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IRITZIA

P untu morez jantzi ziren atzo kaleak,

sareak, diskurtsoak, intentzioak.

Puntu gorriz beteta jarraitzen dute

indarkeria matxistaren kontagai-

luek. Punta zorrotz izaten jarraitzen

du etxeak emakume askorentzat,

eta puntualizazio puntualetan trabatu direlako inpun-

tual iristen dira neurriak erakundeetatik. Eta salaketa

jarri duena apuntatzen jarraitzen dute hedabideek; in-

darkeriazko egitura apuntalatzen.

Zerk bereizten du ona ez den tratua tratu txarretik?

«Tratu hori eman duenari diogun maitasun, begirune

edo errespetuak» da, bururatzen zaidan erantzun bat.

Begiratu besterik ez dago, salaketa bat agertzen den

aldiro ze erantzun desberdina suertatzen den gure

gertuko norbait bada, edo bere ibilbidea ezaguna

bada. Neure burua harrapatu izan dut tratu bat dese-

gokitzat jotzen, gertakari isolatua izango den espe-

rantzan, eta «ez du ondo tratatu» eufemismo lotsaga-

rrira iristen («ez du ondo tratatzen» baieztatzera au-

sartu gabe). Eta nola aldatzen zaidan trataera,

gertakari bera fikzioan ikusiz gero ez bainuke «tratu

txar» gisa identifikatzeko arazorik. Zein da maite ditu-

gunek besteei emandako tratu txarrak salatzeko be-

har genukeen tratamendua?

Gogoan dut herriko indarkeria matxista kasuak (sa-

latutakoak) zenbatu, eta ia etxe-bloke bakoitzeko bat

zegoela ohartu nintzenean sentitu nuen kolpea. Esan

nahi baitu, gure inguruan, gure ondoan, gure aurrean

gertatzen direla; eta ez daukagu gehiago esaterik

ohartu ez ginenik. Ikusteko, ordea, begiratu egin be-

har da. Eta mugimendu feministaren lanari esker in-

darkeria matxista identifikatzen ikasi dugunez, ez zai-

gu begirada jaistea besterik geratzen.

Badakigulako jeloskor jarri eta neskari oldartu zaion

mutil lagunaren arazoa ez dela gehiegi edan izana; eta

badakigulako gurekin eseri den horrek blokeatuta

zuen neska ohiari hitz egiteko beste perfil bat sortu

duela; badakigulako barraren beste aldean dagoen

hori bi aldiz bota dutela tabernatik neskei argazkiak

egiten harrapatuta, eta badakigulako gure kuadrillan

pornoa entretenigarri gisa hartzen dutela askok. Eta in-

darkeria hori guztia gauzatzen ari diren gizon  (askotan

jator eta maitagarri) horien ondoan gaude gu, saltzen

diguten erasotzaile irudia berregiteko pieza faltan. 

Tratu ez ona eman dutela badakigun gizon horiekin

tratatzeari uzteko ausardia falta, edo ausartzean

egozten zaigun esajerazio edo histeria, edo erreak-

zionatzeko gaitasunik eza. Horra hor, indarkeria ma-

txistaren sustengu isil eta sakon bat. Gure baitan lan-

du beharrekoa. 0 tolerantzia aldarrikatzen dugunon

tolerantzia mingotsa.

Gutako bakoitzari dagokion pausoa ere hortxe

dago. Feminismotik gizonei esan izan zaien gisa: «Ez

dugu gizonak feminismoaren aliatu izaterik nahi, pa-

triarkatuaren traidore baizik». Isilpeko tratatu hori

traizionatu beharra daukagu, parez pareko, edo oina-

rrira joz, bidezko tratu bat eman eta jasotzeko. Bada

kontratua hausteko garaia. 

OIHANA IGUARAN
BARANDIARAN
IKERLARI ETA
BERTSOLARIA 

(Kon)tratua

Eta indarkeria hori guztia
gauzatzen ari diren gizon
(askotan jator eta 
maitagarri) horien ondoan
gaude gu, saltzen diguten
erasotzaile irudia 
berregiteko pieza faltan
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Imanol Garcia Landa

Jatorriz pakistandarra da Rizwan Ali. Bere euskal

izena Jon da, eta askok horrela ezagutzen dute. To-

losako Araba etorbidean Maryam Jatetxea eta Ke-

bab izeneko taberna-jatetxea du. Euskaraz lagunen

bitartez ikasi du, batez ere Azkoitia eta Azpeitia al-

dean bizi izan den urteetan. Hango hizkera du eta

hika egiten du tarteka. Bere taberna jatetxean kebab

motako janaria prestatzeaz gain, errazioak ere ema-

ten ditu, eta aurreko larunbatean babarrun jatea ere

eskaini zuen, Tolosako beste hainbat ostalariek egin

moduan. Taberna-jatetxearen kanpoaldean jarrita

dituen karteletan, euskaraz zein gazteleraz idatzita

ditu bere eskaintzak. «Kalitatezko janaria ematen

dugu», nabarmendu du.

Noiz etorri zinen Euskal Herrira?

Orain dela hamar urte iritsi nintzen, 23 urterekin. Le-

henengo urtea pixka bat kokatzen pasa nuen. Azkoi-

tian egon nintzen bizitzen, eta ezagutzen joan nin-

«Lehen hitza euskaraz egitearena
dagoeneko barruan sartuta dut»

RIZWAN ALI
EUSKALDUN BERRIA
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tzen; jendeak esaten zidan pixkana

euskara ikasteko. Ikasteko beharra

ikusi nuen, eta giroak berak eta in-

guruneak horretara laguntzen zi-

dan. Gainera, niri euskaraz hitz egi-

tea gustatzen zait. Euskaltegira jo-

ateko denbora ez dut izan, eta

jendearekin hitz eginez joan naiz

ikasten. Oraindik ere jarraitzen dut

ikasten. 

Ez zara joan euskara klaseetara,

beraz.

Hasieran gaztelania ikasten hasi

nintzen, astean ordu erdiz edo, eta hor ere euskara

pixka bat jaso nuen. Gero, irakurriz eta jendeari gal-

detuz ikasi dut. Azkoitiko eta Azpeitiko jendea oso

jatorra da, hemengoa ere bai, eta beraien laguntzaz

ikasten joan naiz. 

Azkoitian eta Azpeitian, jende askok hitz egiten du

euskaraz, ezta?

Bai, han jendeak asko hitz egiten du euskaraz, kalean.

Gainera, ni euskaraz hitz egiten ari nintzela entzutera-

koan, asko animatzen ziren eta ireki ere bai. Jendeak

esaten du euskaldunak itxiak direla, baina niri adineko

jendeak esaten zidan beraiei euskaraz hitz eginez

gero, gehiago irekitzen zirela. Lan egiten nuen lekuan

ere lagun batek esaten zidan berarekin hitz egiteko

euskaraz, eta horrela ere ikasten joan nintzen.

Noiztik zaude Tolosan?

Urtebete inguru daramat Tolosan. Esaten zidaten ea

nolatan irekiko ote nuen taberna bat denak ixten ari

ziren garaian. Pentsatu nuen ondo joango zitzaidala,

eta aurrera egitea erabaki nuen. COVID-19aren garai

honetan aurrera egiteko aukera badut, gerora ez dut

uste arazorik izango dudanik. Hori bai, alokairua ga-

resti dago, eta horrez gain gastu

asko daude. Uste dut laguntza

gehiago izan beharko genukeela.

Jendea prest dago lana egiteko,

baina langileak hartzea zaila da. 

Zure taberna-jatetxean euskaraz

hitz egiten diezu bezeroei.

Bezero bat sartzen denean, hasie-

ran beti euskaraz agurtzen dut

eta euskaraz galdetzen diot ea

zer nahi duen hartu. Telefonora

deitzen dutenean ere euskaraz

hitz egiten dut aurrena. Lehen hi-

tza euskaraz egitearena dagoeneko barruan sartuta

dudan gauza bat da. Bestalde, tabernara kuadrilla

bat etortzen da, jatorriz Extremadurakoak direnak

eta urte asko daramatenak hemen bizitzen, eta ni

euskaraz hitz egiten entzuten nautenean, animatzen

dira dakiten euskara hori nirekin praktikatzera. Eta

niri horrek ondo sentiarazten nau.

Ostalari izateaz gain, bestelako proiekturen bat ba-

duzu?

Aspaldidanik pentsatu izan dut Pakistani buruz gau-

zak erakustea, euskaraz, hemendik hara joaten dire-

nei. Jendea bertara joaten da, K2 eta beste mendiak

erakarrita. Erakutsi dezaket nora joan, non ibili, ohi-

turak eta hizkuntza pixka bat. Horrela, hara joaten

denak ez du bidaiaren esperientzia bakarrik izango,

gozatu ere egingo du, Pakistani buruz gehiago ja-

kingo baitu. Hainbat laguni, Belgikatik eta Ingalate-

rratik etorri izan direnak, Euskal Herriari buruzko

kontuak azaldu dizkiet. Baita bere historia ere, his-

toria luzea baitu Euskal Herriak. Horrela, kontu

gehiago ezagutu eta ulertzen dituzte. Nik ere nahiko

nuke denbora gehiago atera, gauza gehiago ikaste-

EUSKARAREN EGUNA

«Jendeak esaten 
du euskaldunak
itxiak direla, 
baina adineko 
jendeak esaten
zidan beraiei 
euskaraz hitz eginez
gero, gehiago 
irekitzen zirela»

IRAGARKI LABURRAK

SALGAI. Txerriak. Apotea, zerramak eta sei hilabete in-
guruko txerrikumeak. Interesatuek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.

SALGAI. Sagarrak. Bidania-Goiatzen eskuz bildutako
errezil sagarra salgai. 652 71 87 51 zenbakira deitu. 
Iragarki guztiak: iragarkilaburrak.eus-en.
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ko, besteak beste, Tolosako histo-

riari buruz. 

Zenbat hizkuntza dakizkizu?

Nire herriko bi hizkuntzak, hemen-

go bi hizkuntzak, ingelesa, grezie-

ra, errumaniera pixka bat eta ara-

biera ere zerbait badakit. Denbora

gutxi dut, baina gustatuko litzaida-

ke gehiago ikastea. Beti ikasi daiteke; esango nuke

hil arte ikasi daitekeela. 

Pakistango jatorria dutenekin topatzerakoan, zer

esaten dizute euskaraz hitz egiten duzula jakitean?

Esango nuke gehiago harritzen dela Extremadura-

tik-eta etorri izan den jendea eta urte asko darama-

na hemen. Bigarren belaunaldikoak, hemen jaio di-

renak, euskaraz egiten dutela ikusten dut. Bestalde,

ez da erraza euskara ikastea hona gazte zarela etor-

tzerakoan. Azkenean lan egin behar da, eta denbora

asko ez da izaten euskaltegira-eta joateko.  

Euskaran sakontzeko asmorik baduzu?

Bai, gehiago ikasi nahi dut, hobeto irakurtzen eta

idazten, adibidez. Noski, oraindik segitzen dut ikas-

ten. Nire koadernoa hartzen dut eta hor joaten naiz

gauzak apuntatzen. Hori da azken batean sekretua.

Gazteleraz ere horrela ikasi nuen. Zerbait entzun,

eta gero hori idazten dut; ondoren hitz hori erabil-

tzen dut, eta horrela joaten naiz ikasten. Entzunez

bakarrik ez da nahikoa, hitz egin behar da ere. Agian

gaizki esango duzu hitza, baina

erabiltzea da gakoa. Hemen jende

jatorra dago, eta hitzen bat gaizki

esaten baduzu, lagundu egiten di-

zute ondo esateko. 

Ez duzu, beraz, beldurrik euskara

erabiltzeko.

Ez, bat ere ez. Nik hitz egiten dut,

horrela ikasten baita. Ez baduzu erabiltzen, itxi egiten

zara. Jendeak esaten dit hitz egiteko, galdetzeko. Ez

baduzu galdetzen eta erabiltzen, ez duzu ikasten. Eta

lehen esan dudan moduan, jende oso jatorra dago,

asko laguntzen dizuna. Eta horrek animatzen nau

gehiago hitz egitera eta erabiltzera. Zu saiatzen baza-

ra euskaraz egiten, eta jendeak arraro begiratzen ba-

dizu edo ez badio garrantzirik ematen, ez dizu lagun-

tzen. Baina, hemen jendeak lagundu egiten dizu, eta

oso lagungarria da hori euskara ikasteko. 

Animatuko zenuke, beraz, beste herrialde batetik

datorrenari euskara ikastera?

Bai, noski. Nik animatzen dut jendea euskaraz hitz

egitera, erabiltzera. Badago jendea hitz gutxi ba-

tzuk ezagutzen dituena, baina ez dituena erabiltzen,

erdaraz bakarrik hitz egiten dutenak. Nik euskaraz

hitz egiten diet, horrela beraiek animatzeko ere. Nik

euskaraz hitz egiteko mentalitatea dut. Garrantzi-

tsua iruditzen zait giro bat sortzea euskaraz aritze-

ko, hitz egiteko. 

EUSKARAREN EGUNA

«Nik [euskaraz] hitz
egiten dut, horrela
ikasten baita; ez
baduzu erabiltzen
itxi egiten zara»
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EUSKARAREN EGUNA

Euskara ez dezagun
salduta utzi

Hernio aldean aurtengo lehendabiziko elu-

rren iragarpenak, kaleetan era askotako

argi gero eta modernoagoak, baserri ata-

rietan egurrak pilatuta… Urtearen honda-

rrera iristen ari garen seinale. Neguko solstizioa,

oraingo Gabonak ate joka ditugu beste behin. Negu-

ko atsedenaren ondoren, loratuko da udaberria be-

rriro eta jantziko dira kolorez gure bazterrak.

Tartean bada, hala ere, bizidunen artean gizakiok

bakarrik sentitzen/sufritzen dugun beste ziklo berezi

bat. Aldapatsu xamarra suertatzen zaiguna, eta Ga-

bon ondorenean hasten dena. Gabonak pasa eta

ajea izaten dugu askok gorputzean eta baita ere pol-

tsikoan. Zoritxarrez, poltsikoko ajea urte guztian su-

fritzen duenik ere bada.

Datozen egunetan (eta urte guztian zehar ere bai),

hartuko ditugu hamaika erabaki, hau erosi eta bestea

ez, hura prestatu, kontzertu horretara joan, halako

oparia egin lagun ezkutuan tokatu zaizun pertsona

horri, etxeko epelean pelikula bat ikusi… Eta erabaki

horiek gehiago edo gutxiago pentsatuta hartuko di-

tugu. Baina jarri al gara inoiz gure erabaki txiki eta

propio horietan hizkuntzak ze toki

daukan pentsatzera? Hain zuzen,

Gabon sasoirako ariketa bat pro-

posatu nahi dizuet, eta neure bu-

ruari ere bai, noski. 

Nola bilakatu dezakegu gure

kontsumoa euskaldunagoa? Bai

produktuetan, sortzaileei begira,

saltzailearekin daukagun harremanetan, ekoizleekin,

artisauekin, inguruko saltokietara joanda… Aztertu

ditzagun gure erosketa ekintzen atzean dauden be-

harrak, eta hartu dezagun gure erabakien gaineko

kontzientzia. Badakit makineria oso bat -azpiegitura

handiz hornituta- martxan dagoela gure kontsumo-

an eragiteko, gu limurtzeko, eskaintza liluragarri bati

baiezkoa emateko, eta erreferentzia horiek etengabe

agertzen zaizkigu han eta hemen. Amets Arzallus

bertsolari eta idazleari entzun nion lehengoan gero

eta kanpokoagoak garela eta gero eta gutxiago

etxekoagoak. Mundu globalizatu honetan egia da

gero eta erdaldunagoak garela bai erreferentziaz eta

baita iturri kulturalez ere. Eta bat nator Arzallusekin

gure baitako barne egituretan oso gutxi inbertitzen

dela aipatzen duenean. Instituzioetatik ere politika

nagusiak kontrako norabidetik datozela esango

nuke. 

Hizkuntza komunikatzeko tresna hutsa baino

gehiago, mundua ulertzeko bitarteko bat ere badela

uste dut nik ere, eta mundua ulertzeko modu horri lo-

tuta, baita mundua eraikitzeko bidea ere. Ea propo-

satutako ariketak balio duen mun-

dua ulertzeko eta eraikitzeko mo-

duan gure erabakien kontzientzia

geureganatzen urratsak egiteko.

Bide  horretan gure kontsumoa

tresna baliagarria izan daiteke,

euskara salduta ez uzteko. Negu

sasoi oparoa izan dezazuela. 

ANE ARANBURU
SEGUROLA

UEMAKO EUSKARA
TEKNIKARIA 

Bide horretan gure
kontsumoa tresna
baliagarria izan 
daiteke, euskara 
salduta ez uzteko
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Haurrak bertsotan?

M aiz entzuten ditut haurrak kantuan. Kantuan eta inprobisatzen. Kantuan,

inprobisatzen eta errimatzen. Kantuan, inprobisatzen, errimatzen eta

neurtzen. Alegia, maiz entzuten ditut haurrak bertsotan. Neu eta neure

lankideak harritzeraino, haurrek nahiko bizkor ikasten dute Plazida Otañoren esko-

la (nor zen ez badakizu, irakurri Oihana Iguaranen liburua). Nola, ordea? Hementxe

errezeta (Xabier Amurizari ostua). 

Bat. Ikasi zerorrek bertso doinu bat, eta ahal bada, ikasi letra ere. Hobe doinu hori kopla doinu bat bada, eta

hobe pare bat doinu badira: Ama begira zazu, Ikusi nuenean edo beste bat. Bertsoikasgela.eus-en aurkituko di-

tuzu mordo bat.  

Bi. Sortu errutina bat edo sartu errutina baten barruan kopla horiek kantatzea. Autoan zoaztela, bazkalon-

doan, gauetan… Haur bat baino gehiago badira hobe. Lehendabizi kantatu osorik denok batera, behin ikasia

dagoenean, kantatu puntuka.

Hiru. Errutina hori martxan duzuen bitartean, bilatu hurrengo bi jolas hauek egiteko momentu egokiak. Le-

hena: batek hitz bat esan, besteak errimatzen duen beste bat, hurrengoak beste bat… Jolas bera egin daiteke

aurrez esandako hitzak gogoratu eta berri bat esan aurretik besteak errepikatuz. Bigarrena: hitz bat esan or-

dez, bota esaldi bat, eta hurrengoak errimatzen duen beste esaldi bat, elkarrizketa errimatu bat osatuz. Adibi-

dez: «Herri polita da Alegi», «Amezketar batentzat gehiegi»…

Lau. Konbinatu bigarren puntuko errutina eta hirugarren puntuko bigarren jolasa. Elkarrizketa errimatua

egin behar duzue, baina ikasitako doinuarekin kantatuz. Letra aldatzea da kontua: «Oso herri polita / omen da

Alegi», «Amezketar batentzat / agian gehiegi»… Asko kostatzen bazaizue, egin gauza bera baina errimatu

gabe, eta hasiko zarete geroago errimatuz. 

Bost. Batek puntu bat eta hurrengoak beste bat bota ordez, norberak bota behar du kopla osoa. Bota zuk le-

hen kopla, eta ea haurrak erantzuten dizun. Oraindik txikia bada ez arduratu errimarekin, eta utzi kantatzen

nahi duen gisan. 

Sei. Seguruenik hankamotzak eta hankaluzeak egingo dituzue. Luzeak eginez gero saiatu hitzak kentzen,

askotan alferrik egoten dira batzuk. Motzak eginez

gero, erantsi «ni», «zu», «gaur», «bihar», «lehen»… gi-

sako hitzak. Baina ez gehiegi kezkatu eta egin aspertu

arte.

Gutxi behar izaten da, eta, haratx, Gure bertso-zir-

kua goizeko haurrentzako saioak eman dit aitzakia

polita neure harrikadaz aritzeko: bertsolaritzaren di-

daktika. Sinetsi ez badidazu probatu etxean: aurrena

zerorrek, eta, ondoren, inguruan duzun haurren bate-

kin. Ez haserretu zuk baino hobeto egiten badu, eta

apuntatu biok bertso-eskolan: bera, gustatzen zaiola-

ko; eta zu, etxeko onena izateko entrenatu beharko

duzulako. 

MIKEL ARTOLA
GALTZAUNDIKO KIDEA
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Jon Miranda

A spalditik ezagutzen dute elkar. Ikasto-

lako ikaslea bata, gurasoa bestea. Bizi-

pen ezberdinak izan dituzte nahiz eta

elkarrengandik gertu bizi izan diren

beti. Euskal Herrian bizi izan dugun gatazka politiko-

ak elkarrengandik urrundu ere egin izan ditu. Biek

partekatu izan dutenari begira jarri dira solasaldi ho-

netan. Biak izan dira, garai ezberdinetan, Tolosako

Udalean zinegotzi. 

EUSKARATIK, 
KONPROMISOTIK 

Pepi Gorostidi. 36ko gerra bukatu zen urtean jaio nin-

tzen ni eta hamalau urte bete nituenean ama gabe

geratu nintzen. Ni nintzen senideetan zaharrena eta

anai-arreben kargu geratu nintzen. Urte zailak izan

ziren eta batez ere gogoan dut euskaraz aritzeagatik

nola zigortzen gintuzten. Etxean aitak, ordea, beti

euskara erabiltzera bultzatzen gintuen. Gazte ezkon-

du nintzen, 24 urterekin, eta alaba zaharrena jaio ze-

nean nik argi neukan ez nuela bidali nahi ez mojetara

eta ez eskola nazionaletara ere. Beste guraso ba-

tzuekin hasi ginen borrokan, batean eta bestean gal-

dezka, ikastola sortzeko. Nire alaba izan zen Lasko-

rainen matrikulatu zen lehen umea. 

Onintza Lasa. Eta ni Poxpolinen matrikulatu nintzen

aurrenetakoa. Handik pasa ginen gu Laskorain ikas-

tolara. Nik aitona-amonak baserri girokoak nituen

eta haiek ere euskararen debekua jaso izan zuten ge-

rra ostean, eta baita nolabaiteko mespretxua base-

rrikoak izateagatik. Horregatik, ni eskolan hasi nin-

tzenean herri txikitatik zetozenei burla egiten zietela

ikusten banuen, haiek defendatzeko eta haien lagun

egiteko esaten zidaten gurasoek. Orduan ez nuen

Urteetan erakundeetan, eta haietatik 
kanpora bizi izan dituzten bizipenak 
askatzeko gonbidapena egin die 
TOLOSALDEKO ATARIAk Onintza Lasa 
Arteagari eta Pepi Gorostidi Garmendiari. 
Joan-etorrian ibili dira biak, batzuetan 
erakundeetan ardurak hartuta eta beste 
batzuetan handik kanpo; politikagintzan 
eragin nahian, herrigintzatik.  

ERAKUNDEETATIK 
HERRIGINTZARA  
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ulertzen zergatik zen, baina izango da ziurrenik gura-

soek estigma hori sentitzen zutelako.

Gorostidi. Hori horrela gertatzen zen nire gazte den-

boran ere. Inguruko herrietatik eskolara etortzen zi-

ren umeei erdaraz egiten zieten guri egiten zigutena

baino gehiago. Euskaldun izate hori ez zieten barka-

tzen. Eta gero, etorkinak etorri ziren, Espainiako zen-

bait lekutatik Euskal Herrira lanera. Haien seme-ala-

bak euskaldundu beharra ikusten nuen premiazkoa.

Haiekin zerbait egin behar genuela

jarri zitzaidan buruan. Eskolaz kanpo

ere, aisialdian, eskaini behar geniela

euskaraz aritzeko modua. Nik aita

abaltzisketarra nuen, osaba bat aste-

ro jaisten zen feriara eta gurean egi-

ten zuen hamaiketakoa. Kontutan ari

zirela, Abaltzisketako eskola zaharra

hutsik geratu zela entzun nien aita

eta osabari. Ondo gogoan gorde nuen hori eta hariak

mugitzen hasi nintzen. Orduko alkatearengana jo

nuen eta galdetu nion eta baimena ematen ote zigun

umeak hartu eta Abaltzisketara eramateko, hark

baiezkoa eman zigun baina Hezkuntzako Ordezkari-

tzarekin hitz egitekotan. Hara jo nuen ate joka eta

borroka asko egin ondoren eman ziguten eskola za-

harra aterpetxe bezala egokitu eta umeekin hara joa-

teko baimena. 

Lasa. Nik Pepi bezalako emakumeak ikusten ditut,

haiek esaten dutena entzun, eta iruditzen zait bidea

urratu zutela. Ezerezetik sortzea tokatu zitzaiela eta

gu ibili garela haiek zabaldutako bideetatik. Ausardia

eta kemen handia erakutsi zuten Pepiren belaunaldi-

koek, batez ere emakumeek, eta miresmen handia

diet. 

Gorostidi. Guk ia pentsatu gabe egiten genituen gau-

zak. Egin behar ziren eta ekin egiten genion. Ni gura-

so izateaz gainera, ikastolako batzordeko kide nin-

tzen eta saltsa horretan nenbilela ikusita jo zuten ni-

regana. Franco hil eta trantsizioa deitzen dioten

horretan, lehen udal hauteskundeak izan ziren

1979koak. Herri Batasunak bost zinegotzi atera zi-

tuen, eta nirekin batera, nire taldean aritu ziren lege-

aldi hartan, esate baterako, Jokin Gorosti eta Jesus

Mari Agirre Mauleon. EAJko Iñaki Linazasoro jarri zen

alkate. Ia dena egiteko zegoen eta niretzat esperien-

tzia aberasgarria izan zen udalekoa. Oso urte mugi-

tuak izan ziren haiek. 

Lasa. Bai, ni artean umea nintzen, baina gogoan dut

zer-nolako protesta eta borrokak izaten ziren Tolo-

san. Rondilla kalean jaiotakoa naiz. Edozein garaitan

ibiltzen zen polizia kalean tiroka eta etxetik ikusten

genuen nola jendeak korrika alde egiten zuen Mon-

tesku aldera. Giro hartan pasa ge-

nuen gure umezaroa eta baita gazta-

roa ere. Edozein garaitan egiten ziren

grebak eskolan. Ni horrelakoetan beti

ibiltzen nintzen ikasleen ordezkari

eta egia da nire iritziak ez zuela beti

bat egiten gehiengoarekin. Beti izan

naiz artaldetik aparte ibiltzekoa eta

zerbaitek konbentzitzen ez banin-

«Ia dena egiteko
zegoen eta 
esperientzia
abesgarria izan
zen udalekoa»
PEPI GOROSTIDI
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negotzi eta gero lekua beste batzuei utzi nien. Asko-

tan esan izan dut: burmuina ireki eta ikasitako guztia

ondoren etorri zirenei pasa ahal izan banie... 

Lasa. Esaten dute zortzi urte direla neurri egokia po-

litikagintzan aritzeko. Legealdi bat kokatzeko eta bi-

garren bat gauzak biribiltzeko. Nik, adibidez, zortzi

urte eman nituen politikari gisa liberatuta. Egia esan,

abiadura handiko urteak bezala gogoratzen ditut,

akordatzen naiz inertziak eramaten ninduela. Boka-

ziozkoa ere bada niretzat politikagintza, gustuko

dut. Beharrezkoa da eta jendarteari egiten diozun

zerbitzu gisa ulertzen dut, baina horrek ere bere kos-

tua dakar. Ordutegirik ez duen ofizio batean ez da

erraza kontziliazioa. Eta gero, denbora batez buru-

belarri murgilduta egon zarenean, uzten jakitea ere

ez da erraza izaten. Bertigo moduko bat sentitzen

duzu. «Jakingo al dut nire ekarpena egiten politika-

gintzan, erakundeetatik ez bada?». Baina gero topa-

tzen duzu bidea. Erakundeetan ikasitakoak erama-

ASTEKO GAIA

duen esan egiten nuen. Uste dut dena zalantzan jar-

tze horrek eraman ninduela toki batetik bestera. So-

ziologia ikasketak egin nituen, handik Gazte Aber-

tzaletan hasi nintzen eta gauza batek bestera era-

man ninduen. Askotan badirudi politikan aritzearena

hautu bat dela eta nik oso bestelako sentipena dut.

Han tokau ginen eta norbaitek egin behar zuen. Eus-

ko Alkartasuna alderdi txikia zen eta toki batean bai-

no gehiagotan aritu behar izan genuen. Erakundee-

tan bezala, alderdi barruko ardurak hartzea egokitu

izan zait. Askotan ikusten ez den lan asko dago atze-

an. 

Gorostidi. Ordu asko daude bai eta askotan ikusten

ez den lana. Emakumeak beti destinatzen gaituzte,

ustez garrantzirik ez duten sailetara. Ni Kultura arlo-

an aritu nintzen. Gizonezkoak kontu inportanteetan

aritzen ziren eta gu bestelako gauzak konpontzera

bidaltzen gintuzten. Askotan ez gintuzten aintzat

hartzen. Legealdi hartan, nirekin batera, EKAtik Bi-

ttori Salinas eta EAJtik Mirentxu Etxeberria ziren

emakume zinegotzi bakarrak. Garaiak ere oso dife-

renteak ziren. Gogoan dut, adibidez, udaletxera es-

kabide bat egitera etorri zen emakume bati orduko

funtzionarioak eman zion tratua. Gutxietsi egin zuen

erabat. Ordura arte, horrela ohituta zeuden udale-

txean. Mahai azpiko tratuak egiten ziren, eskupekoak

ematen ziren, eta behin baino gehiagotan tokatu zi-

tzaigun horrelako egoerak ikustea. «Gauzak aldatu

egin dira eta ez dute lehen bezala funtzionatzen»

esatea egokitu zitzaigun behin baino gehiagotan. 

Lasa. Egia da gauzak asko aldatu direla, eta oso urte

gutxitan gainera. Tolosan ni zinegotzi nintzela, udal

gobernuko kide bezala, Berdintasun Saila osatzea

erabaki genuen. Lorpen handitzat hartu genuen, bai-

na borroka egin behar izan genuen sail horrek, bere

horretan, aitortza izan zezan udal barruan. Akorda-

tzen naiz nola jarri ziguten gela txiki bat udaletxeko

goiko solairuan, bazter batean. Oraingo ikuspegitik

uste dut ez genukeela horrelakorik onartuko. 

Gorostidi. Esker txarreko lana izaten zen maiz. Beran-

du arte bilerak izaten ziren eta senarrak eta seme-

alabak otorduak moldatzera ohitu behar izan zuten,

ni beti berandu iristen bainintzen etxera. Hala ere,

esperientzia ederra izan zen. Lau urte egin nituen zi-

Pepi Gorostidi
Garmendia

Tolosa, 1939. Laskorain ikastolaren sorreran

parte hartu zuen eta haur eta gazteen euska-

razko aisialdia sustatzen egin du lan, egonal-

diak eta udalekuak antolatzen. 1979tik 1983ra

zinegotzi izan zen Tolosan Herri Batasunatik.

Alaba atxilotu eta euskal presoen aldeko eki-

menetan murgildu zen buru-belarri; Etxerate-

ko arduradun izan da, besteak beste. Gaur

egun pentsiodunen mugimenduan dabil. 
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ten zaitu herrigintzara eta ikusten duzu hortik ere al-

datu daitezkeela gauzak. Feminismotik, esaterako.

IRAGAN HURBILAZ

Gorostidi. Egoerak behartzen zaitu batera edo beste-

ra. Nire alaba Idoia 1988an atxilotu zutenean nik argi

ikusi nuen buru-belarri murgildu behar nuela hare-

kin. Aurretik Gestoretan aritua nintzen, baina etxean

tokatzen zaizunean kontua aldatu egiten da. Lehen-

tasun guztia eman nion alabaren zaintzari. Sei urte

eman zituen preso, baina atera zenean bere kideak

barruan nola geratu ziren ikusita, nik ezin izan nion

egoerari ezikusiarena egin. Senideak elkartean au-

rrena, gero Etxeraten, euskal presoen sostenguan

eman ditut azkeneko urteak.

Lasa. Nik Pepi, batez ere, Etxerateko kide bezala eza-

gutu dut. Solasaldi honek balio izan dit ikastolen mu-

ASTEKO GAIA 

gimenduan eta gazteen aisialdiaren esparruan egin

zuen lana gehiago ezagutzeko. Uste dut behar ditu-

gula espazio gehiago elkarren berri jakin eta bizipe-

nak partekatzeko. Kontakizuna askotarikoa izango

da herri honetan eta memoria ariketa hori egitea

ezinbestekoa dela iruditzen zait. 36ko gerrarekin

pasa zen bezala isilean ezin da utzi herri honetan

gertatutakoa. Kontakizunak behar ditugu, bat baino

gehiago. Nik erakundeei erregutuko nieke gai hone-

kin fintasunez eta zuhurtziaz jokatzeko. Ez da kuota

kontua. Ondo egin behar dira gauzak zauriak itxi

nahi baditugu. Memoriaren Legearen gaia dago

orain puri-purian eta kuriositatea daukat horrek zer

emango duen. Pasa dugun guztia izan dadila irakas-

pen bat, aipatutako sufrimendu hori berriro errepi-

katu ez dadin. Ez nukeena nahi, inondik inora, euskal

gatazkarena faltsuan ixtea. «Bukatu da» esan, ze-

mentua bota, eta horren gainean eraikitzen hasi.

Hori ezin da inondik inora egin. Dena da inportantea

eta ikuspegi ezberdinak azaleraztea garrantzitsua

da. Poliedrikoa da errelatoa. Gauzak kontatu egin

behar dira eta prest egon behar dugu entzuteko. Tri-

buan ez dago ostrazismoa baino zigor okerragorik,

aktore bat ezin da baztertu, aktore bati ezin zaio ez

entzunarena egin. Tapatu nahi izaten den hori, lehe-

nago edo beranduago, modu batera edo bestera,

azaleratu egiten baita. 

Gorostidi. Ni sentitu izan naiz horrela zenbait garai-

tan. Etxerateko kide bezala udaletxera joan eta sen-

titzen nuen ez gintuztela entzun nahi. Gure sufri-

mendua gutxietsiz komentarioak egiten zituztela

entzuten nuen eta horrek izugarrizko amorrua sor-

tzen zidan. Negarrez ere atera izan naiz behin baino

gehiagotan pleno aretotik. Behin, Mirentxu Etxebe-

rria alkate zela, zera esan nion: «Nik bezala bakarra

ez, bi seme eduki beharko zenituzke zuk kartzelan,

jakiteko zer den bizimodu hau». Min ematen zidan ez

konturatzea presoen alde ari ginela, eztabaida guz-

tietatik aparte, haien eskubideen alde ari ginela. 

Lasa. Uste dut urteetan jardun izan dugula elkarren

minari bizkar emanda. Nik Pepi bera gogoan dut

emakume gogor bezala eta mundu hertsi baten or-

dezkari gisa. Horrela bizi nuen nik. Tinko ikusten

nuen bere printzipioetan. Konfrontazio une horiek

Onintza Lasa
Arteaga

Tolosa, 1972. Soziologia ikasketak egin zituen

EHUn. Eusko Alkartasunako kide gisa, parla-

mentari izan da Eusko Legebiltzarrean eta ba-

tzarkide Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Tolo-

san zinegotzi izan da hiru legealditan, 2003tik

2007ra eta 2007tik 2011ra EArekin, eta

2015etik 2019ra EH Bildurekin. Tolosako Bizi-

kidetza Foroan hartu du parte. Gaur egun Gi-

zalde fundazioan egiten du lan. 

a010-017_ataria_Maquetación 1  2021/11/24  17:00  Página 4



14

ASTEKO GAIA

adrenalina askokoak bezala gogoratzen ditut, ten-

tsio handikoak. Nik banuen argudiaketa eta beti sen-

titu izan naiz giza eskubideen aldekoa. Ulertzen

nuen Pepik, eta gainerako senideek, sentitzen zuten

mina eta min horretatik amorruz hitz egitea, baina

norbait jarrera horrekin datorkizunean, erreakzioa

berdina izaten da; gogor erantzun eta zeurean itxi. 

Gorostidi. Oso gogorra izan zen bizi izan

genuena. Presoen mundu hori ezagutzen duzunean

ezin duzu utzi. Ezin dituzu presoak ahaztu. Orain bi-

sitak utzita dauzkat baina presoak ez dauzkat ahaz-

tuta. Oso presente ditut. Senideak sortu genuenean,

1990ean, gu gurasoak baino ez ginen, ez ginen pro-

fesionalak, ez genekien komunikabideen aurrean

hitz egiten. Ate joka ibiltzea tokatu zitzaigun politi-

kari askoren bulegoetan. Hitzak politak bai, baina

gero ekintzarik ez genuen ikusten. Gero sakabana-

keta politika tokatu zitzaigun bete-betean eta oso

gogorra izan zen. Tolosan preso asko egon ziren une

batean, gainera gehienek gurasoak

adin handikoak zituzten. Haiekin ere

egon behar genuen, entzun egin be-

har zitzaien. Egon zen kasuren bat,

zeinetan gurasoek bazterrean utzi

zuten semea, haren iritziekin bat ez

zetozelako. Ni izendatu nintzen gaz-

te horren tutore eta ni arduratu nin-

tzen hura zaintzeaz. Ni bezala beste

ama asko ibili ginen horrelaxe eta

dabiltza gaur egun, zoritxarrez.

Lasa. Orduan ere amak izango ziren ardura hori har-

tzen zutenak... Nik egia esan ez dut Pepik kontatzen

duen esperientzia gogorrik izan, ez alde batetik, ez

bestetik. Sufrimendu hori ez bizitzeak ez du esan

nahi, ordea, ulertzen ez dudanik. Bere garaian, sufri-

menduen mailakatze horrekin ez nentorren bat eta

gaizki neraman abertzaleen arteko banaketa hori.

Bazirudien elkarren lehian ari ginela nor izan aber-

tzaleago. Hemen, herri honetan, interes alderdi-

koiengatik zenbat min egin da? Alde batetik, eta

bestetik. Ni erdian sentitzen nintzen askotan, alde

bateko eta besteko sufrimenduak ulertzen nituen.

Giza eskubideen defentsan tematu naiz ni. Uste dut

gizatasunaren plano horretara jaitsiz gero, edozei-

nekin konektatu dezakegula, edozein izanik ere bere

kolore politikoa. 

Gorostidi. Noski. Nola ez dut ba besteen sufrimendua

ulertuko, haiek daukaten sufrimendua nik neronek

baldin badaukat? Gertatzen dena da mailakatu egi-

ten gaituztela. Kontuak alde bati bakarrik eskatzen

zaizkiola eta bien bitartean, isilean pasatu nahi di-

tuztela GAL eta bestelakoekin egin zituztenak. Dena

den, denbora ez da alferrik pasatzen eta gauzak

asko aldatu dira, pentsatu nahi dut egungo egoera

ez dela lehen bezalakoa. Hasi gara ikusten beste

modu batera hobeto moldatu gaitezkeela elkarrekin.

Konponbidean urrats oraindik ere handiagoak eman

behar ditugu hurrengo belaunaldiek berdina sufritu

ez dezaten. 

«Presoen mundu
hori ezagutzen
duzunean ezin
duzu utzi, ezin
dituzu ahaztu»
PEPI GOROSTIDI
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Lasa. Niretzat mugarria Ahotsak ekimena izan zen.

2006an sortu genuen garai hartako emakumezko

politikariok, PP eta UPNz gain, gainerako talde guz-

tietako emakumeok. Urte hartan apirilean agerpen

publiko bat egin genuen Donostian, eta bakearen al-

deko manifestu bat eman genuen argitara. Diferente

pentsatzen genuenok partekatu genuen lehen espa-

zioa izan zen, eta preseski, emakumeak izan ginen

horren bultzatzaileak. Gogoan daukat nola hasieran

ez ziguten gehiegi aintzat hartzen, biltzen ginela bai,

baina ez zioten garrantzirik ematen gure ekimenari.

Manifestua atera genuenean, ordea, edozein marko

politiko egikaritzeko aukera planteatu genuen eta

orduan hasi zitzaizkigun arreta jartzen eta hasi ziren

mugimenduak egiten. Gatazken konponbidean

emakumeen parte hartzearen garrantzia frogatu

zuen Ahotsak-ek. 

Gorostidi. Emakumeak beti egon dira gatazka hauen

oinarrian. Ez bada agerian, ezkutuago, baina beti

egon gara presente. 

Lasa. Askotan trukerako erabiltzen dira presoak ga-

tazketan, eta hain zuzen, preso dituzten seme-ala-

bekin lotuta egiten dute agerpena emakumeek. Bai-

na hortik harago, iruditzen zait emakumeok zer esan

handia dugula, adibidez, kartzela politikan edo me-

moria legeetan. Iruditzen zait emakumeok gai horiek

kudeatzera pasa behar dugula. Arlo horietan gure

parte hartzea ezinbestekoa da. Ez dut uste emaku-

meok gehiago dakigunik, baina beste klabe batzue-

tan bizitzea egokitu zaigu, sentsibilitate eta gaitasun

batzuk garatu ditugu gatazken konponbiderako ba-

liagarriak izan daitezkeenak. Adostasunak agian ez

dira beti posible izango, baina gai gara beste ikuspe-

gi batzuk txertatzeko, eta gertatzen

dena ulertzeko giltza gehiago emate-

ko. 

etorkizunaz

Gorostidi. Guk bizi izan dugun guztia

ez dute bizi izan belaunaldi berriek

eta zaila da pasa den guztia transmi-

titzea. Horregatik da inportantea gertatu denaz ari-

tzea. Bizitza ere oso ezberdina da gaur egun. Nik 82

urte ditut eta asko pasatakoa naiz. 

Lasa. Neure buruari galdetzen diot, ea guk injusti-

ziak ikusteko gaitasun handiagoa ote geneukan.

Susmoa dut ez ote gabiltzan anestesiatu xamar.

Iraultza egiteko, iraultza egiteak merezi duela senti-

tu behar duzu. Gure etxean politikaz hitz egiten den

arren, gai hauek urrunekoak egiten zaizkie nire

seme-alabei. Gaur egun galderak zeinek egiten

ditu? Zeinek jartzen ditu gauzak zalantzan? Irudi-

tzen zait mundu bat nahi dugula polita, itsusikeria

guztiak alfonbra azpian gordeko dituena. Gizarte

eroso bat sortu dugu eta denak gaude murgilduta

zurrunbilo horretan. Nola esan gazte bati, zinegotzi

«Gizatasunaren
planora jaitsiz
gero, edozeine-
kin konektatu
dezakegu»
ONINTZA LASA
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izateko apuntatu dadin edo militan-

tzian parte hartu dezan. Uste dut

erru guztia ez dela beraiena, ni gaz-

teriaren defendatzailea naiz. Gazte-

ek teklak ezberdin maneiatzen di-

tuzte eta asmatu egin behar da tekla

horiek identifikatzen. Gure garaiko

diskurtsoek ez diete balio. Euskara-

ren aldeko ikaragarrizko aldarriak egin ditzakezu,

baina ez zara haiengana iristen. 

Gorostidi. Asko aldatu da mundua baina lehen ere

bazegoen eroso bizi zen jendea. Gu mendira umeak

eramaten genituenean bazeuden gurasoak izugarri

pozik egoten zirenak, bakarrik geratzen zirelako

ume gabe. Ni beti gazte artean ibili naiz eta asko si-

nesten dut haiengan. Haiekin eztabaidatu, hitza eta

ardurak ematen badizkiezu, erantzuna jasotzen

duzu. Egin behar dena da nagusikeriaz ez jokatu. 

Lasa. Bai, ados. Uste dut gauzak aldatzeko, eralda-

tzeko, presioa egin behar dela, hauspo bat beha-

rrezkoa dela. Akuilu lan bat egin behar da gizartetik

erakundeetara iristeko. Eta susmoa dut, gaur egun

ez ote garen ari alderantziz. Ez dakit ez ote gaituz-

ten askotan tuntuntzat hartzen. Tutelatu nahi ba-

gintuzkete bezala sentitzen dut, adin txikikotzat

hartzen gaituztela. Dinamika horretan sartuta gau-

de eta borroka handia egin behar da norabide hori

aldatzeko. Hain gutxi balio dugu herritarrok? Ni

errebelatu egiten naiz horren kontra. 

Gorostidi. Nik dagoeneko ez dut sinesten erakunde-

etan. Etsipen puntu batekin begiratzen diet, ia fe-

dea galtzeraino. Herrigintzan konfiantza gehiago

daukat. 

Lasa. Erakundeekiko desafekzioa errealitatea bat

da. Erakundeak beharrezkoak direla

aitortu arren, pentsatzen dut politi-

ka instituzionala ez dela ahalguzti-

duna. Erakundeak munstro handiak

iruditzen zaizkit gaur egun, urruti-

koak; nik, gehienbat, jendearengan

sinesten dut. Faltan botatzen duda-

na da zubia, herrigintza eta erakun-

deen artekoa. Jartzen dira zubiak gaur egun, baina

oso arinak dira, ez oso kontsistenteak.

Gorostidi. Lehen baino zailagoa da jendea mobiliza-

tzea eta kalera ateratzea. Baina gazteei ere tokatu-

ko zaie borrokatzea, errealitateak aginduko die. Lan

kontuak nola dauden ikusita, panorama ez da oso

esperantzagarria. Nik pentsiodunen mugimenduan

parte hartzen dut. Guk bizitza ia soluzionatuta dau-

kagu eta kalera ateratzen bagara da, gazteen etor-

kizunean pentsatzen dugulako. Gainera datorkiena

izugarria da. Askotan esan izan diet kideei, sekula

ez nuen pentsatuko pentsioen alde borroka egin

beharko genukeenik. Eta begira nola gauden, aste-

lehenero protestan.  

Lasa. Nik politikan sinesten dut, beharrezkoa dela

pentsatzen dut. Niri asko lagundu dit erakundeetan

aritzeak, negoziatzeko eta adostasunetara iristeko.

Eta irakaspen handiak jaso ditut. Nagusiki, feminis-

moarena. Egia esan, bizitza aldatu zait. Nik nire

kontraesanak baditut oraindik, baina gaur egungo

nire ikuskera eta errealitatearen irakurketa ez dira

berdinak. Izugarri eskertuta nago. Eta generoa ze-

harkatzen duten beste gai batzuk ere asko kezka-

tzen naute, etorkinenak, edota zaintzarenak, esate

baterako. Iruditzen zait sekulako erronkak dauzka-

gula aurrean.  

«Faltan botatzen
dudana da zubia,
herrigintza eta
erakundeen 
artekoa»
ONINTZA LASA
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Aldaketa, 
feminismotik 
helduko da

Emakume eta feminista izaera batere samurra

ez bada gaur egun, zer esanik ez 40-70 ha-

markadako urte haietan. Francoren erregime-

nen azken urteetan, hark inposatutako ideolo-

gia ultrakatolikoa eta eskuindarren aurkako

borrokak gero eta emakume gehiago bildu zi-

tuen Euskal Herriko bazterretan eta bigarren

mailako hiritar izateari uzteko asmoz, klan-

destinitate garaitik «demokrazia» deituriko

garaira pasa ginen, Franco hil zen unetik. Eus-

kal emakumeen mugimendua nabarmendu

eta talde txikitan antolatzen hasi ginen: Eus-

kal Herrian mugimendu feministaren hazia ja-

rrita zegoen.

Alderdi politiko eta sindikatuetako kide zi-

renek, berriz, aldarrikapen feministak hautes-

kundeetarako programa politikoetan sartu zi-

tzaten lortzen hasi ginen. Gure herrietan ere

ildo horretatik mugitzen hasi ginen: instituzio-

etan sartzen (bereziki udaletan) emakume

eta kontzientzia feminista indartuz. Ahaldun-

tzen hasiak ginen.

Beste kontu bat da nola hartuak izan ginen

instituzioetan, gure konpromisoaren eta egin

nahi genuen lanaren aurrean. Ez guk nahi be-

zala. Erakunde politiko eta alderdietan mas-

kulinitatea zen nagusi eta zenbait zeregin fe-

minizatuagoak ikusten ziren. Nola hala lan ar-

loak: hezkuntza, euskara eta kultura, oro har.

Nolabait bigarren mailako senti arazten gin-

tuzten oraindik. Berriro ere beste zenbait arlo-

tan aritzeko gai ginela demostratu beharrean

aurkitzen ginen. Emakumeon patua, oraindik

ere. 

Gure gizarte gatazkatsuan, lehen eta orain,

emakumeok izan eta gara kolpatuenak. Jen-

dartearen antolakuntza patriarkalean, gizonei

eta emakumeei dagozkien rolak, identitateak,

sinismenak eta baloreak oso zehaztuta daude

eta horrexek eramaten gaitu bizi-baldintza

eta gizarte posizio ezberdinak izatera. Lehen

bezala orain ere, gizonen bizitzaren eta mas-

kulinitate jakin bati balio handiagoa ematen

zaionez, eta emakumeok pobreenak eta pre-

karizatuenak garenez, borrokan jarraitu behar

dugu ezberdintasunak gainditzeko.

Bestalde, gatazken konponketarako espa-

ziotan emakumeok egoteko aldarria egin

dugu eta indarkeriak eragindako inpaktuen

aurrean saiatu: egia, justizia eta erreparazioa-

ren agendan. Dena dela, gurean, historikoki

gatazkaren kudeaketari dagokionez, pisu edo

zer esan gehiena alderdi politikoek eta institu-

zioek izan dute eta ez hainbeste eragile sozia-

lek. Hori aldatu behar dugu.

Emakumeok ahalduntzen goazen heinean,

bide berriak aurkitzen eta urratzen ari gara,

ahalegin horregatik bortizkeri itzela pairatzen

ari bagara ere. Azken urteetako feminismoa-

ren olatu geldiezinak, bai Euskal Herrian eta

baita mundu mailan ere, indarra ematen digu

amesten dugun gizarte berri baten aldeko bo-

rrokan jarraitzeko. Aldaketa feminismotik hel-

duko da edo ez da lortuko.

Arantxa Sorondo Bidaor 

1979-1983 artean 
Amasa-Villabonako hautetsia
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P andemiaren aurretik zetorren, baina pande-

miak areagotu egin du kezka. Gure nerabe-

gazteak euskara bazterrean uzten ari dira,

alboratzen; beste hizkuntza batzuek, beti-

koek, hegemonikoek, gero eta esparru zabalagoa hartu

duten euren bizitzan, harremanean, aisian. Kontsumi-

tzen eta praktikatzen dituzten kontuetan erdarek gero

eta leku gehiago dute. Ez da euskara guztiz baztertu

dutela, beharrezkoa ere badutelako, bereziki, ikaskete-

tan. Da euskara ez zaiela baliagarri euren bizitzako alor

askotan, edo ez dela ezinbesteko. Kezka hori doku-

mentatuta dago, eskoletan egiten diren kanpo ebaluazio proben bitartez,

edota hizkuntza ohiturei buruzko azterketen bitartez… belarriak adi jarri hu-

tsez ere antzeman liteke.

Izan liteke orain arteko tresnek eta estrategiek jada ez dutela balio; izan li-

teke atzo arteko konpromisoak eta militantziak ere behera egin dutela; izan

liteke aldaketa bizkorreko mundu berri honetara egokitzen ez dugula asma-

tu; izan liteke dena ikastolen eta eskolen esku utzi dugula eta gizartea erlaxa-

tu egin dela, ohartu gabe, hizkuntza gutxitu izaten jarraitzen duela euskarak;

egoera diglosikoak hor dirauela. 

Uste dut, dagoeneko denok ados gaudela hezkuntzatik bakarrik ezin dela

egoera irauli. Euskalgintzak eta kulturgintzak ere esku-hartu behar dute, era-

kundeek esku-hartu behar duten moduan. Gizarteak, osotasunean, esku-har-

tu behar du.

Dena gazteentzako, baina gazterik gabe? Oker geundeke horrela ekingo

bagenio. Gu izan gaitezke bidelagun, animatzaile, xaxatzaile, akuilu. Guk es-

kaini behar dizkiegu baliabideak, bitartekoak, azpiegiturak… Baina protago-

nistak eurek izan behar dute. Eurak jarri behar dira erdigunean, eurek egin be-

har dute urratsa euskaldun izatetik euskaldun aktibo izatera igaro daitezen,

gero, euskaldun aktibo izatetik euskaldun aktibo eta konprometitu izatera

irits daitezen. Guk gure garaian egin genuen bezalaxe.

Gazterik gabe?

Dena 
gazteentzako,
baina gazterik
gabe? [...]
Eurak jarri
behar dira 
erdigunean,
eurek egin
behar dute
urratsa 
euskaldun 
izatetik 
euskaldun 
aktibo izatera
igaro daitezen.

KOLDO ALDABE
KAZETARIA
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H amasei urte dira ira-

kasle lanetan hasi

nintzela. Denbora

horretan LOGSE, LOE, 

LOMCE eta LOMLOE aho-ko-

rapiloa diruditen lege horiek

guztietatik igaro naiz (ez diz-

kizuet gogorarazi nahi nire ikasle garaiari dagozkio-

nak, iritzia emateko tarterik gabe geratzeko arriskua

baitut). Begi bistan da, hauteskundeekin batera eta

gailentzen den alderdiaren arabera, lau urteren buel-

tan lege aldaketa dagoela.

LOMLOErekin erlazionatutako azken asteetako

berria DBHko iraileko errekuperazioak ezabatzen di-

tuen errege-dekretua izan da, ebaluazio jarraitua in-

dartu nahi duena. Horren arabera, DBHko ikasleek

mailaz pasatzeko aukera izango dute ebaluazio tal-

deak horrela kontsideratzen badu, gainditu gabeko

ikasgaien kopurua edozein izanda ere. 

Gaiak beste behin hautsak harrotu ditu eta aldeko

eta kontrako iritziak azkar hedatu dira. Meritua, es-

fortzuaren kultura, ekitatea, bikaintasuna, porrota,

gisako terminoekin lotuta gehienak.

Hasieran, diagnostikoek eta estatistikek ematen

dizkiguten datuak zuekin partekatzea pentsatu dut,

baina urte hauetako esperientziari esker ikasi duda-

na plazaratzea zilegiago izango daitekeela otu zait.

Ikastolan Gizarteratze zikloari dagokion Hezkun-

tza Laguntza ikasgaia lantzen dut; hau da, aparteko

beharrak (a-parte) dituzten ikasleen eskolatzea

ezaugarritzen duen ikasgaia. Egiten dudan lehenen-

go hurbilketa integrazioa eta inklusioaren arteko be-

reizketarena da, ez baitira gauza bera. Horretarako,

Gauss kurba gogoratuz, naturala eta normala dena

bereizten dugu: naturala naturan gertatzen dena

besterik ez da, arraroa izan arren (ez-ohikoa, hots, 

a-normala); normala berriz, ugariena, gehiengoa or-

dezkatzen duena da (ohikoa). Horrela, norma den

guztia naturala da, baina naturala dena ez du zertan

normala izan behar.

Horrela, integrazioa banakoa normara egokitu dadin

desabantaila indibidualak konpentsatzean datza, inklu-

sioa berriz, ingurunearen egokitzapenean datza, bana-

ko guztiak, beren premiak edozein izanda ere, baldin-

tza berdinetan garatu daitezen. Hezkuntza-premia be-

reziei buruz hitz egitean, testuinguruaren oztopoak

ezabatzeaz hitz egiten du, eta ikasleen gaitasunetan

jartzen du arreta, gabezietan jarri beharrean.

Puntu honetan nire ikasleak amesten jartzen ditut

eskola inklusiboaren utopia irudikatu dezaten. Eskola

bat non ikasle bakoitzak beharrezkoa duena izango

duen, eskola bat non aniztasuna norma bihurtzen den,

eskola bat non desabantaila normatik kanpo geratzen

den… Burutazio hauetan geundela ikasle batek milioia-

ren galdera egin zidan: zer da zuretzako hezkuntza?

Niretzako hezkuntza konpromisoa da. Ikasleak

formatzeko eta garatzeko duen eskubidearekiko

konpromisoa. Edozein ikaslek merezi duen ibilbide

arrakastatsua lortu dezan konpromisoa. Utopian si-

nisteko konpromisoa.

Euskal hezkuntza-sistema arautuko duen lege be-

rria 2023rako espero dugu, guztion adostasunare-

kin, aukera a-parta benetako eskola inklusiboaren oi-

narriak eraiki ditzagun. 

AMAIA KARRERA
GARCIA 

INMAKULADA
LANBIDE 

IKASTOLAKO 
IRAKASLEA

A-partekoak

Niretzako hezkuntza konpromisoa da. Ikasleak formatzeko eta 
garatzeko duen eskubidearekiko konpromisoa. Edozein ikaslek 
merezi duen ibilbide arrakastatsua lortu dezan konpromisoa.
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elkarteak antolatuta. J.Alberdi-
Aizpuru eta X. Urbieta-Urruzola-
Binakako Promozio Txapelketa.
Sailkapen Liga. Bakaikoa-Elizegi
eta Alberdi-Uriondo. Sarrerak
hamar euroko kostua du.

BERROBI
UDAZKENEKO KULTURALDIA

19:00-21:00. Matraka elektrotxa-
rangarekin pintxo-potea.

IBARRA
AURKEZPENA

Kilometroak aurkezpen ekitaldia,
Belabieta kiroldegian. Bertara-
tzeko gonbidapenak hartu be-
harko dira Kilometroak.eus
webgunean.

IRURA
KONTZERTUA

20:00. Taupada taldearen kon-
tzertua. 2012an sortutako taldea.
Bost urteko rock-heavy-metal
etaparen ondoren, bere ohiko
melodiak, ahotsak eta akordeak
hirukote akustikoa aurkeztera
itzuli da. Gonbidapena eskatzen
du. Kulturunean edo Herri esko-
lan (edukiera beharren arabera).

LARRAUL
KULTUR ASTEA

18:00. Lurtaro kooperatibaren
aurkezpena, A. Amonarriz kultur
gunean. 
20:00. Erik eta Win taldearen
kontzertua, elizan. Ander Liza-
rralde, Unai Muñoa, Imanol Kamio
eta Aitor Atxega.

LIZARTZA
KULTURALDIA

19:30. Bolante baten historia do-
kumentala, Zimiterioan.

OREXA
OSTIRAL KULTURALAK

22:00. Txomin Artolaren kontzer-
tua, Ostiral Kulturalak egitasmoa-
ren barruan, ostatuko ganbaran.

TOLOSA
KONTZERTUAK

19:30. Txaston Dixie Band, Fron-
tonen.
22:00. Discipulos de Dionisos eta
Los Chicos + Olariusen Brother-
sak Bonberenean izango dira. Sa-
rrerak zortzi euro. 
TITIRIJAI

22:00. Helduentzat. Lau sorkun-

OSTIRALA
AZAROAK 26

ALEGIA
KULTUR EGITARAUA

22:00. Luze edo motz ikuskizuna.
Mirari Martiarena eta Idoia Torre-
garai, zinean.  
ZERBEZA AZOKA

18:00. Ate irekiera. Euskal Herriko
bederatzi artisau garagardo des-
berdin izango dira dastatzeko.
21:00. Zahagiardoa. Gaztetxeak
mahaiak jarriko ditu. 
00:00. Kontzertua. Rukula. Ja-
rraian. DJ Naza.

ALKIZA
KONTZERTUA ETA ERAKUSKETA 

INAUGURAZIOA

18:00. Hitzak zaindari erakusketa
ibiltariaren inaugurazio ekitaldia,
Fagus Alkiza zentroan. 
19:00. Pettiren kontzertu akusti-
koa, elizan.

ALTZO
XEXILI KONTZERTUA

18:30. Loatzo musika eskolaren
Xexili kontzertua, Batzarremuñon.

AMEZKETA
HILABETE KULTURALA

20:30. Bertso afaria Zazpi-itturri
elkartean, Haritz Mujika eta
Oihana Iguaranekin.

ANOETA
GURETZAKO GUNEA

15:00. Guretzako gunea. Jatorri
anitzeko emakumeen bilgune.
Guretzako jatorri anitzeko ema-
kumeak biltzen diren gune bat
da, elkarrengandik ikastea hel-
buru duena, udaletxean.

ASTEASU
PILOTA

21:30. Afizionatuak. Herriko pilota

a022-025_ataria_Maquetación 1  2021/11/25  11:24  Página 1



tza lau kontinente. El tiempo de
las tortugas. Murtziako Dora Can-
tero konpainiak hamasei urtetik
gorakoentzat eta gaztelaniaz es-
kainiko du emanaldia, Topic an-
tzokian. Mahaiko txotxongiloak,
bideo-poesiak edo zuzeneko mu-
sika teknikak erabiliko dituzte. 

TOLOSALDEA
ELKARRETARATZEAK

Presoen eskubideen alde elkarre-
taratzeak, herriz herri.

ZIZURKIL
IKASTAROA

15:30. Baratzea osatuz, naturaren
erritmoetara ongizatea osatuz.
Informazioa: 943 692166 edo frai-
soro@fraisoroeskola.eus. 

LARUNBATA
AZAROAK 27

AMASA-VILLABONA
BOZKETA

10:00-20:00. Aurkeztutako 11
proiektuetatik udalak 2022an
gauzatuko duena aukeratuko
dute hamasei urtetik gorako he-

rritarrek; telematikoki eta presen-
tzialki eman ahal izango da botoa.
Azaroaren 27an eta 28an. Larun-
batez 10:00etatik 20:00etara; eta
igandez 10:00etatik 15:00etara
Gurea zinema aretoko sarreran ja-
rriko dute bozketa mahaia eta
hautetsontzia.

BERROBI
UDAZKENEKO KULTURALDIA

Frontenis txapelketa.
18:00. Merienda eta gero minidis-
koa gaztetxoentzako gaztetxean.

BIDANIA-GOIATZ
A25

18:00. Quítame la culpa liburuxka-
ren inguruko solasaldia, Emagin
taldeko Maider Avaristoren gidari-
pean, Txinkorta eskolan.

IBARRA
KMK

KMK dendaren irekiera. Euskal
Herria kalearen hasieran egokitu
dute lokala, lehen Comercial San
Bartolome denda zegoen tokian
irekiko dute.

IRURA
AHOLKULARITZA

16:00-19:00. Sexu eta genero
aholkularitza. Sexune elkartearen
eskutik bakarkako edo taldeko
aholkularitza saioak. Euskaraz. 11-
16 urte artekoentzat (LH6-DBH4).
Gonbidapena eskatzen du, gazte-
lekuan eskatu behar da hitzordua.

LARRAUL
KULTUR ASTEA

10:00. Alanbike tailerra, Korla
Kosmetika Naturalaren eskutik, el-
kartean. 
16:00. Anderea dokumentalaren
proiekzioa, Yolanda Mazkiaran
Zelaia zuzendariarekin. 
18:30. Talo eta gaztaina jatea.

LIZARTZA
KULTURALDIA

22:00. Kilimak taldearen kontzer-
tua, Zimiterioan.

TOLOSA
A25

Egun osoko egitaraua Itaiak anto-
latuta. Hitzaldiak, bazkaria, kon-
tzertuak. 
12:00. Emakumeon ahalduntzea
ela indarkeriaren normalizazioa?
hitzaldia. Kultur etxean. 
14:00. Bazkaria eta bazkaloste gi-
rotua. Zortzi euro. 
18:30. Kontzertuak: Both, Igitaia
eta Kbless & Quiet Guest (Tropi-
cal gaua). 
Arratsalde guztian zehar tonbola
egongo da.
KONPOST BANAKETA

11:00. Konposta banatuko du To-
losako Udalak Hondakinak Prebe-
nitzeko Europako Astearen
barruan, Trianguloa plazan. 
OLENTZAROREN BASOA

11:00-13:00 eta 16:00-19:00. Elo-
segi parkean egingo den Olentza-
roren Basoa ekimenean izena
emateko, aurrez aurreko izen-
emateak egingo dira Antxon Ban-
dres bidaiarien txokoan. 
TITIRIJAI

12:00 / 17:30. Nido. Particulas
Elementares talde portugaldarra-
ren familia guztiari eskainitako
saioa, hitzik gabe eta mahaiko

23
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txotxongiloekin. Topic-eko aurre-
muntaketa aretoan. 40 minutu.
12:30 / 18:00. Kale ikuskizuna.
Kujira. Titelles de Lleida Herrialde
Katalanetako taldeak 12:30ean
Emeterio Arrese plazan eskainiko
du emanaldia, eta 18:00etan, be-
rriz, Plaza Zaharrean. Familia
guztiari zuzendua da, eta hitzik
gabea. Kalejira teknika erabiliko
dute, eta 20 minutuko saioa da.
17:00. Maricastaña. Titiriteros de
Binefar Aragoiko taldeak Leidor
antzokian eskainiko du ikuskizuna.
Eskularrua, haria, mahaia... erabi-
lita, bi urtetik aurrerako haurrei
zuzendua eta gaztelaniaz izango
da. 55 minutuko iraupena du.
18:30. The strings of music. An-
tama-Pantahou Greziako taldeak
Topic antzokian eskainiko du
saioa familia guztiarentzat. Haria,
buruak, mahaiko txotxongiloak...
erabiliko dituzte, hitzik gabea. 
KONTZERTUA

22:00. Natural Project eta Iker
Martinez eta Zaldi Herrenak Bon-
berenean izango dira. Sarrerak
zortzi euroko kostua izango du.

ZIZURKIL
LIBURUAREN ASTEA

Plazida oihartzunaren plaza ipui-
naren irakurketa konpartitua, es-
kola umeekin eta Plazidaren
eskulturaren osaketa.
DANTZA EMANALDIA

22:00. Bukalaiko helduen taldea-
ren eta talde gonbidatuen ema-
naldia, Intxaur Frontoian.

IGANDEA
AZAROAK 28

AMASA-VILLABONA
TXOTXONGILOAK

17:00. Titirijai Tolosako 39. Nazio-
arteko Txotxongilo Jaialdiaren
barnean. Niyar, paperezko istorio
bat. Sarreraren prezioa bost eu-
rokoa da. Niyar-ek bidaia poetiko
bat egitera gonbidatzen du publi-
koa. Une magikoz betetako bi-

daian, momentu zoriontsuak eta
tristeak. Azken batean, objektuen
antzerkiaren, txotxongiloen eta
ikusizko antzerkiaren arteko kon-
binazio bat da, maitasunaren eta
hautamenaren kontzeptu bere-
raino iristen dena. Hitzik gabeko
ikuskizuna, Gurean.
MENDI IBILALDIA

08:30. Aizkardiren 37. mendi as-
tearen barruan mendi ibilaldia,
Olaederra kiroldegitik.

AMEZKETA
HILABETE KULTURALA

12:30. GenEroa dantza emanaldia,
frontoi zaharrean.

ANOETA
KALEJIRA

12:00. Anoetako txistulari taldea-
ren kalejira.

ASTEASU
INGURUMEN OLINPIADAK

10:00. Ingurumen olinpiadak As-
teasuko Udalak antolatuta, Mattin
gizarte abenturaren eskutik. Izena
ematea kultur etxean egin be-
harko da.

BERROBI
UDAZKENEKO KULTURALDIA

Frontenis txapelketa. Bakarrizketa
enpatikoa Unai Ormaetxearekin
eta ondoren talo jana Etxolan.

IBARRA
UDAZKEN EGITARAUA

19:00. Haatik. Dantza emanaldia,
Belabieta kiroldegian.

LARRAUL
KULTUR ASTEA

11:00. Larraulgo paisaia interpreta-
tuz mendi irteera, Jon Zulaikarekin. 
19:00. Velutine taldearen kontzer-
tua, elizan. Mikel Sanchez, Oier
Fuentes, Xiker Salaberria eta
Kepa Txoperena.

LIZARTZA
KULTURALDIA

19:00. Cromlech antzezlana. Izena
eman behar da udaletxean. Udal
aretoan eskainiko dute antzezlana.

TOLOSA
TITIRIJAI

11:00 / 12:00 / 13:00 / 16:30 /
17:30 / 18:30. Ingenii machina
kale ikuskizuna. Alauda Teatro
konpainia Gaztela eta Leondik
etorriko da, eta Zerkausian eskai-
niko dute ikuskizuna. Hitzik gabea
eta instalazio parte hartzailearen
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AGENDA

teknika erabilita familia guztiari
zuzendutako emanaldia eskainiko
dute. 20 minutuko iraupena du.
12:00 / 17:30. Nido. Particulas
Elementares talde portugaldarrak
familia guztiari eskainitako saioa
egingo du, hitzik gabe eta ma-
haiko txotxongiloekin. Topic-eko
aurremuntaketa aretoan. 40 mi-
nutu.
18:30. Azul como un trazo de mar.
Lunas talde madrildarrak Topic an-
tzokian bost urtetik gorakoentzat
eskainiko du emanaldia, gaztela-
niaz. Paperezko antzerkia, mahaia,
objektuak,... izango da teknika, eta
45 minutuko iraupena izango du
ikuskizunak.
KONTZERTUAK

12:00. Tolosako Musika Bandaren
kontzertua Leidor aretoan. Kon-
tzertu honetan, gainera, ez dira
bakarrik egongo, eta herriko
beste talde batzuek ere parte har-
tuko dute eurekin: Giro Arte Dul-
tzainero Taldea, Isitxo Larrañaga
Akordeoi Orkestra eta Tolosako
Udal Txistulari Banda. Era guztie-
tako obrak eta moldaketak inter-
pretatuko dituzte, herritarrek
talde mota ezberdinen doinuez
goza dezaten.
12:00. Miruaren kontzertu akusti-
koa, Frontonen.

TXAPELKETA

12:00-14:00. Euskadiko Lehen
Mailako Aizkora Txapelketa Nagu-
sia, Beotibar pilotalekuan.
TXANGO GIDATUA

Guk Amaroztaurrak plataformak
antolatuta, Oiartzunera txango gi-
datua. Hojarasca kultur elkartea-
ren eskutik, Oianlekuko
cromlech-a eta Aiako Harriak
Natur Parkea bisitatuko dituzte.
Izen-emateen inguruko informa-
zioa sare sozialetan.

ASTELEHENA
AZAROAK 29

ALKIZA
IKASTAROA

18:00. Bihotz Biriketako Bizkortze
Tekniketan trebatzeko ikastaroa.
Bi eguneko ikastaroa: azaroak 29
eta abenduak 1. Doakoa.

TOLOSA
IKASTAROA

17:00. Emakumeentzako jabetze
eskola. Emakume margolariak
itzalean: Piztu ditzagun argiak!
Leire Markinez Calvo prestatzaile-
arekin. Euskaraz, kultur etxean.
KOTXE KARABANA

18:00. Abenduaren 1ean euskal
herriko sindikatu eta eragileek
atarian dituzten erreformak bal-
dintzatzeko kotxe-karabana Usa-
baldik, ELAk deituta.
BATZAR IREKIA

19:00. Gailurra zain dugu Gure Es-
kuren batzar irekia. Irati Elizalde
era Beñat Sarasola zuzendari-
tzako kideekin.

ZIZURKIL
IKASTAROA

09:00. Nekazaritza ekologikoa. 2.
mailako gaitasun-ziurtagiria. In-
formazioa: 943 69 21 66 edo frai-
soro@fraisoroeskola.eus
Izen-ematea: Lanbide.eus atarian
egin daiteke. 

ZINEMA

ÉRASE UNA VEZ EN EUSKADI

Larunbata (19:30 eta 22:00),
igandea (19:30) eta 
astelehena (20:30).         

Amasa-Villabona, Gurea.

LAS FANTASÍAS

Larunbata (20:15), igandea
(19:00) eta astelehena (19:00).

Tolosa, Leidor.

ZUTIK

Igandea (17:00).
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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«LASAI HASI ETA ERRITMO 
BIZIAGOEKIN AMAITZEN DA»

JON TOLOSA ‘NIKOTINA’
MUSIKARIA

Askatasun egoera bilatzea eta bere burua irekitzea helburu, ‘Nirbana’ izeneko 
bigarren diskoa kaleratu du Nikotinak; zortzi abestik osatzen dute lana.

Irati Saizar Artola

Kalean da Nikotinaren estudioko bigarren lana: Nirba-

na. Txikitan rapa entzuten eta egiten hasi bazen ere,

reggae eta dancehall estiloetan mugitu da Jon Tolosa

(Tolosa, 2000) musikaria bere azken lanean. Bizipen

pertsonaletatik abiatuz, gizarteko gaur egungo gaiak

ere jorratu ditu musikari tolosarrak. Behin diskoa esku

artean izanda, kontzertuak emateko gogoz agertu da.

Nirvana, definizioz, askatasun egoera bat da, desi-

rak eta norbere kontzientzia ezabatzean lortzen den

egoera. Zure diskoak egoera hori biltzen du?

Baietz esango nuke. Bizitzako etapa ezberdinez hitz

egiten du, baita bakoitzak dituen beldurrez ere. Disko

honetan jendeak bere burua irekitzea bilatzen dugu,

askatasun egoera hori bilatzea, bere burua piztea eta

egunerokotasunetik urruntzea. 

2018an atera zenuen lehen diskoa. Zer aldatu da le-

henengotik bigarrengora?

Gehien aldatu dena nire esperientzia izan da. Lehe-

nengo diskoa atera ondoren kontzertu asko eman ge-

nituen eta esperientzia hartzeko ondo etorri zitzai-
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gun. Ondoan izan dudan jendeak

ere asko erakutsi dit; besteak bes-

te, nire taldekideak edota lagunak

diren Juantxo, Keif, Martin, Stepi...

jende asko eduki dut laguntzen.

Gaiak ere aldatu ditugu eta estilo-

ak ere izan du aldaketa. Estilo ez-

berdin asko sartu ditugu disko ho-

netan. 

Nola deskribatuko zenuke disko

berria? 

Bizitasun puntu bat badauka, bai-

na prozesu baten modukoa da. La-

saiago hasi eta erritmo biziagoekin amaitzen da. Le-

henengo abestitik azkenekora aldaketa bat dago, bai

erritmoan eta baita gaietan ere.

Zertaz hitz egin nahi izan duzu? 

Bizipen pertsonalak kontatu ditut, eta edonork dituen

zailtasunak edo ezinegonak ere kontatzen dira. Gizar-

teko gaiak ere aipatzen dira, klase ezberdintasuna,

esaterako. Eta badago dantzagarriagoa den abesti-

ren bat ere, dantza pixka bat egiteko. 

Eta erosoen zein gaiekin aritzen zara? 

Momentuaren araberakoa dela esango nuke. Batzue-

tan zerbait dantzagarria egiteko gogoa izaten dut,

eta beste batzuetan gai sozialez aritzea gehiago gus-

tatzen zait. Momentuko nire egoera nolakoa den al-

datu egiten da, gorputzak eskatzen didana egiten

dut, bizitzako fase horrek eskatzen didana.

Inspirazioa barrutik datorkizu beraz.

Bai barrutik, eta ingurutik ere bai, ikusten ditudan

gauzek eragina izaten baitute. Arreta jartzen diot

gaur egungo panoramari, berriak jarraituz, eta nire in-

gurukoengan ere jartzen dut begirada. 

Eta lekuari dagokionez, non nahiago duzu idaztea?

Denetarik. Normalean, etxean gustatzen zait gehien,

lasaiago nagoelako agian, baina entsegu lokalean, es-

kolara bidean autobusean ere bai lehen, eta edozein

lekutan izan daiteke. Inspirazioa etortzen zaizunean,

aprobetxatu beharra dago eta ins-

pirazioa edozein lekutan izan deza-

kezu; adi egon behar da horrelako-

etan, errimek ez aldegiteko. 

Apunteak non hartzen dituzu?

Etxean, entsegu lokalean edo estu-

dioan banago, koaderno batean

apuntatzea gustatzen zait. Baina

inspirazioak beste nonbait harra-

patzen banau, mugikorrean edo

ahal dudan lekuan egiten dut.  

Rapa entzuten eta egiten hasi zi-

nen, baina reggae eta dancehall

estiloak ere bereganatu dituzu. 

Nire abesteko modua raperoa da, baina melodia

gehiago erabiltzen ditut. Nik uste orain reggae eta

dancehall gehiago egiten dudala rapa baino. Abeste-

ko klaseetan hasi nintzenean, melodiak gehiago kon-

trolatzen ikasi nuen eta gogoko dut reggae edota

dancehalla egitea. 

Non grabatu duzu diskoa? 

Bad Sound Systemeko Stepi Selektahrena den estu-

dioan grabatu dugu, Irunen, lehenengo diskoa bezala,

eta disko honetan berak egin ditu grabaketak, maste-

rrak, baseak eta instrumentalak ere bai. 

Eta zer moduzko esperientzia izan da estudioko

lana? 

Oso ona. Produktorearekin sekulako konfiantza dau-

kat eta estudioan gaudenean beti bakarrik egon gara

edo Martinekin batera. Gure munduan sartzen gara

eta beraiekin konfiantza handia dudanez, oso eroso

sentu naiz. Agian etxean baino erosoago, haiek ondo-

an izanda.

‘Kondorraren hegaldia’ abestiak oihartzun handia

izan du. Espero zenuen halakorik?

Hasieran ez hainbeste. Egia esanda, beste abesti bat

neukan buruan aurrerapen moduan ateratzeko. Ma-

nagerrak esan zigun, ordea, abesti horrek booma izan

zezakeela, agian ez genuelako orain arte hain abesti

«Nire abesteko
modua raperoa da,
baina melodia
gehiago erabiltzen
ditut; nik uste orain
reggae eta dance-
hall gehiago egiten
dudala rapa baino»
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raperorik egin. Gainera oso pertsonala da, landutako

bideoklip bat ere egin genuen eta nik uste funtziona-

tu duela.

Zerk inspiratu zaitu abesti hori idazteko?

Nire munduan sartu nintzen, eta nerabezaroko etapa-

tik orain arteko prozesua bilatu nuen: ze zailtasun

izan ditugun, bizitako egoera ezberdinak, bizitzan di-

tugun beldurrak. Iluntasun horretatik askatasun edo

poztasunerako bidea kontatzen dut, errepikak hori

irudikatu nahi du.

Atzera salto eginda, noiztik duzu harremana musi-

karekin? 

Lehen kontaktua Lehen Hezkuntzan izan nuen. Ber-

tsolaritza klaseak izaten genituen eta gustuko nuen

bertsoak idaztea eta abestea. Hortik hasi, eta ondo-

ren rapa entzuten hasi nintzen, baita beste estilo ez-

berdinak ere. Hobby bezala hartu nuen, nire munduan

nengoenean egiten nuen edota lagunekin nengoene-

an. Eta momentu bat iritsi zen, Ziribulio kolektiboare-

kin hasi eta modu serioan hartu nuena.

Inoiz pentsatu duzu zergatik txikitan rapa aukeratu

zenuen?

Agian nahi duzuna adierazteko erraztasun gehiago

ematen dizulako. Ez da bakarrik melodiak aurkitzea,

pop-aren kasuan bezala; zure pentsamenduak ondo

azaldu ditzakezu, eta protesta bezala ere estilo ona

da. Gero zabaltzen joan zitzaidan eremua eta egun

estilo ezberdinetan nabil. 

Zure ibilbidean zehar Juantxo eta Martin Arakama

anaiekin behin baino gehiagotan ikusi zaitugu. Erre-

ferenteak dira zuretzat?

Bai, zalantzarik gabe. Lehen kontzertuetan haienga-

tik hasi nintzen, Otsabi auzo elkartean elkartzen gi-

nen lehen, eta ikusten zuten gogoa neukala, eta lehen

momentutik sekulako laguntza eskaini zidaten, eta

gaur egunera arte. Askotan esaten dut, beraiek gabe

ez nintzatekeela hemen egongo. 

Nikotina dagoeneko bada norbait. Ondo daramazu

geroz eta ezagunagoa izate hori?

Eszenatokian ez nagoenetan burua hortik urruntzen

saiatzen naiz, eta bai, ondo daramat. Batez ere ikus-

ten dudalako egiten dudana jendeari gustatzen zaio-

la, eta horrek animatu egiten nau honekin jarraitzera. 

Nikotina izena, nondik dator?

Lagun batekin nengoela etorritako ideia bat izan zen.

Jendeak uste du tabakoarengatik hartu izango nuela

izen hori, baina nik bere efektuagatik hautatu nuen.

Nire musikak efektu hori izan zezan nahi nuen, jendea

harrapatu zezan. Eta gainera 'k' hizkiarekin idatzi

nuen, euskaraz nahi nuelako.
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA
OSTIRALA
Giro kaxkarrare-
kin jarraituko

dugu. Egun osoan zerua estalita
egongo da eta tarteka euria egin-
go du. Zaparrada ugariagoak eta
mardulagoak izango dira egunaren
lehen partean. Haizeak ipar, ipar-
mendebaldetik joko du, arratsalde-
tik aurrera zakar. Tenperatura an-
tzeko balioetan edo zertxobait be-
herago mugituko da, 8-9 gradutan
joaz goia. Elur-maila 1.000 metro-
tan kokatuko da. Azken orduetan
1.100-1.200 metrotan.

LARUNBATA
Eguraldi makurra. Egun guztian
zehar zerua estalita mantenduko
da eta euria hizpide izango dugu.
Zaparradak sarri eta mardul bota-
ko ditu. Goizean ia etengabe egin-
go du eta arratsaldean zaparrada
modura, non tarteka ekaitzak jo
eta kazkabar txikia ere egin deza-
keen. Ipar-mendebaldeko haizea
zakar edo oso zakar ibiliko da eta
tenperatura jaitsi egingo da, 7-8
gradutan joaz goia. Elur-maila
egun hasieran 1.000 metrotan ko-
katuko da, baina gau alderako
400-500 metrotan kokatuko da.

IGANDEA
Negu beteko giroa. Euria erruz
egingo du, batez ere egunaren bi-
garren zatian, litro asko pilatuko
dira. Goizean ekaitzak jo eta kaz-
kabar txikia egin dezake. Ipar-
mendebaldeko haizea zakar jo-
tzen jarraituko du, nahiz eta, indar
pixka bat galdu eta tenperatura
are gehiago jaitsiko da, 5-7 gradu-
tan errendituz. Goizean elur-maila
300 metro inguruan kokatuko da,
uneren batean beherago egitea
baztertu gabe. Arratsaldean 600-
700 metrotan kokatuko da.

AZAROAK 26, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.

AZAROAK 27, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria kalea, 3. 
943 67 09 15.

AZAROAK 28, IGANDEA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa. Juana Maria Sanchez Alias.
Kale Berria, 34. 
943 69 11 30.

AZAROAK 29, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Oskar Etxebeste Etxarri.
Gernikako arbolaren lorategiak, 3. 
943 65 10 40.

FARMAZIAK

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

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

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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