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IRITZIA

E ta, halako batean, iritsi zaigu uda. Udabe-

rria salto batean pasa eta, Inauterietako

mozorroak jasotzetik udako arropak janz-

tera pasa gara. Uda hasi bezalaxe hasi dira

gazteak parranda gosez, itxaropentsu, azken hilabe-

teetan egin ezin ditugunak egiteko asmoz. Badakigu,

ordea, uda hau ez dela beti bezalakoa izango. Ez pa-

rrandarik, ez urrutiko bidaiarik, ezta terrazan lasai

egoterik ere.

Deseskalatzea azkarregi joan da, fase batetik beste-

ra egoera horretara ohitzeko denborarik gabe. Peda-

gogiarik gabe. Norbanakoaren esku utzi dute ardura

eta badirudi ez dugula ikasi, inguruan positiboak

agertu behar izan baitute kalean maskara erabat era-

biltzen hasteko.

Dena den, sarritan pentsatzen dut gazteen egoera

ez dela batere erraza, parrandarako eta udan firin-fa-

ran ibiltzeko gogoa ase ezinda baitabiltza. Festaz fes-

ta ibiltzeko sasoi betean daude, goizalderainoko pa-

rrandak egiteko gogoz. Zein ondo egongo liratekeen

gaur bezalako egun batez Villabonako santioetan,

zenbat barre egingo luketen Aste Nagusian, zenbat

dantza Leitzako festetan eta zenbat fandango Iba-

rran...

Baina, aurten, ezingo dugu horrelakorik egin.

Gaztetxoenak, agian, saiatuko dira non edo han

gogo hori asetzen, baina ulertu beharko dute aur-

ten ezin dela. Ez dakit jabetzen ote diren arduraga-

bekeria horrek ekarri ditzakeen ondorioez, ez baita

kasualitatea oraingo agerraldiak gazteen artean

gertatzea. Zintzoa izanda, niri COVID-19a ez den

beste arrazoiren batek galaraziko lidake orain pa-

rrandaz parranda ibiltzeak, baina, ikasi beharko

dute aurten ez dela horrelakorik komeni. Ez dela pa-

rrandarako garaia. 

Gogoratu daitezela beraien guraso eta aiton-

amonekin. Ikastolara edo parkera joaterik ez eta la-

gunak ikusi gabe egon diren haur guztiekin. Bakar-

dadean heriotzak harrapatu dituztenekin, eta be-

raien familiekin. Gaixorik egon diren eta

daudenekin. Kutsatzeak ekiditeko ixten ari diren ta-

bernekin eta bertako komertzio txikiarekin. Egin

dezatela, behintzat, maite dutenengatik. Etorriko

dira eta garai hobeak.

IZARNE OLANO
KALAKARIA

Parrandak 

Ez dakit jabetzen ote diren
arduragabekeria horrek
ekarri ditzakeen ondorioez,
ez baita kasualitatea
oraingo agerraldiak 
gazteen artean gertatzea
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Aitor Arroyo Askarai

H asiera batean osasun krisia zela

zirudiena jendarteko esparru

guztietara zabaldu da eta udako

festak ez dira salbuespena. Ego-

era hobetzen ari zela pentsatu-

ta, jaiak antolatzeko asmoa zu-

ten hainbat herritan, baina azken asteetan kutsatze

kopuruek gora egin dutela ikusita, egitaraua bertan

behera uztea erabaki dute hainbatek.

Uztaileko azken egunekin batera iristen dira Al-

tzoko festak. Aurten, ordea, COVID-19aren eragi-

nez sortutako testuinguruan eta herritarren osasu-

na arriskuan ez jartze aldera, bertan behera geratu

dira San Inazio jaiak. Dena dela, garai bitxi hauetan

ere, Uda Giro egitaraua antolatu dute Altzoko Uda-

leko Festa eta Kultura batzordeak Talde Feminista-

rekin batera. Udako hilabeteetako prestatu dituzte

ekintzak, tartean, San Inazio eguneko bertso jaial-

dia. Andoni Egaña, Uxue Alberdi, Aitor Mendiluze,

Julio Soto, Nerea Elustondo eta Eli Pagola bertso-

lariak ariko dira Manu Olano gai jartzailearen gida-

ritzapean. 

Egitaraua osatzen duten ekintza guztietan segur-

tasun neurriak egongo dira. Kasurako, beharrezkoa

izango da gonbidapenak edukitzea. Altzoko udale-

txean egongo dira eskuragarri, pertsona bakoitzak

Jendarteko arlo guztietara hedatu
da koronabirusa. Kutsatzeen 
kopuruak gora egitea, osasuna
zaintzeko segurtasun neurri 
bereziak eta aparteko arauak dira,
besteak beste, eskualdeko udalek
udako egitarauak antolatzeko 
garaian kontuan hartu beharreko
faktore berriak

ASTEKO GAIA

ZIURGABETASUNA,
GIDA ETA ARAU
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gehienez bi gonbidapen hartu ahal izango ditu, eta

herritarrek lehentasuna edukiko dutela azaldu du he-

rriko udalak. 

Larraulen, ohituraz, San Esteban

eta San Bartolome egunak ospatzen

dituzte. Festarik ez dela izango ira-

garri zuten, baina hainbat kultur eki-

taldi antolatu dituzte. San Esteban

egunean, esaterako, bertso saioa

izango dute. Maialen Lujanbio, Onin-

tza Enbeita, Iker Zubeldia eta Haritz

Mujika ariko dira jendaurrean. Osa-

sun neurriak ere ez dira faltako, eser-

lekuen arteko segurtasun distantzia, uneoro maska-

rak erabiltzea eta eskuak garbitzea, kasu. Festak

bertan behera geratu izanaren albistea herritarrek

penaz hartu dutela azaldu du Larraulgo Udaleko

Kultur zinegotziak; baina erabaki zuzena dela eta

guztiek arduraz jokatzea espero duela ere gehitu

du. 

Eskualdeko beste hainbat herritan ere ez da festa-

rik izango. Berastegin, esaterako, ez dute jairik ospa-

tuko eta aparteko kultur ekitaldirik ere ez dute egin-

go. Albizturren ere aurten ez da Andre Mari jairik eta

Gazte egunik ospatuko. Ama Birjin eguna ospatzeko

ohitura dute Orendainen, baina aurrekoen moduan,

hurrengo urtera arte itxarotea erabaki dute hauek

ere. Koronabirusagatik ez balitz, Gaz-

telun ere festa edukiko lukete abuz-

tuaren 15ean. Baina egoeraren bere-

zitasuna medio, hemen ere bertan

behera geratu da Ama Birjin eguna-

ren ospakizuna. Horren ordez, herri-

tarrentzat kultur ekitaldiren bat anto-

latuko dutela aipatu du herriko udal

ordezkariak. 

Hari beretik tiraka Baliarrainen ere

egun bera ospatuko lukete. Aurten,

«Horrela bizitzen
ere ikasi egin 
beharko dugu.
Pauso bat 
aurrera eman 
orduko, 
atzera bi egiten»
AGURTZANE ZELAIA
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ASTEKO GAIA

ordea, prestakuntza guztiak erdibidean utzi behar

izan dituzte. Aparteko ekintzei dagokienez, momen-

tuz, ez dute ezer antolatuko; egoera apur bat argitu

artean, behintzat. Egoera antzekoa dute Amezketan,

San Bartolome festak ospatzekoak ziren abuztu

amaieran, baina bertan behera utzi dituzte eta orain-

dik ez dute erabaki aparteko egitaraurik antolatuko

duten. Bidania-Goiatzen ere ez dute jairik edukiko

aurtengo udan. Hainbat kultur ekitaldi prestatzeko

asmoa zuten, zinema emanaldiak kasu, baina kutsa-

tze kasuek gora egitean bertan behera uztea erabaki

zuten. Agurtzane Zelaia alkateak egoera zaila dela

onartu du: «Horrela bizitzen ere ikasi egin beharko

dugu. Pauso bat aurrera eman orduko, atzera bi egi-

ten. Ziurgabetasunaren aurrean, zaila da zerbait an-

tolatzea». 

Berrobin antzekoa da egoera. Jaiak abuztuaren

amaieran ospatzeko ohitura dute eta, denbora tartea

baliatuz, erabakia ahalik eta gehien atzeratzen ari da

festa batzordea. Zerbait ospatzekotan, ezberdina

izango dela aurreratu du herriko alkateak eta hainbat

aldaketa egingo dituztela ere esan

du, besteak beste, egitaraua kultur

ekitaldiekin osatzea, gauez ekin-

tzarik ez antolatzea eta egitaraua

hiru egunetan antolatzea –joan

den urtean bost eguneko egitaraua

osatu zuten–. 

Ikaztegietak ere ez du festarik

antolatuko. Udaberrian antolatzen

duten azoka berezia bertan behera

geratu zen. Egoera hobera egiten

ari zelakoan, azoka eta udako festak batera ospatze-

ko asmoa zuten, baina kutsatzeen kopuruak gora

egitean guztia atzeratzea erabaki dute. San Lorentzo

egunean, berriz, herritarrei arduraz jokatzea eskatu

die udalak, eta edozein ospakizun alternatibo egitea

debekatu dute. Festak egiteko gordeta zuten aurre-

kontuarekin udazkenean kultur ekitaldiak egiteko as-

moa adierazi du udaleko Manex Saez de Egilaz zine-

gotziak: «Jaietan egitea pentsatzen genituen ekin-

tzak geroago egingo ditugu; edo,

behintzat, udazkenean beste urte ba-

tzuetan baino kultur ekitaldi gehiago

egin nahi ditugu». 

San Joan surik ez zuten egin Hernial-

den, eta bide beretik, ez dute Andra

Mari egunik ere ospatuko. Aparteko

kultur ekintzarik ez dutela antolatuko

azaldu du Aitor Zubillaga herriko alka-

teak. Baina egoerak hobera egiten

badu, urrian erakusketa bat antolatzeko asmoa du-

tela esan du. Santa Kruz apaizaren ingurukoa izan-

go litzateke mostra, eta besteak beste, garaiko tres-

nak eta jantziak erakutsiko lituzke. 

Ibarra ez da salbuespena izango. Aurten ez da

abuztuko festarik izango herrian, baina dena ondo

bidean, irailean berriro biltzekoa da herriko festa ba-

tzordea eta ezohiko jaiak antolatu ala ez erabakiko

dute bertan. Bitartean, aparteko kultur ekitaldirik ez

Festak ospatzeko
gordeta zuten 
aurrekontuarekin
udazkenean 
kultur ekitaldiak
egin nahi dituzte
Ikaztegietan
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OSTIRALA
UZTAILAK 31

ALTZO
SAN INAZIO EGUNA

Goiz eresia herriko txistulariekin.
19:00. Bertso jaialdia. Antoni
Egaña, Uxue Alberdi, Aitor Men-
diluze, Julio Soto, Nerea Elus-
tondo eta Eli Pagola. Gai
jartzailea: Manu Olano. 

ASTELEHENA
ABUZTUAK 3

LARRAUL
SAN ESTEBAN EGUNA

18:30. Bertso saioa Maialen Lu-
janbio, Onintza Enbeita, Iker Zu-
beldia eta Haritz Mujikarekin.
Herriko plazan, eta eguraldi txa-
rra eginez gero frontoian. 

OHARRA. Udako behin behineko agenda egita-
raua 24-25 orrietan. Aldizkaria inprentara bidaltze-
rako indarrean zegoen eskualdeko agenda. Jakina
denez COVID-19ak unean uneko aldaketak sortu di-
tzake.

B
ertso saioak izango dira San Inazio eta San Esteban egunak ospatzeko m

odu bakarrenetakoak. ATA
RIA

dutela antolatuko azaldu du udaleko Nagore Zubi-

llaga Kultur zinegotziak. 

Herritarren osasuna zaintzeko joerari jarraiki, Zi-

zurkilen ere ez da jairik izango. Bi festa batzordeek

argitaratu zuten ohar bateratuan kultur ekitaldiak

egiteko aukera aztertzen ari zirela esan zuten, eta

nahiz eta momentuz, ez duten ezer prestatu, egoe-

rak hobera egiten duenean guztia pasa dela ospa-

tzeko jai bat egiteko asmoa azaldu dute. 

Adunan ere ez da Ama Birjin eguneko ospakizunik

izango. Osasun krisia medio, bertan behera geratu

da osatuta zuten egitarau osoa. Dena dela, egoerari

aurre egiteko asmoz, akordioa egindako artistekin

konpromisoa mantendu eta ekintzak geroago egi-

tea adostu dute. Urtero, Kultur Astea antolatzen

dute azaroan eta hainbat ekitaldi hor txertatu nahi

dituztela aipatu du udaleko ordezkariak, baina guz-

tia momentuko egoeraren araberakoa izango dela

ere nabarmendu du.
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ASTEKO GAIA

A. Arroyo Askarai 

Nagore Zubillaga Ibarrako Udaleko Kultur zinegotzia

da eta jaiak bertan behera geratu direla azaldu du.

Festak antolatzen dituen batzordeko kide da beste

hainbat herri eragilerekin batera, eta bere hitzetan,

«segurtasuna mantentzeko zailtasunak» direla-eta

geratuko dira bertan behera San Bartolome jaiak.

Batzordea osatzen duten eragile ia guztiek bat egin

dute hartutako erabakiarekin eta albisteak herrian

onarpena eduki duela adierazi du Zubillagak. Irailean

berriro bilduko da Festa batzordea eta, momentuko

egoeraren arabera, aparteko ekintzarik antolatzea

posible den erabakiko dute.

Zergatik hartu duzue festak bertan behera uzteko

erabakia?

Erabaki hori uztailaren hasieran hartu genuen. Iba-

rran festak beti festa batzordeak antolatzen ditu,

udalarekin elkarlanean. Hainbat arrazoi zirela-eta

hartu genuen erabakia. Alde batetik segurtasun neu-

rriak bermatzea zaila izango zelako; eta bestetik,

egun, indarrean dagoen arautegiak festak apur bat

esklusibo bihurtzen dituelako. Segurtasun distantzia

eta edukiera murrizketekin, pertsona gutxi batzuk

bakarrik har zezaketen parte antolatutako ekintze-

tan eta horrek, pena handia ematen zigun. Herriko

festak herriak osotasunean parte hartzeko dira, eta

jendea horretatik kanpo geratzea ez zitzaigun bidez-

koa iruditzen. 

Bertan behera geratu dira? Beranduago ospatzeko

asmoa duzue?

Momentuz bertan behera geratu dira. Baina iraileko

lehen astean beste festa batzorde bat egingo dugu,

eta, egoeraren arabera, beste zerbait egitea ea posi-

ble den pentsatuko dugu. Momentuz, tradizioz fes-

tak ospatzen diren egunetan ez da ezer egingo, ezta

«Jendea parte hartu
gabe geratzea ez zaigu
egokia iruditzen»
NAGORE ZUBILLAGA
IBARRAKO KULTUR ZINEGOTZIA
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ASTEKO GAIA

ekintza sinbolikorik ere. Udazkenera begira zerbait

egitea posible den ala ez iraileko bilera horretan era-

bakiko da. 

Udan aparteko ekintzarik egingo duzue?

Oraingoz, ez daukagu ezer antolatuta. Egia da zer-

baitekin proban hasteko asmoa bagenuela, baina az-

ken egun hauetako joera ikusita… Momentuz dena

geldirik geratu da. Ez dakit zerbait antolatzeko gai

izango ote garen. Momentu honetan, behintzat, ez

dago ezer aurreikusita.

Eskualde mailako erabaki baten beharra ikusten

duzu?

Guztiontzat lagungarria izan daitekeela pentsatzen

dut. Antzeko egoeran gaude denok; egokia litzake

erabaki orokor bat edukitzea eta guztiok antzeko jo-

katzea. Baina egia da gauza asko izan direla korrika

eta presaka erabaki beharrekoak, eta ez dugu tarte-

rik eduki guztiok eseri eta erabaki komun bat ados-

teko.

Zer esango zenioke festak antolatzea erabaki duen

herri bati?

Ulertzen dut bakoitzak hartzen dituen erabakiak in-

tentzio onenarekin hartutakoak direla. Inork ez daki

hartutako erabakiek ondo funtzionatuko ote duten,

zehatz-mehatz jakitea ezinezkoa da. Baina ziur

nago festak aurrera eramatea erabaki duten herriek

dituzten segurtasun neurri guztiak hartuko dituzte-

la.

Zeintzuk dira Ibarrako Udalak hartu dituen segurta-

sun neurriak?

Kanpaina ezberdinak egin ditugu segurtasuna ber-

matze aldera. Momentu batean zabor ontziak ireki

egin genituen, kutsatze maila jaitsi zenean itxi egin

genituen, baina aurreko astean kutsatze kopuruek

gora egin dutenean berriz ere irekitzea erabaki dugu.

Udal eraikinetan segurtasun protokoloak ditugu osa-

suna bermatzeko eta… arau orokorrak jarraitzen ari

gara.

Zer gertatuko da festak antolatzeko aurrekontuare-

kin?

Foru funtsaren murrizketa zela eta, aurrekontuan al-

daketak egin behar izan genituen. Hortaz, jada diru

bat murriztu genion festak antolatzeko zegoen ko-

puruari. Aurrekontuak, orokorrean, murriztu egin di-

tugu sail guztietan; batean izan ezik: gizarte zerbi-

tzuetan. Gizarte zerbitzuak mantentzea lehentasuna

izan da. 

Festetarako gordeta dagoen dirua hor dago, mo-

mentuz, ukitu gabe; irailean zer egin erabaki arte

behintzat. Ez dela erabiliko ikusiko balitz, aurretik,

leku askotik kendu behar izan dugu, beraz, badago

non gastatu. 
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A. Arroyo Askarai 

Nerea Elola, Altzoko Udaleko Festa batzordeko zine-

gotzia, udako kultur ekintzen egitarauari buruz aritu

da. Segurtasun neurriak kontuan hartuta antolatu di-

tuzte ekintzak eta neurrietako batzuk zerrendatu

ditu: «Derrigorrezkoa izango da maskara uneoro ja-

«Ez dugu jende pilaketak
sortzea nahi, baina 

kulturari bultzada ematea
ere garrantzitsua da»

NEREA ELOLA
ALTZOKO FESTA BATZORDEKO ZINEGOTZIA 

rrita eramatea eta publiko guztia eserita egongo

da». Ikuskizunetara joateko gonbidapenak udaletxe-

an hartu beharko dira eta herritarrek lehentasuna

edukiko dute. 

Festetako egitaraua da ala kultur ekitaldiak dira?

10
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ASTEKO GAIA

Festak antolatzen hasita geunden. Baina ezin dire-

nez egin, kultur aldetik lantzea erabaki genuen. Fes-

tak izaten diren egun zehatz horietan zerbait antola-

tu dugu, hutsik ez uzteagatik, baina ez da festa egi-

tarau bat. 

Zertan ezberdintzen da egitarau hau festa egitarau

batetik?

Ekintzak uda guztian zehar antolatzen direla. Nahiz

eta festak izaten diren egunetan ekintzaren bat an-

tolatu dugun, udako hilabeteetan dago banatuta

egitaraua. Errazena ezer ez egitea da, baina kultura

ere mugitu behar da; kaltetuena dagoen sektoreeta-

ko bat delako. Ez dugu jende pilaketarik sortzea nahi;

beraz, festarik ezin da egin, baina kulturari bultzada

ematea ere garrantzitsua da.

Zergatik da garrantzitsua kultur ekitaldiak manten-

tzea?

Gehienbat, kultura kaltetuen dagoen sektoreetako

bat delako. Hori kontuan hartuta, arrazoi nagusieta-

ko bat kultura mugiaraztea izan da, eta momentu ho-

netan indarrean dauden arauen arabera, gauzak an-

tolatzea. Errazena ezer ez antolatzea litzateke. Egia

da, horrela jende pilaketak sortzea saihesten duzu,

baina, ez dakit... Ahal den heinean bizitza normal

apur bat egiten saiatzea ere garrantzitsua dela irudi-

tzen zait. Herrian bizi pixka bat sortzeko ere egin

dugu; gauzak ez ditugu antolatu kanpotik jendea

etortzeko. 

Ekintza guztiak gaua iritsi aurretik amaitzen dira.

Gazteak zein helduak parranda aukera ikusten duten

momentuan, hara joaten dira. Hamabietatik aurrera

zerbait antolatzen baduzu, jada festa moduko zer-

bait bihur daiteke; eta hori da ekidin nahi  duguna.

Bide horretatik, demagun, bertso saio bat egin nahi

dugula. Egokiena arratsaldeko zortzietan hasi eta

hamarretarako bukatuta egotea litzateke, eta amai-

tzean, etxera; ez dago horren segidako ezer. Jendeak

parranda egiteko aitzakia edukitzea saihestu nahi

dugu. Ekintzak antolatu bai, baina arduraz.

Kanpotik jendea etortzeko aukera aurreikusten

duzu?

Guk argi daukagu, eta argi utzi nahi dugu, antolatu

ditugun ekintzak Altzoko herritarrentzat direla. Mo-

mentu honetan jende pilaketak ekidin egin behar

dira. Ez dugu publizitaterik egingo, ez dugulako in-

guruko jendea etortzea nahi, egoerak hala eskatzen

duelako. Egingo ditugun kultur ekitaldi guztietara jo-

ateko gonbidapenak beharko dira –udaletxean hartu

beharko dira, gehienez bi gonbidapen pertsonako–.

Ekintzaren eguna gerturatu eta gonbidapenak sobe-

ran badaude, orduan irekiko da agian; baina lehenik

herritarrei eskainiko zaizkie. Herriari begira antolatu

dugu egitaraua.

Herri guztiek jokabide bera eduki beharko lukete?

Festa egin edo ez erabakitzeko, inguruko udaletara

deika aritu nintzen haiek zer egin behar zuten jakite-

ko helburuarekin. Agian ez du ematen, baina herri

bakoitzeko errealitatea ezberdina da. Altzon, esate-

rako, zerbait antolatzen badugu eta gaueko hama-

rretarako bukatzen bada, kito, dena amaitu da. Bai-

na, kasurako, Alegia batean gauza bera antolatuta,

amaitzen denean jendeak agian poteoan jarraituko

du, aukera hori badagoelako, herriaren ezaugarriek

ematen dutelako. Beraz, herri bakoitzak ikusi behar

du zein ezaugarri dituen: parrandarako aukerarik

ematen ote duen, herritarrak nola mugitzen diren...

Eta horren arabera, erabakiak hartu. 

Nik bakoitzak berea egitea egokiagoa ikusten dut.

Udal bakoitzak ezagutzen duelako bere herria ondo-

en. Komunikazioa edukitzea ona da, noski. Elkarren

berri jakitea garrantzitsua da, eta hobeto antolatzen

gara ondokoek zer egingo duten jakinda.

11
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«Modu artifizial batean bizi
gara, eta pozik bizi garela
erakutsi behar dugu»
KEPA FERNANDEZ DE LARRINOA 
ANTROPOLOGOA

Alkizan bizi den Kepa Fernandez
de Larrinoa antropologok garbi
du, festa egiteko beste bide 
batzuk aurkitzera eraman gaituela
koronabirusak. Baina festaren
zentzua «galduta» dagoela dio,
«orain, festa noiznahi egiten da».     

Eneritz Maiz Etxarri 

Udak festa usaina izan ohi du. Herriko festak bereziak

izan ohi dira, eta uda festaz festa ibiltzeko aitzakia ere

bada askorentzat. Aurtengoak ez du festatik asko

izango, ordea. Kepa Fernandez de Larrinoa (Bilbo,

1958) festaren funtsaz eta zentzuaz aritu da hizketan.

IRAGARKI LABURRAK

LAN ESKAINTZAK
Zerbitzaria. Zerbitzari bat behar da. Interesatuek deitu
647 446 363 telefono zenbakira.

Zure iragarki laburra argitaratzeko deitu 943 65 56 95
zenbakira edo idatzi ataria@ataria.eus helbidera.
Iragarki guztiak irgarkilaburrak.eus-en. 
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Zein garrantzia dute festek pertsonentzat?

Lehenik eta behin festa zer den kontestualizatu be-

harko litzateke. Zer den festa bat, zertarako balio

duen, zer-nolako eragina duen pertsonengan, bizi-

tzan eta kolektiboen bizitzetan. Festak ospakizunak

dira, hau da, zerbait ospatzen da. Ospakizunen logika

zer den ezagutu behar dugu. 

Zer hartu behar da, beraz, kontuan?

Ospakizunak ulertu ahal izateko, adituok, bi ziklo uler-

tu behar ditugu; bi bizitza ziklo mota. Hor daudela ja-

betu behar gara, eta hor mugitzen garela. Lehendabi-

zikoa da, pertsonaren beraren bizitza zikloa. Alegia,

hor badago jaiotza, koskortzen gara, gaztetu egiten

gara, heldu egiten gara eta gero zahartu. Bizitzan ze-

har momentu ezberdinak ditugu, eta horiek pasatzen

ditugu ospakizunetan. Jaiotzen garenetik, garai ba-

koitzean ospakizun ezberdinak bizitzen ditugu hil-

tzen garen arte. Beste sistema naturaren bizitzaren zi-

kloa da. Urtaroak ditugu, eta horietan festa ezberdi-

nak daude. Festa horiek naturaren bizitzaren zikloa

erakusten digute. Neguko festak modu batekoak dira,

eta udaberrikoak bestelakoak.

Pertsona eta natura uztartzen dira?

Bi bizitza ziklo horiek uztartuta ditugu. Banaka edo

uztartuta erakusteko errituak agertzen dira; basa erri-

tuak. Erlijioa duten errituetan bataioa, ezkontza eta

hileta daude, edota gaztaroan jaunartzea. Gazte tal-

dean basa errituak luzeagoak dira, bestelako sistema

bat da. Ez da agintarien sistemaren barrukoa, hau da,

agintari zibilen edo erlijiosoaren sistemaren barrukoa,

baizik eta, kanpokoa. Iraultzaileagoa da gazteriaren

ospakizuna normalean.

Zer esan nahi duzu horrekin?

Ospakizunak basa errituak dira. Sartu-irten errituak

dira. Estatus bat uzten dugu eta beste batean sartzen

gara. Urtaro bat uzten dugu eta beste batean sartzen

gara. Hor ari gara bizitzaren zikloa markatzen. Jaio,

sortu eta hil. Hori da norberaren bizitza biologikoa,

naturaren, hau da, eguzki eta ilargi sistemaren mugi-

menduan. Hor emozioak dramatizatzen ditugu, senti-

menduak adierazten ditugu. Esaterako, zein festa den

eta norekin egiten dugun, poza adierazten dugu, edo

tristura izango da nabarmentzen dena. Gazte festa

batean bagaude, edo ehorzketa batean edo ezkontza

batean, sentimenduak bestelakoak dira. Poza, tristu-

ra, gazi-gozoa, benetako sentimenduak ditugu; bai

sentimendu pertsonalak edo sentimendu kolektiboak.

Sentimendu eta emozio horiek pertsonalak eta kolek-

tiboak dira, eta festa horiek kanalizatzen dituzte. Ho-

rretarako dira festa horiek; norberak bere barruan,

edo, talde edo kolektibo batek multzotasun horretan.

Sentimendu eta emozioez gain, talde horretako kidea

zein den eta zein ez den ere adierazten dugu. 

Horrek zer esan nahi du?

Ospakizunetan gizarte loturak erakusten, agertzen,

dramatizatzen edo antzezten direla esan nahi du. Gi-

zarte loturak, oro har, baina baita gizarte taldeen jos-

kerak ere; eta gizarte talde txikien joskerak erakusten
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baditugu, noski, ajeak ere bai. Eta agian amildegiak

zeintzuk diren ere ezkutatzen ditugu. Pertsonen arte-

ko zubiak agertzen dira, baina hutsuneak ere bai.

Orain, ordea, kanpoko faktore bat dugu: Koronabi-

rusa. Horrek eraginik badu?

Arazo bat dugu. Kanpoko elementu bat sartu zaigu,

eta ikusi besterik ez dago zer gertatzen ari zaigun he-

rriko festa edo hilabete hauetako ospakizunetan. He-

rriko festak bakarrik ez, begiratu behar dugu adineko-

ak zahar etxeetan hil direla, bakarrik hil direla, ehorz-

ketarik ez dela izan, familiako kiderik ez dela izan,

gorpuak edo hautsak beranduago jasoak izan direla,...

Komunikazio eza ere hor dago, eta komunikazioa izan

bada, teknologia berrien bidez izan da. Ez da komuni-

kazio fisikorik izan. Dramatizatze behar horretan kine-

sia bat erabili dugu, hau da, gorputz lengoaia. Gor-

putz lengoaia berezia, ezagutua, kodifikatua; eta, sin-

bolika, ikur lengoaia ere erabili dugu ospakizun

horietan. Berdin dio ospakizuna zein motatakoa den.

Naturaren zikloari lotuta dagoen edo pertsonari lo-

tua, edo biei lotua den. Kinesia sinbolika horretan une

eta guneak daude. Eguneko une eta gune horiek os-

pakizunetan transformatzen ditugu, eta horretarako

kinesia eta sinbolika bereziak ditugu. Uneak bereziak

dira eta espazioak ere bai. Ospakizunetan eguneroko

lengoaia transformatzen da.

Orain, sozializatzeko arazoak ditugu, ordea.

Bai. Bat-batean sistema horrek ez du balio. Ikusten

dugu sistema hori erabiliz gero, kutsatzen garela eta

arriskuan jartzen garela. Geure burua jartzen dugu

arriskuan eta gure aldamenekoak ere bai. Alegia, gure

taldea ere arriskuan jartzen dugu: senideak, lagunak,

aldamenekoak, beraz, festetan parte hartu behar iza-

nez gero, talde garela erakustea baino izan liteke tal-

deari kaltea ekarriko diogula. Orduan, kontziente bal-

din bazara, mesfidantza sortzen da. Beraz, ospakizu-

naren funtzioa modu batez ulertu dugu orain arte, eta

orain konturatzen gara funtzio hori ez dela betetzen.

Alegia, taldeari berari kalte eragin diezaiokegu. Hori

ez gertatzeko, gure taldea defendatu edo maitatu

nahi badugu, beste modu batez egin behar dugu, eta

festa birformulatu behar dugu. Ospakizuna beste

modu batez egin behar dugu, eta berrasmatze horrek

behar luke bestelako kinesia; bestelako sinbolika, eta

bestelako gorputz lengoaia. Hori da gaur egunean

dugun erronka, eta bat-batean etorri zaigu. Orain arte

erabili dugun sistema kutsatuta dago, eta beste bat

asmatu behar dugu. Elkar kide garela esateko, izateko

eta erakusteko horretan koronabirusak infektatu du

gure sistema. Besarkadak, musuak, elkarren ondoan

dantza egitea, elkar ukitu, ikustea,... ez da posible.

Festak belaunaldiz belaunaldi pasa dira, baina gizar-

tea gero eta indibidualagoa da. Honek areagotu de-

zake?

Ematen du komunitatean bizi garela, festetan jende

asko biltzen delako, baina, festa horiek oso indibidual-

ki bizi garela ezkutatzen dute. Gizarte indibidualista

batean bizi gara, eta gizartea oso kontsumista da. Ba-

tik bat kontsumo festak dira. Eta norberaren zikloari

eta naturari ez diogu jarraitzen. Festak egiten dira

noiznahi. Lehen jendeak festa bere herrian egiten

zuen, edo bisita eginez senideen herrian. Orain jendea

herriz herri mugitzen da astebururo. Modu artifizial

batean bizi gara, eta pozik bizi garela erakutsi behar

dugu. Festaren zentzua galduta dago. Funtsa hor

dago: sentimendu bat adieraztea eta talde bat garela

esatea, eta horrek hor jarraitzen du.

15
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Kontraesanak

Ohikoa duen zorroztasunez, zirtoan zarta eta

zartakoan hausnarketa eraginez, zutabe

ederra eskaini zigun uztailaren 16an Andoni

Egañak Berrian: Kontraesanak. Aipatzen zuen nola

«guztiok ditugun gure kontraesanak», eta hori ai-

tortuta, zuribide erraza ematen diegun gure barne-

ko arrakalei. Eta oroitarazten zuen hauteskunde

gaueko Euskal Telebistako saio berezietan, ETB2k

%26ko ikusle kuota izan zuela EAEn, eta ETB1eko-

ak, berriz, %2,7koa, noiz eta Eusko Legebiltzarra

sekula baino abertzalegoa den honetan. «Hori bai-

no kontraesan handiagorik!», deitoratzen zuen

Egañak.
Atera ditzala nork bere ondorioak.

Aditzaile onak aski omen ditu bi hitz.

Izan ere, bizi dugun egoeraren ispi-

lu bide da ETB. Halako itxurakerian

edo, nahi bada, kontraesanean bizi

gara: gurean ETB1 ez da lehena,

ETB2 baizik. Eta bat esaten duenak

euskara esan nahi du, eta 2 esaten

duenak gaztelania. Hauteskunde

gaueko saioarekin gertatu zen mo-

duan, gu Ur Handitan erdi itoan ga-

biltza beti, eta Conquis-en jarraitzai-

leak, Karibeko itsaso turkesetan, audientziaren apa-

rretan. 

Euskararen gaira etorrita, lehen ere maiz samar

azaleratu izan zaigu arrangura: euskaraz dakitenen

erdiak egingo balu, euskaraz dakitenen erdiaren laur-

denak erosiko balu Berria, irakurriko balitu euskaraz-

ko liburuak, kontsumituko balitu euskal produktuak…

Eta zer nahi duzue esatea, beti zornetan dagoen

arrangura horri ez diot sendabiderik ikusten, ezpada

gure burua sosegatzeko hartzen dugun pildora lasai-

garri hori: «Guztiok ditugu gure kontraesanak».

Izan ere, inor zahagi-zakutzat hartu gabe, gu geu

gara Conquis ikusten dugunak, ETB1eko albistegiei

muzin egiten diogunak, tabernan eta

kioskoan «periodikua» (alegia DV edo

Correo) erosten eta leitzen dugunak,

firin-faran etengabe euskaratik gazte-

laniara lerratzen garenak, hitzetik hor-

tzera gaztelaniazko makuluak sartzen

ditugunak, publizitate-kanpaina eta

administrazioko dokumentu guztiak,

txio asko eta asko, gaztelaniaz pen-

tsatu eta ekoizten ditugunak, gero,

onenean, euskarara ekartzeko…

Euskara maite dugu, baina erraza-

RAMON
OLASAGASTI

GALTZAUNDIKO
KIDEA 

Halako 
itxurakerian edo,
nahi bada, 
kontraesanean
bizi gara: 
gurean ‘ETB1’ ez
da lehena, 
‘ETB2’ baizik
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goa zaigu gaztelaniaz irakurtzea, errazago komuni-

katzen gara erdaraz… «No se», guztiok ditugu gure

kontraesanak.

Aurtengo urtea ere kontraesan erabatekoan doa,

COVID-19a dela eta ez dela. Udaberria pikutara joan

zitzaigun, gero bi hilabeteren buruan kilkerrak baino

alaiago atera ginen eguzkitara, kri-kri-kri, gorputzari

lizunak kentzera, eta orain auskalo, udako oporraldia

ez ote dugun berriro ere gure kilker-zuloetan pasa

beharko. Sanjoanak joan zitzaizkigun, «ez-sanfermi-

nak» deiturikoak ere bai («entzierroan» harrapatu ez

gintuenean), Mari Jaiak jai du aurten, baita eskual-

deko herri txikietako festa guztiek ere… Taberna ba-

tzuk behin-behinean itxita ditugu, beste batzuk or-

dutegi murriztuarekin… Udak zer ekarriko, batek

daki.

Agintarien aginduak ere kontraesanen segida

amaigabea dira: lehen eskularruak nahitaezkoak zi-

ren, gero ez, hauteskundeen aurretik maskara go-

mendagarria zen, gaur derrigorrezkoa… Zer esan

hura egin, halaxe gabiltza. Urrats bat aurrera eta bi

atzera.

Urtea doan moduan, udazkena nola etorriko den

auskalo. Pauso honetan, beldurra ere ematen du aza-

roaren 20tik abenduaren 4ra bitarteko Euskaraldiak

ez ote gaituen itxialdian harrapatuko… Ahobizi eta

Belarriprest guztiak lau pareten artean gatibu. Ho-

rregatik, zer gerta ere, uda honetan, zuek ez dakit

baina ni Euskaraldiari ekitera noa. Maskararekin bada

ere ahobizi. Euskaraldia iristen denean edo amaitzen

denean, ez dezadan esan «guztiok ditugu gure kon-

traesanak».
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E guzki zalea izanik, udara da nire urtarorik

gogokoena; olgetarako aitzakia ederra

ematen baitu bero-giroak. Egun luze eta la-

saien urtaro nagia; plan anitz eta berriak

egiteko nahi adina egun dituena. Txikitan nonbait en-

tzun edo irakurri nuen izan omen zela udarik gabeko

urte bat; pentsatu ere izan nuen amestu egin nuela, ha-

lakorik! Zer eta txanda-pasa udari!  

Ondoren jakin nuen egia zela 1816ko udan, Tanbora sumendiaren leherke-

tak askaturiko gas, errauts eta abarren ondorioz urte ezberdin, zail bat bizi

izan zela.

Aurten izango da uda, baina berezia, ezohikoa. Normaltasun ez normal ho-

netan, udara ulertzeko modu berria. 

Garai hartan eguraldi txarrak etxe inguruan gelditzera gonbidatzen zuen

moduan, oraingoan urrutira gabe ibiltzeko gomendioek ere hainbat ohitura

aldaraziko ditu. XIX. mendeko Udaezuda hartan izan zen gauza onik ere,

ekoizpen eta sormenerako iturri izan baitzen; esaterako, Frankenstein per-

tsonaia orduantxe sortu zuen Shelly andereak. 

Azkenaldian maiz datorkit burura kontua hura eta artistak bere ekoiz-

pen lanetan murgilduta ikusten ditut; artista ez zirenak bestelako zeregi-

netan. 

Errealitate berdinak ondorio ezberdin asko izan ditzake, baikor zein ezkor,

txuri-beltz zein koloretsu; interpretazio kontua da askotan.

Martxotik hona bizitako egoerak dagoeneko izan dute isla arlo ezberdine-

tan: lan eta ikasketa ohiturak, ohitura sozialak, abesti, liburu, etab. Norberak

balora beza!

Datozen asteotan ere berrikuntzarako aukera handiak izango ditugu. Izan

ere, zuhurtziazko neurri-mugak tarteko, asko urrutiratu gabe aisialdirako zer

edo zer asmatu beharko dugu. 

Eta horretan geundela, hauteskundeak sartu dituzte. Udan. Plaf! Bakea eta

lasaitasun ez normala are gehiago arrarotzera. 

Tira! Hori ere pasa dugu eta orain, emaitzei dagokionean «zaharrak berri»

suertatu da itxuraz. Beste alde batetik, ordea, irakurketa sakonak egiteko

adina gertaera eta ondorio izan da hauteskunde berberetan.

Hasiko gara udazken eznormalean (Noiz bihurtzen da eznormala, nor-

mal?) egunerokotasunari erantzuten. Hiritarrok moldagarritasuna erakutsi

dugu egoera berrietara egokitzeko. Politikari «zahar-berriek» irakurketa ho-

riek egiteko aldartea izango ote duten, ordea, ikusteke dago. 

Bitartean, ondo pasa!

Udararik gabeko urtea 

[...] 1816ko
udan, Tanbora
sumendiaren
leherketak 
askaturiko gas,
errauts eta
abarren 
ondorioz 
urte ezberdin, 
zail bat 
bizi izan zen

ONINTZA LASA
ARTEAGA

TOLOSARRA
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T olosan bidegorria egin

zenetik, bizikletaren

erabilerak gora egin du

nabarmen, eta adin guztietako

erabiltzaileak ikus daitezke he-

rria zeharkatzen. Batzuek lane-

ra joateko edota erosketak egi-

teko, eta beste batzuek eskola-

ra joateko  edo norberaren

gozamenerako erabiltzen dute

bidegorria. Mugikortasunean

hobetu dugu. Asko, gainera!

Baina Tolosako bidegorri-sareak hainbat arazo ema-

ten ditu oraindik. 

Lehenengoa: herria zeharkatzen duen bidegorria

ez dago erabat komunikatua; Tolosako erdiguneare-

kin eta hainbat auzorekin lotzea falta da. Esate bate-

rako, Zumarditik Alde Zaharrera datorren bidegorria

bat-batean eten egiten da, Santa Klara zubira iriste-

an, eta ez dago argi nondik jarraitu behar dugun:

errepidetik edo Santa Klarako zubitik. Errepidetik jo-

anez gero, arriskutsua izan liteke, batez ere haurren-

tzat. Nahiz eta herri osoan bizikleten

lehentasuna adierazten duten seinaleak egon eta

abiadura orduko 30 kilometroan mugatu, horrek ez

du bermatzen bizikletan joateko bide seguruena

errepidea denik.

Bigarrena: espaloietan edo zoruan margotuta dau-

den bidegorriak arriskutsuak dira, oinezkoek eta txirrin-

dulariek partekatzen dutelako esparrua. Mota horretako

bizikleta-bideetan arazorik ez sortzeko, ezinbestekoa

eta premiazkoa da bai oinezkoek baita bizikletan gabil-

tzanok ere arauak errespetatzea. Tamalez, zenbaitetan

ez da halakorik gertatzen oinezko batzuk bidean sar-

tzen direlako, edota zenbait txirrindulari edozein modu-

tara joaten direlako: eskuak poltsikoan, zigi-zaga egi-

nez, kontrako norabidean… Egoera edozein dela ere,

ezinbestekoa da guztiok trafiko-arauak errespetatzea.

Hirugarrena: bidegorrian mantenu-lanak egin behar

dira. Adibidez, San Frantziskoko bidegorria zuloz josia

zegoen. Duela gutxi konpondu dute. Eskerrak! Orain

N-I errepidea dirudi: leun-leun, xamur-xamur ibil zai-

tezke bertatik; seinaleak eta marrak argi eta garbi

ikusten dira. Baina, zoritxarrez, ez da gauza bera ger-

tatzen bizikleta-bide guztietan: bigarren mailakoetan,

bidegorri komarkaletan, zorua apurtuta eta hosto edo

zuhaitz adaxkaz josia egoten da; margo lanak falta

dira. Horrek arriskutsu egiten du bertatik ibiltzea.

Tolosako mugikortasuna hobetzeko eta bidegorri

seguruak eta erosoak egiteko, udalari eskatuko nioke

herriko bizikleta-bide guztiak lotzea, bai erdiguneare-

kin baita herriko auzo guztiekin ere. Mantenu-lanak

ere bermatu beharko lituzke. Eta bidegorrien erabil-

tzaileei beste hau erregutuko nieke: guztiok jakin eta

errespetatu behar ditugu bidegorriko arauak, bai txi-

rrindulariok, baita oinezkook ere. Bide batez, iradoki-

zun bat: zergatik ez argitaratu herritarrontzat bidego-

rriak egoki erabiltzeko gida xume bat? 

AINHOA 
ARTOLAZABAL 
IRAKASLEA

Tolosako bidegorria:
erosoa eta segurua?

Tolosako mugikortasuna hobetzeko eta bidegorri seguruak eta 
erosoak egiteko, udalari eskatuko nioke herriko bizikleta-bide 

guztiak lotzea, bai erdigunearekin baita herriko auzo guztiekin ere
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AGENDA

24

OSTIRALA
UZTAILAK 24

ALKIZA
KOMIKIGINTZA TAILERRA 

17:00. Iñaki Martiarena Mattin ko-
mikigileak komikigintza lantegia
eskainiko du. Ikastaroan parte
hartzeko ezinbestekoa da aldez
aurretik izena ematea. Zazpi urte-
tik aurrerako alkizarrei eskainita
dago. Izena emateko: kultura@al-
kiza.eus edo 688 604 466.

TOLOSA
ELKARTASUN KARABANA

17:00-20:00. Tolosaldea Sahara-
rekin elkartearen elkartasun kara-
bana. Saharara bidaltzeko
materiala bilduko dute Trianguloa
plazan. Batez ere, ikas-materiala
lortzen saiatuko dira eta baita
osasun arloko materiala ere: mas-
karak, gel hidroalkoholikoak, es-
kularruak eta pardelak. Gainera,
informazioa helarazteko erakus-
keta txiki bat jarriko dute.
KONTZERTUA

20:00. Tolosako Udal Musika
Bandaren kontzertua, Plaza Za-
harrean. Irakurri Ion Altunaren el-
karrizketa 26-28 orrietan.

LARUNBATA
UZTAILAK 25

AMASA-VILLABONA
SANTIO EGUNA

12:00. Haurrentzat kale antzerkia

ZINEMA
KALEAN

BALLERINA

Uztailak 24, ostirala (19:00). 
Arroako plaza, 

Amasa-Villabona. 

ZIPI&ZAPE ETA KANIKEN KLUBA

Uztailak 24, ostirala (22:15). 
Ziminterioa, Lizartza.

GLADIATOR

Uztailak 25, larunbata (22:00). 
Zezen plaza, Tolosa.  

LUIS ETA ESTRALURTARRAK

Uztailak 26, igandea (19:00). 
Errebote plaza, 

Amasa-Villabona.  

MASTER AND COMMANDER

Uztailak 26, igandea (22:00).
Zezen plaza, Tolosa.

AGUR ETXEBESTE

Uztailak 27, astelehena (22:00).
Zezen plaza, Tolosa.

LO DEJO CUANDO QUIERA

Uztailak 31, ostirala (22:30).
Errebote plaza, 

Amasa-Villabona.

eskainiko da. Kontu kantari 2,
mendian ibiltari ikuskizuna. Ikas-
tolan.
19:30. AMAK taldearen kontzer-
tua. Arroako plazan, baina egu-
raldi txarra eginez gero, Ikastolan.
00:00. Helduentzako kale an-
tzerkia. Tonbola ikuskizuna. Erre-
boteko plazan, baina eguraldi
txarra eginez gero Bearzana
frontoian.

LIZARTZA
KONTZERTUA

20:00. Iker Lauroba & Beste Ur-
taroak. Ikusleak lurrean eserita
kokatuko dira. Mediku etxe au-
rrean.

IGANDEA
UZTAILAK 26

ALTZO
KONTZERTUA

12:00. Altzoko koruak antolatuta,
KEA ahots taldearen kontzertua:
Euskal musika a capella. Gehienez
100 pertsona sartu ahal izango
dira. Sarrera doakoa da baina
gonbidapenak aldez aurretik es-
kuratu beharko dira. Uztailaren
22tik hasita, ostatuan hartu ahal
izango dira (bi gonbidapen gehie-
nez, pertsonako). Maskara kendu
gabe egon beharko dute entzu-
leek.

AMEZKETA
BISITA GIDATUA

12:00 / 16:00. Amezketa herriaren
bisita gidatuak. Parte hartu nahi
duenak izena eman beharko du
www.amezketa.eus webgunean.
Igandero izango dira abuztuaren
30a bitarte. Igandero bi saio eskai-
niko dituzte, 12:00etan eta
16:00etan, elizaren alboko aparka-
lekutik hasita. Agurtzane Garmen-
dia herritarrak izango du
iganderoko bisita gidatuak egiteko
ardura. 
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AGENDA

OSTEGUNA
UZTAILAK 30

ALTZO
UDA GIRO

12:00. Loatzoko trikitilariak he-
rrian zehar. 
19:00. Errimak bi oinetan dantza
ikuskizuna. 

TOLOSA
EMANALDIA HAURRENTZAT

19:00. Miru-ren emanaldia hau-
rrentzat. Badakizu eserita ere
dantzatu daitekeela?, Zerkausian.
KONTZERTUA

20:00. Txaston taldearen kon-
tzertua, Plaza Berrian. 

OSTIRALA
UZTAILAK 31

ALTZO
SAN INAZIO EGUNA 

Goiz eresia herriko txistulariekin.
19:00. Bertso jaialdia. Antoni
Egaña, Uxue Alberdi, Aitor Men-
diluze, Julio Soto, Nerea Elus-
tondo eta Eli Pagola. Gai
jartzailea: Manu Olano. 

TOLOSA
I. EUSKAL BINAKAKO 

PENTATLOIA

11:00. Harria: 40 jasoaldi 100
kg.ko bolari. Gizon-proba: 4
plaza. Aizkora: 4 kanaerdiko.
Txingak: 8 plaza. Korrika: 4 kilo-
metro. J. Kañamares eta X. Urru-
tia, I. Errazkin eta A. Mugerza, I.
Txapartegi eta J. Otaegi, X. Arria
eta A. Izeta VI, X. Zaldua eta I.
Zelai V, O. Drame eta B. Amade
bikoteak, zezen plazan.

LARUNBATA
ABUZTUAK 1

ALTZO

UDA GIRO

12:30. Artea dantza taldea. Sa-
rrera mugatua izango da, aldez
aurretik jakinaraziko da sarrerak
non eta nola eskuratu. 

ASTELEHENA
ABUZTUAK 3

LARRAUL
SAN ESTEBAN EGUNA

18:30. Bertso saioa egingo dute
plazan (eguraldi txarrarekin fron-
toian). Maialen Lujanbio, Onintza
Enbeita, Iker Zubeldia eta Haritz
Mujikaren bertsoez gozatzeko au-
kera izango da.

ASTEARTEA
ABUZTUAK 4

TOLOSA
KONTZERTUA

20:00. Lucia Gomez eta Alize
Mendizabalen kontzertua Hama-
bostaldi Musikalaren barruan.
Santa Maria elizan.

OSTIRALA
ABUZTUAK 7

TOLOSA
KONTZERTUA

20:00. KEA ahots taldearen kon-
tzertua, Hamabostaldi Kulturala-
ren barruan. San Frantzisko
elizan.

OSTIRALA
ABUZTUAK 28

TOLOSA
IKUSKIZUNA

18:00. Dantzpoint, chill out bere-
zia DJarekin, Zumardia Txikian.

ERRETRATU
NOMADA

NOMAD STUDIO ART

Altzoko Uda Giro egitarauaren
barruan, Nomad Studio Art,

Erretratu Nomada. 
Nomad Studio Art-eko Eli 

Garmendia eta Carlos Pericas
argazkilariek bisita egingo diote
Altzori autokarabanan, herritar 

bakoitzari erretratu bana 
egiteko intentzioarekin. Parte
hartzaile bakoitzari erretratu

profesional bat oparituko zaio. 

Abuztuak 27-31. 
Altzon.

OHARRA. Aldizkaria inprentara
bidaltzerako indarrean zegoen
eskualdeko agenda da hona-
koa. Jakina denez COVID-19ak
unean uneko aldaketak sortu
ditzake.
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Irati Saizar Artola

Konfinamendu osteko lehen kontzertua eta ikastur-

teko azkena eskaintzekoak dira, gaur, Tolosako Udal

Musikari Bandako kideak. Segurtasun neurriak har-

tuta entsegu batzuk egiteko aukera izan dutela azal-

du du Ion Altuna (Tolosa, 1987) bandako kideak. Aur-

ten, gainera, zuzendaritzan egotea egokitu zaio eta

guztia behar bezala kudeatzen aritu dira, berriro ere

martxari ekin eta ikasturtea musika joaz amaitzeko. 

Nola eragin dio pandemiak Tolosako Udal Musika

Bandari?

Leku publikoak ixteko erabakia hartu zenean, ba-

tzordeko kideak biltzen hasi ginen egoera baloratze-

ko. Osasun alorrean dabilen bandako kide bat dugu,

eta hark esan zigun, gauzak nola zeuden ikusita ego-

kiena udalarekin kontaktuan jartzea izango zela.

Gauzak itsusi jartzen hasi zirenez, gure aktibitatea

geratzea erabaki genuen, bai entseguak eta baita

kontzertuak ere. 

Konfinamenduan egon zareten bitartean nola mol-

datu zarete musika jotzen jarraitzeko?

Ez genekien zenbat denbora iraungo zuen kontuak.

Eta hasiera batean, talde bezala bideo bat muntatu

genuen, ikusteko horrelakoetan ere taldea batera

gaudela eta gauzak egiteko prest geundela. Gero,

talde bezala beharrean, bandako hainbat kidek bai

egin dituztela bideoak eta, aktibo segitzeko. Eta gai-

nerakoak bakarka aritu gara etxean, bandako gau-

zak ikasi eta errepasatzen, forman mantentzeko.

«Dantzatzeko eta abesteko
piezak jo izan ditugu, eta
errepertorioaren estiloa
mantendu egingo dugu»
ION ALTUNA
TOLOSAKO UDAL MUSIKARI BANDAKO KIDEA

Doinu dantzagarriak zein abestekoak entzuteko aukera izango da,
gaur, 20:00etan, Plaza Zaharrean. Aurten, oholtza gainean aritu 
beharrean lurraren mailan eskainiko du kontzertua Tolosako Udal 
Musikari bandak, eta publikoa ere aulkietan eserita egongo da.  

ELKARRIZKETA
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Nola kudeatu duzue egoera?

Deseskalatze faseak etorri zirenean, gure aldetik hiz-

ketan hasi ginen, edozein momentutan lanean has-

tea tokatzen bazitzaigun ere, prestatuta egon be-

harko genuelako. Inguruko beste ban-

dekin jarri ginen kontaktuan, ikusteko

nola hasi ziren haiek ere lanean. Ba-

tzordeko kideak elkartu eta protokolo

bat prestatzea erabaki genuen: entse-

gurako gelak zer baldintza bete behar

zituen, musikariok zer neurri hartu be-

har genituen bai entseguetan eta bai-

ta kontzertuetan ere... Horretarako,

prebentzio enpresa bat kontratatu

genuen, azterketa bat egin zezan, eta ondoren, osa-

tutako plan hori Tolosako Udalean aurkeztu genuen,

haiek onartu zezaten, haiekin baitaukagu kontratua

sinatuta. Udalak protokolo hori onartu zuenean en-

tseguekin hasteko aukera izan genuen. 

Eta nola hasi zarete entseguekin?

Normalean, musika eskolako areto nagusian egiten

ditugu entseguak, eta zein aukera egon zitezkeen

ikusi genuen bertan aritzeko. Egokitu egin behar

izan dugu aretoa, izan ere, 60 musikari inguru gara

bandan, eta bi metroko distantzia mantendu beharra

genuen. Distantzia horiek hartuta, neurriak bete ge-

nitzakeela ikusi genuen eta prebentzio enpresak ere

ikusi zuen posible zela. Ate batetik sartu eta bestetik

atera behar izaten gara, sartzerakoan garbitasunera-

ko produktuak erabiltzen ditugu, eta  bakoitzak bere

atrila eta bere aulkia du bakoitzaren izenarekin. Le-

kura iritsi eta instrumentua muntatu arte maskarare-

kin jantzita egon behar izaten dugu.

Eta ondoren, jotzeko garaian, kendu

egiten dugu. 

Gaur bertan kontzertua eskainiko

duzue Plaza Zaharrean, azkenean.

Zer entzun ahalko da?

Data hauen bueltan, Gau Giroko kon-

tzertua eskaini ohi dugu urtero. Dan-

tzatzeko edo abesteko piezak jo izan

ditugu beti. Aurten, egoera berezia

«Entseguetara
goazenean, 
norberak bere
aulkia eta bere
atrila ditu 
bakoitzaren 
izenarekin»
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ELKARRIZKETA

denez eta hartu behar ditugun neurriak direla eta,

arratsaldean izango da kontzertua. Entseguetan be-

zala kontzertuan ere distantziak man-

tendu beharko ditugu. Baina erreper-

torioaren estiloa mantentzearen al-

dekoak gara; hala ere, pieza berriak

izango ditugu, besteak beste, Miguel

Rios, Nino Bravo, Alaska edota Ed 

Sheeranen abestiak. Estilo aldetik

baino formatu aldetik izango da bere-

ziagoa, izan ere, ez dugu oholtza gai-

nean joko, lurrean ariko gara aulkie-

tan eserita. Dantza askorik ere ezingo

du egin publikoak, izan ere, haiek ere aulkietan eseri-

ta egon beharko dute.

Orain, uda nola datorkizue? 

Kontzertu honekin amaitzen dugu,

normalean, ikasturtea. Abuztua jai

hartuko dugu eta irailean hasiko gara

berriro ere entseguekin. Oraintxe ber-

tan ez dakigu irailetik aurrera hasteko

nolako aukera izango dugun. Hemen-

dik aurrera gauzak nola datozen az-

tertu eta udalarekin hitzartuta dauka-

gun agenda hori nola bete edo mol-

datu ikusi beharko dugu.

«Pieza berriak
ere joko ditugu
gaur: Miguel
Rios, Nino Bravo,
Alaska edota 
Ed Sheeranenak,
adibidez»
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