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IRITZIA

N i izutzen nau ba negu hurbilak, eta bel-

durtzen, egunsentian arnas zuridun izo-

tzak, eta izu eta beldur klimatologiko

horiek ez dira ezer azken orduan arnasa

galdu beharrak eragiten didan larriarekin konparatuz

gero. Baratzetikan azken loreak biltzeak, horrek ez,

horrek ez nau iluntzen. Kalekume izatearen albo-kal-

tea, noski.

Arropak zabaltzetik esku izoztuz barneratutakoan

zerrendatu ditut ikarak inpentsan, kantuz. Zerrenda

nintzakeen doinurik gabe baina poeta tristearen he-

riotzaren hamargarren urteurrenaren gaindosiak ere

eragin behar albo-kalteren bat, noski. Zorionez, negu

hurbilen bi melodia desberdin txandakatzeko ariketa

egiteko modua izan dut, bakarra burutik uxatu ezinak

erabat gogaitu baino lehen. Ez zaidazu galdetu pen-

tsamendu ilun guztien arrazoi gordea, baina halaxe

kateatzen dira hotzak, beldurrak, betekadak eta etxe-

ko lanak buruko zentrifugatzailean.

Ondo hotza dator negu hurbila tenperatura gora-

behera, eta izutzen nau iraun ote dezakeen orainak

ere geroan.

Zer kaltegarria den nostalgia! Gizarte zoriontsu eta

eredugarri batetik bagentoz bezala. Ematen du ahaz-

tu egin zaigula nola bizi nahi dugun pentsatzeko be-

tarik gabe bizitzera behartzen gaituen gizarte baten

parte garela. Gizarteak hala exijitzen duelako dauz-

kagula antolaketa negargarriak oinarrizko beharreta-

rako. Gure gizarte hau den bezalakoa delako garran-

tzitsuagoa dela zer egin duzun adieraztea, egitea

baino; zenbat daukazun erakustea, zer izan nahiko

zenukeen amestea baino; azkar joatea nora baino;

politikoki zuzena izatea zeure buruarekin leial joka-

tzea baino; zer erosi erabakitzea zertarako baino;

denboraren kontra ibiltzea, galtzea baino; curriculu-

ma gizentzeko tituluak biltzea, ikastea baino; itxura

ona ematea, zeurea azaltzea baino; ezarritako bidee-

tan otzan jarraitzea, berriak zabaltzen saiatzea baino.

Halakoxea zen gure gizartea gaitz ezezaguna agertu

arte. 

Bederatzi hilabete pasatu dira. Maskara jantzita ir-

teten gara beharrezko denetan bakarrik (eta erostera,

beharrezkoa ez bada ere), ez dugu inor besarkatzen,

muxuak osasun delitu bihurtu ditugu, ahaleginak egi-

ten ditugu inorengana ez hurbiltzeko eta zehar-begi-

ratua botatzen diogu arauak betetzen ez dituen sus-

magarriari. Sinistu nahi nuke hau guztia pasatakoan

zerbait aldatuko dela gugan, eta ondorioz gure gizar-

tean, baina konformatuko naiz irribarre nola egin

ahazten ez badugu maskarak eranzteko egunerako

eta elkarren beroa sentitzeko gogoa itzultzen bazai-

gu.

Amesten ditudan aldaketak gauzatzeko pandemia

bat ez da nahikoa.

ARANTXA ITURBE
IRRATILARIA

Negu hurbila

Ez zaidazu galdetu 
pentsamendu ilun guztien
arrazoi gordea, baina 
halaxe kateatzen dira 
hotzak, beldurrak, 
betekadak eta etxeko lanak
buruko zentrifugatzailean.
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ERREPORTAJEA

IKUSTEKO ETA
HAUSNARTZEKO
‘Karelia’ ez da ohiko moda erakusketa bat. Besteak beste, birziklatua
izan den ehun batekin sortutako jantziak ikusgai daudelako bertan,
eta modaren inguruko hausnarketa egitera bultzatzen duelako.

Imanol Garcia Landa

T ytti Thusberg diseinatzailearen Karelia

erakusketa ikusgai dago Tolosako Aran-

buru jauregian urtarrilaren 9a arte. Jaio-

tzez finlandiarra, 25 urte daramatza bizi-

tzen Euskal Herrian, eta euskaraz hitz egiten ikasi du:

«Euskara hemengo hizkuntza da, eta bestalde, Fin-

landiako gure hizkuntza, suomiera, aurre-indoeuro-

parra da eta badute zentzu ho-

rretan lotura bat. Oso hizkuntza

txikia da eta euskararen egoera

oso ondo ulertzen dut. Gainera,

nire senarra eta semea euskaldu-

nak dira eta horregatik ere egiten

dut euskaraz». 

Bere aitaren gurasoak Finlan-

diako Karelia eskualdekoak ziren.

Bigarren Mundu Gerran galdu zi-

tuzten Kareliakoek bere lurrak

eta etxeak, eta 400.000 errefu-

xiatu Finlandian zehar sakabana-

tzera behartuak izan ziren. «Nire

aiton-amonak hangoak ziren eta

beraientzako omenaldi txiki bat

egin nahi nuen», esan du Thurs-

bergek. «Kareliako zati handi bat

galdu genuen, baina kultura

oraindik bizirik dago. Ni bigarren

belaunaldikoa naiz, eta kultura

hori asko gustatzen zait, oso abe-

ratsa da eta bereziki ehungintzaren mundua oso inte-

resgarria da». 

Karelia erakusketan hamabi soineko edo jantzi ikusi

daitezke, zazpi argazki, fashion film bat eta Boinas

Eloseguik diseinatzailearentzat egindako txapelen

edizio berezi bat. Diseinuaz gain, jantziak egiteko era-

bilitako ehun mota da bereizten dituena sorkuntza

horiek, PET plastikoa eta ardi la-

txaren artilea erabili baitira ehun

hori egiteko. Prozesu horretan

parte hartu dute Ekorec enpresak

eta Euskal Herriko Unibertsitate-

ak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren

laguntzarekin. 

Moda jasangarria

Hogeita hamar urte daramatza

moda jasangarria eginez Thurs-

bergek. Ibilbide luze horretan

hainbat herrialdetan izan da era-

kusketa eta ekitaldietan parte har-

tzen. «Orain eskerrak jendeak ba-

dakien gehiago zer den moda ja-

sangarria, baina hasieran zaila zen

azaltzea. Batzuek pentsatzen zu-

ten moda bat zela eta pasa egingo

zela, baina hori ez da horrela, zer-

bait iraunkorragoa da», esan du

diseinatzaileak. Definizio egoki
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bat emateak hitzaldi bat eskatuko lukeela dio

Thursbergek, baina laburtzeko saiakera egin

du: «Materialak baldintza duinetan egindako-

ak izan behar dira eta langileek baldintza onak

eduki behar dituzte. Eta ez da bakarrik berta-

ko produkzioa izatea, baita ere nola egiten ari

diren gauzak. Ekologismoa eta lan baldintzen

duintasuna batzen dira eta hortik aurrera mi-

laka xehetasunetan sartu beharko ginateke». 

Moda jasangarriaren barruan hainbat korronte

daudela dio. Berak upcycling izenez ezagutzen dena

egiten du: «Nire poltsak sortzeko hondakinak erabil-

tzen ditut. Horrez gain, artisautza bidez egindakoa

da, hau da, nik Donostian dudan estudio txiki batean

egiten dut dena». Gehienbat poltsak saltzen ditu

Thursbergek. «Jantzi proiektuak gehiago artistikoak

dira, erakusteko zer den posible egitea birziklatuta-

ko materialekin». Gipuzkoako Foru Aldunditik iritsi

zitzaion proposamena jantzi horiek egiteko, gero

Karelia erakusketan bihurtu dena,

eta hainbat lekutan erakutsi ahal

izan duena, besteak beste, Madri-

len. «Desfile batean erakusteaz

gain, interesgarria da erakusketa

moduan egitea, jendeak xeheta-

sun gehiagoz ohartzeko aukera

baitu». Bere lehen erakusketa To-

losan egin zuen Thursbergek,

orain 19 urte. Jantziak izena zuen,

eta eskulturak egin zituen birzi-

klatutako materialekin. «Oraingo

erakusketa beste mota batekoa

da guztiz, baina arima bera duela

esango nuke». 

Jantziak egiteko ehuna nola sortu den azaltzen da erakusketan. 

Modaren industria oso kutsagarria dela nabar-

mendu du Thursbergek: «Petrolio industriaren on-

doren, ehungintza da bigarren kutsatzaileena. Kon-

tuan izan behar da zein den jendearen kontsumoa

eta hortik ere sortzen diren hondakinak, nola izaten

den produkzioa, zer lehengai erabiltzen diren eta

zer emisio egiten dituen industriak». Horren aurrean

zer egin daitekeen galdetuta, Thursbergek badu

erantzuna: «Erosi gutxiago baino kalitate hobeago-

koa, eta mantenua egin, arropa

konponduz, edota zerbait alda-

tuz aspertuta bazaude jantzi ho-

rrekin. Moda jasangarria garestia

dela diote batzuek, baina badau-

de aukera ezberdinak: trukea edo

bigarren eskuko dendak». Bestal-

de, bertako diseinatzaileak kon-

tuan hartzeko eskatu du: «Hemen

pila bat daude, aukera oso polite-

kin. Egunero janzten dugu arropa

eta ea jendeak behintzat posible

duen horren inguruan egiten du-

gun kontsumoari buruz hausnar-

tzea». 

IRAGARKI LABURRAK

LAN ESKAINTZA
Etxeko lanak egiteko pertsona euskaldun bat behar da
Tolosan. Interesa duenak dei dezala ondorengo telefono
zenbakira: 688 784 412.

Zure iragarki laburra argitaratzeko deitu 943 65 56 95
zenbakira, idatzi ataria@ataria.eus helbidera. 
Iragarki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.

Karelia erakusketan
hamabi jantzi ikusi 
daitezke, zazpi 
argazki, ‘fashion
film’ bat eta 
Boinas Eloseguik 
diseinatzailearentzat
egindako txapelen
edizio berezi bat
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XIBERUTIK

Ea Olentzerok

A tzo pentsatzen ari nintzen ea zer izango

nuen idazgai nonahi ageri den amesgaitz

hau gure artean izango ez balitz. 

COVID-19az ari naiz noski. Nahiko garbi ikusi nuen

negu etorreraz ariko nintzela; eta Zuberoan negu

etorrera maskaradekin lotzen da ezinbestean. Konta-

tzen ariko nintzen aurten ere bazela berrikuntza bat.

Pixka bat kontatuko nuen aurten bi herri ari zirela

maskarada-jokoak prestatzen: abendu hondarrean

(Zuberoan hain garrantzitsua den erreugbia geldi-

tzean) txandaka abiatzekoak liratekeela Barkoxe eta

Atarratzeko gazteak. Igande batean herri batek joka-

tuko zituela maskaradak eta hurrengo igandean bes-

te herriak. Baina orain pausatuak dira, eta noski,

inork jakin ezin noiz arte.

Pentsatu nuen ere manex honen azken artikulua-

ren hariari tiraka jarraitzea. Irailetik hona jarraitzen

dut dezente irakurtzen eta informatzen Zuberoak

izan dituen zenbait pertsonaren gainean: herrian, he-

rri girotan, dantzan, musikan, politikan, kulturan, eta

abarretan arrastoa utzi duten pertsonen gainean.

Baina aldatzea pentsatu dut eta tentaldi bat izan

dut: zubereraz idaztea, Zuberoako hizkuntzaz alegia.

Deliberatu dut hori bai, ez heltzea filologia ikuspuntu

batetik, gehitxo litzateke niretzat. Nork ez du noiz-

bait umore printza edo kimu bat atera Atharratze

Jauregian abesterakoan gorriak ikusita? Inoiz asma-

tu ezin behar bezala ahoskatzen doratü, dü galthatü,

hüntü edo ükhenen dü… Honegatik edo hargatik zu-

berera gaia maiz antzera ibili da nire bueltan. Behar-

bada bohemio punttu bat du, beharbada euskara

dotoreena da, beharbada Zuberoako txikitasunak

hunkitzen gaitu, beharbada Benito Lertxundi ekar-

tzen digu gogora, beharbada hauskortasun bat sen-

titzen dugu, beharbada zubereraren soinuak edo ho-

tsak liluratzen gaitu…  Auskalo! Aipatzen ditugu zu-

bereraren deklinabideak, perpausa jüntatüak,

emendiozko jüntagailüak, alpetüak, zonbakiak, bus-

tidüra erabilienak…

AITOR 
ATXEGA

MANEX BAT 
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XIBERUTIK

Baina nago aspektu hauek ez direla hain garrantzi-

tsuak ni bezalako oinezko arruntentzat behintzat.

Euskara ganora batean erabiltzen duen norbait (eus-

kararen barne musika bere duen pertsona) zubere-

raz irakurtzen hasten delarik arazo nagusi batekin to-

patzen dela iruditzen zait: hitzak! Hori gertatu izan

zait niri behintzat. Sü Aziak argitaratutako liburu de-

zente irakurri dut eta beti berdinean kateatu naiz:

egiturak ondo antzera jaso baina hitzetan herren!

Horrela hasi nintzen Euskara ba-

tua/Zuberera-Zuberera/Euskara

batua hiztegi baten bila, eta ez

nuen aurkitu. Batera eta bestera

idazten eta deitzen hasi nintzen eta

hiztegirik ez! Aurkitu nituen pare

bat lan txiki (merezimendu guztie-

kin) baina ez hiztegi osatu oso bat.

2017an Allande Sokarrosekin ha-

rreman pixka bat egin nuen Aiztondoko Maskara-

den inguruan eta beregana jo nuen oso sorpresa

polit batekin topo egin nuelarik: beraiek (Sü Aziak)

argitaratua zuten delako Hiztegi ttipia. Txantxa gi-

roan horrela deskribatu zidan ekimen edo hiztegi

hau: «Zuberotarrek ETB ulertzeko lagungarri ttipi

bat». Bost euroan eros daiteke Maulen. Zalantzarik

gabe ekimen eder bat, baina oso urrun geratzen da

hiztegi osatu batetik. 

Bada baliatu nahi ditut garai

hauek Olentzerori opari hori eska-

tzeko. Ea norbait limurtzen duen

langintza honetara, ea norbaiti

harra sartzen dion honetan abia-

tzeko, ea norbait engainatzen

duen. 

Ea Olentzerok lortzen duen

bada!

Txantxa giroan 
horrela deskribatu
zidan: «Zuberota-
rrek ‘ETB’ ulertzeko
lagungarri ttipi bat»

S
ü A

ziak-ek ‘H
izteg

i ttip
ia’ kaleratu zuen 19

9
8
an eta 20

16
an b

erriro
 inp

rim
atu zen.
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Baserrira etorri
mundura txakolina
eramateko

M unduan egoteko tokia dute Alkiza; Ardo-

gintzan aritzeko bidea txakolingintza; eta

burujabe izateko modua mahastigintza.

Inazio Urruzola upategian egindako txakolinek gau-

za asko kontatzen dituzte eta egiten duten hori era-

kutsi nahi diete bisitariei Garaikoetxea baserrian. Bi-

ziraungo badu oinordetzan jasotako ondareak ezin-

bestekoa du eraldaketa, sagastietatik mahastietara,

ardoak egiten baitu Hernio azpiko toki hau uniber-

tsal.

Garaiko izenarekin 1348. urtekoak dira baserriaren

inguruan topatu dituzten lehenengo dokumentuak

eta XV. mendekoa da eraikinaren hezurdura osatzen

duen dolarearen lehen aztarna. Gipuzkoako Foru Al-

dundiaren laguntzarekin, Ibon Telleria arkitektoak

zuzendu eta Xabier Olaizola Txike-

rra-k gidatuta, dolare hori berresku-

ratzeko lanean ari dira azken bi urte-

etan. Eraikina biluztu eta bihotza

atera. Etxeak berak markatzen dio

upategiari erritmoa eta baserriaren

inguruan batu nahi dituzte proiek-

tuaren baloreak, misioa, bisioa eta

taldea. Garaikoetxea baserrian dute

burujabe izateko modu bakarra eta

Garaikoetxeatik baino ezingo dira

mundura zabaldu.

Inazio Urruzola zenaren seme Xa-

bier Urruzolak eta Garazi del Reyk osatu duten fami-

liak eusten dio proiektuari 2013tik. Hiritik baserrira

salto egin eta bizitokia Alkizan finkatzearekin batera,

bizimodua hautatu zuten eta lurrak emandakotik bi-

zitzea aukeratu. Lehen pinudi eta sagasti ziren lur

sailak mahasti bihurtu eta lurraren zaintza organiko-

ago baten bidean pausoak ematen ari dira. Horreta-

rako prozesu naturalagoak erabiliz eta taldera lurra-

rekin lotura estua duten langileak batuz. Ardo biodi-

namiko eta ekologikoagoak lortzeko lehenengo

urratsa da hori.

Txakolingintza ardogintza prozesu bat bihurtzeko

bidean dira Inazio Urruzola upategian. Konplexueta-

tik ihes egin, txakolinak azken hamarkadetan izan

duen irudi txarra astindu eta maila handiko ardoa

egin daitekeela uste dute. Jato-

rrizko Hondarribi zuri mahats ba-

rietateak ematen du horretarako

aukera: freskoa da, txinparta due-

na, azidotasuna sortzen du eta

bertakoa da; ezin daiteke beste

inon topatu. Ardoen unibertso

horretan egoteko modua da txa-

kolina.

Urruzolatarrak Alkizara etorri

dira munduaren erdian egoteko

eta Alkizatik ari dira munduaren-

tzat ardoak egiten. Ekoizpenaren

Inazio Urruzola
upategian orain
arte sortu dituzten
ardoak: 
txakolin txuria, 
txakolin gorria,
Ernio txakolin 
berezia eta Juanita
aparduna
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BABESTUTAKO EDUKIA

%55a kanpora esportatzen dute: Japonia, Kanada,

AEB, Mexiko, Txile, Herbehereak, Frantzia... Interna-

zionalizazioa ez da, soilik, salmentara mugatzen, egi-

teko moduetan ere coupage-a landu dute. Nazioar-

teko Helpx programaren bitartez askotariko jatorria

duten pertsonak aritu dira lanean Garaikoetxea ba-

serriko mahastietan, programa honetan parte har-

tzen duten ustiategien artean bisitatuenetako bat

izatera iritsiz. Parte hartzaileek ostatua eta esperien-

tziaren truke jarduten dute Alkizan.

Izan ere, Inazio Urruzola upategiak esplorazio toki

bat izan nahi du, pertsonala bezainbat, mahastigin-

tza eta ardogintza esperientzia bat. Getariako Txa-

kolina jatorrizko izendapenaren barruan, Hondarribi

zurirekin batera aukeran dauden gainerako mahats-

barietateak ere lantzen dituzte Garaikoetxea baserri-

ko lurretan. Haiekin jolas eginez sortu dituzte, mo-

mentuz, ondorengo ardoak: txakolin txuria, txakolin

gorria, Ernio txakolin berezia eta Juanita aparduna.

Eta etorriko direnak...

Mendeetako tradizioa duen upategi berria da Ina-

zio Urruzola. Ohiturak sagarra agintzen bazuen ere,

bihotzak eta senak mahatsera eraman ditu eta be-

launaldi askoren jakintza jaso dute, garaiko produktu

bat egiteko. Online eskuratu daitezke bertan egiten

dituzten ardoak, www.inaziourruzola.eus dendan.

Eta Xabier Urruzola eta Garazi del Reyren ahotik

ardo horiek kontatzen dutena entzuteko aukera

dago Garaikoetxean bertan, Alkizan. Gastronomia,

ardoa eta artea uztartzen dituen espazioa zabalik

dago Hernio magalean, Oteizaren obran oinarrituta

eta Angel Uranga eta Koldobika Jauregiren lanekin

apaindua. Erreserbak: 688 84 46 67 telefonoan edo

erreserbak@inaziourruzola.eus helbidean.

U
N

A
I SO

RA
RRA

IN
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Joxe Manuel Amiama tolosarrak,
Manu Odriozola anoetarrak eta
Jorge Sanz tolosarrak intsumisio
mugimenduak euren bizitzetan
zein gizartean izan zuen 
oihartzuna izan dute gogoan.

Aitor Arroyo Askarai

D errigorrezkoa zen. Hainbatentzat baita

beharrezkoa ere, akaso. Heziketa milita-

rra jasotzea ezinbestekoa dela defenda-

tuko duenik ere izango da oraindik. Bes-

telako mundu-ikuskera zuten, ordea, XX. mende

amaieran intsumisioaren alde borrokatu zirenek. Mi-

laka izan ziren, eta milaka horien artean Joxe Manuel

Amiama tolosarra, Manu Odriozola anoetarra eta

Jorge Sanz tolosarra. Lehenak soldaduska 1975ean

egin behar izan zuen; bigarrenari 1985ean iritsi zi-

tzaion txanda, eta egiten ari zela intsumiso egin zen;

hirugarrena, berriz, 1989an zen joatekoa baina, ez jo-

atea erabaki zuen. Hirurak izan ziren intsumisio mu-

gimenduaren parte. 

Beraien ustez derrigorrezko soldadutzak gehiago

zuen umiliazio tresnatik, heziketa militarretik baino.

Azaldu dutenez, jendeak menpeko izaten ikasten

zuen bertan, nagusiek esandakoari men egiten:

«Gorputzean beldurra sartzen zizuten bizitza guzti-

rako. Otzana izaten ikasten zenuen. Guk, berriz, aur-

kakoa aldarrikatzen genuen». 

Zerbitzu militarraren zein intsumisioen mugimen-

duaren ondorioak mota askotakoak izan ziren eta

borrokaren aurpegi publikoa maskulinoa izan zen

arren, Amiamak nabarmendu du emakumeak ere

beti egon zirela bai mugimenduaren inguruan, baita

barruan ere: «Neskek rol aktiboa eduki zuten eta be-

raien jarduna ere ezinbestekoa izan zen. Protagonis-

moa mutilek eduki arren, ez zen, inola ere, mutilen

kontua bakarrik izan». Emakumeek ausardia handia

erakutsi zutela ere gehitu du: «Haiek ere onartu zi-

tuzten arriskuak; manifestazioetan gomazko pilotek

ez zuten begirik, eta berdin kolpatzen gintuzten

guztiok». 
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Kontzientziaren karga

Intsumiso izateagatik jasandako ondorioak hainbat

motatakoak izan ziren. Odriozola, esaterako, hilabe-

tez kartzelan sartu zuten soldaduska egiten hasi ze-

nean intsumitzeagatik. Han egon zen bitartean mili-

tarrak ziegara joaten zitzaizkiola eta «denetariko ja-

rrerak» eduki zituztela kontatu du: «Batzuk ni

beldurtzera etortzen ziren; beste batzuk –on itxura

emanez edo- konbentzitzen saiatzen ziren. Bazen

soldadu bat etengabe galdera bera egiten zidana: ea

zenbat diru jasotzen ari nintzen errusiarrengandik

hura egiteagatik [Barrez]. Ez zuten ulertzen». 

Borroka aurrera eramateko Madrilgo KEM (Kon-

tzientzia Eragozleen Mugimendua) taldearekin jarri

zen harremanetan. Beraiekin elkarlanean lege-babe-

sa jaso eta prozesuari aurre egiteko estrategia bat

antolatu zuten. Gerra-kontseilu batean epaitu behar

zuten Anoetako intsumisoa eta, azaldu duenez,

epaiketa baino lehenago erabaki zuten soldaduska

bukatu beharko zuela: «Abokatuek konbentzitu nin-

duten. Helburua mugimendua indartzea zen, eta hori

lortu genuen. Prozesu juridikoak aurrera jarraitu izan

balu asko luzatuko zen eta kartzelan urteak pasatze-

ko arriskua zegoen. Beraz, azkenean soldaduska

egin behar izan nuen». 

Sanz ez zuten kartzelara bidali baina, beste mota

bateko zigorrak ezarri zizkioten. 1994an epaitu eta

baldintzapean utzi zuten aske: hamabost egunean

behin epaitegira joan behar zuen sinatzera eta

500.000 pezetako isuna ordaindu behar izan zuen.

Dena dela, zortea eduki zuelakoan dago Sanz, uste

baitzuen bera ere gerra-kontseilu batean epaitu eta

kartzelara bidaliko zutela.

Amiamak, berriz, mugimenduaren parte izatearen

ondorioei egin zien aurre. Kontzientziazio lana egi-

ten zuten eta «ardura handiko egitekoa» zela nabar-

mendu du. «Elkartasun beroaldian jende asko gertu-

ratzen zitzaigun intsumiso egin nahi zuela esanez;

batzuk ez ziren kartzela-zigorraren arriskuaz jabe-

tzen. Hura ez zen tontakeria bat eta jende hari azal-

du egin behar genien zertara zetozen». Bide horreta-

tik, Amiamak azaldu du hainbat motako zigorrak

ezagutu zituela: isun ekonomikoak eta kartzela-al-

diak ez-ezik, kargugabetze kasuak ere izaten omen

ziren. 

Dena egiteko

Intsumisioak indar gehiena Euskal Herrian eta He-

rrialde Katalanetan eduki bazuen ere, oihartzuna Es-

painiar Estatu guztian zabaldu zuen. Hori antolatze-

ak, ordea, bere zailtasunak izan zituen. Odriozolak

azaldu duenez, bera intsumiso egin zenean ez zego-

en antolakuntza markorik Euskal Herrian. Zurrumu-

rru bat ba omen zegoen: Espainiako Estatuan

10.000 gazte inguru zeudela soldaduskara joan nahi

ez zutenak; baina horrez gain, bestelako informazio-

rik ez zuela kontatu du. Zerbitzu militarra egitera Ma-

drilera joatea egokitu zitzaion eta bertan egin zuen

harremana Kontzientzia Eragozleen Mugimenduare-

kin: «Hiri handia izanik, antolakuntza nahiko aurrera-

tua zuten ordurako; beraien abokatuak zituzten, an-

tolatzeko baliabideak… Ni beraiek lagundu nindu-
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ten». Bere esanetan intsumisioaren «garai gorena»

1990eko hamarkada erdialdea izan zen, Tolosaldean

eta Euskal Herrian.

Sanzek ere uste du abangoardia lana KEMek egin

zuela. 1980. hamarkada amaierarako Donostian bu-

lego bat zuten, eta lege-babesa zein eman beharre-

ko pausoen gidaritza haien bidez jaso zuen berak

ere. Dena dela, intsumisoen mugimendua «oso es-

pontaneoa» izan zela nabarmendu du; borroka

«behe-behetik, herritik» sortu omen zen eta, haren

esanetan, «oso garrantzitsua» izan zen hori. 

«Heterogeneotasuna izan zen mugimenduaren

ezaugarri bereizgarri bat», horrela hitz egin du

Amiamak intsumisioaren inguruan. Bere hitzetan,

mundu-ulerkera ezberdina zuen jendea batu zen bo-

rrokara: batzuk kontzientzia antimilitarista zuten eta

horregatik zeuden armadaren aurka; beste batzuk

soldaduska saihestea besterik ez zuten nahi; eta ba-

zen «guztiaren aurka» oldartzeko zuen joeragatik

bat egin zuenik ere. Antolatzeko garaian, askotariko

pentsaera horiek norabide berera bideratzea zaila

izan zela aitortu du, eta bakoitzak «ahal zuen neu-

rrian» egiten zuen lan. 

Antolatzeko bilerak gaztetxeetan egiten omen zi-

tuzten: inguruko herrietako plangintza egiteko Ordi-

ziako eta Azkoitiko gaztetxeetara joaten ziren; Eus-

kal Herri mailako bilerak egiteko, berriz, Iruñeko eta

Gasteizko gaztetxeetan elkartzen ziren. Bestalde,

testuinguru horretan, 1980ko hamarkadan sortu zen

Kakitzat: Euskal Herriko Koordinadora Antimilitaris-

ta. Gerora, talde horrek dinamika autonomoak egin

zituen herrian herriko talde antimilitaristekin eta bai-

ta KEMekin ere. 

Desobedientzia, arma

Hainbat motatako ekintzak egin zituzten derrigo-

rrezko soldadutzaren aurka. Zerbitzua egin bitarte-

an Odriozola intsumiso egin izanak zein horren on-

dorioz kartzelan sartu izanak oihartzun handia eduki

zuen Espainiako Estatuan, eta hari elkartasuna adie-

razteko mobilizazioak antolatu zituzten hainbat to-

kitan. 

Protesta jendetsuak eta publikoak ez-ezik, beste-

lakoak ere egiten zirela kontatu du Sanzek: herriko

ikastetxeetako paretak margotu zituzten, soldadus-

karako neurriak hartzera etortzen zirenean neurke-
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ta-saioei boikot egiten zieten eta neurria hartzeko

tresna ezkutatzera ere iritsi ziren. Anoetako kideari

babesa emateko telegramak bidali zizkioten kartze-

lan egon zen bitartean. Odriozolak irribarrez gogo-

ratu du garai hura: «Ziegan nengoela, egunero gutun

sorta handi bat jasotzen nuen. Alde guztietatik ba-

bes ikaragarria jaso nuen. Izugarria izan zen». 

Hitzaldiak ere antolatu zituzten. Ikastetxeetara jo-

aten ziren eta etikako orduetan militarismoa eta au-

toritarismoa zer ziren azaldu eta horiek zalantzan

jartzen zituzten. Hori egiteko, ordea, irakasleen bai-

mena behar izaten zuten; eta horiek ez ziren beti in-

tsumisioaren aldekoak. Baimenik lortzen ez zutene-

an, berriz, jolas-orduak baliatzen zituzten ikasleekin

elkartu eta hitzaldiak emateko. 

Amiamak Tolosan egindako hainbat ekintza «go-

goangarriak» izan zirela uste du: «Udaletxean itxial-

diak egin genituen eta, 1992an, Trianguloa plazan

kanpaldi bat ere egin genuen. Edozein aukera apro-

betxatzen genuen gure borroka ikusgarri egiteko;

militantzia oso aktiboa zen». Hirurek nabarmendu

dute manifestazio eta elkarretaratze asko antolatu

zituztela. Amiamak Odriozolaren kasua jarri du adi-

bide moduan. Kontatu duenez, Tolosatik eta Orere-

tatik autobus bana bete zuten Madrilera haren alde

egitekoa zen manifestazio batera joateko; eta jendea

kanpoan geratu omen zen, eserlekuak mugatuak zi-

rela-eta. Egin zuten borrokak sona handia «bereha-

la» hartu zuelakoan dago Sanz: «Gazte batzuk sol-

daduskara ez zutela joan nahi esateak eta ez joateak

zalaparta handia sortu zuen Espainiako Estatuan; ez

zen gordetzeko moduko zerbait».

Babesaren gorakada

Mugimendua modu esponentzialean hazi zen. Hasie-

ran sei pertsona inguru biltzen omen ziren Tolosako

talde antimilitaristan; gero, pixkanaka handitu eta

dozena bat izatera iritsi ziren; azkenean, berriz, jen-

dea toki guztietatik batzen omen zitzaien. Dena

dela, mugimenduak babesa ez zuela hasieratik jaso

kontatu du Sanzek: «Inork ez zuen pentsatzen bene-

tan ari ginenik. Lanean soldaduskara ez nintzela jo-

ango esan nuenean txantxetan nenbilela uste zuten;

agur-festa ere antolatu zidaten ia». Gero, ordea, la-

nera azaltzen jarraitu zuenean lankideek egoera

ulertu eta elkartasuna adierazi ziotela ere aipatu du,

eta familian ere babestua sentitu zela.

Iritzi berekoa da Amiama ere; denbora-tarte labu-

rra izan zen, baina babesa garatzeko prozesua pix-

kanaka gertatu zela esan du: «Gazte intsumiso ba-

koitzak familia oso bat zuen atzean. Hasieran beldu-

rra sentitu arren, intsumisoari esker berehala garatu

zuten kontzientzia antimilitarista senideek; eta ber-

din lagunekin ere. Beraz, jende asko zegoen intsumi-

so bakoitzaren atzean. Horiek guztiak bilduta lor-

tzen duzun babes soziala oso handia da». Gero eta

gazte gehiago intsumiso egin, orduan eta gehiago

hazi zen haien aldeko jendarteko sektorea. Gainera-

ko herri-mugimenduek ere berehala adierazi zuten

bat egiten zutela intsumisioarekin, eta, azkenerako,

alderdi politikoak ere borroka haren alde lerratzen

hasi ziren. Azkenean, intsumisioaren gaia Espainiako

Parlamentura ere iritsi zen. 

Ageriko gainbehera

«Guk gero eta argudio gehiago eman soldaduskaren

ASTEKO GAIA 

«Guk gero eta argudio
gehiago eman 
soldaduskaren aurka,
orduan eta 
zilegitasun gehiago
galtzen zuen armadak»
JOXE MANUEL AMIAMA
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aurka, orduan eta zilegitasun gehiago galtzen zuen

armadak». Amiamaren ustez mugimendua hazi aha-

la, errazagoa zen intsumisioaren alde jartzeko jen-

dea konbentzitzea.

XX. mende amaieran herritarrek kontzientzia anti-

militarista garatzeko hainbat faktorek eduki zuten

eragina. Alde batetik, jendeak oraindik gogoan zuen

diktadura frankistaren garaia; armadak erregimen

hartan eduki zuen rolak jendea haren aurka jartzera

bultzatu zuen. 1981. urtean Tejeroren estatu-kolpe

saiakerak ere militarrek zilegitasuna galtzea areago-

tu zuen. Europako testuinguruari dagokionez, urte

horretan Espainia NATOn sartu zen; baina, bost urte

geroago, erabakia baieztatzeko erreferenduma egin

zutenean, Hego Euskal Herrian NATOn ez jarraitzeko

jarrerak irabazi zuen. Ostera, nazioartean, hainbat

gatazka piztu ziren 90. hamarkadan, Golkoko Gerra,

kasu. 

Aipatu gertakari horiek mugimendu antimilitarista

hauspotu zuten eta, aldi berean, bultzada eman zio-

ten intsumisioari. Sanzek azaldu duenez, intsumiso-

en gatazkak «gain hartu zion» Espainiako Estatuari.

Milaka ziren intsumisoak eta epaitegietan epaile ba-

koitzak «baremo ezberdinak» erabiltzen omen zi-

tuen. Egun bakarrean bospasei epaiketa egiten hasi

zirela aipatu du Amiamak eta, bere ustez, horrek era-

kusten zuen epaitegiak eta kartzelak gainezka zeu-

dela: «Militarrek egoeraren gaineko kontrola galdu

zuten eta arazoa konpontzeko politikoei esan zieten.

Horiei ere gainezka egin zien eta, azkenean, irtenbi-

derik gabe geratu ziren». 

Itzali ez den sua

2001. urtean bertan behera geratu zen derrigorrezko

soldadutza Espainiako Estatuan. Sanzentzat deso-

bedientzia zibilari «zilegitasun handia» eman zion

garaipen hura lortu izanak: «Guztiek ezinezkotzat

zutena lortu genuen. Elkartzea eta tinko mantentzea

lortzen badugu, ikaragarria da dugun indarra».

Odriozola ere bat dator esandakoarekin: «Herrita-

rrak elkartzen bagara, gaindiezinak gara. Sistema

martxan jartzeko gaitasuna dugun moduan, geldia-

razteko indarra ere badugu». 

Ideia horretaz harago, Odriozolak lotura egin du

intsumisioaren eta masa borrokaren potentzialitate-

aren artean: «Guztiok batera borroka bat hasten ba-

dugu helburuak lortu daitezkeela frogatu zuen intsu-

misioaren mugimenduak; eta jendea horretaz jabe-

tzea garrantzitsua da». 

Dena dela, ahanzturaren gaitzak jo du historiaren

pasarte hori ere. Hiruetako bat bera ere ez da gogo-

ratzen nola ospatu zuen garaipena haren berri eduki

zuenean. Hari horretatik tiraka, intsumisioak lortuta-

koa gogoratzea eta ospatzea du helburu Bi urte, lau

hilabete eta egun bat dokumentalak. Joan den ekai-

nean estreinatu zuten Donostiako Giza Eskubideen

Zinemaldian eta Tolosan, Amezketan eta Asteasun

asteburu honetan emango dute. 

Garaipenari meriturik ez diola kendu nahi, baina

lortutakoa «erabatekoa» ere ez dela gehitu du anoe-

tako intsumisoak: «Gerra inperialistak, errefuxiatuen

aurkako errepresioa, gure eskubideen aurkako era-

soak bizi zein lan baldintzetan… Horiek hor jarraitzen

dute, eta borrokatu egin behar dira. Bizi garen siste-

ma kapitalista da guztiaren erroa, eta horri bukaera

jartzera iritsi nahiko nuke».
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«Guk ez 
badugu
ikusgarri
egiten, ez
du inork
egingo» 
IZASKUN ARANDIA 
DOKUMENTALAREN EKOIZLEA

Joan den apirilean zen estreinatzekoa
‘Bi urte, lau hilabete eta egun bat’ 
dokumentala, Donostiako Giza Eskubi-
deen Zinemaldian. Pandemiak, ordea, 
bete-betean harrapatu eta ekainean
aurkeztu zuten intsumisioari buruzko
lana. Tolosan bihar egongo da ikusgai
Leidor antzokian, 19:00etan; gaur
amezketarrek eta asteasuarrek ere
ikusteko aukera izango dute, herrietako
proiekzioetan. 

Aitor Arroyo Askarai

B i mila eta hamabian Iruñeko kartzela za-

harraren eraisketa grabatzeko baimena

Labrit Multimedia ekoiztetxeak bakarrik

lortu zuen. Garai bateko intsumiso ba-

tzuk bildu eta, eraikina bota aurretik, bertara sartu zi-

ren kamerarekin. Material horretatik abiatuta eta

Lander Garrok zuzenduta egin dute dokumentala

Izar Films eta Labrit Multimedia ekoiztetxeek. Izas-

kun Arandia tolosarra Izar Filmseko ekoizlea da eta

dokumentalaren nondik norakoen inguruan hitz egin

du. 

Izaskun A
randia ekoizlea.ATA

RIA
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Zergatik da garrantzitsua intsumisoen borroka

kontatzea?

Izugarrizko arrakasta eduki zuelako mugimendu ho-

nek. Intsumisoen borrokari esker, gaur egun, heme-

zortzi urterekin jada ez daukazu kondena hori. Oroi-

tzen dut garai hartan nire inguruko guztiak aiama ba-

tean egoten zirela; bazekiten hemezortzi urte

betetzean eskutitza iritsiko zitzaiela. Mugimendu ba-

ketsua izan zen eta, hala ere, jendartea alderik alde

zeharkatu zuen.  Merezi du gogoratzea. Gogoratzea

eta ospatzea. Filmean askotan aipatzen den ideia

bat da derrigorrezko soldaduska kentzea lortu zute-

nean, garaipen hori ez zutela ospatu ia. Bada, hori

bera bilatzen du dokumentalak: intsumisioaren arra-

kasta ospatzea eta lortu zutena goraipatzea. Haus-

narketa egitera ere bultzatzen du: ea garai hartako

borrokatik zein irakaspen atera ditzakegun gaur

egungo egoeretarako. 

Zein publikori dago zuzenduta dokumentala?

Filma ikustera denetariko ikusleak joaten ari dira: jen-

de oso gaztea, justu-justu jaiotzekotan zirenak intsu-

misoen mugimendua sortu zenean; 40 urte inguruko

helduak ere ikusten dira, gatazka bete-betean bizi

izan zutenak; eta baita helduagoak ere, garai hura

gogoratu eta interesa dutenak. Ez nuen uste pelikula

komertzial bat egingo genuenik, ezta gutxiago ere.

Baina Iruñeko Golem zineman sei astez egon zen

ikuskizunen sailean. Sekula ez zait horrelakorik ger-

tatu ekoitzi ditudan beste lanekin. 

Nolako harrera ari da edukitzen?

Jendeak beldurra hartu dio zinemara joateari. Oina-

rririk gabeko beldur bat nire ustez, frogatu baitute zi-

nean ez dela kutsatzerik ematen… Baina beldur hori

ere atzera egiten ari da; ikusleak ohartu dira

zinea –eta baita antzerkia ere–

oso seguruak direla. Aretoak

betetzen ari gara eta poztekoa

da hori. 

Normalean film bat komer-

tzialki estreinatzen denean, le-

henengo hiriburuetan estreina-

tzen da; gero, hiri eta herri han-

diagoetan; eta, ibilbidea

amaitzeko, herri txikiagoetan.

Baina egoera hain arraroa zenez, ezohiko erabaki bat

hartu genuen: eskatzen zuten guztiei dokumentala

ematea. Eta gauza xelebre bat gertatu zen. Estreina-

ko astean lau tokitatik eskatu ziguten: Iruñatik, Baio-

natik, Bilbotik eta Gaztelutik. 

Atzera begiratuta erabaki egokia izan zela uste

dut. Ez zaigu behin ere gertatu emanaldia antolatu

eta inor ez joatea, edo bertan behera utzi behar iza-

tea… Ari gara justu-justu pasatzen birus hau sortzen

ari den kaos horren erditik, eta

oso pozik gaude emaitzarekin.

Zine askotan ematen ari dira,

kultur etxeetan, frontoi batean

edo bestean ere bai… EiTB ani-

matzen bada filma erostera,

agian telebistan ere ikusi ahal

izango da. Baina oraindik ez di-

gute erantzun, ez dakit zer ger-

tatuko den. Oraingoz, behin-

«Filmaren berezitasun
bat da garrantzia 
handia eman diogula
emakumeek intsumisio
mugimenduan eduki
zuten presentziari»
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tzat, oso pozik gaude. Agenda nahiko betea dugu

abenduan, eta urtarrilerako zein otsailerako ere es-

kaerak iristen ari zaizkigu. Zoragarria izaten ari da.

Zer esan nahi du zuretzat dokumental hau ekoizte-

ak?

Oso esperientzia aberasgarria izan da. Hainbat zu-

zendarik ez dute kontuan hartzen ekoizlearen ikus-

puntua. Lander Garrorekin, ordea, oso gustura aritu

naiz eta parte hartu dut sormen-erabakietan. Filma-

ren berezitasun bat da garrantzia handia eman dio-

gula emakumeek intsumisio mugimenduan eduki

zuten presentziari. Oso gai maskulinoa

da intsumisioa: gizonezkoak bakarrik

zeuden behartuta soldaduska egitera.

Baina guk ere sufritu genuen; eta parte

aktibo ere izan ginen. Benetan ederra

izan da emakume horiek elkarrizketa-

tzea. Historiako une garrantzitsuetan

emakumeak ere hor egon dira. Zinean,

zoritxarrez, hori ez da ikusgarri izan. Landerrekin ha-

siera-hasieratik hitz egin nuen horri buruz, eta bat

egin genuen: guk ez badugu ikusgarri egiten, ez du

inork egingo.

Zer esango zenioke dokumentala ikusteko zalan-

tzan dagoen pertsona bati?

Ikustera joateko, noski. Zergatik? Garai historiko bat

ezagutuko eta gogoratuko duelako, ondo pasatuko

duelako, hunkitu egingo delako… Eta martxan jartze-

ko gogoa piztuko zaiolako. Aktibatu egiten zaitu do-

kumental honek. Borroka hau gertatu zela oso bar-

neratuta daukagu Euskal Herrian, he-

men eduki zuen eraginagatik eta

presentziagatik, agian. Dena dakigula

pentsatzen dugu, baina politikoki gau-

za asko gertatu ziren, eta dokumenta-

lean horiek aztertzen dira… Interesga-

rriak dira oso, eta jendeak sorpresa bat

baino gehiago hartuko du.

«Jendeak 
sorpresa bat
baino gehiago
hartuko du»

‘B
i urte, lau hilabete eta egun bat’ dokum

entalaren fotogram
a bat.
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Ibon Odriozola
NORTASUNA
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I ritziak alde batera utzi eta argudioak bilatzen ari

naiz azkenaldian; zerbait esan aurretik, pentsatu,

birpentsatu eta ondoren, agian, bota. Edozeren-

gatik auzian jartzen zaituzten garai honetan,

ezinbestekoa iruditzen zait esaten duzunari buruzko

aurre-lanketa eginda izatea.

Izan zaitezke alde batekoa edo bestekoa, modu ba-

tera edo bestera pentsatu, baina zurea defendatzeko argudiorik ez baduzu,

kosta egingo zait zu sinestea. Eta azkenaldian, iritzien lanketa hori faltan bo-

tatzen ari naiz. Mezu zentzugabeak defendatzen dituzten jarrera asko ikusi

ditzakegu, bai eta iritzi bezala saltzen dizkiguten mamirik gabeko milaka

sasi-istorio, zergatik eta zertarako galderei erantzuten dieten arrazoinamen-

duak entzun beharrean. Elkarbanatu beharko genituzkeen borroka asko bide

kontrajarrietatik defendatzen ari gara gure aldarrikapenen diskurtsoak lan-

tzeari garrantzirik ematen ez diogulako. 

Bi hilabetez behin idazten ditudan artikulu hauek espazio ezin hobea bila-

katu dira esan nahi dudan guzti horri oinarri sendo bat bilatzeko. Azkenaldian

aldiz, pentsatzen dudanari hitzak jartzea zailtasunez jositako bidea bilakatu

da. Horregatik niri ere iritsi zait ideiak trukatzeko espazio honi gero arte esa-

tea. Hala ere, orain arte bezalaxe mimoz zainduko ditut astekariko iritziak ira-

kurtzeko hartzen ditudan tarteak. 

Mila esker ATARIAko lagun guztiei, iritzien birformulatze prozesu honetan

pentsatzen dudana adierazteko aukera emateagatik. Eta nola ez, eskerrak

eman 2016tik testu hauei zuzenketak eta ideiak gehitu dizkiezuen guztiei,

zuek ere iritzi hauen atzean dauden aldagaiak ere bazaretelako. Zaindu!

Iritziez eta agurrez

Horregatik niri
ere iritsi zait
ideiak
trukatzeko 
espazio honi
gero arte 
esatea. Hala
ere, orain arte
bezalaxe
mimoz 
zainduko ditut
astekariko 
iritziak 
irakurtzeko
hartzen 
ditudan tarteak.

IÑIGO IRURZUN
IRAKASLEA
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B adira bost urte ba-

nandu zela. Une

horretara arte, bi-

zitza erdia sena-

rrarekin emana zuen; beste er-

dia, guraso eta lagunekin. Ate-

ak ireki behar izan zizkion

bakardadeari, Xoleri. Hala deitzen zion bere bizikide

berriari. 

Lehenengo urteak ez ziren samurrak izan: lagunak

galdu zituen, berak hartutako erabakia ulertu ezinik;

seme-alabek familia hondatu izana leporatzen zio-

ten; soldata bakarrarekin gastu berberei eta beldu-

rrei aurre egin beharra izan zien; gorputzean senti-

tzen zuen hutsunea betetzen asmatu...

Horrela eman zituen bost urte, bizitza berreraiki-

tzen. Lagun berriak egin zituen eta zaharberritu jaio-

terriko paisaiak. Baina denbora luzean ez zuen beste

gorputz bero baten epeltasuna sentitu gau hotzene-

tan; haren maindireek ez zuten berriz ere beste per-

tsona baten usainik izan.

Hausturak eragindako doluak nahi baino luzeago

jo zuen, eta bost urte joan zitzaizkion horrela, baina,

azkenean, berriz ere beste pertsona batekin ilusiona-

tzeko momentua iritsi zela sentitu zuen. 50 urte zi-

tuen, eta jabetu zen ligatzeko estrategiak zaharki-

tuak geratu zitzaizkiola. Gainera, ez zen oso seguru

sentitzen grabitatearen legeak bere gorputzean eza-

rritako aldaketekin; ez zen oso erakargarri sentitzen.

Halere, aurrera egingo zuen; merkatuan zegoen berriz

ere.

Baina, ustekabean, pandemia bat etorri, eta bi hila-

bete luzez etxean giltzapetuta izan zuen, Xolerekin.

Pikutara berriz lige-kontuak eta beste baten eskuak

bere gorputzean sentitzeko aukerak. Itxialdian, lagu-

nekin egindako WhatsAppeko bideo-deietan leiho

osoa betetzeko ohorea izan zuenean, are nabarmena-

go egin zitzaion bakardadea. Bazekien bera baino

okerrago izan eta izango zirela milioika pertsona, bai-

na horrek ez zuen baretu Xolek eragin zion egonezina:

sufrikario eta negar-iturri bihurtu zitzaion bi hilabetez

eguneko 24 orduak bakarrik eman beharra.

Azkenean, uda honetan ezagutu du lagun baten la-

gun bat. Harekin partekatu ditu kafeak, afariak, hitzak,

barreak, mendi-ibilaldiak, ilusioak, laztanak, musuak,

eta bakardadeak eta itxialdiak eragindako konpainia-

beharrak. Ilusioari sartzen uzteko zirrikitua ireki du.

Baina, duela hilabetetik, agintariek ezarritako arau

berriekin ezin da bere bizilekutik atera; ezin da bere la-

gun berriarekin egon, ez baita bere herrian edo ondo-

koan bizi. Berriz ere ateak itxi behar izan dizkio ilusioari. 

COVID-19ari aurre egingo omen dion txertoa asma-

tu dute, edo horretan ari direla ematen du. Pertsona

asko eta asko jasaten ari diren bakardadearen ondo-

rioei aurre egingo dien Pfizerrik edo Modernarik izan-

go al da?

NEKANE 
ARTOLAZABAL

ROYO
HERRITARRA

Xole

Baina, ustekabean, pandemia bat etorri, eta bi hilabete luzez etxean
giltzapetuta izan zuen, Xolerekin. Pikutara berriz lige-kontuak eta

beste baten eskuak bere gorputzean sentitzeko aukerak.
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LIZARTZA
IPUIN KONTAKETA

17:00 / 18:00. Eguberria: Ur
goiena, ur barrena. Juan Kruz
Igerabide. Bi saio izango dira:
17:00 eta 18:00etan. Bost urtetik
aurrekoentzat, helduekin. Parte
hartzeko liburutegian izena eman
behar da.

TOLOSA
SAHARA LIBRE. AMAROTZ ZUEKIN

18:00. Sahara libre hitzaldia Ama-
rozko auzoetxean.
18:30. Elkarretaratzea plazoletan.
HITZALDIA

18:30. Islamofobia eta generoa.
Maya Amrae, Ena Maria Gomez
Petisco. Ana Sanz moderatzaile
lanetan. Sarrera librea lekuak
bete arte. Kultur etxean.
LIBURU AURKEZPENA

19:00. Bertsoak argazkitan ize-
neko bere hirugarren liburua argi-
taratu du Oskia Karrera artista
tolosarrak. Liburuaren aurkez-
pena egingo du kultur etxean.
ANTZERKIA

19:00. Artedramaren Zaldi Urdina
ikuskizuna, Leidorren.
TOLOSAKO ABESBATZA. 

KONTZERTU SORTA

19:00. Urriko Abesbatza Lehiake-
tako programan aurreikusita zeu-
den bost kontzertu eskainiko dira
San Frantziskoko elizan abendua-
ren 8tik 19ra bitarte. Gonbidape-
nak, abenduaren 2tik aurrera
Topic-en (10:30-14:00 / 15:30-
19:00). Astelehenetan itxita. Bach
ispiluaren aurrean. Conductus En-
semble. San Frantzisko elizan.
KONTZERTUA

19:00. Arima eta Lepora taldeen
kontzertua, Bonberenean. Sarre-
rak 8 euroko kostua izango du.
ZIRKO IKUSKIZUNA

19:00. Gure Zirkuaren ikuskizun
berria. Sarrerak erosteko:
https://sarrerak.gurezirkua.eus.
San Esteban auzoko parkinean.

ZIZURKIL
PROIEKZIO ETA MAHAI-INGURUA

19:00. Haizearen egia-ren proiek-
zioa eta mahai-ingurua, Atxu-
londo kultur etxean.

LARUNBATA
ABENDUAK 12

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA

19:00. Villabonako Jesusen Biho-
tza parrokiako organoaren 100. ur-
teurrena. Ainhoa Zubillaga
(mezzo), Loreto Fernandez-Imaz
(organista). Doan, aforoa bete arte.

AMEZKETA
KONTZERTUA

18:00. Oñatiko Ganbara abesba-
tzaren kontzertua. Izena eman be-
harko da 943 65 31 89 deituta,
ostiraleko 14:00ak baino lehen.
San Bartolome elizan.

LIZARTZA
KABARETA

19:00. Esnatu naiz kabareta. Uda-
letxean izena eman behar da. Zi-
mitorioan eskainiko da ikuskizuna. 

TOLOSA
ZEINU HIZKUNTZA JAIALDIA

11:00-14:00. Zeinu hizkuntzako
zine jaialdia, Leidorren. 
18:00. Hitzaldia. Santiago Frigola
Bartzelonako zeinu hizkuntza ka-
talaneko ikertzaileak kultur etxean
hitzaldia eskainiko du. Edukiera 45
pertsonara mugatuko da eta gain-
ditzent-g@hotmail.com helbidera
mezu bat bidali behar da izena
emateko.
ZIRKO IKUSKIZUNA

12:00 / 18:00. Gure Zirkuaren ikus-
kizun berria. Sarrerak erosteko:
https://sarrerak.gurezirkua.eus.
San Esteban auzoko parkinean.

OSTIRALA
ABENDUAK 11

ALTZO
OLENTZEROTAN JAKIN-MINEZ

19:00. Xabier Kerexetaren hitzal-
dia: Mugak erdian, ala erdia mu-
gatzea? Batzarremuñon.

AMEZKETA
INFORMAZIO BULEGOA

10:00-12:00. II. Errepublika, Gerra
Zibila eta Frankismoko datuak ja-
sotzeko informazio bulegoa. Au-
rrez aurreko egutegia. Kultur
etxeko jubilatuen txokoan. Aben-
duak 7-11 eta 14-18. Ordu horie-
tara egokitu ezin duenak, dei
dezala ondorengo telefono zen-
bakira: 677 77 46 60.
EMANALDIA

19:00. Bi urte, lau hilabete eta
egun bat dokumentalaren proiek-
zioa. *Irakurri erreportajea 10-17
orrialdeetan.

ANOETA
HITZALDIA

19:00. Eskubideen defentsan an-
tolatu. T.O.P.A. hitzaldia. Audito-
rioan.

ASTEASU
EMANALDIA

Bi urte, lau hilabete eta egun bat
dokumentalaren proiekzioa. *Ira-
kurri erreportajea 10-17 orrialdee-
tan.
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SKATE TXAPELKETA

16:30. Bonbereneako XX. Skate
Txapelketa, Bonberenean.
TOLOSAKO ABESBATZA. 

KONTZERTU SORTA

19:00. Mundutik etxera, etxetik
mundura. Suhar korua. San Fran-
tzisko elizan.
BIRAKABARETA

19:00. Formatu txikiko antzerki
jaialdia, Intujai teatrok antolatuta.
Pailaztana klown taldea Pailaz-
tana junior Ruben Martin Stepha-
nie Bouchard Slowww dance
center Sergio Nguema. Topic-en.

IGANDEA
ABENDUAK 13

AMASA-VILLABONA
ANTZERKIA

19:00. Losers antzezlana. Begoña
Bilbaoren zuzendaritzapean, Jon
Plazaola eta Aitziber Garmendia-
rekin. Sarreren prezioa 12 eurokoa
izango da.

ALTZO
OLENTZEROTAN JAKIN-MINEZ

10:00. Kokedama tailerra. Tolo-
sako Kaiz lore dendako Joserra
Caminosek gidatuta, landare
apaingarriak egiteko teknika ja-
poniar honen oinarriak landuko
dira. Batzarremuñon.

IBARRA
DANTZA EMANALDIA

18:00. Iñar Sastre eta Jagoba As-
tiazaran musikarien proiektu ba-
teratua Ibarran ikusgai:
Arineketan. Emanaldirako gonbi-
dapenak azaroaren 30ean bana-
tzen hasi ziren kultur etxean.
Ikuskizuna Belabieta kiroldegian
eskainiko da.

TOLOSA
ZIRKO IKUSKIZUNA

12:00. Gure Zirkuaren ikuskizun
berria. Sarrerak erosteko:
https://sarrerak.gurezirkua.eus.
San Esteban auzoko parkinean.
TOLOSAKO ABESBATZA. 

KONTZERTU SORTA

19:00. Sacred and Profane. Kea
ahots taldea. San Frantzisko eli-
zan.

ASTELEHENA
ABENDUAK 14

BIDANIA-GOIATZ
EMAKUMEEN FOROA

19:00. Emakumeen ahalduntze
prozesua lantzen. Saiaz Gizarte
Zerbitzu Mankomunitatearen es-
kutik; Albiztur, Beizama, Bidania-
Goiatz eta Errezilgo udalen
lanketarekin. Udaletxeko pleno
aretoan, lehen solairuan.

ZINEMA

EL AÑO QUE DEJAMOS 

DE JUGAR

Larunbata eta astelehena
(19:00).    

Gurea, Amasa-Villabona. 

2 URTE, 4 HILABETE, EGUN BAT 

Larunbata (19:30).  
Tolosa, Leidor. 

TROLLS 2 

Igandea (16:00). 
Leidor, Tolosa.

LAS NIÑAS

Igandea eta astelehena (19:00).
Leidor, Tolosa.

OHARRA. Aldizkaria inprentara
bidaltzerako indarrean zegoen
eskualdeko agenda da hona-
koa. Jakina denez COVID-19ak
unean uneko aldaketak sortu
ditzake.
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«GUTXITAN HITZ EGITEN DA 
EMAKUME SORTZAILEEN KASUAZ»

YURRE UGARTE RODRIGUEZ
IDAZLEA

Duela bospasei urte idatzitako narrazioei aurten idatzitakoak gehitu eta ‘Lilurabera’
(Alberdania, 2020) liburua kaleratu du idazle tolosarrak. Sortzaileak dira protagonistak,

emakumeak, «baina aldi berean oso pertsona arruntak», idazlearen esanetan.

Jon Miranda

Zortzi narrazio dira Yurre Ugarte Rodriguezek (Tolosa,

1965) Lilurabera bilduman jaso dituenak. Zazpi konta-

kizun dira eta, hitz ostearen aurreko, epilogo bat. Edo

egileak azpitituluan aipatzen duenez «bizi kondaira li-

terario-musikal bat», 80ko hamarkadako doinu, testu

eta giroetara garamatzana, emakume sortzaile orok

pairatzen dituen kontraesan eta oztopoak azaleratze-

ko eta lilura munduan egoteko modua dela aldarrika-

tzeko. 

Zer esan nahi du lilurabera izateak?

Jasotzeko prest egotea, irekia egotea; gutxienez has-

teko hori esan nahi du. Lilurak konektatzen du gizakion

daukagun inkontziente edo arrazionalki jokatzeko joe-

rarekin eta horrek gure zaurgarritasunari ematen dio

bide. Lilurabera izatea, nik behintzat, gizakiaren zaur-

garritasunarekin lotzen dut. Liburuaren sarreran bada-

go aipu bat Susan Sontagena, non esaten den asper-

dura dela liluraren ifrentzua eta egoera bat kanpotik

bizitzearen menpeko direla bai asperdura eta bai lilura

ere. Gugan ezinbestekotzat dut lilura, bizirik bagaude

behintzat. 

Nola iritsi zara kontzeptu horretara?

Egia esan oso interesgarria da nola iritsi nintzen ikus-

tea, ia ipuin batentzat adina ematen du. Kontua da le-

hendabiziko ipuina idatzi nuenean ez zegoela liburu

proiekturik. Lilurabera hitza duela urtebete idatzi nuen

Amnesia anderea narrazioan azaldu zen lehen aldiz.

Ipuin horretan protagonistak dio: «Xurgagailu, hautse-

tako trapu eta plastikozko eskuzorroetatik urruntzeko,

lilurabera izan beharra zegoen». Hori idatzi nuenean,

konturatu nintzen aurreko narrazio guztiak eta idatzi

nuen hura lotzen zituen ezaugarria zela lilurabera kon-

tzeptua. Horretaz jabetu nintzenean oso pozik jarri

nintzen, zeren idazleok askotan idazten dugu eta na-

rrazioa bukatu arte ez dugu jakiten benetan zer esan

nahi dugun. Jada liburuaren izenburua aukeratu eta

hurrengo narrazioa idatzi nuenean, Arintasuna, berta-

ko protagonistak eskuartean daukan liburu batean

agertzen da lilura kontzeptua. Hor argi ikusi nuen. Zir-

kulua itxi egin zen: nik neuk sortutako fikziozko pertso-

naia batek seinalatu zidan liburu bat, non lilurari buruz-

ko hausnarketa bat dagoen. Zer gehiago nahi nuen?

Narrazio guztiak ez dira garai berean idatzitakoak,

beraz.

Hori da. Aurreneko lauak 2015-2016 urteetan Pop pilu-

lak izeneko aldizkarian kaleratu nituen. Julen Azpitarte

egileak fanzinea deitzen zion, baina nik luxuzko aldiz-

karia zela esango nuke. 80ko hamarkadan ateratzen

ELKARRIZKETA
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genituenean, grapatutako bi orrialde izaten ziren. Pop

pilulak, aldiz, ondo maketatutakoa eta diseinatutakoa,

oso testu interesgarriekin. Argi neukan narrazio horiek,

han argitaratutakoek, liburu batean bukatuko zutela,

baina 2016tik hona nire beste idazketa lan batzuk egin

ditut eta bilduma osatzen duten azkeneko hiru ipuinak

aurten idatzi ditut.

Aurrez argitaratua zenuen, ‘Kathy, Lydia, Wilma’ na-

rrazioaren bertsio laburrago bat ere. Zergatik luzatu

duzu libururako?

Bizi kronika literario-musikal bat da, horrela deitu diot

nik. 2015ean idatzi nuen, baina pentsatu nuen liburu

honetan sartzeko gai horretan gehixeago sakondu eta

luzeago idaztea. Extended Play, EP bat da. Egokitu

egin dut apur bat eta falta zitzaion puntua eman diot. 

Zein zen zure intentzioa bizi kondaira literario-musi-

kal horrekin? 

Zehazki 1984 eta 1985 urteen artean kokatzen da kon-

takizuna eta Tolosaz ari naiz. Hemen biltzen ginen la-

gunez ari naiz. Hori bakarrik ez, 80ko hamarkadan hasi

eta gaur arte, aurrera egin ahal izateko emakume sor-

tzaileak zeharkatu behar dituen oztopoak eta aurreiri-

tziak aipatzen ditut. Errepaso bat ematen diot horri,

erreferentzia literario-musikalen bitartez eta kontatuz

zer zen hemen bizitzea emakume sortzaile batentzat,

edo sortzaile izan nahi zuen batentzat. Zer esploratzen

genuen eta zerekin topo egiten genuen azaldu dut az-

keneko narrazio horretan. 

Argi neukan banuela zer kontatu. Nik berezkoa dut

fikziorako joera eta kronika hau idazterakoan ere ezin

nuen saihestu. Bizi kondaira azpititulua jarri diogu, ze-

ren, nire uste apalean, kontatuta dagoen bezala fik-

ziozkoa dirudi, ez du ematen nire bizitza denik. Horre-

gatik ez dakit oso modu errealistan kontatuta dagoen,

hori irakurleak esan beharko du.

Kronika horretan, une batean, 2015era egiten duzu

salto eta aipatzen duzu nola «txiripaz» iritsi zareten

belaunaldi hartakoak gaur egunera. Hamarkada zaila

izan zen hura?

Bai. 80ko hamarkada, zerbait izan bazen hamarkada

arriskutsua izan zen. Hori esaten dudan bakoitzean

pentsatzen dut gaur egungo gazte batek ere gauza

bera esan dezakeela bere garaiaz. Baina hori bizi izan

nuen nik.

Narrazioetan protagonista direnak, emakumeak dira

ia denak, eta guztiak sortzaileak. Zergatik?

Niretzat jende normala dira. Ez dut uste ipuinotan kon-

tatuak dauden moduagatik irakurleak pentsatuko due-
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nik «zeinen jende berezia» den. Azaleratu nahi izan dut

argazkilari batek, kazetari batek edota musikari batek

aurrera egiteko zein zailtasun dituen. Jende normala

dira, gauza guztien gainetik. Baina, aldi berean, haiek

sortzen dituzten lanak lilura eragiten dute besteengan.

Zeinen paradoxa handia den: lilura sortzen duten lanak

egin eta gero prekarietatean bizi. Horri buruz hitz egi-

tea interesatzen zitzaidan eta azpimarratu nahi nuen

sortzailea pertsona normala dela.   

Are egoera prekarioagoa emakumeen kasuan?

Bai, dudarik gabe. Baldin eta zein bizimodu klase auke-

ratzen duzun aurre egin beharko diozu oztopo gehia-

gori. Guztiok dauzkagu oztopoak, gizonezkoek ere

bai, baina gutxitan hitz egiten da emakume sortzaileen

kasuaz. Hona ekarri ditudanak bazterrekotzat jotako

egoerak edo giroak dira, baina hain normalak eta hain

arruntak bestalde... 

Zein tratamendu literario eman diozu errealitate ho-

rri fikziora eramateko?

Idazkerak egiten du literatura. Gaiak, soilik, ez dakar li-

teratura, idazkera jakin baten bitartez ematen diozu

zure proposamena irakurleari. Liburua nola dagoen

idatzita da kontua. 

Horretarako, ondo inguratu dituzu narrazioetako

pertsonaiak. 

Bai. Giroak asko laguntzen du pertsonaia bat erretrata-

tzerakoan. Hauek istorio independenteak dira, nahiz

eta ipuinek elkarren artean badituzten ezaugarri ko-

munak. Ahots literario bat sortzeak erakartzen nau eta

horretarako landu behar dituzu pertsonaiaren ikus-

puntu ezberdinak. Niri berez sortzen zait.

Ahots literario hori sortzerakoan zein arloetan jarri

nahi izan duzu arreta narrazio bilduma honen ka-

suan? 

Behin ipuinari zein tonu emango diodan erabakitzen

dudanean eta protagonistak nola hitz egingo duen fin-

katzen dudanean, banoa. Askotan narrazioaren lehen

esaldiak ematen dizu tonu hori eta horren atzetik
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errenkadan datoz besteak. Hori lortu arte izaten da

konplikatua, zirriborroak egin eta egin pasatzen dut

denbora. Hor dago borroka. 

Nola sortzen duzu zuk literatura, zein testuinguru-

tan? 

Edozein tokitan ez, soilik nire idazmahaian idatzi deza-

ket. Ahal bada isiltasunean. Ez dut musikarik behar. Isil-

tasuna eskatzea nire etxean oso zaila da, kontziliazio

ezak dakarren bizimodu xelebrera jarrita nago. Isilta-

sun apur bat badago konformatzen naiz. 

Musikarik gabe sortzen duzu, nahiz eta liburu hone-

tan musika asko dagoen. 

Bai. Musika harietako bat da. Musika horiek, batez ere,

nerabezaroarekin edo gaztaroarekin lotzen ditut. He-

men pertsonaiek gogoratu egiten dute. Memoria ere

beste gai bat da liburu honetan, ez du alperrik izenbu-

rua Lady Amnesy narrazioetako batek. Azkeneko kon-

takizun horretan ere, nik neuk egiten dut atzera eta go-

goratu egiten dut. 

Memoria egiteko, gogoratzeko, fikzioa beharrezkoa

duzu? 

Gogoratzean asmatu egiten dela uste dut, beti. Ingele-

sez badago esaldi bat honela esaten duela: «Gogora-

tzen dut, beraz asmatu egiten dut». Eta ni nahiko ados

nago. Guk geure buruari tranpa asko egiten dizkiogu

gogoratzerakoan. Ez dut esaten memoria ariketa oro

tranpa bat denik baina, normalean, gauza batzuk go-

goratu eta beste batzuk ezabatu egiten ditugu. Pertso-

naia batek egiten du galdera bat: «Gogoratu al daiteke

emoziorik gabe bizitakoa edo sentitu gabe bizitakoa?».

Pertsonaia guztiak pop kulturaren alabak dira, baina

aldi berean jarrera punk-a ere badute. 

Nire ustez, emakume protagonista bakoitzak egiten

du ahalegin bat norbera izateko. Zu zeu izan punk lelo

hori muturrera daramaten pertsonaiak dira. Baina iru-

ditzen zait emakumeoi askotan bizirauteko ez zaigula

beste erremediorik geratzen. Punk-aren filosofia ho-

rrek dio: «Izan zu zeu, zuk zeuk egizu, zuk zeuk atera

aurrera zuk egin nahi duzuna, ez itxaron beste batek

‘LILURABERA’
ALBERDANIA
Narrazioa saila. 143.a
116 orrialde
2020

zuregatik egin dezan». Horrek berezirik garrantzia

dauka emakumeen kasuan. Feministak zerbait baldin

bagara hori gara. Lelo horiek ezin hobe datozkigu

emakumeoi ahalduntzeko garaian. Hori 16-17 urterekin

deskubritu izanak nigan eragina izan zuen bizitza oso-

rako. Baldintzatu zuen oso modu positiboan. 

Helduentzako bigarren narrazio bilduma duzu hau,

2010eko ‘Gasolindegian’ liburuaren ondoren. Gustu-

ra sentitu zara? 

Bai. Narrazio hauek idatzi ditut nire beste idazketa la-

nek utzi didaten denboran eta kontziliazio ezak uzten

didanean. Gustura nago emaitzarekin, eta batez ere

pozik liburua argitaratua izan delako. Iritzi gutxi ba-

tzuk jaso ditut eta oso pozik nago esan didatenarekin. 

Literaturaren arloan beste proiekturen bat baduzu

eskuartean? 

Bai, baina nahiago dut ez esan. Ari naiz idazten, ez diot

uzten ohitura horri. Gero noiz argitaratuko den beste

kontu bat da. Abian beste proiektu bat badut. 
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA
OSTIRALA
Giro euritsuare-
kin jarraituko

dugu. Goizean euria mardul eta
ia etengabe egingo du, litro
asko pilatuko direlarik. Arra-
tsaldean euria tartekatuagoa
izango da, baina oraindik ere
bustitik jarraituko du. Haizeak
gehienean ipar-mendebaldetik
joko du, nahiz eta, azken or-
duetan hego-mendebaldera
egingo duen. Tenperatura igo
egingo da eta balio altuenak
14-15 gradutan kokatuko dira.

LARUNBATA
Giro kaxkarrarekin emango dugu
eguna. Egun osoz zerua oso ho-
deitsu agertuko da eta hodei
hauek euria utziko digute. Euri
gehiena egunaren lehen zatian
botako du, non tarteka zaparra-
da mardulak botako dituen.
Arratsaldean pixkanaka zaparra-
dak urritzen joango dira, egun
amaierarako ia erabat ateri gera-
tuko delarik. Haizeak ipar-men-
debaldetik joko du ia egun osoz,
azken orduetan hego-mendebal-
detik finkatuko delarik. Tenpera-
turak behera egingo du eta balio
altuenak ez dira 12-13 gradutik
pasako.

IGANDEA
Aspaldiko partez giro lasaia. Ze-
ruan erdi eta goi-mailako hodei
batzuk agertuko diren arren, ba-
tez ere, arratsaldean, ez dute bes-
telako ondoriorik izango, ateri eu-
tsiko dio eta gainera giro argia
izango dugu. Haizeak hego-men-
debaldetik joko du, arratsalde
partean bizi samar eta tenperatu-
ra balio altuenek gora egingo
dute, 14-15 gradutan joaz goia
eguneko erdiko orduetan.

ABENDUAK 11, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Inazio Olarreaga. 
Korreo kalea, 2. 943 67 01 28.

ABENDUAK 12, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Marta Olarreaga Aranburu. 
Martin J. Iraola etorbidea, 10. 
943 67 24 38.

ABENDUAK 13, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Inazio Olarreaga. 
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

ABENDUAK 14, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa. Leire Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74.

FARMAZIAK

EGUNERO GAUEKO GUARDIAKO
FARMAZIA: TOLOSA. 
LURDES AZPIROZ GALARZA. 
LARRAMENDI, 6. 943 67 51 18.

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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