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IRITZIA

B i aldiz pentsatuz gero azken hitzek ez

dute lehendabizikoek edo tartekoek bai-

no garrantzia handiagoa. Baina behin

pentsatzea nahikoa lan ez balitz bezala

ezin hasiko gara gainera bitan pentsatzen. Horregatik

emozionatzen gaitu txikiaren lehendabiziko hitzak

eta ipuin oso bat eraikitzen dugu haren inguruan, si-

netsi dezan berezia eta bakarra dela. Inork ez duela

ama edo aita hark bezala esaten. Denok gara bereziak

eta bakarrak, lehen hitzak oso antzekoak izan arren.

Ez engainatu. Edo bai, nahiago izanez gero, baina

egiatik kontatzen denera aldea dagoela jakinda.

Lerroak argitaratzen dira jende ilustreen azken hi-

tzekin. Inork ez du lehen hitzak zerrendatzeko lanik

hartu, nik dakidala. Ez litzateke hain entretenigarria

izango. Lehendabizikoak gertukoenentzat dira, (hitz

soil bat poesia da hala entzun nahi duenarentzat); az-

kenekoak, munduarentzat. Irakurri dut nonbait azken

hitzak jasotzeko ohitura Grezian hasi ote zuten, bizial-

di hau ondo amaitzea, hitz egokiz despeditzea, hu-

rrengo bizitzarako urrats garrantzitsua zelakoan.

Gaur egun, azken hitzen zerrendak literatura dira,

eta irribarrez irakurtzen dira gehienak. 

Azken hitzak azkenekoak direla jakin behar du au-

rrena dagokionak. Eta hori ez da beti posible izaten.

Heriotzak bat-batean eta inpentsan harrapatuz gero,

ostia edo joder baino hitz gehiago botatzeak lan ne-

keza dirudi. Badatorrela jakitun izanez gero, barrena

behar du pertsonak, eta ez nolanahikoa, zain dagoen

bitartean hitz egokiak pentsatu, eta azken arnasaren

unean esateko. Ez da ezinezkoa. Irudika dezaket bat

edo beste azken momentuan inoiz ez ahazteko mo-

duko zerbait esaten. Errazago ordea, egoera baretuko

dion zerbait eskatzen, izan botika edo laguntzeko ko-

munera.

Gogo onez irakurri dut bere azken hitzak jasotzeko

asmoz inguratu zitzaiona haize hartzera bidali zuela

Marxek «azken hitzak ordura arte nahikoa esan ez du-

ten ergelentzat» direla argudiatuz. Edo Hegelek, ko-

leraz gaixotuta, alboan zuen ikasleari esan ziola: «Zuk

beste inork ez nau ulertu... eta ez duzu ezer ulertu».

Denen artean belarriak gozatzen dizkidana, ordea,

Pancho Villaren inguruan sortutako kondaira da. Tiro

egin zioten eta hartatik ez zela aterako jabetu omen

zen berehala. Lurrean etzanda, jendez inguratuta,

bati paparretik heldu eta makurtu arazi omen zuen.

Jarraitzaileak harrituta, ulertu ezinik zergatik aukera-

tu zuen gizon hura, eta ez gertuko leialen bat azken

hitzen hartzaile. Kazetari bat omen. Hari agindu

omen zion: «Idatz ezazu azken unean zerbait sakona

esan nuela». 

ARANTXA ITURBE
IRRATILARIA

Azken hitzak

Heriotzak bat-batean eta
inpentsan harrapatuz gero,
‘ostia’ edo ‘joder’ baino
hitz gehiago botatzeak 
lan nekeza dirudi
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OROIGARRI 
ONENAREN BILA
Iaz egiterik izan ez bagenuen ere, aurten berriro antolatu dugu Udako

Argazki Lehiaketa. Eskualdeko herritarrek, irailaren 19a baino lehen 
bidali beharko dituzte udan zehar ateratako irudiak; irailaren 21ean 
hasiko da bozketa, eta urriaren 8an jakinaraziko ditugu saridunak

Erredakzioa

B este urte batez, Udako Argazki Lehiaketa

jarri du martxan TOLOSALDEKO ATARIA-k.

Gaurtik hasi, eta irailaren 19ra bitarte, nahi

adina argazki bidali ditzakete herritarrek,

betiere, Tolosaldean bizi badira edo eskualdearekin

lotura badute. Gainera, irudia bidaltzen duena izan

beharko da argazkiaren jabea, eta beste inon argita-

ratu gabea izan beharko da. Argazkiak Ataria.eus

webgunean lehiaketarako egindako aplikazioaren bi-

dez bidaliko dira, eta webgune berean egongo dira

ikusgai, lehiaketarako sortuko dugun argazki galerian.

Webgunean ez ezik, ATARIA-ko artxiboan ere gorde-

ko dira irudiak, eta antolatzaileak beretzat gordeko

du jasotako lanak publikatzeko eskubidea. Lehiaketa

honetako parte-hartzaileak, bidalitako lanen jabe den

neurrian, lanak erabiltzen eta jendaurrean erreprodu-

zitzen utziko dio ATARIA-ri, euskarri inprimatuan edo

interneten, betiere, egilearen izena adieraziz.

Bestetik, bidali beharreko irudiek hainbat ezaugarri

bete beharko dituzte, hala nola, 30x20 zentimetroko

gutxieneko tamaina, koloretan zein zuri-beltzean iza-

teko aukera, kalitate aldetik, gutxieneko bereizpena,

eta 2021eko udako argazkiak izatea. Argazkiarekin

batera, egile bakoitzak bere izen-abizenak, harrema-

netarako telefonoa eta helbide elektronikoa adierazi

beharko ditu; Atarikidea izanez gero, izenarekin bate-

ra jarri beharko du bere harpide zenbakia.

Behin argazkiak jaso ondoren, irailaren 21ean hasiko

da bozketa, arestian aipatutako webgunean; urriaren

6ra bitarte egongo da botoa emateko aukera. Argazki

irabazleak eta horien egileak urriaren 8an jakinarazi-

ko ditugu, ATARIA astekarian, ATARIA IRRATIAn (107.6 fm)

eta Ataria.euswebgunean.

Sariei dagokienez, zorioneko hiru partaide izango

dira. Epaimahaiaren saria jasotzen duenak, Opari

Bonu Orlegia izango du; bi lagunentzako bi gaueko

egonaldiaz gozatu ahal izango du, gosari eta guzti,

Nekatur Nekazalturismo Elkartearen eskutik.

Ataria.eus-eko erabiltzaileen saria lortzen duenak, bi

lagunentzako otordua irabaziko du, Bidania-Goiazko

Bailara jatetxean. Azkenik, Atarikideen Saria ere izan-

go da; produktu kosmetikoekin osatutako Lixoneren

bi saski zozkatuko dira parte hartzen duten Atarikide-

en artean.

UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA

IRAGARKI LABURRAK

Lan eskaintza. Zerbitzari bat behar da. Interesatuek
deitu 647 446 363 telefono zenbakira.
Lan eskaintza. Tolosako Casa Julian jatetxean zerbitzari
bat behar dugu. Interesatuek bidali zuen curriculuma
‘lan eskaintza’ erreferentziarekin helbide honetara:

casajulian1951@gmail.com.
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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Josu Artutxa Dorronsoro

Gaur egun Elduainen bizi bada ere, asiarra da jaio-

tzez Pedram Yazdani Hejazi (1979, Iran) argazkilari

eta bideogilea. Pasioz bizi du bere ofizioa, eta argaz-

kilaritzari esker asko ikasi duela dio. Udako Argazki

Lehiaketari begira, aholku eske jo dugu beregana.

Nondik datorkizu argazkiak egiteko zaletasuna?

1998an egin nituen nire lehen argazkiak, trenez

egindako bidaia batean, nire amak oparitutako ka-

merarekin. Gero, sei hilabeteetarako Indiara joan

nintzen, eta bertan ere argazkiak egiten aritu nin-

tzen. Inoiz ez dut une horietan bezainbeste gozatu

argazkilari modura, argazkiak pentsatu gabe egiten

nituelako, intentzio jakin bat izan gabe eta askata-

sun osoz.

Argazkilari profesionala kontsideratzen zara?

Ez nuke esango kontsideratze kontua denik. Ni ar-

gazkilaritzaz bizi naiz, eta beraz, profesionala naiz.

Beste kontu bat da, profesionala izanik, ona ala txa-

rra izatea. Hala ere, profesionala izateko ez da beha-

rrezkoa argazkilari oso ona izatea.

Zein argazki mota egiten duzu?

Zazpi urte nituela, Irandik Madrilera joan nintzen. Te-

lekomunikazioko ingenieritza-ikasketak egin nituen

bertan, baina neure burua arlo horretan ikusten ez

«Pentsarazten duten irudietan dago
argazkilaritzaren benetako balioa»

PEDRAM YAZDANI HEJAZI 
ARGAZKILARIA ETA BIDEOGILEA
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ELKARRIZKETA

nuela ohartu ondoren, fotokazetaritzan espezializa-

tzeko masterra burutu nuen, Danimarkan. Hasieran

ez ninduen batere erakartzen, baina gerora, ikaraga-

rri ikasi nuen. Oso interesgarria izan zen.

Argazkilari bezala hasi nintzenean, egiten nituen bi-

daietako irudiak egiten hasi nintzen, baina gero, foto-

kazetaritzari heldu nion. Gizartearen egoera nolakoa

den aurkezteko balio dute; eskaera handiko lana da,

baina aldi berean, asko betetzen nau. Orain esango

nuke beste mota bateko argazki asko fotokazetaritzan

oinarritzen direla, horren adierazgarri dira behintzat.

Eta nolakoak dira zure gustukoenak?

Pentsarazten duten irudiak. Hor dago argazkilaritza-

ren benetako balioa. Hausnartzeko bidea ireki deza-

la, erakutsi dezala egileak argazkia egin aurretik ere

asko pentsatu behar izan duela.

Ba al dago irudiren bat, orain arte egin ez duzuna,

eta egitea gustatuko litzaizukeena?

Argazkilariok bizitza osoa igarotzen dugu argazki ja-

kin bat egin nahian. Buruan izaten dugu, eta zorio-

nez, ez duzu inoiz egiten, bestela ez luke ondorenik

izango. Errealista izanda, naturarekin eta ingurume-

narekin lotutako argazki gehiago egitea gustatuko

litzaidake, batez ere, biologia arlokoak. 

Zer behar du argazki batek, ona izateko?

Argazkilaritza alor subjektiboa da. Ez zait iruditzen

edozein argazki ona edo txarra denik. Niri ona irudi-

tu ahal zait, baina beste norbaiti agian ez. Begiradak

harrapatzen dituen modu batera argiztatuta egotea,

laukiratze interesgarria izatea edota informazio

gehigarri baliotsua gordetzea. Horietako faktoreren

bat izan beharko luke. Halaber, soiltasuna ere oso

ederra da askotan.

Ona, polita, egokia... ez da erraza zehaztea, ezta?

Hori da. Horregatik, epaimahai bat izaten da lehiake-

tetan. Berak erabakiko du zein den argazki irabazlea,

baina arrazoi ezberdinengatik.

Zein faktore da garrantzitsuena irudi batean?

Bat bera ere ez, eta denak. Enfokatu gabe, ezohiko

argiztapenarekin edo laukiratze arraroarekin egon

daiteke, eta era berean, zoragarria izan. Une jakina

aukeratzea da garrantzitsuena. Oporren kasuan, zer-

bait gertatzen ari dela erakusten dutenak dira adibi-

de onena. Oporretan ere, irudiak egin beharra eska-

tzen ez duten une asko izaten dira, interesgarriak

izanda ere, oroimenean gordeta geratzen direlako.

Urteko zein garai edo sasoi izaten da aproposena

argazkiak ateratzeko?

Pertsonalki, oso gustuko dut egunsenti edo ilunaba-

rreko argia, eguzkiaren argia alde batetik sartzen de-

lako, eta beraz, itzalak ere leunagoak direlako. Ondo-

rioz, negua aukeratuko nuke, eguzkia ez delako orain

bezain goian egoten.

Amaitzeko, zein aholku emango zenizkieke gure ar-

gazki lehiaketako partaideei.

Sortzaileak izan daitezela, eta inspiratu daitezela

beste argazkilari batzuetan. Baina batez ere, lehiake-

tan pentsatu gabe egin ditzatela irudiak, eta goza

dezatela momentuaz, argazki bat nahi duzulako egi-

ten duzunean gozatzen duzu-eta gehien.

Alberto Oiarzabal 
Arsuaga

Ikastolako gurasoa

LASKORAIN IKASTOLAKO
kideen izenean

TOLOSA, 2021eko uztailaren 23an
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BASO ERTZETIK

Animalien 
kontu-zaharrak

Gure gizarte hau kontu-zahar eta istorio txi-

kien gizartea izan da betidanik. Kontu-zaha-

rrak, sukalde ertzetan edo mahai buruetan

jaiotzen dira, pertsona helduenek kontatzen dituzte

eta nola ez, beti bada animalia bat tartean. Ahoz aho,

sukalde ertzetik, belaunaldiz belaunaldi pasa dira

kontu-zaharrak, gaur egungo sare sozialak baino

geldoago, baina berezko goxotasun horrekin. Eta gu,

kontu-zahar eta animalia zale garenez... hemen tar-

tean animaliak dituzten kontu-zahar batzuk. 

Nire aitona zenak kontatzen zuen, Tolosako feriatik

bueltan altzotar bat omen zetorrela, asto berria erosi

eta berau leporaino kargatua. Altzon gora aldapa

ugari eta... astoak pott-egin omen zuen, ez aurrera

eta ez atzera geratuz. Altzotarra erabat haserre asto-

ari tiraka jardun omen zen eta ezer lortu ez. Bidean

gora beste altzotar bat laguntzera etorri omen zi-

tzaion, bere baratzean bildu berri zuen piper oso min

bat eskuan zuela, eta nola ez, astoari piper erdi bat

atzealdetik sartzearen ideia paregabea eman zion.

Astoaren jabeak, etxera iritsi nahi eta, halaxe egin

omen zuen. Astoa noski, atzea erabat minduta, edo-

zein gizaseme-alabak egingo genukeen bezala ziztu

bizian joan omen zen jabea atzean utziz. 

Astoaren jabeak, bere asto berria eta zama guztia

galtzeko beldurrez, galtzak jaitsi eta geratzen zitzaion

piper erdia bere atzealdean sartu omen zuen, astoak

adinako abiadura lortu eta Altzo muinoko elizaren pa-

rean bera harrapatzea lortu omen zuen. Ez ziren garai

makalak piperrak ereiteko! Ordenagailuarekin astoak

eta gizon gizagaixoak egindako distantzien kalkuluak

atera ditut eta dudarik gabe eta kontu-zahar hau egia

bada… piper hau izan liteke aurtengo joko olinpikoeta-

rako atletismoko dopping ekologiko berria. 

Astoak betidanik izan dira gizartearen bidelagun,

egiten zuten lan paregabeagatik baserrietan, ez da

harritzekoa beraz, beraiei buruz kontu-zahar mordoa

izatea gurea. Bada astoekin otutako kontu-zahar bat

ezinegona sortzen didana. Baserritar bat Altzotik Li-

zartzara joan omen zen astoa eta behia hartuta,

behiarekin egindako tratu bat ixtera. Behiarekin tra-

tua itxi ostean, hura erostunari utzi eta diruaren zati

bat tabernan gastatu zuen. Tabernetan nonbait den-

bora azkar joaten omen da eta tabernatik irten zene-

rako iluntzen hasita omen zegoen, eta astoaren gai-

nean jarri eta mendiz mendi Altzora bueltan abiatu

omen zen. Negu gorria zen eta azkar ilundu omen

zuen eta gauak, hotzak eta elurrak baso baten erdian

harrapatu omen zuen. Bidearen erdia egin zuenean,

urrunean otsoen uluak entzun omen zituen. Astoari

«aida!» esan eta erritmoa azkartu zuen. Uluak gero

eta gertuago entzuten zihoan heinean gizon gizagai-

xoa erabat larritu omen zen eta etxerako gutxi falta

zela, eta uluak gero eta ugariagoak eta gertuago

zeudela ikusita, astotik jaitsi, astoa zuhaitz bati lotu

eta lasterka etxera joan zen, otsoen gau horretarako

menua prest utzita. Hurrengo goizean etxe atarian,

astoaren arrantza entzun omen zuen, bezperan lotua

utzi zuen astoa etxera bueltatu zen inongo kalterik

gabe. Gizona pozez, astorenagana hurbildu eta «eto-

rri haiz politt hori…» esan omen zion, gozoki atzeal-

dea igurtziz. Baina astoak, bezperan gertatutakoa

gogoan edo… berebiziko ostikoa jo eta begi bat atera

omen zion gizonari. Astoak mendekua hartu zuen. 

JON ANDER 
GALARRAGA
BIOLOGOA 
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BASO ERTZETIK

Sugeak, kontu-zaharretan errege-erregina

Badira beste animalia batzuk, gure kulturan amorru

berezia diogunak, hauetako bat sugeak dira. Benetako

baserritar peto baten bibliaren lehen orrialdean hau

dio: «Belarretara zoazenean eta lurrean hankarik ga-

beko animalia bat arrastan ikusten baduzu, akaba eza-

zu segituan». Berdin dio suge gorbataduna izan, zirau-

na, suge gorrian, eskulapioren sugea, ezkilara sugea…

denak dira itxuraz arriskutsuak, ustez pozoitsuak eta

akabatu egin beharrekoak! Zergatik? Sugeek botere

ezkutuak dituztelako aitzinetik… Bada kontu-zahar bat

behin eta berriz kontatu didatena: sugeak hegaztiak

hipnotizatzeko gai dira. Jende askoren lagun baten

ezagun batek ikusi omen du sugea larre erdian zutik

jarrita, bere aurrean airean pausatuta hegazti bat era-

bat liluratuta duela. Hegazti gaixoa sugearen hipnosi-

tik ateratzeko modu bakarra, hegaztia eta sugearen

artetik makil bat pasatzea omen da, erremedio honek,

loturik mantentzen dituen kate hipnotikoa eten egiten

du eta hegaztiak segituan alde egiten omen du, bere

barrenean «earra pasa zaidak!» esanez. 

Ez dakit gertaera hau ikusi dutenek ere, aurrez ez-

tarritik edari hipnotiko bat sartu ote duten ala ez,

baina behin baino gehiagotan kontatu didaten kon-

tu-zaharra izan da, hori bai, inoiz ez dut zuzeneko

testigu bat topatu, beti zen lagun baten ezagunaren

lagunaren lehengusua. 

Ukuiluetaraino

Eta gure suge maiteekin jarraituz, agian nire kontu-

zaharrik gogokoena... protagonistak: behiak eta,

nola ez, sugeak. Honela hasten da: «Behiak jeztera

zoazenean eta titiburu batetik ez bada esnerik atera-

tzen, suge batek edan duelako da». Askotan entzuna

dut eta gazte-gaztetik liluratuta nauka. Irudikatu

momentu batean egoera. Gaua da, baserria lotan

dago, guztia isilik, ukuiluan behiak zutik, azken bela-

rrak hausnartzen. Ukuilu guztietan bezala, iluna eta

usain eta bero berezi hori dago airean. Bat-batean,

arrastaka ukuiluko ate erdi irekitik suge bat sartzen

da, kontu-zaharretako suge guztiak berdinak eta

arriskutsuak direnez berdin dio zein suge mota den,

nahiz eta gurean zehazki hamaika suge espezie ditu-

gun. Suge hau badoa arrastan eta behi baten hanka-

ra iristean, honen inguruan kiribildu eta gorantza

igotzen hasten da. Behin izter ingurura iristean, su-

geak ahoa ireki eta zekor jaioberri bat baliran titiburu

bat hartu eta esnea edaten hasten da. Behia ezeroso

sentitu da eta aztoratzen hasi, da eta marru pare bat

botatzen ditu. Erdi lo zegoen baserritarrak ukuiluan

zaratak entzun ditu, kandela bat piztu, bere ohe al-

boan kuttunki gordetzen duen makila hartu, ohetik

altxa eta ukuilura doa ea zer den ikustera. Ukuiluko

atea ireki bezain laster tripa esnez beterik duen suge

bat ateratzen da ziztu bizian eta baserritarraren han-

ka artetik igaro ostean, ospa egiten du. 

Kontu-zaharrak, tartean egia txikiak dituzten ge-

zur handiak dira, baina, garai bateko mahai eta su in-

guruko giro goxoa dakarte gurera. Hizkuntza zahar

baten garraiatzaile dira eta presaka bizi garen garai

hauetan, istorioak eta bizipenak kontatzeko modu

baten azken testigu dira. 

Ea gure familiako mahai buruan dauden kontu-za-

har guztiak biltzeko gai garen. 
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AXOLA
ZUEN
KATEA

Josu Artutxa Dorronsoro

L urpeko barrunbe naturalak aztertu, esplo-

ratu eta dokumentatzea helburu duen

zientzia eta kirol-jarduera da espeleologia.

Lan horietan aritzen direnak, berriz, espe-

leologoak dira, ikerketa askoren atzean, itzalean jar-

duten dutenak. Jarduera hau, ordea, oso ezezaguna

da askorentzat. Zergatik? Askotan bizitza arriskuan

jartzearen arrazoia izan daiteke nagusiena. Halakorik

gabe, ordea, ez genuke Euskal Herriko nahiz inguru-

ko leize, lurpeko ibai eta haitzuloen berri izango.

Felix Ruiz de Arkaute Van Der Stucken (Anberes,

Belgika, 1927 - Larra-Belagua, Nafarroa, 1971) izan

zen horren errudun nagusietako bat. Ama belgikarra

zuen, aita, berriz, tolosarra, eta hainbat urte eman zi-

tuen hemen bizitzen. Zientzia honen arlo klasikoena

(puntako esplorazioa) zen bere espezialitatea, atze-

tik etorriko ziren beste ikerlariei bide berriak ireki-

tzea, alegia.

Espeleologoa, topografoa, geologoa eta argazki-

laria izan zen, eta sakonerako munduko errekorrak

Gutxik zuten leizeetarako bere zaletasunaren berri, eta ia inork ez daki
Euskal Herriko espeleologia irauli zuela. Bihar, 50 urte beteko dira
Felix Ruiz de Arkaute tolosarra San Martingo Harria haitzuloan hil
zela; naturaren indarra bere baitan zuen espeleologoa izan zen. 
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hautsi zituzten hainbat esplorazioetan hartu zuen

parte. 1953an, Gouffre Berger (Frantzia) haitzuloa

aurkitzen eta esploratzen hartu zuen parte, hainbat

kiderekin batera. -1.000 metroko sakonerara heltzea

zen helburua, eta lan gogorra egin zuten uztailean,

leizea -900 metrotaraino ekipatuz. Abuztuan, berriz,

-1.122 metroko sakonerara heldu ziren eta munduko

leizerik sakonena izendatu zuten; Arkautek, ordea,

ez zuen azken espedizio hartan parte hartu, bere

emaztea haurraren esperoan zegoelako.

Bihar, hilak 24, 50 urte beteko dira Ruiz de Arkaute

Larra-Belagua (Nafarroa) mendiguneko San Martin

Harria leizeko sistemaren esplorazioetan hil zela.

«Tolosan ezezaguna izan arren, espeleologo errefe-

rentea da Europan eta mundu mailan», nabarmendu

du Iñaki Zubeldia idazleak. «Inor gutxietsi gabe, bai-

na pilota baten atzetik korrika

egingo balu edo Himalayako gailu-

rrak eskalatuko balitu, gehiago ja-

kingo genuke haren lorpenen ingu-

ruan», gaineratu du.

Batetik bestera, bide berrietatik

Lovainan (Belgika) hezi zen Ruiz

de Arkaute. Haur eta nerabe ekin-

tzailea izan zen, izaera askekoa,

bere kasa ibiltzeko zaletasuna zue-

na. Bere aita, La Esperanza paper fabrikako jabeeta-

ko bat zen; hori dela eta, Grenobleko (Frantzia) pa-

pergintza eskola teknikoan egin zituen ikasketak.

Bertan, gainera, espeleologiaren berri izan zuen,

Vercors mendigunean eta Alpeetan. Dent de Crolles

mendiko haitzuloen esplorazioan  parte hartzearen

ondorioz, inork sekulan zapaldu gabeko eremuetan

sartzearen lilurak bereganatu zuen betiko.

1951ko neguan, Tolosara etorri zen, bere familiaren

paper-fabrikaz arduratzera. Urte berean, Aranzadi

Zientzia Elkartean sartu zen, Espeleologia Sailean,

eta Jesus Elosegirekin, Juan San Martinekin eta bes-

te lagun batzuekin batera, Oñatiko Gesaltza-Jatura-

be-Arrikrutz sistema esploratu eta bertako leizearen

ikerketa geologikoa eta topografikoa burutu zuen.

1953ko urrian, eskualdean izandako uholdeetan,

bere teknika baliatuz, ontzi pneumatikoa atera eta

farolaz farola rappel eginez lortu zuen lantegira iris-

tea.

Gerora, Lizarrako eta Iruñeko espeleologoekin, Ur-

basa eta Andia inguruko leizeak nahiz XX. mende ha-

sieratik eta gaur arte esploratzen ari diren Gorbeiako

Mairuelegorreta (Zigoitia) labirinto amaigabea iker-

tzen aritu zen. 1955ean, Gipuzkoako sakontasun han-

diena erdietsi zuen Aitzbeltzen (Mendaro). 1956an,

berak proposatuta, I. Euskal Espeleologia Jardunal-

diak antolatu zituen Aranzadik, Arantzazun (Oñati).

Estatu mailako lehen espeleologia kongresua izan

zen, eta espeleologoen arteko harremanak estutzea

eta informazioa trukatzea ziren asmoak. 60 hamarka-

daren erdialdean, Euskal Espeleologia Elkartea sortu

zuten; Ruiz de Arkaute izan zen bultzatzaileetako bat.

Bestetik, 1958ko apirilaren 4an, Karrantzako (Biz-

kaia) La Torca del Carlista izeneko

leizea (Bizkaiko putzurik sakone-

na) ikertu zuen (-355 metro); bere

zuzendaritzapean egin zen lehen

jaitsiera hura. «Jaitsiera zaila be-

zain arrakastatsua izan zen, eskala

metalikoak erabili baitziren, eta

ordu askoren ondoren, zorua za-

paltzea eta barrunbe erraldoi haren

neurriz kanpoko handitasunaz ja-

betzea lortu zuten. Gainera, espe-

dizio honek egin zuen lehen krokis topografikoa»,

adierazi du idazleak. Urte horretan bertan, han egin

ziren Euskal Espeleologoen III. Jardunaldiak, eta lei-

ze horretan dagoen Jon Arana izeneko gela mundu-

ko handiena da: 97 metroko altuera, 497 metroko lu-

zera eta 287 metroko zabalera ditu.

Gustukoena egiten, toki gogokoenean

San Martingo Harria zen Ruiz de Arkauteren leize

gogokoena. Bertan, Europako barrunberik handie-

netakoak esploratu zituen, adibidez, La Sala de la

Verna izenekoa. 194 metroko altuera eta 245 metro-

ko zabalera ditu, 5 hektareako azaleran. Marcel Lou-

bens (frantziar espeleologiako ereduetako bat) la-

gunarekin joaten zen hasieran. Hura, baina, 1952ko

abuztuaren 15ean hil zen haitzulo hartan.

1965 eta 1966 urteen artean, L’Association pour la

Grenoblen ikasten
ari zela izan zuen
lehen harremana
espeleologiarekin;
1951n, Aranzadin
sartu zen, 20 urtez
bide-egile izateko

ASTEKO GAIA 
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Recherche Spéléologique Internationale á la Pierre-

Saint-Martin (ARSIP) elkartea sortu zuten hainbat es-

peleologok; horien artean zen Ruiz de Arkaute. Elkarla-

nak emaitza bikaina eman zuen, eta urte berean Basa-

bürüko leizea aurkitu zuten Auñamendin (Nafarroa).

Aurkikuntza hari esker, San Martingo Harria leizeko sis-

temaren esplorazioak azkartu ziren, eta eginiko pros-

pekzioetan hainbat haitzulo berri aurkitu ziren; tartean,

Lonné-Peyret izena eman zitzaion Larrako bigarren

lurpeko sistema handirako sarrera, gerora, mundu oso-

ko espeleologoen arreta erakarri zuena.

Bazirudien espeleologo tolosarrak Loubensekiko

zorra kitatu nahi zuela, eta harekin hasitako bideari

jarraipena eman nahi izan zion. Horrela, 1971ko uztai-

laren 24ko espedizioan heldu zen ezbeharra; aurrez,

familiari agindu zion hura izango zela bere azken ur-

tea leku hartan, 43 urte zituelako. Leize amaiezin eta

misteriotsua aztertzen jarraitu nahi zuen. Egunak ze-

ramatzan, beste hiru lagunekin batera eta 717 metro-

ko sakoneran, lur azpiko ibaiak osatzen zuen sare hi-

drologikoa esploratzen. Halako batean, hamabi me-

troko ur-jauzi bat zeharkatu nahian, segurtasun

automatikoa blokeatu zitzaion, eta mugitu ezinik ge-

ratu zen, hogei bat minutuz, bi gradutan zegoen ura-

ren azpian zintzilik. Espedizio-kide bat hurbildu zi-

tzaion laguntzera, baina erori eta orkatilak hautsi zi-

tuen. Leher eginda, agonia-egoeran eta askatzeko

ahalegin betean, bihotzekoak jota hil zen tolosarra,

berak gehien maite zuen tokian.

Talde ugarik hartu zuten parte Ruiz de Arkauteren

gorpuaren erreskatean. Lau egun eta lau gau behar

izan zituzten Felixen gorpua ateratzeko, eta leizeko

hainbat puntu dinamitaz lehertu behar izan zituzten.

Berak utzitako arrastoa bezain sakona izan zen bere

heriotzaren astindua. Orain, mundu osoko espeleo-

ASTEKO GAIA 
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logoen artean erabiltzen da tolosarrak San Martingo

Harriako esplorazioetan idatzitako esaldi bat, lurpe-

an ezinbestekoa den talde-lana azpimarratzeko:

«Kate maila ez da deus: kate osoa da beharrezkoa».

Ezohiko espeleologoa

Bistakoa da Euskal Herrian nahiz nazioartean izan-

dako lurpeko esplorazio garrantzitsu ia guztietan

parte hartu zuela Arkautek. Bere lanak eta kontak-

tuek muga zeharkatzea ahalbidetzen zioten, eta ho-

riei esker ekarri zituen hegoaldera bertan lortu ezin

ziren Erdialdeko Europako teknika eta material au-

rreratuenak: aluminiozko zurubiak, nylonezko so-

kak… Horien artean nabarmenena, lehen aipatutako

eskala metalikoa eta Henry P. Guerinen eskuliburua

izan ziren. Gainera, trebakuntza teknikoko ikastaro-

ak eskaini zizkien bertako espeleologoei. Modu na-

turalean, mugaren bi aldeetako espeleologoen arte-

ko zubi bilakatu zen.

Ezagutu zuten guztiek diote ezohiko pertsona

zela. Izaera berezia omen zuen, kritikoa, erraz hase-

rretzekoa eta batzuetan jasanezina zen, baina era

berean, adiskide ona, zintzoa, eskuzabala eta argi

hitz egiten zuena. Kobazuloko lagunen arabera,

«bere baitan zuen naturaren indarra, eta estalaktita

guztiak jausiarazteko moduko ahotsa; taldearen li-

der naturala zen, beti azken tokian joaten zena».

Besteak beste, espeleologia taldeen arteko elkar-

lana sustatzeko bere trebeziagatik eta talde-lanaren

garrantzia agerian uzten duen ondorengo esaeraga-

tik egin zen ezagun tolosarra: katebegia ez da ezer,

axola duena katea da. Zubeldiaren hitzetan, «gizon

garrantzitsua» izan zen euskal espeleologian. «Ga-

raiko espeleologorik onenetarikoa zen. Irrikaz bizi

zuen zaletasuna, eta berekoikeriaren gainetik, talde-

aren indarguneetan sinisten zuen. Aitzindaria eta

bide-egilea zen, lagunen laguna, naturaren ederta-

sun ezkutua liluraz eta begirunez maite zuena».

ASTEKO GAIA 

Euskal Herrian nahiz nazioartean, ehunka es-
pediziotan hartu zuen parte tolosarrak, punta-
puntako espeleologoekin batera, haitzulo
gehienetan sakonera handiko bideak irekiz.
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA - JESUS
ELOSEGI IRAZUSTA

Arrikrutz haitzuloan, Felix Ruiz de Arkauteren
izena daraman galeria bat dago; bihar,

‘Ataria.eus’-en ikusi ahal izango da tolosarraren
inguruko dokumentala. ASIER IMAZ
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Asier Imaz / Josu Artutxa

Felix Ruiz de Arkaute euskal espeleologian errefe-

rentziazko pertsona izan zela dio Iñaki Zubeldia

(Ikaztegieta, 1945) idazleak. Ruiz de Arkautek ireki-

tako bideari esker, Oñatiko Arrikrutz haitzuloan, lei-

zeetako lehoi baten eskeletoa aurkitu zuen berak;

Gipuzkoan inoiz egin den aurkikuntza nabarmeneta-

rikoa izan zen. 

Noiz izan zenuen lehen harremana Felixekin?

Arantzazun, ikasle nintzela. Lagun batekin etorri zen,

Pierre San Martinen dagoen 360 metroko erorketa

duen leize zuloko esplorazioari buruzko La Riviére

sans Étoiles film laburra proiektatzera. Orduan kon-

tatu zigun leize hartan hil zela Marcel Loubens, espe-

dizio hartako kideetako bat eta garai hartako espele-

ologo handienetakoa. 24 orduz konortea galduta

izan zutela, eta haren erreskatea zaila izango zenez,

bertan uztea erabaki zutela eta handik urtebetera

baliabide hobeekin atera zutela aipatu zuen. Horrela

ezagutu nuen Felix, eta harrituta utzi ninduen zein

lekutan eta nola ibiltzen zen ikustean; balentria han-

diak egiten zituen.

Nolakoa izan zen bigarren kontaktua?

Oñatiko Arrikrutz leizean fraile batzuek lehoi baten

eskeletoa topatu zutela jakin ondoren izan zen. Felix

harrituta geratu zen, lehoiaren eskeletoraino iristea

lortu genuelako. Planoetan ez zen galeria haren

arrastorik agertzen, bere buruan ez zen existitzen,

baina aurkikuntzaren berri izan zuenean, interes

handia azaldu zuen. Gogoan dut nola esaten zuen

umoretsu: «Planoak ateratzen eta topografia guztia

«Espeleologo handi bat galdu 
genuen, ez soilik Euskal Herrian»

IÑAKI ZUBELDIA OTEGI 
IDAZLEA
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egiten hilabeteak igaro ondoren, frailekume hauek

lehoia aurkitzeak izorratzen nau gehien».

Zein harreman du Felixek Arrikrutzekin?

Harreman handia du. 1955 inguruan, Jexux Elosegi,

Juan San Martin eta Felix bera, bertako sistema hi-

drologikoa topografiatzen eta ikertzen aritu ziren,

eta beraiek egindakoak dira lehen planoak. Are

gehiago, lehoiaren eskeletoa zegoen galeriara iriste-

ko ez zitzaien asko falta izan; 60 metro inguru beste-

rik ez. Bere planoetan, La sala de los postes teleferi-

cos deitzen zion itxita aurkitu zuten azken gelari,

lauzpabost metrotako bi estalagmita zituelako. Gela

osoa miatzen aritu ondoren, itxita zegoela pentsatu

zuten.

Hala ere, ez ziren ohartu txoko batean lurreraino

heltzen ziren estalaktita ugari zeudela. 1966an, Jesus

Manuel Maroto eta biok bertan galdu ginen egunean,

estalaktiten azpitik antortxa bat sartu eta galeria zuri

eder bat ikusi genuen beheran. Estalaktiten azpitik

zulo handiagoa egin eta bidea zeharkatuz, eskeleto-

aren gelaraino heldu ginen; ausartak izan ginen eta

bertan topatu genuen eskeleto hura. Hasieran, gai-

nera, leizeetako hartza zela uste genuen.

Baina ez zen horrela. Nola jakin zenuten hura zer

zen?

Galduta ibili ondoren, goizean Arantzazura itzuli,

atseden hartu eta eguerdian fraileen liburutegira

joan nintzen. Gipuzkoan dagoen liburutegi oneneta-

ko bat da. Ez dut gogoan hartu nuen liburuaren ize-

na, baina Esqueletos de animales prehistoricos edo

antzeko zerbait izango zen. Ursus spelaeus edo lei-

tzeetako hartzaren eskeletoa aurkitu nuen, baina

ohartu nintzen ez zela guk ikusi genuenaren berdina.

Burezurra zabalagoa eta handiagoa zuen, beste for-

ma batekoa. «Beste zerbait da!», esan nien berehala

lagunei.

Handik pixka batera, irteera gehiago prestatu geni-

tuen, pizti handi haren eskeletoa zegoen lekura. Ho-

rietako batean, kolokan zuen hagin bat hartu eta Je-

sus Altuna Aranzadi Zientzia Elkarteko arkeologoari

eman genion. Hura ohartu zen leizeetako lehoi baten

hezurdura zela. Espainian aurkitu zen lehen eskeleto

osoa izan zen, Europan hirugarrena, eta aurkitu den

ia osoena, %97arekin topo egin genuelako.

Noiz izan zenuen azken aldiz Ruiz de Arkauteren

berri?

Prentsa bidez izan zen, 1971ko uztailaren 25ean, bere

heriotzaren biharamunean. Pierre San Martineko hi-

drografia topografiatzen ari zen; sistema hidrologiko

ikaragarria dago bertan, erreka handiekin. Europako

gela handienetakoa ere bertan dago.

Nola jaso zenuen albistea?

Ez nuen hartu-eman estua berarekin, baina noski,

ezaguna nuen. Horregatik, tristura handia eta pena

izugarria sentitu nuen, espeleologo handi bat galdu

genuelako, eta ez Euskal Herrian bakarrik, baita Eu-

ropan ere. Gizon oso jatorra zen, lagunkoia, atsegi-

na...

Iñaki Zubeldiak eta Jesus Manuel Maro-
tok, Arrikrutz haitzuloko gela batean aur-
kitutako leizeetako lehoiaren eskeletoa.
Iraila inguruan kaleratuko du Zubeldiak
‘Lehoiaren atzaparretan galduta’ liburua.
ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA
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Asier Imaz / Josu Artutxa

Aranzadiren bidez ezagutu zuen Felix Rafael Zubi-

riak (Donostia, 1951), eta gerora, gertutik jarraitu

zuen tolosarraren espeleologia ibilbidea, baita haren

gorpuaren erreskatea ere. Erreferentziazko pertsona

bat zela dio, izaera gogorrekoa, eta aldi berean,

umoretsua. 

Nola ezagutu zenuen Felix eta zein harreman ze-

nuen berarekin?

Aranzadi Zientzia Elkarteko Espeleologia Sailean

nengoenean hasi zen erlazioa. Bera gu baino heldua-

goa zen; gu oso gazteak ginen oraindik. Noizbehin-

ka, ekintza edo irteera interesgarriak egiten genitue-

nean, gurekin etortzen zen. Oso gogotsua zen, espe-

dizio batean parte hartzeko denbora edo aukera

zuen bakoitzean, izena berehala ematen zuen horie-

takoa.

Zer zenekiten berari buruz?

Batez ere, San Martingo Harriara egindako espedi-

zioengatik izan genuen beraren berri. Hainbat ego-

naldi egiten zituen atzerrian, batez ere Belgikan.

Erreferentziazko pertsona bat zen guretzat.

Zergatik?

Etengabeko kontaktua zuen Europako espeleologia

talde ezberdinekin: Frantzia, Belgika... Garai haietan,

bi herrialde horietan punta-puntakoa zen espeleolo-

gia; aurreratuenak ziren, talde indartsuenak zituzten.

«Errekonozimendu bat merezi
zuen, eta merezi du oraindik»

RAFAEL ZUBIRIA MUGIKA 
ESPELEOLOGOA ETA ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEKO KIDEAR
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ASTEKO GAIA

Bera gugana etortzen zen espeleologian erabiltzen

ziren teknika aurreratuen berri ematera, eta horrek

interes handia sortzen zigun.

Askok diote Euskal Herriko espeleologia eraberritu

zuela. Baina, zer egin zuen konkretuki?

Orduan, oraindik, aluminiozko hodi-

txoak zituzten kablezko eskalak era-

biltzen genituen, baina berari esker,

igoerak eta jaitsierak egitean soka

blokeatzen zuen pieza bat lortu ge-

nuen, Frantzian sortutakoa. Zintzilik

geratzea ahalbidetzen zuen horrek,

eta norbait igotzen edo jaisten ari zen

bitartean, beste pertsona bat horri

segurtatzen egotea ekiditen zuen.

Une berean, jaitsieratarako mosketoia azaldu zen. Ba-

lazta bat zen, eskalatik jaitsi beharrean, rapel eginez

jaistea ahalbidetzen zuena. Berrikuntza hauek espe-

dizioak arintzea eragin zuten, sokak eta berari esker

ekarritako erremintak soilik erabiltzen zirelako.

Elkar ezagutzera heldu zineten?

Bai. Haitzuloetara joaten zarenean, ordu ugari igaro-

tzen dituzu espedizioko gainerako kideekin, eta be-

raz, hala egokitu zitzaidan. Izaera gogorreko pertso-

na zen, baina aldi berean, oso umoretsua.

Nola izan zenuen 1971ko uztailaren 24an gertatuta-

koaren berri?

Etxean esnatu nintzenean, nire amak egunkarian

jada irakurri zuen Felix hil zenaren

albistea. Kolpe latza izan zen gure-

tzat. Gainera, bagenekien gure sai-

leko lankide batekin batera joan

zela, eta beraz, ez genekien ezer

lankideari buruz. Aranzadira joan

ginen, eta Felixekin hainbat espedi-

ziotan batera aritutakoak ere berta-

ratu ziren. Gau hartan, hiru ordezka-

ri bertaratu ginen Izabara; orduan,

Ipar eta Hego Euskal Herria elkartzen zituen errepi-

dea egin gabe zegoen oraindik, eta beraz, urrun eta

isolatuta geratzen zen gunea zen. Bertan azaldu zi-

guten erreskateko maniobrarako Europako profe-

sional onenak jada lanean ari zirela; ez zuten lagun-

tzarik behar. Ondorioz, leizearen sarreran itxaron

genuen. Egun bat pasatxo geroago atera zuten

gorpua.

Eta bertan zegoen zuen saileko lankidea? 

Alberto Villar zen bera. Felix, Alberto eta frantziar es-

peleologo bat ziren espedizioko kideak. Azken biak,

baina, ez zuten elkar ulertzen; Felix

zen horretarako taldekidea. Felix zin-

tzilik geratu zenean, ez zekiten zer

egin, baina frantziarrak bigarren bide

bat ireki, Felix heldu eta ur jauzitik

ateratzea pentsatu zuen. Taldekideari

heltzeko ahaleginetan ari zela, ordea,

ur jauzitik behera erori zen. Alberto,

ondorioz, bakarrik geratu zen. Behe-

tik gora igo zen, eta haitzuloaren kan-

poan zeuden kideei eman zien ezbeharraren albistea.

Nola gogoratzen duzu erreskatearen unea?

Oso konplexua izan zen. Ia bi egun behar izan zituz-

ten gorpua bertatik ateratzeko. Oraindik neoprenoa-

rekin zegoen bera, eta hil zenetik ordu batzuk igaro

zirenez, puztuta balego bezala zegoen. Ezin zuten

sarreratik atera, oso estua zelako. Orduan, dinamita

erabiliz birritan zulatu behar izan zuten eremua.

Kanpoan, forentse bat zegoen zain. Handik gertu ze-

goen artzain baten etxolara eraman genuen, eta az-

terketa txiki bat egin zion hark, hilketaren txostena

egin aurretik.

Beste arazo bat ere izan genuen. Frantziar lurretan

zegoen, eta beraz, ez zen batere

erraza hildako bat euskal lurretara

ekartzea. Nafarroako Gobernuak an-

bulantzia bat bidali zuen, baina be-

herago zegoen mendi-aterpean gel-

ditu behar izan zuen, errepidea egin

gabe zegoelako oraindik. Azkenean,

gorpua bertaratu eta anbulantzian

eraman ahal izan genuen, lehenik

Iruñera, eta ondoren, Tolosara.

Nolako aztarna utzi du Ruiz de Arkautek?

50 urte pasa dira, hori bai, azkar. Gazteek ez dute

ideiarik nor izan zen eta zer egin zuen. Guretzako,

ordea, espeleologian lan handia egin eta berrikun-

tzak ekarri zituen lagun bat izan zen. Errekonozi-

mendu bat merezi zuen, eta merezi du oraindik.

«Etengabeko
kontaktua zuen
Europako punta-
puntako espeleo-
logia taldeekin,
aurreratuenekin»

«Oso konplexua
izan zen erreska-
tea; oraindik 
neoprenoarekin
zegoen, puztuta
balego bezala»
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Irudia: Txarli Gesteira. 
Olerkia: Fer Apoa.  
Kuragge kolektiboa. 

DENOK BILATZEN DUGU IZAR BIRAKARI BAT. 
DENOK GURE IZARRA BILATZEN DUGU. 
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Ekainean, aste berean, behin baino gehiagotan senti-

tu dut geratzeko premia. Beste aukerarik ez dut

izan: egiten ari naizen guztia alde batera utzi, eta entzun

barruari; erupzioan hasi baita. Kasu guztietan barrutik, erraietatik, sortutako

erupzioa izan da; bat-batean behetik gora etorritako malko-laba begietatik

isurtzen hasi, eta geratu ezin.

Ederra da ba, tarteka, barruak agintzea; buruak agindu beharrean. Barruak

bere ordena jartzen duenean alferrik dira eskolan ikasitako teoriak, alferrik ta-

bernan garagardoa eskuetan sortutako teoriak, alferrik itxurakeriak, usteak eta

pitokeriak. Horrelakoetan, agerian geratzen da urteetan eraikitzen joandako

pertsonaia, horixe dela: pertsonaia. Ez dela erreala, alegia. Barru madarikatua:

errealitatea gordin!

Erraietatik gora igotako errealitate horrek dio ez nagoela eroso. Ez nago ero-

so nire gorputzean, ez dut asmatzen nire gorputza munduan kokatzen, ez da-

kit nola jokatu behar dudan. Nire geneak ote dira eroak? Ni ote naiz munduaren

aurrean hormak eraiki dituena? Eta zergatik eta zertarako eraiki hormak? Bel-

dur naizelako? Babesteko? 

Niregandik zer espero da, orokorrean? Zuk zer espero duzu? Eta nik zer es-

pero dut? Presio handiegia eragiten dit horrek! Askatu nahi, eta ez lortzen

inoiz!

Bi izan dira ustezko-nire-barru-lasaia hain lasai ez dagoela ikusarazten la-

gundu didaten artelanak: Kimua Dantza Kolektiboaren GenEroa antzezlana eta

Oihana Iguaranen Hormak eleberria. Bietan biolentzia agertzen da. Bietan

agertzen da nola moldatu behar dugun gure nahia eta gure izatea; izan behar-

tu gaituztelako, izan guk gure burua behartzen dugulako. Biolentoa zait nork

bere barruak dioena ukatzea besteen onarpena behar duelako; izan generoa-

gatik, izan ingurukoekin hartutako rolagatik.

Neure burua ikusi dut bi obra horietan, eta horregatik zait biolentoa. Nire ba-

rruaren berri eman didate. Nire izaera atera nahi eta ezin etengabean bizi naiz!

Beldur naiz, batez ere, ingurukoei min ematearen beldur; eta horrek narama,

nahi gabe, neure buruari min ematera. Neure burua lotzera, eta nahi dudan hori

ez lortzera.

Ispiluaren aurrean jarri naute eta badaukat uda osorako lana!

Eta zuk ere irakurle, badaukazu uda honetarako zeregina: segi herriren bate-

ra GenEroak ikustera, edo jarri besaulkian lasai, eta hasi Hormak irakurtzen.

GenEroa-ren 
Hormak

Ez nago 
eroso nire
gorputzean,
ez dut 
asmatzen nire
gorputza
munduan 
kokatzen, ez
dakit nola 
jokatu 
behar dudan

IMANOL ARTOLA
ARRETXE ‘FELIX’

FILOSOFO ETA
ANTZEZLEA
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I kasturteko azken idazkia

dut eskuartean. Zaila egi-

ten ari zait zuengana ja-

riotasunez zuzentzea. Neka-

tuta, agortuta nagoela esan-

go nuke, ikasturte gogorraren

ondorioz ziur aski.

Ikasturtean egindako esfortzua eta ahalegina ofi-

zialki aitortu egin digute. Teleberrin ikusi dut. Horre-

lako aintzatespenak ondo daude eta ez naiz ni izan-

go soberan daudela esango duena, halere, zinemako

azken lerroan esertzen den ikusle anonimo gisa har-

tu dut. Burutazio horiek nireak dira noski, beste mo-

duan hartzen duenik ere egongo baita. 

Nik ere espazio hau aitortzarako aprobetxatu nahi

nuke. Eskoletan lan ikaragarria egin da, zuzendari-

tzetatik hasita, irakaslea ez den lantaldeko azken

profesionaleraino. Aitzitik, ikasturte honetan egin

duguna gure betekizuna dela uste dut, eskolaren

funtzioen artean gure haur eta gazteen ondoan

egotea baita. Batzuek pribilegiatutzat jotzen gai-

tuzte «opor amaigabeak» izateagatik, baina bertan

dihardugunok harago joaten badakigu, eskerrak.

Lan itzela dugu bai, baina, bereziki, gure etorkizuna

izango den gazteen konfiantza eta zaintza ditugula-

ko esku artean. Zorte handia dugu bai, gustuko du-

gun horretan gaudelako, bokazioa zer den ezagutu

dugulako. Pribilegiatuak guk, lan zoragarri hau gara-

tu dezakegulako. Testuinguru zaila eta baliabideak

eskasak izanik ere, hezkuntzaren ipar hori ezin dugu

galdu. 

Jarraituz, aitortzarik sakon eta zintzoena pande-

mia honek ekarri duen enbatari aurre egin dien ikasle

guztiei. Egokitzeko gaitasuna zer den erakutsi digu-

ten ikasleei, ezarri zaizkien arauak eta mugak onar-

tzeko moduagatik, itxaropentsu eta gogotsu ager-

tzeagatik. Une zailetan irauteko indarra izan duten

eta besteei eusten lagundu duten ikasle boluntario

horiei guztiei, zalantzarik gabe, nire esker ona.

Amaitzeko, gogorarazi nahi dut joan den uztaila-

ren 15ean ospatu dela Gazteen Trebetasunen Mun-

duko Eguna, 2014tik ospatzen dena. Gazteak fun-

tsezko faktoreak dira gizarte bidezkoagoa, inklusi-

boagoa eta iraunkorragoa lortzeko. Paradoxikoki,

gazteak dira desberdintasun sozialekiko joera han-

diena dutenak.

Gazteak eta festa binomioak oihartzun handia har-

tu du egun hauetan, baina nik nahiago dut ikasturte-

an zehar izan duten jarrera eta portaera eredugarria

ikusi.

Opor bikainak opa dizkizuet. 

«Ez utzi barruko gazteria lapurtzen. Kanpokoa,

halabeharrez, denborak eramaten du. Baina, ba-

rruan, geure buruari begira gazteri borrokalaria

dago, eta oso hitz sinple eta txiki bati lotuta dago:

giza izaerarekiko elkartasuna». (José Mujica).

AMAIA KARRERA
GARCIA 

INMAKULADA
LANBIDE 

IKASTOLAKO 
IRAKASLEA

Esker on

Gazteak eta festa binomioak oihartzun handia hartu du egun 
hauetan, baina nik nahiago dut ikasturtean zehar 
izan duten jarrera eta portaera eredugarria ikusi
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Barra energetikoak

AINTZANE 
ARTOLA 

H amaiketarako gisa edo kirola egiten du-

gunean jaki moduan eramateko barratxo

energetikoak prestatuko ditugu gaurko

proposamenean. 

Almendrak zuritu eta zatituko ditugu, eskuak erabi-

lita –ez ditugu birrinduko, gogoratu zatiak behar ditu-

gula–. Zati hauek guztiak bol batean erreserbatuko

ditugu. Almendra zatitxo hauei chia eta sesamo ha-

ziak gehituko dizkiegu. Chia eta sesamoa ordea bi-

rrindu egingo ditugu, morteroa erabilita edota irabia-

gailu elektrikoa baliatuta. Bi elementu hauek gure bol

horretara gehituko ditugu; jarraian olea, garia eta ze-

kalea ere bertan botako ditugu. Azkenik, pasak sartu-

ko ditugu gainontzeko osagaiekin batera. Honela so-

lidoa den orea bat lortuko dugu. 

Jarraian gure nahasketari, pixkanaka-pixkanaka eztia gehitzen joango gara. Askotan ezti naturala nahiko so-

lido itxuran geratuko zaigu eta nahastea kosta egingo zaigu. Hau gertatuz gero, pittin-pittin bat berotuko ge-

nuke. Mikrouhin labean segundotxo batzuetan utziz gero, nahikoa litzateke. Honela eztia solidotik likidora pa-

sako litzateke eta orduan gure malutekin errazago nahastuko genuke. Gure nahasketa masa itsaskor bat bihur-

tuko da orduan, bota diogun eztiaren laguntzari esker.

Ondoren, labeko erretilu bat prestatuko dugu. Bertan laberako be-

rezia den papera jarriko diogu, eta gainean gure masa bota eta koila-

ra baten laguntzaz sakabanatu eta zanpatzen joango gara, trinkotze-

ko. 

Prest dugunean, bloke osoa, labean 30 bat minutuz sartuko dugu,

180 gradutan. Honela lortuko dugu eztia karamelizatzea eta gainera

fruitu lehor eta maluta guztiak trinkotzea. 

Behin labetik atera eta hozterakoan laukitxoetan moztuko dugu

gure masa, barratxo itxura emanez, labana baten laguntzarekin. La-

beko paperean bertan bilduta prest utzi ditzakegu edozein momen-

tutan jateko. Aste pare batez ondo iraungo digute.

OSAGAIAK

- Intxaurrak (neurri bat).
- Almendra / amandak (neurri bat).
- Pasak (neurri bat).
- Oloa maluta / kopoak (bi neurri).
- Gari malutak (bi neurri).
- Zekale malutak (neurri bat).
- Eztia (Hiru koilarakada).
- Chia (Neurri erdia).
- Sesamo haziak (Neurri erdia).
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lana eta bide-garbitzea baino
gehiago (Andoni Eizagirre,
HUHEZI, Mondragon Unibertsita-
tea). 
11:00. Talde dinamika. 
11:45. Partekatzea eta eztabaida.
13:00. Ondorioak eta itxiera. 

IRURA
MUSIKA EMANALDIA

18:00. Villabona eta Zizurkilgo
Dudik-P taldearen emanaldia.
Rock, folk, sound... Denetariko
bertsioak. Trinketeko terrazan.

LIZARTZA
UDAKO ZINEA

22:15. Berri Txarrak taldearen
Dardara dokumentala eskainiko
dute Zimiterioan. Sarrera: 3 euro.

TOLOSA
OHE ELASTIKOAK

10:00-14:00 eta 16:00-20:00.
Ohe elastikoak izango dira Trian-
guloa plazan. Fitxa bat (euro
bat), hiru fitxa (bi euro) eta zortzi
fitxa (bost euro). Astelehen goi-
zak doan izango dira herritar
guztientzat. Gonbidapenak or-
duka emango dira, eta

www.bibe.me plataforman esku-
ratu ahal izango dira. Pertsona
bakoitzak gehienez hiru gonbida-
pen hartu ahal izango du ordu ba-
koitzeko.
KULTURA PLAZARA

22:00. Tolosako Udal Musika Ban-
daren kontzertua (pelikulen soinu
bandak), zezen plazan. Sarrerak
www.kulturaplazara.eus atarian
salgai.

LARUNBATA
UZTAILAK 24

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA

22:00. Korrontzi eta Oinkariren
Koplariak. Parte hartzaileak: Ko-
rrontzi, Oinkari, Xabier Amuriza,
X.B. Leturia, Kristina Aranzabe eta
Leire Berasaluze. Kopla zaharrak
eta Korrontziren doinu berriak ba-
teratzen dituen ikuskizuna. Pro-
duktu berria, originala eta
ineditoa. Ikuskizunaren muina
euskarazko Kopla zaharrak izango
da, gehienak Xabier Amurizare-
nak, eta proiektu honetarako es-

OSTIRALA
UZTAILAK 23

ALTZO
UDA GIRO

19:00. Distopia elektrotxaranga,
Geizan.

AMEZKETA
ERREKA GARBITZEA

10:00. Akelok guraso elkarteak,
Bide Gorri plataformak, Amezke-
tako ludotekak eta Gaztelekuak
elkarlanean erreka garbituko
dute. Izen-emateak 688 71 16 75
telefono zenbakian.

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA

19:00. Afrobeat-en Makulu Ken.
Taldeak euskaraz eginiko afro-
beat estiloa lantzen du gehien
bat, eta zuzenekoan bederatzi
musikari aurkituko dira oholtza
gainean. Makulu ken Afrobeat
talde gipuzkoarra da, 2008tik
ehun kontzertu baino gehiago es-
kaini ditu. Aurreneko diskoa
2012an aurkeztu zuen eta 2016an
Kalékalé izeneko bigarren album
bat. Erreboteko plazan, baina
euria eginez gero Gurea antzo-
kian.

BERASTEGI
AURKEZPENA

Auzolangin[l]tza : XXI. mendeko
Gipuzkoaren eraikuntzan auzo-
lana iraganeko kontua ala etorki-
zuneko giltza? Tolosaldean
saiakera proiektuaren aurkez-
pena. 
09:00. Berastegiko alkatearen
agurra. 
09:10. Lan-saioaren eta egitas-
moaren aurkezpena Tolomendik.
09:30. Proiektuaren aurrekariak
eta kokapena (Arrate Arin, Eusko
Ikaskuntza eta Ion Muñoa, Deus-
tuko Unibertsitatea). 
10:00. Auzolanaren kultura: elkar-

a023-025_ataria_Maquetación 1  2021/07/21  18:01  Página 1



24

AGENDA

presuki sortutako beste koplak,
antzinako kopla zahar tradiziona-
len ikerketa lanean bildutakoak.
Arroako plazan, baina euria egi-
nez gero Olaederra kiroldegian
eskainiko dute.

AMEZKETA
BISITA GIDATUA

18:00. Argi ezkutuaren bila izen-
pean, herritarra den Agurtzane
Garmendiak eskainiko du bisita
gidatuak. Bost geldiuneko bisita
gidatua da, eta ordu eta erdiko
iraupenean egiteko modukoa.
San Bartolome elizaren atzeko
aparkalekua da bisitarien topa-
gune eta abiapuntua, eta Ierabiz-
kar errotan amaituko dute bisita.
Aldez aurretik erreserba egitea
ezinbestekoa izango da. 657 370
156 telefono zenbakira deituz edo
WhatsApp mezua bidalita. Ohiko
sarrera hiru eurokoa izango da,
eta murriztua den kasuan, 1,5
euro ordaindu beharko da. Lau
urtetik beherako haurrentzat
doan izango da. Eta gehienez ere
20 pertsonako taldeak osatuko
dituzte.

TOLOSA
KULTURA PLAZARA

22:00. Bang! Bang! Tolosa ekime-
nean, Por un puñado de dolares
pelikula eskainiko dute zezen pla-
zan.

IGANDEA
UZTAILAK 25

ALTZO
BISITA GIDATUA

11:00-13:30. Altzoko Handia eza-
gutzeko bisita gidatua. Uztaileko
lau igandetan izango dira bisita
gidatuak eta nahitaezkoa izango
da izena ematea: 943 65 24 13,
udala@altzo.eus, 943 65 22 62
edo zatozaltzora@gmail.com-ean.
Sei urtetik gorakoek sarrera or-
daindu beharko dute: 3 euro. 

AMASA-VILLABONA
KONTZERTUA

13:00. Gorka Hermosa eta Gari-
koitz Mendizabalen folklore fusio-
natua kontzertua. Garikoitz
Mendizabalek eta Gorka Hermo-
sak proiektu berria dakarte: tradi-
zioa eta modernitatea uztartzen
dituen XXI. mendeko euskal kultu-
rari begirada berria. Folklorearen,
jazzaren eta musika klasikoaren
arteko distantziakidetasun zain-
duari eutsiz, euskal eta iberiar pe-
nintsulako erritmoak eta doinuak,
jazzaren askatasuna eta musika
klasikoaren konposizio-prozesuen
konplexutasuna uztartzen dituzte.
Horretarako, Gorka Hermosak kon-
posatutako errepertorioa lantzen
dute, lau aldiz urteko konposiziorik
onenaren saria azken sei urteetan,
akordeoilarien Munduko Konfede-
razioaren akordeoi Saria... Erreper-
torio hau Berlingo Filarmonikoan
edo Washingtongo National
Opera Kennedy Center interpre-
tatu da, besteak beste. Txistulari
plazan, baina euria eginez gero,
Gurea antzokian. Kontzertua hasi
aurretik Atari Bizi lehiaketaren sari
banaketa egingo da.

BERTSO SAIOA

19:00. Alaia Martin, Nerea Ibarza-
bal, Oihana Iguaran, Sustrai Co-
lina, Unai Iturriaga eta Iker
Zubeldia bertsolariekin; eta Amaia
Agirre gai-jartzaile lanetan. Arro-
ako plazan, baina euria eginez
gero, Olaederra kiroldegian.

AMEZKETA
BISITA GIDATUA

12:00. Argi ezkutuaren bila izen-
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ERAKUSKETAK

MANDALA

Edurne Sudupe Zabaloren 
Mandala erakusketa.   
Tolosa, 3 taberna. 

HERRIKO ARTISTAK

Herriko artisten lanen 
erakusketa.
Hernialde, 

udaletxeko kultur aretoa.

pean, herritarra den Agurtzane
Garmendiak eskainiko du bisita gi-
datuak. San Bartolome elizaren
atzeko aparkalekua da bisitarien
topagune eta abiapuntua. Aldez
aurretik erreserba egitea ezinbes-
tekoa izango da. 657 370 156 tele-
fono zenbakira deituz edo
WhatsApp mezua bidalita.

ALTZO
BISITA GIDATUA

11:00-13:30. Altzoko Handia eza-
gutzeko bisita gidatua. Uztaileko
lau igandetan izango dira bisita
gidatuak eta nahitaezkoa izango
da izena ematea: 943 65 24 13,
udala@altzo.eus, 943 65 22 62
edo zatozaltzora@gmail.com-ean.
Sei urtetik gorakoek sarrera or-
daindu beharko dute: hiru euro. 

TOLOSA
KULTURA PLAZA

22:00. Gernikako 1937ko bonbar-
daketan oinarritutako
Gernika.Markak dokumentala ikusi
ahal izango da igandean, Tolo-
sako zezen plazan. Proiekzioan
zuzeneko soinu banda entzun
ahal izango da.

ASTELEHENA
UZTAILAK 26

AMASA-VILLABONA
MANTENTZE GIMNASIA

09:30-10:30. Uztaileko astelehen
eta asteazkenetan, izen-ematerik
gabe, herritar guztientzat irekia,
ikastolako patioan.
KONTZERTUA

19:00. The Nowhere Plan, Tributo
The Beatles. Txistulari plazan,
baina euria eginez gero, Gurea
antzokian.

TOLOSA
KULTURA PLAZARA

22:00. Otra Ronda filma, zezen
plazan. Sarrerak www.kulturapla-
zara.eus atarian salgai.

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

Hilabetez hilabete, azarotik hasita, lekua egin zaio

Zazpigarren ilara atalari TOLOSALDEKO ATARIA-n. Bede-

ratzi pieza eskaini dira, bederatzi euskal fikzio eta he-

mezortzi euskal aktore eta haien iritziak. Kolabora-

tzaile bat izan du atzean, guztia idazten, guztia pres-

tatzen, eta gaur, bere aurpegia eta bere ibilbidea

ezagutzeko tartea izango da, Zazpigarren ilara he-

men amaituko baita. Hodei Arrastoa da bera (Zizukil,

1995), aktorea eta dantzaria. Ikasturte berrian zer-

bait berria etor daiteke, gai ezberdin baten inguru-

koa, oraindik zehazteke dagoena. 

Zazpigarren ilara atalaren atzean nor egon da?

Aktore bat egon da, euskal fikzioa errepasatu eta

deskubritu nahi duen pertsona bat. Nik elkarrizketak

egin ditudanean beti esan izan diet ez naizela kaze-

taria, pixka bat ardura ere jaisteko [Barreak]. Interesa

izan dut elkarrizketatuak ezagutzeko, beraien iritzia

jakiteko.

Ikasteko balio izan dizu?

Asko, egia esan. Euskal pelikulak ikusten ditut, baina

Bartzelonan bizi naizenez, batzuk bidean galtzen

zaizkit. Balio izan dit pelikulak errepasatu eta gogora

ekartzeko, eta jendea ezagutzeko ere bai. Ate bat

ireki zait hemengo panorama zein den ikusteko, be-

raien lana nola bizi duten jakiteko, zein animo dago-

en, etorkizuna nola ikusten duten jakiteko. Ikasi du-

dana eta gero, beste begi batzuekin ikusten ditut pe-

likulak orain. 

Bartzelonan bizi zara egun, zerk eraman zaitu hara? 

Beharrak eraman nau. Dantzerti eskola oraindik ez

zegoen irekita hemen, eta ez zegoen goi mailako

ikasketak egiteko aukerarik. Ikastera joan nintzen

hara, duela zazpi urte. Proba batzuk egin behar izan

nituen, eta sartzea lortu nuen. Nire garaian hemen

aukeraren bat izan banu, seguruenik hemen jarraitu-

ko nukela.

Zehazki zer ikasi duzu?

Arte dramatikoko goi mailako ikasketak egin ditut.

Lau urteko ikasketak dira, gradu baten modukoa da.

Nire kasuan, bost urtetan atera dut titulua; izan ere,

laugarren urtean Erasmusera joan nintzen, eta han

nengoela ez nuen ikasketa amaierako lana egin nahi,

HODEI ARRASTOA
AKTOREA

‘Zazpigarren ilara’ atalean beste aktoreez
hitz egin ostean, testuak lantzen aritu den
Hodei Arrastoa bera ezagutzeko parada
izango da jarraian datorrena. 

«IKASI DUDANA ETA GERO,
BESTE BEGI BATZUEKIN
IKUSTEN DITUT 
PELIKULAK»
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eta bosgarren urtean egin nuen lan hori. Euskal dan-

tzen mugimendua eta mugimendu garaikidearen ar-

teko lotura zein den ikertu nuen, eta ikerketaren zati

bat Tabakaleran aurkeztu nuen, Olatu Talka jaialdian. 

Aktore bide horretan, dantza ere ukitu duzu. 

Interpretazioan hiru bide daude: musika-antzerkia,

testu-antzerkia eta antzerki fisikoa. Azken hau ikasi

dut nik; ez zidaten katalanez jakitea eskatzen, nahiz

eta gero ikasi dudan, eta antzerki fisikoa egiten ari

ginenok aukera bat bagenuen antzerki bisualera ger-

turatzeko. Antzerki bisuala objektu bizigabe bati bi-

zia ematea da, esaterako, txotxongiloei, hariarekin

mugitzen diren gauzei, edota galtzerdi bat eskuan

sartu eta mugitzea da. Ikasketa guztian zehar dan-

tzako irakasgaia eduki dut, contact dantza, pisua pi-

suaren kontra eta inertziak lantzen direna, eta baita

dantza garaikide pixka bat ere. Akrobaziak ere egin

ditugu.

Aurretik ere dantzan aritutakoa zara.

Hamabi urte inguru nituela Oinkariren emanaldi bat

ikusi nuen Zizurkilen, eta hori egin nahi nuela pentsa-

tu nuen. Oinkarin hasi nintzen Bartzelonara joan nin-

tzen arte. Bartzelonan, batetik, gogoa nuelako egin

nituen ikasketa horiek, eta, bestetik, ez nekien nora

sartzera nindoan ere; feliziano bat naizenez, aurrera

egin nuen; izan ere, ikusi nuenean zein zailtasun zuen

ikastera nindoanak, ez nuen ulertu nola lortu nuen

sartzea! Neurri batean, lehenagotik dantzan ibili iza-

nak lagundu zidan, eta Oinkarik beste ikuspuntu bat

eman dit, ez soilik euskal dantzekiko, baizik eta esa-

terako, Itsasoaren Emazteak ikuskizuna aurkeztu ge-

nuenean, Agurtzane Intxaurragarekin lan egiteak eta

antzerkitik zuen hori ikusteak piztu zidan gogoa.

Bestetik, Tolosako Tik Tak antzerki taldean ere ibili

nintzen, eta nolabait antzerkia ere probatuta nuen

hara joaterako. Hala ere, dantzatik natorrela badakit

eta ikasketetan ere mugimendu aldetik jarraitu dut,

baina testua ere gustatzen zait.

Txikitatik zenekarren artista izateko sena? 

Munduko galderarik okerrena da niretzat [Barreak];

izan ere, egia esateak lotsa ematen dit, baina hala da.

Lotsa gutxi duena izan naiz, sozializatzeko errazta-

sunak dituena. Eskolan, antzerkia egiten genuenean,

ondo irakurtzen nuenez, narratzaile papera egin izan

nuen eta baita protagonistarena ere, baina ez berezi-

ki talentuagatik. Biolina jotzen hasi nintzen zortzi ur-

terekin eta berehala oholtzak zapaltzen hasi nintzen.

Dantzan hasterako banekien zer zen jendaurrean

egotea. Antzerkia ikasteko klik hori egin zidana, or-

dea, Villabonako Gurea antzokian ikusi nuen pelikula

batekin izan zen, zehazki, Tres metros sobre el cielo

filmarekin. Ez da inondik inora gehien gustatu zaidan

pelikula; egia esan, behin bakarrik ikusi dut, baina,

badu zerbait, gertuko bezala sentitu nuen. Ikusi nuen

zerbait, planteatzera eraman ninduena ea hori egin

ote nezakeen. DBHko 4. mailaraino oso argi izan

nuen ingeleseko irakaslea izan nahi nuela, baina nire

anaia euskal filologia egiten hasi zen, eta zein ikasgai

zituzten esan zidanean konturatu nintzen horixe

bera ingelesarekin ez nuela egin nahi. Pelikula horren

ostean pentsatu nuen ea antzerkia ikasi ote nezake-

en.
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ELKARRIZKETA

Talentua ekarri edo ikasi egiten da?

Egia absoluturik ez dut. Batzuk badira txikitatik plan-

teatu ere egin ez dutenak, bertan aurkitu direlako.

Nire lagunik onenak, nire pisukideak, sei hilabete zi-

tuela egin zuen lehen iragarkia. Gurasoei aukera

suertatu zitzaien eta animatu egin ziren. Horrela, ira-

bazten zuten dirua etorkizunean ikasketak ordain-

tzeko balio zezaketela pentsatu zuten. Eta berak

hautatu gabe, kameren aurrean hazi da, etorri egin

zaio, kasualitatez, eta hor jarraitzen du. Eta nire ka-

suan, film hori ikusita piztu zitzaidan harra, eta auke-

ra bezala planteatu nuen. Senak eman didana baino

gehiago, ikasi egin dudala esango nuke. 

Ikasketak amaitu zenituen eta Bartzelonan jarrai-

tzea erabaki duzu. 

Hona natorrenean euskaraz bizi naiz, eta Aitziber

Garmendiarekin hizketan, esaten zidan euskaraz ja-

kinda ate asko irekitzen direla hemen, baina, nik mo-

mentu honetan Bartzelonan daukat sarea, ezagu-

tzen dudan jendea, han ateratzen zait lana. Hona

etorriko nintzateke, baina ezin naiz lanik gabe etorri,

gurasoen etxera bizitzera. 

Lan finkorik gabe egiten duzue lan. Horrela bizitzen

ere ikasi egiten da?

Ohitu egin beharko dut, akabo bestela. Lan bat amai-

tzen duzunean ez dakizu beste lan bat noiz izango

duzun. Ez dakizu lanik gabe bi aste, bi hilabete edo

urte erdi bat egongo zaren. Ezjakintasunean bizi

gara, eguna joan eta eguna etorri. Aitziber Garmen-

diak esan zidan ondorengoa ere: «Lasai, lana etor-

tzen da». Kezkatu egin nintzen zeinen lasai esan

zuen ikusita. Baina pentsatu nuen, ohituta dagoela

horretara eta badakiela horrela funtzionatzen dugu-

la, gure lana horrelakoa dela.

Lan kontraturik gabe zaudenean, ordea, ez zara

geldirik egoten.  

Idaztea asko gustatzen zait. Lehen triste edo haserre

nengoen momentuetan idazten nuen, sentsazio ho-

riek askatzeko. Orain, ordea, beste egoera batetik

idazten eta sortzen ikasi dut. Orain, esaterako, doku-

mental bat egitea darabilt buruan eta nola egin pen-

tsatzen ari naiz. Dirutza kostatzen da ordea, gehiegi,

eta talentu eta gogo faltarik ez dago, baina diru asko

da. 

Diziplina ugari aipatu dituzu, zertan sentitzen zara

erosoen?

Sortzen lasai egotea asko gustatzen zait, entsegu

bat gustura egitea ere bai. Komedian oso gustura

sentitzen naiz, baina oraindik ikertzen ari naiz, gauza

desberdinak egiten eta ikusten. Dokumental bat,

esaterako, ez dakit nola egiten den, hori ere ikasi egin

beharko dut. Arrazoi bat baldin badaukat zerbait

egiteko, gustura aritzen naiz. 

Azken urte honek gehiago kolpatu du sektorea?

Lehendik ere errenka zetorren eta oraingo honek

zaildu egin du egoera. Antzokiak itxita zeuden eta

arau zorrotzak bete behar izan ditugu. Itxialdian

geundenean, etxean, telesailak ikusi, irakurri, musika

entzun eta bestelakoak egin ditugu; hori kultura kon-

tsumitzea da, baina, gero ez goaz antzerki bat ikus-

tera, ez badigute herriraino ekartzen. Eta ez naiz ari

esaten Donostiara joan behar dugunik kultura kon-

tsumitzera, baina ezin dugu gure kultura kontsumoa

oso-osorik herriko kultura zinegotziaren esku utzi.

Ohitura gutxi dago mugitzeko, ez bada musika talde

baten kontzertu bat ikustera joateko edo pertsona

oso ezagun batek egin duen antzezlan bat ikusteko.

Momentu honetan zer daukazu eskuartean? 

Gauza txiki batzuk baditut, baina ezer finkorik ez.

Irailerako bai, baditut gauzatxo pare bat. Batetik,

28
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Donostiako La Farandula mikroantzerkian nik idatzi

eta zuzendutako obra motz bat aurkeztuko dut irai-

lean 16tik 26ra, eta Xabier Elizalde aktoreak antzez-

tuko du. Bestetik, Zizurkilen LGTBIQA+ kolektiboari

buruzko emanaldi baten proposamena aurkeztu dut,

data oraingoz zehaztu gabe badago ere, beste herri

batzuetara ere eraman nahiko nuke.  

Bartzelonak abantailak dituela esango zenuke lan

arloan?

Aukera askoz gehiago dago, mota guztietako antzer-

kia dagoelako, baina konpetentzia ere

miloi bat aldiz handiagoa da. Ez da

erraza. Han ikasi dut, eta han dauzkat

kontaktuak, hemen ikasi izan banu

agian beste modu batera ikusiko

nuke. Kantitate aldetik han gehiago

egiten dela uste dut, handiagoa dela-

ko. Hemen, Euskal Herrian, urtean oso

pelikula gutxi egiten dira euskaraz. 

Zer du Bartzelonak Euskal Herriak

ez duenik? Eta alderantziz?

Bartzelona kosmopolita da, kolore asko du. Aukera

dago, mugimendua, abiadura, bizi kultural bat dago,

nik hala ezagutu dudalako eta hala bizi naizelako.

Esaterako, hilabetean zortzi aldiz edo antzokira joa-

ten naiz. Hemen nora joango nintzateke antzerkia

ikustera hilean zortzi aldiz? Nik asko kontsumitzen

dut, eta hemen ez daukat aukera hori.

Eta Euskal Herriak daukana, lankidetza eta umiltasun

handiagoa da. Herri txikia garen aldetik, gu gara, kua-

drilla handi bat bagina bezala. Konpetentziarik ez dut

sentitu hemen. Hori plazera da. Txikita-

sun honetan umiltasuna ere badugu.

Etorkizunera begira, non ikusten

duzu zure burua?

Neure burua ez dut beste ezertan ikus-

ten, egiten dudan honetan ez bada.

Hemen segi nahi dut, lan egin nahi dut

pelikulak, antzezlanak egiten, saiatuko

naiz eta lortuko dut. Badut kuriosita-

tea, indarra eta gogoa, beraz, ahal den

bezala muturra sartu eta aurrera.

«Ezin dugu 
gure kultura 
kontsumoa 
oso-osorik 
herriko kultura 
zinegotziaren
esku utzi»
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA

Giro lasaiarekin jarraituko dugu.
Goizean behe-hodei dezente
agertuko da eta euri txiki mo-
duan zertxobait bustiko du mendi
kontretan. Eguerdian eta arratsal-
deko lehen orduetan ostarte poli-
tak irekiko dira eta eguraldi argia
izango da. Arratsalde erditik au-
rrera ordea, berriz ere zerua estali
egingo da. Haizeak ipar-mende-
baldetik joko du eta tenperatura
balio altuenak 26-27 gradutan
errendituko dira.

LARUNBATA
Antzeko giroa. Goizean berriz ere
hodei dezente agertuko da ze-
ruan eta euri langar pixka bat
izango da, batez ere, mendi kon-
tretan. Eguerdian eta arratsaldeko
lehen orduetan berriz ere, zeruan
ostarte batzuk ikusiko ditugu eta
giroa nahiko argia izango da. Az-
ken orduetan berriz ere zerua es-
tali egingo da. Ipar-mendebalde-
ko haizearen eraginpean jarraitu-
ko dugu eta tenperatura
zertxobait jaitsiko da, 24-25 gra-
dutan joaz goia.

IGANDEA
Giro motelagoa izango dugu. Ze-
ruan egun osoan zehar hodeiak
nagusituko dira, ugariagoak izan-
go direlarik egunaren bigarren za-
tian. Goizean ateri eutsiko dio eta
giro lasaia izango dugu. Arratsal-
dean ordea, hodeiak trinkotzean
euri txiki modura zaparrada txiki-
ren bat edo beste izango dugu.
Haizeak ipar-mendebaldetik joko
du eta tenperatura beste pixka
bat jaitsiko da, 22-23 gradutan
joaz goia.

UZTAILAK 23, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74.

UZTAILAK 24, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Maria Jose Santamaria.
Nafarroa etorbidea, 2.  943 65 46 10.

UZTAILAK 25, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korroe kalea, 20. 
943 67 60 13.

UZTAILAK 26, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Edurne Bengoetxea.
Kale Nagusia, 7. 
943 67 06 48.

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

ZORIONAK!!!

Egunkari orrietatik beste
zeregin batzuetara... baina
aurretik, zure egunaz eta
udaz disfruta ezazu! Zorio-
nak! Ederki aprobetxatu!

ZORION AGURRAK
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