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IRITZIA

U daberriak begiak irekitzearekin
batera argi izpi bat sartu da
egongelako leihotik, zeharkatu
ditu hezetasuna darien hormak
eta, azkenean, laztandu digu aza-
la, aspaldian ez bezala. Telebista-

ri begira bagaude ere, enfokatutako gunetik kanpo
dagoen inguru lausoak diz-diz egiten du, eguzkia ka-
lera ateratzeko deika ariko balitzaigu bezala. Gu, al-
diz, goxo gaude zuen etxean, lasai, elkarrekin gustura,
tarte labur baterako bada ere.

Aitortu behar dut zirrara berezi bat eragiten didala
urtero udaberriaren etorrerak, kolorea, energia eta bi-
zitza dariolako. Eta, hori horrela, ezin izan diot tenta-
zioari eutsi. Balkoira atera naiz, non martxoko eguz-
kiak eta haize finak nire gorputzean bat egin eta ho-
tzikara batek barrena zeharkatu didan. Sentitutako
dardarak gogora ekarri dit udaberri batetik bestera
zurekin ikasitako guztia. Egunerokoan autonomo iza-
teko zugandik jaso ditugun irakaspenak helduleku
sinple bezain oinarrizkoak izan dira bizitzan aurrera
egiteko. Eta, hori baino gehiago, norbere buruaren
eta, batez ere, inguruaren zaintza zer den ikusi dugu
zugan urte hauetan guztietan. Errotuta geratu zaizki-
dan jokamolde, ikuspegi eta balio horiek guztiak mo-
txilan daramatzat hara eta hona.

Behin ere zenbatu ez nituen dozenaka eta dozenaka
loreontzik okupatzen zuten balkoi estu eta luze hau. Pa-
sioz erakusten zenizkigun adaxka berriak sortuko zituz-
ten begiak, lore zabaldu berriak, loreontziz aldatutako
landare koxkortuak... Eta guk arretaz entzun eta begira-
tzen genizun, aditu baten konferentzia bat jarraitzen ari-
ko bagina bezala. Egiaz, behin ere ez duzu denborarik
izan soberan, baina beti hartu izan duzu tartea landare-
ak zaintzeko, kimu bakoitza, lore bakoitza mimatzerai-
no. Zenbat ordu eskainiko ote zenizkion egunero zure
bizitzaren paralelismo bilakatutako lorategiari...

Balkoitik egongelara itzuli
naiz. Eskutik heldu zaitut, estu. Eta irribarre egin dio-
gu elkarri. Gogorra izan da aurtengo negua, hotza eta
luzea. Horregatik, aurten inoiz baino gehiago eskertu-
ko dugu udaberriaren aire freskoa, zuhaitzetako lore
bakoitza eta egunen arnas luzea. Ziur nago zuk ere
nabarituko duzula.

Orain hutsik dago balkoia. Ahanztura etorri den
bide beretik joan baitira loreak desagertzen, petaloz
petalo, etapaz etapa. Behin eta berriz ureztatu ditu-
zulako, kontua galduta, inoiz urik gabe utziko zeni-
tuen beldurrez; eta horrela, loreak egarriz ez eduki-
tzeagatik, oharkabean, ito egin dituzu. Eta guk? Guk
desagerrarazi egin ditugu, loreontziak kentzea zuri
lana kentzea zelakoan; nahiz eta, funtsean, ezintasuna
izan erabakiaren muina.

JONE AMONARRIZ
KOMUNIKAZIO 
TEKNIKARIA

Loreak gugan 

Balkoia hutsa egonagatik,
zugan daude ureztatu eta
zaindu dituzun lore guztiak,
bihotzak ondo gordetakoa
buruak ez baitu 
behin ere ahazten
Ezinaren zama kentzearen izenean, loreekin batera

beste gauza asko ere kendu dizkizugu edo kendu diz-
kizu —dizkigu— Alzheimerrak. Baina badira batzuk
behin ere joango ez direnak. Balkoia hutsa egonaga-
tik, zugan daude ureztatu eta zaindu dituzun lore
guztiak, bihotzak ondo gordetakoa buruak ez baitu
behin ere ahazten. Guk ere gurekin daramatzagu, gu-
gan erein eta loratu duzulako zure buru eta bihotza-
ren hazia. Eta zin dagizut, ez dela egongo negurik
udaberri hori eramango duenik.
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ERREPORTAJEA

KORRIKARI 
HUTSUNEA BETEZ
Aurten ez da AEK-k antolatzen duen euskararen aldeko Korrikarik
egingo; egin izan balitz, igandean behar zuen amaiera, eta hori dela eta 
eskualdeko hainbat herritan ekitaldiak egingo dira; Zizurkilen, esaterako,
pasa den ostegunetik merkatarien eta eragileen eskuetan dabil lekukoa

Eneritz Maiz Etxarri

E mozioak dira Korrika. Emozioak mugitzen
ditu euskaldun bakoitzaren baitan Korri-
kak. Bi urtean behin sortzen duen ilusioa,
irribarrea, urduritasuna, poza,... ume-ume-

tatik barneratzen den ekimena da euskararen aldeko
lasterketa. Norberaren herritik ordu txikitan pasako
bada ere, gogotsu jaikitzera bultzatzen duena edo
esna mantenduko duena. Hotza, euria, eguzkia edo
elurra. Ez du inporta. Metro gutxi batzuk edota kilo-
metroak korrika. Albotik txalo zaparradak eta animo-
ak. Bakoitzak ahal duena egiten du, baina hori da Ko-
rrika. Kantua. Lekukoa. Furgoneta. Mezua.

Euskara lau haizetara zabalduz, Euskal Herriko mila
herri, mendate eta txoko zeharkatzen ditu, baina aur-
ten AEK euskaltegiek ezin izan dute Korrikarik antola-
tu. Egitekotan, pasa den ostegunean abiatuko zen
Korrika, eta igande honetan amaituko zuen bere ibil-
bidea Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatu eta
gero. Ordainetan, Euskal Herriko plaza askotan, eki-
men ezberdinak antolatu dira Bultza euskaltegiak!
Bultza euskara! dinamikaren barruan, eta baita Tolo-
saldeko herrietan ere. 

Zizurkilen ez da aurten Korrikarik pasako, baina ko-
rrika propioa antolatu du Korrika Batzordeak. Leku-
koa, pasa den ostegunetik alde batetik bestera ibiliko

da, igandean, Joxe Arregi plazara iritsi arte. Zizurkilgo
Korrika Batzordeko kidea da, eta baita Andoaingo
AEK euskaltegiko irakaslea ere Maider Barandiaran:
«Aurten Korrikarik ez dela egingo jakin arren helduen
euskalduntzea plazara atera nahi genuen. AEK-n pro-
posatu zen ekitaldi bateratua egitea Euskal Herriko
plazetan, eta Zizurkilen Korrika Batzordea bi urtez
behin elkartzen denez, aurten ere aukera polita irudi-
tu zitzaigun ekitaldi horren inguruan hausnartzeko».  

Urtetan emandako babesa eskertuz

Barandiaranen hitzetan, jendea «gogotsu» zegoen
Zizurkilen, eta Korrika «sinboliko» bat antolatzea era-
baki zuten. Alde batetik, egoera kontuan hartuta, Ba-
randiaranek esan du «merkatarien artean diru eskean
ibiltzeko garaia ez zela ikusten genuen, eta pentsatu
genuen alderantziz egitea, hau da, eskertzea, hain zu-
zen ere, AEK hainbeste urtetan diruz lagundu duten
herriko elkarteei eta merkatariei». Mezu polit bat sar-
tu dute lekukoaren barruan, eta «beraientzako da»,
esan du. «Merkatariei eta elkarteei zuzenduta dago,
eta sekretua da. Igandean irakurriko da plazan». El-
kartez elkarte eta merkatariz merkatari dabil lekukoa
egun hauetan, «mezu bat dago, eta eskuz esku dabil»
dio, eta «eurentzat denez mezua irakurri egiten dute,
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20. Korrika Zizurkil herria zeharkatzen. A
IURRI

eta gero berriro barruan sartu eta hurrengoari pasa-
tzen diote», argitu du. 

Gabonen ostean hasi izan dira antolaketa lanetan,
eta martxoan berriz ere desagertu egin ohi da batzor-
dea. «Egitarau xumea izaten da, baina ilusio handiare-
kin antolatua izaten da», aitortzen du Barandiaranek.
Aurtengo ekimena «ez zuten espero» eragileek, eta
«asko eskertu» dutela esan du, eta «banan-banan
azalpenak ematera joan garenean nola lekukoa iritsi-
ko zaien eta, ilusioz eta pozik hartu dute, eta eskertu
egin dute». Zizurkildarrek Korrika ekimen «maitea»
dutela dio Barandiaranek.

Aduna, Altzo, Amezketa, Anoeta, Ibarra, Ikaztegie-
ta eta Tolosan ere antolatu dituzte ekitaldiak –ikusi
egitarau guztiak 23-25 orrialdeetan–. Adunan, esate-
rako, Korrikaren ibilbidea osatzeko asmoa dute adu-
narrek, eta horretarako herritarrek oinetakoak era-
man beharko dituzte. Korrika batzordearen asmoa
eramandako oinetakoak etorkinei laguntzen aritzen
diren harrera taldeei ematea da.

Gainerakoan, mezua irakurtzeaz gain, argazki jen-
detsuak, musika eta kantua, bertsolariak, kontzer-
tuak, erakusketak, ilustrazioak edota grafitiak izango
dira AEK-ren euskaltegiei bultzada emateko.
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Josu Artutxa Dorronsoro

Zortzi urte inguru daramatza Alfabetatze Euskal-
duntze Koordinakundean (AEK) Idoia Bengoetxeak
(Tolosa, 1989). Irakasle lanetan aritzen da, Andoain-
go euskaltegian. Bertan dituzte ikasle gehien, baina
badira talde txikiak ere eskualdean: Lizartzan, Zizur-
kilen, eta Amasa-Villabonan, besteak beste.
Zein da gaur egun AEK-k duen egiteko nagusia?

Sortu zenean bezala, Euskal Herria euskalduntzeko
zeregin berarekin jarraitzen du AEK-k. Azken urtee-
tan aurrerapauso handiak eman dira, baina euskal-
duntze prozesu horren amaieratik urruti gaude

oraindik. AEK-n, gainera, ez gara Euskal Autonomia
Erkidegora mugatzen, Euskal Herri osoan jarduten
dugu; ondorioz, egoera eta errealitate ezberdinak
ezagutzea egokitzen zaigu.
Zein da euskaldunon egoera Euskal Herrian?

Hamasei urtetik gorako herritarren kasuan, %55a er-
dalduna da, erdia baino gehiago, alegia. Unescoren
hizkuntza gutxituen zerrendan, oraindik ere, galtze-
ko arriskuan dagoen hizkuntzen artean azaltzen da
euskara. Inguru euskaldunean bizi garenok ez gara
kontziente zein den benetako errealitatea. Gure bur-

«Azken urteetan, euskaldun berrien
heren bat euskaltegietatik dator»

IDOIA BENGOETXEA OTEGI
AEK-KO KIDEA
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Korrikarik gabeko urtea, izerdia erruz botatzen jarraitzeko urtea ari da
izaten AEK-rentzat. Korrika «ordezkaezina» dela eta igandekoak 
«euskararen aldeko ekitaldi berriak» izango direla dio Bengoetxeak.
«Aurten babes erraldoi bat jaso, eta 2022an behar bezala ospatuko dugu».
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diogu horri. Apirilean, gauza bera aldarrikatzeko gu-
tuna helaraziko dugu erakunde eta eragileetara. Pre-
miazkoa da helduen alfabetatzea, eta horretan jarri
behar ditugu gure indar guztiak.
Orain, ‘Bultza Euskaltegiak! Bultza Euskara!’ kan-

paina abiatu duzue. Zertan datza proiektuak? 

Hiru ildo nagusi ditu; horrela edonork har dezake
parte. Batetik, aipatu berri dudan eskutitzaren ekin-
tza eta erakundeekin egin beharreko lanketa sozio-

politikoa. Bestetik, herritarrak kalera
ateratzera animatuz, igandean egin-
go diren ekitaldiak. Denera, Euskal
Herriko 80 herri baino gehiagotan
antolatu dira, Nafarroan eta Ipar Eus-
kal Herrian ere bai. Hala ere, ez dugu
Korrikaren ordezko ekitaldiak bezala
izendatzea nahi. Azkenik, herritar
orori zabaldutako diru-bilketa dago,
bakoitzak nahi edo ahal duen mo-

duan AEK-ri babesa adierazteko. AEK-ren webgune-
an egin daiteke ekarpena, eta edozein kopuru ongi-
etorria izango da. Trukean, gainera, Cultural Memo-
ries talde nafarrak egindako irudi bat jasoko da.
Ezohiko egoera honetan, inbertsioak areagotzea

eskatzen diozue administrazio publikoari.

Gaur egun, eremuaren arabera, aldakorra da egoera,
baina oraindik, oro har, doakotasuna lortu gabe ja-
rraitzen dugu. Guretzat oso garrantzitsua da herrita-
rrek euskara ikasteko eskubidea edukitzea. Ez da
pribilegio kontua, justizia sozial kontua baizik. Balia-
bide aldetik edo ekarpen ekonomiko modura, bul-
tzada bat behar dugu. Halaber, ezinbestekoa da po-
litika egiterako orduan erakunde ezberdinak elkarri
eraginez aritzea.
2022an Korrika egitea aurreikusten duzue. Hasi al

zarete antolatzen?

Bai. Sekulako lana eskatzen duen ekimena da. Egin-
go da, hori ziur. Nola? Auskalo! Ezinezkoa da ohiko
moduan ospatu ahal izango den ala ez jakitea.

buila propioan bizi gara, baina hemen ere, asko dira
euskara ez dakitenak. Herritar orok izan behar du
euskara doan ikasteko eskubidea; baliabideak jarri
behar dira horretarako, eta baldintza duinetan ikasi
ahal izatea bermatu behar da. Azken hamarkadetan,
ikerketen arabera, euskaldundu direnen herena, eus-
kaltegietatik dator. Beraz, badu bere garrantzia. Hala
ere, bultzada eman behar diogu oraindik.
Zenbat ikasle dituzue AEK-n?

45.000 Ikasle ditugu gaur egun; onli-
ne eskaintza eta auto-ikaskuntza
zerbitzua asko hazi dira azken urte-
an. Ikasteko gogo eta ilusio handia
dute ikasleek; kontuan izan behar da
esfortzu handia egiten dutela, horre-
gatik, bidea erraztu behar zaie. 
Zer suposatzen du AEK-rentzat Ko-

rrika urtebete atzeratzeak?

Alde batetik, hutsune handia izango
da. Korrika oso gauza berezia da euskal komunitate
osoarentzat; hortaz, herritar asko izango gara haren
falta sumatuko dugunak. Ekonomikoki, kolpe latza
izan da guretzat, oraindik ere, euskara irakasteko
funtzioarekin jarraitzeko, Korrika ospatzeko beharra
dugulako, ezinbestekoa zaigulako. Horri aurre egite-
ko, mailegu bat eskatu dugu, eta gero, zorpetze horri
ere aurre egitea egokituko zaigu. Hori dela eta, la-
guntza eske ari gara, bai erakundeei, baita herritarrei
ere. 
Aurten, hala ere, bada berezitasun bat. 1966ko ur-

tarrileko gutunetik, 2021eko apirileko eskutitzera

igaroko zaretela diozue.

Duela 55 urte, Rikardo Arregik, beste hainbat euskal-
tzalerekin batera, gutun bat idatzi zuen Euskaltzain-
dira. Herritar helduak euskaldundu eta alfabetatzeko
premiaz ohartarazten zuen bertan, horretarako ba-
liabideak martxan jarri behar zirela aldarrikatuz. Ger-
taera hori izan zen euskalduntze sarearen abiapun-
tua. Korrika egingo ez denez, keinu bat egin nahi

ELKARRIZKETA

07

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.

«Gure burbuila
propioan bizi
gara, baina
hemen ere, 
asko dira euskara
ez dakitenak»
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HITZEZ HITZ

Arnasa gara

E uskaraz modu naturalean bizi daitezkeen
herriek, arnasguneek, Arnasa gara kan-
paina abiatu dute bigarrenez. Arnasgune
diren udalerrietako herritarrei aitortza

egitea, hizkuntza ohituren inguruan hausnarketa
sustatzea, arnasguneetako herritarrak euskaraz hitz
egiteko ahalduntzea, horiek helburu nagusiak. Eusko
Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta UEMAk el-
karrekin aurkeztu dute ekimena Etxarri Aranatzen.
COVID garaiotan mugez gaindi, Nafarroak eta EAEk
eskutik. Poztekoa. Birika biak behar baitira, arnasa
hartzeko, Xalbadorren bertso haiei hats emateko:
herria da gorputza, hizkuntza bihotza… 

Tolosaldea, osotasunean, birika sendoa da euska-
raren gorputz horretan. Izatez, eskualdeko herriak
euskaldunago izan dira betidanik Tolosa bera baino.
Berrobitik Samaniegora eta Orixera ikastera jaitsi gi-
nen garaian jabetu ginen zer iturritatik edaten duen
Oriak euskara kontuetan ere, epizentrotik zenbat eta
urrunago, orduan eta garbiago. Paper-fabriken garai
haietan, ibaiak kolore itsusi samarrak hartzen zituen
Tolosako pasaeran. Aldiz, arnasa bezain oharkabean
ateratzen zitzaien berastegiarrei, lizartzarrei, larraul-
darrei eta beste herri txikietakoei euskara. «A lo»,

«en plan» eta gisako makulurik gabe, hika garbian.
Samaniegon eta Orixen ibiltzen ginenon artean tolo-
sarren bat edo beste ere izaten zen, eta antzematen
zen aldea, kalekoagoa zen haien euskara.

Azken urteotako datuek erakusten dute arnasgu-
neetako eta herri txikietako erabilera zertxobait
apaldu dela, eta, aldiz, Tolosan ezagutzak eta erabi-
lerak gora egin duela. Ez dugu ospatu zaharra azken
kale-neurketan lehen aldiz euskara gehiago entzun
dela Tolosako kaleetan erdara baino. Berri ona da
euskarak kalea hartzea. Ez horrenbeste gaztelania
herri txikietan kukutzen hastea. Ibilian-ibilian, irudi-
pena dut, oro har, herri txikietakoak hobeto molda-
tzen garela erdaraz lehen baino, eta kaletarrak hobe-
to moldatzen direla euskaraz lehen baino. Euskaraz
oraindik ere sumatzen da aldea herri txikietatik kale-
ra, baina esango nuke Araxes, Amezketa edo Eldua
errekek Oriarekin bat egitean, ez dela lehen adinako
diferentziarik nabaritzen. Euskararen kolorea antze-
rakoa dela.

Herri nahiz kale, Tolosaldea osotasunean arnasgu-
ne bat da Euskal Herrian, Amazonas linguistiko kox-
kor bat, Euskal Herrian beste zenbait oasi bezala.
Nola zabaldu, ordea, oasi horien hedadura? Nola era-

RAMON
OLASAGASTI

GALTZAUNDIKO
KIDEA 
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HITZEZ HITZ

gin arnasguneetatik? Lan kontuak tarteko, aurreko
astean Bilbon izan nintzen, eta eskafandra jantzita,
zinez prestatuta joan nintzen apnearako. Belarriak
prest eraman nituen, kale-neurketatxoa egiteko, eta
ahobizi izateko asmo sendoa ere bai. Egun osoko jar-
dunean, ordea, «eskerrik asko!» bakar bat jaso nuen
ordain, eta euskaraz hitz alerik gehiago entzun gabe
egin nuen etxerako bidea. Murgilaldi etsigarria eta
itogarria izan zen erdararen ur abisaletan.

Lorea Agirre Jakin aldizkariko zuzendariak
2015eko Korrikarako idatzitako mezu eder haren
oihartzuna ekarri dit Arnasa gara kanpaina honek:

«Auzia ez da izan ala ez izan.
Kontua ekitea da.
Eta nor izatea, herri hau euskaraz eta euskaratik ar-

nas berriz sortu, birsortu eta ahalduntzeko.

Eta nor izatea, euskahaldunduz guztiok ahaldun-
duko gaituen herri bat sortzeko.

Izatea ekitea da.
Egiten duguna gara».

Egiten duguna gara. Pernandoren egia, baina Per-
nandoren Amazonas honetatik kanpo, baita birikan
bertan ere, sarri samar ahanzten zaiguna. Arnasa
hartzen dugun bezain oharkabean, natural, ariko ba-
gina euskaraz, jakin eta egin sinonimoak balira, ez
bagenu ibili beharko aldiro-aldiro aldarri egiten Aho-
ra, Arnasa gara, Egiten duguna gara eta gisakoak...
Baina zoritxarrez, gurean aditzak beste era batean
jokatu beharrean gara: izatea ez da nahikoa, kontua
ekitea da; jakitea ez da aski, egitea da beharrezko;
arnasa hartzea ez da nahikoa, arnasa ematea ere
ezinbestekoa da…
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Irati Saizar Artola

A zaroan estreinatu zen Sisiforen pape-
rak antzezlana, eta hartu du tartea es-
kualdera etortzeko ere. Igandean, bi
saio eskainiko dituzte Leidor aretoan:

eguerdian, Euskaldunon Egunkariako eta Berriako
langileentzat irekiko dira ateak, eta arratsaldeko
saioa, 19:00etan hasiko dena, gainerako herritarren-
tzat izango da. 

Euskaldunon Egunkaria auzian libreki inspiratuta-
ko antzezlana da, Fernando Bernuesek zuzenduta-
koa. Harkaitz Canok idatzi du testua, Bernuesek hala
eskatuta, eta ezohiko aktore kopurua arituko da
oholtza gainean, hamaika guztira: Anjel Alkain, Jose-
ba Apaolaza, Kepa Errasti, Mireia Gabilondo, Olaia
Gil, Asier Hernandez, Asier Hormaza, Dorleta Urreta-
bizkaia, Iñigo Azpitarte, Alexandru Stanciu eta Iñaki

‘Euskaldunon Egunkaria’-ren itxieran oinarrituta, Harkaitz Canok idatzi
eta Fernando Bernuesek zuzendutako ‘Sisiforen paperak’ antzezlana
ikusteko aukera izango da, igandean, Tolosako Leidor aretoan

‘EGUNKARIA’
AUZIA, 
OHOLTZAN 
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Rikarte. Eszenografiaren arduradun den Ikerne Gi-
menezek ere izango du lekua taula gainean. Gitarra
elektrikoarekin emango dio hasiera antzezlanari eta
eszena arteko tarteetan ere entzun ahalko dira haren
akordeak.

Egunkaria-ren itxieraren kronika zehatza egitetik
harago doa antzezlanaren muina. Fokua zabaldu du
Canok, eta kazetaritzaren eta, zehatzago, idatzizko
prentsaren inguruan hausnartzeko baliatu du obra.
Bi errealitate ditu nagusi: batetik, kazetariarena,
egunkari bat nola egin erakutsiko duena, erredakzio
bateko egunerokotasuna irudikatuz, eta, bestetik,
kazetari atxilotuarena, galderak egin beharrean
erantzun egin beharko dituena eta polizien eskutik
jasan zituzten torturak gogor irudikatuko dituena. Is-
pilu lan horretan, parez pare izango dira bi giro ho-
riek oholtzan, elkar gurutzatuz, une berean. 

‘Sisiforen paperak’ antzezlaneko eszena bat.M
IKEL BLASCO

Fitxa teknikoa
Egilea: Harkaitz Cano.
Aktoreak: Anjel Alkain, Joseba
Apaolaza, Iñigo Azpitarte, 
Kepa Errasti, Mireia Gabilondo,
Olaia Gil, Asier Hernandez, 
Asier Hormaza, Iñaki Rikarte, 
Alexandru Stanciu eta 
Dorleta Urretabizkaia.
Zuzeneko musika:
Ikerne Gimenez.
Zuzendaritza:
Fernando Bernues.
Zuzendaritza adjuntua:
Kike Diaz de Rada.
Zuzendaritza laguntzaile:
Sara Cozar.
Eszenografia: Ikerne Gimenez.
Jantzitegia: Ana Turrillas.
Argiztapen eta ikus-entzunezko
diseinua: David Bernues.
Koordinazio teknikoa: 
Acronica Producciones.
Eszenografia eraikuntza:
Mambo Decorados.
Errejiduria: Alexandru Stanciu.
Argazkilaritza: Mikel Blasco.
Administraritza:
Maite Gorrotxategi.
Ekoizpen exekutiboa:
Teatro Arriaga.
Ekoizpen zuzendaritza:
Ane Antoñanzas.
Ekoizpena: Nagore Plazaola.
Koprodukzioa: ANTZERKIZ 
(Bilboko Arriaga antzokia /
Gasteizko Printzipal antzokia /
Donostiako Victoria Eugenia 
antzokia), CDN-Centro Drama-
tico Nacional.
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I. S. A.

D uela hamazortzi urte, 2003ko otsailaren
20an itxi zuten Euskaldunon Egunkaria.
Garai hartan zuzendaria zen Martxelo
Otamendi (Tolosa, 1957), eta urte ba-

tzuk beranduago, itxiera horretan oinarritutako Sisi-
foren paperak antzezlana estreinatu dute. Kepa
Errasti aktoreak (Aretxabaleta, 1981) du Martxelo
Otamendiren zuzendari papera antzezteko ardura.
Obran zehar, Karmelo Beramendi Tolosa du izena
Errastik. Parez-pare elkartu dira biak ATARIA IRRATIko
estudioan, eta igandeko eguerdiko emanaldian ere
elkar ikusteko moduan izango dira Leidor aretoan;
bata oholtzan eta bestea butakan. 

Karmelo Beramendi eta Martxelo Otamendi, aurrez

aurre. Lehen aldia da?

Martxelo Otamendi: Entsegu batean egin genuen
topo, estreinaldia baino lehen.
Kepa Errasti: Gure lehen entsegu irekian izan zen,
bai, publiko aurreko lehen emanaldia Egunkaria-ko
langile batzuen aurrean egin genuen, eta tartean zen
Martxelo.
Batak, bizitu egin zuen ‘Egunkaria’-ren auzia, eta,

besteak, antzeztu egiten du. Nola eraman duzue

oholtzara gertatua?

K. E.: Lan hori taulara eramateko erantzukizun han-
diena zuzendariarena eta gidoilariarena izan da. Nik

«Iraganean oso
gertu dagoen gai 
bat da, eta jendea 
hunkitu egiten da»
MARTXELO OTAMENDI ETA KEPA ERRASTI  
‘BERRIA’-KO ZUZENDARIA ETA AKTOREA 

Egunkari banatako zuzendari lanak egiten dituzte Martxelo 
Otamendik eta Kepa Errastik; lehenak errealitatean, ‘Berria’-n, 
eta bigarrenak fikzioan, ‘Sisiforen paperak’ antzezlanean 
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aktore lana bakarrik bete dut, eta niri dagokidan al-
detik errespetu eta erantzukizun handiarekin, eta era
berean, ilusio handiarekin, emozio mazedonia baten
moduan. Oso presente daukagun zerbait da eta ira-
ganean hain presente dagoen gauza bat kontatzeak
beti ematen du bertigo moduko bat, baina, hala ere,
gogo handia dugu gertatu zena kontatzeko.
Martxelo Otamendiren papera egiten duzu. Erraza

da bera antzeztea, Kepa?

K. E.: Pertsonaiak distantzia bat har dezan saiatu
gara, baina, jendeak oso erraz identifikatzen ditu
Martxelo Otamendi eta Juan Mari Torrealdai, beneta-
ko pertsonaietan oinarrituta dauden pertsonai baka-
rrak direlako antzerki obra horretan. Inpresio apur
bat egiten du egia esan bere papera antzezteak, bai-
na distantziamendu horrekin pisu hori gainetik ken-
du dugu, eta nik uste dut beharrezkoa zela.
Gustatu zaizu Kepak egiten duen lana, Martxelo?

M. O.: Oso ondo egiten du, bai. Lehen aipatutako en-
tsegu horren bezperan, EITBn, Euskal Herriko ema-
kumezko aktore batekin egon nintzen, eta entsegura
nindoala esan nionean erantzun zidan Kepak baze-
kiela banindoala eta urduri zegoela. Kepari berari en-
tzuna da, ordea, berak ezin zuela inor imitatzen saia-
tu. Bera, antzezlanean, euskarazko egunkari bateko
zuzendaria da, nirekin erraz identifika daitekeena.
Despistatuenak ere ulertuko du, zeren, Karmelo Be-

ASTEKO GAIA 
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ASTEKO GAIA

ramendi Tolosarena egiten du, 1 Formula gustatzen
zaio eta irratian dabil tertulietan.
Zer sentsaziorekin atera zinen lehen entsegu harta-

tik?

M. O.: Niretzat oso hunkigarria izan zen. Bere garaian
gidoia bidali zidan Harkaitz Canok, baina nik ez dakit
antzerkia irakurtzen, irudikatu ere egin behar da, eta
aurrez nik ez nuen inoiz antzerkia irakurri. Esan nion
ez nuela irakurriko, ez nuen eskua sartu nahi sartu
behar ez nuela iruditzen zitzaidan leku batean. Be-
raz, nahiko biluzik joan nintzen lehen entsegu hura
ikustera. Bakoitzari bere lana egiten utzi behar zaio,
eta jakinda atzetik ze lantalde dagoen, zer esanik ez.
Aitortu behar dut, niri asko kostatzen zaidala malko-
ak isurtzea, baina egun hartan asko hunkitu nintzen,
hunkigarria izan zen. 
K. E.: Zuentzat oso gertukoa da. Eta baita publikoa-
rentzat ere; iraganean oso gertu dagoena da eta
guztiok emozionalki hain inplikatuta egon gaitezke-
en gai bat izanda, jendea hunkitu egiten da.
Igande honetan, Tolosan, berriro ere hunkitzeko

beste emanaldi bat eskainiko duzue, eguerdian, es-

presuki ‘Euskaldunon Egunkaria’-ko eta ‘Berria’-ko

langileentzako izango dena.

M. O.: Erabaki genuen emanaldi bat erostea zor ge-
niola bai antzerki taldeari eta Tanttaka produktorea-
ri, eta, beste aldetik baita gure lankide eta lankide
izandakoei ere. Izan ere, obra hau ez da gure enkar-
gu bat izan; Tanttakak, Bernuesek eta Canok beraien
kabuz egindako zerbait izan da. Niregana duela urte
batzuk gerturatu ziren, asmoen berri emateko. Mila
istorio kontatu nizkien, gero Canok gidoian sartu di-
tuenak eta nik uste zor geniola gure jendeari.
K. E.: Aste honetara arte ez naiz kontziente izan
igande eguerdiko saioa berriro ere Egunkaria-ko lan-
gileentzat egin behar genuenik. Beti izaten da ema-
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naldia hunkigarria, baina badaude saio batzuk bere-
ziagoak izaten direnak.
M. O.: Bertan izango dira Berria-ko langileak Egunka-
ria-koak izan ez zirenak, baina
baita Egunkaria-koak izan eta
Berria-n orain jarraitzen dutenak
edo jarraitzen ez dutenak baina
auzi hura bizi zutenak ere. Atxilo-
ketak bizitu zituztenak, hurrengo
egunean egunkaria ateratzeko
lan egin zutenak eta gainerakoak
ere izango dira ikusten.
Igande eguerdiko publikoan,

beraz, auzia oso gertutik bizitu

duen jendea izango duzue begi-

ra. 

K. E.: Orokorrean, publikoa emo-
zionalki asko inplikatzen da. Gas-
teizen estreinatu genuenean sen-
tipen bat izan nuen eta igandean
ere gauza bera gertatuko zait:
akziodunez hitz egiten dudane-
an, esaterako, konturatu nintzen
ikusten ari zirenen ehuneko han-
di batez hitz egiten ari nintzela.
Beraiek dira nik aipatzen ditudan
horiek, historia honen parte dira.
M. O.: Muntaia ere sekulakoa da. Erredakzio bateko
profesionalak oso ondo ordezkatuta daude. Kasu
honetan, zuzendaritza on bat dago, aktore bikain
batzuk eta Harkaitz Cano bezalako lumaren maisu
bat. Aktoreek esaten dituzten espresio batzuk nireak
dira, nik Canori pasatakoak. Gasteizko estreinaldia-
ren ondoren eskatu nizkion bizpahiru gauza sartze-
ko, eta sartu ditu. Adibidez, gure lanbideko esaldi ti-
piko hau: «Ez ezazu sekula utzi errealitateak titular

on bat izorratu diezazun». Hori, adibidez, ondoren
erantsitako esana izan da.
K. E.: Auziaz harago, egunkari bateko eguneroko bi-

zitzan ikusten diren ezaugarri desber-
dinak irudikatzen ditugu, eta guk ak-
tore moduan kontzientzia hori Egun-
karia-ko langileak gu ikustera etorri
zirenean hartu genuen, ikusi genuela-
ko nola erreakzionatzen zuten gure-
tzat besterik gabeko gauzak esaten
genituenean. Guretzat, akaso, ezeza-
gunak dira, edo urrun daude espresio
horiek, baina erredakzio bateko langi-
leek oso gertutik bizitzen dituzte. Oso
bitxia da.
Erredakzioko giroaz gain, oholtzan

bertan, modu partekatuan, alde ilu-

nago bat ere irudikatzen duzue: po-

liziaren bueltakoa.

K. E.: Bi zatitan irudikatuta dago
oholtza. Alde batean, galdeketa bera,
epailearen gela eta polizia ageri dira,
eta beste aldean egunkari bateko jar-
duna. Bi munduak aparte joan arren,
batzuetan elkar trukatu edo nahastu
egiten dira.
Erredakzioan elkarrizketak egitetik

poliziaren galderak erantzutera pasa ziren ‘Egun-

karia’-ko itxieran hainbat langile. Zu ere hortik pasa

zinen, Martxelo.

M. O.: Atxilotu nindutenean galderak egiten hasi nin-
tzaien, eta gazteleraz erantzun zidaten: «Hemen gal-
derak guk egiten ditugu». Izan ere, konstituzioa aipa-
tzen hasi nintzen, ez deklaratzeko eskubideaz galde-
tzen... ni oso formal jarri nintzen lehen galdeketetan;
gero gauza okertzen eta gogortzen joan zen.

«Alde batean 
polizia ageri da eta
bestean egunkari
bateko jarduna; bi
munduak aparte
joan arren, nahastu
ere egiten dira»
KEPA ERRASTI

«Gidoi eta aktore
kuadrilla on bat, 
eta zuzendaritza
talde sendo bat 
gurutzatzean 
zerbait mundiala
ateratzen da»
MARTXELO OTAMENDI
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Bi eremu horiek, kazetaritzarena eta poliziarena,
gurutzatu egiten dira oholtzan, eta oso ondo landu
dute hori. Kazetariek badaukate beren lanari buruz-
ko kezka bat kode deontologiko aldetik, eta poliziek
ere badaukate haien arteko elkarrizketa bat kode de-
ontologiko aldetik ere, zuzen jokatzen ari ote diren.
Zenbat du errealitatetik antzezlanak?

M. O.: Gertatutako gauza asko ez daude antzezlane-
an, eta logikoa den bezala antzezlanean dauden
gauza batzuk ez ziren errealitatean gertatu; izan ere,
gidoilariak eta aktoreek lizentzia propioa hartu be-
har izaten dute moldaketak egiteko, tentsioak igo
edo jaisteko. Bi eremu horiek, ordea, oso ondo jaso-
tzen ditu, bai erredakzioarena eta bai beste aldekoa,
polizia etxearena. Galdeketak, esaterako, oso ondo
irudikatuta daude. Kepa galdekatua denean, mo-
mentu batean, oso bortitzak dira eszenak eta oso
ondo egiten du sufritzen ari denaren paper hori,
erreala da. 
Martxelo Otamendik bizitutakoa antzeztu duzu,

Kepa. Nolakoa da lan hori?

K. E.: Hasieran errespetu handia ematen zidan, badi-
relako emozio batzuk oso zailak direnak antzezten.
Nik, pertsona moduan, ez dut inoiz bizitu izan horre-
lako ezer, ezta gertutik ere. Zalantza asko nituen ha-
sieran, baina gero, era berean, oso erraza egin zait
antzeztea, ez dakit zergatik, agian kontatuta dagoen
moduagatik edo gertutasun emozionalagatik, baina
oso erraz sartzen naiz igerileku horretan, eta oso
erraz bidaiatu dut historian zehar. Askotan, emozio-
nalki zailak izan ahal diren gauzak prestatzen ari ga-
renean, urduri jartzen gara, badakigu momentua ba-
datorrela, baina, kasu honetan, ahaztu egiten naiz
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horrekin, ez dut pentsatzen eszena hori datorrenik
eta zentzu horretan oso bidaia erraza izan da. 
Ezohiko aktore kopuruak hartzen duzue parte, ha-

maikak guztira. 

K. E.: Bai, eta horrez gain, eszenografia handia da,
mugimendu handia dago, musika ere zuzenean
dago... kontuan hartu beharreko gauza asko ditugu. 
M. O.: Oso politak dira gitarrarekin egiten diren kon-
dukzio horiek. Antzezlan osoaren hari bat eramaten
du zuzeneko gitarra elektriko batek. Lantalde bikaina
dute, eta nik, gainera, Canoren idazkera oso gogoko
dut. Egunkaria itxi eta Berria sortu zenean, Maialen
Lujanbiok eta Harkaitz Canok zutabe bana idazten
zuten egunero, orain Gira Bira atala dena. 

Gidoi on bat, aktore kuadrilla on bat eta zuzenda-
ritza talde sendo bat gurutzatzen direnean, zerbait
mundiala ateratzen da. Oso eskertuta nago bere ga-
raian Egunkaria-ren alde egin zuten guzti haiekin eta
itxi zutenean babesa eman zuten milaka eta milaka
lagunekin, baina, baita ere, hainbeste denbora pasa
eta gero, antzezlan hau egiteko lana hartu dutene-
kin. 
Horrelako gai bat gainera, antzerki bidez kontatze-

ak ere badu meritua. 

M. O.: Azken boladan atera dira Non dago Mikel?, Al-
tsasu edota Patria. Orain ematen du Euskal Herriko
gatazkari tokatu zaiola kontatzea. Gure historia
osoa, ordea, horrelako pieza batek soilik ezin du kon-
tatu. Beraz, nola osatu daiteke gure historia? Pieza
bakoitzak berea kontatuko du, eta Sisiforen paperak
antzezlanak Egunkaria-ren itxiera kontatzen du. Pie-
za honek eta etorriko diren beste askok osatuko dute
gure historiaren unibertsoa.
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Arrain pastela

AINTZANE 
ARTOLA 

G aurkoan errezeta erraz bat prestatuko
dugu. Labearen denboraz aparte, hamar
bat minutu baino ez ditugu behar izan-
go. Kabratxoa baino, legatza erabiliko

dugu eta horrela errezeta asko azkartuko dugu.
Lehenik eta behin, labea piztuko dugu, 180 gradu-

tan berotzen jarriko dugu.
Legatza hartuko dugu lehenik –legatza proposatu

dugu, baina edozein arrain erabili daiteke–. Izoztuta-
koa bada, aldez aurretik desizoztuko dugu, eta ondo-
ren mikro-uhin laberako egokia den ontzi batean sar-
tuko dugu. Mikro-uhin labean bizpahiru minutuz
egosten utziko dugu. Horrela errazago mamituko
dugu arraina, eskuekin birrindu egingo dugu eta.
Prest dugunean, erreserbatu egingo dugu, gerorako.

Beste ontzi handi batean, bost arrautzak irabiatuko ditugu. Nahi izanez gero, irabiagailua erabili dezakegu,
mousse testura hartuko luke horrela. Jarraian, gatza eta pipermin beltz apurtxo bat gehituko diogu. Eta ondoren,
esne-gaina gehituko diogu. Ondoren, lehen prest utzitako arraina, nahasketa honi gehituko diogu. Nahasketa guz-
tia prest dugunean, bost koilarakada tomate frijitu gehitu eta irabiagailua sartuko diogu, mousse testura lortu arte. 

Ondorengo pausoa nahasketari ganbak gehitzea litzateke. Ganbak eskuz mozten ditut, nahasketan ganbak na-
baritzea gustukoa dudalako. 

Jarraian, labearen pausoa dator. Beraz, laberako aproposa den on-
tzia prestatuko dugu. Nik flanak egitekoa erabiltzen dut. Ontzia beraz,
gurinez ondo koipetuko dugu eta ondoren ogi txigortua gehituko dio-
gu –honela, gure pastelari azal bat gehituko diogu–.  Jarraian, nahaske-
ta botako dugu ontzira. 

Labean, maria bainuan egosiko dugu. Horretarako, labeko erretilua
urez beteko dugu eta bertan kokatuko dugu gure flan-ontzia. Labea 180
gradutan izango dugu bero, eta 45-50 minutu beharko ditugu gure pas-
tela prest izateko. Moldetik atera baino lehen hozten utziko dugu, atera-
tzeko garaian ez apurtzeko. Jan baino lehen hozkailuan sartu dezakegu,
tenperatura egokia lortzeko. Maionesaz apainduko dugu azkenik.

OSAGAIAK

Legatza, 500 gr.
5 arrautza.
100 gr. esne-gain, kozinatzekoa.
5 koilarakada tomate frijitu.
200 gr. ganba, zurituta.
Gatza.
Pipermin beltza.
Gurina.
Ogi txigortua.
Maionesa (apaintzeko).
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Miguel Urbistondo
MINERAL MOON
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L eidor zinemak harribitxi bat oparitu digu egun
hauetan: Charles Chaplinen The Kid proiektatu
dute. 

Istorio gordina da izatez, umezurtz bat eta bere be-
sotan hartu duen behartsu baten peripeziak ditu ar-
datz. Pelikulak islatzen duen sentiberatasunak Chapli-
nen bizitzan du oinarri. Haurtzaro gogorra izana, hel-

dutan, pelikula grabatu aurretan, ume txiki bat gaixorik hil zitzaion. 
Algara erruz egiten den bezalaxe, errenkan negar malkoa aise isurtzen da

pasarte gogoangarri askotan. Autoritateekin eta poliziarekin maiz egiten
dute tupust. 

Gaur egungo neska-mutikoak, izurriaren aitzakian, holaxe ikusten ditut, es-
kola inguruetan eta gazte eremuetan Ertzaintzaren neurrigabeko esku-har-
tzeetatik libratzeko peripezietan. 

Abiapuntu makurra du, izan ere instituzioak. Konstituzio espainiarretik era-
torritako autonomia babesteko legediak bete araztea, aski injustuak horieta-
ko hainbat. Eta borondate politikoa gehitu behar; ez txikia.

Pasarte bat etorri zait akordura. 2000. urteko irailaren 15a zen. Ezker Aber-
tzaleak bere antolakunde politikoetako hogei lagunen atxiloketak salatzeko
manifestazioa deitu zuen Donostian. Egun horietan ere, ETAk atentatu gogo-
rra burutu zuen Jose Ramon Rekalde sozialista larri zaurituz, eta Basta Ya pla-
taformak kontzentrazioa deitu zuen. Ezker Abertzaleko manifa kalean behera
zihoala, plataformako kideak kontzentrazioa utzi eta parean jarri ziren. Ertzain-
tza tartean. Ezker Abertzaleak baimena zuen, Basta Yak ez. Beraz, Ertzaintza
dilema batean aurkitzen zen. Tentsio handiko hiru ordu eta gero, Ertzaintzak
legea betetzea erabaki zuen, eta modu epelean plataformako kideak albora-
tzen hasi zen besotik helduta. Ez zuen lortu noski. Orduan beste formula bat
okurritu zitzaien: gaueko hamabiak arte itxaron, Ezker Abertzalearen baimena
iraungi eta pilotakadaka manifestazioa sakabanatzea. 

Garaiko Balza Barne sailburuak mami politiko sakoneko auzi filosofikoa argu-
diatu zuen: «Ezker Abertzaleak arrazoi legala zuen, eta Basta Yak arrazoi morala».

Legeak alde izateaz gain, behar dutenean bihurritu ere egiten badituzte,
herritarrok babesgabetasunean geratzen gara. Tubacexeko langileek, ikasle-
ek, gaztetxeek, piketeek, feministek, antifaxistek eta hainbat herri eragilek
ondo dakite.

Chaplinen Diktadore Handia eta Garai modernoak pelikulak ere egokiak
dira testuingurua ulertzeko.

Charlotek ez luke 
Ertzaintza hau maiteko 

Legeak alde
izateaz gain,
behar 
dutenean 
bihurritu ere
egiten 
badituzte, 
herritarrok 
babesgabeta-
sunean 
geratzen gara

ION MINTEGIAGA
‘MINDE’ 

LANGILEA
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G aur egun zabalduago
dauden arren, urte
batzuk ditugunok

gogoan dugu betaurreko han-
di xamar batzu jarri eta errealitate birtual bat ikuste-
ko modua izan genuenekoa. Haiek kentzearekin ba-
tera, berriz errealitatera bueltatzen ginen. Sekulako
esperientzia zen hura!

Tresneria ezberdinekin bada ere, itxialdi eta muga
fisikoak ohikoak izan diren garai honetan hamaika
ekimen egin dira modu birtualean; esaterako, laster-
ketak, askotariko ikuskizun edo museoetara bisitak.

Ilusio efektu hori lagungarri gertatu da bizitzako
egoera zailei aurre egiteko eta zergatik ez esan, bes-

teak beste, elkartasun esparru askotarikoak sortzeko
ere.

Adibide bat jartzearren, birtualki egin dudan azken
gauza, Lilatoia izan da. Kilometroak errealak ziren eta
korri egin behar izan genuen, baina lasterketaren an-
tolatzeko modua birtuala izan zen. Alegia, teknologia
berrien bitartekaritzarekin lasterka aritu ginen laster-
ketan egon gabe. Bakoitza bere kontura, indibidual
edo talde txikitan. Taldearen zirrara, indarra sentitu
gabe, baina gizarte parekide, hots, demokratikoago
batekiko konpromisoarekin bat eginda.

Izan ere, hori baita gakoa; gauzak aldatzeko gaita-

suna gure baitan dagoela. Urtebete inguru joan da
gure bizitza errotik aldatu zenetik. Askotariko gogo-
etak egiten ziren mundua nola aldatuko ote zen as-
matu nahian: elkartasuna nagusituko zen gizarte be-
rri baten sorburuan ote geunden, zaintzaren garran-
tziaren onarpen publikoak balore sistemaren
aldaketa ote zekarren, eta beste asko. 

Krisiak aukera modura har daitezke, erantzun be-
rriak asmatzera behartzen dutelako askotan, eta ur-
tebete nahasi honen ostean, hobetzeko aukera ere
hor dagoela sinistu nahi dugu; baina oraingoz, ikus-
kizun gaude. Oso ezkor ez jartzearren, esan dezadan
perspektiba falta zaigula.

Edonola ere, hobetzeko bidean pausoak eman

nahi baditugu, ezin dugu zortearen esku erabakirik
utzi, zortea ez baita subjektu aktibo. Erabakiak ema-
kume eta gizonezkoek hartzen ditugu, bakoitzak
bere mailan eta testuinguruan. Etorkizunaren nondik
norakoa neurri batean gurea ere bada.

Fikzioan erabat murgilduta egoteko edota makro-
datuekin galduta sentitzearen ondorioz ostruka mo-
duan ingurua ikusi, entzun edo jakin nahi gabe ego-
tea ere beste aukera bat izan daiteke. Urruntzea.
Kontua da, noizbait errealitatearekin topo egin be-
harko dugula, eta gu gurean genbiltzan bitartean
auskalo nolakoa bihurtu ote diguten!

ONINTZA LASA
ARTEAGA 

TOLOSARRA

Mundu birtuala 
eta erreala 

uztartu nahian 

Hobetzeko bidean pausoak eman nahi baditugu, ezin dugu zortearen
esku erabakirik utzi, zortea ez baita subjektu aktibo. 

Erabakiak emakume eta gizonezkoek hartzen ditugu [...].
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Ipar-haizeak bultza du
udaberri hasiera,
lehen eguzki goxoa 
ta zuhaitzen aldaera...
Alboan ondo lotuta 
txertaketen amaiera 
ez baitu izan uste zen
moduko bilakaera. 
Beraz, arazo larriak 
ekiditea hobe da 
ondo zainduz gertu degun 
Aste Santuen aukera.
Beraz arazo larriak 
ekiditea hobe da.
Ea dena aldatzen den
orduarekin batera.

BERTSOA

22

Aldaketen esperoan

ANE ZUBIA ARANALDE
HARITUZ-EKO KIDEA
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BERASTEGI
TAILERRA

16:30. BiziLabe tailerra. 10-14 urte
bitarteko gazteentzako jarduerak
eskainiko dira, bi orduz. Zientzia-
lariek gidatutako tailer praktikoak
izango dira, eta biologia, kimika,
fisika edota teknologiarekin lotu-
tako esperimentuak egingo di-
tuzte, lagunartean. Euria egingo
balu, udaletxeko arkupeetan, bes-
tela Gaztelekuko terrazan.

IBARRA
M8

18:00. Arrakala dokumentalaren
emanaldia eta solasaldia, kultur
etxean.

IRURA
ANTZERKIA

18:00. Ama-alu-lur antzezlana, In-
tujai teatro taldearen eskutik.
Euskaraz, hamasei urtetik gora-
koentzat. Gonbidapena eskatzen
du. Kulturunean.

TOLOSA
HITZALDI ILUSTRATUA

18:30. Sorgin ehiza Euskal Herrian
hitzaldi ilustratua Asisko Urmene-

tarekin, Gureberriak taldeak anto-
latuta. Aldez aurretik izena ema-
teko:
sugarrenmendetolosa@gmail.com
DOKUMENTAL PROIEKZIOA

19:00. Udaberri dantza taldearen
Jantzari dokumentalaren proiek-
zioa. Iurretako 2018ko San Migel
jaietan dantzara lehen aldiz irten
zen zortzi neska-mutilez osatu-
tako taldearen bizipenak biltzen
ditu dokumentalak. Topic-en.

TOLOSALDEA
ELKARRETARATZEAK

Hileko azken osktirala izanik, he-
rriz herri, eta plazaz plaza, euskal
presoen eskubideen aldeko elka-
rretaratzeak egingo dira.
IKASTAROA

10:00. Tolosaldea Garatzenek an-
tolatuta, TicketBAI softwarearen
zehaztapen teknikoak eta funtzio-
nalak jardunaldia. Online eskai-
niko da. Hizlariak: Javier Irastorza
Letamendia, Zerga Arloko Eralda-
keta Teknologikoko Zerbitzuko
burua eta Maria del Coro Pereiro
Zabala, Gipuzkoako Foru Ogasu-
neko Estrategia Teknologikoko
zuzendariorde nagusia.

OSTIRALA
MARTXOAK 26

ADUNA
ENTZUNALDI PEDAGOGIKOA

19:00. Alboka entzunaldi peda-
gogikoa. Oholtza gainean hama-
lau albokalari izango dira.
Ikuskizuna elizan eskainiko da.

ALKIZA
HITZALDIA

19:00. Fagus Alkiza zentroan Eu-
kaliptoen eragina ingurumenean
hitzaldia. Arturo Elosegi EHUko
Ekologia saileko irakasleak eskai-
niko du. 

ALTZO
M8

18:00. Jeanne-Rolande Dacoug-
naren eskutik hitzaldia. Femi-
nismo Dekoloniak Antirrazista
gaia hizpide hartuta. Tolosaldea
Garatzeneko Aniztasun eta Mi-
grazio sailarekin antolatuta. Sa-
rrerak ostatuan. Herritar guztiak
parte hartzera gonbidatuta
daude, Batzarremuñon.

AMASA-VILLABONA
MAHAI-INGURUA ETA 

KONTZERTUA

17:00. Gazte koordinadora sozia-
listak, Itaiak eta Etxebizitza Sindi-
katuak antolatuta, mahai-ingurua.
COVID-19aren testuinguruak lan-
gile klasearengan utzitako ondo-
rioez. 
Jarraian. Desgaraian taldearen
kontzertua izango da. Sarrerak
egunean bertan egongo dira es-
kuragai. Gurea antzokian, mahai-
ingurua eta kontzertua. 

ANOETA
ENTZUNALDIA

19:00. Loatzo musika eskolako
perkusio entzunaldia. Mikelasa-
gasti auditorioan.
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LARUNBATA
MARTXOAK 27

ALKIZA
IBILBIDE GIDATUA

10:00. Alkizako plazatik abiatuta,
pago motzak ezagutzeko ibilbide
gidatua egingo dute. Hernio-Ga-
zume KBEn interes ekologiko han-
diko pago motz sail ederrak
bisitatuko dituzte. Valentin Mugar-
tza Aizkorri-Aratz natura parkeko
zuzendariak egingo ditu gidari
lanak. 

LIZARTZA
HILABETE MOREA

18:00. Biren taldearen kontzer-
tua. Izen-ematea udaletxean.
Kontzertua mediku aurreko belar-
dian.

TOLOSA
KONTZERTUAK

18:00. Tolosako Musika Bandaren
kontzertua. Latinoamerikar doi-
nuak entzungo dira, Zerkausian.
19:00. Rukula taldearen kontzer-
tua. Sarrerak 20 minutu lehe-
nago. Bonberenean.

TOLOSALDEA
PLANETAREN ORDUA

20:30-21:30. Itzali argia aldaketa
klimatikoaren biodibertsitate ga-
leraren aurka.

ZIZURKIL
MAGIA EGUNA

Gonbidapenak udal bulegoetan
eskuragarri.
10:00-12:00. Magia tailerra Gazte-
zulon. LH4-6 bitartekoentzat. 
12:00. Magia egunaren irekiera
Gala Marsel Magoaren eskutik,
Joxe Arregi plazako estalpean.
Familia guztiarentzat zuzendu-
tako ikuskizuna. 
18:00 eta 20:00. Helduentzat
magia galak, Atxulondoko areto
nagusian (15 urtetik gorakoen-
tzat). Imanol Ituiño, David Blanco
eta Asier Kidam.

IGANDEA
MARTXOAK 28

ADUNA
KORRIKA

11:25. Korrikako lekukoaren iri-
tsiera. 
11:30-13:00. Oinetakoak uztea ibil-
bidean zehar. 
13:00. Amaierako ekitaldia eta
aurtengo Korrikaren mezuaren
irakurketa.

ALTZO
KORRIKA

11:30. 22. Korrikaren harira, plazan
girotze lana izango da.
12:00. Herriko bertsolariak eta tri-
kitilariak, adierazpena, abestia eta
grafitia, eta argazkia.

AMASA-VILLABONA
DANTZA

11:00. Aurresku liga. B eta D saila.
Oinkari dantza taldeak antolatuta,
Gipuzkoako Dantzarien Biltzarra-
ren laguntzarekin. Sarrera doan.
Gurea antzokian eskainiko da
dantza txapelketa.

AMEZKETA
KORRIKA

12:00. Kantaldia Amezketa Kanta-
rirekin, adierazpena eta argazkia,
plazan.
16:00. Binakako Frontenis Txapel-
ketako finalak, Larrunarri frontoian.

ANOETA
KALEJIRA

12:00. Anoetako txistulari taldea-
ren kalejira.
KORRIKA

12:00. AEKren mezua, Euskal He-
rrian euskaraz abestia eta argazki
eta dortsal erakusketa. 
18:00. Sarrabeteren kontzertua.
(Herriko eragileek antolatuta. Ja-
sotako dirua AEKra bideratuko da). 

IBARRA
KORRIKA

12:00. Korrikaren aldeko ekitaldia.
Mosaikoa, bertsolariak, kantaldia,
AEKren adierazpena. Plazan.

IKAZTEGIETA
KORRIKA

12:00. Kantua, adierazpena eta
argazkia, plazan.
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ZINEMA

KRANSTON IKASTETXEA

Larunbata eta igandea (16:45).    
Amasa-Villabona, Gurea. 

EL PROFESOR DE PERSA 

Larunbata eta astelehena
(18:45).  

Tolosa, Leidor. 

LOS TRADUCTORES

Larunbata,  igandea eta 
astelehena (19:00). 

Gurea, Amasa-Villabona.

IRURA
KONTZERTUA

18:30. Idoia Asurmendiren kon-
tzertua. Ilun eta abar disko berria-
ren aurkezpena izango da
Kulturunean. Gonbidapena eska-
tzen du. 

TOLOSA
KORRIKA

11:00. Argazki jendetsua, AEKren
mezua, Irene Lopez musikariaren
kantaldia eta May Gorostiagaren
antzezpena (Intujai Teatro). Plaza
Zaharrean.
ANTZERKIA

19:00. Bizikidetza programaren
barruan, Sisiforen paperak. Har-
kaitz Canok idatzita, Fernando
Bernuesek zuzenduta. Leidorren.
*Irakurri elkarrizketa 10-17 orrial-
detan.

ZIZURKIL
KORRIKA

12:00. Bultza euskaltegiak, bultza
euskara! Korrika desberdina
izango da aurtengoa: hamar egu-
netan Korrikaren lekukoaren
bidez herrian eskuz esku zabaldu

den mezua irakurriko da, ber-
tsoak, grafitia, korrikako kantuen
kantaldia, Korrikako petoak jantzi
eta plazara atera eta argazki
erraldoia aterako dute. *Irakurri
erreportajea Korrikari lotuta 4-7
orrietan.
URTEBERRI EGUNA

17:30. Euskal ilargi egutegiaren
araberako Urteberri Eguna. Talo
merienda urte/uda berriari ongi
etorria emateko, musikaz lagun-
duta. P. M. Otaño plazan.

ASTELEHENA
MARTXOAK 29

AMEZKETA
LUDOTEKA

10:00. Eskulanak egingo dituzte
gaurko saioan. Bi txanda izango
dira.  HH4-LH3 bitarteko haurrak
10:00-11:30 artean. LH4-LH6 bi-
tarteko haurrak 11:45-13:15 artean.
Gaztelekuan burutuko da, baina
plazan elkartuko dira hasiera or-
duan eta baita amaieran ere. Es-
kulana izanda, arropa egokia
eramatea eskatzen dute.

OHARRA. Aldizkaria inprentara
bidaltzerako indarrean zegoen
eskualdeko agenda da hona-
koa. Jakina denez COVID-19ak
unean uneko aldaketak sortu
ditzake.
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Tolosa berriz
jaio zen eguna
Orain 43 urte, 1978ko martxoaren 28an, asteartea, goizaldeko ordu bata eta erdietan, 
merkantzien tren bat Tolosako geralekua eta geltoki nagusiaren artean errailetik atera zen. 
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Xanti Saizar

D uela 43 urte merkantzien trena Tolosan
trenbidetik atera eta segituan herriko
agintariak egoeraren nondik norakoak
ezagutu zuten Renferen eskutik.

Honela, berehala, Renfeko arduradunak Udal Ges-
tora izendatu berriarekin harremanetan jarri ziren,
tren-makinaren segidako bagoiak zisterna batean 55
tona azido zianhidrikoa uretan disolbatua zeramala-
ko. Bat-batean, udal ordezkariek jakin zuten zisterna
lehertu edo pitzatu eta azidoa isuri izan balu, aireare-
kin bat egiterakoan gasa bihurtu eta oso hilgarria
bihurtuko zela. Eta orduan jakin zuten ia astero ho-
rrelako zisterna bat Lyongo Ugine Kuhlman fabrika-
tik Burgosko Sodeti lantegira trenez eramaten zela,
produktu plastikoak egiteko erabiltzen baitzen.

Renferen lehentasuna trenbidea lehenbailehen ire-
kitzea zen, baina Udal Gestorak biztanleriaren segur-
tasuna bermatu nahi zuen eta, enpresetako teknika-
riekin bilerak egin eta gero, azido zianhidrikoa irauli-
ta zegoen zisternatik espresuki ekarri zen mota
bereko zisternara aldatzea erabaki zen. Lau egun lu-
zeren ondoren, larunbat goizean amaitu zen lan hori
eta igande-astelehena bitarteko gauean trenbidea
zirkulaziorako ireki zen. Elizak Jaungoikoari eta Izas-
kungo ama birjinari eskerrak emateko meza antolatu
zuen, Jazinto Argaia apezpikuarekin.  

Iñaki Linazasoro, Udal Gestorako presidenteak,
gertatu berritan lehen adierazpenetan Tolosa berriz
jaio zela esan zuen eta errailetik atera zen bagoi-zis-
terna metro askotan arrastaka eta iraulka ibili bazen
ere, zorionez, osorik eta pitzadurarik gabe eutsi zio-
la. «Horrek salbatu gaitu eta harro esan behar da
Irungo enpresa batek egindakoa dela, gure indus-
triak duen bermea erakutsiz», azpimarratu zuen.

Baina Iñaki Linazasorok ez zekiena da Irungo en-
presa hori, ehun urte lehenago, tolosar batek sortu-
takoa zela. Karlos Linazasorok –Iñaki Linazasororen
semea–, 2018an argitaratutako 6012 nobelan, egun
horietan bizitako tentsioak irudikatzen ditu.

‘Herederos Ramon Mugica bagoi fabrika’ 

Titulu hori duen liburua 2018ko udazkenean argitara-
tu zuen Juanjo Olaizolak, Azpeitiko Burnibidearen
Euskal Museoko zuzendariak. Eta horri esker jakin
ahal izan dugu Ramon Mujika Etxeberria 1843ko api-
rilaren 12an Tolosan jaio, 1865ean Tolosan aroztegia
jarri eta Eusebia Lezetarekin ezkondu zela eta Tolo-
san jaio zirela bien lehenengo hiru seme-alabak. 

Bigarren karlistaldian, 1874ko otsailean, karlistek
Tolosa okupatu zuten eta 1.700 tolosar liberalek Do-
nostiara alde egin behar izan zuten, tartean Ramon
Mujikak, eta bertan udal liberala mantendu eta defen-
tsan parte hartu zuten, askatasunaren boluntarioen
batailoia sortuz. 1876ko otsailean gerra amaitu eta
Tolosara itzuli zirenek herria txikituta topatu zuten.
Tolosako enpresa handiena, Iurreamendin –gero Pa-
pelera Española egon zen tokian, gaur txaletak– ko-
katzen zen oihal eta artilezko ehunen fabrika, 500
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langile zituena eta jabea Nicasio Santos alkate libera-
la zena, makinaria gabe eta deskapitalizatua zegoen
eta itxi egin behar izan zuen. Familia asko Donostian
geratu ziren, bizi aukera hobeak eskaintzen zituelako.
Gipuzkoako hiriburutza lortu ondoren, Donostiak
1863an harresiak bota eta Kortazar arkitektoak finka-
tutako zabalkundea eraikitzen ari zen, etxe berriak
erruz egiten eta eraikuntzarako enpresa osagarri as-
kok aukera ona topatu zuten bertan kokatzeko.
1865erako, beste tolosar batek, Manuel Urkola Aiesta-
ranek, Grosen aroztegi industrial bat sortu zuen. Eta
Ramon Mujikak, bi urte horietan, nahiko denbora izan
zuen negozio aukera horietaz jabetzeko.

1877 urtean Groseko Mirakruz kaleko 9an, 7.000
m2ko lurzorua erosi zuen eta 1878an etxea eta aroz-
tegia eraiki eta lanean hasi zen. Hasieran, bere egite-
ko nagusiak egurrezko ateak, leihoak, moldurak... zi-
ren, baina aukera berriak ikusi eta beste produktu
asko diseinatu eta patentatu zituen, pertsiana bilga-
rriak eta ate birakariak, besteak beste.

Ramon Mujika 1907an hil zen eta La Voz de Guipuz-
coa egunkari errepublikarrak lehen orrian eskela eta
gorespen hitzak argitaratu zituen, bere ideia libera-
lak azpimarratuz. Herentzia ona utzi zuen ondoren-
goentzat: ia 200 langileko enpresa, hiru gunetan ba-
natua, Grosen aroztegia, Pasaiako portuan egurren

bilgunea eta Atotxako zezen plaza ondoan produk-
tuak trenez ateratzeko gunea; Iparragirre kalean lan-
gileen etxea eta trinketa –egun bere horretan dagoe-
na–, Prim kalean etxe oso bat, eta abar. 

1909 urtean, enpresak Herederos Ramon Mugica
izena hartu zuen, alargunak eta bost seme-alabak
osatua. 1914 urtean Gros auzoan etxebizitzak egiteko
presioa handia zela-eta Atotxako zezen plaza bota
zutela probestuz, trenbide ondoan, 8.000 m2ko lur-
zoruan eraiki zuten lantoki berria, Atotxako futbol
zelaia eta Tabakalera tartean. Hortik sortu zen real-
zaleen Peña Mujikaren izena, fabrika ondoko harmai-
letan kokatzen zirelako.

Orain CAF izenarekin ezagutzen dugun Beasaingo
bagoi fabrikako zuzendaria izandakoa eta Ramonen
Pepita alabarekin ezkonduta zegoen Olof Ohlsonen
eraginez, tren bagoiak produzitzen hasi ziren 1916 ur-
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tean, Lehen Mundu Gerrak eskaera handia sortu zue-
lako. 1992 urtean enpresa itxi zenerako, 6.000 bagoi
egitera iritsi ziren, bai ardoa, olioa eta elikagaiak, bai
produktu kimikoak garraiatzeko.

1953 urtean, Irunen, bai Espainia, bai Europako tren
sarearekin lotura zuen lurzoru handiagoa erosi eta
fabrika berria eraiki zuten eta bertara eraman zuten
produkzio osoa 1964 urtean. Atotxako fabrika bota
zutenean, gaur egungo Atotxako dorrea eta inguru-
ko etxeak eraiki ziren.

Eta Irunen, 1976 urtean azido zianhidrikoa garraia-
tzeko hiru zisterna egin zituzten eta horietako bat izan
zen Tolosan istripua izan zuena. Ikusita zein erantzun
egokia erakutsi zuen, Saltra enpresa garraiolari berbe-
rak beste zisterna bat enkargatu zien 1988 urtean.

Tolosa berriz jaio zen 1978 urtean eta orain badaki-
gu tolosar batek horretan lagundu zuela.

Gabriel Zelaiaren
jatorri tolosarra
Ramon Mujikaren iloba zen Rafael Gabriel Juan Muji-
ka Zelaia Lezeta idazle ospetsua, 1911 urtean jaioa,
1928an Madrilera joan zen Industria Ingeniaritza  ikas-
tera eta Ikasleen Erresidentzian hartu zuen ostatu.
Han ezagutu zituen Garcia Lorca, Salvador Dali edota
Pablo Neruda eta giro horretan egin zen poeta.

Ikasketak amaitu, Espainiako gerra eta 1939an
etxera itzuli eta familiak zuen enpresan hasi zen la-
nean. Bere lehen liburua Marea de Silencio Rafael
Mujika izenarekin eman zuen argitara. Administra-
zio Kontseilutik zera esan zioten, «ingeniari-gerente
batek bertsoak idazten zituela jakiten bazen, horrek
kalte egin ziezaiokeela enpresaren sinesgarritasu-
nari». Lanean eta bertsoak idazten jarraitu zuen,
bere hirugarren izen-abizenekin, Juan de Lezeta, si-
natuz.

1956an ingeniari lana eta familiaren enpresa utzi
eta bide berri bati ekin zion. Madrilera joan zen bizi-
tzera Amparo Gastonekin, literaturatik bizitzeko as-
moz. Eta bigarren izen-abizena hartuz, Gabriel Zelaia
ezaguna egin zen handik aurrera.

Zisterna trenbidearen gainean. JESUS A
RREGI

Ram
on M

ujika Etxeberria.
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Kaskartzera

egingo du eguraldiak. Goizean eta
arratsaldeko lehen orduak arte,
hodeiak eta ostarteak eta giro la-
saia izango ditugu. Arratsaldeko
lehen ordutik aurrera ordea, fronte
ahul bat gerturatu, zerua estali eta
euri-langar modura zaparradaren
bat edo beste izango dugu, batez
ere, ilunabar-gau partean. Haizeak
ipar-mendebaldetik joko du eta
tenperatura balio altuenak 15-17
gradutan errendituko dira.

LARUNBATA
Hobetzera egingo du eguraldiak.
Goizean hodei-tapaki handia izan-
go da oraindik eta ez da bazter-
tzen lehen orduetan euri txiki mo-
duan zer edo zer bustitzea.
Eguerditik aurrera atertu eta os-
tarte zabalak irekiko dira, eguna
amaitzerako zerua garbi geratuz.
Haizea ipar-ekialdetik ibiliko da
eta tenperatura zertxobait jaitsiko
da, goia 14-15 gradutan joaz.

IGANDEA
Giro eguzkitsu eta epela. Egun
osoan zerua erabat garbi manten-
duko da eta giro eguzkitsu eta epel
batez gozatu ahalko dugu. Haizeak
hego-ekialdeko ukitua hartuko du
eta erdi-mailako geruzetan sartuko
den aire-beroarekin termometroek
nabarmen gora egingo dute, goia
22-23 gradutan joaz.

ASTELEHENA
Giro eguzkitsuarekin jarraituko
dugu. Hego-ekialdeko haizearen
menpe jarraituko dugunez tenpe-
ratura altuak izango da eta 23-24
gradutan joko dute goia. Zeruan
aldiz aitzakiarik ez. Uneren batean
hodeixkaren bat agertuko da.

MARTXOAK 26, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Ceilia Bronte Posada. 
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.

MARTXOAK 27, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Leire Andres Morant.
Zabalarreta lorategiak, 1. 
943 67 38 49.

MARTXOAK 28, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus M. Etxebeste Elosegi. 
Gernikako arbolaren lorategiak, 3. 
943 65 10 40.

MARTXOAK 29, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus M. Etxebeste Elosegi. 
Gernikako arbolaren lorategiak, 3. 
943 65 10 40.

FARMAZIAK

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

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORIONAK!

Bai, agian bueling gehiegi egiten
dizute batzuk, baina.... zentratu
pixkat mesedez!!!!!!
Zure hamaiketako bikainaren zain
geratzen gara!

ZORION AGURRAK
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