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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.

A TARIAko kideen mezua jaso nuen duela hila-
bete inguru ea astekari honetako iritzien
txokoan nire aletxoa jarriko ote nuen. Ez di-
zuet gezurrik esango; ilusioz hartu nuen,
baita ardura eta erantzukizun handiz ere;
Zer esango dut nik astekariko hirugarren

orri honetan? Zer kontatuko diet nik Atariako irakurleei? 
Eta ailegatu da eguna. Eta jarri naiz orri zuriaren aurre-

an lehen aldiz. Eta behin eta berriz galdetzen nion neure
buruari zeri buruz idatziko ote nuen. Hori
baita lehen urratsa, zeri buruz idatzi zehaz-
tea. Ez hori bakarrik, transmititu nahi du-
gun ideia pentsatzea, irakurleari mezu bat
helaraztea, alegia. 
Horretan ari nintzela ailegatu dira Kata-

luniako buruzagi independentisten eta Al-
tsasuko gazteen aurkako epaiak. Eta iritsi
dira mobilizazio deialdiak, Kataluniatik ai-
legatu zaizkigun irudi ikusgarriak. Herri-
tarrren mobilizazio jendetsuak egunez
egun, milaka herritar kalean, sententzia-
ren aurka, irmo eta tinko, «aurrera, eta
atzerapausorik gabe», hain sutsuki oihuka-
tu duten bezala.
Eta, bitartean, hemen, Euskal Herrian, sare sozialetara

begira, inbidia puntu batez eta Kataluniako tsunamia

Euskal Herrira noiz ailegatuko den galdezka. Bi egunen
buruan, Euskal Herrira ere iritsi ziren mobilizazioen iru-
diak; Hego Euskal Herriko hiriburuetan herritar ugarik
hartu zuten parte Ernaik deitutako mobilizazioetan, eta
baita Erreferenduma ez da delitua lelopean, Gure Eskuk
Donostian deitutako manifestazioan ere. 
Kazetari gisa, manifestazioaren jarraipena egitea ego-

kitu zitzaidan, eta gertutik ikusi ahal izan nuen Bel Po-
zueta, duintasunez, Altsasukoak askatuoihukatuz. Or-

duan gogoratu nintzen Altsasuko gazteez,
eta horiekin batera, etengabe Kataluniako
independentismoaren indarkeriaz hitz
egin duten hedabideez. Hori delako indar-
keria estrukturala, ongi antolatua, oinarri
sendoak dituena: Katalauniako buruzagi
independentistei 9-13 urte arteko espetxe
zigorra ezarri dien Estatua, Altsasuko zaz-
pi gazteri bederatzi urte arterainoko espe-
txe zigorrak jarri dizkiena; azken batean,
azken urteetan milaka euskal herritar in-
dependentista torturatu eta espetxeratu
dituen berbera.
Horregatik, pasa den larunbatean Do-

nostian egin bezala, bihar Iruñeko kaleetara joatea dago-
kigu. Altsasuko gazteen askatasuna eskatzeko, elkartasu-
na adierazteko, eta gazteei zein senideei gure maitasun
osoa helarazteko. Erakutsi dezagun berriz ere bizirik da-
goen herri bat dagoela hemen,  askatasuna desio duena,
eta Iruñeko kaleetan biltzen dugun indar hori eraman de-
zagun gure herrietara, gure borroka eremuetara, hori bai-
ta Katalunia eta Euskal Herriko burujabetza prozesua az-
kartzeko modua, ez bakarra, baina bai lehentasunezkoa.

ANE URKOLA
KAZETARIA

Begiratu, ala ekin?

Eta, bitartean, hemen, Euskal Herrian,
sare sozialetara begira, inbidia puntu

batez eta Kataluniako tsunamia Euskal
Herrira noiz ailegatuko den galdezka

Azaleko irudia: 
Gerardo Vizmanos

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Erroskillen Goxua izango da

Itzea Urkizu Arsuaga

Hogeitaseigarrenez hartuko du,
Tolosak, udazkeneko azoka be-

rezietan gozoena. Tolosa Goxua heldu
da, berriz, eta aurtengo Goxuan erros-
killak izango dira protagonista, Aran-
buru jauregiko artxiboan aurkitutako
errezeta bat aitzakia hartuta.

Escolastica de Salazar Villafuertese-
ko kondesa Aranburu jauregian bizi

XXVI. Tolosa Goxuak irekiko
du, bihar, azoka berezien
denboraldia; erroskilla eta gazta
tarta izango dira protagonista

izan zen eta, 1826 eta 1849 bitarteko
bere idatzien artean, badira hainbat
errezeta. Erroskillena da horietako
bat, eta Raquel Ibañez gozogileak aur-
kezpenean azaldu zuen, euskal gastro-
nomiako zaharrenetarikoa dela: «Due-
la gutxi Euskadiko Artxibo Historikora
eraman dituzte dokumentu horiek,
eta istorioa ezagutarazteko momentu
egokia iruditu zitzaigun Tolosa Go-
xua».

3.000 erroskilla eta 24 postu
Azoka bakarrak mila aukera eskainiko
dizkie bisitariei, bihar goizean. Izan
ere, Euskal Herriko nahiz kanpoko go-

zogileen 24 postuetan gosea dantzan
jartzearekin batera, gazta tarta lehia-
keta izango da, alde batetik, eta 3.000
erroskilla, bestetik. 

Gazta tartak epaitzen Eva Arguiña-
no, Lourdes Rekondo, Imanol Zubelzu
eta Armintz Gorrotxategi ariko dira, bi
haurrekin batera. Eta, erroskillak egi-
ten, berriz, Tolosako gozogileak eta
Tolosako ikastetxeetako haurrak ariko
dira, Gozogile egun batez egitasmoa-
ren bidez. Eguerdian, egindako 3.000
erroskillak herritarren artean banatze-
ari ekingo diote. 

Tolosa Goxuako egitarau osoa, 26
eta 27. orrialdeetan irakurgai. 

Aurten, erroskillak banatuko dituzte, eguerdi partean, bertaratzen diren herritarrentzat. REBEKA CALVO

TOLOSA
GASTRONOMIA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 25a
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«PARTE HARTZEA
DA ONENA, ETA
IRABAZTEN BADUZU,
NOSKI, HOBETO»
MARITXU ASTIASARAN
POSTREGILEA
I. Saizar

Tolosa Goxuan klasiko bihurtu da
postre lehiaketa, eta baita Maritxu
Astiasaranen parte hartzea ere.
Ia hutsik egin gabe parte hartu
izan duzu. 

Bai, urte bakarra
galdu dut, duela bi
urtekoa. Aurten
ere han izango
naiz, eta gaztare-
kin ari naiz pro-
bak egiten. Ea
ondo ateratzen

den. 
Orain zain zaude norbaitek das-
tatzeko? 
Bai. Bi tarta desberdin egin ditut,
eta orain ikusi egin behar, etxekoek
bietatik zein aukeratzen duten.
Hori aurkeztuko dut lehiaketara. 
Osagai desberdinekin egin ditu-
zu biak? 
Desberdinak baino gehiago, tarte-
tako bat aldatu egin dut. Alaba
epaimahai ona dut, eta hark esaten
dit egindakoa ondo dagoen, edo
zerbait aldatu behar ote zaion. Egin
ditudan biak ezer gabe egin ditut,
gelatinarik eta marmeladarik gabe.
Gustuko ditut, baina gazta tarta
asko daude egiteko, errezeta pila
bat dut, eta aurtengorako aukeratu
ditudan biek ez dute ez gelatinarik,
ez marmeladarik. 
Gazta, berriz, zapore handikoa
ala suabegoa nahiago?
Suabea nahiago izaten dut, egia
esan. 
Oinarria ere garrantzitsua iza-
ten da.  
Bai, batzuek bizkotxoa, besteek
gailetak,... Nik egin ditudanetako
batek ez darama ezer oinarrian, eta
besteak bizkotxoa darama. 
Etxean dugun tresneria garran-
tzitsua al da, eskuez gain? 
Bai, noski. Eta baita labea ere. Gaz-
ta tarta batzuk labekoak dira, eta

107.6fm .www.ataria.eus 
2019ko urriaren 25a

TOLOSA
GIZARTEA

besteak hozkailuan eduki behar
izaten dira hainbat orduz.  
Orain, orduan, zalantzan zaude
lehiaketara zein aurkeztu. 
[Barreak] Bai, alabaren eta anaia-
ren zain geratu beharko dut, ea zer
esaten didaten. Oso postre zaleak
dira, eta gustatzen zaie. 
Zuk ere esku ona izango duzu
sukaldean.  
Tira... Gustatu egiten zait. Ez pos-
treak bakarrik, bestelako jakiak
prestatzea ere bai. 
Zure etxean, orduan, otorduak
ederrak izango dira. 
Saiatzen naiz ustez gauza onak
prestatzen. 
Nondik datorkizu zaletasuna? 
Ezkondu arte neskame egon nin-
tzen, eta etxeetan ikasi egiten da
beti. Egon nintzen azken etxean
oso sukaldari onak ziren, eta pos-
treak eta bestelako janariak presta-
tzen asko ikasi nuen han. Gero, te-
lebistako sukaldaritza saioak ere
beti ikusten saiatzen naiz, eta Kar-
los eta Eva Argiñanoren liburu
asko dauzkat. Besterik ez dut erosi-
ko, baina liburu horiek bai. 
Postre bat egiterako garaian, li-
burua hartuta aritzen zara, ala
zure kasa?
Ez, ni beti neurriekin pisuari begira
aritzen naiz. 
Goxuako lehiaketan tarta des-
berdinak egin behar izaten dira
urtero?
Azken bizpahiru urteotan sagar
tartak izan dira beti, eta lehenago
ere hala izaten zen. Gogoan dut, le-
henengo urtean, sagar tartazko sei
anoa entregatu behar izan genitue-
la, eta akats bat izan nuela: kremari
azukrea botatzea ahaztu! A ze ur-
duritasuna izango nuen. Eta, hu-
rrengo urtean, tarta berbera aur-
keztu eta irabazi egin nuen. 
Irabazitakoa ere bazara, beraz. 
Asko irabazi ditut, bai. Gazta eta sa-
gar tartarenak, besoa, torradak,
pastak, ... Zazpi edo zortzitan iraba-
zi ditut lehen eta bigarren sariak.
Gazta tartarekin irabazitakoa
zara, eta aurten ere gaztarena
egin behar. 
Bai, baina aurtengoa desberdin
egingo dut, aldatzea gustatzen
zaidalako. Parte hartzea da onena
eta, irabazten baduzu, noski, ho-
beto. 

Olarrain auzoko
festak ospatuko
dituzte
asteburuan

Igandeko Abraham Olano
trabesia izango da hitzordu
jendetsuenetakoa, baina
bestelakorik ere izango da

Erredakzioa

U rteroko datari eutsita, Tolosako
Olarrain auzoan jai giroa izango

dute asteburuan, gaurtik bertatik hasi-
ta. 
Auzoaren goxotasunerako hitzor-

duak izango dira gehienak, baina
igandeko Abraham Olano MTB zehar-
kaldi herrikoiak jendea elkartuko du. 

OLARRAINGO JAIAK 2019
URRIAK 25, OSTIRALA
21:30etik aurrera.Mus txapelketa
elkartean.
URRIAK 26, LARUNBATA
21:00.Auzo afaria elkartean,
trikitilariekin.
URRIAK 27, IGANDEA
09:30.XXXI. Olarraingo Abraham
Olano MTB zeharkaldi herrikoia,
Olarraingo Abraham Olano Peñak
antolatuta.
11:30.Hamaiketakoa. 
12:00.Haur jolasak. 
14:00.Bazkaria trikitilari eta
bertsolariekin. 

Casino elkarteak
eskerrak eman
nahi dizkie
tolosarrei
Erredakzioa

Casinoko kideek eskerrak eman
nahi izan dizkie pasa den astebu-

ruan Mikologika «arrakastatsua» iza-
ten lagundu zuten guztiei. Batetik, baz-
kideak eta laguntzen egondako guztiak
izan dituzte gogoan, eta bestetik, tolo-
sar guztiak, «urteurreneko Mikologika
jaialdia arrakastatsua izan da eta hori
euren laguntzari esker izan da». 
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«EGIN AHAL DUGUNA EGITEN ERE
EZ DIGUTE UZTEN, ETSIGARRIA DA»

IRATI AZKUE LEUNDA
ZAPOREAK PROIEKTUKO KOMUNIKAZIO ARDURADUNA

Larraulgo ostatuan, bihar, errefuxiatuen aldeko elkartasun
bazkaria egingo da Zaporeak proiektua laguntzeko; eguna
osatzeko ekitaldiak izango dira goizetik, kultur etxean.

Jon Miranda Larraul

Laurraulgoa bezalako ideiak gogo onez
hartzen dituztela aipatu du Irati Azkue
Leundak (Getaria, 1981), eta elkartetik,
ahal den neurrian, elkartasunezko eki-
menak edukiz jantzi eta errefuxiatuen
egoeraren berri emateko baliatzen di-
tuzte.
Zein lan egiten duzue Zaporeak
proiektuan?
Zaporeak proiektuak 2014an du jatorria
eta hasieratik izan du helburutzat erre-
fuxiatuak laguntzea, haiei janari duin
bat emanez. Proiektu ezberdinak gara-
tu izan ditugu orain arte, baina nagusi-
ki otordu duin bat eskaintzera bidera-
tzen dugu hemen Euskal Herrian egi-
ten dugun lana. Lesbos uhartean
gaude, Grezian, eta bertan dauden erre-
fuxiatuei otordu hori emateko sukalde
bat eraikitzea lortu genuen, hemen bil-
dutako funtsei esker. Sukalde horrek,
2.000 otordu eman ditzake asko jota,
horraino iristen baita gure ekoizpen
ahalmena. Esentzian hori da gure egi-
tekoa, errefuxiatuei laguntzea. Batetik,
haiei jaten ematen, eta bestetik, bizi du-
ten errealitatea hona ekarriz. 
Zein egoeretan bizi dira errefuxia-
tuak Lesbosen?
Gaur egun Moriako kanpamenduan ia
13.000 errefuxiatu daude, 3.000 lagu-
nentzako antolatuta dagoen espazio
batean. Bizi dituzten baldintzak ikara-
garriak dira. 2016an hasi zen afera eta
hiru urte pasa eta gero, egoera oraindik
ere okerragoa da. 
Zenbat errefuxiaturi bermatzen
diezue otordua kanpalekuan?
Errefuxiatuen artean egoera zaurga-
rriena dutenei laguntzeko egiten dugu
ahalegina. Ezin gara guztiengana iritsi.
Haurrek eta emakumeek bizi dute ego-
era zailena. Bizi diren gain populatuta-
ko kartzela moduko horietan 87 pertso-
nentzat dutxa bakarra egoten da eta
emakume asko bortxatu egiten dituzte.
Egoera jasangaitza da. 
Astez aste egoera aldatu egiten da eta

egoerara egokitzen joaten gara. Guk
otorduak prestatzen ditugu, baina gero

J. M.

LARRAUL
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko urriaren 25a

ez dugu espaziorik otordu horiek erre-
fuxiatuen artean banatzeko. Horretara-
ko lankidetzan jardun izan dugu Team
Humanity GKErekin. Duela gutxi el-
karte honek zuen espazioa itxi egin zu-
ten, aitzakia bezala jarrita ez zituela hi-
giene irizpideak betetzen. Non eta
13.000 biztanle pilatuta bizi diren kan-
pamendu batean? Elkarte honi espa-
zioa itxi diotenez, guk ez dugu prestatu-
tako otorduak non banatu. Haien bizi-
tza duinagoa egiteko aukera txikiena
ere atzera botatzen dute. Egin ahal du-
guna egiten ere ez digute uzten, etsiga-
rria da.
Epe motzera gauzak aldatuko direla
uste duzu?
Guk nahiago genuke lanik edukiko ez
bagenu; hobeto, existituko ez bagina.
Hala ere, ez dirudi Lesbosen epe motze-
an gauzak aldatuko direnik. Greziako
gobernuak legea aldatu du eta pertsona
migratu eta errefuxiatuentzako egoera
gogorragoa da. Giza eskubideak are eta

zapalduago dituzte orain. Adibide bat
emateko, hasieran errefuxiatuek hiru
egun pasa zitzaketen uhartean, eta
orain, urtebetetik bi urtera eman deza-
kete Lesbosen, beren egoera legalizatu
nahian eta beste ezer egitekorik gabe,
egonean. Jende uholde handia dago eta
astero mila lagun sartzen da irlara eta
atera, tantaka ateratzen dira. 
Bakartuta dauzkate gainera. Greziaz

hitz egin eta inork ez du buruan horre-
lako egoerarik. Hirigunetatik aparte
dauzkate, Europako bizitza estilotik
urrunduta. Edukiontzi modukoetan
bizi dira eta irailaren 30ean, Moriako
kanpamenduan zortzi edukiontzik su
hartu zuten. Kanpalekutik 4.000 lagu-
nek atera behar izan zuten eta orain lu-
rrean bizi dira, olibondo batzuetan,
oraindik ere egoera prekarioagoan eta
negua gainean dutela.
Zaporeak proiektuan zein garran-
tzia dute boluntarioek?
Boluntarioena da Zaporeak elkartearen
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oinarria. Proiektua ez legoke martxan
boluntario gabe. Harrera oso positiboa
dugu jendartean eta boluntario geroz
eta gehiago batzen ari zaizkigu. Intxau-
rrondon sortu zuten proiektua zazpi
pertsonek, elkarte gastronomikoetan
sukaldari aritzen zirenek. Zazpi lagun
horiek osatutako sarea ikaragarri zabal-
du da. Lesbosera boluntario bezala joa-
teko 700 pertsonako itxaron zerrenda
dugu elkartean. Delegazioak zabaltzen
gabiltza eta Gasteiz, Iruñea, Zarautz,
Debabarrena eta Bilbon dauzkagu egoi-
tzak gaur egun, Intxaurrondokoaz gai-
nera. Iparraldean ere badago interesa
beste ordezkaritza bat abiatzeko.
Nondik sortu zaizue Larraulgo eki-
mena antolatzeko aukera?
Beste hainbatetan bezala dei bat jaso
genuen bulegoan. Zirta jatetxe ostatuko
Iker Urangak hots egin zigun proposa-
mena eginez. Elkartasun bazkari bat
prestatu nahi zuela esan zigun eta guk
beso zabalik hartu genuen. Giro goxo
batean bazkaria osatzeko Zaporeak el-
kartetik beste hainbat ekimen antolatu
ditugu.
Besteren artean arrantzarako sarez
osatutako poltsen tailerra antolatu
duzue.
Zarautzen dagoen taldeak bere ekarpe-
na egiteko, arrantzarako erabiltzen di-
ren sareen arrastoak berreskuratu eta
poltsak sortu zituzten, 0 zabor eta plas-
tikorik gabeko politikari jarraituz.
Egun batez arrantzarako sarearekin
osatutako poltsa hauek, Moriako kan-
pamenduan gure janariak partitzeko
erabiltzen diren plastikozko poltsak or-
dezkatu zituzten. Zarauzko lagunak La-
rraulera gerturatuko zaizkigu eta pol-
tsak egiteko tailerra emango dute
11:30etik aurrera. Familian egiteko
ekintza izango da.  Eguna osatzeko, era-
kusketa bat jarriko dugu errefuxiatu
kanpamenduetako irudiekin eta hitzal-
di bat emango dute gure kideek
12:30ean. 
Gero dator bazkaria. Zein menu
izango da?
Zizka-mizkak aurrena, muskuiluak zir-
tan eginda, txangurro hostorea Natua
saltsarekin, bakailaoa bizkaitar erara
zirtan, euskal txerri saiheskia zirtan eta
gazta tarta. Elkartasun bazkaria izango
da eta 30 euroko prezioa ordaindu be-
harko da. Lortutako dirua Zaporeak
proiektura bideratuko da. 40 lagunen-
tzako tokia da eta aurrez egin beharko
da erreserba, 943 69 18 55 telefonoan. 
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Igandean azoka bana,
Leaburun eta Belauntzan

Irati SaizarArtola

Goizean zehar, bertako nahiz kan-
poko produktuak erosteko aukera

izango da Leaburun. Hamaikagarren
urtez jarraian antolatu dute Azoka
Eguna iganderako. 10:00etan emango
diote hasiera eta 14:00ak bitarte giroaz
gozatzeko aukera izango du bertara-
tzen denak.

Mota guztietako produktuak izango
dira eskuragai igandean. Herritarrek
ere jarriko dute euren aletxoa: herriko
baserritarrek postuak jarriko dituzte. 

Goizean zehar, bestalde, ez da asper-
tzeko astirik izango, izan ere, zuzeneko
erakustaldiak izango dira tartean-tar-
tean. Besteak beste, koadro bat margo-
tuko dute momentuan bertan. Beste-
tik, gatza nola egiten den erakutsiko
diote bertaratzen den orori. Kulturari
ere tartea eskainiko diote, eta Arrain
mutanteak ipuinaren aurkezpena egi-
teko aprobetxatuko dute. Azkenik, an-
tolatzaileek jakinarazi dutenez, sukal-
de txiki bat jarriko dute, eta bertako
produktuekin zuzeneko sukaldaritza
egiteko tartea hartuko dute. 

Belauntzan egun osoko festa
Aurten ere prestatu dute Azoka Eguna
Belauntzan. Urriaren azken asteburua,
igandea, baliatuko dute horretarako.
Goizean zehar izango da azoka, eta

Leaburun goizean egingo
dituzte ekitaldiak eta egun
osoko egitaraua antolatu dute
iganderako Belauntzan

arratsalderako hainbat egitasmo pres-
tatu dituzte.

10:30ean emango zaio hasiera azo-
kari eta postuak frontoian jarriko di-
tuzte; mota guztietako produktuak es-
kainiko dituzte. Bestalde, goizean ze-
har, Belauntzako baserrietako abereen
erakusketa jarriko dute plazan.  

Postuak eguerdian kenduko dituzte,
baina festak jarraitu egingo du.
17:30ean, Minimaliaren eskutik, ma-
haiko jokoak izango dira adin tarte
guztientzat. Horren ostean, 18:30ean,
The Funes Troup konpainiak zirku
ikuskizuna eskainiko du.

Eguna borobiltzeko,ikuskizunaren
ondoren, mahaiaren bueltan eseriko
dira: saiheski jana izango dute. 

Belauntzako Udalak herritarrak eta
inguruko guztiak gonbidatu nahi ditu
egun horretan parte hartzera. 
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Kirolak
Gazteen emaitza «oso
onak» Euskadikoan 

Imanol Garcia Landa 

Tolosa Atletismo taldeak Kluben
Arteko Euskadiko Txapelketan

20 urte azpiko mailan lehen postua
lortu du emakumezkoetan zein muti-
letan, eta 16 urte azpikoetan hiruga-
rren postua lortu du emakumezkoe-
tan eta laugarrena mutiletan. «Kon-
tuan hartuta 2018-2019 denboraldia
oso luzea izan dela, eta irailean hasi
genuela denboraldi-aurrea, oso onak
izan dira lortu ditugun emaitzak»,
esan du Maddi Lillo zuzendari tekni-
koak. «Atleta guztiek dena eman dute
emaitza horiek lortzeko. Denboraldia
hasi besterik ez dugu egin, eta markei
ez diogu begiratu». 
20 urte azpikoen mailan, emaku-

mezkoetan «ondo» ariko zirela espero
zuten. «Taldea oso indartsua da eta ia
bajarik ez zegoen. Gizonezkoetan le-
hen postua lortzea izan zen ezustekoa,
taldea osatzeko arazo dezente izan ge-
nituelako», zehaztu du Lillok. Bestal-
de, 16 urte azpiko mailetan orokorrean
izan zen maila nabarmendu du. 
Klub bezala horrelako emaitzak lor-

tzea «oso garrantzitsua» dela dio Li-
llok. «Guri klub bezala horrelako txa-
pelketak izugarri gustatzen zaizkigu,
hor ikusten delako talde bezala dugun
giroa, eta gure arteko harremanak in-
dartzeko balio dutelako». Azkenik tal-
deko gazteak «indartsu» datozela na-
barmendu du: «Talde nahiko gaztea
dugu eta horrelako emaitzak lortzen
direla ikustea oso positiboa da».

Asteburuan jokatu zen txapelketan parte hartutako atletak eta prestatzaileak. ATARIA

Frontenis txapelketan izen
ematea zabalik dago 
Berrobi.Berrobiko XXVIII. Ion
Ander Izagirre Frontenis Txapel-
keta gainean da. Azaroaren 16tik
abenduaren 1era bitarte jokatuko
da. Izena azaroaren 5a bitarte
eman daiteke, 5 euroren truke. Be-
rrobiko Iriarte Jatetxean eta Tolo-
sako Aralar Camp Base dendan
eman daiteke izena. 

Errebote plazan, Enrique
Abril Txapelketaren finala
Amasa-Villabona. Aurreko aste-
buruan euria dela-eta bertan behe-
ra gelditu behar izan eta gero, igan-
de honetan jokatuko dute Enrique
Abril Errebote Txapelketako fina-
la, eguraldiak oraingo honetan la-
guntzen badu, behintzat. Villabo-
nako Errebote plazan jokatuko da
partida, Zubieta eta Noizbait talde-
en artean, 11:00etan.

Bote luzeko finalarentzat
bigarren aukera igandean 
Bote luzea.Bote Luzeko Euskal
Herriko Txapelketako finala ber-
tan behera geratu zen aurreko as-
teburuan eguraldi txarragatik.
Igande honetan berriro saiatuko
dira, eguraldiak uzten badu. Berri-
zen izango da finala, 12:00etan.
Bizkaia eta Gipuzkoa 2 taldeak ari-
ko dira txapelaren bila. Gipuzkoa 2
taldean Larraulgo eta Asteasuko
hainbat pilotari daude. 

Bere hirugarren urtebetetzeko oroitzapen meza IGANDEAN 
izango da, eguerdiko 12:30ean, Azpeitiko PARROKIAN.

AZPEITIA, 2019ko urriaren 25a

Magalean hartuta
belaunaren gainean

hantxe jolasten ginen
era bikainean

nahiz eta orain zauden
zeru urdinean

betiko joan zerala
gaude jakinean

zure laztan goxorik
hartu ezinean.

Manuel Agirre Esnal 
‘OANDA’

HIRUGARREN URTEBETETZEA

Zure bilobak: Iker, Beñat eta Anuk.
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@Tolosaldeakirol

Partida erabakigarriak Peña, 
Jaka eta Artolarentzat kaiolakoan 

Imanol Garcia Landa 

Lehen mailako Lau eta Erdiko Pilo-
ta Txapelketa hil edo biziko neur-

ketetara iritsi da. Final-laurdenetako
ligaxkaren hirugarren eta azken jardu-
naldia dago jokoan asteburu honetan.
Eskualdeko pilotarien artean Jokin
Altunak lortu du dagoeneko txartela,
eta Iñaki Artola eta Erik Jaka astebu-
ruan saiatuko dira hori bera lortzen. 
Lehenengoa lehian sartzen Artola

izango da. Ezkurdiaren aurka gaur du
partida, 20:30ean, Balmasedan. Bai
ala bai irabazi beharra du alegiarrak,
eta Laso eta Bengoetxearen artekoan
zer gertatzen den ere eragina izango
du sailkapenerako. Artolak irabazi eta
Ezkurdiak 14 tanto edo gutxiago egi-
ten baditu, aurrera egingo du alegia-
rrak. Txapelketako helburuetako bat
lortu du Artolak, azken jardunaldira fi-
nalerdietara pasatzeko aukerekin iris-
tea. «Hori lortu dut, baina orain parti-
da konplikatua dut Ezkurdiaren aur-
ka», esan du. «Eskuetatik nahiko justu
nabil. Aurreko partidetan ere ez naiz
inoizko ondoen sentitu, baina saiatu-
ko gara horri buelta ematen eta dena
ematera aterako gara». Partida batean
edozer gauza gertatu daitekeenez, «es-
perantzarekin» dagoela dio alegiarrak.
Partida irabaztera aterako dela gaine-
ratu du, eta ez duela pentsatuko Ez-
kurdia zenbat tantotan utzi behar
duen. «Ahal dudan ondoen jokatu
nahi dut. Nire jokoa egitera aterako
naiz, eta hori lortzen badut, gero eto-
rriko dira aurrera pasatzeko eta ez pa-
satzeko kontuak». 
Bere aldetik, Erik Jakak igandean

izango du partida Peio Etxeberriaren
aurka, Tolosako Beotibar frontoian,
17:00etan. Jaialdiko bigarren partida
izango da berea, eta irabazten duenak
egingo du aurrera. «Kanporaketa mo-

duan gelditu da partida», esan du li-
zartzarrak. «Oso garrantzitsua zen ni-
retzat hirugarrengo jardunaldi hone-
tara aukerekin iristea. Ez dut beste
emaitzen zain egon behar eta pozik
nago alde horretatik». Fisikoki «oso
ondo» iritsi dela dio Jakak: «Txapelke-
ta guztian lesioek errespetatu naute,
eskuak  ondo ditut eta nik uste dut txa-
pelketa guztian egin ditudan partidak
onak izan direla. Aurreko astean gal-
tzea tokatu zitzaidan, baina kontuan
izanik zeinen kontra galdu nuen eta
partidan zehar emandako itxura, kon-
tentu egoteko arrazoiak baditut eta
konfiantzarekin iristen naiz igandeko
partidara». 
Beotibarko jaialdiko lehen partida

jokatuko du Jon Ander Peña tolosa-
rrak. Promozio mailako Lau eta Erdiko
txapelketaren finalerdia izango da,
Egiguren V.aren aurka. «Partida gogo-
rra izango dela aurreikusten dut, eta
piloteoan akats gutxienak egiten due-
nak partida eramango du», esan du to-
losarrak. «Egiguren oso gaztea da, bai-
na gauzak oso ondo egiten dituena, eta
aurkari handiei irabazi diena». Hain
justu, Egigurenek duen tenplea nabar-
mendu du Peñak: «Teknikoki eta tak-
tikoki bere paperetik ateratzen ez den
pilotaria da». Saketik hasita, abiadura
ematen saiatuko dela esan du Peñak,
eta gero, ahal duenean, tantoa amai-
tzen. Errestoan, Egigurenek ez dezala

Erik Jaka, aurreko asteburuan Altunaren aurka jokatutako partidan. JOSU ARTUTXA

Kirolak

airez errematerik egiten saiatuko da
tolosarra. Fisikoki ondo iristen dela
gaineratu du: «Udan geldi egon naiz,
baina sentsazio onekin jokatu dut
orain arte txapelketa eta sentsazio
onekin noa partidara». 

Migel Soroaren Oroimenezkoa
Ogi Berri-Soroaren Oroimenezko Txa-
pelketaren lehen jardunaldia jokatu
zen aurreko asteburuan. Nagusien
mailan eskualdeko lau pilotariren ar-
teko lehia ikusi zen. Eneko Labaka eta
Xabier Telletxea albizturtarrek 22-13
irabazi zioten Xabi Zubiria berrobita-
rrari eta Aratz Irazustabarrena alegia-
rrari. Eguneko protagonista nagusia,
ordea, Unai Alberdi izan zen. Etorki-
zunen mailako partidan, Antton Ape-
zetxea lagun zuela, 15 tanto egin zi-
tuen azpeitiarrak. 22-8 izan zen azken
emaitza, Aitor Zabala eta Aratz Olide-
nen kalterako. Jubeniletan, Iker Zu-
beldia-Jakes Elosegi nagusitu ziren
22-11, Iker Egiguren-Eneko Zalakai-
nen aurka. 
Asteburu honetan, igande goizean

jokatuko dituzte partidak, 10:30ean
hasita, Beotibar frontoioan. Jubenile-
tan, Alonso-Ugartemendia eta Nal-
daiz-Egaña neurtuko dira; etorkizune-
tan, Olaetxea-A. Garmendia eta J. Al-
berdi-M. Etxeberria lehiatuko dira; eta
nagusietan, Zubizarreta-Uriondo eta
A. Ugalde-J. Altuzarra. 

Jon Ander Peñak promozio
txapelketako finalaren bila
joango da; Jakak eta Artolak
finalerdietara pasa nahi dute
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LAUBURU IBARRA
San Juan
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Urriak 26, larunbata, 18:30ean. 
Ibarrako Belabieta kiroldegian.

Otxartabe
LASKORAIN
Areto futbola. Bigarren B Maila. 
Urriak 27, igandea, 13:15ean. 
Bilboko Txurdinagako kiroldegian.

AT Revellin
TOLOSA CF
Futbola. 1. Maila Nazionala. 
Urriak 27, igandea, 12:00etan.
Logroñoko  Prado Viejo zelaian.   

TOLOSA CF
Vitoria
Futbola. Hirugarren Maila. 

Urriak 27, igandea, 16:30ean. 
Tolosako Berazubi zelaian. 

Ereintza Aguaplast
TOLOSA CF ESKUBALOIA
Eskubaloia. 1. Maila Nazionala. 
Urriak 26, larunbata, 19:30ean. 
Errenteriako udal kiroldegian.

REDLINE MEKANIKA TAKE
Tecnun-Askatuak
Saskibaloia. Gizonezkoen 1. Maila. 
Urriak 26, larunbata, 18:00etan.
Tolosako Usabal kiroldegian.

Añorga Saskibaloia
TAKE
Saskibaloia. Emakumezkoen 
1. Maila.  Urriak 26, larunbata, 
20:00etan.  Donostiako 
Benta Berri  kiroldegian.

TALDE NAGUSIEN AGENDA

Olarraingo inguruetaz mendi
bizikletan gozatzeko proba
I. Garcia Landa Tolosa

O larrain auzoko festen barruan,
XXXI. Abraham Olano Mendi Bi-

zikleta Trabesia Herrikoia egingo da
igande goizean. «Bere garaian batzuk
hasi ziren auzoko festetan zerbait an-
tolatzeko asmoz, eta 31. aldira iritsi
gara», esan du Ekaitz Izagirre antola-
kuntzako kideak. Abraham Olano
Peñak antolatzen du martxa, eta
peñak berak bere egoitza Olarraingo
Lagunarte elkartean du. Abraham
Olano txirrindulari ohiak parte hartu
izan du eta antolakuntzan ere aritzen
da. Aurten, baina, ezingo du parte har-
tu, kanpoan baita. Antolakuntza tal-
dean dozena bat lagun daude, eta ho-
rrez gain laguntza eskatu egin behar
izaten dute, Izagirrek azaldu duenez:
«Ibilbidea da lan gehiena ematen due-
na. Basoetako bideak ez dira garai ba-
tean bezala ibiltzen, eta ibilbidearen
zati handi bat urtero garbitu behar iza-
ten dugu». 

Proba 09:30ean hasiko da, eta izena
eman nahi duenak aukera du horreta-

rako auzoko elkartean, 08:00etatik
09:00etara. 14 urtetik gorakoek parte
hartu ahal dute mendi bizikleta mar-
txan. Federatuek 10 euro ordainduko
dituzte eta federatu gabe daudenek 15
euro. Ez dela lehiaketa gogora ekarri
du Izagirrek: «Martxa bat da eta, beraz,
ez da inongo sailkapenik egiten. Buka-
eran hainbat produkturen zozketa egi-
ten da». 

Parte hartzaileak Olarraindik atera-
tzen dira eta Tolosako herrigunetik

Orain bi urteko trabesiaren une bat. JOSU ARTUTXA

itzuli bat eman ondoren, Olarrainera
itzuli eta hortik Korteta landaetxera
igotzen dira eta handik Urkizu aldera.
Ondoren, Dama-Iturrira jaisten dira,
eta berriro Kortetara itzuli eta Albiztur
aldera joaten da. Ibilbide motza egin-
go dutenak, zuzenean Urkizura igoko
dira, eta ibilbide luzea egingo dutenek
Urkizura iristeko beste bide bat hartu-
ko dute Hernioko pistatik barrena.
Ibilbide luzekoek 32 kilometro eta
1.100 metro aldapan gora izango di-
tuzte, eta ibilbide motzekoek 26 kilo-
metro eta ia 900 metro aldapan gora
egingo dituzte. «Saiatzen gara denon-
tzako moduko ibilbide bat bilatzen»,
esan du Izagirrek. «Feedbacka oso po-
sitiboa izaten da. Ez da oso luzea, eta
saiatzen garena da ibilbide gehiena bi-
dexketatik izaten». 
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4 0 segundoro norbere boron-
datezko heriotza bat jazotzen
da munduan. Honela, urtean
800.000 pertsona inguru sui-

zidatzen da. Gurera ekarrita, Euskal
Herrian, urtean, 300 norbanakok egi-
ten dute bere buruaz bes-
te; hots, gutxienez bi egu-
nez behin suizidatzen da
pertsona bat gure artean.
Adituek zabaldutako da-
tuek diotenez, suizida-
tuen kopurua trafiko-is-
tripuetan hildakoen bi-
koitza da, kontuan
izanik, gainera, erregis-
tro-prozeduretan mugak
daudela, eta, beraz, suizi-
dioaren kuantifikazioan
akatsak ager daitezkeela. 

Edonola ere, datuok, izebergaren
ageriko izotz-gaina besterik ez dira.
Izan ere, suizidioaren inguruan ager-
tzen ari diren datu eskandalagarriek,
gure osasun mentalaren zaintzak pai-
ratzen duen eskasia agerian uzten du.

Suizidioaren datuek eri-
tasun emozional kolekti-
bo batez hitz egin beha-
rrean jartzen gaituzte; ho-
rixe baita suizidioa egun,
gizarte-arazoa. Osasuna-
ren Mundu Erakundeak
(OME) osasun publikoa-
ren arloko arazoen artean
lehenetsi du suizidioa,
eta norabide berean, aur-
ten, EAEko Osasun Sailak
Euskadin suizidioa prebe-
nitzeko kanpaina jarri du

NORA URBIZU
AROZENA

ANTROPOLOGOA

12

Gutxien desiratzen den
heriotza, desiratutako
heriotza bera

abian, 9 arlotan eragingo duten, 57
neurri ezberdinekin. 
Suizidioaren historiaren ibilbidea

askotarikoa izan da herrialde eta garai
ezberdinen arabera; honela, hainbat
modutara tratatua izan da erlijio-si-
nesmen eta gizarte- eta kultura-ingu-
runearen barruan. Suizidioa hilketa
gisa hartu da, baita bekatu edo buru-
gaixotasunarekin erlazionaturiko
ekintza gisa ere. Ekintza honen ingu-
ruan barneratu dugun estigma edo de-
sondra, ez da ahuntzaren gauerdiko
eztula izan. Bada, aitor dezagun
behingoz, oraindik ere erlijioaren, jus-
tiziaren eta iraganeko giza jarreren
hainbat ikuspuntuk eragina dutela

guregan. Ikusi besterik ez dago, boron-
datezko heriotzak bere inguruan sor-
tzen duen isiltasuna eta deserosotasu-
na. Suizidioaren aurrean beste aldera
begiratzen da, errespetuzko edo mes-
pretxuzko jarreraz, baina finean, bere
buruaz beste egin nahi izan duenaren
begirada eta bere familiartekoena
saihestuz. 

Isildutako drama da suizidioa gure
gizartean. Kasu gehienetan, suizidio-
ak sentimendu bizia, errukia eta ar-
buiatze sakona sortzen ditu; adoreare-

‘Berria’ egunkaritik jasotako infografia (2019-01-24)

Suizidioari buruz asko
eztabaida genezake; baina ez
dugu egiten. Eta egindakoan,
ez al dira ideia nahasiak sortzen?

Isiltasunaren estrategiek
fruiturik eman ez duten
honetan, gai korapilatsu
honekiko dugun begirada
aldatu beharrean gaude

Ikusmira (n)
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kin zein koldarkeriarekin modu ber-
dintsuan lerratzen dugularik. Ahope-
ko eskandalu gisa barneratuko dugu.
Suizidioari buruz asko eztabaida ge-
nezake; baina ez dugu egiten. Eta
egindakoan, ez al dira ideia nahasiak
sortzen? Batetik, norbanakoaren as-
katasun gisa aitortzen duten ideiak
datozkigu gogora. Bestetik, ezin daite-
ke ukatu, kontra-natura gisa ulertzen
den ekintza honek sortzen duen sen-
timendua, eta, ondorioz, mespretxa-
tzea. 
Suizidioa ez da askatasun arazoa,

sufrimendu arazoa baizik, eramane-
zina den minarena: bizitzari, herio-
tzari baino beldur handiagoa izatea-
rena. Bere buruaz beste egitea erabaki
duenak ez du heriotza bilatzen, edo ez
hori bakarrik; batez ere, sufrimendua-
rekin amaitu nahi du. Suizidioak oi-
naze handi bati erantzuten dio, izan
emozionala, burukoa edo fisikoa. 

Suizidioaren inguruko informazioa
bahitu egiten dugu. Isiltasunaren lege
honek, ordea, ez du suizidio-datuetan
eraginkortasun positiborik izan. Area-
go esan genezake, lege honen arabera,
suizidioa are tabuago bihurtu eta mito
ugariz jantzi da. Mito horien artean
bada informazioak suizidio kopurua
handitzen duela dioen ideia. Honela,
Werther efektua da hipotesi hau ba-
besten duena. Aitzitik, Papagenoefek-
tua ere aipatu behar da, zeinaren ara-
bera, informazio zuzen eta ardura-
tsuak suizidioaren prebentzioan
eragina duen. Isiltasunaren estrate-
giek fruiturik eman ez duten honetan,
gai korapilatsu honekiko dugun begi-
rada aldatu beharrean gaude. Morbo-
rik gabeko kazetaritza-lan eta diziplina
anitzetako ikerketak behar ditugu, uler-
tzeko, laguntzeko eta ahal balitz, saihes-
teko gutxien desiratzen den heriotza,
desiratutako heriotza bera, alegia. 
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Madrilen bost urtez dantza klasikoko ikasketak egin ditu, garaikidearekin
batera, Julen Rodriguez dantzari alegiarrak; orain, bueltan da, eta

Errenteriako Dantzaz konpainian dabil. Bihar, Lasarten dantzatuko du.

Eneritz Maiz Etxarri

J ulen Rodriguez gazte alegiarrak bost urte eman ditu
dantza klasikoa ikasten Madrilen. Eta dantza garai-
kidea ikasteko ere baliatu du. Ikasketak amaituta,

Alegiara itzuli da eta Errenteriako Dantzaz konpainiarekin
dabil batetik bestera, dantzan.
Nor da Julen?
Alegian jaio nintzen eta gaur egun dantzaria naiz Errente-
riako Dantzaz izeneko konpainia batean. Madrilen egin di-
tut ikasketak, eta aurten behintzat, herrira bueltatzea toka-
tu zait. Gustura nago. Pixkanaka-pixkanaka dantza mun-
duan etorkizuna bilatu nahian nabil. 
Urte batzuk atzera egin, eta noiz hasi zinen dantzan
lehen pausu horiek ematen. 
Oso gazte hasi nintzen. Tolosako Udaberri dantza taldetik
etortzen ziren herrira dantza erakustera, eta ni bost urtere-
kin apuntatu nintzen herriko beste neska eta mutil batzue-
kin batera. Taldetxo bat egin genuen. Pixkanaka mutil guz-
tiak taldetik joaten hasi ziren, eta gutxi gelditu ginen. Sei
bat neska, eta ni nintzen mutil bakarra. 
Dantza talde horrek, gerora, Sutarri dantza taldearen

izena hartuko zuen. Gogoan duzu zenbat urtez aritu
zinen bertan dantzan?
Nik uste dut bost edo sei urte pasa nituela. Aurrerago, Uda-
berriko irakasleak beharrean, Villabonako Oinkarikoak
etortzen hasi ziren. Urte batean, irakasle batek esan zidan,
Alegian mutil bakarra nintzenez, Villabonan mutil talde
bat ari zela osatzen eta ea joan nahi nuen. Nik baietz esan
nion. 
Orain moduan, gustuko zenuen dantza?
Hori da.  Beti izan dut gustuko dantzatzea.
Nola gogoratzen dituzu Sutarri dantza taldeko urte
haiek?
Oso ondo, egia esan. Dantzari txiki asko egiten genituen in-
guruko beste herrietara joanda. Beste herrietako dantza-
riak ezagutzen genituen. Eta herriko lagunekin oso harre-
man estua izan dut beti, eta orain ere bai. Gaur egun man-
tentzen ditut lagun horiek, eta asko gogoratzen gara garai
haietaz. 
Herriz herri mugitzen zineten?
Bai, ez asko, baina mugitzen ginen inguruko herrietara.
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ENERITZ MAIZ

«KONPAINIA
HANDIAGO BATEAN

ARITZEA GUSTATUKO
LITZAIDAKE»

JULEN RODRIGUEZ
DANTZARIA

Garrantzitsuena herriko festetan dantza egitea iza-
ten zen?
Bai. Herriko festetan eta sanjoanetan ere bai. Dantzari Txi-
ki eguna ere antolatzen genuen, eta hori ere garrantzitsua
izaten zen. Gu izaten ginen herrikoak, eta herrian ere dan-
tza ondo egiten zela erakutsi behar izaten genuen.
Astean zenbat aldiz elkartzen zineten orduan?
Astean behin izaten genuen dantzako entsegua. 
Umetatik garbi zenuen dantzari izan nahi zenuela?
Dantza gustatu, beti gustatu izan zait, baina ez nuen dan-
tzari izan nahi.
Ez?
Ez. Bueno, ez nekien. Gero, aurrerago konturatu nintzen. 16
urterekin, Tolosan, bigarren batxilergoan nengoela klasikoa
egiten hasi nintzen. Eta irakasle batek esan zidan, dantzan
maila altuagoan jarraitu nahi banuen kanpora joan beharko
nuela. Nik Madril topatu nuen, baina 16 urteak bete nituen
arte ez nintzen jabetu benetan hori egin nahi nuela. 
Aipatu duzu mutil bakarra geratu zinela taldean. Su-
fritzea tokatu zaizu dantzan aritzeagatik?
Sufritu, sufritu ez, eta ez du zertan, baino bai konturatzen
nintzen desberdina nintzela. Herrian, besteek, futbola, pi-
lota,... beste kirol batzuk egiten zituzten, eta nik, berriz,
dantza. Alde horretatik, beti, ezberdina nintzen. Txikitan
bai izan nituen estualdi batzuk lagunekin dantza egiten
nuelako. Gerora, gaizki egon nintzen lagun horiekin ere
oso ondo eman naiz, eta ez dut inongo arazorik eduki.

Noizbait pasa zitzaizun burutik dantza uztea?
Momentuan ez dakit, baina ez zait iruditzen burutik hori
pasa zitzaidanik.
Oraindik ere normalizaziora iristeko asko dago egite-
ko, ezta?
Bai, bai. Egin dugu tarte bat, baina oraindik ere asko geldi-
tzen da. Orain herriko ama asko etortzen zaizkit esanez
‘nire semeari dantza asko gustatzen zaio, baina lagunek
esaten diete dantza ez dela mutilentzat’. Animatzen dituz-
tela jarraitzeko, baina, gaur egun, oraindik, presio sozial
horregatik askok atzera egiten dute. 
Zu, orokorrean, ondo tratatua sentitu zara?
Bai. Izan nituen urte batzuk zail samarrak, eta pixka bat
baztertua sentitu nintzenak. Baina, gero ondo.
Taldeak ondo babesten zintuen?
Bai, bai. Taldeak oso ondo. Herri txiki bat ginen eta oso gu-
txi ginen. 
Agian, horregatik da zailagoa.
Bai, horregatik da zailagoa, bakarra nintzelako. Baina, aldi
berean, errazagoa da; gutxi ginen, eta beti, konpontzen bu-
katzen genuen. 
Bat gehiago zinen?
Bai, bat gehiago nintzen eta gaur egun ere horrela senti-
tzen naiz erabat.  
Eta, gaur egun, nola bizitzen edo ikusten duzu mutil
dantzarien egoera? Zerbait aldatu da?
Bai, nik uste dut zerbait aldatu dela, eta mutil gehiago ibil-

a014-019_ataria_Diseinua  2019/10/23  15:48  Página 2



16

tzen dela dantzan. Alegian bertan mutil dantzari gehiago
atera dira. Oraindik ere ez da futbolean aritzea bezala, bai-
na nik uste dut aurrerapauso bat egin dela.
Zein gomendio emango zenioke hor dantzan dabilen
mutil txiki horri?
Nik uste dut ausarta izan behar dela, eta benetan gustatzen
bazaizu, horri eutsi egin behar diozula. Azkenean, horrek
egingo du jendeak normaltzat hartzea. Zenbat eta gehiago
izan, eredua gara hurrengoentzat, atzetik datorren mutil
horrentzat, eta horrela lortuko dugu zerbait arruntagoa
izatea.  
Alegiako Sutarri taldetik Villabonako Oinkarira egin
zenuen salto.
Hamaika urte edo izango nituen. Mutil talde bat ari zen
osatzen, eta mutil asko ginen. Hamabi bat. Villabonan
asko ikasi nuen eta asko hobetu nuen. Villabona oso ondo
gogoratzen dut. Mutil asko ginen, lagun berriak egin ni-
tuen bertan, bidaia asko egiten genituen eta aukera asko
eskaini zizkidan Villabonak. Eta Villabonara joan ez ba-
nintz, ez nintzatekeen Tolosan dantza klasikoa egiten ha-
siko. 
Suelto txapelketetan ibiltzen nintzen, eta klasikoa egi-

ten hasi nintzen, txapelketa horietan, teknika garbitzeko
eta hobetzeko. Eta azkenean gustatu egin zitzaidan klasi-
koa, bestela, nik uste, ez nintzela hasiko. Hamasei urtere-
kin eman nuen aldaketa.
Eta klasikoan zer?
Asko ikasi nuen, eta Errenterian bost eguneko ikastaro txi-
ki bat egin nuen. Madrileko irakasle bat etorri zen, eta hark
esan zidan nahi banuen jarraitzeko; baneukala lana egite-
ko materiala nolabait. Gaitasuna nuela ikusi zuen nonbait,
eta Madrilera joateko animatu ninduen, eta hor hasi nin-
tzen bila.   
Batxilerreko ikasketak bukatu ostean egiten duzu
Madrilerako jauzia?
Bai, hori batxilergoa egiten ari nintzela izan zen. Selektibi-
tatea egin nuen, eta gero, irailean,
Madrilera joan nintzen froga egitera.
Probatzera joango naiz esan nion
neure buruari, eta ez nuen espero es-
kola batean sartzea, baina lortu egin
nuen. 
Zer nolako froga pasa behar izan
zenuen Madrileko eskolan sartze-
ko?
Hasteko klasikoko froga bat egin zidaten. Nik gauza asko
ez nekizkien egiten, urtebete baino ez nuen eman Tolosan,
bi orduz, klasikoa egiten, eta  Madrilen jendeak jada asko
zekien. Froga hori nahiko zaila izan zen. Gero, musika fro-
ga bat egin zidaten. Eta gainditzea lortu nuen. 
Zein ikaskide izan dituzu?
Klasikoa egiten hasteko ni dagoeneko nahiko heldua nin-
tzen. 17 urte nituen joan nintzenean, eta orduan, nire ikas-

kideek 13-14 edo 15 urte zituzten. Hasieran gaztetxoekin
aritu nintzen, baina helduagoak egin ginenean oso ondo.
Orain, oso lagunak gara. Bakoitza munduaren punta bate-
an dago, baina jarraitzen dugu harremana izaten.
Zenbat urte pasa dituzu Madrilen?
Bost urte. 
Eta erraza izan da?
Bueno, beti izaten dira momentu zailagoak, baina gusta-
tzen bazaizu ez da lan handia horretara jartzea. Joaten
zara, eta egin egiten duzu. 
Ideia bat egiteko. Zenbat ordu dantzan?

Klasikoko ikasketak egin ditut, baina aldi
berean, arratsaldetan, garaikidea egiten
nuen. 09:00etatik 14:30era, eta arratsal-
detan beste 3-4 ordu egiten nituen. Zortzi
ordu bai gutxienez, eta gehiago ere bai.
Behatzek eta oinek nola bukatzen
dute hainbeste ordu dantza egin eta
gero?

Okerrena hasieran izaten da. Agian udan bi hilabetez edo
geldirik egon, eta gero hasten zarenean. Babak ateratzen
dira, edo azazkalak erortzen dira, puskatu, odola...
Horrek mina emango du.
Bueno, ez pentsa. Ematen du, baina gero behin dantzan
hasten zarenean ez zara konturatzen mina ematen duen
edo ez. 
Nolako esperientzia izan da 17 urterekin Alegiatik
Madrilerako bidea egitearena?
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« Zenbat eta mutil gehiago
izan, eredua gara
hurrengoentzat, atzetik
datorren mutil horrentzat»
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Oso-oso ona. Aurreneko urtean erresidentzia batean egon
nintzen, eta oso lagun onak egin nituen. Nire ikaskideak
oso txikiak ziren, baina erresidentzian zeudenak nire adi-
nekoak ziren. Dena ez da dantza, eta parrandak, eta batez
ere, Alegiatik Madrilera mundua ireki zitzaidan. Hiri han-
di bat, metroa, aukera mordo bat kulturalki,... eta oso gus-
tura. Eta gainera, han nire interes bereko jendea topatu
nuen. Eta hango lagunak oso onak direla esango nuke. 
Madrilera joango zinela esatean, zer esan zizuten
etxekoek eta lagunek?
Etxean kostatu zitzaien. Hasieran ez zuten sinesten, nik
inoiz ez nuen esan dantza egin nahi
nuenik ere. Eta bat-batean, egun bate-
tik bestera, hori esan nien eta denbora
pixka bat behar izan zuten asimilatze-
ko, baina gero ondo. Eta orain oso
ondo, nahi dudana egin dudala eta
pozten direla esaten didate. Eta lagu-
nekin batere arazorik ez. Gainera, Ma-
drilen etxea. Aitzakia ona.
Zein dantza mota duzu gustuko?
Ni Madrilera klasikoa egiteko asmotan joan nintzen, eta
klasikoko karrera bukatu dut. Baina han nengoela dantza
garaikidea aurkitu nuen, eta asko gustatu zitzaidan, eta ho-
rregatik hasi nintzen arratsaldetan garaikidea ikasten. Bi
horiek dira nire aukeraketa. Baina agertoki batean egiteko,
berriz, gustukoago dut dantza garaikidea. Klasikoa gusta-
tzen zait, egunero, errutina moduan, forma mantentzeko

eta gorputza lantzeko, baina agertoki batean askatasun
gehiago ematen dizula esango nuke dantza garaikideak.
Esaten duzunean dantzaria zarela, eta klasikoa edo
garaikidea egiten duzula. Zein da jendearen erreak-
zioa?
Jendea normalean harritu egiten da, eta modu batean ba-
loratzen du. Garaikidea, adibidez, oraindik ez dela hain
ezaguna esango nuke. Hor bai falta da oraindik ere bidea.
Publikoa ez dagoela ohituta dantza mota hori ikustera
esango nuke. Klasikoa gehiago ikusi dugu, eta ni ere Madri-
lera asmo horretan joan nintzen. Gero konturatzen zara
gauza gehiago ere badaudela.
Ourensen, Pontevedran,... izan zara. Dantza konpai-
nia batean ari zara Madriletik bueltatuta. 
Hori da. Abuztuan hasi nintzen Errenteriako Dantzaz kon-
painian, eta lehen emanaldia Ourensen izan nuen. Kon-
painiara iritsi eta dena azkar-azkar ikasi behar izan dut bi-
deoetatik-eta.
Nola izan da ikasketak bukatu, etxera etorri eta dan-
tza konpainian lanean hastearena? 
Aste Santuan, ikasturtea bukatu baino lehenago, egun ba-
tean Dantzaz konpainiara joan nintzen klase bat egitera.
Ikusi ninduten, eta gerora, idatzi egin zidaten galdetuz ea
ikasturte honetarako libre ote nengoen. Baietz esan nien,
eta horregatik etorri nintzen. Madrilen zerbait izan banu,
agian han nintzatekeen orain. Justu hemen atera zitzaidan
aukera, eta hona etorri naiz. 
Eta zer moduz? 
Ondo. Buelta gogorra egin zait, batez ere, Madriletik Ale-
giara. Aldaketa handia da. Jende gutxi bat-batean, baina
ondo. 
Konpainia batean sartu, eta zein da zure egunerokoa? 
Egunero 10:00etatik 18:00etara aritzen naiz dantzan. Kla-
se bat egiten dugu, eta gero behar dugunaren entsegua egi-
ten dugu; emanaldiren bat badugu, hori entseatzen dugu.
Orain, esaterako, Esloveniako koreografoa etorri da, eta

berarekin aritu gara hiru aste pieza berri
bat sortzen. Klasea egiten dugu, sorkun-
tza pixka bat eta arratsaldetan, aurrera-
gotik sortuta dauden emanaldiak entsea-
tzen ditugu.
Zenbateko taldea zarete? 
14 edo 15 gara. Sei mutil gara, eta beste
guztiak neskak. Zazpi dantzari berri gau-
de, eta noski, guri erakutsi egin behar

izan digute, eta horretan ere denbora dezente pasa dugu.
Eta lan egunak nola dituzue? 
Normalean astelehenetik larunbatera egiten dugu lan. Eta
asteburuan ikuskizunen bat bada, astelehena eman izan
digute jai. Astean egun bat izaten dugu jai. 
Gogorra izango da.  
Bai, bai. Bat-batean bi edo hiru egun jai tokatzen bazaizkit,
iruditzen zait bi hilabeteko oporrak izan ditudala.
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«Oso adi egon beharra
daukazu begia botaz, eta
aukerak sortzen direnean
hor egon behar duzu»
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Konpainia batean lanean hasita nabaritu duzu alde-
rik?  
Ez. Egia esan ondo preparatu naizela nabaritu dut. Ez dut
salto handirik nabaritu. Saltoa izaten da, bi hilabete dantza
egiteari utzi badiozu, gero berriz, forman jarri behar duzu-
la. Bai hemen konpainian, eta baita han, kontserbatorioan
ere.
Noizbait lortu duzu bi hilabete dantzarik egin gabe
egotea?  
Ez, ez. Oso-osorik inoiz ez. Normalean hiru aste edo izaten
dira, baina asko nabaritzen da. Hanka gora altxatzea asko
kostatzen da, eta giharretako gogordurak izaten dira. 
Oso gaztea zara. Hemendik urte batzuetara zer izan
edo egin nahiko zenuke?  
Dantzan jarraitu nahiko nuke beste urte batzuetan behin-
tzat. Konpainia handiago batean aritzea gustatuko litzai-
dake, eta ziurrenik atzerrira joan beharko dut. Gehiena
Alemanian, Herbehereetan,... mugitzen da, eta Madrilera
ere gustura bueltatuko nintzateke; Compañía Nacional
dago, eta gustuko dut eta ahaleginduko naiz sartzen.
Mundu zaila da?  
Bai. Baietz esango nuke. Baina lana eginez gero... Bestetik,
zuk, oso adi egon beharra daukazu gertatzen diren gauze-
tara, begia botaz. Eta aukerak sortzen direnean hor egon
behar duzu. Nolabait esateko, bizkorra izan behar duzu.
Aurrera egin beharra daukazu.  
Ezin dena da lotsa edota beldurra izatea. Ezin zara atzean
geratu, bestela ez zaitu inork ikusiko. Saiatuko naiz ateak
jotzen. Errazena lagunen bat edo duzun konpainia batera
joatea da probatzera; martxa zein den ikusi, ea ondo mol-
datuko ote zinatekeen, zure gorputza konpainiara molda-
tzen den... ikusten joan zaitezke.
Kontserbatorioko ikasketek, nolabait, mundu maila-
ko jendea ezagutzeko aukera eman dizute?  
Bai, bai. Oraindik ere kontserbatorioko irakasleekin harre-
mana mantentzen dut, eta galdetzen diet. Konpainia ho-
rretara joango banintz zer esango lidakete, edo baten bat
ezagutzen duzue beste konpainia
hartan, eta norbait ezagutzen badute
laguntza eskaintzen didate. Horri es-
ker asko lortzen da.
Zure asmoen berri ingurukoei
ematerakoan zer esaten dizute?
Familiakoek eta gertukoek ulertzen
dute dantza munduan hemen gauza
gutxi dagoela. Euskal Herrian gauza asko dago egiteko;
euskal dantzak ondo, baina beste mota batzuk ez daude
oso sustraituta, eta ulertzen dute joan egin behar dudala.
Pena ematen die, baina ni gustura banago, beraiek ere bai.
Ahalegin handia egin duzu ikasketekin. Guzti honen
ordainetan, goragoko mailaren batean aritzea nahi-
ko zenuke?
Bai, noski. Nik ez nuke geratu nahi zerbait handiagoa egi-
ten saiatu gabe. Nire asmoa Dantzaz konpainian urte bat
edo bi egotea da, eta gero zerbait hobea bilatzeko asmotan
hasiko naiz. Konpainia handiago bat, aukera gehiago, kan-
poko koreografo gehiago,...

Inguruko herrietako jendeak galdetzen dizu?
Bai, ezagunek galdetzen didate ea zer moduz Madrilen.
Nik uste arraroa egiten zaiela dantza ikastera joan izana,
eta gustatzen zait kontatzea, horrela jendeak ikusten du
errealitate bat badela dantza ikastea. Zerbait oso normala
dela, ingeniaritza ikastea bezala, eta ez dela etorkizunik ga-
beko zerbait. 
Politena zu dantzan ikustea izango da. Hemen, kilo-
metro asko egin gabe dantzan ikusteko aukerarik
izango da?

Bai, polita izaten da, berriro etxean dan-
tzatzea. Beste berotasun bat da. Gainera
badakizu jende ezagunarentzat dela, be-
rezia den jendearentzat. 
Gertukoek izan dute zu dantzan ikus-
teko aukera?
Bai. Iaz, dantzaren egunean, Madrile-
ko kontserbatoriotik etorri ginen Vic-

toria Eugenia antzokira. Pieza bat ekarri genuen eta
bertan dantzatu nuen. Familiakoak etorri ziren, eta oso
polita izan zen. Normalean, Madrilen, lagunen bat edo
familiakoren bat etortzen zaizu tarteka ikustera, baina
guztiak batera inoiz ez. Berotasun berezi bat sentitzen
da.
Eta hori guztia barrutik nola bizitzen da?
Hemen dantzatzen dudanean urduriago egoten naiz. Eze-
zagunentzat dantzatzea, ez dakit zergatik, errazagoa iza-
ten da. Jende ezagunarentzat presio gehiago bezala eduki-
tzen dut, baina gustatzen zait.
Zure emozioak kontrolatzen dituzu?

« Hemen dantzatzen
dudanean urduriago egoten
naiz. Ezezagunentzat
dantzatzea errazagoa da»
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Bai, bai. Agertoki gainean behintzat bai. Gero, jada, kanpoan,
ez.
Beraz, bada aukerarik zu ikusteko?
Bai, bihar, Lasarten dugu emanaldia. Growing Young izena
du, eta 20:00etan hasiko da ikuskizuna.
Nolakoak dira ikusleak? Ezberdintasunik bada madril-
darren eta euskaldunen artean?
Bai. Askotan gertatzen da. Dantza munduko ikusleak badi-
ra, askoz ere kritikoagoak izaten dira.  Egia da, mota bate-
ko ikuslegoari gauza bat gustatzen zaiola, hau da, dantza
munduan sartuta ez dagoenari, estilo bateko piezak gusta-
tzen zaizkio. Eta dantzariei eta dantza munduan daude-
nei, beste mota bat gustatzen zaio, beraz, asmatzen jakin
behar da. 
Iristen da ikuslearen berotasuna edo hoztasuna ohol-
tzara?
Bai, bai. Biak iristen dira. Batzuetan hoztasuna tokatzen da,
eta beste batzuetan berotasuna. Baina, bai, argi nabaritzen
da ikusleak noiz dauden gustura eta noiz ez. 
Gorputza hain fin eta gihartsu mantentzeko zaindu be-
har izaten duzu?
Ez, ondo jaten saiatzen naiz. Ez diot ezeri uko egiten eta
denetik jaten dut. Eta lesio aldetik ere, zorte oso ona eduki
dut, eta ez dut inoiz ezer izan. Ez dut ezer puskatu orain ar-
tean eta dena ondo izan dut, eta espero dut horrela jarrai-
tzea.  
Bukatzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuke?
Batez ere, herri txikietan mutil gutxi aritzen direla eta dantza
munduan, ausarta izan behar dela azpimarratuko nuke. Eta
borroka eginez gero, lortzen dela esango nieke.
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Gustuko dantzari bat. Orain dela urte
batzuk klasikoa dantzatzen zuen Serguei
Polunin izeneko mutil bat gustatzen
zitzaidan. Ballet klasikoko mutil gaiztoa
bezala zen tatuajeekin. Desberdina zen eta
asko gustatzen zait.
Euskal dantzari bat. Iratxe Ansa esango
nuke. Madrilera joan zen pieza bat
montatzera, eta gero, berarekin bekadun
moduan egon nintzen hilabetez Madrilen.
Asko lagundu dit, eta izugarria da dantzari
moduan.
Antzoki bat.Victoria Eugenian dantzatzea
asko gustatu zitzaidan eta berriz egin
nahiko nuke; eta Madrileko Teatro el
Bosque. Bertan dantzatu genituen
kontserbatorioko pieza gehienak, asko
gogoratzen naiz eta momentu asko pasa
ditut bertan.
Dantzatu nahiko zenukeen antzokia. Asko
ditut. Parisko edo New York-eko operak,
edo Madrileko Teatro Real.
Konpainia bat. Herbehereetako
Netherlands Dance Teatre (NDT).
Garaikidea da, baina asko edaten du
klasikotik.
Amets bat. Etorkizun urrunerako ez, baina
gertuko etorkizunari begira konpainia
handiago batean egon nahi nuke, eta beste
salto bat eman nahi nuke. Madriletik hona
etorri naiz, eta beste salto bat eman nahiko
nuke.   
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Irati Saizar Artola 

A hots ugari batuko dira lau egunez Tolosan. Urria-
ren 31tik azaroaren 4ra bitarte  51.  Tolosako Abes-
batza Lehiaketa ospatuko da. Xabi Ormazabal da

lehiaketako zuzendariordea eta «ia guztia» prest dutela
dio, ostegunean lehia hasteko.
Iaz bete zituen 50 urte lehiaketak. Bai zenbakiz, bai
bestela ere, borobila izan zen. Aurtengoa ere hala iza-
ten saiatuko zarete?  
Urtero-urtero hori izaten da gure erronka. Batez ere, lehia-
ketako kalitate maila mantentzea. Zaila izango da iazkoa
gainditzea, izan ere, iaz lortutakoa oso zaila izan zen, hiru
urteko lana eman zigun, eta sekulako abesbatzak izan zi-
ren, baina, tira, aurtengorako ere gogotsu gaude. 
Zer aurkituko du lehiaketa ikustera doanak?
Alde batetik, ganbara abesbatzak ditugu, hau da, 20-40
abeslari artekoak. Bestetik, ahots taldeak ere izango ditu-
gu, 4 eta 16 abeslari artekoak. Bakoitzak bi modalitatetan
abestu beharko du. Handiek polifonian eta folklorean
abestuko dute, eta txikiek musika erlijiosoan eta profano-
an. Beraz, lau modalitate ditugu eta modalitate bakoitzean
hiru sari ematen dira. Hori horrela, gutxienez hamabi sari

emango dira igande horretan. Bestalde, ikuslearen saria
izaten dugu, baita euskal abesti baten interpretazio onena-
ren saria eta Kutxa Sari Nagusia ere. Azken sari hori, puntu
gehien lortu dituen abesbatzak eramango du, eta abesba-
tza hori izango da, hain zuzen, hurrengo urteari begira,
Europako Sari Nagusian Tolosako Lehiaketa ordezkatuko
duena. 
Zenbat taldek hartuko dute parte?
Hamar ganbera abesbatza ariko dira lehian, eta sei ahots
talde. 
Euskal Herritik kanpokoak izango dira guztiak?
Bai, guztiak kanpotarrak. Aurten ez da euskaldunik. Zaila
izaten da urtero bat lortzea, ez daudelako hainbeste maila
honetako lehian ibiltzen direnak. Hala eta guztiz ere, bi
talde datoz estatu mailatik: bata Galiziatik, eta bestea As-
turiastik. 
Izan dira urteak abesbatza tolosarrak oholtzan ikusi
ahal izan direnak. 
Bai, eta hori berezia izaten da, beti. Lehiaketako historian
zehar, Leidor abesbatzak, Eresoinkak, Hodeiertzek eta
Cup taldeek, besteak beste, parte hartu izan dute. Berehala

«LEHIAKETA HAUETAN
DABILENAK BADAKI

TOLOSAN IRABAZTEAK
PRESTIGIOA EMATEN

DUELA»
XABI ORMAZABAL 

TOLOSAKO ABESBATZA LEHIAKETAKO ZUZENDARIORDEA
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nabaritzen da ikuslearen aldetik; talde hori irteten denean
sekulako txalo zaparrada egoten da. 
Zer ezaugarritako taldeak igoko dira oholtzara?
Munduan dauden abesbatza musika eskola ezberdineta-
koak ekartzen saiatzen gara beti. Adibidez, ekialdean, In-
donesia bada herri bat duela urte batzuk arte ez zeukana
abesbatza munduan talde ezagunik, baina, azken hama-
bost bat urtetan, sekulako abesbatzak sortu dira, eta gaur
egun, mundu osoan zehar bidaiatzen dute. Aurten, Indo-
nesiatik bi talde handi eta txiki
bat datoz. Hauek, batez ere fol-
klorean oso ikusgarriak izaten
dira, koreografiekin eta dantzak
sartzen saiatzen direlako. Bestal-
de, Lituaniatik, Letoniatik, Polo-
niatik, Erresuma Batutik, Belgi-
katik, Ukrainatik eta Japoniatik
datoz. 
Edozein abesbatzak eman de-
zake izena?
Izen ematea maiatzaren 15a arte
irekita izaten da. Alde batetik, izena ematen duten abesba-
tzak izaten dira, eta bestetik, guk bilatzen ditugunak. Ba-
tzuetan, munduan dauden beste lehiaketak ikustera joa-
ten gara eta hortik harrapatzen ditugu batzuk, eta gaur
egun, sare sozialetatik ere bilatzen ditugu eta gonbidape-
nak luzatzen ditugu izena eman dezaten. Gerora, batzorde
artistikoak erabakitzen du zer abesbatzek parte hartuko
duten. 

Abestiei dagokienez, aukeraketa librea da?
Haiek aukeratzen dituzte, baina badituzte hainbat baldin-
tza mantendu behar dituztenak: abestiren batek zein men-
detakoa behar duen izan, adibidez. Folklorean, esaterako,
denek obra behartu bat izaten dute, euskaraz abestu behar
dutena. Aurten, ahots nahasietarako Xabier Sarasolaren
Neguan orbela obra izango da, eta ahots berdinetan Iker
Gonzalez Cobeagaren Maitia obra izango da. Horrez gain,
bigarren bat ere euskaraz abestu beharko dute, eta beraien
folklorean oinarritutako hainbat obra ere abestuko dituz-
te. Polifonia arloan, berriz, ahots nahasiek David Azurza-
ren Buscando mis amores obra abestu beharko dute , eta
ahots berdinetan, Albert Alcarazen Nunc Dimittisobra. 
Mundu osoko txoko ezberdinetatik datozen abesba-
tzak zer moduz moldatzen dira euskaraz abesten?
Nahiko ondo. Normalean, grabaketa bat bidaltzen diegu
testua nola ahoskatzen den erakusteko, eta bakoitzaren ja-
torrizko hizkuntza nolakoa den kontuan hartuta, errazago
edo zailago egiten zaie, baina oso ondo prestatzen dute. 
Epaileek nahiko lan izango dute.
Sekulako lana izaten dute. Kasu honetan, zazpi pertsonek

osatuko dute epaimahaia. Enrike
Azurza izango da epaimahai
buru eta gainontzekoak Europa-
ko toki desberdinetatik datoz.
Aurten, bi emakume eta bost gi-
zonezkok osatuko dute, eta na-
zioartean ezagunak diren pertso-
nak dira, beraien abesbatzak sa-
rituak izan direlako edo
konpositoreak direlako. Aurten,
ahots taldeen saila daukagunez,
Paul Phoenix King’s Singers tal-

deko abeslari ohia dator.  
Lehiaz aparte, badituzue beste hitzordu batzuk ere.
Azaroaren 2an, larunbatean, 19:30ean, Topic-en errezital
bat egongo da Juan Laboreria baritonoa eta German Orma-
zabal pianista tolosarraren eskutik. Euskal konpositore ba-
tzuen obrak, tartean tolosarrak izango direnak, abestuko
dituzte, eta beste zenbait obra ere entzuteko aukera izango
da, Topic-en. 

«Munduan dauden
abesbatza musika
eskola ezberdinetakoak
ekartzen saiatzen gara»
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22 Nazioarteko hitzordu garrantzitsuenetako bat bila-
katu da abesbatza. Nola lortu daiteke hori?
Atzetik egon den lan handiagatik da. Kanpoan dauden an-
tzeko lehiaketa batzuekin ere harremana sortuz ere lortu
dugu. Nik uste, Europako Sari Nagusiaren Lehiaketa ho-
rren barruan egoteak ere lagundu izan duela. Azken bate-
an, badaudelako talde batzuk lehiatzea gustatzen zaienak;
beste batzuk, agian, abesteagatik abesten dute eta ez zaie
lehiatzea gustatzen. Baina lehiaketa horietan dabilenak
badaki Tolosara etortzeak eta irabazteak prestigioa ema-
ten duela, zeren, sariak, diruz, ez dira handiak. Prestigio
horrek badu izena mundu mailan. Tolosan irabazteak, gai-
nera, atea irekitzen die hurrengo urtean Europako Sari Na-
gusiko irabazle izateko. 
Tolosa bada zerbait, beraz,
abesbatzen munduan.
Nik ez dakit zehazki ba ote da-
kiten kokatzen Tolosa non da-
goen. Baina kanpotik datoze-
nek, Espainiara doazela ikus-
ten dute, baina gero euskaraz
abestera behartuta daude.Or-
duan, Espainian baina euska-
raz izate horrek nahastu egiten
dituzte, eta hor hasten dira pix-
ka bat ikusten zer den euskal
kultura, eta zehazki nora datozen. 
Egun gutxi pasatzera etortzen badira ere, hainbat ja-
torri, ohitura eta kultura ezberdin elkartuko dira To-
losan.
Herriarentzat garrantzitsua da hori, baina baita Gipuzkoa-
rentzat ere. Tolosan alojamendu aldetik leku gutxi dauka-
gu, beraz, Gipuzkoako osoko leku ezberdinetan geratzen

dira lotan. Gainera, lehiaketarekin batera, ia 80 kontzertu
antolatzen dira lurralde osoan; lehiaketa aurreko astebu-
ruan hasten dira eta lehiaketako asteburuan amaitzen di-
tuzte. Abesbatza bakoitzak, adibidez, lehiaketaz gain hiru
eta bost kontzertu artean eskaintzen ditu. Alde batetik,
ondo datorkie beraien errepertorioari buelta bat emateko,
baina, era berean, euskal kultura horretan txertatzen dira. 
Zein da lehiaketaren helburua?
Lehiaketaren helburuetako bat kanpoko abesbatza musi-
kan kalitatea duten taldeak ekartzea da, bertakoek ere en-
tzun dezagun eta ikas dezagun kanpokoengandik. Gaur
egun, Euskal Herrian dauden abesbatzek eredu izan dituz-
te Tolosan irabazi izan duten abesbatzak. Era berean, guk

ikasten dugun bezala, lehiaketa
euskal musika munduratzeko era-
biltzen dugu. Oso interesgarria da
Jabier Busto, Josu Elberdin, Xabier
Sarasola edo Eva Ugalde, gure kon-
positoreak direnak munduan eza-
gunak egitea lehiaketaren bidez.
Lehiaketan haien abestiak kan-
tatzen direlako?
Bai, hori da. Hemen abestu direla-
ko, eta gustatu izan zaielako per-
tsona horiek zer konposatzen du-
ten. Hori horrela, konposatzaileak

deitu edo gonbidatu egiten dituzte, bere musika gehiago
eskatzeko. Bestalde, askotan, lehiaketan behartuta kanta-
tu behar izan dituzten obra horiek beraien errepertorioe-
tan sartu izan dituzte. Niretzat oso hunkigarria izan zen,
adibidez, Hungariako lehiaketara joan, eta Filipinetako
haur talde batek obra bat euskaraz abestea. Izan ere berez
ez dago behartuta han euskaraz abestera. 

MIKEL IRAOLA 
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KULTURA
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«Era berean, lehiaketa
euskal musika
munduratzeko ere
erabiltzen dugu»

a020-023_ataria_Diseinua  2019/10/24  11:40  Página 3



23

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko urriaren 25a

TOLOSA
KULTURA

EGITARAUA
URRIAK 31, OSTEGUNA
19:30, Leidor antzokian.Ganbera abesbatzak. 
Polifonia. Consolatio Choir Universitas Sumatera Utara (Indonesia),
Collegium Musicum Berlin Chamber Choir (Alemania),
Männerstimmen Basel (Suitza).
Folklore. Collegium Musicum Berlin Chamber Choir (Alemania),
Männerstimmen Basel (Suitza), Collegium Musicum Berlin Chamber
Choir (Alemania).

AZAROAK 1, OSTIRALA
11:00, Leidor antzokian.Ahots taldeak. 
Profanoa. Era Vocal Group (Letonia), Gema Sangkakala
(Indonesia), Glier College Vocal Group (Ukraina), Art'n Voices
(Polonia), The Korrigan Consort (Erresuma Batua), Swara
Vocal Ensemble (Belgika).
16:00, Leidor antzokian.Ganbera abesbatzak.
Polifonia. JCA National Youth Choir (Japonia), Coro Gaos
(Espainia), Pa Saulei (Letonia), Bel Canto Vilnius (Lituania),
Batavia Madrigal Singers (Indonesia).
19:30, Leidor antzokian.Ganbera abesbatzak.
Folklore. JCA National Youth Choir (Japonia), Coro Gaos
(Espainia), Pa Saulei (Letonia), Bel Canto Vilnius (Lituania),
Batavia Madrigal Singers (Indonesia).
AZAROAK 2, LARUNBATA
11:00, Santa Klara elizan.Ahots taldeak.
Musika sakratua.Era Vocal Group (Letonia), Gema
Sangkakala (Indonesia), Glier College Vocal Group (Ukrainia),
Art'n Voices (Polonia), The Korrigan Consort (Erresuma
Batua), Swara Vocal Ensemble (Belgika).
16:00, Leidor antzokian.Ganbera abesbatzak.
Polifonia.Aurum (Espainia) eta 441 Hz. (Polonia).
Folklore.Aurum (Espainia) eta 441 Hz. (Polonia).
19:30,Topic zentroan.Kontzertu lirikoa Juan Laboreria eta
German Ormazabalen eskutik. 
AZAROAK 3, IGANDEA
11:30, Leidor antzokian.Leihaketaren amaiera saioa eta sari
banaketa. Ekitaldiari Agur Jaunakabesten emango zaio
amaiera. 
Jarraian.Abesbatza bazkaria, Ferialekuan.
19:00, San Frantzisko elizan.Swara Vocal Ensemble
belgikarraren eskutik, ahots kontzertua.

San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

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

lehena zerbitzu optikoetan

www.multiopticasgipuzkoa.com

Lente bat,
mozorro bat 
Soilik 15€-tan

White eyes Cat’s eye

Black eyes Red devil

Itxuraldatu 
Halloween gauean

MIKEL IRAOLA 
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KIMIKA

Nola kalibratu labea
azukrea erabiliz

G aur Zientziaren Talaian etxe-
rako lanak jarriko dizkizuet
eta, horrekin batera, zuen
etxean egin dezakezuen espe-

rimentu bat proposatuko dizuet. Su-
kaldea laborategi bihurtuko dugu eta
aukera aparta izango duzue etxeko txi-
kienei zientziaren lan egiteko modua,
metodo zientifikoa, erakusteko. Bide
batez, labearen termostatoa ondo da-
goen jakiteko baliagarria izango da.

Esperimentua martxan jartzeko
azukrea eta aluminio papera besterik
ez da behar. Azter ditzagun osagaiak.
Etxean erabili ohi dugun azukre
arrunta sakarosa da ikuspuntu kimi-
kotik. Zenbait ezpurutasun ere badi-
tu –glukosa, fruktosa, mine-
ralak eta ura, besteak beste–,
baina, ia %99,9 baino gehia-
go, esan bezala, sakarosa da.
Sakarosa disakarido bat da,
alegia, bi monosakaridoz
osatutako molekula handia-
goa. Bi molekula horiek glu-
kosa eta fruktosa dira. Guk
etxean daukagun azukrea
azukre-kanaberatik edo erre-
molatxatik lortzen da eta,
gaur egun beste zenbait au-

kera ere eskuragarri ditugun
arren–edulkoratzaileak, esate batera-
ko–, elikagaiak gozatzeko gehien era-
biltzen den substantzia da.

Jarraian azalduko dizuedan mo-
duan, azukrearen propietate bat erabili
daiteke sukaldeko labea ondo kalibra-
tuta daukagun jakiteko. Sakarosaren
fusio-puntua 186 ºC-koa da, alegia, ten-
peratura horretan urtzen da. Jakina de-
nez, substantzia puruak tenperatura ja-
kin eta zehatzetan aldatzen dira agrega-
zio egoeraz –solidotik likidora edo
likidotik gasera, adibidez–. Ura 100 ºC-
tan pasatzen da likidotik gasera eta,
hortaz, termometro bat ondo dagoen
ala ez jakiteko irakiten dagoen ontzi ba-

tean sar dezakegu. Dena
ondo bada, termometroan
100 ºC ikusiko da. Kasu hone-
tan azukrearen fusio-pun-
tuaz baliatuko gara labea
ondo kalibratuta dagoen jaki-
teko. Horretarako, aluminio
paperezko bi ontzitxo presta-
tuko ditugu eta azukre koila-
rakada pare bat jarriko ditugu
ontzitxo bakoitzean. Ondo-
ren, labea 180 ºC-tan jarri eta
berotzen utzi. Tenperatura

egokira iritsi denean, azukrea duen le-
hen ontzitxoa sartu eta 20 minutuz be-
rotu. Ondoren emaitza aztertu. Ba al
dago desberdintasunik hasierako azu-
krearen eta berotu ondoren lortutakoa-
ren artean? Jarraian esperimentuaren

bigarren zatiari ekingo diogu. Orain, la-
bea 190 ºC-tan jarri eta berotzen utzi.
Aurreko prozesu bera errepikatu behar
da bigarren ontzitxoarekin. 20 minutu
igaro ondoren, azukrea atera eta gerta-
tutakoa aztertu.

Guzti honi etxeko txikienentzako
esperimentu bezala egiten badugu,
metodo zientifikoa gogora ekar deza-
kegu: haiekin esperimentua egin, bai-
na, haiek izan daitezela ondorioak ate-
ratzen dituztenak. Azukrearen esperi-
mentua behatzen utzi eta ea zein
hipotesi planteatzen dituzten esperi-
mentua egin baino lehen. Zer gertatu-
ko da 180 ºC-tan jarritako azukreare-
kin? Eta 190 ºC-tan jarritakoarekin?
Zergatik gertatu dira gauza desberdi-
nak bi tenperatura horietan? Bada, la-
bea ondo kalibratuta badago, lehen
kasuan ez da ezer gertatuko –agian ko-
lore marroixka hartuko du karameli-
zazioaren ondorioz–eta azukreak soli-
do jarraituko du. Alabaina, bigarrena-
ren kasuan, azukrearen fusio-puntua
gainditu denez azukrea egoera likido-
an dago. Bide batez, 170 ºC-tik gora
azukrearen karamelizazioa hasten da
eta sakarosa molekula batzuk apur-
tzen hasten dira glukosa eta fruktosa
emateko –tenperatura horren azpitik
azukrea ez da marroixka jarriko–. Ho-
rrekin ere beste esperimentu interes-
garri bat plantea daiteke –tenperatura
desberdinetan azukrea berotuz gerta-
tzen dena aztertuz–. Karamelizazioa-
ren kimika beste baterako utziko
dugu. Momentuz, hartu azukre pixka
bat eta konproba ezazu sukaldeko la-
bea ondo kalibratuta dagoen. Jarri
bata zuria, hartu koaderno bat behatu-
takoa idazteko eta izan zientzialari!

JOSU 
LOPEZ-GAZPIO
KIMIKAN
DOKTOREA ETA 
ZIENTZIA
DIBULGATZAILEA

Sukaldea laborategi bihurtuko
dugu eta txikienei zientziaren
lan egiteko modua erakusteko
aukera aparta izango dugu

Azukrearen fusio-puntuaz
baliatuko gara labea ondo
kalibratuta dagoen jakiteko
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K oxkaz betea dago eus-

kaldunaren aberria eta
koxkaz koxka igarotzen
du eguna euskaldunak.
Koxka hemendik eta
koxka handik.  

Ostiral batez, esaterako: lanera joan
behar eta, mugikorreko iratzargailuak
jo du mesanotxean. Zabaldu du eus-
kaldunak ezkerreko begia makarrak
galarazten diotela, eta «posponer» za-
paldu du nola-hala. Eguneko lehe-
nengo koxka, gosaldu ere
egin baino lehen. Eta
noizbait jaiki bada jaiki,
abiatu da lanera autoko
pantailako paisaia eus-
kaldun ez beste guztia
den horretan Euskadi
Irratia jarrita (euskara-
ren herriberetako bat),
lantokira iritsi arte. Eus-
kaldunak dira erreleboko
lagunak, baina «umetako
ohiturak, badakizu», erdaraz egiten
diote normalean, berak ume denbora-
rik inoiz izan ez balu bezala. Maite du
kafe ordua, eta ondoko tabernan egi-
ten du sartu-irtena, «uno veinte», ez
da horren garesti. Joan da gaur ere,
egunkari bila dabil, baina Berriarik ez,
noski. Euskaldunak erosi egin behar
du euskarazko egunkaria, baina de-
balde jartzen diote erdalduna, eskue-
ran, aisa, «askoz gehiago irakurtzen
duelako jendeak». Eta koxkaz koxka
igaro duenean goiza, ostiral batez,
esaterako, lan astea bukatuta etxera-
tzen da euskalduna, bazkaldu eta tele-

bista  aurrean digestioa egiteko. Alfe-
rrik, ez dauka lanik horretan; ondo
hausnartu eta xehatuta eman dio kaxa
beltzak munduaren berri: Katalunian
haurrak «adoktrinatzen» ari dira az-
ken hamarkadetan. «Munduaren er-
tza gara», pentsatu du. Baina ez daki
ziur «h»-rekin ala gabe, euskaldunak,
ziur-ziur, ez baitaki bere izena ere,
«Haritz ala Aritz?», «zergatik idazten
da Ainhoa?» Pentsamendutik pentsa-
mendura, koxkaz koxka dabil euskal-

duna bere gogoan: «Ni ez
naiz hemengoa?», «mun-
du guztia arrotza da gure
herrian?», «non dago eus-
karaldiko txapa?», «aho-
bizi naiz?». 

Eta hara non koxkaz
koxka ibiltzetik koxkaka
hasi zaion kontzientzia
euskaldunari, mugikorra
euskaraz jarri ez duelako
oraindik, lankideei lehen

hitza euskaraz egitera ausartzen ez de-
lako, tabernan Berriarik eskatu ez
duelako eta albistegia kate espainia-
rrean ikusi duelako; ez delako euskal-
dun-euskalduna, koxka handia dago-
elako «nintekeenetik naizenera», kox-
ka egiten duelako «izan beharraren»
beldarrak norbere koxkaz koxkako ibi-
lera baldarra seinalatzen duenean.

Leunduko litzaizkioke, ordea, er-
tzak eta hortzak euskaldunari, «gare-
netik gintezkeenera» igotzeko espedi-
zio kolektiboak antolatuko bagenitu.
Izan ala ez izan, ez baita auzia singula-
rrean deklinatzen. Hortxe dago koxka. 

MIKEL ARTOLA
GALTZAUNDIKO KIDEA

‘Koxka’ren adierak

Leunduko litzaizkioke,
ordea, ertzak eta hortzak
euskaldunari, «garenetik

gintezkeenera»igotzeko
espedizio kolektiboak

antolatuko bagenitu
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OSTIRALA
URRIAK 25

ABALTZISKETA
TXINDOKI ARGITZEKO DEIA
17:00.Kataluniako herriari elkartasuna
adierazteko eta Altsasuko gazteen
askatasuna exijitzeko antolatu du Gure
Eskuk ekimena. Larraizko goiko
aparkalekuan da hitzordua, eta argazkia
20:00etan ateratzea da asmoa.

ALEGIA
FILM PROIEKZIOA
22:00.Margolariafilmaren proiekzioa eta
solasaldi musikatua Mikel Urdangarin eta
Oier Aranzabalekin.

AMASA-VILLABONA
ANIZTASUN FESTA
16:00. Fleming Herri Eskolaren 50.
urteurreneko logoaren aurkezpena.
16:30.Festaren hasiera (Arroan). Nigeriar
dantza, Nikaraguako ahotsak. Kulturanitzak
gara! kalejira Errebote plazaraino, Zarakatun
batukada feministarekin.
17:45. Haurrentzako jolasak, tailerrak eta
te dastaketa Kolore Guztiaken eskutik.
Ondoren. Txokolatea eskolaren eskutik.

BALIARRAIN
UDAZKEN KULTURALA
19:00.Baliarrain 1568 urteahitzaldia. Mikel
Prieto historialaria erretako udaleko
artxiboko eskriturak berreskuratzen ari da
eta herriko etxeetako historia osatzen ari da. 
Ondoren.Luntxa Zartagi jatetxean,
udalaren eskutik herritar guztientzat.

BERASTEGI
TOKA TXAPELKETA
17:00.Toka txapelketa Gaztainondon. 
KULTUR ASTEA
16:00.Merienda guraso elkartearen eskutik.
16:30.Patin edo patinete-ginkanak eta
sorpresa ugari eskola atarian eta frontoian. 
19:30. Garagardo probaketa Otsaihen
eskutik, erabilera anitzeko gelan.

TOLOSA
LARRAMENDI AUZOKO JAIAK
17:00.Txokolatada. 
17:30. Txupinazoa Arkauten Tolosa CFko
nesken eskutik eta buruhandiak. 
18:00-20:00.Kamiseta tailerra. 
19:00-21:00. Pintxo potea. 

20:00. Tolosako banda. 
21:00-22:30. Bokatak (Karpan). 
21:15. Zezen suzkoa. 
23:00. Atila y los Uno, DJ KI eta Mozorro festa.
ANTZERKIA
20:30.Ama alu lur. Intujai.  Kultur etxean.
OLARRAIN AUZOKO JAIAK
21:30.Mus txapelketa elkartean. 
KONTZERTUA
22:30.Eraso! eta Eratu, Bonberenean.
FESTA
23:00.Oihana Iguaran, Ekaitz Goikoetxea,
Iñaki Santos eta Kaxueira. Ama-alu-lur
festa 10 urte zikloian. 3 tabernan.

OREXA
KULTUR HAMABOSTALDIA
22:00.Herriko bozakantzerkia, Iduzkilore. 

LARUNBATA
URRIAK 26

ANOETA
URRIFEST
17:00. Hau ez da justizia elkarretaratzea. 
20:00.Garagardo feria, Zimiterioan
Gauean. Istilu taldearen kontzertua.

BERASTEGI
KULTUR ASTEA
10:00. Pasta freskoa egiteko tailerra Pietro
Silenziren eskutik, Urepele elkartean. 
15:00. Mus txapelketa herrikoia, Ategin.
18:00. Ipuinen lapikoa ipuin-kontaldia. 
19:00. Pintxo-potea. 
23:00. Musika-iluntzea Atzapar Rock eta
Trini Fox taldeen eskutik, Urepelen.  

BERROBI
MENDI IRTEERA
08:00. Mendi irteera Aiako Arrira, Arritxulora.

LARRAUL
BAZKARI SOLIDARIOA
11:30-12:30.Arrantza sarez osaturiko
poltsen tailerra. Familian egiteko aproposa.
Argazki erakusketa eta bideo proiekzioa.
Zaporeak denda eta informazio gunea.
12:30-13:00. Hitzaldia. Zaporeak
proiektua, errefuxiatuen egoera Lesbosen.
13:00-14:00. Argazki erakusketa eta
bideo proiekzioa. Bazkari solidarioa Zirtan. 

OREXA
KULTUR HAMABOSTALDIA
18:00. Eskolatik plazara ikuskizuna, Oinkari. 

TOLOSA
TOLOSA GOXUA
9:00-14:00. Azoka berezia.  
09:30-10:30. Gazta tarta lehiaketarako
tartak aurkeztea, Trianguloa plazan. 
10:30-11:30. Epaimahaiak tartak dastatuko
ditu. 
11:45. Sari banaketa. 
10:30-12:15.  Gozogile egun batez: goizean
zehar, Tolosako gozogileak, LH4ko 10 gazte
gozogileekin batera, 'erroskilak' egiten. 
12.15.Erroskila banaketa.
BISITA GIDATUA
10:00 / 12:00.Biltegia, ikusezin lekua.Topic.
LARRAMENDI AUZOKO JAIAK
10:00.Dultzaineroak. 
12:00.Gaztetxoen danborrada, Iraunkorrak.
14:00. Auzoko bazkaria(Auzokoek
prestatua) eta Txaranga Iraunkorrak.
17:00-18:30. Zezentxoak eta poneyak
Arkauteko zelaian (Saka ganadutegia).
19:00-21:00. Sagardo dastaketa. 
19:00-20:30. Alaiki txikientzat. 
21:00-22:30. Bokatak (Karpan). 
23:00. Alaiki.
TOLOSALSA
18:00.Zuzeneko musika: Los 3 rok Tolosa
taldea.  Dantza latindarren zaleen topaketa.
Sarrera doan. Kultur etxean. 
TXOTXONGILOAK
18:30.Peloloco. 6 urtetik aurrerako haurrei
zuzenduta. Gaztelaniaz. 50 min.
GARAGARDO DASTATZEA
18:30.Estilo ezberdineko bost garagardo
eta bost pintxo. 18 euro. 3 tabernan. 
LIBURU AURKEZPENA
19:00.Xabier Ortizek eta Asier Garagarzak
Destino soñado liburua aurkeztuko dute.
OLARRAIN AUZOKO JAIAK
21:00.Auzo afaria elkatean trikitilariekin. 
KONTZERTUA
22:30.Onki Xin taldearen kontzertua.
Sarrera: 8 euro. Bonberenean. 

ZIZURKIL
HITZALDIA
18:00. Jai eredu kapitalista hitzaldia, Kaxilda
gaztetxean. 

IGANDEA
URRIAK 27

AMASA-VILLABONA
ANTZERKIA
19:30. Roman eta Julieta. antzezlana Gurea
antzokian.

Agenda
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ANOETA
KALEJIRA
12:00. Anoetako txistulari taldearen kalejira.

ASTEASU
MUSKERRAREN EGUNA
11:00. Haurrentzako jolasak. 
11:30. Salda. 
12:00. Hitzaldia. Bernardo Atxagak bere
sormen-prozesuei buruz hitz egingo du.
13:00. Iturri bueltako apustua.

BEDAIO
AZOKA BEREZIA
10:00-13:45. Bertako produktuekin azoka
berezia. Jakoba Errekondo bertan izango
da. Autobus zerbitzua Tolosako San
Frantziskotik 10:30ean , Alegian eta
Ugarten geldialdia eginez.  

BERASTEGI
KULTUR ASTEA
12:00. Trantsizio garaiaz geroztik
Berastegik izan dituen alkateen arteko
solasaldia: Andres Etxeberria, Miguel
Larburu, Miguel Agirrezabala, Aitor
Lizartza, Aritz Mujika eta Amaia Azkue. 
19:00. Aire ahizpen kantu emanaldia,
erabilera anitzeko gelan.

BELAUNTZA
AZOKA
10:30-14:30.Postuak izango dira frontoian
eta baserrietako abereen erakusketa plazan.
17:30. Minimaliaren eskutik, mahaiko
jokoak guztientzat (ume, gazte eta heldu).
18:30. The funes troup ikuskizuna.
Ondoren. Saiheski jatea.

LEABURU-TXARAMA
AZOKA
10:00. Herriko baserrietako produktuen
salmenta, zuzenean koadro bat margotuko
da, gatza nola egiten den erakutsiko da,
Arrain mutanteak ipuinaren aurkezpena
eta  zuzeneko sukaldaritza.

TOLOSA
OLARRAIN AUZOKO JAIAK
09:30.XXXI Olarraingo Abraham Olano
MTB trabesia herrikoia Olarraingo Abraham
Olano Peñak antolatuta. 
11:30. Hamaiketakoa.   
12:00. Ume jolasak.   
14:00. Bazkaria trikitilari eta bertsolariekin.
LARRAMENDI AUZOKO JAIAK
10:00. Diana. 
11:00. Patata tortilla lehiaketa. 

12:00. Umeen jolasak. 
12:00. Toka txapelketa. 
14:00. Bazkaria (bakoitzak eramanda).
17:00. Buruhandiak. 
16:30-17:30. Slackline umeentzako tailerra
Arkauteko zelaian.  
17:30-18:30. Zumba (Karpan). 
19:00. Jai amaiera.
KONTZERTUA
20:00. Hexis, Bonberenean. 

OREXA
KULTUR HAMABOSTALDIA
09:30. Uitzi-Orexa ibilaldia. 
Ondoren.Bazkaria eta kantaldia Andoni
Oilokiogiren eskutik.

ZIZURKIL
AUZOLANA
17:00. Auzolana, Kaxilda gaztetxean. 

ASTELEHENA
URRIAK 28

TOLOSA
ELKARRETARATZEA
12:00. Tolosako udaletxe aurrean, jubilatu
eta pentsionisten elkarretaratzea. 

AMASA-VILLABONA
BILERA IREKIA
19:00. Udaletxeko pleno aretoan,
Amasamendiko kudeaketari buruz.

AMEZKETA
BILERA IREKIA
19:00. Udaletxeko pleno aretoan, informazio
batzorde orokorraren bilera. Besteak beste,
2018ko udalaren kontu orokorra. 

107.6 fm . www.ataria.eus
2019eko urriaren 25a

AGENDA

ZINEMA

‘LA DIRECTORA DE
ORQUESTA’
Larunbata (19:30 / 22:00)
eta astelehena (21:00). 
Gurea antzokia Amasa-
Villabona. 

‘AMAZING GRACE’
Larunbata  (19:30), eta
astelehena (20:30)
ikuslearen eguna, jatorrizko
bertsioa, gaztelaniazko
azpidatziekin.
Leidor aretoa, Tolosa.  

‘MISION KATMANDU’
Igandea (17:00).
Haurrentzako emanaldia.
Leidor antzokia, Tolosa.  

‘VIVIR DOS VECES’
Igandea (19:30 eta 22:00).
Memoriaren akatsen
arazoa islatzen da. Hori dela
eta, Buru Bihotzez
elkartetik, arazo horrek
eragindako kideak dituzten
Tolosaldeko familiak
animatu nahi dituzte, bertara joan
daitezen. Leidor aretoa, Tolosa. 
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28 U rria, hego haizea, basoak. In-
guruetako, pagadi harizti eta
baso mistoak inoiz baino do-
toreago daude. Udaberrian

indar berritu zirenetik orain arteko bi-
dean, neguak lokarrarazi baino lehen,
uzta oparoa prestatzen aritu dira
zuhaitzak. Beren itzaletan onddoak
eta perretxikoak ernetu
dira; hostoen erorketare-
kin batera, fruitu goxoek
estali dute lurra. Afrika-
rako bidean indarrak be-
rritzeko, pausaleku dute
paseko hegaztiek. Basur-
deek festa handia dute
neguari aurre egin baino
lehen. Orkatzek ere baz-
ka ugari daukate... Baso-
ei bizitza darie. Eta he-
riotza. Harrapakarietan harrapakarie-
nak mendira jo baitu.

Fruitu bilketa eta arrantzarekin ba-
tera, ehiza da humanitatearen elika-
tze biderik zaharrena. la gaur egun
arte giza talde askok iraun dute modu
horretan. Ehizan oinarritutako eko-
nomia, definizioz, birrintzailea da.
Dena dela, ehizan oinarritutako ko-
munitatearen bizimoduaren eta natu-
raren arteko oreka gorde da mendee-
tan zehar. Suzko armak sortu zirene-
an hautsi zen oreka hori. Animalia
espezie asko betiko galdu dira, eta

beste batzuk desagertzeko zorian dira
ehizarengatik. Gaur egun, Mendebal-
dean ez da ehizatik bizi den komuni-
taterik geratzen, leku hotz batzuetan
izan ezik (larru fineko animalien ehi-
za Kanadan edo Siberiako oihanetan).
Aisirako aktibitate handia da, ordea.
Zenbat ehiza baimen eman ote dira

aurten ere? Eta ehiztariek
daukaten boterea? Ehiza
garai «handitik» kanpo
egindako «greba» batekin
Gipuzkoako Aldundia
makarrurarazi dute eta!

Baina mendian edo ba-
soan zabiltzaten ehizta-
riok, arren, espezierik hil-
tzaileeneko kideak baga-
ra ere, mendiaz eta
basoaz besterik gabe go-

zatzera goazenok desarmaturik gabil-
tza, eta batzuetan gogoa eduki arren
(garen espeziekoak gara), ez dizuegu
ezer egingo (bereziki, desarmaturik
gaudelako). Beraz, otoi, errespeta gai-
tzazue parean pasatzerakoan (bada-
kit, zaila izan daiteke, garen espezie-
koak garelako), eta, bide batez, erres-
peta itzazue egunak, orduak, tokiak,
babesturiko espezieak, eta gainontze-
ko ia denak bezala (zaila da, garen es-
peziekoak gara eta), etxera itzultzera-
koan aurkitu duzuen bezala utzi men-
dia edo basoa.

KOLDO ALDABE
KAZETARIA 

Harrapakarietan
harrapakariena

Zenbat ehiza baimen
eman ote dira aurten ere?

Eta ehiztariek daukaten
boterea? Ehiza garai

«handitik» kanpo
egindako «greba»

batekin 
Gipuzkoako Aldundia 

makarrurarazi dute eta!

TXOMIN AZPIROZ

Hilabeteak, daramatzala
sutan, kolore gorriko
auskalo zenbat mila hektarea
erretzen diren aldiko.
Gu lasai mundun beste aldean
pentsatuz «ezin deu ito…»
Hasten al gera, gauzak
aldatzen…
denok tokian tokiko!
Azken arnasa ez digu eta
‘Amazon’-ek ekarriko

Doinua
Itsasoari begira

Amazon-as

Iritzia
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IRITZIA

G osaltzen dudan bitartean,
eguneko albisteei begirada
bat botatzeko
ohitura daukat.

Gaurkoan, ordea, gosa-
riak ez dit onik egin; ira-
kurri dudan lehen albis-
tea Lampedusa inguruan
beste ontzi bat hondoratu
dela izan da. Bihotza
hunkitu zait, irakurtzen
jarraitu eta ama bat bere
haurtxoari besarkatuta
hil eta hondoratu dela ja-
kitean, segituan, nire pentsamendua
eta gaitasun enpatikoa nire haurtxoa-
rengana joan da: nik gauero besarka-
tzen dut nere ttikia, baina ez batera
hondoratzeko, baizik eta ipuinak ira-
kurtzeko, sehaska kantak abesteko,
goxotasunean lokartzeko. 

Askotan esan ohi dugu, zer nolako
zorte ona daukagun hemen jaio eta bizi
garenok, baina gaur pentsatu dut, hitz
polit horiek hainbeste errepikatu oste-
an, ez al garen horretaz ahaztu. Behar
duguna baino askoz gehiago daukagu,
horrenbesteko betekada daukagu be-

har ez ditugun gauzekin, ez garela kon-
turatzen benetan axola duena kentzen

ari digutela. Beste eskubi-
de askoren artean, pertso-
nak erreskatatzeko esku-
bidea ere kendu digute.
Hain sinestezina irudi-
tzen zait! 2019.urtean, gi-
zalegez jardutea delitua
da eta delitua diren ekin-
tzak ez dira nabarmen-
tzen, eta are gutxiago
kondenatzen. 

Eta gainera, gure kon-
tzientziaren ahotsak isilarazteko, ontzi
horietan datozen pertsonak kriminali-
zatu ditugu, min gutxiago ematen baitu
egunero itotzen diren pertsona horiek
gaizkileak bezala ikusteak. 

Ez daukat nik mundua konpontzeko
errezeta magikorik, nahiago nuke, bai-
na ezin dugu ahaztu egunero Medite-
rraneoan gertatzen ari dena, itsasoa
baino hilerria dirudi. Nire ahotsa oze-
nago entzun dadin aprobetxatu nahi
izan ditut lerro hauek, pertsona hauen
guztien bizitzak defendatzeko beharre-
an gaude, gure integritatea mantendu

ROCIO FRAGA
VAZQUEZ

GIZARTE HEZITZAILEA

Gosaltzen dudan bitartean

Eta gainera, gure
kontzientziaren ahotsak
isilarazteko, ontzi
horietan datozen
pertsonak kriminalizatu
ditugu, min gutxiago
ematen baitu egunero
itotzen diren pertsona
horiek gaizkileak bezala
ikusteak

SONETOA KARLOS LINAZASORO

Munduko ondasuna
Entzun: «Munduko ondasuna, osasuna».
Hori idatzi zuena ez zen tuntuna.
Ohean dagoenak ze irrika du?
Zein amets, nahi, desira edo gudu?

Ziztuan sendatzea besterik ez!
Ezin baita egon oinaze eta minez.
Zertarako gainerako ondasunak
soina ez badu berotzen maitasunak?

Eta nola maitasuna oinazean?
Nola irri goxoa ezpainen nekean?
Nola zutitu tentetu ezinean?

Oinazeak orduak luze ditu.
Sasoirik gabe ezin argiak piztu.
Diruak ezin estira berdindu.

nahi badugu. Gizarte sano batek ezin
du horrelako basakeri baten aurrean
ezer gertatu izango ez balitz bezala jo-
katu, ausardiaz ekin beharko genuke,
zentzugabeko aurreiritziak alde batera
utziz eta ateak zabalduz. 

Idazten bukatu eta ‘gorde’ sakatu
aurretik, nire alboan lo dagoen haur-
txoa mugitu egin da eta hoztu ez da-
din manta ipini diot gainetik, kontu-
ratu gabe, nire gogoetak Lampedusan
urperatutako haurtxoarengana joan
dira, haren estalkia itsasoko ura izan-
go dela pentsatuz...
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EGURALDIA

OSTIRALA
Eguraldi eguzkitsua bueltan izango
dugu gaurkoan. Hego haizea sartuko
zaigu hego mendebaldeko ukitu bate-
kin, eta horrekin eta erdi mailako ge-
ruzetan aire epelagoa sartuko denez
tenperaturek gora egingo dute atzo-

koarekin aldera-
tuz, 20-22 gradu-
tara iritsiz. 

LARUNBATA
Asteburuari dago-
kionez, berriz, an-
tzeko joerarekin
jarraituko dugu.
Larunbatean bero
puntu bat izango
du eguraldiak,

hego haizeak indarra hartuko du eta
tenperaturek beste koxka bat egingo
dute gora, 23-25 gradutara iritsiz.
Udazken edo uda ukituko eguraldia
izango dugu. 

IGANDEA
Antzeko joerarekin jarraituko dugu.
Berriz ere hego haizea nagusituko da,
nahiz eta tenperaturek zertxobait be-
hera egingo duten, 21-23 graduren in-
guruan errendituz. Zerua, berriz, au-
rreko egunetan baino zikinxeago
agertuko zaigu, baina batere trabarik
egin gabe eguzkiari. 

HURRENGO ASTEA
Datorren astearen hasiera ere antzeko
joerarekin jarraituko dugu. Hego,
hego-mendebaldeko haizea, tenpera-
turak ere antzeko balioetan, 21-23 gra-
dutan, eta giro oso atsegina; eguzki-
tsua. Astearen amaiera arte horrela
iraungo du. Astearen amaieran ipar
haizea bueltatuko da eta hozteko joe-
ra hartuko du; euria ere bueltan izan-
go dugula dirudi. 

FARMAZIAK

URRIAK 25, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus Mari Etxebeste Elosegi.
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

URRIAK 26, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa.Marta Olarreaga Aranburu.
Martin J. Iraola etorbidea, 10. 
Telefonoa: 943 67 24 38.

URRIAK 27, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Isidoro Santamaria Marijuan.
Nafarroa etorbidea, 2. 
Telefonoa: 943 65 46 10.

URRIAK 28, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa.Edurne Mujika Martinez. 
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
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IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
25

IGANDEA
27

LARUNBATA
26

ASTELEHENA
28

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Lurdes Azpiroz Galarza 
Amaroz auzunea, 9.

Tel.: 943 67 51 18.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
09:00. Pasahitza Eguraldiaren iragarpena
Iker Ibarluzearen eskutik, agenda, solasaldi
politikoa, Tolomendi landa garapen
agentziaren tartea, errezeten atala
Aintzane Artolarekin, azken ostiraleko
tartea eta amaitzeko eskualdeko
musikarien kantu proposamena. 
12:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
16:00. Zebrabidea Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00. Kantazgora Tolosaldeko musikarien
proposamenekin osatutako musika saioa.
21:00. Aire biziak Musika saioa, Joxi
Ubedarekin.

LARUNBATA
10:00.Trikiti musika.
12:00. Hauspo artean Trikitiari buruzko
saioa Eneritz Aulestiarekin.
18:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
21:00. Playback Ataria Musika saioa,
Adriana Gaultierrekin.

IGANDEA
10:00.Asteak utzitako onena.
14:00. Hari Naizela Bertsolaritzari buruzko
saioa, Imanol Artola Felix-ekin.
16:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
18:00. Kantazgora Tolosaldeko musikarien
proposamenekin osatutako musika saioa.
20:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.

ASTELEHENA
09:00. Pasahitza Eguneko berriak,
agenda, asteburuari begirada, Postalak
bidaiarien tartea Agurtzane
Belauntzaranekin Marokora, Patxadaz
eginiko elkarrizketak eta eskualdeko
musikarien proposamena.
12:00. Entzuteko jaioak Musika tartea.
16:00. Zebrabidea Arrosa sareko
magazina.
18:00.Goizeko saioen onena.
20:00. Hauspo artean Trikitiari buruzko
saioa Eneritz Aulestiarekin.

107.6fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
ALOKAGAI
Baserria. Elduainen etxebizitza, ustiategia
edo biak. Interesa dutenek, deitu telefono
zenbaki honetara: 635 757381 (Iñaki).

• 943 65 56 95,  ataria@ataria.eus
edo pasa ATARIA-ko bulegotik.

28 KANALA
OSTIRALA
13:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
12:30. Elkarrizkettap (Mikel Iturria).
17:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00. Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa
(Irun).
22:30. Sexkulari.
23:30. Gaurkoan Tolosaldetik.

a030_ataria_Diseinua  2019/10/24  15:59  Página 1



a031_ataria_Diseinua  2019/10/23  18:04  Página 1



a032_ataria_Diseinua  2019/10/24  12:16  Página 1


