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IRITZIA

B eharrak irakasten omen du. Arazoa

da, besteen beharrekiko entzun-

gor bizi garela. Besteren zapate-

tan jartzea eskatzen zaigu, baina

nahiago izaten dugu oin-hutsik

geratu; batez ere, beste horren za-

patak ezerosoak badira. Badira, ordea, erantzi ezin di-

ren ezerosotasunak. 

ATARIAko saioan kantatu zigun Labakak «Zein den

hiritar eta zein ez den / esaten du hirigintzak». Ba ni,

hirigintza bazenik ere ahaztuta nenbilen, gurpildun

orgatxoari bultzaka hasi arte. Pentsa ze pribilegio

den, koskarik badenik ere ez ohartzea. Bat-batean,

gainditu beharreko oztopoz betea ageri zaizu egune-

ro oinez ohartu ere egin gabe pasatzen zenuen kalea:

han espaloia zuhaitz sustraiek lehertua dago, hemen

aldapatxo leungarririk gabe ageri da koska, edo espa-

loiaren gainean utzitako kotxeak errepidetik joatera

behartzen nau. Bat-batean, gurpildun aulkian dabil-

tzanez edo bizi direnez gogoratzen zara. Sekulako

enpatia sentitzen duzu. Eta zer egiten duzu horren

aurrean? Dagokion udalera joan eta espaloia konpon-

tzeko eskaera erregistratu? Koskak aldapa bilakatze-

ko kanpaina bat abiatu? Espaloiaren erdian kotxea

utzi duenari kargu hartu? Ez. Hasten zara orgatxoa

etxean utzi eta haurra motxilan eramaten, oztopoak

saltoz pasa ahal izateko. 

Beharrak erakusten digunean ere, ihes egiten diogu

sarri. Eta alternatiba hautatu ahal izatea ere bada pri-

bilegio. Askori gertatu zaigu, beharra dugun unean

bizitzako gauza sinpleek batzuentzat dakarten zailta-

sunaz ohartzea: dela hanka hautsi dugulako, edo eba-

kuntza batengatik ordu gutxi batzuk begiak estalita

igaro behar ditugulako. Eta pentsatzen dugu nola

arraio moldatzen den gidatu ezin duen jendea, eta ga-

rraio publikoa ze gaizki prestatua dagoen itsuentzat,

esate baterako. Tarte horretan ikasia erraz ahazten

zaigu ordea, beharra desagertzen zaigun unean. Gu

ez garelako besteak. 

Azken asteotan bedaiotarrek eskatu digute enpatia

ariketa: bizi mugikor, internet eta telefonorik gabe.

Ulertzen dugu zer esan nahi duten, atzo etxera bidean

bateria gabe geratu eta gaizki pasatu zenuen azken

mezuak erantzun ezinik; eta wifi sarea erori zen azken

aldian zure onetik atera zinen. Baina Whatsapp-ez bi-

deoa zabaldu duzu, zer gehiago egin behar duzu?

Beharrak irakasten omen digu. Arazoa da, besteen

beharrak ezbehar bezala ikusten ditugula; edo okerra-

go, halabeharrez direla sinesten dugula. 

OIHANA IGUARAN
BARANDIARAN
IKERLARI ETA
BERTSOLARIA 

(Besteren) 
beharrak

Ba ni, hirigintza bazenik
ere ahaztuta nenbilen, 
gurpildun orgatxoari 
bultzaka hasi arte. Pentsa
ze pribilegio den, koskarik
badenik ere ez ohartzea.
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ERREPORTAJEA

OPORRAK
BAKERIK GABE?
Fronte Polisarioak egungo osasun egoeratik eta bigarren urtez bertan
behera utzi du ‘Oporrak Bakean’ programa; Tolosaldean sahararrekiko
elkartasun taldeek «penaz» hartu dute erabakia; kezka ere badute 
Mendebaldeko Sahara gerran dagoelako, SEAD sortu eta 45 urtera

Jon Miranda

B ihar beteko dira 45 urte Saharako Errepu-

blika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu

zela. Tolosaldea Sahararekin elkarteak

Tolosako Trianguloan elkarretaratzea

egingo du bihar 11:00etan Maroko Mendebaldeko Sa-

haratik at lelopean, data hori gogoratu eta saharar

herriarekiko elkartasunez.

Tolosaldea Sahararen elkarteko kide den Gregorio

Eizagirrek «amorru eta inpotentzia» handiarekin bizi

du Mendebaldeko Sahararekin gertatzen ari dena:

«Fronte Polisarioak su-etena hautsitzat jo eta azaroa-

ren 13an gerra egoera ezarri zuenetik ehun egun bai-

no gehiago igaro dira eta egoera geroz eta zailagoa

da». Lurralde okupatuetan Saharako militanteen aur-

kako errepresioa oso bortitza dela dio Eizagirrek, de-

sagerpenak eta giza eskubideen urraketak egunero-

ko ogia direla. Sultana Jayarena da Marokoren jazar-

penaren adibideetako bat, «ez diote etxetik ateratzen

uzten eta atarira azaldu izan denetan jipoitu egin

dute poliziek».

Nahiz eta Marokok ez duen ofizialki gerran dagoe-

nik onartu, jazarrita dauzka militante sahararrak eta

itxita muga guztiak. «Pandemiaz gainera, Marokok in-

terbenituta dauzka komunikazio guztiak eta horrek

laguntza humanitarioa bideratzea ere zaildu egiten

du. Gaur gaurkoz errefuxiatu kanpamenduetan dago-

en jendea laguntzeko dugun modu bakarra agintari

sahararrek antolatuta daukaten denda da. Guk he-

mendik online egin ditzakegu erosketak, hango gure

familiak laguntzeko».

Mauritaniako mugan, Guerguerat ingurunean, NBE-

ren misio den Minursok zaindu beharreko zonaldean

Maroko alde batetik bestera libre nola zebilen ikusita

erabaki zuten sahararrek bidea ixtea. Gatazka gaizto-

tu eta gerra egoera deklaratu ondoren, Eizagirrek ez

daki zein izango den etorkizuna epe motzera. «Saha-

rarrak aspertuta daude, erreferenduma agindu zi-

tzaien duela 30 urte eta ez da inolako aurrerabiderik

egin. Argi dute horrela ezin dutela jarraitu».

Aurtengo programa bertan behera

Fronte Polisarioaren Euskadiko Ordezkaritzak joan

den otsailaren 8an iragarri zuen, ofizialki, Oporrak Ba-

kean 2021 programa bertan behera geratuko dela,

COVID-19ak eragindako pandemia dela eta. Erabaki

«mingarria» dela onartu dute sahararren ordezkariek,

jakitun baitira bi herrien arteko elkartasuna mamitze-

ko garrantzia handiko programa dela urtero gauza-

tzen dena. 

Osasun larrialdiagatik iazkoan ere ezin izan ziren

errefuxiatu kanpamenduetako umeak Euskal Herrira

etorri udako oporraldia pasatzera baina programa al-

ternatiboak «arrakasta handia» izan zuen Fronte Poli-

sarioaren arabera. «Elkartasun mugimendua zorion-

du nahi dugu eta egindako lan guztia eskertu. Mugi-

mendu honek orain arte erakutsi duen konpromiso
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politiko eta humanitarioarekin esperantza handia

dugu».

Tolosaldean Oporrak Bakean programa koordina-

tzen duen Ana Traperok, «penaz» hartu du erabakia

nahiz eta ulertu osasun egoeragatik ezinezkoa dela

ekimena gauzatzea. «20 urtetan segidan etorri izan

dira umeak gure eskualdera uda pasatzera eta errotu-

ta dago programa. Tolosaldeko udalek egiten dute

ekarpena familietara umeak ekartzeko eta herritarren

artean ezaguna da egitasmoa. Saharako haur asko

pasa dira gure eskuetatik». 

Urtero, bataz beste, hamabost bat ume etortzen

dira eskualdeko familietara bi hilabete pasatzera, eta

azken bospasei urteetan Maiatzak 20 elkarteak koor-

dinatuta aterpetxe bat antolatu izan da Tolosaldean

beste dozena bat ume artatzeko. «Euren etxera itzul-

tzen direnean haur horiek beti eramaten dute poltsa-

txo bat, janari, arropa, opari eta bestelakoez osatuta.

Iaz programa ez zenez gauzatu, familiek etxean eduki

izan dituzten umeentzako paketeak prestatu zituzten

udan. Muga guztiak itxita dauden honetan, oraingoz

ezin izan dira prestatutako poltsak errefuxiatu kanpa-

menduetara bideratu. Aurki egin ahal izatea espero

dugu», esan du Traperok. 

Kezka eragiten dio programaren koordinatzaileari

bi urteko etenak: «Datorren urtean osasun egoerak

hobera egin eta Oporrak Bakean berreskuratuko ba-

litz, hutsetik abiatu beharko ginateke. Dena den,

nahiago genuke berriro ere antolatu beharko ez ba-

litz, horrek Mendebaldeko Saharak bere lurra berres-

kuratu duela esan nahiko lukeelako». 

Saharako um
e bat, aurreko larunbatean, Zizurkilen. J. M

.
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ELKARRIZKETA

«Ematen duzuna
baino gehiago 
jasotzen duzu»
AGUSTIN AGOTE GARMENDIA
TOLOSALDEA SAHARAREKIN ELKARTEKO KIDEA

Aurten Sahara Maratoia birtualki egiteko 
aukera jarri dute; inguruko bideetan egin 
daiteke lasterketa eta aplikazio bidez 
denborak jasoko dituzte antolatzaileek; 
igandea da parte hartzeko azken eguna      

Irati Saizar Artola 

Gaur bertan zen ospatzekoa Sahara Maratoia Tindoufen,

Aljerian. Pandemia egoerak, ordea, ez du ahalbidetu au-

rrez aurre lasterketa egin ahal izatea, eta aurten, birtualki

egiteko aukera jarri dute. Igandera bitarte aukera izango

da lasterketa etxe inguruan egin ahal izateko. 

Agustin Agote Garmendiak (Irura, 1965) 2010ean egin

zuen lehen aldiz Sahara Maratoia, eta ordutik sei aldiz

hartu du parte Saharako basamortuko lasterketan. 

Aurten ez da nahi bezala ospatuko kirol proba.  

Pandemiak eragin zuzena izan du aurtengo ekitaldian.

Antolatzaileek ez dute ezerezean utzi nahi izan proba,

eta bertakoei aukera emango diete pro-

ba egiteko. Eta kanpotik joaten den jen-

dearentzat, proba birtualki egiteko au-

kera eman dute. 

Zer da zehazki Sahara Maratoia kirol

proba?

Kirol proba solidario bat da, distantzia

ezberdinak dituena: 42 km, 21 km, 10 km

edo 5 km-ko lasterketak izaten dira. Alje-

ria hegoaldean dauden saharar errefu-

xiatuen kanpalekuetan egin ohi da. Aitzakia horrekin

astebete joaten gara errefuxiatuen kanpalekuetara, eta

aste horretan hango familien haimetan hartzen dugu

ostatua.  

Helburu solidarioa duela aipatu duzu. 

Bai, izan ere, inskripzioaren zati bat proiektu ezberdine-

tara bideratzen dute antolatzaileek: izan emakumeen-

tzat, gazteentzat, kirol zaletasuna sustatzeko, kirol erai-

kinak egiteko edo gizarteko sektore behartsuenentza-

ko. 

Bertakoentzat egun ezberdinak izango dira.   

Pentsatu behar da errefuxiatu kanpamenduetan bizi di-

rela, beraien mugikortasuna oso mugatuta dagoela eta

ez daukatela ezer egitekorik egun osoan. Monotonia

batean bizi dira, eta urtean behin, astebetez, kanpoko

jendea beraiengana joatea, beraiekin

bizitzera, barre egitera, hitz egitera,

elkar bizitzera, zoragarria da eta ha-

rreman estua sortzen da. Irrikan ego-

ten dira beste lurraldeetako jendeare-

kin kontaktua izateko. Hor sortzen di-

ren harremanek balio diete mundu

mailan leihatila bat irekitzeko.  

Kanpotik joandakoen egonaldiak

izango du eragina ekonomian.

Urte batean 850 pertsona joan ginen, hori izango zen

jende gehien joan izan den urtea. Harrezkero 350 bat

pertsona edo joan izango gara. Ekonomikoki sortzen

duen oihartzuna handia da. Alde batetik, inskripzioen

«Nahiz eta han
ezin egon, 
basamortuan
bakoitzaren 
aztarna uzteko
aukera dago»
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bidez lortzen duten dirua dago, eta bestetik, hara joa-

ten garen bisitariok sortzen dugun mugimendu ekono-

mikoa, bai elikagaiak erostean, artisautzan, eta bestela-

ko komertzioetan. Kontuan hartu behar da, hara joaten

garenean hemendik material ezberdinak eramateko

aprobetxatzen dugula, osasun edota hezkuntzarako

materiala. Orain, pandemiak eragindako frontera itxiera

horrek sekulako eragina izan du. Adibidez, iazko otsai-

lean egindako janari bilketako produktuak duela bi hila-

bete iritsi zaizkie, Algecirasen mugak ezin pasata gera-

tu direlako. 

Horregatik, maratoia beste modu batera antolatu

dute aurten.

Galera hori nolabait murrizteko, modu birtualean parte

hartzeko aukerak zabaldu dituzte. Hiru aukera ezberdin

jarri dituzte, eta hirurak dira bateragarriak. Batetik, las-

terketan parte hartzeko aukera jarri dute eta aplikazio

baten bidez jasoko dituzte antolatzaileek denborak;

hemen inguruko bideetan osatu daiteke neurri ezberdi-

netako lasterketa; oinez, korrika, familian... Bestetik, ko-

rrikalarien poltsa jasotzeko aukera dago: kamiseta bat,

lepokoa, dortsala eta liburu bat. Eta azkenik, ekarpen

bat egin daiteke beharrean diren familiek elikagaiak

izan ditzaten. Informazio guztia saharamarathon.org

helbidean aurki daiteke.

Sei aldiz hartu izan duzu parte maratoian. Basamor-

tuan 42 kilometro egindakoa zara?

Bai, sei aldiz egin izan dut. Esperientzia zoragarriak izan

ditut. 2010ean joan nintzen lehen aldiz, eta lehen aldi

hartan buruan kirolaren helburua soilik nuen. Hango

historia pixka bat ezagutzen nuen, baina aste osoan be-

raiekin bizitzeko aukera izatea eta haiek daukaten basa-

mortuko herri nomaden kultura hori ezagutzea sekula-

koa izan zen. Zu hara nahi duzun material guztiarekin

joan zaitezke, baina beti zorretan geratzen zara, askoz

gehiago jasotzen delako, ematen duzuna baino. Eta ba-

samortu erdian korri egitean sentitzen duzun askatasu-

na ere sentsazio sakona da. 

Hemen nola entrenatzen zara?

Batzuk hondartzetan entrenatzen dute, baina nik asfal-

toaz gain mendian ere egiten dut korri, eta horrela pres-

tatzen naiz. Kontuan hartu behar da 650 metroko des-

nibela duela lasterketak, lurra ere harrizkoa edo honda-

rrezkoa dela. Hemen negua denean joan ohi gara hara,

eta 30 gradutik gorako tenperaturan egin behar izaten

da korri. Horregatik, hiru kilometro eta erdiro, anoa

gune batzuk jartzen dituzte, edateko eta jateko.

Aurten ere hartuko duzu parte?

Bai, maratoi erdia egingo dut oraingoan. Aste honetan

zehar egin daiteke, igandera bitarte. Baina kirola egin

nahi ez duenak ere izango du horretarako aukera, bere

aletxoa jarri dezakeelako, beraz, eskualdera ere mezu

hori zabaldu nahiko genuke: elkartasuna adierazteko,

eta nahiz eta han ezin egon, basamortuan bakoitzaren

aztarna uzteko moduko aukera badagoela.

IRAGARKI LABURRAK

Zure iragarki laburra argitaratzeko deitu 943 65 56 95 zenbakira, 
idatzi ataria@ataria.eus helbidera edo 

pasa Ataria-ko bulegotik (San Esteban, 20. Tolosa). 
Iragarki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.
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HITZEZ HITZ

Justo Mari Mokoroa 

J usto Mari Mokoroa Muxika Tolosan jaio zen

1901ean, eta Bilbon hil 1990ean. Xabier Kin-

tanak dioenez, «gaztaroan Tolosan ezagu-

tu eta bizi izandako euskal giro jori eta abe-

ratsa gaztelaniaren eraginpean belaunaldiz belau-

naldi ezereztuz zihoala ikustean jadanik kezkatzen

hasia zen, geroago, gerrako eta gerra ondoko gerta-

kariek sakonki hunkituko zuten aita Justo» (Bidegile-

ak bilduma, 2000). 

Beste ezizen batzuk erabili bazituen ere, Ibar goiti-

zena erabili zuen guk hemen iruzkin-gai hartuko du-

gun liburua argitaratzeko: Genio y lengua (1935).

36ko gerraren atarian mamitu zuen liburu hau fun-

tsezkoa izan zen bere obran. Bere bizitza osoan ze-

har arian-arian hezurmamitu zuen liburua, berriz, Or-

tik eta emendik izan zen. Bizitzaren hondarrean

(1990) ezagutu zuen argia 92.000 esamoldez osatu-

tako liburu mardul honek. 

Mokoroaren euskalgintzak arrasto

sakona utzi zuen euskal munduan

bere hainbat idazlan, itzulpen eta li-

buru tarteko. Antonio Zavalak dioe-

nez, Genio y Lengua «Liburua oiu in-

dartsu bat izan zan garai artan. Ala

ere, etzuan bear ainbat oiartzunik

eta fruturik izan. Zergaitik? Gerra an-

dik berealaxe etorri zalako. Eta, da-

nok dakigunez, euskerak hogei urte-

an-edo ezin bururik altxatuz bizi

bear izan zualako» (Justo M. Mokoroa: Biografia. La-

nak. Usteak, 1990).

Espainieraz idatzi zuen Genio y Lengua Mokoroak

eta nik dauden daudenean irauliko ditut hona pasar-

teak. Hasteko, ikus dezagun nola ikusten eta defini-

tzen zuen hizkuntza: «En la educación nacional, o

sea, en la transmisión del genio nacional a las nuevas

generaciones, no sólo es el idioma vehículo y cauce:

es también agente. El idioma educa, hablando con

entera propiedad».

Gutxienez ohar pare bar merezi du aipuak. Batetik,

«nazioari» egiten dion etengabeko erreferentzia,

euskararen herria naziotzat zeukalako. Ez da hutsala

hizkuntza nazioarekin lotzen duen kontzientzia, kon-

tzientzia horixe higatu baitzaigu larriki euskaldunoi.

Bestetik, berriz, hizkuntzari darion identitate karga

azpimarratzeko gogoa nabari zaio Mokoroari: hiz-

kuntza ez da mintzabide soila, sozia-

lizazioaren ardatza da, eta ardatz ho-

rrek hezi egiten du euskalduna. Eus-

kara ez da pentsamenduaren

bitarteko hutsa, pentsamendua bera

dago euskaraz ezaugarritua. Bere hi-

tzetan laburtzeko: «Es, pues, a la vez,

el idioma ‘instrumento, depósito y ve-

hículo’ del genio nacional».

Hizkuntzen arteko harremanak

ikusteko tankera bat ere irudikatu zi-

gun aita Mokoroak: «El conflicto de

JOXE MANUEL
ODRIOZOLA

GALTZAUNDIKO
KIDEA 

Mokoroaren 
euskalgintzak
arrasto sakona
utzi zuen euskal
munduan bere
hainbat idazlan,
itzulpen eta 
liburu tarteko
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HITZEZ HITZ

idiomas es, en realidad, conflicto de educaciones, de

culturas, de genios étnicos; y la ruina del euskera, si

algún día sobreviene, equivaldría a la desvasquiza-

ción irreparable de nuesto pueblo».

Nazio berean bizi diren hizkuntzen arteko harre-

manak ez zituen onkeriaren arabera ikusten: hau da,

inolako tirabira eta kontraesan soziolinguistikorik

gabe, inork inor baztertu eta gutxietsi gabe, bateko

eta besteko hiztunen eskubideak berdintasunean

zainduz eta abar. Ez, soziolinguistika diziplina sortu

aurretik Mokoroaren eskarmentu eta sena soziolin-

guistikoa ondo asko jabetu zen hizkuntzen auzi so-

ziolinguistikoaren atzean dagoen arazoa, sakona be-

zain korapilatsua dela, eta nazioen arteko harreman

bidegabeekin loturik dagoela erabat. Hizkuntza au-

ziak hezkuntza eta kultura auziak direla zioen; azken

buruan, nazio identitateen arteko talkak, nazio bat

beste batek mendean hartzeak dakartzan kontuak

direlako.

Abertzaletasuna euskalduntasunetik aspaldi di-

bortziatu zen, eta dibortzio horren lekukotasun bat

dakarkigu Justo M. Mokoroak. Ez dezagun ahantzi

1935ean gaudela: «Y ¿qué explicación satisfactoria se

podrá dar del hecho averiguado de que en ‘batzokis’

de poblaciones bilingües ‘no ya se tolere’ por excep-

ción, ‘sino aun predomine’ el uso del erdera? Citamos

el batzoki por nombrar de algún modo la primera y

más notoria forma social en que se traduce la inquie-

tud vasquista, el ansia de re-generarse». 

Iragarritako dibortzio baten kronika, beste behin.

Ikasi ez genuena eta honezkero ikasiko ez duguna.

Identitate aldaketa sakon baten ondorioz erdaldun

gisa bizitzeak ondoezik sortzen ez digun atarramen-

tu etsigarria. Hizkuntza batean bizitzetik beste bate-

an bizitzera dagoen nortasun nazionalaren amilde-

gia ikustea eragozten digun kontzientzia galera. Eus-

kara aintzat hartzen ez duenak ezin du Euskal Herria

nazio gisa aintzat hartu. 
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HORREN GERTU
ETA HAIN URRUN

Josu Artutxa Dorronsoro

D uela gutxi, Tolosaldea Garatzenek eta

Elhuyarrek, eskualdeko udalen eta Gi-

puzkoako Foru Aldundiaren laguntza-

rekin, Tolosaldeko ikastetxe ezberdine-

tan gauzatu duten diagnosiaren emaitzak aurkeztu

dituzte, Tolosaldea Lanbide Heziketako Ikastetxe In-

tegratuan. Azterketa horrek, ZTIAM (zientzia, tek-

nologia, ingeniaritza, artea eta matematikak) arloko

gaien eta lanbideen inguruan eskualdeko gazteek

duten ezagutza jasotzen du.

Guztira, DBHko 3. eta 4. mailako (14-16 urte bitar-

teko gazteak) 574 lagunek erantzun dute galdete-

gia. Parte-hartzaileen %48,6 neskak izan dira, %47,9

mutilak eta %3,5 ez-bitarrak. Zazpi ikastetxe haue-

tatik jaso dira erantzunak: Anoetako Herri Ikastola,

Alegiako Aralar Institutua, Tolosako Herrikide Ikas-

tetxea, Laskorain Ikastola eta Orixe Institutua, Iba-

rrako Uzturpe Ikastola eta Amasa-Villabonako Zubi-

musu Ikastola. Galdetegian, zientziaren eta teknolo-

giaren alorrekiko interesa eta haiei lotutako

Eskualdeko gazteak zientziara eta teknologiara gerturatzea da Tolosaldea
Garatzenen erronka handietako bat. Horregatik, DBHko 3. eta 4. mailako
574 gaztek, ZTIAM gaiekiko pertzepzioari buruz Elhuyarrek sortutako
galdetegian hartu dute parte. Neskek mutilek baino bokazio 
zientifiko-teknologiko baxuagoa dutela erakusten du aipatu ikerketak.
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lanpostuetan lan egiteko izan dezaketen asmoaz ez

ezik, eskualdeko lan-jardueraren inguruan ere gal-

detu zaie ikasleei.

Oro har, diagnosiaren emaitzek adierazten dute-

nez, Tolosaldeko ZTIAM jardueraren inguruko eza-

gutza baxua da, eta neskek mutilek baino bokazio

zientifiko-teknologiko baxuagoa dute. Galdetegia-

ren emaitzak Tolosaldeko ZTIAM-diagnosia ikus-en-

tzunezkoan laburbildu dira, eta bai txostena, baita

bideoa ere, ikusgai daude www.tolosaldeagara-

tzen.eus webgunean.

Informatika eta moda, oraindik alde banatan

Adituen arabera, adin hauetan oso garrantzitsua

izaten da familiaren babesa, izan ere, ZTIAM arloei

buruz dakien edo arlo horietan lan egiten duten se-

nitarteko bat duten familietako gazteek gehiago au-

keratzen dituzte ikasketa horiek. Bada, diagnosia-

ren arabera, gazteen %42ak erantzun du ZTIAM ar-

loan jarduten duen gertuko norbait duela. Horieta-

tik %44ak, pertsona hori gurasoa edo anai-arreba

dela adierazi dute.

Gazteei zenbait gairi buruz duten interesa 0tik

10erako eskalan baloratzeko eskatuta, ezberdinta-

sun nabariak antzeman daitezke zenbait gaietan.

Esate baterako, mutilek neskek baino %20tik gora-

ko interes handiagoa erakutsi dute informatika, pro-

gramazioa, robotika eta kirola gaiekiko. Neskek, be-

rriz, mutilek baino %20 inguruko interes handiagoa

erakutsi dute irudi pertsonala eta moda gaiekiko.

Zientzia eta teknologia gaien kasuan, mutilek eraku-

tsi dute interes handiagoa, nahiz eta aldea horren

handia ez izan. Gai sozialen, medikuntzaren eta osa-

sunaren kasuan ere antzekoa gertatzen da, kasu ho-

netan, nesken aldera.

Badira bestelako gai batzuk, baina, ez dutenak

alde baterako joera nabarmena erakusten. Elikadura

eta kontsumoa, hezkuntza, ingurumena, politika eta

kultura dira gai horiek. «Oro har, neskek interes han-

diagoa erakusten dute gai gehiagotan, baina ZTIAM

arloarekin erlazionatutakoak ez dira nabarienak.

Mutilen interesa, berriz, askoz ere zehatzagoa da,

eta hobeto baloratu dituzte ZTIAM arloko gaiak»,

diote aztertzaileek.

Eskolaz kanpo ere, interes txikia

Ikastetxeko ikasgaiekiko gazteek duten interes falta

orokorra izateaz gain, generoen artean ere ezber-

dintasunak daudela adierazten du azterketak. Muti-

lek gustukoagoak dituzte informatika eta teknolo-

gia; neskek, berriz, interes handiagoa azaltzen dute

literatura, artea eta biologia ikasgaiekiko.

Oro har, oso ikasgai gutxik jaso dute 5,5etik gora-

ko batezbesteko puntuazioa. «Tolosaldeko gazteek

duten interes txikia bat dator munduko beste leku

batzuetako interes-mailarekin. Ameriketako Estatu

Batuetan, adibidez, 275.000 gazte ingururi galdetu-

ta, %81ak dio ikasten duena ez dela interesgarria».

Motibazioa ikertzen duten ikerketek diotenez, «as-

perdura eragiten duen horri aurre egiteko konpon-

bidea ez da dibertigarri egitea».

Eskolaz kanpoko jarduerei dagokienez, gazteen

%30ak adierazi du 8-10 urte zituztenean gustuko
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zutela horrelako ekintzetan parte hartzea. Orain, or-

dea, bestelakoa da kopurua: mutilek haurrak zirene-

ko interesaren erdia azaldu dute, eta neskek eta ez-

bitarrek lehen zutenaren herena. «Gazteen eskolaz

kanpoko ekintzen agenda zabalagoa da 15-16 urtere-

kin. Horregatik, txikitan duten interesa mantentzeko

garrantzitsua da zientziarekin eta teknologiarekin

erlazionatutako jarduerak eskaintzea». Hori da, hain

zuzen, Bizilabe ikerketa-zentroen helburuetako bat.

Etorkizunari begira

Azterketaren bultzatzaileek, gazteei etorkizunean

zenbait ikasgai ikasteko izango duten gaitasuna ba-

lioan jartzeko ere eskatu diete. Oro har, gazteen inte-

resak bat datoz etorkizunean hainbat ikasgai ikaste-

ko izango duten gaitasunaren autopertzepzioarekin.

Mutilek, neskek eta ez-bitarrek baino gaitasun-maila

handiagoa hautematen dute etorkizunean ZTIAM ar-

loan lan egiteko.

Ikerketa garrantzitsuenetan azpimarratzen dute-

nez, garrantzitsua da autopertzepzioa berariaz lan-

tzea. «Gaitasunaren autopertzepzioan zuzeneko

eragina du gazteek nerabezaroan zehar duten auto-

estimu-mailak. Hala ere, bada oztopo nagusi bat:

zientzia-ikasketak oso zailak direla pentsatzen dute,

eta horretarako gai ez direla uste dute, nahiz eta

kasu askotan horrela ez izan».

Bestetik, gazteei etorkizunean ZTIAM arloan lan

egitea gustatuko litzaieken galdetuta, jasotako eran-

tzunak bat datoz etorkizunean arlo horretan jardute-

ko duten autopertzepzioarekin. Nesken %23ak esan

du jarduera horietan lan egitea gustatuko litzaiekee-

la; mutilen kasuan, berriz, %50ak adierazi du horre-

tarako interesa. Hala ere, «Zer izan nahiko zenuke na-

ASTEKO GAIA 
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GALDETEGIAREN EMAITZEN
ONDORIO NAGUSIAK
Genero-estereotipo tradizionalen eragina.

Oro har, neskek interes handiagoa erakusten dute gai

desberdin ugaritan, eta mutilen interesa askoz ere fo-

kalizatuagoa dago.

Genero-estereotipoen indarra etorkizuneko lanbi-

deak hautatzerakoan.

Neskek osasun-zientziekin eta irakaskuntzarekin erla-

zionatutako lanbideak hautatu dituzte gehienbat;

mutilek, berriz, teknologiari lotutakoak.

Ikasgaiekiko interes-maila baxua. 

Neskek biologian eta kimikan dute interesik handiena;

mutilek, aldiz, teknologian eta informatikan.

Etorkizunean STEM arloan lan egitea.

Mutilen %45ak, nesken %25ak eta ez-bitarren %20k

ikusten dute euren burua sektore horretan lanean.

ZTIAM arloko profesionalen profila. 

Pertsona langileak, jakintsuak, argiak, pazientzia han-

dikoak eta sortzaileak direla uste dute gazteek. Ezau-

garri horietako batzuk ikasle onak deskribatzeko ohi-

ko adjektiboak dira. Lanpostu horietan lan egitea

ikasketa-prozesu luze, zorrotz eta zailarekin lotu ohi

dute gazte askok, eta, ondorioz, bestelako ikasketak

hautatzeko aukerak handitu egiten dira.

ZTIAM arloko profesionalen bizimodua.

Mutilak dira ZTIAM arloko profesionalen bizimodua

hobeto baloratu dutenak eta etorkizunean arlo horre-

tan lan egiteko interes handiena azaldu dutenak 

(%50,7, neskek halako bi).

Zientzian eta teknologian jarduten duten emakume

eta gizonen arteko lan-baldintzak.

Oro har, ezberdintasun handiak antzeman dira ba-

tzuen eta besteen erantzunen artean. Baina, eskualde

mailako ikuspuntua baikorragoa da eta ez dituzte

desberdintasunak hainbeste nabarmentzen.

Eskualdeko industriarekiko ezagutza.

Gazteen erdiek ez dute eskualdeko industria ezagu-

tzen, eta bertan lan egiteak ez ditu bereziki erakar-

tzen. Halere, badira eskualdeko industria eta lana

gauza positiboekin lotzen dituztenak.

Zientzia eta teknologiak gizartean duten eragina.

Nesken %46k, mutilen %47k eta ez-bitarren %40k

pentsatzen dute ikerketa zientifikoek eta asmakuntza

teknologikoek gizartearentzat dituzten onurak eta

kalteak orekatuta daudela. 

gusitan?» galderari, «Ez dakit» erantzun diote gazte

gehienek.

Eta, eskualdean zer?

Hain justu, eskualdeko enpresetan zer lan egiten di-

tuzten galdetuta ere, «Ez dakit» erantzun dute gazte

gehienek. Bestela, papergintza, industria eta piezak

dira gehien erantzundakoak. «Gazteek, hortaz, nahi-

ko ondo irudikatu dute eskualdeko jarduera ekono-

mikoa». Bestalde, eskualdeko industria hitz bakarre-

an deskribatzeko eskatuta, «kutsadura», «ona» eta

«lanpostuak» izan dira gehien errepikatutakoak.

Azkenik, zientzia eta teknologian jarduten duten

emakumeek eta gizonek lan-baldintza berdinak ote

dituzten galdetuz gero, ikuspegi oso ezberdinak an-

tzematen dira genero batetik bestera, eta oso naba-

riak dira batzuen eta besteen erantzunen arteko al-

deak. Nesken %60ak uste du ZTIAM arloan jarduten

duten emakume eta gizonek baldintza ezberdinetan

lan egiten dutela; aldiz, mutilen %30ak eta ez-bita-

rren %15ak bakarrik aukeratu dute erantzun hori.

Galdera bera eskualde mailan kokatuta, ordea,

erantzunak oso ezberdinak izan dira. Ezberdintasu-

nak daudela erantzun duten nesken kopurua %31koa

da; mutilena, berriz, %20koa. «Ikusgarria da nesken

iritzi-aldaketa; parekidetasunari buruz duten ikuspe-

gia baikorragoa da eskualdean».

Generoen arteko lan-baldintzak berdinak ez direla

uste dutenek, hainbat faktorerekin arrazoitu dute

erantzuna: gizarte patriarkalaren eragina, estereoti-

poen eragina, emakumeak lan batzuetan gutxiestea,

batzuen eta besteen lorpenak ezberdin baloratzea

edota emakumeek postu garrantzitsuetara iristeko

zailtasun handiagoak izatea.
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ZTIAM ARLOKO
BIZIPENEN LABEA
2020-2021 ikasturtean, 10-14 urte bitarteko neska-mutilentzat eskolaz
kanpoko aisialdi-eskaintza berria jarri du martxan Elhuyarrek: Bizilabe
tailerrak. ZTIAM arloetako profesional eta hezitzaileen laguntzarekin,
gaitasunak eta jakintza garatu ahal dituzte gazteek, proiektuen bidez.

J. Artutxa Dorronsoro

E skualdeko gazteen artean zientzia eta

teknologiarekiko interesa eta motiba-

zioa sustatzeko eta, aldi berean, eskual-

deko lan-jarduera gazteenei hobeto

ezagutarazteko asmoz jaio da Bizilabe Tolosaldea

aisialdi-eskaintza 2020-2021 ikasturtean, Tolosalde-

ko udalen eta Tolosaldea Garatzenen eta Elhuyarren

eskutik. Zientzia eta teknologiarekin erlazionatuta-

ko jarduerak eta eskolaz kanpoko bizipenak eskaini-

ko ditu Bizilabek gazteentzat.

Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundutako ekime-

na da hau. EAEn zientzia- eta teknologia-ikasketak

hautatzeko gazteen joera baxua da. Ez, ordea, alor

horietako profesionalen beharra. Egungo egoerak

agerian utzi du lehenago ere premiazkoa zen gauza

bat, zientzia eta teknologiaren aldeko apustua egi-

teko beharra. Honen guztiaren aurrean, gazteen

zientzia eta teknologiarekiko bokazioak indartzeko

asmoz lagundu du Gipuzkoako Foru Aldundiak El-

huyarrek eta Tolosaldea Garatzen garapen agen-

tziak abian jarritako proiektua.

Ildo beretik, Iker Urruzola Aizpuruak, Tolosaldea

Garatzeneko lehendakariak, azaltzen du eskualdeko

beharrak EAEkoekin lerrokatuta daudela eta, beraz,

garrantzitsua dela zientzia eta teknologiako boka-

zioak sustatzerako estrategiak zehazteko orduan

nondik abiatzen garen jakitea. «Gisa honetako mun-

du mailako ikerketek erakutsi dute zientzia eta tek-

nologiaren inguruan gazteek interesa eta jarrera

positiboa duten arren, gutxiengo batek baino ez

duela hautatzen halako graduak ikastea. Estatu

mailako unibertsitate-ikasleen %54,3 emakumez-

koa den arren, ingeniaritzako eta arkitekturako ka-

rreretan %26,4ra jaisten da kopuru hori. Izan ere,

oso gaztetatik hasten da interes falta sumatzen nes-

ken artean».

Garazi Andonegi Beristain Elhuyarreko Zientzia

unitateko zuzendariak, azaltzen duenez, Bizilabe

2017tik martxan dagoen ekimena da. «Gazteentza-

ko ikerketa-zentroen sarea da, eta, Tolosaldean ez

ezik, Bilbon, Nerbioi-Ibaizabaleko herrietan eta De-

bebarreneko herrietan du eskaintza».

Eskualdean proiektua abiatzeko, eskualdeko bi hi-

rigune nagusietan ireki dira Bizilabe zentroak; Tolo-

san eta Amasa-Villabonan, alegia. Tolosako kasuan,

Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuak orain gutxi

berritu dituen instalazioetan; Amasa-Villabonako

kasuan, berriz, Gaztelekuan. Bietan ere eskaintza

berdina izango da.

Ekaina amaierara bitarte luzatuko dira tailerrak.

Izen-ematea zabalik dago ikasturte osoan zehar, eta

beraz, parte hartu nahi duenak, matrikulatzeko au-

kera du oraindik. Izena eman nahi duenak, www.bi-

zilabe.eus webgunean sartu eta bertan aurkituko

duen galdetegia bete behar du, datu pertsonalekin.

Ondoren, Bizilabe proiektuko kideak jarriko dira in-

teresa azaltzen dutenekin harremanetan, gazteak

tailerretan parte hartzen hasi aurretik. 
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J. Artutxa Dorronsoro

Haurra zela, gurasoekin mendira joateko ohitura

handia zuen Saioa Aranburuk (Tolosa, 1995), eta oso

gustuko zituen natura eta ingurumena. Gerora, 13-14

urte zituela, zientzia ikasketak burutzeko grina piztu

zitzaion, eta horrela, biologia-ikasketak egin zituen

unibertsitatean. Izatez biologoa bada ere, hezkun-

tzako masterra egin zuen, irakaskuntzan espezializa-

tu ahal izateko; eta gaur egun, Bizilabek Tolosaldean

dituen zentroetako begiralea da. 

Zer da Bizilabe Tolosaldea proiektua?

2020-2021 ikasturtean, 10-14 urte bitarteko gaztetxoei

aisialdi modu berri bat eskaintzeko sortu da Bizilabe

proiektua; horregatik, Bizilabe Tolosaldea Bizilabe

proiektuaren zati bat besterik ez da. Tolosaldearen ka-

suan, eskualdeko udalek, Tolosaldea Garatzen gara-

pen agentziak eta Elhuyarren artean bultzatzen dute. 

Berez, Bizilaberen lehen ikerketa zentroa, Bilbon

sortu zen, 2017an. Hurrengo urteetan, zabaltzen joan

da eta doa sare hori, Euskal Herriko txoko ezberdine-

tan. Une honetan, Bilbon, Elgoibarren, Soraluzen eta

Tolosaldean ditugu zentroak. Bilbon, gainera, talde

bat baino gehiago dituzte.

«Ikasketa-prozesu bat eskaintzen
dugu, modu autonomo eta praktikoan»

SAIOA ARANBURU 
BIZILABE TOLOSALDEA TAILERRETAKO BEGIRALEA
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Zertarako sortu ziren Bizilabe tailerrak?

Gazteen ikerketa-zentro modura sortu ziren, betiere,

aisialdiarekin lotuta. Sormena garatzeko eta ideiak

euren kabuz garatu ahal izateko bultzada ematen

diegu. Hala ere, gazte horiengan zientziarekiko zale-

tasuna edo grina sortzea da helburu nagusia.

Nola heldu zitzaizun tailer horietan lan egiteko au-

kera?

Tolosaldea Garatzen garapen agentziatik heldu zi-

tzaidan aukera. Bertan, ezagun bat dut lanean, eta

berak eman zidan jarduera horien berri; gerora, begi-

rale modura aritzeko eskaintza luzatu zidan, eta ho-

rrela nabil urtarrilaz geroztik. Bestalde, Tolosaldea

Garatzen agentziaren barruan, Eskola Agenda 2030

egitasmorako, Tolosaldeko herri guztietako koordi-

natzaile modura ari naiz lanean.

Nola aritzen zarete lanean zentroetan edo tailerre-

tan?

Tolosaldeari dagokionez, bi zentro ditugu: Tolosan

eta Amasa-Villabonan. Hala ere, esan beharra dago,

10-14 urte bitarteko eskualdeko gazte guztiei luza-

tzen zaiela tailerretan parte hartzeko aukera. Amasa-

Villabonan, astearteetan izaten dira tailerrak, 17:15ea-

tik 18:45eara bitarte, Gaztelekuan. Tolosan, berriz, bi

multzo ezberdin ditugu, adin-tarte ezberdinekoak.

Biak ere ostegunetan izaten dira; lehena, 17:15eatik

18:45eara, 10-12 urte bitartekoentzat; bigarrena, be-

rriz, 18:45eatik 20:15eara. Kasu honetan, Tolosaldeko

Lanbide Heziketa Institutuan izaten dira tailerrak.

Zenbat gazte dituzue oraingoz zentro horietan? 

Amasa-Villabonan, lau gaztek hartzen dute parte tai-

lerretan. Tolosan, berriz, zortzi gazte aritzen dira le-

hen taldean; bigarrenean, berriz, bost.

Aisialdi-eskaintza bat da berez; baina, badu hez-

kuntzatik eta irakaspenetik ere, ezta?

Ikerketa ezberdinek azaltzen dutenez, bizitzan zehar

izaten ditugun bizipenek eta esperientziek, batez ere

denboran zehar luzatzen direnek, eragin handia iza-

ten dute, gerora, egiten ditugun aukeraketa guztie-

tan. Ikusi ahal izan dugunez, gazte askok ez dute

zientzia eta teknologiara lotutako ekintzarik ingu-

ruan, eta horrek noski, eragin zuzena du euren ikas-

ketak hautatzeko garaian.

Horregatik, zientzia eta teknologia arloetako ikas-

keta-prozesu bat eskaintzen dugu, modu autonomo

eta praktikoan. Gai horien inguruan gazteek duten

ezagutza areagotzen saiatzen gara, esperimentazio-

en bitartez, tailerretan ikasten dutena, gerora, berta-

tik kanpo ere irakatsi dezaten. Baina, ez dugu ahaztu

behar, aisialdi-eskaintza bat dela, eta beraz, ezinbes-

tekoa dela gazteek ondo pasatzea.

Besteak beste, zer da gazteek tailer horietan egiten

dutena, eta zer ikasi dezakete?

Zientzia eta teknologia terminologia zabala duten

bi gai dira. Horregatik, lehen tailerretan, horien in-

guruko informazio orokorra helarazi zitzaien gazte-

ei. Alor bat baino gehiago barne biltzen dituzte, eta

beraz, horiek ezagutzen aritu ziren. Biologiarekin,

geologiarekin, kimikarekin nahiz teknologiarekin lo-

tutako jarduerak burutu zituzten, eta horien ingu-

ruan aritu ziren ikertzen. Ikasturteak aurrera egin

ahala, gainera, lan konplexuagoak burutzen joango

dira gazteak. Adinez zaharrenak direnak, adibidez,
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ASTEKO GAIA

proiektu luzeagoetan edo mardulagoetan murgil-

duko dira.

Bestetik, otsailaren 11ren bueltan, Emakume eta

Neska Zientzialarien Nazioarteko Eguna ospatu ge-

nuen, eta horrekin lotuta, emakume zientzialari bat

aukeratu zuen talde bakoitzak, eta horien inguruan

arakatzen aritu ginen. Esperimentu ezberdinak egin

zituzten emakume horien omenez, eta bideoetan

jaso genituen guztiak. Honi esker, alde batetik, ema-

kume horiei egindako lana aitortu zitzaien, baina

bestetik, eta are garrantzitsuagoa dena, emakume

erreferenteak sortu genituen.

Begirale edo irakasle modura, zein da gazteengan-

dik jasotzen duzun inpresioa?

Era guztietako sentsazioak izaten ditut. Hala ere,

batez ere, ilusioz beteta eta gogotsu etortzen dire-

la nabarmenduko nuke. Aisiarako eskaintza bat iza-

nik, interes eta motibazio handia azaltzen dute,

baita ikasteko ere. Aldi berean, oso garrantzitsua

da eskolaz kanpoko jarduera bat dela gogoraraz-

tea.

Zergatik uste duzu dela baxua zientzia eta teknolo-

gia ikasketak hautatzeko gazteen joera?

Lehen esan bezala, eragin handia dute bizitzan zehar

izandako esperientziek. Bestetik, gazteek prototipo

jakin bat dute buruan zientzialariaren profilarentza-

ko: gizonezkoa, zuria, jakintsua, pazientzia handikoa,

sortzailea eta egoera sozio-ekonomiko ertainekoa.

Hori dela eta, gazteak ez badira lanbide horrekin

identifikatuta sentitzen, oso urruneko ofizio bat be-

zala ikusten dute, eta zailtasun ugari ikusten dizkiote

horretan aritzeari. Bestetik, nabarmentzekoa da alor

horietan dagoen genero arrakala. Kasu honetan, ga-

rrantzi handia du lehen aipatzen nuen emakumezko

zientzialarien erreferentzia falta horrek.

Oso adierazgarria da generoen arteko ezberdinta-

sun hori, eta aipatu beharra dago ez dela eskualdean

bakarrik gertatzen, baita Euskal Herriko beste herrie-

tako tailerretan ere. Mutilek, gainera, neskek baino

interes handiagoa azaltzen dute teknologia alorrean.

Ondorioz, esan genezake, gaztetatik islatzen dela

errealitatean gertatzen dena.

Bitxikeria modura, Amasa-Villabonako tailerretan

parte hartzen duten gazte guztiak mutilak dira; Tolo-

san ere gehiengoa dira. Otsailaren 11n egindako lan

ezberdinei esker, mutilek gaiarekiko hausnartu zeza-

ten ere saiatu ginen. Berehala jabetu ziren munduan

badirela emakumeak diren zientzialariak, lehenago,

ia inor ez baitzuten ezagutzen.

Zer egin daiteke genero arrakala hori aldatzeko,

edo behintzat, neskek interes handiagoa azaltzeko?

Lehenik, aipatutako gizonezko zuriaren estereotipo

horrekin amaitu beharra dago, gure burutik ezabatu

behar dugu. Bestetik, ezinbestekoa da pixkana-pix-

kana zientzia gazteengana gerturatzen joatea. Ho-

rretarako, hezkuntza arloan ere, hau da, ikastetxee-

tan, beharrezkoa da bultzada hori ematea; ikerketa

ezberdinek diotenez, gazteek inguruan izan duten

zientzia-kantitatea baita, gero bide hori hartu ala ez

erabakitzeko gakoetako bat. Gustatuz gero, egin

daitekeen zerbait dela ikusi behar dute; edonork

egin dezakeela. Azkenik, emakumezko zientzialari

erreferenteak behar ditugu.

Tolosaldeko Lanbide H
eziketako Institutuan eskaintzen du

tailerretako bat B
izilabe Tolosaldea proiektuak. ATA

RIA
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Porru pasteltxoak

AINTZANE 
ARTOLA 

G araiko barazki bat hartu, azokan aurkitu

daitekeena, eta zerbait azkarra, erraza

eta ikusteko polita eta jateko goxoa

egingo dugu: porru pasteltxoak. 

Tamainari erreparatuta, madalena tamainakoak

izango dira, baina kasu honetan jaki gazia prestatuko

dugu.

Lehenik eta behin, porruak garbitu eta zatituko ditu-

gu (zentimetro erdiko tamainan). Zartagina olio apur-

txo batekin berotzen jarri eta bertan goxatuko dugu

porrua (15 bat minutu beharrezkoak izango dira). Ikus-

ten badugu erretzen hasten zaizkigula berriro olioa

bota beharrean, koilarakada bat ur gehitu ahal diogu,

olio gehiegi erabili gabe biguntzen joateko.

Porruak egiten diren bitartean, ontzi batean hiru arrautzak irabiatuko ditugu. Gatza ere gehituko diegu. Ja-

rraian, esne-gaina gehituko diogu. Esne-gaina ez da harrotu behar, baina nahastu bai egin behar dela. 

Madalenak egiteko ontziak baldin baditugu, horiek dira erabiliko ditugunak. Horretarako enpanadila moduko

oleak erabiliko ditugu. Ontzietan kokatuko ditugu olea hauek eta jogurt pote baten laguntzarekin hutsunea sor-

tuko dugu. Sortzen dugun hutsune horretan, forma horretan beraz, gure nahasketa sartuko dugu. Nahasketa era

orekatuan botako dugu gure oreetan, guztiek arrautza, porrua... kopuru antzekoetan izan dezaten.

Nahasketa oreetan prest dugula, labera sartu aurretik, nahi izanez gero, gainetik, gazta birrindu apurtxo bat

bota ahal diegu.

Behin labera sartu eta 15-20 minuturen buruan prest izango dugu gure

platera. Labetik ateratzen dugunean, kanpotik, hazita egongo dira gure

pasteltxoak eta era berean, barrutik, mamituta. Eginda dagoela baieztatze-

ko, bizkotxo bat prestatzen dugunean bezala, orratz bat sartu eta lehorra

ateraz gero eginda dagoen seinale.

Gaurkoan gure proposamenean porruari heldu diogu, baina errezeta ber-

dina garaiko beste edozein barazkirekin egin daiteke: brokolia, romaneskua,

azenarioa...

OSAGAIAK

4 porru.
200 ml. esne-gain.
3 arrautza.
8 enpanadila ore.
Olioa.
Gatza.
Gazta birrindua.
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G utxi gorabehera banekien urte garai hone-

tan zela bizpahiru lagun elkartu ginenekoa

eskualdeko euskararen egoerarekin kez-

katuta. Gogoratzen dut nola hasi ginen

hizketan Rakutik Orbelara doan tramotxo horretan, la-

runbat gau batez. Bost urte beranduago ia denak Gal-

tzaundi Euskara Taldearen bueltan gabiltza indarrak

gogoz uzten. Nahigabe bezala etorri zitzaidan beste

oroipena ere. Antzeko ordu eta lekuan sortu zen asmoa

Albizturko historian (niretzat) mugarri izan zen Glau-

komaren kontzerturako eta horren aitzakian sortu zen

The Romanes talde izar-uxo gogoangarrirako. Horiek guztiak lagunartean

eta informalki sortuta ere, ezin da ukatu euren garrantzia. Beno, The Romane-

senarekin pasa egin naiz igual… Beno, igual du. 

Esan nahi nuena zera da: lagunarte horiek berebiziko balioa dutela prezia-

tzen den gizarte batentzat. Auskalo historiara pasa diren zenbat ekimen jaio

ziren gazte-kuadrillen arratsalde aspertuetatik! Orduan, nik eskaera bat egin

nahi nuke, nahiz eta fede gutxi geratu jada, agintean dagoen inori belarriak

gorritzen bazaizkio ere: mesedez, uler itzazue «gazte-talde horiek» –ea zuen

hizkera horrekin hobeto ulertzen duzuen– I+G+B unitate gisan, ikerkuntza eta

berrikuntza eta garapen sozialerako oinarri-oinarrizko. Beste era batera

esanda, balioets itzazue euren potentzialaren arabera, pandemia garaian be-

reziki. Eta hori ezinezko bazaizue, gutxienez jar itzazue, sektore estrategiko

modura, enpresa edo ostalaritza edo ertzain edo gimnasio pribatuen pare.

Agian nekeza da. Mila aldetako presioek jota, funanbulista-desorientatu-

baina-ezintasuna-onartzeko-urguilu-gehiegizkodunaren rola hartzen badu-

gu batez ere, kosta ahala kosta kokotsa goran. Nik uste merezi duela, dena

den. Ze lehendik ere etorkizun beltza izan, orain pandemia batek harrapatu

eta robocop oilartuak bidaltzen badira erremedio gisa, oso zail egiten da ez

sutzea norbera, eta, bueltan-bueltan, kaleak. Oso zail egiten den bezala zuta-

be zuhur neurritsu bat idaztea. Hortaz, tira, izan konfiantza pixka bat; gazte-

en artean ere egongo da zementuzko aurpegia duen berekoi idiotarik, baina

apustu egingo nuke proportzioa ez dela LABIrenetik oso urrun egongo, do-

zenatik bat ustela, eta uste dut esku-hartzeak ere hala behar lukeela bietan,

proportzionala. 

Lehendik ere
etorkizun 
beltza izan,
orain pandemia
batek 
harrapatu eta
‘robocop’ 
oilartuak bidal-
tzen badira
erremedio
gisa, oso zail
egiten da ez
sutzea norbera,
eta bueltan-
bueltan, kaleak

HARITZ 
AZURMENDI
IRAKURLEA

Gazte talde horiek

a020_ataria_Maquetación 1  2021/02/19  12:51  Página 1



IRITZIA

21

Bi mila eta hamabos-

garren urtean hasi

nintzen ATARIAko

astekarian idazten.

Sei urte pasa dira orduz geroztik, sei urte eta 29 arti-

kulu. Hogeita bederatzigarren hau da agurrekoa.

Agurrekoa eta eskerrak ematekoa. 

Lehen eskerrak irakurleei, idatzitakoak irakurri di-

tuzuela esan didazuenei, bereziki gustatu zaizuela

esan didazuenei (behar izaten baitugu, noizbehinka,

paparra puzteko aitzakiaren bat). Baina, batez ere,

eskerrik asko ATARIAko irakurlea zeinen askotarikoa

den konturatuarazteagatik. Aitortzen dizuet askok

harrituta utzi nauzuela eta zuetaz oso harro sentitu

naizela, badakidalako zuentzat ez dela hain erraza

euskaraz irakurtzea, baina hutsik egin gabe hor zau-

detela. Eta aniztasun horretaz jabetzen nintzenean,

beti etortzen zitzaidan amaren ahotsa gogora, «de-

nak entenditzeko moduan idatzi ezan», esanez.

Gehienetan saiatu naiz amari kasu egiten eta gauzak

entenditzeko moduan idazten, baina ez beti, amak

ere badaki alaba gusturago ibiltzen dela arrastoz

kanpo, agindutako bidean baino. 

Eskerrak ez zaizkit nahikoa eta besarkada bana

ATARIAko lantaldeari: Naiara, Eneritz, Itzea, Jon eta

Iñigo (eta gainerako guztiak, noski, baina ni hauekin

aritu naiz bereziki). Komunitatearen parte sentiaraz-

teagatik, idatzitako artikulu bakoitzaren atzeko lana

eskertzeagatik eta beti berandu entregatuta ere

errietarik ez egiteagatik! Krixtoren altxorra zarete es-

kualdearentzat, ze duintasunez egiten duzuen lan, ze

erreferentzialtasuna lortu duzuen eta ze bozgorailua

zareten! Izen-abizenez sinatutakoetan saiatu naiz

nire barruko suei eta munduko suei hitzak jartzen.

Ahalegindu naiz mundu hau, herri hau eta

gutasun/nitasun hau aldatzeko sentitzen dudan be-

har hori plazaratzen. Baina, batez ere, krixtoren al-

txorra zaretela diot, herrigintzako edozein asmo,

proiektu edo egitarau zabaltzeko garaian beti hor

zaudetelako. 

Eta hortxe egingo dut topo berriz ere irakurleekin,

kazetariekin, ATARIAko komunitate osoarekin: herri-

gintzan. Ahizpatasunetik, gorputzen, lurraren eta he-

rrien burujabetza bidean, euskaratik herri hau kolo-

reztatzen. Hortxe topatuko dugu elkar lokatzetan,

beti lokatzetan. Eta nork daki, akaso, oraindik ere

noizbait idatziko dut zertxobait izen-abizenez ere.

Besarkada bana eta eutsi lurrari! 

MADDI 
SARASOLA 
EIZMENDI 

BETAURREKO
BERDEEKIN

Hauxe da 
‘despedidea’

Eta hortxe egingo dut topo berriz ere [...] ‘Ataria’ko komunitate 
osoarekin [...]. Ahizpatasunetik, gorputzen, lurraren eta herriaren

burujabetza bidean, euskaratik herri hau koloreztatzen. 
Hortxe topatuko dugu elkar lokatzetan, beti lokatzetan.
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saioa da eta gonbidapena eskatu
beharko da parte hartzeko. Kultu-
runean eskainiko da.

TOLOSA
ANTZERKIA

19:00. Ez dok ero. Tartean Tea-
troak ekoizten du. Mikel Martine-
zek eta Patxo Telleriak osatutako
ED3 bikote artistikoaren ikuski-
zun berria. Leidorren.

TOLOSALDEA
ELKARRETARATZEAK

Euskal presoen eskubideen alde
elkarretaratzeak herriz herri.

LARUNBATA
OTSAILAK 27

TOLOSA
AHOZ AHO. IKASTAROA

10:00-13:00 eta 15:00-18:00. Na-

rrazio ikastaro trinkoa. Gaztelaniaz.
Soledad Felloza (Uruguai) irakas-
leak eskainita. Hamabi orduko ikas-
taroa, larunbata eta igandean
eskainiko da. Amarozko auzo
etxean.
ELKARRETARATZEAK

11:00. 45 urte Saharako Errepu-
blika Arabiar Demokratikoa aldarri-
katu zela. Tolosaldea Sahararekin
elkarteak Tolosako Trianguloan el-
karretaratzea egingo dute Maroko
Mendebaldeko Saharatik at lelo-
pean, data hori gogoratu eta saha-
rar herriarekiko elkartasuna
adierazteko.
12:00. Bedaiotarrek deituta, kon-
tzentrazioa: Landa eremuetako oi-
narrizko azpiegituren alde!
Trianguloa plazan bilduko dira.
12:30. Sortuk deituta mobilizazioa.
Gomez Nieto guardia zibila: «A
Lasa y Zabala les hicimos hacer los
agujeros».  Perote eta Gomez Nie-
toren grabaketan tortura eta hilke-
tez entzundakoa salatzeko eta

OSTIRALA
OTSAILAK 26

ALTZO
HITZALDIA

18:00. Lurgaia fundazioari bu-
ruzko hitzalida Xabier Rubio Pi-
larte, Lurgaiako kidea eta
biologoaren eskutik. Lurgaia ber-
tako basoak berreskuratzeko fun-
dazioa da. Lurgaia zer den, nola
funtzionatzen duen, zer-nolako
lanak burutzen dituen eta zein
izan daitekeen partaide bezalako
galderak argituko dituzte. Batza-
rremuño kulturgunean.

AMASA-VILLABONA
BERTSO SAIOA

19:00. Uhinak. Bertso saio bere-
zia: (H)ari naizela irratsaioaren
200. saioaren ospakizuna. Sarre-
rak: 10 euro. Gai jartzailea: Imanol
Artola, felix. Bertsolariak: Oihana
Iguaran, Maialen Lujanbio, Amets
Arzallus eta Julio Soto. Gurea an-
tzokian. *Irakurri elkarrizketa 24-
28 orrietan.

IKAZTEGIETA
LIBURU AURKEZPENA ETA 

MEDITAZIO TAILERRA

19:00. Maite Eizmendi ikaztegie-
tarrak Jabetuz CDa aurkeztuko
du erabilera anitzeko aretoan, eta
ondoren, meditazio saioa egingo
du. Izen-ematea: udaletxean edo
telefonoz (943 64 33 29).

IRURA
DOKUMENTALA ETA 

MAHAI-INGURUA

18:30. Haizearen egia dokumen-
talaren proiekzioa eta ondoren,
mahai-ingurua. Tahar Euskadin
bizi den 20 urteko mutil sahara-
rra da filmaren protagonista.
Emanaldia bukatu ondoren,
mahai-ingurua izango da. Euska-
raz, helduei zuzendutako da

Itzalpekoak
Erkibe Kultur Elkarteak antolatuta, gerra garaiko eta ge-
rraosteko indarkeria jasan zuten emakume aitzindariak
omentzen dituen erakusketa ikusgai dago apirilaren 10a
bitartean, Aranburu jauregian: ‘Itzalpeko emakumeak’.
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«herri honek merezi duen 'Aitor-
tza, erreparazioa eta berriz ere ez
gertatzeko bermea' aldarrika-
tzeko» mobilizazioa antolatu du
Sortuk. Trianguloa plazan.
AHOZ AHO. EMANALDIA

19:00. 21. Ahoz aho. Ahozkotasu-
naren Nazioarteko Jaialdia. Sole-
dad Felloza (Euskal Herria).
Gaztelaniaz. Amarozko auzo
etxean. 
KONTZERTUA

19:00. Leihotikan taldearen kon-
tzertua. Sarrerak 8 euroko kostua
da, Bonberenean.

ZIZURKIL
TAILERRA

Sukaldaritza Xabi Tellorekin LH
eta DBHkoentzat. Izen-emateak
Gaztezulon edo udal bulegoetan. 

IGANDEA
OTSAILAK 28

ANOETA
KALEJIRA

12:00. Anoetako txistulari taldea-
ren kalejira.

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA

19:30. Go!azen 7.0 «Orain arte an-
tzokietan sekula egin ez dugu
ikuskizun berri batekin gatoz aur-
ten: kontzertua! Denboraldi hone-
tako sei aktore oholtza gainean
arituko dira abesten, dantzatzen
eta telesailari buruzko kontu di-
bertigarriak azaltzen». Sarreren
salmentari dagokionez, Villabo-
nako haurrek lehentasuna izango
dute. Gurea antzokian.

ASTELEHENA
MARTXOAK 1

ALBIZTUR
AHOZ AHO

14:30. 21. Ahoz aho. Ahozkotasu-

naren Nazioarteko Jaialdia. Lur
Usabiaga (Euskal Herria). Umeen-
tzako. Euskaraz. Herri eskolan.

AMASA-VILLABONA
BILERA

18:00. Euskaran ados mahaiaren
bilera. Euskara sailak parte har-
tzeko gonbita luzatu die herriko
euskaltzaleei. Telematikoki ere
parte hartu daiteke. Udaletxeko
batzar aretoan izango da bilera.

IBARRA
KALE ERAKUSKETA

Sahara Libre zikloaren barruan,
kale erakusketa. Mendebaldeko
Sahara, emakumeen begirada.
Javi Julioren muralak herritarrek
osatuak.

TOLOSA
AHOZ AHO

17:30. 21. Ahoz aho. Ahozkotasu-
naren Nazioarteko Jaialdia. Lur
Usabiaga (Euskal Herria). Umeen-
tzako. Euskaraz. Amarozko auzo
etxean.
KONTZERTUAK

18:00. LAR eta Uxue,
Nikotina&Little Martin Selektah
taldeen kontzertua, Kontseilu So-
zialistak antolatuta. Merienda
egongo da. Sarrerak 5 euroko
kostua izango du. Zerkausian.

ZINEMA

EL PADRE

Larunbata, igandea eta 
astelehena  (19:00).    

Leidor, Tolosa. 

ENTRE NOSOTRAS 

Larunbata eta astelehena
(19:00).  

Amasa-Villabona, Gurea. 

GATOS

Igandea (16:00). 
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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«Nik neronek ere
oraindik ez dakit 
nolatan iritsi garen
hainbestera»
IMANOL ARTOLA ARRETXE ‘FELIX’  
ESATARIA  

Eneritz Maiz Etxarri

A TARIA IRRATIko ahotsetako bat da Imanol

Artola Arretxe (Amezketa, 1989) felix-

ena. Bertsoa eta Artola lotuta doaz,

2016ko urtarrilean egin zuen lehen ber-

tso saioaren ostean iritsiko da 200.na. Amasa-Villa-

bonako Gurea antzokian jarriko du irrati estudioa,

gaur, 19:00etan, eta bertako mikrofonoen aurrean

Oihana Iguaran, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus

eta Julio Soto bertsolariak eseriko dira. 

200 saio. Erraz esaten da, baina zenbat lan, ezta?

Bai, esan erraz egiten da, baina nik neronek ere

oraindik ez dakit nolatan iritsi garen hainbestera. Lan

handia da. Asteroko lana, eta «Hik daukek hik lanera-

ko kapazidadea» esan izan dit lagun handia dudan

eta bertso munduan dabilen Mikel Artolak. Nik beste

lore batzuk bota izan dizkiot, eta agian, bakoitza ez

da konturatzen bereez, eta dudan konstantziarako

gaitasunaz. Egia da, jada bost urte direla, eta bost

urtetan astero-astero lana egin beharra. Erraz esaten

da bai, baina egin ez da hain erraz egiten. 

Hasi zinenean pentsatzen zenuen, gaur, oraindik

saio hau egiten ariko zinela?

Ez nuen ezer planteatzen. Ez nekien nola hasi behar

nuen ere. Hastapen haietan astez-astez egitea zen.

Eta uste dut 75 edo 80. programan esan niola neure

buruari kontatzen hasi behar nuela, eta irratsaio ha-

siera guztietan esaten hasi behar nuela, 100 gertu

ikusten nuelako. 100era iristean Abaltzisketako el-

kartean ospatu genuen zuzeneko irratsaioarekin, eta

200era iritsiko nintzenik ez zitzaidan iruditzen. 

Baina sorrera non du saioak? Nolatan hasi zinen?

Harituzen estrategiaren barruan kokatu behar da.

Harituzek hiru lan ildo hartzen ditu: transmisioa, sus-

tapena eta hedapena. Lehen biak gauzatzen ditu

Imanol Artola amezketarra duela bost urte 
hasi zen ‘Ataria irratia’n ‘(H)ari Naizela’ 
irratsaioa egiten; gaurkoa 200. saioa izango
da, eta modu berezian ospatuko du 
Gurea antzokian bertso saioa antolatuta

AGENDA 
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Harituzek, baina hirugarren hanka falta zen, hedape-

na. Antolatzen diren saioei, bertsolaritzari oro har

edo eskualdeko bertsolariei hedapen bat ematea. 

2015eko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketan koka-

tu behar dugu, eta Oihana Iguaranek Illunbe lehen

aldiz zapaldu zuenekoan. Hori da testuingurua, eta

justu txapelketa horretan Jon Miranda kazetariak se-

kulako lana egin zuen txapelketari jarraipena egiten,

eta hor esan zen, orain beste batek jarraitu behar du.

Eta zu parean tokatu zinen.

Hernani utzi eta Amezketara bizitzera etorri berria

nintzen, eta doktoretza tesian erabat jartzekotan

nintzen, langabezian. Euskadi irratian ere tertulia in-

formal batzuetan aritua nintzen, antzerkia betidanik

gustatu izan, Gipuzkoako Txapelketan gai jartzaile-

tan jada hasita… Jada norbait behar dugu zen egoe-

ra, eta ni momentu hartan libre nengoen. Egia da

irratia betidanik gustatu izan zaidala. DBHn Alegiako

eskolan Txintxarri irratian han ibili nintzen saltsan lau

urtez, eta proposatu zidatenean gustura hartu nuen,

baina ardura ere horrelakoa zen.

Jexux Muruarekin bilera pare bat egin. Felix Irazus-

tabarrenarekin, eta gero Iñaxio Usarralderekin. Usa-

rralde gai jartzaile taldean zegoen eta Egin irratian

bertso irratsaioa egiten zuen, eta Mikel Artolarekin

ere hitz egin nuen. Ez dakit zenbat kafe ordaindu ni-

tuen. Saioak zein egitura izan behar zuen, eta eskale-

ta bat baino gehiago eginda, eta jendeari pasa eta

abar… hastea erabaki genuen. 2016ko urtarrilaren

17an izan zen, ez zait ahazten data. Ingurukoei «esa-

dazue balio dudala» esateko eskatzen nien. Nik neu-

re buruarengan ez nuen fede gehiegi. Baina besteek

niregan fedea nola zeukaten, nik haien fedearengan

nuen fedea.

Eta esan zizuten?

Bai. Baina nik neure burua entzuten dudan bakoitze-

an zuzentzeko akats pila bat topatzen ditut. Zeinekin

konparatzen duzun ere aldea dago, eta hortik bizi di-

renekin alderatzearekin mesede txikia egiten diot

neure buruari. Jendeak hala ere laudorio dezente

bota izan dizkit, beraz, pentsatuko dut alde batetik

entzuleak baditudala eta bestetik, bada hain gaizki

ere ez dugula egiten.    

Bost urtetan bilakaera izango zenuen?

Irratsaioak nahikoa antzekoak izaten saiatzen naiz.

Aldaketak egon dira, baina ez nuke esango hainbes-

terako izan denik. Batzuek emandako aholkuen bi-

dez joan naiz estiloa aldatzen. Hasieran, esaterako,

euskara batuan aurkezten nuen. Tolosaldetik eta To-

losalderako egiten den irratsaio bat dela esan zida-

ten, eta jota ahoskatu beharrik ez nuela. Aldatzen

joan naiz, eta momentu batean, agian, nire etxeko

sofaraino joan nintzen, baina orain tarteko bide bat

topatzen ari naizela sentitzen dut. Irratsaioan hasie-

ra-hasieratik dagoen marka hitanoa izango da; elka-

rrizketatu guztiei egiten diet.

Im
anol A

rtola ‘felix’ ‘(H
)ari naizela’ irratsaioko esataria.E. M

A
IZ
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Baina erraz hartu zenuen saioa egiten hasteko era-

bakia?

Kosta zitzaidan. Dezente kostata hartu nuen eraba-

kia. Horrek ez du esan nahi lehenengo aldiz proposa-

tu zidatenean ‘ez’ garbi bat esan nuenik. Nik uste dut

‘bai, baino’, izan zela. Itxaron. Segurtasun gehiago

behar nuen. Eta azkenean ba ibiliz eta eroriz ikasten

dela oinez konturatzen zara, eta segurtasuna mikro-

fonoaren aurrean jarritakoan hartuko nuela. Lehen

irratsaio mordo batean, ez dakit, 10, 15 edo 20 saio-

tan Iñigo Terradillos aritzen zen teknikari lanetan.

Nire lan bakarra elkarrizketatuari galderak egitea

zen hasieran, eta gero pixkana joan ginen aldatzen. 

Nola gogoratzen dituzu lehenengo saio haiek?

Eskuetako dardararekin. Gogoan dut lehenengoa

Felix Irazustabarrenari nola egin nion, eta orria es-

kuan hartu eta paperak egiten zuen dardara. Berare-

kin egin nituen Mintzolan bilera bat edo beste, non-

dik lagundu zezakeen, irratsaioa nondik nora joan zi-

tekeen,… eta lasaitasuna eman behar zidan pertsona

zen, baina aldi berean bertsolaritzaz hainbeste da-

kien pertsona bat da, eta niretzat autoritate bat ere

bada. Urduritasuna, eta segurtasun eza ikaragarria-

rekin gogoratzen ditut lehen saioak. Ez dakit entzu-

leei ere hori transmititzen nien edo ez. Perfekzio za-

lea naiz, eta nire segurtasun eza hortik dator.

Gonbidatu asko pasa dira zure saiotik. Bada marka-

tu zaituenik?

Bat baino gehiago dira. Bertso mundutik aparteago

daudenetatik Juan Kruz Igerabide. Emozionatuta

egon nintzen egun hartan. Txikitatik asko gustatu

izan zait, eta bere poesiak eta abar… eta niretzat be-

rezia izan zen. Eta bestea, bertsolaritzarekin guztiz

lotuta dagoena, eta ziurrenik oholtza gehienetariko-

ak zapalduko dituena beste alor batean, Luis Gurru-

txuga. Kameralaria eta Hitzetik Hortzeran hantxe

egoten dena. Bestelako ikuspegi bat eman zidan. 

Buruhausteak sortzen dizkizu saioak?

Sortzen dizkit. Asko. Denetarik. Momentu honetan

dudan kezkarik handiena, orain saio gutxi daudenez,

materiala izango ote dudan da. Material gehiegi du-

danean, berriz, dena jarri ezina izaten da. Beraz,

orain tokatzen da lehen jarri ez ditudan bertsoaldiak

jartzea, baina kosta egiten zait erabaki hori hartzea.

Bestetik, pandemia egoera honetan, gonbidatuak

estudiora ekarri bai edo ez. Irratsaio dezente dara-

matzat jada inor estudiora ekarri gabe, eta irratsaio-

ak lehen zuena galtzen ari ote den... Inork ez dit esan

hori, baina nik nire baitan askotan izaten dudan kez-

ka da. Zein iraupen izan behar duen,… kezka asko.

Etengabe daude galderak buruan. Generoaren kon-

tua ere hor dago. Orain gutxi arte emakumeak ohol-

tzan gutxi egon dira, eta ez ditut kontatu, baina gon-

bidatuen artean ziurrenik gizonezko askoz gehiago

izan dira. Bertsolaritzaren errealitatearen isla ere

izango da hori, baina saiatzen naiz horretan ere.

Orain hiru-lau bertsolari izango dira gehien entzuten
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direnak: Oihana Iguaran, Haritz Mujika, Unai Mendi-

zabal... eta beste batzuk gutxiago entzungo dira.

Etengabe oreka baten bila, eta kezka asko dira eta

kezkekin jarraituko dut. Saio bakoitzak 8-10 ordu

kentzen dizkidala astero kalkulatzen dut.

Zure eguneroko lanaz gain, beste lan handi bat har-

tzen duzu, beraz.

Bai. Asteazkenetan ematen bada, saiatzen naiz oste-

gun, ostiral eta asteburu horretan guztiz grabatuta

ez badago ere, bertsoen hautaketa, bertsoak garbi-

tuta jarri eta ahal bada grabatu ere astelehena baino

lehen egiten. Baina, errealitatean, 200 saioetatik

%80 astearteetan eta asteazkenetan grabatuko ni-

tuen, hau da, azken momentuan beti. 

Saioa osatzeko zer duzu nahiago, bertso bazkari

bat edo txapelketa baten jarraipena?

Askoz ere errazagoa da bertsoaldiak eginda bada-

toz txapelketa edo oholtza gaineko edozein saio. Eta

beste norbaitek grabatu eta bere balorazioa eman

badit, askoz ere hobeto gainera. Esaterako, txapel-

ketetan, ni ez naiz ausartzen zein bertsoaldi bai eta

zein ez aukeratzen. Epaileen puntuazioak hartzen di-

tut. Aldiz, bertso bazkari edo afariek gauza asko di-

tuzte zail. Testuinguru hartan funtzionatzen duenak,

gero irratian funtzionatuko duen ez dakizu. Horrela-

koetan askotan entzulearekin sartzen dira, eta or-

duan zentsura lana tokatzen da.

200 saio. Zer eman edo kentzen dizu ‘(H)ari Naize-

la’k?

Kendu denbora, eta lasaitasuna ere bai, askotan.

Eman, berriz, buruhausteak gehien bat, baina gero

badago beste zerbait bost urtetan jarraitzera era-

man nauena. Bertso munduari begiratzeko beste

modu bat dela esango nuke. Gai jartzaile banaiz, bai-

na irratsaio hau egingo ez banu, orain entzuten ditu-

dan bertsoen erdiak edo gutxiago entzungo nituzke.

Bada bertsolaritzaren aktualitatea jarraitzeko bide

bat. Bertso munduan konektatzeko eta bertso mun-

duan burua azaltzeko moduak dira ematen dizkida-

nak, eta batez ere, gonbidatuei egiten dizkiedan el-

karrizketak.

Beste 200 bai?

Oraintxe ezetz esango nizuke. Denbora asko ken-

tzen dit, eta ikasturtero neure buruari planteatzen

diot: «Beste urtebete bai?». Eta konturatzen ari naiz

jada ematen didanarekin konparatuz zenbat eska-

tzen didan, eta ez zait iruditzen beste 200 izango di-

renik.
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AGENDA

‘(H)ari Naizela’ 
irratsaioaren 200.
saioaren ospakizuna
Bertso saio berezia izango da gaur,
19:00etatik aurrera, Villabonako Gurea
zineman. Oihana Iguaran, Maialen 
Lujanbio, Amets Arzallus eta Julio Soto
izango dira bertsotan, eta Imanol Artola
felix gai jartzaile lanak egiten. 

(H)ari Naizela, imanol Artola felixek gidatutako ber-

tsolaritzaren inguruko saioa da. 2016ko urtarrilaren

17an egin zuen lehen irratsaioa eta ordutik, asteaz-

kenero AtAriA irrAtiAn entzuteko aukera izaten da.

Martxoaren 3an 200. saioa egingo du eta hau ospa-

tzeko bertso saio berezia antolatu da. Uhinak izan-

go da saioaren tematika.

irratsaio hau, AtAriA irrAtiAren, Harituz tolosalde-

ko bertsozaleen topagunearen eta Xenpelar doku-

mentazio zentroaren hitzarmen baten fruitu da eta

bertso saio berezia ere elkarlan horretatik sortutako

ekimena izango da. Villabonako Gurea zineman

izango da saioa, gaur, 19:00etan. 

Ikusleentzako informazioa

Saioa 19:00etan hasiko da eta ateak 18:30ean zabal-

duko dira. Sarrerak zenbakituak dira eta bakoitzak

bere eserlekuan eseri beharko du. esan bezala, ate-

ak 18:30ean zabalduko dituzte eta 18:50etarako ba-

koitza bete tokian eserita egotea komeni da. Saiora

sartzerakoan, ateratzerakoan eta bertsolariak kan-

tuan ari diren bitartean, osasun neurri eta betebe-

har guztiak betetzea beharrezkoa izango da. 

INTERNETEZ IKUSTEKO AUKERA
Segurtasun neurriak direla eta, gehienez 140 lagu-

nek jarraitu ahal izango dute saioa Gurean bertan,

baina antolatzaileek ez dute inor kanpoan utzi nahi

eta streaming bidez eskainiko dute ere.

toloSAldeko AtAriAren webgunean ikusi ahal izan-

go da saioa eta hau eta Bertsoa.eus-ekin elkarlane-

an egingo da. 19:00etan hasiko da zuzenekoa eta

ataria.eus eta bertsoa.eus webguneetan ikusi ahal-

ko da. era berean, AtAriA irrAtiAk saio guztia eman-

go du zuzenean eta 107,6 fm bidez eta

ataria.eus/irratia bidez entzun ahal izango da. 

Martxoaren 3ko (H)ari Naizela irratsaioan, 200.na

izango denean, bertako bertsoaldiak entzuteko au-

kera egongo da eta hurrengo astean saio guztia

igoko du AtAriAk bere webgunera lasai eta edozein

momentutan ikusi ahal izateko.

Segurtasun neurriak zorrotz bete behar
dira eta ondorioz, honako betebeharrak
izango ditu ikusle bakoitzak:
· Gurea zinemaren kanpoan zain daudenek ilara
mantendu beharko dute eta pertsonen arteko
distantzia errespetatu beharko da.
· Sartzerakoan eskuak garbitu beharko dira ata-
rian egongo den gelarekin.
· Bakoitzak bere eserlekuan eseri beharko du eta
maskara jarrita eduki beharko da saio guztian
zehar.
· Saioa amaitutakoan ilaran eta pertsonen arteko
distantzia errespetatuz atera beharko da. Behin
saioa bukatuta eta jende pilaketak ekiditeko
Gurea kanpoan ez geratzea eskatzen da.
· Arduraz eta lasaitasunez jokatzeko eskatu nahi
du AtAriAk.
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Eia, eia, eia, eia
norbait kantuan ote den…
Izarrak hunkitu zenituzten
Tolosako inauterietan
1974 ote zen, 1974 ote zen,
Beñatek ahotsa izarretara jaso,
eta zuk duo eginez amultsuki dardarazi,
izarrak dantzan, izarrak dantzan,
ikurriñaren gorria are gorriago,
odolaren gorria are gorriago.
Eia, eia, eia, eia,
norbait kantuan ote den…
Beñat duorik gabe gelditu da gaur
ahots bakartia samindurik,
izarrak ziztatuz, izarrak ziztatuz,
eta izarrek hunkiturik diraute,
hutsuneak ere doinua baitu,
hutsuneak ere doinua baitu,
are Maiteagoa, are Maiteagoa.
Eia, eia, eia, eia,
norbait kantuan ote den,
eia, eia, eia, eia,
norbait kantuan ote den.

OLERKIA

29

Izarrak dantzan
Maite Etxamendi Axiariren heriotzean

JUAN KRUZ IGERABIDE
IDAZLEA
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Giro goibela.

Egun osoan zehar zeruan hodeiak
nagusituko dira eta hodei hauek
euri pixka bat ere utziko dute. Eu-
ria gehienbat goizean izango da,
baina euri-langar moduan izango
denez, oso gutxi botako du. Arra-
tsaldean giroa nahiko ateri geratu-
ko da. Haizeak iparraldetik joko
du, orokorrean ahul eta tenperatu-
ra jaitsi egingo da, tenperatura al-
tuenak 13-14 gradutan errendituz.

LARUNBATA
Giro hotz xamarra. Goizean ho-
deiak nagusituko dira zeruan eta
tarteka euri-langar pixka bat izan-
go da. Arratsaldean giro lasaiagoa
izango da, orokorrean ateri eutsi-
ko dio eta ostarteren bat edo bes-
te ere zabalduko da. Haizeak ipar-
ekialdetik joko du eta tenperatura
balio altuenak jaitsi egingo dira, 
9-11 gradu bitartean joaz goia
eguneko erdiko orduetan.

IGANDEA
Giro argiagoa. Goizean oraindik
hodeitza trinko xamarra izango da.
Hala ere, ez da euririk espero. Arra-
tsaldean hodeitza saretuagoa
izango da, ostarte batzuk zabaldu-
ko dira eta giro argiagoa izango
da. Haizeak hego-ukitua izango du
eta tenperatura balio altuenak igo
egingo dira, eguneko erdiko or-
duetan 13-15 gradu artekoak.

ASTELEHENA
Giro atsegina, zeruan hodeiak eta
ostarteak tartekatuko dira, baina
urdin-guneak zabalagoak izango
dira. Haizeak hegotik jotzen jarrai-
tuko du eta tenperatura balio al-
tuenak antzeko balioetan mugitu-
ko dira, 13-15 gradu artean.

OTSAILAK 26, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria, 3. 943 67 09 15.

OTSAILAK 27, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu.
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

OTSAILAK 28, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu. 
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

MARTXOAK 1, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu. 
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

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€

ZORIONAK!

Batzuk ilargira eta zu berriz, 
ia mende erdira!

ZORION AGURRAK
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