eskopetari konpainiatako kapitain
bezala. Oso maitatuak dituzte jaiak; ondorioz, eurentzat oso berezia izango da astelehena.

J. Artutxa

Ostegun Gizenaren eta Astelenitaren atzetik, agian, tolosar
askorentzat urteko egun bereziena da ekainaren 24a. Bere-
ziena baino gehiago, parte hartze handiena izaten duena
da. Erraldoiek, udal korporazioak, musika bandak, bordon
dantzariek eta eskopetarien alardeak izaera berezia ema-
ten diete festari. 16 konpainiatan, 1.000 eskopetari inguruk
hartzen dute parte, danbor hotsek eta txirula doinuek mar-
katutako erritmora. Bi talde gidatzen, mende laurdena be-
teko dute, aurten, Josu Carrera Garciak (Tolosa, 1966), eta
Iñaki Tadeo Mujikak (Tolosa, 1969). 25 urteotako ibilbidea
eta San Joan egunak hartu duen itxura aztertu dute.
Zer moduz? Guztia prest egun berezirako?
Josu Carrera: Pixka bat urduri, jende asko ateratzen dela-
ko eta, beraz, ardura handia da.
Iñaki Tadeo:Ni oraingoz ez nago urduri. Gainera, urte be-
rezia denez, zerbait ezberdina egin nahian gabiltza, baina
zaila da, gu ere asko garelako.
1994an hasi zineten kapitain bezala. Nondik etorri zi-
tzaizuen aukera, eta zergatik esan zenuten baiezkoa?
I. T.: Amarotz auzoko konpainia, 1993an hasi zen argia
ikusten. Parrandan geundela, konpainia ezberdinetako
auzokideak bildu ginen, auzoko taldea sortzeko pentsa-
menduarekin. Horrela hasi ginen eta, San Joan egunean
izandako beroaldiaren ondoren, urtebetera atera ginen le-
hen aldiz. Jende gaztea ginen, auzoko 35 bat lagun; tarte-
an, Alde Zaharretik etorritako 8 bat emakume. Guk hasie-
ratik izan genuen konpainia parekidea ateratzeko ideia.
Tolosan, une hartan, oso gutxi ziren emakumeen presen-
tzia zuten konpainiak. Nire kasuan, esperientzia gehien
zuen kidea nintzenez, kapitain izatea egokitu zitzaidan.

Egun horretan bizi ohi den giroan sartzea lortu zuten kon-
painiako kideek; eguna ezagutzea, alegia.
J. C.: Ni 1995ean hasi nintzen. Lehen urtean, Jose Angel
Cuerdo Terre izan zen kapitaina. Urte hartan, bazkide mo-
dura sartu nintzen, eta eskopetarien konpainia kanpotik
ikustea egokitu zitzaidan. Jose Angelek ezin izan zuen ka-
pitain modura jarraitu. Hortaz, proba egitea erabaki nuen.
Behin hasita, hogeita bost urte bete dituzue.
J. C.: Ni oso gustura aritu naiz, eta oraindik probatzen ari
naiz. Ni naiz kapitaina, baina gainerako bazkide eta kon-
painiako kideek ere lan handia egiten dute. Gazteagoa nin-
tzenean, ez nuen uste ekitaldi honek hainbesteko parte
hartzea izango zuenik. Nik kanpotik ikusten nuen, baina
niretzako ez zen zerbait berezia. Barrutik, ordea, bestela-
koa da. 40 lagun kudeatzea erraza da. Baina, 175...
I. T.: Ez nuen pentsatzen kapitain izango nintzenik, ezta
postu horretan 25 urte beteko nituenik ere. Polita izan da,
San Joan egunari estimu handia diodalako. Etxean betida-
nik izan da egun oso berezia. Nire ilusioa ez zen kapitain
izatea, baina horrela gertatu da. Egia da urduritasun egu-
nak direla, baina gustura ateratzen naiz.
Aurrez, beste konpainiaren bateko kide modura har-
tu zenuten parte?
I. T.: Sukalde elkartekoekin atera nintzen eskopetari, 5-6
urtez. Nire aita ateratzen zen lehenago, eta haren bitartez
hasi nintzen ni. Nire anaia ere ateratzen zen lehen nirekin,
eta, gero, Amarotzen, elkarrekin hasi ginen.
Urteurren berezia denez, aukera izango al duzue, ka-
pitain nagusi modura, su egiteko agindua emateko?
I. T.:Printzipioz, ez. Zerrenda bat dago, eta hori errespeta-
tzea erabaki genuen. Lehenago aldaketak ere izan ziren,
urteurrenak zirela eta, baina ez ziren begi onez ikusi. Aur-

JOSU ARTUTXA
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ten, Urdina Txikiko kapitainari egokitzen zaio eskopetari
guztiei su egiteko ardura ematea eta, datorren urtean, niri.
Bestela, mende laurdena aitzakia hartuta, gorbata berezi
batzuk atera ditugu.
J. C.: Errespetatu egingo da, eta ez da aldatuko urteurre-
nak direlako. Hala ere, Trianguloa plazan egin ohi den az-
ken tiroa agintzeko ilusioa dut. Gainerako kapitainei pro-
posatu nahi diet, ea zer esaten duten. Guk, bestetik, urte
berezia denez, zapi batzuk aterako ditugu. Guztia amaitze-
an, gainera, elkartean pintxoak eta edariak banatuko ditu-
gu nahi duten guztientzat.
Urtero, gero eta gehiago zarete konpainietan. Zein iri-
tzi duzue parte hartze masibo horren inguruan?
I. T.: Ez dugu langarik jartzen, ezezkoa esateak pena ema-
ten didalako. Badakit jarri beharko
genukeela. Aldi berean, jende gaz-
tea festan sartzea nahi dugu. Hala
ere, elkarteetako konpainiek langa
jartzea normala iruditzen zait, el-
karteen edukieragatik. Gainerako
konpainiek, betiere, jende gehiago
hartzeko aukera dugu. Gure ka-
suan, ordea, txirula talde bat bihur-
tzen ari da konpainia eta, beraz,
alde horretatik, 20 laguni ezezkoa
esan diegu aurten. Aukera bakarra
eskopetarekin ateratzea da, baina,
arazo handi bat dago. Eskopetak
erostea oso garestia da, eta urtean
behin erabiltzen da. Gu bezala,
konpainia asko ere ezezkoa esaten
ari dira. Hortaz, belaunaldi berria,
16-17 urteko gazteena, festan parte
hartzeko aukerarik gabe geratzen
ari da.
Zenbat lagun ateratzen zarete, gutxi-gorabehera?
Erraza al da hainbeste pertsona gidatzea?
J. C.: Gure Txokoa elkarteko konpainian, 175 pertsona
izango dira aurten. Iaz, 160 izan ginen. Hala ere, aurreran-
tzean, guk ere muga bat ezarri beharko dugu, bestela elkar-
tean ere ez garelako sartzen. Hamaiketakoa egiteko eta
bazkaltzeko lekurik gabe geratuko litzateke jendea.
I. T.: 150 pertsona izaten gara, eta oso zaila da. Egia da kon-
painiako beteranoek ere laguntzen dutela. Bakoitzak nahi
duena egiten badu, artzainek bezala, akuiluarekin atera
beharko dut [barreak]. Ez da komeni haserretzea. Zaila da,
eta eguna oso gogorra bihurtzen da. Armekin gaude, eta
jendea ez da ohartzen eskopetak egin dezakeen minaz. 
Prestaketa lanik egin al duzue?
J. C.: Azken asteetan pare bat entsegu egin ditugu txirula
jotzaile guztiekin. Melodiari garrantzia eman nahi diogu;
desfilatzearena eta tiroena egunean bertan aterako dira.
Aurten, gainera, konpainia berri bat gehituko zaizue,
Aiz-Orratz Veleta. Hori aberasgarria da, ezta?
J. C.: Herritar gehiagok parte hartzeko aukera berriak iza-
tea oso positiboa da.
I. T.: Bai, baina ez da jende berriarekin sortu, gehienak bes-

te konpainietatik joandakoak dira. Konpainia berriak ate-
ratzea aberasgarria dela diote, gainerakoak txikitzeko, bai-
na ikusten dugu hori ez dela gertatzen. Hortaz, arazo han-
dia dugu. Gainera, Tolosako plazetan dagoen tokia dago,
eta ezin da handitu.
J. C.: Festa hazi egin da, eta niri oso ondo iruditzen zait.
Agian, udalak esku hartze handiagoa izan beharko luke.
Eskopetak erosteko elkarteei diru-laguntza handiagoa
ematea, edota konpainia gehiago sortzeko baliabideak es-
kaintzea, izan daitezke soluzioak. Lan handiena elkarteen
esku dago eta, beraz, zaila da.
Tolosan, alardeak garai berrietara egokitzen jakin
duela esan daiteke, nahiz eta gazte askok agian zer-
gatik egiten den ez jakin. Zein da zuen iritzia?

I. T.: Nik ere aitortu behar dut, ez da-
kidala zergatik eta egiten den. Kultu-
ra eta erlijioa nahasten dituen festa
eguna da, parte hartzaile berriak
txertatzen dituena. Tolosarrontzat
egun oso berezia. Beste herri batzue-
tan arazo handiak izan dituzte alar-
de parekideen kontuekin. Tolosan,
modu batera edo bestera, hori nor-
maltasunez daramagu.
J. C.: Agian, parte hartzaile berri ho-
riei alardearen jatorria azaldu behar-
ko zaie.
Zer dira zuentzako San Joan fes-
tak?
I. T.: Intentsitate handiko eta giro bi-
kaineko egunak izaten dira. Orain
urte batzuk, egun tristeak izaten zi-
ren eta, egun, kuadrilla egunak asko
lagundu die jaiei, indartzen eta bat

egiten. Ni oso inauterizalea naiz, baina txikitatik erakutsi
didate sanjoanek zer nolako garrantzia duten.
J. C.: Positiboki eraldatu dira, eta giro ona eta sanoa nagu-
sitzen da. Orain, gainera, jendea ez da Tolosatik joaten.
Eta, San Joan eguna?
J. C.: Barrutik bizitzea oso berezia da. Kanpotik ez naiz go-
goratzen nolakoa den.
Une berezi bat aukeratzekotan, zein izango litzate-
ke?
I. T.: Dudarik gabe, San Joan santua Santa Maria eliza ata-
rira irteten den unean, plazan biltzen den atmosfera ho-
rrekin geratzen naiz. Kanpai hotsak, bordon dantzariak,
eskopetariak eta musika banda elkartzen diren unean era-
tzen den soinua oso berezia da. Inauterietan Dianarekin
gertatzen zaidan moduan, oilo ipurdia jartzen zait.
J. C.: Nik ere une hori aukeratuko nuke.
Kapitain modura anekdotarik izan duzue?
J. C.: 1995ean, kapitain ardura hartu nuenean, Lasa eta
Zabala tolosarren heriotza zela-eta, hileta elizkizuna os-
patzekoa zen Tolosan, San Joan egunean. Egoera gatazka-
tsua zen, kanpotik jende asko etorri zelako. Alardean par-
te hartzen ari ginenok, ordea, festa aurrera ateratzea lortu
genuen, zailtasunik gabe, eta arazo handirik eragin gabe.

«Udalak diru-laguntza
handiagoa eman beharko
liguke elkarteoi, lan
handiena gure esku
dagoelako»
JOSUCARRERA

«16-17 urteko gazteen
belaunaldi berria, festan 
parte hartzeko aukerarik
gabe geratzen ari da»
IÑAKITADEO

a020-023_ataria_Diseinua  2019/06/20  13:04  Página 2



22

TOLOSA
SANJOANAK

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko ekainaren 21a

J. Artutxa

T olosako ikonografia historikoan, egun garran-
tzitsua da 1321ko irailaren 19a. Hain justu, Beo-
tibarko gudua jazo zen ostiral hartan. Guztia,
ordea, XIII. mendean hasi zen, Gaztelako Erre-

sumako Alfonso VIII.ak, ordura arte Nafarroaren parte zi-
ren Araba eta Gipuzkoa konkistatu zituenean. Nagusita-
sun horrek liskarrak eragin zituen Gipuzkoan. Batetik,
bandoen arteko gerra ekarri zuen: Oinaztar eta Ganboata-
rrak, nafarren aurka. Bestetik, berriz, mugari buruzko ara-
zoak zeuden; gipuzkoarrek, Nafarroarentzat gotorleku ga-
rrantzitsua zen Gorritiko gaztelua suntsitu zuten.
Ondorioz, Beotibarko gudua etorri zen. Iruñetik solda-

duak etorri ziren, mendeku hartzera, Gaskoiak (orduan na-
farren aliatuak) ere baziren tartean. Behin muga igarota,
lehen herria erasotu zuten: Berastegi. Nafar soldaduak
hurbiltzen ari zirela jakitean, Tolosan talde bat bildu, eta
Beotibarrera (Belauntza) joan zen, nafarrei itxarotera. Mito
eta kondaira guztien arabera, Tolosa inguruko 800 gerlarik
lortu zuten garaipena, milaka nafar eta gaskoiren aurka.
Gertaera historiko hark nolabaiteko mitoa sortu zuen

historialarien artean. Liskarra existitu zen, baina, gerora,

handietsi egin da. Liburu batzuek 40.000 soldaduz hitz
egiten dute; 60.000 gerlari ere aipatzen dituzte. Istorio ho-
rretan gehiegikeriak egotea onartzen dute denek. Gainera,
gertaeren toki zehatza ezagutzen ez bada ere, inguru horie-
tan hainbeste soldadu mugitzea ezinezkotzat jotzen dute.

Bordon dantzaren jatorria, borroka batean?
Beotibarko guduak utzitako beste ondorioetako batek fol-
klorearekin du lotura. Hain zuzen ere, urte luzez pentsatu
izan da, borroka horren ospakizun modukoak direla San
Joan eguneko eskopetarien alardea eta arratsaldeko Bor-
don dantza. Horrela dio, Gabriel de Henao historialari je-
suitak, 1637an argitaratutako testu batek: «Dantzan itzuli
ziren tolosarrak, Beotibarko guduko irabazle modura, aur-
karien armak eskuetan hartu eta kate bat osatuz».
Oraindik ere, herrian bada hori hala dela pentsatzen

duenik. Hala ere, ezinezkoa dela argudiatzen da, Euskal
Herriko dantzen jatorriak ez daudelako inongo liskarretan
oinarrituta. Aitzakia historikoa da, eta dantzaren bizirau-
penean lagundu du, baina ez du balio jatorria azaltzeko.
Liskar horren garrantzia ere zalantzan jartzekoa dela diote.
Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan, gerlari asko zebil-
tzan batetik bestera eta, beraz, pentsatzen da, Beotibarkoa

1979AZ GEROZTIK, AITZAKIA
HISTORIKO BAT GAURKOTZEN
40 urte dira, ikerketa batek Tolosako Bordon dantzaren eta Beotibarko guduaren
arteko lotura zalantzan jarri zituela; egungo izaera ere orduan hartu zuen, jantziak
eta materiala aldatuz. Duela bost urte, emakumeak lehen aldiz atera ziren.

1999ko San Joan egunean, Tolosako Bordon Dantzan parte hartu zuten dantzariak. UDABERRI DANTZA TALDEA
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Emakumeak ere Bordon dantzaren parte bihurtu dira. ENERITZ MAIZ

ere mugimendu horien ondorioz gertatutako borroka txiki
bat izan zela. Benetako gudu bat izan balitz, eskuragarri dau-
denak baino dokumentazio eta datu gehiago leudekeela on-
dorioztatzen dute adituek.
Beraz, teoria baztertuta dagoen arren, sasoi haietan bere

funtzioa betetzen zuen. Gainera, jakina da, Ezpata dantza-
ren egitura duten Europako konpartsa edo konpainiak uda-
ren hasierarekin irteten zirela kalera, solstizioarekin bat egi-
nez. Beraz, testuinguru horretan kokatzen da Bordon dan-
tza. Aurrez aipatu bezala, aitzakia polita izan da, Bordon
dantza urtero erritu moduan ospatzen jarraitzeko. Gainera,
herri askotako dantzak desagertu diren bitartean, Tolosako-
ak jarraipena izan du azken mendeetan.

Apaiza, dantzarien gainetik 
Segida horretan, ordea, zenbait aldaketa eta eboluzio jasan
ditu, eta ez soilik azken urteetakoak. Izan ere, XVIII. mende
hasierara jo behar da, Bordon dantzak Tolosan izan duen
funtzio sozialaren garrantzia azpimarratzeko balio baitu,
1717an gertatutakoak. Dantza errepikatzea garrantzitsua zen
orduan, biztanleek gogoko zuten zerbait zelako (gaur egun
ere gertatzen da).
Urte hartako ekainaren 24an, bordondantzariak urteroko

ibilbidea betetzen ari ziren, Santa Maria parrokiara heldu
aurretik. Hara iristean heldu zen ustekabea. Bidea oztopa-
tuz, dantzariei sarrera galarazi zien Pedro Joakin Garmendia
apaizak. Mendetako ohitura zen, elizan sartu eta aldareari
itzuli bat ematea. Inongo arrazoirik eman gabe, Garmendiak
buelta hori kalean eman zezatela esan zien. Orduko alkatea
zen Domingo Manuel de Bergarak ere ez zuen sartzerik izan
eta, ondorioz, epaitegietara eraman zuten kasua. Senten-
tziaren ostean, apaiza libre geratu zen, baina prozesuaren
gastuak ordaindu behar izan zituen.
Ondorengo urteetan, bordondantzariei ez zieten debeka-

tu elizara sartzea, nahiz eta epaileak aholku moral batzuk
eman zizkien. Argi dago herriarentzat oso garrantzitsua
zela, dantza hura urtero errepikatzea. Gainera, dantzaren
funtzio soziala, kulturala nahiz erlijiosoa, tolosar komunita-
tearen lotura estua eta usadioaren transmisioa azaltzen ditu,
duela 300 urte gertatutakoak.

40 urte, garai berrietara egokitzen
Gaur egunera bitarteko ibilbide luze horretan, beste urte
esanguratsu bat dago: 1979a. Ikerketa baten ondorioz, duela
berrogei urte, ordura arte ezagutzen zen dantza gaurkotu
zuen Udaberri dantza taldeak. Janzkera, materialak eta dan-
tzaren koreografia gaurkotu zituzten. Garai bateko bor-
doiak, alabarda eta banderilla izatera igaro ziren. Tradizioa-
rekin jarraitzeko, eta dantza bera bizirik mantentzeko, garai
berrietara egokitzea oso garrantzitsua dela diote.
1979az geroztik, Bordon dantzan ateratzen den dantzari

bakarra da Jose Luis Vallejo tolosarra. Azken lau hamarka-
detan ohitura horrek izan dituen aldaketen inguruan galde-
tuta, honakoa dio: «Ordutik hona gauzak ez dira asko aldatu.
Hala ere, lehenago hainbeste entsegu egin gabe ateratzen gi-
nen; eta, egunean bertan, orain ez bezala, dantzarien eta eu-
ren postuen artean ez zen aldaketarik izaten». Herriari dago-
kionez, zenbait gune ere aldatuta daudela gaineratu du.
«Santa Maria ingurua edota Zumardiaundia ez dira gauza
bera. Egun, ez dute zerikusirik». 

Aldaketa horiez gain, dantzari kopurua ere kontuan har-
tzeko ezaugarria da. Gaur egun, asko dira festa egun horre-
tan bordondantzari modura parte hartu nahi izaten dute-
nak. Kontuan izan behar da, goizean prozesioan ere bordon-
dantzariek hartzen dutela parte, baina ez duela zerikusirik
arratsaldeko Bordon dantzarekin, alabardarik gabe egiten
delako. Urte batzuk atzera eginda, prozesioan ateratzen zi-
ren dantzarien formazioan, 25 lagun izatetik –tradizioz hala
zen lehen–, 29 izatera pasatu ziren. Zehazki esanda, forma-
zioari lau laguneko ilara bat gehitu zitzaion.
«Kopuruz, betidanik izan dira 25. Arratsaldeko Bordon

dantzan hori mantentzen da oraindik. Egia da, goizeko pro-
zesioan 29 dantzari ateratzen garela. Bordon dantza ere posi-
ble da laukote bat gehiagorekin egitea, baina musika molda-
tu beharko litzateke, baita dantzarien koreografian pauso
bat gehitu ere». Kontua zera da: dantzariak lerroz aldatzen
direla, alabardak eskuetan helduta, bata bestearen ondotik
igaroz. «Aldaketa hau, ordea, egingarri ikusten dut hemen-
dik urte batzuetara, dantzatu nahi duen gero eta jende
gehiago dagoelako. Dantzari gehiago izateak, baina, biga-
rren ondorio bat dakar: Zumardiaundian egiten den aurres-
kua eta dantza saioa luzatzea».
Tolosakoa da Euskal Herrian ezagutzen den dantzarik za-

harrenetakoa. Normalean, urtean behin soilik dantzatzen
da. Hala ere, arrazoi kulturalak, politikoak, kirol arlokoak
edo sozialak tartean izan direnean ere dantzatu izan da, au-
rrez dantzariei eskatuta eta haien onespenarekin. Horrek
adierazten du, herriko ohituren artean, dantza horrek presti-
gio handiko leku bat duela.
Herriaren historian, beraz, Bordon dantzak funtzio edo

rol sozial garrantzitsuak bete ditu, eta horretan dihardu
oraindik ere. Aurten, gainera, bost urte beteko dira, Bordon
dantzaren historian, lehen aldiz, emakumeek parte hartu
zutela. «Hori da azken urteetan gertatu den aldaketarik han-
diena. Lastima, ordea, berrikuntza hau lehenago ez egin iza-
na, hamar urte lehenago egin zitekeelako». Gaur egun, zorio-
nez, herrian normaltasun osoz bizi den errealitatea da ema-
kume bordondantzariena; horrek erakusten du, tradizio bati
jarraiki, berritzen eta egokitzen jakin duela, funtzio bera be-
tetzen jarraitzen duela, identitate bat osatzen, baina trans-
misioaren bitartez.
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Ilargi bat baratzean

B aratze eder batzuen albotik
pasioan nebilen egun horieta-
ko batean, gizon bat baratza
baten ertzean liburu batekin

topatu nuen. Kuriositateak bultzatuta,
letradun baratzezale horrengana hur-
bildu nintzen, ahal nuen disimulorik
handienean, ea liburuaren titulua
ikusten nion. Oraindik bista ona duda-
nez, liburuaren titulua Lunario anual
zela ikusi nuen, eta ez zen lehen aldia
liburu xelebre hura baratzean topatzen
nuela.
Makina bat liburu idatzi ahal dira

ilargiak gure egunerokoan duen eragi-
nari buruz eta, nola ez, biologook ilar-
gian bizi garenez, berauez idaztea otu
zait. Hala ere, ziur, hemendik aurrera
nire gorrotatzaileen zerrenda apur bat
lodituko dela, ilargi-zale asko
baitugu gure lurralde maite
honetan.
Ilargiak gizakiari betidanik

eman dio zer esana: ez da ka-
sualitatea euskaldunok hilda-
koen-argia izena ematea,
nonbait hildakoak argirik
gabe geratzen dira gau ilune-
an, eta beraien gidaria dugu

ilargia. Horrez gain, diotenez, ilargi be-
teetan legez kanpoko «gaiztakeria»
gehiago egiten omen dira eta, gainera,
zenbait bizidunek ilargi betearen ara-
bera egiten omen dituzten bere bizi
funtzioak. 
Ilargiaren eragina nabaria da gure

planeta osoan, izan ere, ilargiak grabi-
tate indar bat eragiten dio lur planetari,
planetako ozeanoak erakarriz eta mare-
ak sortuz. Hala ere, kontutan izan,
eguzkia ilargia baino 400 aldiz handia-
goa dela eta nahiz eta ilargia baino urru-
nago kokatu gugandik, baduela maree-
tan eraginik. Gure gizaki garun miraga-
rri honetan, beraz, oso sartua dago
ilargiak nolabaiteko tirakako indar egi-
ten diola gure planetari, eta planeta ho-
rretan bizi garen koitaduei. Behin, To-

losako azokan gizon batek
esan zidan ilea ilbeheran
moztu behar omen zela, ilar-
giak «indar gutxiago duela-
ko» eta, gero, ilgora etortzen
denean, ilargia oso indartsu
dagoenez, ilea indartsuago
hazten omen da; nolabait,
ilargiak sokatira praktikatzen
du ilearekin! Berak gazte den-

boran hala egin omen zuen, oso ile in-
dartsua omen zeukan, berebiziko «kal-
parra» izan omen zuen… Gero, berro-
gehi urterekin, erabat burusoil geratu
omen zen. Ilargiak gehiegi tira, eta ilea
zainetatik atera ote zion?
Baratzezale batek esan zidanez, lurra

ilbeheran erein behar omen da, eta frui-
tuak ilgoran bildu behar omen dira, bai-
na ez okurritu lurpeko barazkiak ilgo-
ran biltzea, zeren «errazago txartzen
omen dira». Txerri hiltzeak ere badu
bere ilargi egutegia; ez omen da ilargi
bete eta ilargi berrian hil behar txerri-
rik: ilargi berrian hilez gero, zomorroak
ateratzen omen zaizkio haragiari, eta
ilargi betean hilez gero, berriz, errazago
lehortzen omen da.
Biologook badakigu, ilargien zikloek

eragina dutela hainbat izaki bizidunen
prozesuetan, baina baita tenperaturak,
hezetasunak nahiz bizidunaren elika-
durak ere. Milioika faktore daude, bizi-
dunengan eragiten. Haziak lur txar ba-
tean, ilgoran zein ilbeheran ereinez
gero, ez dira haziko. Fruituak bildu eta
ez badira ongi kontserbatzen, edo gai-
xotasun bat baldin badute, txartu egin-
go dira, ilgoran zein ilbeheran. Eta, txe-
rri hiltzearen kasuan, «lehortzea» eta
«zomorroak» ateratzea zeri esaten
zaion jakin beharko genuke.  
Gauzak horrela, faktore gehiegi dau-

de baratze baten barruan, bertan gerta-
tzen dena ilargi bati egotzi aurretik; eta,
normalean, lurraren kalitatea izan ohi
da. Bestalde, tradizioek diotena neur-
tzea zein interpretatzea oso zaila da.
Nola neurtu fruta «azkarrago txartzen»
dela? Nola jakin edo aztertu, ilea gazte-
tan «berebiziko indarrarekin» hazi zi-
tzaion burusoilaren istorioa? Zenbat
burusoilen istorio behar ditugu, ilar-
giak ilea moztean eragina duen ala ez
jakiteko? Bat, bi, hiru… ehun? Zer da
txerriaren haragia «lehortzea»? 
Eta, bukatzeko, pentsatu gauzatxo

bat: ilargia beti bera da, ilgoran edo ilbe-
heran, beti aurpegi bera ematen digu,
gainera. Nahiz eta guk ilargi berria de-
nean ilargia ez ikusi, edo ilbetean ilargi
erraldoi bat zeruan agertu, ilargi bera
dago beti guri begira. Batzuetan, eguz-
kiari bizkarra emanda, iluntasunean;
bestetan, eguzkiari aurpegia emanda.
Baina beti hor, bere eragina eta guzti. 

JON ANDER
GALARRAGA
BIOLOGOA
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25Zerbait esatearen arazo nagusiena, betetzea da.
Edalontzia erdi betea ikusten duen horietakoa
zara, betetzeko arriskuaz ohartuta ere, kasurik
egiten ez diona.
Udaren zain zaude zu ere,
beste behin, atseden hartze-

ko denbora hartzeko. Baina, erru senti-
menduz beteta dagoen batentzat, ez
dago egiteko ezer ez izatea baino gauza
okerragorik. Mundu fisikoan, mugitzen
den oro aurretiko bultzada batengatik
mugitzen bada, nondik dator mugi-
mendua?
Neguan zehar handitzen joan den

elur pilota hori, uztaileko eguzki izpiek
urtu dezaten desio duzu. Baina, kontu
handia izan behar da desioekin, egi
bihur baitaitezke. Elur bola horrek
arrastoa utz lezake.
Garai hauek izaten dira, normalean,

etapa txikiak itxi eta beste batzuei hel-
tzeko abiapuntu. Desastre hutsa zara, ordea. Askotan ir-
ten zarete denak batera eta, bizkarrean atea itxi dizutene-
an, oroitu giltzak barruan
laga dituzula. Itzultzeko
asmorik zenuen?
Oroitzapenek, emozioe-

tan eragin arren, neutral-
tasun kutsu hori hartu ar-
tean, ez dira oroitzapen
izaten. Egungo errealitate
baizik. Horregatik bizi
gara saminez, beldurrez
eta lotsaz. Estimulu horiek

oraindik gurekin ditugulako; beren baitan gaituztela-
ko.
Ekainarekin batera, kanpoan ziren asko itzultzen

dira, eta beste hainbeste joan. Halere, lehenaldi batez
aipatu nuen bezala, ez dira egundo
iristen. Zure ingurua joan edo
itzultzen denean, dena da arrotz,
batez ere, zuten lekua betetzen ja-
kiten ez dutenean, edota joanak le-
kurik utzi ez dienean.
Itzuleran, pausa botoiari berriro

eman, eta gurekin batera aurrera ja-
rraituko dutela iruditzen zaigu sarri.
Eta ez da hala izaten. Denborak bere
erritmoa jarraitzen du, eta gu itzul-
tzen gara, erritmo horretatik pauso
batzuk atzera. Beste perspektiba ba-
tetik begiratzeko desioz baino, itxa-
rongo ote diguten ikustera.
Orain hormak hondartzako hon-

darrezkoak dira, eta irribarreak sare
sozialen desiragarritasun-nahia bezain zabal. Mundua
beste kolore batez ikusten dugu, eguzkitako betaurreko-

ez.
Eta zeinen lasai

dena. Lasai-lasai. La-
saiegi. Lasaiegi dagoe-
la pentsatu arte. Or-
duan hasten dira ara-
zoak, berriz ere, ur
urdin horietatik aza-
leratzen. Dena lasaie-
gi dagoela pentsatu
duzulako.

SAIOA ETXEGIA 
ATARIA IRRATIA 

107.6 FM

Horma erori da uretara eta
gainezka egin du

Kale kantoitik
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OSTIRALA
EKAINAK 21

ABALTZISKETA
SANJOANAK 2019
13:30.Triki poteoa. 
14:30.Bertso bazkaria: Julio Soto, Haritz
Mujika eta Iker Zubeldia. 
21:00.Barrikotea herriko plazan. Jarraian.
Erromeria Obaneuke taldearekin.

ANOETA
ANOETAKO FESTAK 
10:00.XXII. Esku pilota herri txapelketa,
haurrak, finala, Udal Pilota Eskolak
antolaturik. 
10:30. Yoga saioa auditorioaren atzealdean,
adin guztientzako. 
11:00.Herriko jubilatuen arteko toka
txapelketa plazan, Alkartasuna Elkarteak
antolaturik. 
16:30.Play-back plazan. Ondoren,
merienda parte hartzaileentzat elizaren
portikoan. 
17:30.zumba plazan. 
19:00. Buruhandi eta erraldoien kalejira
herriko txistulari taldearekin. 
23:00. Kontzertua: Madeleine + Garilak 26. 

ALEGIA
19:00.Txintxarri Txiki eta Txintxarri Gazte
abesbazen emanaldia, Elizpe zineman. 

ALTZO
17:00.Aurpegiak margotzen ikasteko
ikastaroa, helduentzat, Txitxi
Orbegozorekin, Batzarremuñon.  
19:00. Ekainaren 23ko festarako prestatze
bilera. 
19:30. Erraiak. Arbasoen oihartzuna
irrintziaren inguruko dokumentala,
Batzarremuñon. 
20:15. Irrintzi kolektiboaren entsegutxoa,
ekainaren 23an sua pizteko.

BELAUNTZA
SANJOANAK 2019
10:00.Mus txapelketa Martintxoko
elkartean.

BERASTEGI
10:00. Ikasturte amaierako festa J.A.
Muñagorri eskolan. Ondoren, bazkaltzeko
aukera izango da.

IBARRA

20:00. Ibarrako V. Mus Txapelketa
Herrikoia Karlatz garagardotegian. 

TOLOSA
10:30. Iurreamendi egoitzako festetan,
meza. 11:00etan tonbola izango dute, eta
16:00etan bingoa. 

SANJOANAK 2019 
11:30.Helduen egunari hasiera emango
diote. 
17:00.Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren irteera, Tolosako
Dultzaineroek lagunduta, Gernikako
Arbolaren lorategitik. 
18:00. Jaien hasiera iragartzeko, suziria
jaurtiko dute udaletxeko balkoitik, eta
kanpaiak joko dituzte. 
18:00. Iraunkorrak txaranga kalez kale ibiliko
da, herria doinuz girotzen. 
19:30. Isidro Larrañaga akordeoi
orkestraren kontzertua, Berdura plazan. 
20:30.Kontzertua Euskal Herria plazan:
Urko eta Tolosako Musika Banda. 
23:00.Kontzertuak Plaza Berrian: Izaki
Gardenak eta Adi.

ZIZURKIL
19:00.Antzerki tailerreko ikasleen
emanaldia, Atxulondoko balio anitzeko
gelan. 

LARUNBATA
EKAINAK 22

ABALTZISKETA
SANJOANAK 2019
11:00.Ume jolasak. 

13:00.Haur eta gurasoen bazkaria. 
15:30.XVII. mus txapelketa, herrikoentzat
soilik. 
21:00.Sagardo dastatzea herriko plazan,
afaria norberak eramanda. Jarraian,
erromeria Kupela taldearekin.

ANOETA
ANOETAKO FESTAK. GAZTEEN
EGUNA
11:00.Ume jolasak plazan, Kulki
taldearekin. 
12:30. Buruhandi eta erraldoien kalejira
herriko txistulari taldearekin. 
18:00.Gazteen kalejira. 
19:00.Sagardo dastatzea Kuku elkarteak
antolatuta. 
21:00.Herri afaria frontoian. 
23:00.Gazteen dantza plazan. Ondoren:
Humus eta Ze esatek.

BELAUNTZA
SANJOANAK 2019
09:45.Suziriak festei hasiera emateko. 
10:00. Bolo eta toka txapelketa. 
16:30.Frontenis txapelketa herrikoentzat. 
21:30. Herri afaria frontoian eta ondoren
musika.

TOLOSA
SANJOANAK. KUADRILLA EGUNA
10:00.Zesta punta. Nesken San Joan
Txapelketa, Beotibar pilotalekuan. 
10:30.Haurren entzierroa, Plaza Berritik
irtenda. 
11:00.Tolosako kuadrillen egunari hasiera
emango diote Plaza Berrian, Bonberenea
txarangak eta GiroArte dultzaina taldeak
girotuta. 
11:30.Erraldoi eta buruhandien

Agenda

Mulamboren kalejira Tolosako Kuadrilla eguneko une jendetsuenetakoa izaten da. ITZEA URKIZU
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konpartsaren irteera Plaza Zaharretik,
Tolosako Dultzaineroak taldeak lagunduta. 
12:00.Kuadrilla eguneko txupinazoa Plaza
Berrian. 
12:30.XX. Solstizio kontzertua Urkizuko
Iraolako zuloan, Et Incarnatus orkestraren
eskutik. 
14:00. Kuadrillen herri-bazkaria, Euskal
Herria plazan. 
16:00.Erromeria Iratzar taldearekin, Euskal
Herria plazan. 
16:00.Esku pilota. Lau eta erdiko
txapelketa, afizionatuak. Beotibar
pilotalekuan. 
17:30.Gazte erronka: gazteentzako kirol
eta trebetasun jarduerak Alondegian. 
18:00.Haur ikuskizuna Trianguloa plazan:
Markeliñe Crusoe. 
18:00.Larrain dantza Euskal Herria plazan,
Tolosako Dultzaineroen eskutik. 
19:00.Kalejira Mulambo perkusio taldearen
eskutik, Euskal Herria plazatik Plaza
Berriraino. 
19:00-21:00.Tolosasaren hitzordu berezia:
DJ Joxirekin, Lopez Mendizabal plazan. 
20:00.Rockalean elektrotxaranga Plaza
Berrian. 
23:00.Kontzertua Lopez Mendizabal
plazan: Raza Azteca. 
23:00.Kontzertua Plaza Berrian: Bad
Sound eta Nikotina. 
23:30. Jainekin txaranga kalez kale ibiliko
da.

IGANDEA
EKAINAK 23
* OHARRA: SAN JOAN SUEN
INFORMAZIOA 8-9. ORRIETAN

BELAUNTZA
SANJOANAK 2019
10:00-14:00.Haurrentzako puzgarriak, 2-
12 urte bitarte. Eguraldi ona eginez gero,
apar festa ere egongo da. 
11:00-12:00.Aurpegi pintatzea
haurrentzat. 
16:00-19:00.Arku tiroa. 
19:30.Sagardo dastatzea, pintxoak eta
urdaiazpiko moztea. 
21:00.San Joan sua ikastola ondoan eta
ondoren suziriak.

BIDANIA-GOIATZ
JUBILATU EGUNA
11:15. Meza nagusia. Amaitzean. Herriko
dantzarien saioa. 

14:00. Kontseju ostatuan bazkaria
jubilatuentzat.

LEABURU-TXARAMA
SANPEDROAK. JUBILATU EGUNA
12:00. Txupinazoa. 
12:30. Meza. Dantzariak. Ondoren,
bazkaria, Egaña eta Lizaso bertsolariekin.

TOLOSA
SANJOANAK 2019
11:00.Haurren Hiria Zumardiaundian:
naturan oinarritutako zientzia esperimentu
didaktikoak. Matraka Manotropo.
Kontzertu familiarra, birziklatutako musika
tresnekin. Mural margotze kolektiboa
Beantatuz egitasmoaren barruan. 
12:00. Tenis txapelketa Berazubi estadioan.
12:00.Batumore batukada feminista kalez
kale ibiliko da. 
19:30.Bertso jaialdia Zerkausian: Jexux
Mari Irazu, Miren Amuriza, Haritz Mujika eta
Beñat Iguaran. Gai-jartzailea: Imanol Artola
Felix. 
19:45.Udalbatza Plaza Zaharretik abiatuko
da, Arrameleko San Joan kaperako
bezperetan parte hartzeko. 
23:30.Kontzertuak Plaza Berrian: Willis
Drummond eta Eztanda. 
23:30.Dantzaldia Makala & Jimmy
Bidaurreta Band taldearekin, Lopez
Mendizabal plazan.

ASTELEHENA
EKAINAK 24

ABALTZISKETA
SAN JOAN EGUNA 2019
11:00.Meza nagusia eta jubilatuentzako
hamaiketakoa. Bitartean, triki-poteoa
herriko gazteen eskutik. 
13:00.VI. Aitor toka txapelketa,
herrikoentzako soilik. 
19:00.Patata tortilla lehiaketa. 
21:00.Herri afaria.

ALEGIA
20:30.San Joan eguneko eta Korputseko
zahagi-ardoa.

ANOETA
ANOETAKO FESTAK. 
JUBILATUEN EGUNA
12:00.Meza. Gero, Anitz Dantza taldeko
dantzariek agurra dantzatuko dute herriko
jubilatuen omenez. 

14:00.Herriko jubilatu eta pentsiodunen
bazkaria eta dantzaldia ikastolan.

BELAUNTZA
SAN JOAN EGUNA 2019
11:00.San Joan meza eta hamaiketakoa. 
16:30.Gorriti bere animaliekin. 
19:00.Sarini Zirkoa.

TOLOSA
SAN JOAN EGUNA 2019
07:00.Zinegotziei deia, Tolosako Udal
Txistulari Bandaren eskutik. 
08:30.Diana, Tolosako Musika Bandaren
eskutik. 
08:45.Diana, Tolosako eta Iruñeko Udal
Txistulari Banden eskutik. 
09:00-12:00. XLII. Jose Mari Anza
Memoriala, Oriako Txirrindulari Eskolak
antolatuta, San Frantzisko pasealekuan. 
09:00.Diana, Tolosako Dultzaineroen eta
GiroArte dultzaina taldearen eskutik. 
09:30.Plaza Zaharrean eskopetariak eta
Tolosako Musika Banda elkartuko dira.
Diana, desfilea eta, ondoren, San Joan
alardea, Gipuzkoako antzinako foru-
milizien omenez, udalbatza buru dela. 
10:00.Meza nagusia Andre Maria
parrokian. Santa Maria musika kaperak
parte hartuko du. Ondoren, prozesioan,
udalbatza, kofradiak, dantzariak eta
erraldoiak. Aldi berean, eskopetari
konpainiek ordenantzetako salbak botako
dituzte, ohiko tokietan. 
13:00. Kontzertua Berdura plazan,
Tolosako Musika Bandaren eta Tolosako
eta Iruñeko txistularien eskutik. 
16:40.Udalbatza, Tolosako Musika Banda,
txistulariak, bordondantzariak eta
eskopetariak Plaza Zaharretik abiatuko
dira, Andre Maria eliza nagusiko
bezperetara joateko. Ondoren, Arrameleko
San Joan kaperan izango diren arratseko
otoitzetan parte hartuko dute. Elizkizuna
amaitzean, udalbatza, bordondantzariak,
txistulariak, musika banda eta
eskopetariak Trianguloan elkartuko dira.
Bertan udalbatzak esku-aldatzeko soinua
eskainiko du, eta azken deskargak egingo
dituzte. Ondoren, udalbatza
Zumardiaundira joango da, eta ohiko
Aurreskua dantzatuko dute bertan. 
20:00/23:30.Kalean txaranga kalez kale. 
23:00.Su artifizialak: Vulcano. 
23:30.Dantzaldia Tributo Sabina
taldearekin, Lopez Mendizabal plazan. 
23:30.Kontzertua Plaza Berrian:
Tximeleta.

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko ekainaren 21a

AGENDA
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D isclaimer: ez naiz gurasoa.
Nire ikuspuntua nirea da,
seme-alabarik gabeko bizi-
esperientzian oinarritua.

Testu honen helburua ez da inoren
hezkuntza-estiloa epai-
tzea, baizik eta inguruan
ikusten dudanari buruz-
ko gogoeta bat parteka-
tzea.
Telesailekin erdi obse-

sionatuta bizi garen ho-
netan, Black Mirror tele-
sail ingeleseko Arkangel
kapituluak (4x02) oso go-
goeta interesgarria plan-
teatzen du, haurrak
gehiegi babesteak izan ditzakeen on-
dorioei buruz. Jakina, muturrera era-
mandako etorkizuneko mundu bat
da, baina etorkizun horretarantz gara-
matzan bidea hartu dugulakoan nago.
Negu partean izandako aste euritsu

bakarretakoan konturatu nintzen.
Egun gris hartan galtza-barrenak bus-
tita iritsi nintzen musika eskolara,
non berrogeita hamar bat haur ibil-
tzen diren, joan-etorrian, arratsalde-
ro. Nire harridurarako, irakaslearen
aterkia bakarrik zegoen aterki-on-

tzian eta, pentsatu nuen: «Une hone-
tan hamabost bat haur baldin badau-
de hemen, eta kanpoan euria ari badu
goian-behean, nola etorri dira honai-
no?». Bada, argi dago: gurasoek (edo

helduren batek) jaso di-
tuzte ikastetxetik, eta era-
man dituzte musika esko-
laraino. 
Zergatik, ordea? Zerga-

tik uste dugu ez direla gai
aterki batekin busti gabe
ibiltzeko? Ez ote diegu
kentzen, pixkana berega-
natu behar duten autono-
mia, zergatik eta, katarro
bat harrapatzeko arris-

kuagatik? 
Ez nuke hasi nahi «gure garaian…»

eta «gu txikiak ginenean…» eta hala-
koak esaten, badakidalako garaiak al-
datu egin direla. Ez dut ukatuko
hiri/herriak arriskutsuagoak ez dire-
nik, edo, gutxienez, esan behar da
kontzienteago garela inguratzen gai-
tuzten arriskuez. Baina, nola prestatu-
ko ditugu haurrak gizarte berri hone-
tako arazoei aurre egiteko, ez badituz-
te beren kabuz hartzen horretarako
behar dituzten baliabideak?

IRATI HARTSUAGA
ITZULTZAILEA 

Arkangel

Nola prestatuko ditugu
haurrak gizarte berri

honetako arazoei aurre
egiteko, ez badituzte
beren kabuz hartzen

horretarako behar
dituzten baliabideak?

Iritzia
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107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko ekainaren 21a

IRITZIA

E gunerokoa idaztea gorroto
dut. Ez dut behar adina pa-
zientzia edozein liburuxka
hartu eta idazten hasteko.

Emozio guztiak bertan idatzita utzi,
eta nire barrenak huste-
ko. Agian. hainbeste ai-
patzen den orri zuriareki-
ko beldurra da. Baina. az-
kenean, dena delako
horrek atzera bota izan
nau beti. Gaur bezala, ha-
rea-erlojuari begira den-
bora nola igarotzen den
ikustea erakargarriagoa
baita, agian, konfiden-
tziatan aritzea baino. orri ziztrinare-
kin. Erakargarriagoa baino, errazagoa
bada. behintzat.

Hala ere, beharrezkoa ikusten dut.
oraingo honetan saiatzea. Emozioak
bereziak baitira; eta, are gehiago, ba-
koitza azaleratzeko modua. Eta ba-
tzuetan harritu egiten gara, ez baike-
nuen espero irribarre bihurri hori,
masailean behera doan bat-bateko
malkoa, edo jarraian datorren euri
jasa.

Ez genuen espero kanta horrek

hainbeste hunkituko gintuenik. Ez
genuen uste lagun horren besarkada
benetan behar genuenik. Ez genuen
pentsatzen horrelako poztasuna senti
zitekeenik, garaile bihurtuko gintuen

tantoa lortzean. Egunak
iraun ditzakeen pozta-
sun hori, pasartea lagu-
nei kontatzean behin eta
berriz sentituko duzuna.

Emozioak menderae-
zinak baitira. Askotan
gorrotagarriak, nahiago
genukeelako ezer ez sen-
titu, hainbeste sentitzea
baino. Eta, beste batzue-

tan, trantze zoragarri horretan bilduta
bizi nahiko genuke, urtetan zehar. Lo-
tuta daudelako; batzuetan bata amai-
tzen delako, besteari emanez ongieto-
rria. Errelebo-lasterketa bat bailitzan. 

Baina, beti ez dugu dena hain argi
ikusten. Batzuetan zurrunbilo batean
gabiltza eta, esan diezadala norbaitek,
nola lor daitekeen nahaste-borrastea-
ren funtzionamendua ulertzea. Nik,
behintzat, ezin baitut beste ezin egin,
paperaren aurrean orduak igarotzea
baino, anabasa horretatik irteteko. 

JONE ALBERDI
IKASLEA 

Orri zurian galduta

Emozioak
menderaezinak baitira.
Askotan gorrotagarriak,
nahiago genukeelako
ezer ez sentitu, hainbeste
sentitzea baino. 
Eta, beste batzuetan,
trantze zoragarri
horretan bilduta bizi
nahiko genuke

KOMIKIA GORKA SALABERRIA
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EGURALDIA

GAUR
Giro tristearekin hasi arren, egural-
dian hobera egingo du. Goizean eta
arratsalde erdira arte, ipar-mendebal-
deko haizearekin, oraindik zeruan ho-
dei asko pilatuko da, eta euri pixka bat
ere izango dugu. Orokorrean, euri za-

parradak ahulak
izango dira, baina
egunsentian eta
goizean ekaitz
hondarren bat ge-
ratu, eta zaparra-
da mardulagoren
bat bota dezake.
Arratsalde erditik
aurrera, haizeak
ekialde/hego-
ekialdeko ukitua

hartuko du, erabat atertu eta, eguna
amaitzerako, ostarte zabalak irekiko
dira. Termometroak beste koska bat
behera egin eta, gehienez, 16-18 gradu
harrapatuko ditu.

BIHAR
Uda-sasoiko giroa bueltan. Goizean
oraindik hodeigune batzuk, baina,
eguerditik aurrera, eguzkia nagusitu-
ko da eta zeruan goi-hodei batzuk soi-
lik. Erdi-mailako geruzetako aire epe-
larekin, termometroak nabarmen
gora egin, eta eguneko erdiko ordue-
tan 26-28 gradu bitartean joko du goia.
Gauean oso gutxi freskatuko du.

ETZI
Uda bete-beteko giroa. Erdi-mailako
geruzetan egongo den aire epelak lu-
rrazalean termometroa balio altueta-
ra eramango du: erdiko orduetan, ma-
ximoa 28-30 graduan. Zeruan, goi-ho-
deiek ez diote eguzkiari trabarik
egingo, eta giro eguzkitsu eta beroaz
gozatu ahal izango da egun osoz. Hai-
zea aldakor ibiliko da, baina iluntze-
gau partean ipar-mendebaldeko hai-
zea sartuko da, eta zertxobait freska-
tuko du.

FARMAZIAK

EKAINAK 21, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus Mª Echeveste Elosegui
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3 
Telefonoa: 943 65 10 40.

EKAINAK 22, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Cecilia Bronte Posada 
Korreo kalea, 20 
Telefonoa: 943 67 60 13.

EKAINAK 23, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa.Rosalia Morant Barber
Zabalarretako lorategiak, 1 
Telefonoa: 943 67 38 49.

EKAINAK 24, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Mugica Martinez
Euskal Herria kalea, 3 
Telefonoa: 943 67 09 15.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko ekainaren 21a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
21

IGANDEA
23

LARUNBATA
22

ASTELEHENA
24

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA • L. Azpiroz Galartza 

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)
eta Iñigo Cabiecesekin (Podemos),
Tolomendiren tartea eta Galtzaundiren
Hitzez Hitz Igor agirrerekin.. 
11:00. Hamaiketakoa. Gure eskualdeari
begirada: Gaurkoan, Tolosa. 
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.
21:00. Mingaina Txulora. Erotikari buruzko
saioa Jon Imanol Etxaberekin.

LARUNBATA
10:00.Trikitia.
12:00. Hauspo artean. Ander Malbadik eta
Eneritz Aulestiak gidatutako trikitiari
buruzko saioa. 
14:00. Hari naizela. Imanol ArtolaFelix-ek
gidatutako bertsolaritzari buruzko saioa.
16:00. Entzuteko Jaioak. 
17:00. Kokondo. Oskar Tenak gidatutako
musika saioa.
18:00. Entzuteko Jaioak. 

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
16:00. Entzuteko Jaioak. 
18:00. Entzuteko Jaioak. 

ASTELEHENA
11:00. Hamaiketakoa. Alegialdeko berriak.
12:00. Entzuteko Jaioak musika saioa. 
16:00. Zebrabidea.
18:00.Goizeko saioek utzitako onena.
20:00. Hauspo artean. Trikiti saioa.

107.6fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN BILA
Biltegiko lanak. 34 urteko mutil gaztea
almazeneko lanak, banaketa edo kamioi
txikiarekin lan egiteko prest. CAP eta
karretillero karnetak. Lanerako gogoarekin.
618 25 49 60.

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

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30.Denbora da poligrafo bakarra
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Onein
22:30.1,2,3 Hemen da Miru
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik
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