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IRITZIA

E z da erraza, ez da erraza zure bizi-

tzako lehen iritzi artikulua idaztea.

Perfekzioa eredu eta akatsak zigor

izan diren hezkuntzako ikasle, nola

idatzi zientzietako batek eskualde-

an irakurriko diren hitzak. Alabaina,

ez da erraza ere, dena egitera iritsi behar den gizarte

honetan azkena izan daitekeen artikulua hitzez jostea.

Lehenengoan beldurra eta lotsa, azkenekoan ordea

tristura eta zalantza. Baina gaztelerazko esaldi batek

dioen moduan, «denboraz eginiko erretiro batek mila

lorpen baina gehiago balio du». Ez dakit ATARIA-ko

nire ibilbide laburra idazle afizionatu gisa lorpen bat

izan den, ez dagokit niri hori epaitzea, baina ezin uka-

tu maila pertsonalean hala izan dela, eta betiko leloan

denak aspertu aurretik ni ere banoa.

Gaurkoan beraz, agur guztien lege, eskerrak ema-

tea tokatzen zait, eta ez dira gutxi eman beharrekoak.

Eskerrik asko nire artikulu guztiak argitaratu aurretik

irakurri dituen lagun Maitaneri, eskerrik asko nire ida-

tzietan protagonista izan zaretenoi, eskerrik asko ira-

kurle guztiei eta batez ere zuen iritzia eman didazue-

nei, orri zurien aurrean helduleku izan zaretelako, eta

nola ez, eskerrik asko ATARIA-ri, aukera hau eman iza-

nagatik eta landa eremuko gertakizunak eskualdeko

notizia egiteagatik, txikiei merezitako garrantzia

emanez.

Eta, dagoeneko esan beharrekoak esan baditut

ere, ez naiz joango nire sinadura bota eta esan gabe,

ez dudala laborategian ekoiztutako haragirik jango,

rujabe eta emakumea dela lorpen askoren autore,

eta nola ez, kontsumismoa zentroa duen erosketekin

politika egin eta gauza asko erabakitzen direla. Hau

da, ez dakizuen ezer ez, baina, ahaztua gera ez da-

din, azken aldiz. 

Beraz, gehiago luzatu gabe, eskerrik asko eta hu-

rren arte!

IZARO ZUBIRIA
IBARGUREN
ALBAITARIA

Azken traka

Ez dakit ‘Ataria’-ko nire 
ibilbide laburra idazle 
afizionatu gisa lorpen bat
izan den, ez dagokit niri 
hori epaitzea, baina ezin
ukatu maila pertsonalean
hala izan dela, eta betiko 
leloan denak aspertu 
aurretik ni ere banoa

behi esnea ez dela gaixotasun guztien eragile,

behiek ez dutela autoek bezainbeste kutsatzen, Ca-

parrosoko behitegia ez dela sektorearen eredu, mar-

ka guztiak ez direla ekologikoak, aitzurrak xiringak

bezain beharrezkoak direla eta baserritarrak erizai-

nak bezainbeste, kalitatezko elikagaiak direla gaitz

guztien aurkako bakuna, herri txikiak handien inbidia

izan daitezkeela, emakumea dela bere bizitzaren bu-
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ERREPORTAJEA

SARETZEA EZ DA
LURGATZEKIN
HASI ETA AMAITU
Bultzada feminista handiko urtean eman zituen lehen urratsak Amasa-
Villabonako Lurgatz talde feministak eta maiatzaren 20an hiru urte bete
ditu. Pandemiak, neurri batean, mantsotu egin du taldearen dinamika
eta ezin izan diote Errota kalean duten Txoko Moreari nahi bezainbeste
etekinik atera. Dena den, euren jardunak ez du etenik izan hilabeteotan.

Jon Miranda

Z abaltzen doan sare bat bezala irudikatzen

dute mugimendua Lurgatz taldean bil-

tzen diren feministek. Bultzada handiko

urtean osatu zuten Amasa-Villabonako

talde feminista, 2018an, eta ordutik adin eta jatorri ez-

berdinetako emakumeekin ehundu dituzte aliantzak.

«Izugarria izan da hiru urteotan egin den saretze lana.

Lurgatzen sorrera bera da lanketa horren emaitza,

baina gerora ikusi dugu nola emakumeak antolatzen

eta elkartzen joan garen Aiztondoko Mugimendu Fe-

ministan edota Tolosaldekoan», esan du Amagoia Es-

kudero, Lurgatz talde feministako kideak.

Beste hainbat mugimenduetan bezala pandemiak

harremanak «zaildu» egin dituela nabarmendu du

Pauli Olanok: «Murriztu egin zaizkigu biltzeko auke-

rak eta ia ezin izan dugu Txoko Morea erabili. Dena

den, Lurgatz talde feminista ez da inongo momentu-

tan gelditu. Astero telematikoki biltzen segitu dugu

eta jarduera batzuk atera ditugu aurrera». 

Ekitaldi horien artean daude antolatu dituzten bi

mahai inguruak: urrian, Emakumea*, espetxea, zain-

tza izenburupean egindakoa eta martxoan, Espetxe-

ak apurtu! Eta bortxatzaileak... gaiaren inguruan ar-

daztutakoa. Eskuderoren hitzetan, antipunitibismoa-

ren inguruan formazioa jasotzeko aukera izan zuten

saio horietan. Bat dator talde feministako Susana Ca-

rretero ere: «Feministoi ez zaigu kartzela sistema gus-

tatzen, baina gero ez dakigu zer egin erasotzailee-

kin». Emakumeak kartzelaren testuinguruan ikusezin

bihurtzen direla azpimarratu dute Lurgatzeko kideek

eta gai hau jorratzeko premia sentitu dutela azpima-

rratu du Eskuderok, ikuspegi ezberdinetatik espetxea

ezagutzen duen kide bat dutelako taldean bertan:

«Hemen aldamenean horrelako testigantza bat eman

dezakeen pertsona bat daukagula konturatu ginen

eta ia ez genuela bere errealitatea ezagutzen».

Erronkak esku artean

Mugimendu feministak zaintzaren gaia jarri du aspal-

di honetan erdigunean eta kontu hori espetxearekin

lotuta landu nahi izan dute Lurgatzen. Hala ere, Eus-

kal Herri osoko feministekin elkarlanean, lanketa egi-

ten jarraitzeko asmoa dute Villabonatik, «zaintza krisi

honi antolakuntza feministarekin erantzuteko».

Jatorri ezberdinetako emakumeak biltzea ere bada

mugimendu feministaren beste erronketako bat eta

Nekane Zubizarreta kideak aipatu duenez, Lurgatzen

ere egin dituzte saiakerak migratutako feministak sa-

retzeko. «Antolatu ditugu ekitaldi batzuk euren kultu-

rara gerturatzeko eta jan-edanaren inguruko festa
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Lurgatz talde fem
inistako kideak, Errota kalean duten 

Txoko M
orearen atarian. J. M

.

modukoak egin izan ditugu. Baina hor bukatzen da

harremana, ez du segidarik izaten. Ez da erraza asma-

tzen», esan du Zubizarretak. Talde feministako kideek

uste dute migratutako emakumeek, gehienetan, pre-

miazko beharrei aurre egiteko nahikoa lan izaten du-

tela eta behar horiek ezagutzeko urratsa eman nahi

dutela aurrerantzean. Zubizarreta: «Jakin dezatela

hemen gaudela, Txoko Morearen ateak zabalik dituz-

tela. Egia esan ezagutzen gaituzte eta zerbait pun-

tuala gertatzen denean badakite zeinekin jarri harre-

manetan. Ez da gutxi». 

Aniztasuna kudeatzea ez da behin ere erraza izan

baina horrek pizten dio gogoa Arantxa Sorondo Lur-

gatzeko kideari: «Teorizatzen dugu diferentziarekin,

aniztasunarekin, baina hori gero praktikan jarri beha-

rra dago. Diferente ikusten eta sentitzen ikasi behar

dugu guk ere. Begirada zabaltzea da kontua. Norbe-

rak bide propioak bilatu eta bakoitzaren erritmoa

errespetatu, jatorriari bezala adinari erreparatuta. Ni-

retzat, adibidez, oso garrantzitsua izan da Lurgatzen

hiru belaunalditako emakumeak biltzea. Poza ematen

dit aniztasun horrek eta gainera, potentziatu egin be-

harra dagoela iruditzen zait». 

Lurgatzen sorreran emakume gazteek parte hartu

bazuten ere, taldearen dinamikatik pixkanaka urrun-

tzen joan dira eta beren dinamika propioa sortu. Es-

kudero: «Nola aktibatu emakume gazteagoak? Asko-

tan aritu gara horretaz hizketan eta konturatu gara ar-

dura guztia ez dela gurea. Herriko neska gazteei

galdetu genien ea hartuko ote zuten aurtengo Mar-

txoaren 8a antolatzeko iniziatiba eta indar askorekin

ekin diote. Data hori ikusten dut nik Aiztondoko Nes-

ka Gazteak taldearen sorrera bezala. Ikusi dugu elkar

hartu dutenean eta beraien zirkulua sortu dutenean

indartu egin direla. Eta guk ikasi dugu, albo batean

egoten eta egiten dutena txalotzen».

«Etengabeko ikaskuntza prozesu bat», horixe da

Lurgatz taldeko kideentzat feminismoa; edo zehaztu

dutenez, «etengabeko desikaste prozesu bat». Ama-

sa-Villabonako feministak gogor zapaltzen dituen he-

teropatriarkatuari aurre egiteko gogoz daude, eta

gainera badakite nola egin: sareak ehunduz.

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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ELKARRIZKETA

Jon Miranda 

Aiztondoko neska gazte eta feministak bilduko dituen

taldea sortzeko ilusio eta gogoa dute Irune Alfonso Iza-

girrek (Amasa-Villabona, 1997) eta June Gurrutxaga

Navasek (Zizurkil, 1999). Aurretik pilatu duten espe-

rientzia gainerako feministekin partekatu nahi dute.  

Zein ibilbide egin duzue orain arte mugimendu femi-

nistan? 

June Gurrutxaga: Villabonan bere garaian bazegoen

Irmo izeneko talde feminista, Zizurkilen Aizan taldea

zebilen, Onddo gazte asanbladaren inguruan ere lanke-

ta handia egin da eta gu beti ibili gara hor inguruan.

Irune Alfonso: Lurgatzen hasierako momentutan ere har-

tu genuen parte. Hala ere, azkeneko urteetan, nahiz eta

talde egituraturik egon ez, Aiztondoko neska gazteok

jarraitu dugu elkarrekin feminismoaren inguruan milita-

tzen. Urte hasieran, berriro ere talde bezala antolatu gi-

nenean ikusi genuen bagenuela gogoa eta indarra lane-

rako. 

Zergatik erabaki duzue talde berri bat sortzea? 

J. G.: Barrura begira berrantolatzeko prozesuan gaude

orain. Birsortze bat etorriko da aurki eta izen berria

izango du taldeak. Aurtengo Martxoaren 8an egin zen

manifestazioaren antolakuntza guk hartu genuen eta

momentu horretan nolabait sinatu behar eta Aiztondo-

ko Neska Gazteak bezala sinatu genituen pankartak.

Aurtengo urtarrila-otsaila aldera hasi ginen antolatzen.

I. A.: Orain arte, batez ere, Villabona eta Zizurkilgo nes-

kak ibili izan gara, baina urte hasieran bailarako beste

hainbat ere gerturatu zitzaizkigun. Aiztondoko taldea

izatea da gure bokazioa. 

Nola funtzionatuko du neska gazteen taldeak?

I. A.: Ekainaren 17an egingo dugu lehenengo asanblada

irekia lanketa abiatzeko. Gure asmoa da, bi astez behin

biltzea eta biltzeko tokia aldatzen joatea. Malgutasuna-

rekin jokatu nahi dugu, elkar zainduz ondo pasatzeko

gune bat izatea nahi dugu, ikasteko, desikasteko eta el-

karri babesa emateko.

J. G.: Borrokatzeko eta ondo pasatzeko talde bat, azken

batean. Beharra ikusten genuen taldea sortzeko, azke-

naldian pandemiak elkarguneak mugatu baititu. Pen-

tsatzen dugu sortu behar ditugula horrelako eremuak.

Zaintza kolektiboaren kontzeptua oso garrantzitsutzat

jotzen dugu. Gure artean zaintzen ez bagara, ez gaitu

inork zainduko. Eta elkar zainduta ez bagaude ezin

dugu ez borrokan ez beste ezertan jarraitu. 

Zein harreman duzue Lurgatzekin?

J. G.: Gauza deigarria da Amasa-Villabonako talde femi-

nistan emakume heldu gehiago biltzea gazteak baino.

Lurgatzen hasieran adin guztietakoak hartu genuen

parte, baina gero pixkanaka aldentzen joan ginen. Pen-

tsatzen dut gauza naturala ere badela hori. Errazago jo-

tzen dugu gure adinkideengana, haiekin borrokatzeko

«Elkar zainduz gozatzeko
sortu dugu taldea»
IRUNE ALFONSO IZAGIRRE ETA 
JUNE GURRUTXAGA NAVAS
AIZTONDOKO NESKA GAZTEAK

Aiztondoko feminista gazteak bilduko dituen 
taldea osatzeko urratsak ematen ari dira. Lehen 
hartu-emana egiteko asanblada ireki baterako deia 
luzatu diete neska gazteei, ekainaren 17an, 19:00etan,
Villabonako gaztetxean.
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moldeak konpartitzen ditugulako. Dena den, Lurgatze-

kin, eta bailarako eta eskualdeko gainerako feministe-

kin ere prest gaude elkarlanean aritzeko.  

I. A.: Konplizitate horiek lortzea, aliantzak jostea eta
gure borrokak saretzea da helburua eta iruditzen zaigu

talde bezala eratzeak aukera gehiago emango digula

neska gazteoi. Baina, noski, gainerako feministekin

etengabe harremanetan egonda. 

J. G.: Ez zait iruditzen errelebo kontua denik, borroka fe-
ministak gu guztion beharra baitu. Ikusgaitasunean au-

rrerapausoak eman behar ditugu; feminista gazteok

aurpegia emango dugu baina baita adin batetik aurre-

rakoek ere. Oso gauza polita da emakume helduak bo-

rrokan ikustea. Horrelako ereduak ez dira askotan era-

kusten eta ispilu hori ere behar dugu gazteagook. 

Orain arte erresistentziarik topatu al duzue bidean?

J. G.: Ez, bereziki. Baina, hala ere, zerbait ondo egiten ari
garenaren seinale izango litzateke hori. Erresistentzia-

rik ez, baina deseroso sumatu dugu zenbait jende. 

I. A.: Zentzu horretan indartsu gaude. Erantzungo diegu
aurre egiten digutenei, ez ditugu jarrera paternalistak

onartuko. Matxistek elkar babesten dute eta kate hori

eten egin beharra dago. Guk konplizeak nahi ditugu al-

boan, baina ez gure tokia okupatuz edo gure ahotsa or-

dezkatuz, heteropatriarkatua borrokatzeko baizik.

Onddo gazte asanbladan, adibidez, izugarrizko lanketa

egin da urte hauetan, neurri batean guk probokatuta.  

Nola animatuko zenituzkete neska gazteak?

I. A.: Bailarako neska gazteak parte hartzera animatu

nahi ditugu. Sortu nahi dugu eremu bat borrokatzeko,

gure eskubideak aldarrikatzeko, erasoen aurrean eran-

tzun bat emateko, baina batez ere, izan dadila espazio

eroso bat gozatu eta gure arteko zaintza harreman bat

sortzeko. Espazio seguru bat. Eta egon daitezela lasai,

taldean parte hartzeak ez die ikaragarrizko zama supo-

satuko, norberak ikusiko du zein konpromiso hartu.

Irune Alfonso Izagirre eta June 
Gurrutxaga Navas, Aiztondoko Neska

Gazteak taldearen sustatzaileak, 
Villabonako Onddo plazan. J. M. 
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U ste dut denok desiratu dugula noizbait

euria nahieran egitea: gauez, etxean

nagoenean bai; baina Tolosako Kuadri-

lla Egunean ez… Ziur nago mota hone-

takoak noizbait esan dituzuela. Hala ere, eguraldia

ezin omen dugu kontrolatu… MOMENTUZ. Izan ere,

ba al zenekiten hodeietan ere bakterioak aurkitu di-

rela? Gutxien esperotako lekuan ere, bakterioak na-

gusi! Bada, hodeietako bakterioek mikrobioma at-

mosferikoa delakoa osatzen dute. Eta mikrobioma

honek eguraldia kontrolatzeko aukera eman dieza-

guke, bakterio hauek hodeiak sortzeko eta euria

egingo duen edo ez erabakitzeko ezinbestekoak

baitira.

Pentsa, bakterioak hain dira ari-

nak non edozein haize bolada edo

ekaitzek lurretik airera altxa di-

tzakeen, eta goranzko haize-ko-

rronteak harrapatuz gero, atmos-

feran flotatzen geratu daitezke.

Eta atmosferan zehar mundu oso-

an zehar bidaiatzeko gai dira, 

Zeelanda Berrian hasi eta Fran-

tzian bukatzeraino. Eskerrak 

COVID-19ak ez duen haizean zehar hain urrutira bi-

daiatzen! Bakterio espezie hauetako batzuk atmos-

ferako baldintza gogorretan bizirauteko gai dira,

eta bertatik, unerik txarrenean euri-zaparrak bidal-

tzen dizkigute. ‘Bio-prezipitazio’ izeneko prozesu

hau aspalditik da ezaguna, baina orain arte euri edo

elurraren sorreran garrantzia gutxikoa zela uste

zen… ORAIN ARTE. 

Zehazki, gure bakterio euri-eragileak Pseudomo-

nas syringae du izena, eta euria sortzearen sekre-

tua bere mintzeko zenbait proteinetan dago. Pro-

teina hauek izotzaren nukleazioa eragiten dute.

Hau da, tenperatura nahiko altuetan izotz-kristalen

sorrera eragin dezakete. Hortik

nukleazio hitza. Berez, bakterio

hauek landareen gainean bizi

dira, bereziki uztetan, eta izozte-

ekin lotutako kalteak eragiten di-

tuzte, izotz-kristalak landareen

hostoetan eratzea errazten baitu-

te. Hala ere, hodeietan daudene-

an lagungarriagoak zaizkigu. Izan

ere, P.syringae-k hodeietan ere

izotz-kristal edo ur-tanten sorre-

ANE AMUNDARAIN
BIOMEDIKUNTZAN
DOKTOREGAIA

Gure bakterio 
euri-eragileak 
‘Pseudomonas 
syringae’ du izena,
eta euria sortzearen
sekretua bere 
mintzeko zenbait
proteinetan dago

SAPERE AUDE

08

Eta bakterioek eguraldia
kontrolatuko balute?
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ra eragiten du. Ur-molekulak pilatzen doazen hei-

nean, izotz kristal edo ur-tanten pisua handituz

doa hodeitik erortzen diren arte. Eta euria hasten

da. 

Ikusirik bakterio hauek euriaren

sorreran zein eraginkorrak diren,

behar den lekuetan hodeiak

‘erein’ eta euria eragiteko erabili

al daitezke? Zalantzarik gabe,

eguraldiaren manipulazioa gai

mamitsua da oso, orain arte gara-

tu diren mota honetako proiek-

tuek herrialde ezberdinen artean

gatazka politikoak eragin baiti-

tuzte. Hala ere, hodeiak P.syrin-

gae-rekin ‘ereitea’ ez da hain pro-

zesu erraza, bakterio gehiegiren presentziak euria-

ren sorrera ekidin baitezake. Gainera, esan bezala,

bakterio hauek euri tanten barruan daudenez, za-

parrada hasitakoan berriro lurrera

erortzen dira, eta landareen gai-

nera jausiz gero uztak kaltetu di-

tzakete. Gauzak honela, oraindik

‘euria eragin’ ahal izateko pixka

bat falta zaigu, baina prezipita-

zioen inguruan dugun ulermena

handituz doa, eta beraz, egural-

diaren manipulazioak utopia bat

izateari utzi dio. Beharbada, he-

mendik gutxira, EITB-ko Egural-

dian ere mikrobiologo adituak

agertuko zaizkigu…

SAPERE AUDE

Ikusirik bakterio
hauek euriaren 
sorreran zein 
eraginkorrak diren,
behar den lekuetan
hodeiak ‘erein’ eta
euria eragiteko 
erabili al daitezke?

a008-009_ataria_Maquetación 1  2021/06/08  09:49  Página 2



10

Gipuzkoako pentsiodunek 
bizikleta-martxa egin zuten
maiatzaren 24tik 29ra, eta 
mobilizazioak ere antolatu 
zituzten Hego Euskal Herriko 
hiriburuetan. Herrialde mailako
ekimenaren eta azken hiru 
urteotako ibilbidearen inguruko
balorazioa jaso du ‘Ataria’-k 
Nekane Berriotxoaren eta Iñaki
Elduaienen eskutik. Horrez gain,
pentsioen afera zeharkatzen
duten hainbat gako 
sozioekonomiko azaldu dituzte.

«Pentsio-sistema 
publikoaren historia 
langile klasearen 
historiaren zati 
garrantzitsua da»
NEKANE BERRIOTXOA ETA IÑAKI ELDUAIEN
PENTSIONISTAK
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Mikel Eizagirre Egiguren

B i mila eta hamazortzi-

ko urtarrilaren 15ean

abiatu ziren pentsio-

dunen mobilizazioak.

Hori bai, aurretik baziren pentsio-

dunen elkarteak Hego Euskal He-

rrian barrena. Bultzada eman zio-

ten gerora herrietako plazetan as-

tez aste ikusitakoari. Berriotxoak eta Elduaienek

gogoan dituzte, besteak beste, 2013ko Osasun Ko-

pago Legearen kontrako sinaduren bilketa nahiz

2017ko EAErako eta Nafarroako Foru Komunitatera-

ko Legegintzako Herri-Ekimenak. «Sinadura-bilketa

arrakastatsuak» izan zirela diote, lehenbizikoak

47.000 lagunen sostengua izan baitzuten, Nafarroa-

ko eta EAEn botiken berrordainketaren konpentsa-

zioaren alde. Bigarrengoa, aldiz, 1.080 euroko gu-

txieneko pentsioa, Gizarte Segurantza eta Babes

Sistema propioa aldarrikatzeko

antolatu zen, ia 80.000 sinadura-

rekin. Erakundeek ez zioten jara-

mon handirik egin eskakizunari,

eta Hego Euskal Herriko plazetan

haserrea piztu zen berehala. Ge-

roztik, ez diote mobilizatzeari utzi,

eta apurka-apurka mugimendua

indartzen joan da.

Zein da zuen balorazioa azken

hiru urteotako mobilizazio-ziklo-

aren inguruan? Zeintzuk izan dira une gogoanga-

rrienak?

Iñaki Elduaien: Urte guztiotan une gogoangarriak eta
garrantzitsuak izan ditugu. Esan daiteke astelehene-

ro elkarretaratzeak egitea eta manifestatzea bera

badela esanguratsua eta Europan bakarra dela

gehienbat Euskal Herrian daramagun borroka hau.

Baina horiez gain, aipatu behar dira Hego Euskal He-

rriko hiriburuetan egindako manifestazio erraldoiak

2018. urtean, 2019ko apirilean, maiatzean eta azaro-

aren 16an. Oso gogoangarria izan zen, halaber, Gas-

teizko Eusko Legebiltzarrera EAEko hiru lurraldeeta-

ko pentsiodunok egin genuen martxa, non 5.000

pentsiodun elkartu ginen.

Mobilizazio ziklo honetan, Hego Euskal Herriko

Pentsiodunen Mugimenduaren barruan 2019ko udan

egin zen gogoeta eta hausnarketa izan da giltzarria.

Kontuan izan behar da apirilean eta maiatzean egin

ziren hauteskunde prozesuetan gure aldarrikapenak

agenda politikoan egon zirela. Baina, promesetatik

at, egitate ezak jauzi kualitatibo bat emateko beha-

rra ikustarazi zigun. Horrela, saretze prozesuari ekin

genion, udazkenean mobilizazio orokorra bultzatze

aldera, baita langileek deitutako lan geldialdiaren

aukera proposatu zitzaien erakunde sindikalei.

2020ko urtarrilaren 30eko Greba Orokorra haus-

narketa horren ondorio izan zen, eragile eta sektore

guztien arteko saretzea egon baitzen. Horren isla

izan ziren goizean lau hiriburuetan egin ziren mobili-

zazio erraldoiak.

Ondoren, COVID-19aren agerpenak egoera aldatu

egin zuen, 2020ko martxoaren 14tik maiatzaren er-

N
ekane B

erriotxoa eta Iñaki Elduaien.M
. EIZAG

IRRE

«Gizonen eta 
emakumeen arteko
soldata-arrakala eta
pentsio-arrakalarekin
amaitzeko neurriak
eskatzen ditugu»
NEKANE BERRIOTXOA

ASTEKO GAIA 
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dialdera arte etxetik atera ezinik egon baikinen. Hala

ere, berehala ekin genien elkarretaratze eta manifes-

tazioei. Ekainaren 1ean Hego Euskal Herriko 70 herri-

tako Pentsiodunen Batzarrak martxan ginen berriro

eta ekimen horrek lagundu digu berriz ere gure alda-

rrikapenak agenda politikoan egotea eta erreferen-

tzia izatea aktibazio sozialari dagokionean, zein Es-

tatuko Herri zein Erkidegoetako Pentsiodunen Pla-

taformei dagokielarik.

Izurriteak agerian utzi ditu sistemaren arrakalak

eta gabeziak, bai zerbitzu publikoetan zein zaintza-

ren ereduan. Argi daukagu zaintzaren ereduaren al-

daketa beharrezkoa dela eta gaur egun abian den

pribatizazio prozesua eten egin behar dela, zerbitzu

publiko unibertsal eta kalitatezkoaren alde borroka-

tuz. Bide horretan, egoiliarren senideekin eta langi-

leekin sareak ehuntzen jarraitu beharra dago, aipatu

norabidea aldatzeko.

Une gogoangarriak dira azken bi asteotan bizi izan

ditugunak, alde batetik maiatzaren 24tik maiatzaren

29ra Gipuzkoan barna gure lurraldeko pentsiodunok

egin dugun Bizikleta Martxa eta Hego Euskal Herriko

lau hiriburuetan egin ditugun manifestazioak, ez bai-

ta ahuntzaren gauerdiko eztula gaur egungo pande-

mia garai hauetan 16.000 pertsona elkartzea.

Pentsio zein lan erreformek pentsio sistema priba-

tuei mesede egiten dietela azpimarratu izan duzue

behin baino gehiagotan. Zergatik?

Nekane Berriotxoa: Pentsioak eta gizarte-prestazioak
ez dituzte botere publikoek sortu, eta ez dira haien

opari bat. XIX. mendean sortutako elkarri laguntze-

ko sozietate gehienak langileek sortu eta sostengatu

zituzten, funts solidarioekin, langileak eta haien fa-

miliak sostengurik gabe uzten zituen gaixotasun edo

istripu-egoerei erantzuteko.

Espainiako Estatuko pentsio-sistema publikoa-

ren historia, beraz, langile klasearen historiaren

zati garrantzitsua da, estatuak bermatutako be-

launaldien eta lurraldeen arteko historia eta elkar-

tasun-kontratua. Egungo pentsiodunek gure gura-

soengatik, aitona-amonengatik eta geure pentsio-

rako eskubidea sendotzeko kotizatzen dugu, eta

orain datozen belaunaldi berriei dagokie beren eta

gure pentsioen alde borrokatzea eta sostenga-

tzea.

Hala ere, botere ekonomikoak sistema publikoaren

mantenua zalantzan jartzen jarraitzen du. Itxuraz

erreala den arrazoi bati eta interesduna den beste

bati dagokion zalantza bat: lehenengoa da datozen

hamarkadetan pentsiodunen kopurua ohiz kanpoko

moduan haziko dela baby boom delakoaren eraginez,

joan den mendeko 60 eta 70. hamarkadetan jaiotza-

tasa handia izan zelako, eta bizi-itxaropena igo egin

zelako; baina bizi-itxaropenak ez die eragiten pertso-

na guztiei, ezta herrialde guztiei ere. Baby boom-etik

datozen onuradunak gehituta ere, ez litzateke lortuko

gure inguruko herrialdeetako pentsioetako gastua-

ren BPGaren ehunekoa; bestea, kotizazioengatiko

diru-sarrerak urtean 145 mila milioi eurokoak dira.

Hau da, estatuan sortzen den aberastasun osoaren

%9,5. Zenbateko hori oso gustagarria da, baldin eta

ASTEKO GAIA 
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osorik edo zati batean banku eta aseguru-etxeen

esku geratzen bada funts pribatuetan inbertitzeko.

Hau da, gutxiengo bat gure kontura aberasteko.

Joan den mendeko 80ko hamarkadatik, bankuen,

Nazioarteko Diru Funtsen eta eskuin neoliberaleko

ekonomialarien txostenek pentsioen sistema publi-

koa hautsi egingo dela azpimarratzen dute. Baina

iragarpen horiek ez dira baieztatu. Are gehiago, ho-

geita hamar urte geroago, sistema publikoak osasun

ona izaten jarraitzen zuen, eta erreserba-funts bat

sortzeko gai zen, «pentsioen itsulapikoa» izenekoa.

2011n ia 67 mila milioira iritsi zen, baita nazioarteko

krisia hasi ondoren ere.

Arazoa da pentsio-sistema publikoaren biderae-

zintasun hain aipatua politika publikoek eragin dute-

la; Gizarte Segurantzaren azken erreformek sistema-

ren diru-sarreren eta gastuen arteko oreka hautsi

dute, pentsioen zenbatekoen gainean soilik jardu-

nez. Finantzaketa-modu berririk bilatu gabe itsulapi-

koan eskua sartu da, eta ondorioz, ia hutsik utzi da.

Espainiako Estatuko gizarte-segurantzaren finan-

tzaketa-sistemaren zailtasunen erantzule nagusia

enplegu-politikak dira; izan ere, lan-faktorea ezabatu

edo murriztu beharreko kostu hutsala dela uste dute,

akziodunen eta enpresaburuen irabaziak handitze-

ko. Prekarietatearen eta soldata txikien hazkundean

islatzen den estrategia neoliberala da, kapital-erren-

tei mesede egiten dien fiskalitatea, lan-errenten kal-

tetan. Horren jatorrian dagoena jakina da: kapitala

gero eta esku gutxiagotan pilatzea nahiz politika ho-

riek eragindako finantza-krisi sistemikoak. 

Onartezina da bankuen eta haien pentsio-plan eta

funts pribatuen aldeko erreformek bultzatutako pen-

tsio-sistemaren likidazioaren eta pribatizazioaren biru-

sa aspirinekin sendatu nahi duen erakunde-estrategia. 

Horrez gain, erretiroa hartzeko beharrezkoa den

kotizazioaren iraupena luzatu eta pentsioen zenba-

tekoa murriztu egin nahi dute. Zer deritzozue?

I. E.: 2011 eta 2013 artean PSOEren eta PPren gober-

nuek aldarrikatutako pentsio-erreformen –lehena

ASTEKO GAIA 

ERAKUNDEEKIN 
ELKARRIZKETAK

Kaleko ekintzez gain, «alderdi guztiekin izandako

elkarrizketak» ere gogora ekarri dituzte pentsio-

dunek. Batetik, «Herri Ekimenaren Legea» aipatu

dute. Izan ere, berau prestatzeko izapideak abia-

tu zituzten. Halere, ekimena bertan behera geratu

zen, «prozedura luzea» izango zela aurreikusi bai-

tzuten, eta gainera, ez zuten aukera handirik ikusi

eurek nahi zuten puntura eramateko. Bestalde,

Fiskaltzarekin eta Arartekoarekin ere bildu ziren,

zaharren egoitzen auziari heltzeko. «Kalean ikus-

ten den lanaz gain, erakundeekin ere harremanak

izan ditugu», ondorioztatu du Berriotxoak. 
Toledoko Itunaren kontrako m

anifestazioa Tolosan, otsailean.J. A
RTU

TXA
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Espainiako parlamentu ia osoaren

babesarekin eta bigarrena PPk bere

aldetik ezarria– helburu nagusia da

pentsio publikoa murriztea kapitali-

zazio pribatuko sistema bat ezartzen

laguntzeko, horretarako prestazioe-

tan murrizketak eta horiek eskuratze-

ko baldintzak gogortzea erabiliz. 

Indargabetzeko eskatzen ditugun

2011ko erreformako neurri bidegabe-

ak, abusuzkoak eta onartezinak deritzogunak: erreti-

roaren atzerapen progresiboa 65 urtetik 67ra

2027rako; pentsioa kalkulatzeko aldia 15 urtetik 25

urtera igarotzea 2022rako; eta 2027an, kotizazio-

denbora 35 urtetik 37ra igotzea, pentsioaren %100

eskuratzeko.

Erretiro aurreratuaren auziari ere heldu diozue al-

darrikapen-taulan. Zertan datza indarrean den po-

litika? Zer da aldatu behar dena?

N.B.: Indargabetzeko eskatzen ditugun 2011ko erre-
formako neurrien artean daude honakook ere: erreti-

ro aurreratua 61 urtetik 63 urtera atzeratzea, 33 urtez

kotizatua 30 urtez izan beharrean; eta, oinarri arau-

tzailearen gaineko koefiziente murriztaileak handi-

tzea, erretiroa 63 urtera aurreratzeagatik.

Neurri horiek indargabetzeko eskatzen dugu, hots,

erretiro aurreratua ez zigortzea. Izan ere, emakume-

en eta langabezian dauden gazteen eskubideek le-

hentasuna izan beharko lukete egungo kolapso eko-

nomikoan.

Azkenik, erretiro aurreratua kotizatutako 40 urte-

rekin zigortu gabe onartzea, Kongresuan eta Auto-

nomia Erkidegoetako Parlamentuetan onartutako

legez besteko proposamenen arabera. 

Hain zuzen ere, Hego Euskal Herriko pentsiodunen

zati handi batek Lan Arteko Gutxieneko Soldata

baino gutxiago jasotzen du, eta hori erregulatzeko

eskumena duten gobernu autonomikoek uko egi-

ten diote diru-sarrerak osatzeari. Lehentasun kon-

tua ote da?

I. E.: Gaur egungo LGS (Lanbide arteko Gutxieneko
Soldata) 950 eurotan dago. Guk Gutxieneko Pen-

tsioa 1.080 eurokoa izan dadin eskatzen dugu. EAE-

ko eta Nafarroako Foru Erkidegoko

gobernuek uko egiten diote pentsio-

ak osatzeari, pentsioen eskumena

Estatuko Gobernuarena dela aitza-

kiatzat hartuta. Egia da estatuarena

dela pentsioen sistema arautzeko es-

kumena, baina Gasteizko zein Nafa-

rroako gobernuek badute eskumena

pentsioak osatzeko 1.080 eurotara.

Lehentasunezko kontua da, baina

entzungor egiten dute gobernuek eskaera horren

aurrean. Gainera, Espainiako Estatuko Gobernua

osatzen duten alderdiek hitzarmena dute legegin-

tzaldia bukatzerako LGS 1.200 eurokoa izango dela.

Europako Gutun Soziala sinatzean hartutako kon-

promisoa betetzeko eskatzen diegu Espainiako Go-

bernuari eta parlamentuari, gutxieneko pentsioa ba-

tez besteko soldataren %60raino igotzeko. Horreta-

rako, Aurrekontu Legean edo lege espezifiko batean

konpromiso hori gauzatzeko beharrezkoak diren au-

rrekontu-partidak gaitzea eskatzen dugu.

Espainiako Estatuko, EAEko eta Nafarroako batez

besteko soldataren egungo mailek guztiz justifika-

tzen dute aldarrikapen hori. Gauzak horrela, diru-sa-

«Kotizazioak
handitzeko 
kalitatezko 
enpleguak eta 
eskubideak
behar dira»
IÑAKI ELDUAIEN

1.0
80

 e
ur

ok
o 

pe
nt

si
oa

k 
os

at
ze

a 
es

ka
tz

en
 d

io
te

 J
au

rla
rit

za
ri 

.J
. A

.

a010-018_ataria_Maquetación 1  2021/06/09  14:43  Página 5



15

ASTEKO GAIA 

rrera nahikoak bermatzea exijitzen diegu, egungo

eskumenen eta etorkizunean eskura ditzaketen es-

kumenen esparrutik, beren errealitate sozioekono-

mikoarekin bat etorriz, aipatutako Europako Gutun

Sozialak zehaztutako gutxieneko pentsioa lortzeko.

Emakume alargunak, bereziki, pentsio baxuen zu-

rrunbiloaren erdian kokatzen dira. Zerk ezaugarri-

tzen du pentsioen barruko genero-arrakala hori?

N.B.: Aurrekoan batek kontatzen zidan 27 urtez lan

egin ondoren ondoren, 200 euro kobratzen dituela.

Zur eta lur geratu nintzen. Alargunen kopurua %52

zen lehen, eta iaz %60ra igo zuten. Horren inguruan

propaganda ugari egin zen, baina baldintza pila bat

ditu; aurrezkietan 37.000 euro baino gehiago ez iza-

tea, adibidez. Pila bat mugatzen du horrek, zu edo

zure bikotea egoera normaletan lanean egon zarete-

nean, hemen, bederen, kopuru horretara iristea erra-

za delako. Agian uneotan ez da horren erraza, baina

lehen bai. Orduan, horrekin eta bestelako baldintze-

kin, pentsioa kobratzeko aukera murrizten zaie alar-

gunei. Bestalde, etxeko gastuak, administrazioa eta

seguruak tarteko, berdin ordaintzen duzu, bat ala bi

egonda ere. Ez dugu ulertzen zertara datorren kasu-

rik onenean %60ra jaistea. Emakume horiek soldata-

peko lana izan ez badute ere, etxean egin dute lan,

senarrak soldatapeko lanera joan ahal izateko. Az-

ken batean, lan hori ez dago kontabilizatuta. Hori in-

justizia eta indarkeria da instituzioen aldetik. 

Zeintzuk dira zuen aldarrikapenak horri dagokio-

nez?

N.B.: Gizonen eta emakumeen arteko soldata-arraka-

la eta pentsio-arrakala amaitzeko neurriak eskatzen

ditugu, eta, bestetik, ezkontidearen pentsioaren 100

euro alarguntza-pentsiorako. Balio bereko lanari sol-

data berdina. Neurri eraginkorrak eskatzen ditugu

emakumeak ekonomiaren sektore guztietako lan

kualifikatuetan sar daitezen, bai eta lana eta bizitza

uztartzeko politika eraginkorrak ere, emakumeek ka-

litatezko enplegua lortu eta zaintza-lanak bana di-

tzaten.

Berdintasunaren aldeko aldarria egiten den garai

honetan, familia edo bizikidetza-unitate batean,

pentsioaren eragilea hil ondoren, bizirauten duenak

pentsio osoa jasotzeko eskubidea duela onartzea

iraganeko etapetatik arrastaka datorren bidegabe-

keria batekin amaitzea da, batez ere kotizatzen ez

duten emakumeentzat.

Onuraduna pentsioaren sorreran partaide izan

dela aitortu nahi da, batez ere duela urte gutxira arte

ezarritako lanaren banaketa tradizionalean etxeko-

andreen rola esleituta zuten emakumeen kasuan.

Eusko Jaurlaritzaren Pobreziari eta Gizarte Des-

berdintasunei buruzko Inkestak dioenez, 2008 eta

2018 artean %46 hazi zen pobrezia erreala EAEn, eta

hori COVID-19aren eztanda baino lehen. Joera ho-

rrek pentsiodunak ukitzen ditu?

I. E.: Jakina baietz, eta egoera hori garbi ikusten da
emakume pentsiodunen kasuan, arestian ikusi du-

gun bezala. Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta

(DSBE) eskatu behar duten EAEko 16.000 pentsio-

dunetatik 11.000 emakumeak dira, gehienak alargu-

nak.

Adin-talde handienetan ikusten dira pentsio txi-

kienak. Jaitsiera antzekoa da gizonen artean, baina

bizitzaren amaieran ia 400 euro gehiago kobratzen

jarraitzen dute erretiroan. Beraz, pentsiodunen arte-

an ere pobreziak emakumearen aurpegia dauka. 
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EAEko eta Espainiako pobreziari buruzko azterlan

eta txosten ugarik «pobreziak emakume-aurpegia

du» esaldia jasotzen dute, bazterkeria- eta gabezia-

egoerek ia adin-segmentu guztietako emakumeei

neurri handiagoan eragiten dietela adierazteko

modu grafikoa delako. Emakumeen pobrezia-tasa

handiago horrek zuzeneko translazioa du gizarte-la-

guntzak eskuratzeko orduan, prestazio horiek behar

dituzten gizonak baino emakume gehiago baitaude

aurrera egiteko eta mantentzeko.

Hego Euskal Herrian 700 eurotik beherako pen-

tsioak dituzten 247.000 pentsiodun daude, gehienak

emakumeak –190.000– alarguntza-pentsioak dituz-

tenak. Azkenik, pobrezia energetikoak ere eragina

du pentsio baxuak jasotzen dituztenen artean. Po-

brezia energetikoa bereziki bortitza da adineko ema-

kumeen eta pentsiodunen artean.

Pobretze erlatiboari dagokionez, pentsioak Kon-

tsumoko Prezioen Indizearen eboluzioaren arabera

ez eguneratzeak ere erosahalmenaren beherakada

dakarrela ohartarazi duzue. Salaketak eraginik izan

du agintari politikoen agendan?

N.B.: Europako funtsa direla eta, erabateko gardenta-

sun ezarekin ari da jokatzen Espainiako gobernua.

Badirudi pentsioen igoerak KPIaren arabera ezarriko

direla. Hala gertatuko balitz, Pentsiodunen Mugi-

menduaren borrokaren ondorioa litzateke, %25a in-

dargabetuz. Hala ere, kontuan hartzen badugu eros-

ketako saskia, argi, gas zein erregaien azken urteota-

ko igoera %7a baino askoz handiagoa izan da, bataz

besteko igoera ofiziala baino askoz handiagoa. Adi-

bidez, ekainaren 1etik argindarraren prezioaren igoe-

ra berria dago. Pentsioak %0,9 igotzen diren bitarte-

an, argia %46 igotzen da; funtsezko eta beharrezko

ondasuna izanik.

Zuen borroka erretiroa hartuta dutenena baino za-

balagoa dela azaldu izan duzue. Pentsiodunen bizi-

baldintzen kaskartze progresiboak badu zerikusirik

langileriaren pobretze orokorrarekin?

I. E.: Gure borrokari esker, gaur egun badakigu pen-

tsioen sistema publikoa jasangarria dela, eta urtee-

tan iruzur egin digutela pribatizazioa justifikatzeko

eta gure pentsioak okerragotzeko. Halaber, badaki-

gu kotizazioak direla sistema publikoaren finantza-

keta-iturri nagusia. Gutxieneko pentsioa 1.080 euro-

ra arte handitzea nahi dugu, genero-arrakalekin bu-

katzea, eta erretiroa hartzeko adina aurreratzea,

gazteen langabezia murrizteko.

Horregatik, gure borrokaren hasieratik, ulertu

dugu kotizazioak handitzeko kalitatezko enpleguak

eta eskubideak behar direla. Eta hori lortzeko,

2010eko eta 2012ko lan-erreformak indargabetu be-

har dira, eta langileek beren enpleguak eta lan-bal-

dintzak defendatzeko egiten dituzten borrokak ba-

bestu. Erreforma horiek negoziazio kolektiboa ahul-

du egin dute, lan-prekarietatea areagotu, eta

soldatak kolpatu dituzte, 2008 eta 2019 artean izoz-

tuta egon baitira, Espainiako Estatistika Institutua-

ren (INE) arabera. Erreforma horiek patronalaren

boterea handitu egin dute, behin-behinekotasuna

sustatu dute, kaleratzea merkatu dute, azpikontrata-
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zioak orokortuz eta akordiorik ez zegoenean akor-

dioak automatikoki luzatzeko aukera kendu egin

dute. Gaur egun, aldi baterako lanaren erregulazioa

da gizarte-segurantzari iruzur egiteko iturri nagusia,

bai eta kotizatzen ez diren asteko aparteko milioika

orduen kontrolik eza ere. Eta larriena da administra-

zio publikoek berek, hala nola euskal administrazio-

ak, mantentzen duela %40tik gorako behin-behine-

kotasuna. 

Legez ezarritako lan-erreformek, edo ia ordain-

tzen ez den sozietateen gaineko zerga batek, edo

bankari lapurrak erreskatatzeko diru publikoa erabil-

tzeak, gutxiengo baten pribilegioei eusten diete,

gehiengo sozialaren kontura. Lan-erreformak bertan

behera uztearen aldeko mobilizazioak ugaritzen ari

diren bitartean, Espainiako Gobernuak behin eta be-

rriz esaten du sindikatuek itun sozialak lor ditzatela

patronalarekin, eta hori badakigu ezinezkoa dela, ja-

kin baitakigu patronalak eskulan merkea ustiatzen

jarraitzeko interesa duela, etekinak areagotzeko.

Gobernuak bere gobernu-programa bete dezala

eskatzen dugu, pentsioei eta 2012ko lan-erreformari

dagokienez, zeina indargabetzeko konpromisoa har-

tu baitzuen publikoki eta idatziz. 

Koiuntura pandemikoarekin, aurretiaz osasun siste-

ma publikoan hautematen ziren hutsuneak seinala-

tu eta aldarrikapenak berretsi dituzue. 

N.B.: Pandemiak agerian utzi ditu sistemak zituen ga-

beziak. Neoliberalismoaren bidetik murrizketak eta

pribatizazioak indarrean jarri direlako agerian geratu

dira sistemaren arrakalak. Merkatuak ezin du berma-

tu pertsonen ongizatea, etekinak ateratzea baitu hel-

buru guztiaren gainetik. Horregatik, beharrezkoa da

bizitza eta pertsonak erdigunean jartzea.

Beraz, pertsona garen aldetik, bizi-baldintza duinak

izateko dugun eskubidea osasun- eta soziosanitario-

zerbitzuekin ere lotuta dago, eta, horregatik, eta gure

osasuna bermatzeko, mendekotasuna zaintzeko eta

artatzeko zerbitzuak eskatzen ditugu, kalitatezkoak,

publikoak, komunitarioak eta unibertsalak.

ESTATUKO 
HERRIEKIN BAT

Martxoaren 29ko deialdia “estatuko herrietako

pentsiodunekin elkarlanean” antolatu zutela na-

barmendu du Elduaienek. Espainiako Estatuko

hainbat lurraldetako bidelagunak aipatu ditu,

hala nola, Andaluziakoak, Herrialde Katalaneta-

koak, Galiziakoak, Asturiasekoak, Madrilgoak,

Gaztelakoak eta abar. “Egun eta ordu berean ba-

koitzak bere lurraldean erantzutea adostu ge-

nuen”, dio Elduaienek. Formez gain, edukian ere

bat egin zuten estatu mailan: publikotasuna eta

murrizketen deuseztapena aldarrikatzeko, hain

zuzen ere. “Urrats garrantzitsua” izan da Elduaie-

nen ustez; izan ere, aipatu elkarlanak “aukera be-

rriak” ekarriko dituelakoan dago.

Pentsio publiko duinak aldarrikatzeko G
ipuzkoa zeharkatu zuen m

artxa eskualdean, m
artxoan.E. M

.

a010-018_ataria_Maquetación 1  2021/06/09  14:43  Página 8



18

ASTEKO GAIA

Bizikleta martxa egin zenuten Gipuzkoan barrena,

maiatzaren 24tik 29ra. Nola sentitu zineten?

I. E.: Ongi. Ekimen honekin helburu jakin batzuk lortu

nahi genituen: asmoa ez zen taldetxo bat jarri, pres-

tatu eta herrialdetik buelta bat ematea, talde horrek

egin behar zuen lana eta lan horren funtsa baizik. Or-

duan, lehenik, propaganda zabaldu behar genuela

ikusten genuen. Bigarrenik, gure egitasmoak parte-

hartzailea izan behar zuen, herriz herri ahalik eta jen-

de gehienak parte hartzeko. Hirugarrenik, bereziki,

pentsioen gaia zabaldu eta gizarteak maila batean

barneratzea ez dela gaurko pentsiodunen arazoa ba-

karrik, gizarte guztiarena baizik. 

Tolosara etorri ginenekoa lehen eguna izan zen.

Denok urduri hasi genuen, eguraldiari dagokionez,

goizetik euria izan genuen. Edozein gauzetan bezala,

lehen eguna apur bat mugitua izan zen. Baina dena

den, hasiera oso txukuna izan zen: Oreretatik atera

ginen, dena oso ondo antolatuta zegoen han. Herria-

ri buelta eman ondoren, herriz herri pasa ginen. Her-

nanin oso harrera goxo eta hunkigarria egin ziguten,

hango jende helduak eta ez-helduak. Handik aurrera,

ekimenean parte hartzen ari zen jende mota ikusten

hasi ginen. Lehen sintomak positiboak izan ziren, eta

gero, zorionez, horixe ikusi genuen pasa ginen herri

guztietatik, Donostiara iritsi arte. Jende askok hartu

zuen parte, adin guztietako pertsonak.

Donostian burutu zenuten martxa, mobilizazio jen-

detsuarekin. Harrera ona izan zenuten hiriburuan?

N.B.: Emakume gehienok ez ginen egon bizikleta-

martxan, beste manifestazio guztietan bezalaxe

hartu genuen parte. Baina hala ere, oso harrera ona

izan zela uste dut. Oso alai eta pozik ikusi nuen jen-

dea, nobedadea izan zelako. Egia da azkenaldian

gauza desberdinak egiten direnean beste animoe-

kin egiten direla, behar bada kontzentrazioak gauza

aspergarriak bihurtu dira, eta joaten garenok kon-

bentzitua gaudelako egiten ditugu. Nabari da beste

forma bat eman behar zaiela, edo aldaketak egin

behar direla, bederen. Jendea konbentzituta dago

eta «militantzia» moduan parte hartzen du, baina

alaitasun hori nabaritu egin zen. 

I. E.: Egia da Nekanek esaten duena, eta azken eki-
mena martxan jartzeko momentuan hutsune handia

nabaritu genuen. Ez genuen lortu emakumerik ego-

tea sei etapetan, baina esfortzu handia egin dute,

hainbat etapetan parte hartuz. Justuki, 73 urteko

bizpahiru ibili dira pare bat etapa egiten. Gero, esan

behar da harrera guztietan, herri guztietan, emaku-

meak izan direla ekimena antolatzen. Parte aktiboa

izan dira. Halere, egia borobila da Nekanek esanda-

koa: taldean ez geneukan emakumeen presentzia

egonkorrik, eta hori da belaunaldi honen hutsune

nabarmena. Zorionez, belaunaldi berriek ez dute

horrenbesteko arazoa. Gizonezkoek eta emaku-

mezkoek denok batean parte hartzeko aukera izan

da. Orduan, ekimen honekin bilatzen genuena zen

arazo honen aurrean denok bat egin behar dugula,

eta denok bat erantzun behar dugula. Maiatzaren

29ko ekimenak Hego Euskal Herriko hiriburuetan

eta hainbat herritan 16.000 pertsona biltzea lorpen

handia izan da. 

Pentsioen gaineko aldaketa politikorik ez bada,

mobilizazio orokorra iragarri duzue udazkenera-

ko. Zein da asmoa?

I. E.: Guk eragileekin harremanak ditugu urtean ze-

har, baita momentu honetan ere. Datozen hilabete-

etan ikusiko da eragileek zer esaten diguten, batez

ere eragile sindikalek. Beraiek maiatzaren 29ko eki-

menarekin oso argi ikusten zuten mobilizazioak

egin behar direla, eta mobilizazio indartsuagoak ere

antolatu behar direla. Indartsuenak, ordea, udazke-

nerako ikusten ditugu egokien. Orduan, datozen as-

teetan beraiekin harremanetan jarriko gara, euren

proposamenak ezagutzeko. Guk, edozein kasutan,

babes osoa emango diegu.

a010-018_ataria_Maquetación 1  2021/06/09  14:43  Página 9



IRITZIA

19

A ste dezente daramatzat nire sare sozialetara

ezer igo gabe. Maiatzaren 2an argitaratu

nuen nire azken argazkia Instagramen eta

harrezkero, ez dut apenas edukirik sortu.

Beti izan naiz nire eguneroko bizitza, anekdotak etab. nire

lagun eta jarraitzaileekin elkarbanatzekoa, baina azkenal-

dian, ez dakit alferkeriagatik edo laneko nekeagatik ote

den baina… detox digital moduko bat egiten ari naiz. 

DETOX DIGITALA kontzeptua geroz eta ezagunagoa da gure artean: «Desko-

nektatu gerora berriz konektatzeko». Azken batean, mugikor edo ordenagailue-

kiko dugun dependentzia hori dela-eta, asko gomendatzen dute bolada batez

mundu digital horretatik aldentzea.

Nire kasuan, arazotxo bat daukat: sare sozialetarako eduki eta estrategia digi-

talak sortzea da nire ogibidea. Hauek ordaintzen dituzte nire faktura guztiak, eta

deskonexio hori egitea, askoz konplexuagoa da. Egunero sartu behar izaten dut

Instagramen, Twitterren edo Tik Token. Egunero ehunka estimulu jasotzen ditut

eta horiek guztiak kudeatzea ez da lan erraza. Saturazio puntu batera iritsi naize-

la uste dut.

Hori dela eta, nire sare sozial pertsonalak alde batera uztea erabaki dut eta

stalker bilakatu naiz; kuxkuxero digitala alegia. Besteek publikatzen dutena ikus-

ten dut denbora pasa moduan: bisitatzen dituzten txokoak, jaten dituzten me-

nuak edota egin dituzten bidaiak eta planak... Neure burua zerbait igotzera be-

hartu gabe.

Nire bizitza pribatua, pribatua izaten jarraitu nahi dut, eta beharbada, azkenal-

dian ez da guztiz horrela izan. Akaso gauza gehiegi elkarbanatzen nituen nire ja-

rraitzaileekin. Zertarako? Beraien irribarre bat lortzeko? Beraien like bat lortze-

ko?... Honek guztiak ere, hausnarketa luze baterako ematen duen gai bat da, du-

darik gabe.

Egia esan, detox digitala egitea oso ariketa interesgarri eta osasungarria irudi-

tu zait. Pertsona oro animatuko nuke noizbehinka, horrelako deskonexio bat egi-

tera. Nik behintzat, behin baino gehiagotan errepikatuko dudala uste dut.

ALEX PADILLA 
KALEZALE 

AMORRATUA

Detox digitala

Hori dela eta,
nire sare sozial
pertsonalak
alde batera
uztea erabaki
dut eta ‘stalker’
bilakatu naiz;
‘kuxkuxero 
digitala’ alegia
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Errioxa: distira aire 
zabalean, gertu-gertu

U da gertu dago, eta hasi da oporretarako atzera-

ko kontaketa; hori dela eta, planak eta ihesal-

diak egiten hasteko ordua iritsi da, aire zabalean

egun entretenigarriez gozatzeko. 

Hunkitu egiten gaituzten gauza txiki horietaz lasai go-

zatzeko lekuak ditugu buruan. Une bat atseden hartzeko

eta naturaz etenik gabe gozatzeko, askotariko jarduerak

egiteko edo familian denbora pasatzeko; Errioxak inguru

paregabean eskaintzen dizkigun sentsazio eta esperien-

tziak; deskubritzeko leku bat, baina, batez ere, babesleku

natural paregabea bizi izateko, sentitzeko eta honekin be-

rriz konektatzeko leku bat.

2.000 metrotik gorako mendiak

Eskualde honetako ekosistemek, bere biodibertsitate

erraldoiak eta bertako paisaiaren aberastasun ekologiko-

ak osatzen dituzte Errioxako mendilerroen eta mendien is-

torio harrigarriak. Helmuga turistiko segurua da; ez da Es-

painiaren azaleraren %1 baino gehiago, baina bi ekosiste-

ma bereizgarri eta paregabe daude bertan: mendiak, kasu

batzuetan, 2.000 metrotik gorakoak dira, hala nola De-

manda mendilerroko zintzur eta haitzarte amaigabeak eta

San Lorenzo mendia, Obarenes, Toloño mendilerroa, Leza

ibaiko arroila, Peña Isasa, Matute eta Tobiakoa, besteak

beste; eta, bestetik, haranak, babestutako espazioak,

zuhaizti bereziak dituzten txoko naturalak, bide berdeak

eta haritzezko basoak eta pagadiak.

650 kilometro ibilbide berdea 

Lurralde txiki honetan, Sierra Cebollerako Parke Natural

ikusgarria dago, Camero Nuevon, Mediterraneo barruko

aterpe atlantiko gisa, eta Puente Rako ur-jauzien ibilbidea;

baita Leza (Camero Viejo), Jubera, Cidacos eta Alhama

haranetako Biosferaren Erreserba, aldi berean Starlight

helmuga turistiko gisa izendatua, izarrak behatzeko gure

zeruen kalitate apartagatik; izan ere, egun, argi-kutsadura

dela eta, gero eta ezaugarri urriagoa da hori, baina Errio-

xaren kasuan, gaueko zerua Europako ilunenetako bat da.

Baina, gainera, Errioxa oinez gozatzeko lurraldea ere

bada, adin eta maila guztietako ibiltarientzako egokia:

ondo seinaleztatutako 1.400 kilometrotik gorako bidezi-

dorrak ditu, eta 650 kilometrotik gorako ibilbide berde-

ak, eta horiek guztiek paisaien mosaiko ederra osatzen

dute, Naturagune Babestuak zeharkatuta, kalitatezko eta

ondo banatutako berrehun landa-ostatu baino gehiago-

rekin. 

Erraz zeharka daitekeen lurraldea da, eta naturarekin lo-

tura intimoagoa izatea ahalbidetzen duten toki deskubritu

gabeak eta masifikazio gutxikoak hartzen ditu. Aukera

ematen digu Espainiako natur soinuen erreserbarik ga-

rrantzitsuenaz gozatzeko, eta isiltasuna da lurraldea be-

reizten duen baliabideetako bat, Biosferaren Erreserbako

Isiltasunaren Ibilbideen bidez; horrez gain, paisaia gure

zentzumen guztien bidez berraurkitzeko aukera dugu.

Ekoturismoa eta biodibertsitatea

Errioxak ingurune natural pribilegiatua eta ekoturismoa

egiteko gune ikusgarriak ditu, baina faunagatik, floragatik

eta dituen berezitasun geologiko paregabeengatik ere na-

barmentzen da. Lurraldean zehar, erosotasun handiz goza

daiteke Natura 2000 Sareko naturaguneez, eta bertako

eremu geografiko ugarietako biodibertsitate aberatsa

ezagut daiteke, babestutako espezie asko baitaude. Ho-

rren adibide da Alfaroko San Miguel kolegiata, Errioxa be-

rezi egiten duen lekuetako bat: bertan bizi da munduko zi-

koina zuriaren koloniarik handiena, eraikin batean finka-

tua, ehun bat habiaz osatua, eta 500 zikoina ingururekin.

Gainera, Cameros eskualdera joaten bagara, artzainen

bizitza ezagut dezakegu Transhumantzia Zentroan, edo,

benetako espeleologoak bagina bezala, estalaktitaz eta

estalagmitaz betetako Ortigosako Haitzuloak bisitatu;

eta Errioxa Beherera joatea erabakitzen badugu, Contre-

bia Leucadeko aztarnategi arkeologikoaren Museoa eta

Interpretazio Zentroa bisitatu, non naturan zizelkatutako

hiri zeltiberiarrak ikusi ahal izango ditugun Aguilar del Rio

Alhaman.
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Dinosauroen aztarna ugari

Dinosauroak maite dituzten eta jakin-min handia duten

guztientzat, Errioxa ezaugarri geologiko paregabeak di-

tuen lurraldea da; munduan berezi egiten du horrek, eta

Unescoren munduko sarean sartzeko hautagaitza aurkez-

teko aukera eman dio, Errioxako Dinosauroen Aztarnen

Geoparke gisa. Izan ere, munduan inon ez dago dinosau-

roen aztarnen kontzentrazio hain handia: gutxienez 170

aztarnategi, 11.000 dinosauro arrasto baino gehiagorekin,

Leza, Jubera, Zidacos eta Alhama-Linares haranetan.

Familian gozatzeko jarduerak

Errioxaz gozatzeko aukerak askotarikoak dira; bakarka, bi-

kotean, lagunekin, baina baita familian ere; izan ere, uda

honetan erreserba egitekogaraia da. Ibilaldi gogorren, bi-

zikleta-ibilaldien, naturan zeharreko ibilaldien edo ondare,

kultura eta geologia altxorretara bisitak egin ondoren, ba-

rre-algarak egiteko, izarren azpian gaualdiak igarotzeko

edo bere establezimendu atseginen batean goxo-goxo lo

egiteko.

Turismo aktiboaren eta abentura-turismoaren zaleen-

tzako leku ezin hobeak dira Errioxako paisaiak hainbat jar-

duera egiteko, hala nola uretako kirolak beren ibairen ba-

tean edo El Rasilloko Klub Nautikoan, edo Najerilla, Ire-

gua eta Leza ibarretako ibilbidea motorrez egitea,

Eurovelo 1 eta 3 Europako ibilbideez gozatzea, Errioxako

paisaiaren aniztasuna mirestea globoan egindako bidaia

batekin edo eskualdea definitzen duen mahastien itsasoa

bisitatzea segwayetan, quadetan edo zaldi ibilaldietan

Errioxa bereziki egokia da familientzat. Encisoko El

Barranco Perdidoko paleoabentura parkean abentura-

zirkuituaz goza daiteke, baita hondartza kretazikoko

igerilekuetan bainu bat hartu, edo duela 120 milioi urte

lur honetako biztanleak nolakoak ziren ezagutzeko

hainbat tailerretan parte hartu. 

Errioxa naturala benetako oparia da zentzumenen-

tzat; elkargune eta

helmuga turistikoa.

Deskubritzeko, baina,

batez ere, uda hone-

tan bizi izateko, senti-

tzeko eta gozatzeko.

Ondo seinaleztatutako 1.400 kilometrotik gorako bidezidorrak ditu Errioxak.

Errioxako paisaiaren aniztasunaz goza daiteke, familian, bidaia globoan eginda. 

Naturaz ere goza daiteke Errioxan.

Informazio

gehiago
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Tximeletaren atsedena

JUAN KRUZ IGERABIDE
IDAZLEA

Goizean jaiki berritan,
ezin paretik kendu
hutsuneak zulatzen dituen itzal hau.
Erlojuaren orratzak gurutze dira;
eskumuturrean, orduak
esku-burdinak lotu dizkit.
Denboraren zaldiak arrastaka narama.
Hitzak enarak bezala jaiotzen zaizkit,
hegaldian hasperenka itsasoak irentsiz,
nire bizitza kateatua bustitzeko.
Tximeleta bat pausatu da garbigailuaren gainean;
barruan, nire itzala zentrifugatzen.
Gaur hobe nuke lanera ez joatea.
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TOPAk aspaldi eskaini zuen
argi diagnostikoa:
osasungintzak behar zuela
publikotze guztikoa
gertuen gendun ospitalea
zelako Donostikoa
eta borroka luze xamarra
izan da geroztikoa...
Ta gauzatzear omen da orain
aldarri irudikoa
antolatu ta astinduz dabil
TOPA bata zurikoa
parte hartzetik antola dedin
publiko deiturikoa
publikoaren osasun baita
ospitale publikoa.

Ospitale publikoa
Doinua Haizea dator iparraldetik

OIHANA IGUARAN 
BARANDIARAN

HARITUZ-EKO KIDEA
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IRURA
KONTZERTUA

19:30. Tenpora taldearen kontzer-
tua. Berriro asma nazazu taldea-
ren hirugarren diskoaren
aurkezpena. Gonbidapena eska-
tzen du, San Migel plazan. 

TOLOSA
IKASTAROA

18:30. Automasaje ikastaroa. In-
formazio gehiago: 629 43 32 50,
Ainhoa Kolomo. Amarozko auzo-
etxean.
AURREZ AURREKO TAILERRA

16:00-20:00. Haurtzaroko sexu-
abusuei buruzko ikuspegiak, Su-
sanna Mingell. Palabras
dislocadas haurtzaroko sexu-abu-
suak salatzeko eta ikustarazteko
proiektua da. Plaza mugatuak.
Izena-emateko: 943 67 03 83 eta
berdintasuna@tolosa.eus. 
MUSIKA SAIOA

19:00. Iparragirre 200 urte. Urre-
txutik mundura musika saioa:
Gorka Hermosa, Blanchard
Strings, Marino Pardo eta Ho-
deiertz abesbatza. Leidorren.
*Irakurri erreportajea 26-29 orrie-
tan.

LARUNBATA
EKAINAK 12

ALKIZA
AUZOLANA

10:00. Olatzazpiko koba auzola-
nean garbitzeko deia, Jesus Tapia
arkeologoaren gidaritzapean.
Izena eman behar da, aforo muga-
tua: kultura@alkiza.eus edo 
688 604 466.
KONTZERTUA

12:30. Naturaren doinuak kontzer-
tua, Oroith Txiki eta Oroith Gazte
Abesbatzekin. Xabier Artola na-
rratzaile gisa, Bruno Miguez per-

kusioan, Amaia Irastorza pianoan
eta Shrabani Aranzaberen zuzen-
daritzapean. Ur Mara museoan.

ALTZO
TOPAKETA

11:30. Irakurketa feminista taldeen
topaketa, Kattalin Minerren gida-
ritzapean. 
14:00. Bazkaria. Norberak bere
etxetik ekarrita edo goizean bo-
katak eskatzeko aukera zabal-
duko da. 
17:00. Bertso-saio literarioa Uxue
Alberdi, Miren Amuriza eta Ane
Labaka. Izena emateko: irakurke-
tafeministak@gmail.com.

ANOETA
DANTZA IKUSKIZUNA

18:30. Anitz dantza taldearen
ikuskizuna. LH3tik aurrerako ikas-
leak. Gonbidapenak liburutegian
jaso daitezke. Abraham Olano ki-
roldegian izango da.

ASTEASU
EKITALDI SOLIDARIOA

18:00. Kahoot! erraldoia. Lagun-
tzak Irrineta proiekturako izango
dira.

IRURA
TAILERRA

Autodefentsa feminista tailerra,
Emagin elkartearen eskutik. Eus-
karaz, emakumeentzat, gonbida-
pena eskatzen du, Irura Moretuz
talde feministak antolatuta. 10:00-
14:00 eta 15:00-19:00 artean.

TOLOSA
TOLOSATZEN ESKOLA IREKIA

Goiz pasa. Sasien gainetik, ho-
deien azpitik txango gidatua, Uz-
turre magaleko hariztira.
Ingurumen astearen barruan, Na-
turtzaindiako Jon Zulaikak gida-
tuta, txangoa egingo da,
Tolosako baso-berritze naturala-
ren prozesua bertatik bertara
ezagutzeko. 

OSTIRALA
EKAINAK 11

AMASA-VILLABONA
TAILERRA

16:00. Informazioa, orientazioa
eta aholkularitza dohainik. Men-
deko pertsonei gizarte-erakunde-
etan gizarte eta osasun-arreta
emateko profesionaltasun ziurta-
giria. Ikasi zaintzeko kanpainaren
barruan. Subijana etxean.

ANOETA
SARI BANAKETA

09:00. Ipuinen kontaketa-saioa,
Kontukantoi taldearekin, Mikela-
sagasti auditorioan. 
11:30. Hizki-Marrazki ipuin ma-
rraztuen lehiaketako sari-bana-
keta, Abraham Olano kiroldegian.

ALEGIA
EMANALDIA

19:00. Sutarri dantza taldeak
emanaldia eskainiko du, eskolako
jolastokian.

BERROBI
KULTURALDIA

Ostiral eta larunbata. Txalo talo
herriko antzerki taldearen Balkoi-
tik balkoira antzezlana eskolan.
Ostiralean, bi saio: 19:00 eta
20:00. Larunbatean, hiru saio:
18:00, 19:00 eta 20:00. Izena
ematea beharrezkoa da.
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AGENDA

TOPAKETAK

10:00. Genero berdintasuna eta
inposatutako maskulinitateak to-
paketak. 
10:00-13:00. Gizonentzako taile-
rra. Gizonon zaurgarritasuna alda-
ketarako giltzarri. Asier Baglietto
Gabilondo eta Jokin Beristain
Lopez de Zubiria. Kultur etxean.
16:30-18:30. Tailer mistoa. Zer eta
nola egin dezakegu gizonok ber-
dintasunerako bidean?. Ibai Fres-
nedo (Hiruki Larroxa). Zerkausian.
19:00. Amaia Agirre, Bixente Go-
rostidi eta Ekaitz Goikoetxea ber-
tsolariak, Zerkausian. 
Bigarren hezkuntzako eskolako
lanen erakusketa Zerkausian. 
Izen-ematea: 670 229 812. 
TXAPELKETA

17:30. Uztai txapelketa handia.
Marques de Saka, Eulogio Mateo.
Sarrerak: 10 euro. Zezen plazan.
KONTZERTUA

Viva Belgrado taldearen kontzer-
tua, Bonberenean, bertan behera
gelditu da. Sarrerak erosi dituzte-
nei dirua bueltatuko zaie.

ZIZURKIL
IRAKURKETA EMANALDIA

Idazmen tailerreko ikasleen irakur-
keta emanaldia, Plazida Otaño li-
burutegian. 

IGANDEA
EKAINAK 13

ALTZO
SEGA TXAPELKETA

11:30. Almitza Sega Elkarteak
Euskal Herriko bakarkako sega
liga. 

ANOETA
DANTZA-MUSIKA IKUSKIZUNA

18:00. Pyrene 430 dantza-musika
ikuskizuna. Gonbidapenak liburu-
tegian eskuratu daitezke. Abra-
ham Olano kiroldegian izango da.

BERROBI
KULTURALDIA

09:30. T2T eta T3T lasterkariak
animatzeko irteera Ibinera, IKK-ek
antolatuta. Plazatik. 
18:00. Herriko dantzarien emanal-
dia, plazan. La otra calle taldearen
kontzertua.

LARRAUL
IRTEERA

08:00. Herniora irteera eta bertan
ekintzak, Mattin gizarte abentura-
ren eskutik. Hiru euroko kostua
izango du. Izen-ematea Larraulgo
liburutegian edo Mattin liburu
dendan.

TOLOSA
T3T

09:00. T3T mendi maratoia eta
T2T mendi maratoi erdia. Triangu-
loa plazatik.

ASTELEHENA
EKAINAK 14

BERROBI
TXAPELKETA

16:00-20:00. IV. Atzeko txokoko
esku pilota txapelketa.

TOLOSA
ZINE FORUMA

19:00. El circulo dokumentala
proiektatuko dute. Maskulinita-
teak eta gizon taldeak proiektua-
ren barruan. Izen-ematea: 670
229 812. Kultur etxean.
KONTZERTUA

19:00. PerkuSIX taldearen kon-
tzertua, Karlos Alcalaren zuzen-
daritzapean. Eduardo Mokoroa
musika eskola. Oier Gibelalde,
Ander Zubeldia, Axier Olano,
Mario Goikoetxea, Manex Goros-
tegi eta Bittor Arostegi. Zerkau-
sian.

ZIZURKIL
ERAKUSKETA

Ez da nire gorputza zure begirada
baizik erakusketa, Plazida Otaño
liburutegian.

ZINEMA

DRUK (OTRA RONDA)

Larunbata, igandea eta 
astelehena (19:30).    

Amasa-Villabona, Gurea. 

NUR HERENSUGEAREN 

TENPLUA 

Igandea (12:00).  
Amasa-Villabona, Gurea. 

CRUELLA 

Larunbata, igandea eta 
astelehena (19:00). 

Tolosa, Leidor.

OHARRA. Aldizkaria inprentara
bidaltzerako indarrean zegoen
eskualdeko agenda da hona-
koa. Jakina denez COVID-19ak
unean uneko aldaketak sortu
ditzake.
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GITARRA 
ZAHARTXO 
BATEN MEMORIA

Josu Artutxa Dorronsoro

J oxe Mari Iparragirre olerkari, abeslari eta

musikagile urretxuarra jaio zela 200 urte

bete ziren iaz; zehazki, 2020ko abuztua-

ren 12an. 2018rako, ordea, efemeridean

pentsatzen jarria zen Urretxuko Udala, eta urteu-

rren berezi hartarako Iparragirreri buruzko konposi-

zio bat egitea proposatu zion Gorka Hermosa herri-

ko akordeoi jotzaile eta konpositoreari. Horrela sor-

tu zuen Iparragirre 200 urte, Urretxutik mundura

obra. «Iparragirreren eta nire obra ezagunenak uz-

tartu nituen, bere hitzak erabiliz, nire bizitza konta-

tuz», azaldu du Hermosak.

Iparragirreren ibilbidea ezagutu duten herrita-

rrek, musikari handia izan dela aitortu arren, gora-

behera handiko pertsonaia bat izan dela diote. Her-

mosak, ordea, aitortu du Iparragirre miresten duela.

«Gure musika, euskal musika herrikoia, mundu guz-

tian zehar zabaldu zuen, eta leku guztietako in-

fluentziak ekarri zituen hona. Erromantizismoko fi-

gura erromantikoaren prototipoa da, bohemioa,

kultura handikoa, eta garaiko ezaugarri guztiak be-

tetzen zituena. Ez dira asko munduan gisa horreta-

ko oihartzuna lortu duten artista herrikoiak. Bere

melodia indartsuekin, askoren bihotzetara heltzea

Gorka Hermosa urretxuarrak prestatutako ‘Iparragirre 200 urte, 
Urretxutik mundura’ ikuskizuna izango da, 19:00etan, Leidorren. 
Tolosako Hodeiertz abesbatzak ere parte hartuko du Iparragirreren 
bizitza bere kantuen bidez ezagutzeko aukera eskaintzen duen obran.
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lortu du. Orain, gainera, 200 urte beranduago, bera-

ri buruz ari gara hizketan».

Iparragirreren etxetik 150 metrotara jaio zen Her-

mosa, kale berean. «Ikastolarako joan-etorrietan,

bere etxearen aurretik pasatzen nintzen, eta beti

eduki dut zor handi bat bere musikarekin zerbait

egiteko. Enkargu honi esker, posi-

ble izan da», nabarmendu du. «Ikus-

kizun honetan, baina, gitarraren or-

dez, akordeoia da instrumentu prin-

tzipala. Hala ere, paralelismo ugari

topatzen ditut bion bizitzetan. Gure

instrumentuari lotuta bizi izan gara,

txikitatik joan gara herritik kanpora

bizitzera, kanpoan egin dugu gure

bizitza artistikoaren zati handi bat»,

gaineratu du urretxuarrak.

Ezberdina, orain arte ikusi gabekoa

Irailean estreinatu zuten Urretxutik mundura ikuski-

zuna, Donostiako Trinitate Plazan; aurrerago, Urre-

txun saio bat eskaintzekoak ziren, baina pandemia-

ren ondorioz, bertan behera utzi behar izan zuten.

Aurten, ordea, jarraipena ematen ari zaie proiektua-

ri, eta gaur, lehen aldiz ariko dira eskualdean.

19:00etan hasiko da saioa Leidor aretoan, eta Her-

mosarekin batera, Marina Pardo mezzosopranoa,

Blanchard Strings orkestra eta Tolosako Hodeiertz

abesbatza ariko dira oholtza gainean.

Donostiako estreinaldian, Easo

abesbatzarekin aritu ziren Hermosa

eta gainerako musikariak. Gaurko-

rako ordea, Hodeiertz abesbatzare-

kin batera aritzea, «aukera bikaina»

iruditu zitzaion Hermosari. «Berezia

eta interesgarria izango da Iparra-

girreren kantuak ikuspegi moderno

batetik abestea. Gainera, ohore

handia da Gorka bezalako musikari

bertutetsu batekin kolaboratzea»,

azaldu du Enrike Azurza koruko zuzendari tolosa-

rrak. Bere aldetik, Hermosak nabarmendu du «luxu

bat eta gozamen hutsa» dela Enrike Azurzarekin lan

egitea. «Aspalditik nuen gogoa Euskal Herriko

abesbatzen panoraman garrantzi handiko pertsona

batekin proiektu bat elkarbanatzeko».

«Jenio bat izan zen
Iparragirre; euskal
folklorearen sor-
tzaileetako bat, eta
euskal kantu hilez-
kor askoren egilea»
ENRIKE AZURZA

AGENDA
G

aurko ikuskizunaren entsegu orokorreko une bat.H
O

D
EIERTZ A

BESBATZA

a026-029_ataria_Maquetación 1  2021/06/09  14:29  Página 2



28

Antolatzaileek aitortu dutenez, elkarlanean egin-

dako prestaketa prozesua «oso aberasgarria» izan

da, eta beraz, emaitza ere horrenbestekoa bada,

oso pozik egongo direla aurreratu dute. «Ikuskizun

ezberdin bat izango da, erakargarria, orain arte Lei-

dorren eskaini ez dena», adierazi du tolosarrak.

Zazpi mugimendu eta Gernikaren hiru bertsio 

Gaurko ikuskizunean, publikoak Iparragirre nor izan

zen ezagutzeko «aukera ederra» izango duela au-

rreratu du Azurzak. «Jenio bat izan zen, euskal fol-

klorearen sortzaileetako bat, eta euskal kantu hilez-

kor askoren egilea». Tolosa, gainera, herri garrantzi-

tsua izan zen urretxuarraren

bizitzan, eta beraz, zuzendariak

argi du gaurkoa «erronka ezin

aproposagoa» izango dela.

Obra ezberdinez gozatzeko au-

kera izango dute Leidorrera berta-

ratzen direnek. «Iparragirreren

kantuen beste interpretazio bat

izango da, gonbidatu ezin hobee-

kin landutakoa. Bere musikari buel-

ta bat eman, eta beste ikuspuntu batetik ulertaraz-

ten saiatuko gara», adierazi du musikari urretxua-

rrak. Berak egin ditu ikuskizuneko abestien molda-

ketak. Aurreratu duenez, interpretazio klasikotik al-

denduko badira ere, publikoak erraz antzemango

ditu Iparragirreren kantuak.

Iparragirreren fazeta guztiak erakusten dira, hain-

bat mugimendutan banatuta. «Batetik, bere herria-

rekiko atxikimendua ikusiko dugu; bestetik, gitarra

hartuta, han eta hemen nola ibili zen; ondoren, gal-

tzaileen alderdian aritzea nola egokitu zitzaion; ja-

rraian, umorerako zuen joera ezagutuko dugu; eta

bere bikote Angelari eskainitako mugimenduan, eu-

ren arteko erlazioan eta maitasu-

nean sakonduko dugu», azaldu du

Hermosak.

Akaso, amaierako mugimendua

izango da bereziena urretxuarra-

rentzat. «Gernikako bonbardake-

tari buruz sortu nuen kantua eta

Iparragirreren Gernikako arbola

uztartuko ditugu; bere Gernika,

XIX. mendekoa, eta nirea, XX. men-

AGENDA

«Iparragirreren kan-
tuen beste interpre-
tazio bat izango da,
bere musika beste
ikuspuntu batetik
ulertarazteko»
GORKA HERMOSA

Iparragirre gogoratzeko egindako erraldoia, m
usikaria

jaio zen etxearen aurrean.G
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Urretxuko bizardun abila

M ila zortziehun eta hogeiko abuztuaren

12an jaio zen Joxe Mari Iparragirre Balerdi

euskal abeslari, olerkari eta musikagilea,

Urretxuko Kale Nagusiko Altzola etxean.  1833an,

Lehen Karlistaldia piztu zenean, osabaren etxera

ihes egin zuen, gurasoei ezer esan gabe. 1834an,

karlisten gudari talde batean sartu zen, Gipuzkoako

lehen batailoian, eta hurrengo urteetan, hainbat al-

diz zauritu zen, gudu ezberdinetan.

40ko hamarkadan, Frantziara joan zen, eta jaun-

txo baten babesa izateaz gain, Caroline Duprez

abeslariarekin jardun zuen musika eta kantua ikas-

ten, horretarako zituen berezko dohainak jorratzen.

1848an, frantziar agintariek erbesteratu egin zuten,

1848ko iraultzen giro nahasian jendaurrean Marsei-

llesa abestu zuelako. Europan barrena ibili ondoren,

zigorrik gabe sorterrira itzultzea proposatu ziote-

nean, eta Madrilera joan zen. Bertako San Luis kafe-

tegian abestu zuen lehen aldiz, 1853an, bezperan

konposaturiko Gernikako Arbola.

1855ean, Euskal Herrira itzuli zenean, preso sartu

zuten Tolosan, bere abestiek herriarengan pizten

zuten sentimendu biziagatik. Kartzelan bertan, ama

gogoan zuela, Nere amak baleki zortzikoa idatzi

zuen. Berriz erbesteratu zen Espainiara, baina be-

rriz itzuli zen Euskal Herrira. Orduan, Angela Kere-

29

dekoa, bateratuko ditugu. XXI. mendeko Gernikak

ere bere lekua izango du. Izan ere, Jon Maia bertso-

lariak errezitazio bat prestatu du, Gernikaren figura

edo metaforaren inguruan, mende honetako euskal

kulturarekiko begirada sakon batekin». Ikuskizuna

borobiltzeko, Zibilak esan naute eta Gernikako ar-

bola interpretatuko dituzte, era tradizionalagoan.  

Kontzertuan zehar, gainera, Enrike Azurzaren

anaia Davidek moldatutako kantu bat abestuko du

Hodeiertz abesbatzak, musikarien laguntzarik

gabe. «Iparragirreren testu batetik abiatuta, Tolosa-

AGENDA

ri buruzko kantu bat egin du, habanera erritmoan, eta

estreinakoz abestuko dugu», esan du zuzendari tolo-

sarrak. Estreinako aldia izango ez bada ere, kontzertu

honek badu beste berezitasun bat, aspaldiko partez

oholtzara itzuliko baita Hodeiertz. «Orain arte geldirik

egon gara, entseatu ezinik. Oso urte zaila izan da, eta

itxialdiaren ondoren, hau izango da eskainiko dugun

lehen kontzertua. Ohore handia izateaz gain, presio

apur bat ere izango dugu, ahotsak entrenatu gabe

daudelako. Hala ere, pozik gaude, berriro ere elkarren

ondoan kantuan aritzeko aukera dugu eta».

xeta alegiarra eza-

gutu zuen. Beran-

duago, Argentina-

ra alde egitea eta

han berarekin ez-

kontzea proposa-

tu zion Iparragi-

rrek, eta zazpi

seme-alaba izan

zituzten: Benigno,

Frantziska, Ange-

la, Luzia, Juan, Fe-

lisa eta Dominga.

«Angelak meritu

ikaragarria izan

zuen, zailtasunak

zailtasun, familia

aurrera ateratzea

lortu zuelako», na-

barmendu du Hermosak.

1877an, haren omenez antolatutako kontzertu bat

aitzakia izanik, sorterrira itzuli zen. Gero, ordea, es-

kean ibili zen, inoren laguntzarik gabe, herriz herri

kantuan arituz. Itsasoko baserri batean aurkitu zuen

aterpea, harik eta 1881eko apirilaren 6an, euripean

lo egin ondoren, pneumoniaz hil zen arte.
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Eguraldi ederra izango dugu. Goi-
zean hodei batzuk ikusiko ditugu,
baina eguerdirako xurgatuko ditu
eguzkiak eta eguraldi eguzkitsua
geratuko da. Arratsaldean bero-
hodeiren bat garatuko da, baina
ez du ekaitzetara joko. Azken or-
duetan berriz ere hodei baxu ba-
tzuk agertuko dira. Haizeak ipar-
ekialdetik ahul joko du eta tenpe-
ratura antzeko balioetan
mugituko da, balio altuenak 25-26
gradutan errendituko dira.

LARUNBATA
Uda-sasoiko giroa. Goizean hodei
batzuk agertuko dira, baina goiz
erdi edo eguerdirako eguzkiak
erabat xurgatuko ditu eta eguraldi
eguzkitsua geratuko da. Arratsal-
dean bero-hodeiak garatuko dira,
baina ez du ekaitzetarako joerarik
hartuko eta giroa lasaia izango da.
Haizeak ipar-ekialdetik jotzen ja-
rraituko du eta tenperatura zer-
txobait igoko da, 26-28 gradutan
joaz goia.

IGANDEA
Giro beroa. Goizean goizetik egu-
raldi eguzkitsua nagusituko da.
Soilik zeruan goi-hodei bakan ba-
tzuk ikusiko ditugu. Arratsaldean
bero-hodeiak haziko dira, baina
ez du ekaitzetarako joerarik izan-
go eta eguraldi lasaia izango da.
Haizeak goizean hego-ekialdetik
joko du, arratsaldean ekialdekoa
finkatuko delarik eta tenperatu-
rak gora egingo du, bero handi
xamarra izango delarik. Maximo-
ak 30-32 gradutan errendituko
dira.

EKAINAK 11, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu. 
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

EKAINAK 12, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu. 
Korreo kalea, 2. 943 67 01 28.

EKAINAK 13, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Jesus M. Etxebeste. 
Gernikako arbolaren lorategiak, 3. 
943 65 10 40.

EKAINAK 14, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74.

FARMAZIAK

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

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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