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IRITZIA

A zken egunotan Ukrainatik eta

Ameriketako Estatu Batuetatik

iristen zaizkigun albisteak izan

dira zalantzarik gabe gure egu-

nerokotasunaren protagonis-

tak. Badira ordea beste herrial-

de asko euren borroketan jarraitzen dutenak nahiz

eta ohiko komunikabideetan ez aipatu.

Orain dela egun batzuk irakurri nuen Mozambike

iparraldeak beste eraso jihadista bat jasan duela, ho-

nen ondorioz bi hildako eta bost desagertu. 2017tik

Cabo Delgado izeneko probintziak Al Shabaab ize-

neko miliziano islamisten erasoak jasan izan ditu eta

milaka dira ihesi Tanzaniara iritsi diren pertsonak.

Tanzaniak ordea ez ditu errefuxiatu bezala onartu eta

gehienak Mozambikera bueltatu dira, ez zaielako

beste aukerarik eskaini.

Ni 2015ean izan nintzen Cabo Delgado probintzian,

Ilha do Ibo izeneko uharte txikian zehazki. Ibok iragan

liluragarria izan zuen probintziako hiriburu gisa. Por-

tugaldarrak iritsi baino lehen, merkataritza-portu ara-

biar garrantzitsua zen, eta urte askotan zehar, Afrika

kontinenteko esklabo-portu handiena. Bertatik abia-

tu ziren askatasuna lapurtu zieten milaka lagun.

Urte askoren buruan, 1929an, administrazioa Pem-

ba hirira aldatzea erabaki zuten portugaldarrek eta

orduantxe hasi zen uhartearen gainbehera. Baliabi-

derik gabe gelditu eta zuen oparotasun ekonomikoa

desagertu zelarik.

1964an, Mozambike Askatzeko Fronteak gerrilla-

gerra hasi zuen Portugalgo erregimenaren aurka, az-

kenik 1975ean independentzia lortuz.

Bi urte geroago ordea gerra zibila piztu zen. Mo-

zambike Askatzeko Frontearen (Kubaren eta Sobie-

tar Batasunaren babesarekin) eta Erresistentzia Na-

zionalaren (Hegoafrikaren babesarekin) artekoa.

Oso garai latzak izan ziren uhartearentzat eta badiru-

di gaur egun tamalez ez direla hobeak.

Goiz batean herritik oinez nindoala ezagutu nuen

João Baptista. Ibon jaio zen 1927an, Mozambike kolo-

nia portugaldarra zen garaian. Herriko historialaria

zen bera –pentsatu nahi dut orain ere badela– eta be-

rari esker dakit Ibo-ri buruz dakidan guztia. Lagunak

ere egin ginen eta azkenean egunero joaten nintzen

berarengana bisitan zeozer berria ikasteko asmoz.

Hantxe itxaroten ninduen, etxeko atarian irribarre

handi batekin, eguzkitako betaurrekoan jantzita zi-

tuela. Bakarrik nengoen eta hain luzeak egiten zi-

tzaizkidan egunak alaitu zizkidan. Bihotza hausten

zait pentsatzen dudanean agian ez dela ondo egon-

go, gerrate zibil bat bizitu ondoren oraingo egoera

zail honi ere aurre egin beharko diola.

Espero dut gatazka hau aurki amaitzea eta mese-

dez ez ditzagun ahaztu gainontzeko gerrak, albistee-

tan ikusten ez ditugunak. Ahaztuak izan direnak.

URA ITURRALDE
ARGAZKILARIAJoão Baptista 

«Goiz batean herritik oinez
nindoala ezagutu nuen
João Baptista. Ibon jaio zen
1927an, Mozambike kolonia
portugaldarra zen garaian.
Herriko historialaria zen
bera –pentsatu nahi dut
orain ere badela–»
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ELKARRIZKETA 

Irati Saizar Artola Berrobi

Berrobiko Barazki Bizidunak negutegiaren barruan

gune bat atondu eta orduak pasatzen ditu Kris Mera-

ki artisauak (Donostia, 1972) naturarekin kontaktuan.

Izen profesionala da Kris Meraki, bere izenarekin eta

grezierazko hitz baten elkarketatik datorrena. «Egi-

ten duzun guztian zure maitasuna, zure esentzia jar-

tzea» esan nahi du Merakik. Horretan dihardu egun.  

Artisaua zara eta bizitza osoa daramazu artisautza-

ri lotuta. 

Duela urte dezente paper birziklatua egiten hasi nin-

tzen, postalak egiteko edota ezkontza gonbidapene-

tarako, beste gauzen artean. Geroago, feltroa ezagu-

tu nuen eta gustatu egin zitzaidan. Azken batean el-

karren artean lotzen diren zuntzak dira, eta zentzu

horretan paperarekin  bazuen harreman pixka bat,

baina beste istorio bat zen. Feltroa malguagoa da,

eta iruditu zitzaidan feltroarekin paperarekin baino

askoz hobeto adieraz nezakeela nahi nuena. Horri

heldu nion. 

Feltroa ezagututa mundu bat ireki zitzaizun?

Garai hartan hemen hasi nintzen feltroa ezagutzen

eta lan egiten, baina oso zaila suertatzen zitzaidan

non ikasi aurkitzea. Bizitzak hala eramanda, Irlandara

joan nintzen eta feltroa lantzen zuen elkarte bat eza-

gutu nuen. Mundu horretako ateak ireki zitzaizkidan.

Lau urtez egon nintzen han eta teknika asko ikasi ni-

tuen. Handik denbora batera, Euskal Herrira itzuli eta

feltroa hemen lantzeari ekin nion, azoketara joanez,

baina konturatu nintzen hemen ez zuela arrakastarik.

Europako iparraldean askoz ere ezagunagoa eta esti-

matuagoa da, baina hemen ez. Dena zen traba: pika-

tu egiten duela, hautsez betetzen dela, ea nola garbi-

tzen den... Funtzionatzen ez zuela ikusita, beste zer-

bait egiten hasi beharko nukeela pentsatu nuen. 

Eta zeri heldu zenion?

Beti izan dut interes handia estanpazio botanikoan;

Irlandan nengoela izan nuen lehen kontaktua teknika

horrekin. Artilearen gainean estanpatu daiteke, beraz

feltroa eta estanpazio botanikoa egin nezakeela pen-

tsatu nuen. Asturiasen ikastaroak egiten dituzte eta

hara joan nintzen ezagutzan sakontzera.

Zer da ba estanpazio botanikoa?

Teknika hau duela 8-9 urte hasi zen garatzen, nahiko

berria da. Landareek taninoak eta pigmentuak dituz-

te eta oihalak tindatu daitezke. Urte luzetan tindatu

dira oihalak, baina ez dira estanpatu. Orduan, India

Flint, artista australiar bat, birziklapenaren eta landa-

reen esentziaren filosofiarekin estanpazioa lantzen

hasi zen. Oihal zaharrak hartzen zituen, eta loratuta-

ko landareak estanpatzen hasi zen. Bada beste artis-

«HURBILEKO HOSTOAK 
AZTERTZEAN, NATURARI 

LOTUAGO SENTITZEN NAIZ»
KRIS MERAKI
ARTISAUA

Papera egiten hasi eta feltroa lantzera pasa zen ondoren Kris Meraki;
geroago, material botanikoarekin osagarriak estanpatzen ikasi zuen
eta ordutik oihal ezberdinak estanpatzen ditu, lore eta landareekin. 
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mentua eta taninoa hartzen ditu, finkatzeko, zuntze-

an itsatsita gera dadin, iraunkorra izan dadin, gero

oihala garbitu eta ez ezabatzeko. Hori egiteko, ehu-

nak likido mineral batzuetan sartzen dira. Estanpa-

zioaren emaitza hostoen araberakoa ere izaten da,

landarea gaztea edo heldua den, bere kasa erori den

edo ez, mundu bat da.

Estanpatuak oihal naturalen gainean egiten dira

beti. Oihalak bi motatan banatzen ditugu. Zelulosiko-

ak batetik, hau da, landaretik datozenak: kotoia,

lihoa, kalamua izan daitezke. Eta bestetik, animaliatik

datozenak, proteinikoak: artilea, zeta...

Noiztik ari zara honekin guztiarekin?

2019an hasi nintzen estanpatzen, baina enpresa

2016an sortu nuen, Donostian. Honekin guztiarekin,

ordea, 2000. urtean hasi nintzen. Egun, Berrobiko

Barazki Bizidunak berotegiaren barruan txoko bat

daukat egokituta, bertan dut atelierra eta bertan ari-

ta bat, Irit Dulman, Israelen bizi dena. Estanpatu ede-

rrak egiten ditu. Berarekin lan egin nahi nuen, eta,

2019an Holandan egon zen tailer bat ematen; hara

joan nintzen, eta berarekin egon nintzen astebetez

lanean eta ikertzen.

Mundu honek liluratu egiten nau, ederra iruditzen

zait, eta uste dut guztiok estimatu behar dugula, era-

bili eta bota egiten dugun gizarte batean gaudelako,

eta antzinakoa den ezer ez dugulako estimatzen, edo

dena perfektua izatea nahi dugulako. Ez gara kontu-

ratzen ehungintzak zenbat kutsatzen duen. Filosofia

hori guztia oso garrantzitsua iruditzen zait. Ulertu

egin behar dugu hori, jakin egin behar dugu zer da-

goen.

Zuk landutako oihaletan, hostoak, loreak nabar-

mendu daitezke.

Oihalei, estanpatu aurretik, finkatzailea jarri behar

zaie. Izan ere, estanpatzen dugunean oihalak pig-

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

ATARIA-ko bulegotik (San Esteban, 20. Tolosa). Iragarki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.
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ELKARRIZKETA

tzen naiz lanean. Egiten dudana merkatuetan saltzen

dut, eta bestela webgune bat daukat sortuta, online

saltzeko.  

Estanpaziorako material botanikoa nondik lortzen

duzu?

Gehienbat Berrobitik. Konfinamenduak ikertzen ja-

rraitzeko balio izan dit. Denbora asko pasatu dut Be-

rrobin konfinamenduan, eta egiten nituen ibilaldie-

tan, eskura nituen hostoak hartzen nituen. Egin ni-

tuen ikerketetatik abiatuta estanpatzen dut orain.

Nolakoa da estanpazio prozesua?

Lehenik, erabat hutsik dagoen oihal bat hartzen dut

eta finkatzailea ematen diot. Mineral eta gatz disolu-

zioan sartzen dut eta lehortzen uzten dut ondoren.

Hostoak kokatu aurretik, oihala urez bustitzen dut.

Hostoak zuhaitzetik zuzenean hartuta erabil daitez-

ke, prentsatuta edo lehortuta. Oihalaren gainean jar-

tzen ditut gero, eta beste oihal bat jartzen diet gaine-

tik, hostoak ez mugitzeko, eta hodi edo makila bate-

an biribilkatzen dut. Lotu egiten da jarrian, eta

lurrunetan jartzen dut bi orduz. Hostoak, tenperatura

altuan dagoenean, barruan duen guztia ateratzen du,

bere pigmentu eta tanino guztia askatzen du, eta

oihalak finkatzailea duenez, askatutako tinta itsatsi

egiten da. Azkenik, material botanikoa gainetik ken-

tzen da eta lehortzean erabilgarri izaten da oihala.

Zer osagarri egiten duzu?

Zapiekin hasi nintzen. Feltroa saltzen ez zenez, Ga-

bonetako azoka batean, artilean eta zetan egin ni-

tuen estanpatuak. Mundu guztiak zetazko oihalak

nahi zituen eta etorkizuna hor zegoela ikusi nuen. Ze-

tan eta kotoian estanpatzen hasi nintzen. Eta aurten,

lehen aldiz, arropa bilduma bat aterako dut: kamise-

tak, alkandorak edota soinekoak egiten ari naiz. Oihal

handiak ere estanpatzen ditut, eta asmoa da oihal

handiekin arropa egin ahal izatea.

Eta artilearekin zer lan egiten duzu?

Artilearekin lan egiteko bi teknika mota daude. Bata

orratzarekin lantzen dena da, eskultura itxura gehia-
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ELKARRIZKETA

te hartzaileek loreak bilduko dituzte

estanpatu aurreko momentuan.

Tailerrak asko prestatzen ditut,

asko zaintzen ditut. Teknika bat ira-

kasten dut, baina hori baino askoz

gehiago da tailerra, bizipen bat da.

Naturarekin harremana izan eta

errutinatik deskonektatuz egun bat

pasa nahi duten parte hartzaileen-

tzako esperientzia berezia da. Natu-

rarekin eta geure buruarekin berriro

konektatzen gara.

Zer ematen dizu egiten duzunak?

Nigandik hain hurbil dauden hostoak eta landareak

aztertzean, tokiari eta naturari lotuago sentitzen

naiz. Hostoak biltzen ditudanean hasten da sormen

prozesua. Behaketa, identifikazio, erabaki eta jakin-

min ariketa bat da. Oso aberasgarria iruditzen zait,

lehenik eta behin gure ingurumenarentzat, naturala

den lan bat egiten ari garelako, baina gero gure izate-

arentzat ere bai, gure barruan eta naturarekin harre-

man handia duen zerbait garatzen ari garelako.

go lortzen dena, eta, bestea, artilea

da, feltro hezea dena, urarekin, xa-

boiarekin eta igurtziekin erabiltzen

dena. Azken honekin bufandak egi-

ten ditut. Artilea beste ehun batzue-

kin ere fusionatzen dut eta oihal be-

rriak sortzen ditut horrela.

Orain gutxi ikastaroak ematen hasi

zara. 

Aurten hasi naiz, bai. Orain arte egin

ditudanak Berrobin eman ditut, ate-

lierrean. Maiatzaren 8an izan zen le-

hena, tinta naturalen ingurukoa. Maiatzaren 21ean es-

tanpazio botanikoaren ingurukoa egin genuen Be-

rrobiko sendabelarrekin. Pasa den igandean artilea

eraldatzeko tailer bat egin genuen. Eta hurrengoa

ekainaren 19an egingo dut, erronda honetako azkena

izango dena. Loreekin estanpazioa egingo dugu. Pol-

tsa bat, tote bag bat eta fular bat estanpatuko ditu-

gu. Fularra proteinikoa da, zetazkoa, eta tote bag-a

kotoizkoa. Beraz, bi oihal motak estanpatzen ikasiko

dugu. Lore hazitegi bat jarri dut negutegian, eta par-

«Denbora asko
pasa dut
Berrobin
konfinamenduan
eta egindako
ibilaldietan
hostoak hartzen
nituen»
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ZIENTZIAREN TALAIA

E gia-ostearen garai hauetan, gai jakin ba-

tean aditu direnei jaramonik ez egitea au-

kera bideragarria bilakatu da. Edozein

dela aztertzen ari garen gaia, edozein di-

rela izan ditzakeen ondorioak, emozio eta usteek

egiak baino eragin handiagoa izan dezakete. Egia-

ostearen sortzaileetako batek, bere aurkari politikoa-

ri buruz zientzialarien iritzia entzungo zuela adierazi

zuen, ustezko kritika gisa.

Zientzian konfiantza izatea ez da lan erraza. Horre-

tarako zientziaren funtsa zein den argi izan behar

dugu eta, jakina, zientziaren egiak aldagarriak direla

ulertu behar dugu. Zientzia pixkanaka eraikitzen da,

sarritan atzera eginez, baina, horixe da metodo zien-

tifikoaren funtsa. Duela gutxi horren adibide bat ai-

patzen nuen Zientzia Kaiera blogean. Hain zuzen ere,

ikertzaile talde batek egindako akatsari buruzkoa.

Talde horrek 2016an zientzia-aldizkari entzutetsu ba-

tean argitaratu zituen emaitzen arabera, Centaurus

konstelazioan planeta berezi bat zegoen. Bada, bes-

te talde batek frogatu duenaren arabera, planeta ho-

rren aurkikuntza akats baten emaitza izan zen eta,

izatez, planeta hori ez da existitzen. Esandakoa adi-

bide bat besterik ez da, baina, ondo adierazten du

zientziaren pausoak zeintzuk diren. Zientzia pixkana-

ka eraikitzen da eta ebidentzia zientifikoak berraz-

tertu egin behar dira. Aipatutako planeta sei urtez

existitu zen, ilusio bat besterik ez dela frogatu den

arte. Horrelakoak ohikoak dira ikerketa munduan,

izan ere, edozein aurkikuntza ikerketa ugarik berretsi

behar dute. Modu horretan, pixkanaka ezagutza ziu-

rrago batzuk sortzen dira eta beste batzuk baztertu

egiten dira ezin badira berretsi. Zientziarekiko kon-

fiantzak prozesu horretan sinistea dakar.

Hala eta guztiz ere, egunotan nonahi topa ditzake-

gu edozein gaitan adituak direnak, baita gai guztie-

tan adituak direnak ere. Sare sozialetan eta antzeko

lekuetan sortzen den bonbardaketan, sarritan zaila

da informazioa eta desinformazioa bereiztea. Horrek

JOSU 
LOPEZ-GAZPIO

KIMIKAN DOKTOREA
ETA ZIENTZIA 

DIBULGATZAILEA

Zientzia eta 
egia-ostea 
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guztiak uneren batean zalantzak

sortzen ditu eta agintariak noren

esku dauden edo noren esku

egon beharko liratekeen pentsa-

tzera eraman gaitzake. Horrekin

lotuta, Pew Research Center era-

kundeak 2019-2020 urteetan egindako nazioarteko

inkesta baten arabera, aztertutako populazioaren

%36ak konfiantza handia du zientzialariengan egin

beharrekoa ondo egiteko (horrelaxe galdetzen zuten

inkestan). Herrialdeen ara-

bera desberdintasunak oso

handiak dira: Indian %59ra

igotzen da aipatutako ehu-

nekoa, baina, Hego Korean

%14koa besterik ez da kon-

fiantza hori. Espainian ehunekoa nahiko altua da,

%48koa hain zuzen ere (konfiantza handia edo ertai-

na dutenak %82).

Bada beste fenomeno berezi bat, 2020an Felix

Richter datu-kazetariak aztertu zuena eta Zientzia-

ren Talaian aipatu nahi dizuedana. Zenbait herrialde-

tan, pentsaera politikoaren arabera asko aldatzen da

zientziarekiko konfiantza. Beste herrialde batzuetan,

aldiz, ez da aldatzen. Aurreko galdera bera (alegia,

zientzialariekiko konfiantza-maila) ideologia politi-

koaren arabera aztertzen denean, Frantzian, adibi-

dez, ez da desberdintasunik bereizten. Ezkertiarrek

zein eskuindarrek %35 inguruko konfiantzan dutela

diote. Alabaina, AEBetan, ezkertiarren %62k eta es-

kuindarren %20k dute konfiantza zientziak dioen ho-

rretan. Kanadan eta Erresuma Batuan ere desberdin-

tasuna oso nabarmena da. Espainiari dagokionez,

%44 eta %54 dira ehunekoak. Kasu guztietan, gaine-

ra, ideologia eskuindarrekoak dira zientzian konfian-

tza gutxiago dutenak. Momentuz datu estatistikoak

besterik ez dira hemen aurkezten direnak, baina, joe-

ra arriskutsuen aurrean gaudela dirudi egia-ostearen

garaietan. 

«Espainiari dagokionez,
%44 eta %54 dira
ehunekoak. 
Kasu guztietan, 
gainera, ideologia
eskuindarrekoak dira
zientzian konfiantza
gutxiago dutenak»
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«Erantzunen 
bilaketa prozesuan

dago gakoa»

MARIA ALTUNA LIZARRAGA 
ARTISTA

Arte diziplina asko landu dituen arren zeramikagintza eta ilustrazioan
ibilbidea egin du artista zizurkildarrak; gaurtik aurrera, 

TOLOSALDEKO ATARIA-k salduko duen material berriarentzako irudia
prestatu du, «uhinen dardaraz sustraiak errotu». 
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Jon Miranda Zizurkil

Bilbon bizi den arren, Maria Altuna Lizarragak (Zizur-

kil, 1988) ez du eten lotura bere sorterriarekin. Eskual-

dera etortzen da maiz, familia eta lagunak bisitatzera,

eta batez ere, oroimenean gordeta dituen txikitako

kolore eta paisaiak ikuskatzera. «Hegoak soinean eta

enarak poltsikoan gordeak, orain Bilbotik margotzen

ditut Zizurkilgo koloreak». 

Argi al zeneukan txikitan sorkuntzara bideratu nahi

zenuela zeure bizitza?

Txikitatik izan dut komunikatzeko bide ezberdinak

esploratzeko gogoa. Umetan Zizurkilen eskulanetako

klaseetara joaten nintzen, eta etxean ere beti aritzen

ginen pintatzen. Eskaiolarekin ibiltzen ginen irudiak

egiten, txotxongiloak eta bestelakoak irudikatzen.

Tolosan batxilergoa ikasi nuen garaian antzerkia ere

egiten nuen. Beti izan dut adierazteko behar hori. 

Zer moduzko ikasketak dira Arte Ederretakoak?

Gustura aritu nintzen. Uneren batean Geografia ikas-

ketak egin edo ez izan nuen zalantza. Non nengokeen

orain ikasketa horiek egin izan banitu? Dena den, zer-

gatik oso argi jakin ez arren, banekien artearen mun-

dura bideratu nahi nuela nire ibilbidea. EHUn ikasi

nuen eta denetarik probatzeko aukera izan nuen. Or-

du asko ematen genituen fakultatean, 08:00etan hasi

eta iluntzera arte hantxe egoten ginen. Gero Grana-

dan urtebete eman nuen, Seneca bekarekin eta buel-

tan, ikasketak amaitzerakoan, ikerkuntzarekin lotuta-

ko master bat egin nuen. Bigarren bat ere egin nuen,

bigarren hezkuntzako irakasle izateko formazioare-

kin loturikoa. Bi esparru horietan ibili izan naiz urte

guzti hauetan, ikerketa eta hezkuntzarekin lotutako

arloetan. Berez, orain prestatzen ari naizen tesia ere

gai horien bueltakoa da. Ekuadorren boluntario beza-

la urtebete eman ondoren, itzuli nintzenean, 2015 ur-

te inguruan, hasi nintzen prestatzen. 

Zein arlo ari zara ikertzen tesian?

Idazketa prozesuan ari naiz orain. Sorkuntza proze-

suen ingurukoa da eta hezkuntzarekin du harremana.

Hezkuntza, ikerketa eta arte prozesuak bildu ditut, ur-

te guzti hauetan bizi izan ditudanak, eta aztertu nahi

dut prozesu horretan benetan ba ote dagoen ezagu-

tzeko modu berezi bat. Uste dut sorkuntzak ematen

dizula ingurua ezagutzeko modu bat, beste era bate-

ra ezinezkoa dena. Susmoa dut bakana den esperien-

tzia dela. Sorkuntza modu zabalean ulertzen dut.

Zenbat jende egongo da txikitan marrazten zuena

eta heldutakoan albo batera utzita daukana? Esaten

aritzen zaizkigu, irakurtzen eta idazten, horretan bai,

bizitza osoan zehar jarraitu behar dugula, baina zer-

gatik ez da berdina gertatzen beste adierazpide ba-

tzuekin? Komunikatzeko gogo hori bizitza osoan

mantentzen da eta uste dut modu plastikoagoan egin

daitekeela. 

Irakaskuntza munduan irudikatzen duzu zeure bu-

rua etorkizunean?

Ez dakit esaten. EHUko zerrenda ezberdinetan izena

emanda nago. Duela gutxi Leioako Magisteritza fa-

kultateko plastikako departamendutik hots egin zi-

daten. Ordezko bezala jardun dut eta oso esperien-

tzia polita izan da. Gustatu zitzaidan eta behin tesia

amaituta probatu nahi nuke bide hori. Nik gehien mai-

te izan ditudan irakasleak gauzak zalantzan jarri izan

dizkidatenak izan dira. Zalantza pizten dizutenean,

eta konturatzen zarenean ez diozula zeure buruari

galdera hori behin ere egin, orduan hasten zara eran-
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rrantzitsua izan da Euskal Irudigileak elkartean hartu

ditudan ardurei aurre egitea. Bertigoa izan nuen ha-

siera, baina uste dut horrelakoetan emakumeok egon

egin behar dugula. Orain nire tokatu zait, eta hurrena

beste bati tokatuko zaio. Egin eta fuera. Antzeko zer-

bait pasa zait unibertsitatean klasea ematerakoan

ere. Nire artean pentsatzen nuen: «Nik orain zer kon-

tatu behar diet hauei?». Laurogei gazteren aurrean

jartzeak errespetua ematen du. Dena hastea izaten

da, ordea. Emakumeok lurreratu egin behar dugula

uste dut, eta egin egin behar ditugula gauzak, ahalik

eta naturalen. 

Sortzerako orduan nondik abiatzen zara zu?

Beti paperetik. Koadernoan hasten naiz. Hori gabe

zaila egiten zait nire lana ulertzea. Behar dut zikin-

tzea, proba-errorea egitea, parean daukadanari ma-

rrazki txikiak egitea edo burura datorkidan ideia ma-

rraztea. Koaderno horietatik erreskatatzen ditut gero

nire lanetarako ideietako asko. Izan ere, nahiz eta en-

kargurik izan ez, beti jarraitzen dut sortzen. Egin eta

egin aritu arren, batzuetan gauzak ateratzen dira eta

tzun bila. Bilaketa prozesu horretan dago gakoa, nire

ustez. 

Zalantza horretatik sortzen duzu zuk?

Bai. Gustuko dudana hori da. Ezagutza edo ikasteko

puntu hori, bilaketa prozesuan mugitzen den hori da

interesgarria niretzat. Behin sortuta, kito, eginda da-

go eta nahi bezainbeste aldiz errepika dezakezu pro-

zesua. Baina sortzeko momentu horretan gozatzen

dut gehien.

Emakume gorputzetik sortzen duzu zuk. Zenbate-

rainoko pisua du horrek?

Gorputza gure lurraldea da. Hortik abiatzen naiz ni

ere. Badirudi emakumeoi kosta egiten zaigula plaza-

rako pauso hori ematea. Fakultatean, adibidez, gehie-

nak emakumeak ginen, eta gero, ibilbide bat egin

edota galerietan erakusketak egiten dituzten artista

gehienak gizonezkoak dira. Bigarren plano batean

geratzen gara oraindik ere. Ni baino gazteagoak diren

artistak indar handiarekin datoz eta ardura postuetan

ere emakume asko gabiltza. Uste dut joango garela

ikusgaitasuna irabazten. Niretzat, esate baterako, ga-
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besteetan ez. Proiektu pertsonalak badauzkat hor,

forma zehatzik ez dutenak baina abiatuta dauzkada-

nak. 

Zeramikagintzarekin noiz eta nola egin zenuen le-

henengo harremana?

Aspaldiko oroitzapenak dauzkat, txikitan Villabonara

eskulan ikastaroetara joaten nintzenean, kultur etxe-

an labe bat zegoenaren gomuta daukat. Karrera ikasi

nuen garaian zaharberritzearen adarrari heldu nion

aurrena, baina zeramikagintzarekin loturiko ikasgaiak

probatzen hasi nintzen. Gogoan dut ordu berean bi

ikasgai neuzkala eta patioan hara-hona ibiltzen nin-

tzela arratsalde osoan. Uste dut orduan maitemindu

nintzela zeramikagintzarekin. Zeramika niretzat bes-

te ate bat zabaltzea bezala izan da. Hasten zara ho-

rretan eta konturatzen zara mundu

bat dagoela diziplina honen atzean.

Oso zabala da eta bide askotatik

heldu diezaiokezu. Naturarekin

kontaktuan zaude uneoro eta hori

gustatzen zait. Elementu guztiekin

egiten duzu lan: lurrarekin, urarekin,

airearekin eta suarekin. 

Formazioa non jaso duzu?

Arte Ederretako ikasketak egin genituenean zerami-

kagintza ematen zigun irakasleak proposatu zigun

udan teknika hau lantzen jarraitzeko. Bisbal d'Em-

pordàn (Girona, Herrialde Katalanak) eskola bat ze-

goela esan zigun. 2008an joan nintzen lehengo aldiz

raku ikastaro bat egitera. Japoniatik datorren teknika

bat da eta tearen zeremoniarekin du zerikusia. Ikus-

garria izan zen niretzat, aurkikuntza bat. 2020an itzu-

li nintzen berriro ere eskola horretara tornua eta bei-

raduren inguruko astebeteko ikastaro bat egitera.

Aurten eskolak 50 urte betetzen ditu eta Dolors Ros

Frigola da hango zuzendaria. Oso pertsona eskuza-

bala da. Daukan guztia erakusten dizu eta inoiz izan

dudan irakasle onenetakoa da. 

Zein teknika lantzen duzu?

Esan dezaket nahikoa esperimentatu dudala zerami-

kagintzan. Moldeekin egin dut lan, adibidez, horrek

irudi bat errepikatzeko aukera ematen didalako.

Nahiz eta iruditu pieza guztiak berdinak izango dire-

la, eskuz eginak diren momentu beretik, bata beste-

rekiko ezberdinak dira. Guztiak dute beren nortasuna

errepikapen horretan. Tornua da erabili izan dudan

beste teknika bat. Asko asebete-

tzen nau. Terapia bezala ulertzen

dut, ia. Eseri eta orduak pasatzen

ditut, ia hipnotikoa da ikustea hasie-

ran buztin puska bat zena nola

bihurtzen den pieza batean. Plaka

bidez ere egin izan dut lan. Arrabola

hartu eta pieza eraikitzen joaten

naiz. Baina mila dira erabili daitez-

«[Zeramikagintza]
Naturarekin
kontaktuan zaude
eta elementu
guztiekin egiten
duzu lan»
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keen teknikak zeramikagintzan.

Atximurka ere egin daiteke lan.

Txotxongiloak ere eginda dauzkat

zeramikarekin. Askotariko lanak

egiten ditut, egia esan. 

Prozesu delikatua da zeramikagintzarena?

Bai. Pieza egin ondoren sikatu egin behar izaten da.

Ahulena den momentua da hori. Labean sartzerako-

an, gogortzeko mila gradu ingurutan erre behar da

pieza. Gero buztinaren arabera, hortik gorako gra-

duetan erre daiteke. Portzelana edo pieza erregogo-

rrak lortzen dituzunean, kalitate handiagokoak dira.

Hauskorrak direla iruditu arren, iraunkortasun dezen-

tekoa dute. 

Zer-nolako zeramika piezak lantzen dituzu?

Azkenaldian sortzen ari naizen piezak erabilgarriago-

ak dira. Platerak, edalontziak eta bestelako tresnak

egin ditut. Labean, mikrouhin labean, ontzi garbigai-

luan sartu ditzakezu arazorik gabe. Eskuz eginda da-

goela kontuan hartuta, beti ere, baina iraunkortasun

handia duten piezak dira. Gainera, gustuko dut egu-

nerokotasunean erabiltzen diren piezak sortzea. Ko-

nexio bat dago objektuaren eta momentuaren artean,

eta aldi berean lotura bat momentu horren memoria-

rekin. Esate baterako, gogoan daukat amonak gosal-

tzeko tostadak nola jartzen zizkidan platertxo bate-

an. Bada oroitzapen horri tiraka sortzen dut nik, eta

bizitzako momentu polit horiek plater edo katilu ba-

ten islatu nahi izaten ditut. Oroitzapen zaharretarako

bide ematen duten piezak dira,

baina aukera ematen di-

zute oroitzapen be-

rriak sortzeko ere. 

Enkarguz egiten

duzu lan?

Bai. Enkarguz

lan egitea gus-

tatzen zait. Eta

denetarik es-

katzen didate,

egia esan. Nor-

malean sare sozialetatik eta webgu-

netik jartzen dira nirekin harremane-

tan. Pieza bat eskatzen didaten ba-

koitzean saiatzen naiz bezeroarekin

hitz egiten eta haren ohiturak eza-

gutzen. Galdetzen diet, ea nola gosaltzen duten. Kafe

luzea edo motza hartzen ote duten, behatz guztiak

sartzen ote dituzten katiluko heldulekuan edo bi ha-

tzekin bakarrik heltzen ote dioten. Enkargu bakoitzari

mimo pixka bat eta dedikazioa eskaintzen dizkiot.

Harreman hori oso gustukoa dut eta esan dezaket

sorkuntzarako beharrezkoa dudala jendearekiko tra-

tua. Uste dut hori islatzen dela nire piezetan eta ho-

rrek bakanak egiten dituela. Pieza bakoitzari balioa

emateko nire modua da, bestela edozein piezarekin

konformatuko ginateke.

Denbora da bezeroei eskatzen diezun gauzetako

bat.

Bai. Presarekin ezin baita egin. Zeramika eta presa ez

dira elkarrekin ondo ezkontzen. Materialak eta proze-

suak eskatzen dute mantsotasuna eta beti dago arris-

kua apurtzeko. Dena den, proiektu batean murgiltze-

ko, egitasmoak arreta eman behar dit. Edozein

proiekturekin ez naiz animatzen. Lanerako proposa-

menak oinarritua izan behar du. Lan baldintza onak

behar ditut. Ulertu behar du bezeroak eskuz eginda-

ko pieza bat izango dela, denbora bat eskatzen duela

prozesuak berak, eta labean pieza bakarra ezin duzu-

la sartu, labea bete egin beharra dagoela piztu ahal

izateko. Gainera, enkargua egiten dizunak entenditu

behar du bizitza bat ere badudala. 

Lanerako espazio bereziturik baduzu?

Numa Pottery lagunak eta biok tailerra konpartitzen

dugu Bilbon. Handik gertu bizi naiz. Labeak, tornuak

eta lanetarako material guztia bertan gordetzen du-

gu. Toki egokian dago, Hiru Zutabeen plazaren ingu-

ruan, baina gehienbat lanerako erabiltzen dugu. Ez

dugu erakusleihorik, guretzako lantokia da, tailerra,

eta nabari da horretarako erabiltzen dugula. Etorri

izan da jendea bisitan eta etorri denak topatu ditu bu-

katutako piezak eta aldamenean hasitako proiektuak,

«Ulertu behar du
bezeroak eskuz
egindako pieza
bat dela, denbora
eskatzen duela»
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erdizka daudenak eta tapatuta dauden lanak. Dene-

tarik dugu bertan. 

Zeramikagintzatik ilustraziora salto egin duzula

sentitzen duzu?

Sortzaile bezala diziplina anitzekoa naizela esango

nuke. Zeramikagintzarekin batera beti egon da pre-

sente ilustrazioa nire bizitzan, baina aspaldi honetan

bereziki jardun dut horretan. BilboArte fundaziora

proiektu bat aurkeztu ondoren, urtebetean garatzeko

sorkuntza beka bat lortu nuen. Zeramikazko piezak

mugimenduan jarri nituen egitasmo horretan. Zine-

magintzaren hasierako taumatropoaren ideia horre-

kin bueltaka sortu nuen proiektua. Bekadun nintzela,

ilustrazio ikastaro bat egiteko aukera izan nuen Boni-

to argitaletxeko Elisabeth Perez Fernandezekin. Ha-

ren bitartez egin nuen harremana Euskal Irudigileak

elkartearekin, Euskadiko ilustratzaileen elkarte profe-

sionalarekin.

Eta orain, Euskal Irudigileak elkarteko lehendakaria

zara. 

Bai. Elisabeth Perez Fernandez aritu zen lehendakari

gisa eta gero nik hartu nion lekukoa kargu horretan.

Bigarren urtea daramat ardura horrekin. Lan handia

da eta militantzia gisara ere ulertzen dut. Ordezkari

gisa tokietara joatea tokatzen zait eta iristen diren

galdera guztiak bideratzen saiatzen naiz. Zuzendari-

tza batzorde bat dago eta elkarren artean banatzen

ditugu lanak. Alboan bi lehendakariorde ditut: Asier

Iturralde Gaston eta Higinia Garai Higi Vandis. Haien

laguntzarekin ateratzen ditugu lanak aurrera. 

Zer-nolako lan ildoak lantzen dituzue?

150 bazkide gara, Euskal Herriko lurralde guztieta-

koak. Katalogo bat ere argitaratzen dugu digitalki

berritzen duguna, gure lanak erakusteko. Badaude

bazkideak oso ezagunak direnak eta ibilbide luzea

egin dutenak ilustrazio munduan, eta badaude

hasiberriak direnak eta oso lan onak egiten ari dire-

nak. Hain zuzen, ilustrazio munduan profesionala

den jendearekin hartu-emana izateko sortu zen

bere garaian elkartea. Elkartuta beti ere, babestua-

go egon gaitezke sortzaileak, aholkularitza eskaini

eta gainerako bazkideen esperientziak partekatze-
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ko aukera ematen digu egitura

honek.

Zein ekimen burutzen duzue urtean

zehar?

Asko. Irudika da horietako bat: ilus-

tratzaileen nazioarteko topaketa.

Artium-en egiten da eta aurtengoa

seigarren edizioa izango da, irailaren

29, 30 eta urriaren 1a bitartean egingo da. Irudikako

ardura Elisabethek berak darama eta berak du harre-

mana nazioarteko irudigile guzti horiekin. Gainera,

datorren urteko Frantziako Tourreko kartela sortzeko

lana ere eman digute. Lasterketaren antolakuntzak

erabaki du hurrengo urteko edizioaren kartela euskal

irudigile batena izatea eta Eusko Jaurlaritzatik gure-

gana jo dute laguntza eske. Deialdi bat prestatu da

eta aurkeztutako lan guztien artean finalistak aukera-

tu dira. Hortik aterako da kartel irabazlea, 2023ko

Frantziako Tourra iragarriko duena. Gero elkartetik

bultzatzen ditugu komikigintza liburuen tertuliak iru-

digile desberdinekin. Orain arte erdaraz bakarrik egin

izan dira Kike Infamek gidatuta, baina orain euskaraz-

ko saioak bultzatzen ari gara. Arrate Rodriguezek gi-

datzen ditu, iaztik. Lehendakaritzan nabilenetik, hiz-

kuntza irizpideak orekatzen saiatzen ari gara eta ge-

roz eta ekimen gehiago egiten ditugu euskaraz. 

Irudigileek zein lan baldintza

dauzkazue?

Ilustrazioaren liburu zuria izeneko

dokumentua dugu duela urte ba-

tzuk sortutakoa, orain berrikusi du-

gu: Espainiako ilustrazio grafikoa-

ren liburu zuri berria. Euskal Irudigi-

leak elkartea Fadip izeneko federa-

zioko kide da, estatu mailan dagoen elkarteen elkar-

teko kide alegia. Lan baldintzak ez dira askotan

egokienak izaten. Erakundeetatik ere ez da adostasu-

nik egoten. Ogasunaren arabera modu batera edo

bestera erantzuten diote sortzaileari. Elkartetik saia-

tzen gara irudigile profesionalen kezkak argitu eta la-

guntza ematen. 

Kontziliazioa zailagoa da sortzaileen kasuan?

Ez da lan erraza. Nik, adibidez, batetik eta bestetik

irudiak sortzen nituen lehenagotik ere baina elkartea

ezagutu nuen momentuan serioago hartu nuen lan

hau. Ordura arte ez nuen profesio bat bezala kontsi-

deratzen. Orain beste modu batera lan egiten dut.

Gutxieneko batzuk eskatzen ditut. Kontratuak eska-

tzen ditut eta egile eskubideak kontuan hartzea exiji-

tzen dut. Nahiz eta lan kontratu zehatzik ez eduki, iru-

di horien egiletza aitortzea gutxienekoa dela irudi-

tzen zait. Pedagogia egitea tokatzen zaigu askotan.

Mesede gisara lanak eskatzen zaizkigunean, zuzene-

an ezezkoa esan gabe, nire lan baldintzak azaltzen

ematen dut denbora puska bat. 

Ama izan naiz duela urtebete pasatxo eta gauza as-

korekin jabetzeko aukera izan dut. Azken batean sor-

mena ez zaizu 08:00etatik 10:00etara etortzen. Edo-

zein momentutan pizten zaizu ideia eta justu mo-

mentu horretan ez zaude lanerako. Lehen niretzako

neukan denbora guztia eta edozein momentutan ko-

«[Plazida Otaño]
Herrikoa,
emakumea... 
alde askotatik
gurutzatzen nau»
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adernoa hartu eta sortzen hasten nintzen. Umea haur

eskolan dagoen garaira egokitu behar izan dut orain

eta horretara mugatu nire sorkuntza. Kosta egin zait.

Esku-frenoa jarri behar izan diot neure buruari. Baina

amatasunak balio izan dit horretarako. Era berean,

konturatu naiz ezin diodala sortzeari utzi, nire izatea-

ren parte dela. Norberak bere burua zaindu beharra

dauka eta norbera izaten jarraitu. Intentsua izaten ari

da amatasunaren esperientzia eta prozesuan asko

ikasten ari naiz. Uste dut pandemiaren aurretik, gizar-

tea zirimola batean sartuta zegoela, eta ni neroni ere

bai. Gelditu eta zertan ari garen pentsatzeko aukera

eman dit geldiune honek. Argi dut denetara ezin ga-

rela iritsi. 

Hain zuzen emakumeen memoria historikoa berres-

kuratzean egin duzu zure lanetako bat. Plazida

Otañok zer suposatzen du zuretzat?

Nire Plazida [Hasperenka]. Izugarri disfrutatu nuen

prozesuan. Oihana Iguaranekin oso gustura aritu nin-

tzen lanean. Sekulako esperientzia izan zen. Liburute-

gitik Zizurkilgo emakume honen irudia azaleratzeko

asmoa zutela-eta, Oihanak ipuina osatu zuen aurrena.

Gero ipuina lagunduko zuten irudiak asmatzeko

lehiaketa deitu zuten ilustratzaileen artean. Nire pro-

posamena aukeratu zuten eta libre utzi ninduten la-

nean. Plazera izan zen lan hau egitea, oso gustura

egin nuen. Herrikoa, emakumea, bertsolaria... alde as-

kotatik gurutzatzen ninduen Plazidak. Gainera, eska-

tu zidan ikerketa lantxo bat egitea, bera bizi izan zen

garaiko Zizurkilgo irudi zaharrak begiratzea, adibi-

dez. Hasiera bat izatea zen asmoa, Plazida Otañore-

kin bezala, beste emakume bertsolari askoren bizi-

tzak berreskuratu nahi genituzke. Mikaela Elizegi, adi-

bidez, hor bertan dugu. Heldu nahi genioke horri ere. 

Zenbaterainoko pisua du tradizioarekiko loturak zu-

re lanetan?

Gustuko dut lotura hori mantentzea. Berritzea ere

bai, baina uste dut nonbaitetik abiatu beharra dagoe-

la. Tradizioa eta ohiturei garrantzia ematea inportan-

tea iruditzen zait.

Koloreei eta testurei garrantzia ematen diezu. 

Bai eta uste dut hori nabari dela. Abiapuntu organiko

hori dute nire irudiek, nahiz eta gero digitalean trata-

tu, koloreak beti antzekoak dira. Lurrarekin lotutako-

ak dira. Paleta konkretu bat da eta eroso mugitzen

naiz bertan. Gero hortik abiatuta, guztia kolokan jar-

tzea ere gustatzen zait, baina oinarri horretara buelta-

tzen naiz maiz. Etxekoak ditut kolore horiek. Pentsa-

tzen dut paisaiarekin zerikusia ere izango dutela. Kon-

turatzen naiz naturan aurkitu daitezkeen testurak era-

biltzen ditudala gehienbat. Hostoa, egurra, buztina...

ukitzeko gogo hori ematen dute nire lanek askotan. 

Irudigile bezala erronka berriei heltzen ari zara. Aur-

ki komiki bat argitaratuko duzu. 

Bai, ilusionatuta nago. Kasualitatez iritsi zitzaidan es-

kaera. Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastolan gara-

tzen ari diren programa baten barruan, suizidioaren

prebentziorako komiki bat egitea eskatu zidaten. Gai-

nera, duela gutxi, horrelako saiakera baten esperien-

tzia bizi izan dut gertuan eta hori gertatu eta gutxira

hots egin zidaten komikia osatzeko. Begira nolakoak

diren gauzak. Nire lehenengo komikia da eta aurki
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ASTEKO GAIA

UHINEN
DARDARAZ 
SUSTRAIAK

ERROTU 

G aurtik aurrera material berria jarriko du sal-

gai TOLOSALDEKO ATARIA-k. Eskualdeko sor-

tzaileentzat plaza izan nahi du Tolosaldeko

euskarazko komunikazio taldeak eta horregatik bu-

rutu du lankidetza Maria Altunarekin. Gustura hartu

du elkarlanerako gonbidapena. 

«Iruditzen zait gure ingurua ez dela laua, ñabardu-

ra asko dituela eta aniztasun hori islatzen saiatu naiz

irudian», esan du artista zizurkildarrak. Testura ez-

berdinak landu ditu eta baratze baten erara irudikatu:

«Norbera segun eta zein landare klase den, modu ba-

tera edo bestera hazten gara». Sustraiekiko lotura ere

ekarri nahi izan du irudira. «Askotan pasatzen da,

munduari hainbat itzuli eman ondoren, norberak

bere esperientziak bizi ondoren, aspaldiko ezagune-

kin etxeko atarian egiten duzula topo, hori da nire-

tzat TOLOSALDEKO ATARIA. Gogoan dut umeak ginela

nola joaten ginen Txolarre irratira, eta orain, dezente

urte beranduago, ATARIA-rentzat irudi hau egiten ari

naiz. Ilusio handia egiten dit». 

GAURTIK AURRERA ESKA DAITEKE MATERIALA:

KATILUA
Atarikideak: 

9 euro.
Atarikide ez direnak: 

11 euro.

BOTILA
Atarikideak: 

9 euro.
Atarikide ez direnak: 

11 euro.

POLTSA
Atarikideak: 

8 euro.
Atarikide ez direnak: 

10 euro.

PACK-A
Atarikideak: 

20 euro.
Atarikide ez direnak: 

26 euro.

aterako da kalera. Kike Infame lagunari hots egin nion

gidoia osa zezan Inmakuladatik pasatako materiala

oinarri hartuta. Digitalki bakarrik ez, paperean ere

aterako da, eta Easo politeknikoarekin harremana du-

tenez, zabalkundea ere emango diote alde horretatik.

Bertigo handiarekin hasi nintzen komikigintzan baina

pozik nago emaitzarekin. 

Zein garrantzi dute sare sozialek zure lanen 

zabalkundean?

Dilema asko sortzen dizkit kontu horrek. Zalantza

asko dauzkat, egon behar bada hor erabat buru-

belarri egon behar ote den. Ez dakit nagoen beza-

la egotea ona ote den. Ni ez nago oso pendiente.

Eta osasunarentzat ere hori ona dela iruditzen

zait. Erritmoa jaitsi nahi dut, sare sozialak elikatu

baina horretan denbora gehiegi inbertitu gabe.

Pendiente ez egote horrekin aukerak galduko di-

tut? Agian. Baina sortuko zaizkit beste modu bate-

ra. Ez naiz gehiegi larritzen. Atera behar bada ate-

rako da. 
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I ritzia ikasturteari agur

esaten harrapatu nau.

Irailaren hasieran bede-

ratzi hilabeteko iraupen-

luzeko lasterketa baten aurre-

an nagoela iruditzen zait,

dena egiteko dudanaren

emozioarekin. Maiatza iriste-

an, lasterketa hori arnasarik

gabe uzten nauen 100 me-

troko hesi-lasterketa bihur-

tzen da. Orduantxe kontura-

tu egiten naiz, asmo onez planteatutako proposame-

nak tokian geratzen zaizkidala. Zertan zentratu

behar nintzen? Zeintzuk izango ziren nire lehentasu-

nak? Zein marra gorri ez nuen igaroko edo igarotzen

utziko? 

Ikasturtea hitz bakar batekin definitu beharko

banu, intentsoa dela esango nuke. Zeregin asko,

agian ahal duguna baino gehiago, eta erantzukizun

handia, gure gizartearen garapenean parte hartuko

duten gazte eta haurren hezkuntza ez baita edozein

ardura.

Irakasleak, edo hobeto esanda ni, horrela banago,

nola daude gure ikasleak? Gaitasunetan hezi nahi di-

tugu, trebetasunak landu, ikasten-ikastea lantzen

saiatzen gara, eta halere, ikasturteko sasoi honetan,

estres eta antsietate mailak punturik altuenetara iris-

ten dira, ikasten jarraitzeko batez besteko nota mini-

moa lortu behar dutelako; bestela, ez duzu balio, sis-

temak, garbigailu batek bezala, zentrifugatu azkar

bat egiten du merezi ez duen ikasle horiekin, haien

ahalegina ez delako nahikoa izan. Nire aldetik, gaita-

sunetan pentsatzen badut, ikasten ari diren neska-

mutilengan pentsatzen dut, ez ELGA-n (OCDE).

Zerbait irakasteak edo ikasteak interesa piztu be-

harko luke, irakaskuntzan edota ikaskuntzan grina

sentituz eta transmitituz. Haur eta gazteek berezko

jakin-mina dute ikasteko, esploratzeko, galderak egi-

teko, eboluzioaren aldetik horretarako diseinatuta

baikaude; askotan, ordea, ez da horrela gertatzen.

Zerbait ez da ondo egiten ari ikasleentzat, bakar ba-

tentzat bada ere, ikasteak sufrimendua eta obsesioa

ekartzen badu.

Baina ez, ez dut kexan geratu nahi, ez da nire esti-

loa. Irakasle gehienok gure ikasleen alde egiten du-

gulako, egunero sistema hori doitzen saiatzen gare-

lako eta iraupen-luzeko lasterketa honetan gure ikas-

leak, askotan, ondo egiten ari garela erakusten

digutelako. 

Atzo Hazi eta Ikasi proiektuari ikasturteko amaiera

eman genion. Tolosaldeko eskola ezberdinetako hau-

rrek eta gaztetxoek gure ikastolan astean behin erre-

fortzu eskolak jaso dituzte gazteez osaturiko bolun-

tario talde mundial baten eskutik. Asteartero, hutsik

egin gabe, batzuetan gogorik gabe ere, etortzen ari-

tu dira, ikasteko, etxeko lanak egiteko eta zergatik ez,

indarrez eta gogoz betetako boluntarioekin eskola

merezi duen lekua dela sentitzeko.

Horrelako esperientziek munduarekin konektatuta

nagoela sentiarazten didate, eta lan egiteko behar

dudan pasioa itzultzen didate.

Heztea irakastea baino zailagoa da, 

irakasteko jakin egin behar duzu, baina hezteko,

izan beharra dago. Mafalda.

AMAIA KARRERA
GARCIA

INMAKULADA
LANBIDE 

IKASTOLAKO 
IRAKASLEA

Pasioa 

«Zerbait irakasteak edo ikasteak interesa piztu beharko luke,
ikaskuntzan edota ikaskuntzan grina sentituz eta transmitituz. Haur

eta gazteek berezko jakin-mina dute ikasteko, esploratzeko, galderak
egiteko, eboluzioaren aldetik horretarako diseinatuta baikaude»
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IRITZIA

A pirilaren 10ean entzun dut lehenbi-

ziko aldiz, aurten, kukuaren kantua.

Ez dakit oker edo zuzen jo zidan,

baina poltsiko bete dirurekin harra-

patu ninduen. Kukuaren «kuku»-a eta zapo edo

apoaren «ku»-a; ikaragarri atsegin ditut biak.

Munduan ez da gauza ederrago askorik ekaitza

baretu osteko gauetan apoaren kantuarekin lo-

kartu eta kukuarenarekin esnatzea baino. Apiri-

lean entzun nuen lehen aldiz, bai: ez dut askoz gehiagotan entzun. Bera

baino txikiagoak diren txori ugari bezala, urrituz doa kukua ere gure pa-

rajeetan, hein handi batean, txori txiki horien faltan bere arrautzak erru-

teko habiarik topatzen ez duelako. Apoa ere, berdintsu. Denak kukul-

tzen ari zaizkigu.

«Kukuak huts egin digu aurten: ezin ote dugu ezer egin haren kanta

berreskuratzeko?». Halaxe zioen duela egun batzuk Pello Zubiriak, Ar-

gia astekarian idatzitako artikulu sakon batean. Ez naiz biologoa, are

gutxiago ornitologoa, eta orriotan gai horiei buruz idazten duenik ba-

denez, ez naiz hasiko orojakilearenak egiten.

Kontua da bi urtez jarraian kukuak kale egin digun arren, aurten bai,

aurten agertuko zaigula kukua Anoetan. Asteazkenean da etortzekoa,

danbor hotsez egingo diogu ongietorria. Anoetako jaien iragarle, uda-

letxeko balkoian paratuko da ekainaren 19a arte.

Asteburu honetan, berriz, jai bezperak ospatuko ditugu, gaur bertatik

hasita, herriko Anitz dantza taldearen emanaldiarekin, biharko kuadri-

llen egunarekin, eta etziko bertso eta taloekin. Hurrengo egunetarako

ere egitarau oparo eta askotarikoa prestatu digute, musika, jolas, ikuski-

zun eta besterekin, eta, orobat, herritar guztiok elkartuko gaituzten afa-

ri herrikoiekin.

Gustua baduzue, beso zabalik hartuko zaituztegu.

KOLDO ALDABE
KAZETARIA

Kuku! 

«Munduan ez da
gauza ederrago
askorik ekaitza
baretu osteko
gauetan apoaren
kantuarekin
lokartu eta
kukuarenarekin
esnatzea baino»
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AGENDA

Lautan Quartet. Klarinete 2
laukote.

BERROBI
UDABERRIKO KULTURALDIA
15:00. Eskolako ikasleen antzerki
emanaldia. 
22:00. Txalo talo antzerki
taldearen Zaharrak berri
antzezlana.

IBARRA
GAZTE FESTAK
16:59. Txupinazoa plazan.
Jarraian. Pilota partida
kiroldegian. Perurena-Goikoetxea
vs. Altuna-Caminos eta Aitor
Altuna-Sudupe vs Txapei-Oier
Alonso.
19:31. Sagardo dastaketa, plazako
frontoian eta Bonberenea
txaranga.
21:31. Bertso afaria, plazan. Ane
Zubia, Maide Garmendia, Igauri
Lopetegi eta Aimar Sorazu
bertsolariekin.
23:31. Kontzertuak, plazan.
Iluntzean Ska, Herenegun eta
Erruki Erromeria. Gaztetxean DJ
Naza.

IRURA
IBILBIDE ANTZEZTUA
17:00. Suak harrotuz ibilbide
antzeztua. Solstizioa, ohiturak eta
emakumeen lana balorean
jartzeko. Hiru gune izango dituen
ibilbidea, naturarekin bat egin,
behaketan trebatu eta gizakion,
eta bereziki, emakumeen jakintza
eta gaitasunak ikusarazteko
aitzakia da, ahalduntzean
naturarekiko konexio eta
ezagutzak duen garrantzia
azpimarratuz. Familiei zuzendurik
(10 urte azpikoak heldu batek
lagundurik). 45 minutuko txandak
izango dira, txanda bakoitzean
gehienez 20 pertsona.

TOLOSA
GAZTE TOPAGUNEA
17:00. Sukaldaritza.
TOLOSA CF-REN MENDEURRENA
19:00. Gipuzkoako Futbol
Federazioaren Gala, Topic
aretoan.
KALE IKUSKIZUNA
22:00. Lumen. Maitasun
istoriobat. *Irakurri erreportajea
26-29 orrietan.
ZIRKUA
Somnia zirku ikuskizuna. San
Esteban auzoan.
Ostirala. 18:30. 
Larunbata. 17:00 eta 19:30. 
Igandea. 18:00.

LARUNBATA
EKAINAK 11

ADUNA
ATE IREKIAK
11:00. Ate irekien eguna Elkar-en
Adunako herritarrentzat.
Ordubete inguruko bisita izango
da. Jende kopuruaren arabera,
txandaka egingo da. Interesa
duenak, aurretik izena eman
behar du: 943 69 25 71.

OSTIRALA
EKAINAK 10

ALEGIA
ODOL EMATEA
16:30. Gipuzkoako Odol Emaileen
elkarteak antolatutako odol
ematea. Egunean bertan
hitzordua hartu behar da, goizez,
943 00 78 85 telefono zenbakira
deituta. Kultur etxean egingo dira
odol ateratzeak.
DANTZA
22:00. Sutarri dantza taldearen
emanaldia, Elorri pilotalekuan.

AMASA-VILLABONA
ATE IREKIAK
16:30-18:30. Billabona FKE ate
irekiak. 2012, 2013 eta 2014an
jaiotakoentzat. Arratzain futbol
zelaian.
TERTULIA
18:00. LGTBIQ+ tertulia, Txoko
Morean, Lurgatzek antolatuta.

ANOETA
SARI BANAKETA
10:00-11:00. Ipuin-kontaketa
Anoetako Mikelasagasti
Auditorioan, Kontukantoi
taldearen eskutik (HHko eta
LH1eko ikasleentzat).
11:30-12:30. Sari-banaketa
ekitaldia, Anoetako Ikastolako
borobilean (LH2-DBH4 bitarteko
ikasleentzat). Besteak beste,
Kontukantoi taldeak ipuin-
kontaketa ilustratua egingo du.
ANOETAKO JAIAK
19:00. Pala txapelketako
aurrefinalak frontoian. 
22:00. Anitz Dantza Taldearen
emanaldia.

ASTEASU
UDAKO ESKAINTZA
19:00. Asteasuko udal aretoan,
Black Humor Quartet eta New

a021-023_ataria_Maquetación 1  2022/06/09  11:26  Página 1



22

AGENDA

AMASA-VILLABONA
JAIALDIA
Fleming herri eskolako 
2021/22 jaialdia.
09:00. Pala eta esku pilotako
txapelketaren finalak herriko
kiroldegiko frontoian.
11:30. Emanaldiak eta 
esku-pilota eta palako
txapelketaren sari banaketa,
Bearzana frontoian. 
14:30. Bazkaria, 
Bearzana pilotalekuan.
15:30. Guraso elkarteak
antolatutako ekintza 
eta tailerrak DJ baten musikaz
lagundurik.
INDARKERIA MATXISTA
10:00-13:00. Kalean ehuntzeko
munduko eguna. 
Jar diezaiogun #puntuetakitto
indarkeria sexistari. 
Santiago egoitza (Larrea, 7).

ANOETA
KUADRILLEN EGUNA
09:30. Krosa haurrentzat plazan. 
10:45. Helduen krosa, 
Ivan Torres VI. memoriala. 
12:00. Kuadrillen txupinazoa. 
19:00. Distopia elektrotxaranga. 
23:00. Bada Giro erromeria taldea
plazan.

BERASTEGI
EUSKAL JAIA
11:00. Herria girotzea herriko
trikitilari eta txistularien eskutik. 
11:30-12:30. VI. Pintxo lehiaketa
herrikoia. 
13:00. Pintxo dastaketa 
eta sari banaketa. 
Jarraian. V. Mikroipuin lehiaketako
sari banaketa. 
14:30. Herri bazkaria. 
17:00. Talde jolasak. 
Ondoren. Sara Iriarte 
eta Ane Etxezarreta trikitilarien
eskutik erromeria. 
Jarraian. Luntxa izango da
Urepele biltokian.

12:00. Sormenetik. Euskal
kulturaren azoka. Jon Maia
elkarrizketatuko du Itzea Urkizuk,
Zerkausi azpian.
AURKEZPENA
12:30. Tolosaldea Arraun Klubaren
Traineruaren aurkezpena,
Trianguloa plazan.
XAKEA
15:30. Xake txapelketa, Berdura
Plazan.
ERRONKA
16:00-18:00. Gipuzkoako Foru
Aldundiak sustatuta Emakumeok
Mugimenduan ekimena egingo
dute. Parte hartzen duten
emakume guztien artean 25
kilometro egingo dituzte igerian.
Usabal kiroldegiko igerilekuan.
PINTXO POTEA
18:30. Pintxo potea Booloo
elkarteak antolatuta. Produktu
senegaldarren erakusketa egongo
da, Sapali perkusiomusikaz
girotuta. Berdura plazan.

IGANDEA
EKAINAK 12

ABALTZISKETA
KONTZERTUA
19:00. Donostiako orfeoia
Abaltzisketan. 10 euro

ELDUAIN
DANTZA
18:00. Dantza emanaldia. 
Kimua dantza kolektiboaren
genEroa. Plazan.

IBARRA
GAZTE FESTAK
09:59. 3x3 txapelketa, Emeterio
Arreseko futbol zelaian.
17:31. Alurr dantza taldea, plazan.
18:31. Tortilla eta txokolatea,
plazan.
19:31. Manitu taldearen
kontzertua, plazan.
21:31. Barrikotea eta DBH 3ko
ikasleen bokaten salmenta.
22:59. Rodeo, McOnak eta Mugi
Panderoa erromeria, plazan.
01:31. DJ Trebi, gaztetxean.

LIZARTZA
KONTZERTUA
19:30. Hostotsa abesbatzaren
kontzertua, J.M. Esnaola Xoane-k
zuzenduta. Elizan.

TOLOSA
TXAPELKETA
3x3 saskibaloi txapelketa
Tolosako kaleetan. 
09:00-13:00. Alondiga Plazan,
alebinak eta infantilak. 
15:00-21:00. San Frantzisko
etorbidean, kadeteak, juniorrak
eta seniorrak.
FUTBOL MEMORIALA
09:30. Urtzi Gurrutxaga futbol
memoriala. Txapelketa honen
bitartez, Tolosa CF taldeak,
bertako kapitaina eta jokalaria
zen Urtzi Gurrutxaga omendu
nahi du, jokalaria 2014ko
denboraldian taldeko kamiseta
defendatzen ari zela zendu
baitzen. Berazubin.
EMANALDIA
12:00 eta 18:00. Dantza tailerreko
kideen emanaldia, Leidorren. 
Bi saio izango dira.
SORMENETIK
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ZINEMA

TOP GUN: MAVERICK

Larunbata (21:30);
igandea (19:00) 

eta astelehena (19:00).
Tolosa, Leidor.

MARMADUKE

Igandea 
(17:00).

Tolosa, Leidor.

Mendizabal Jauregi. Gai jartzailea:
Maddi Sarasola Eizmendi.
Laguntzailea: Orbinox. 
Ondoren. Musika-bertso-dantza
ikuskizuna plazan: Garaiz: 60 t.m.
Mugmus laborategia. Bertsolaria:
Alaia Martin. 

ASTEASU
UDAKO ESKAINTZA
18:30. MuGaz taldea, 
Kale Nagusian.

IBARRA
GAZTE FESTAK
08:59. Gosaria eta T3T-ko
korrikalariak animatzera.
16:59. Julen Magoa, plazan.
18:31. Malen Perez de Arenazaren
kontzertu akustikoa eta merienda,
gaztetxean.

TOLOSA
EMANALDIA
09:00. Gimnasia erritmikoaren
emanaldia. Ikasturte bukaerako
emanaldia, Usabal kiroldegian.
MENDI MARATOIA
09:00. T3T mendi maratoia eta
T2T mendi maratoi erdia.
Helmuga Trianguloa plazan
kokatuko da.
PENTATLOIA
12:00. III. Gizonezkoen Binakako
Euskal Pentatloi Saria. Finala.
Zezen plazan. Iñaki Errazkin eta
Jagoba Otaegi; Aritz Irazabal eta
Bernat Amade; Gorka Etxeberria
eta Andoni Iruretagoiena; Aratz
Mugertza eta Julen Kañamares.
Harria (40 jasoaldi), giza proba 
(4 plaza), aizkora (4 kanaerdiko),
txingak (8 plaza) eta korrika 
(4 kilometro).
KONTZERTUA
18:30. Konpost talde
gasteiztarraren kontzertua izango
da, rock elektrikoko talde bat izan
arren, akustikoan joko dute 3
tabernan. Konpost taldea osatzen
dute Ruben Sanchez (ahots

nagusia eta perkusioak), 
Jon Aranburu (gitarrak,
mandolina, perkusioak eta
ahotsak), Bingen Mendizabal
(biolin baxua eta 7 sokako
biolina) eta Txerra Bolinaga
bateria eta ahotsak. 3 tabernan.

ASTELEHENA
EKAINAK 13

BERASTEGI
ENTSEGUA
20:15. San Joan dantzetako
entsegua. San Joan bezperan edo
Salontzo Egunean San Joan
dantzak dantzatzeko entsegua.

(udaletxean salgai). San Juan
Bautista elizan eskainiko dute
kontzertua.

AMASA-VILLABONA
MENDI IRTEERA
06:30. Isaba aldera mendi irteera
antolatu du Aizkardi mendi
elkarteak. Asolazeko kanpinetik
(912 m) abiatuta, Txamantxoia
(1.941 m) eta Lapakiza (2.104 m)
gailurrak igoko dituzte. Linzako
aterpean bukatuko dute irteera.
Irteera honen iraupena bost ordu
t’erdi ingurukoa da eta luzera 18
kilometrokoa da. Olaederra
kiroldegitik.

ANOETA
JAIAK
10:30. Suak harrotuz: Natura,
udako solstizioa eta euskal kultura
lotzen dituen ibilbide antzeztua.
18:00. Bertso saioa elizan: Saioa
Alkaiza Guallar, Sustrai Colina
Fando, Nerea Ibarzabal Salegi,
Oihana Iguaran Barandiaran,
Joanes Illarregi Marzol eta Unai
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AMODIOA, 
ERRALDOIEK
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22:00etan hasita, kale ikuskizun
berritzaile bat egingo dute,

gaur, Tolosan: 'Lumen, maitasun
istorio bat'. Portugalgo SA

Marionetas - Teatro & Bonecos
konpainiaren eskutik, argiz

jositako bost metrotako
erraldoiek bizia emango diote

gaueko iluntasunari

Josu Artutxa DorronsoroTolosa

Eskala handiko txotxongiloen antzerki-ekoizpena da

Lumen, eta tokiko herritarrak eta kirol-, jolas- eta mu-

sika-erakundeak biltzen ditu. Bost metroko altuera

duten pertsonaiek, tokian tokiko ondarean zehar bi-

daiatzen dute, bertako istorioekin nahasten diren pa-

sarteak kontatuz. «Antzezlan liluragarria da, maita-

sun-istorio bat kontatzeko moduaren soiltasunagatik

nabarmentzen dena», esan du Paulo Cintrao narra-

tzaile portugaldarrak.

Topic-ek, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Tolosako

Udalak antolatuta, gaur izango da ikuskizuna, Tolo-

san, 22:00etatik aurrera. Berez, 2020ko maiatzaren

16an aurkeztu behar zuten, baina pandemiaren on-

dorioz, atzeratu egin zuten.

Portugalgo SA Marionetas - Teatro & Bonecos kon-

painiak inoiz egin duen jatorrizko sorkuntza handie-

na da; guztira, 60 lagunek hartzen dute parte. «Kali-

tate eta profesionaltasun-maila handia lortu duen

konpainia bat da, txotxongilo-antzerkiaren eta Por-

tugalek munduan duen ordezkaritzaren arima eta

bihotza», esan du Maria Jose Machado Santos Lisbo-

ako Txotxongiloen Museoko zuzendariak. 

Parte hartzaile guztien esfortzuak elkartuta, gaua,

musika eta mugimendu-narratiba baten bidez argi-

tzen duen ikuskizuna sortzen da. Konpainia portu-

galdarrak, ordea, herritarren partaidetza eskatu

zuen; 12 urtez gorako 37 boluntario eskatu zituzten

erraldoiak mugitzeko eta argi-zuziak eramateko, eta

azken astean, entseatzen aritu dira. Musika eskolako

ikasleek musikaz girotuko dute ikuskizuna. «Ikuski-

zun sinplea, zoragarria eta sormenez betea. Argia

txotxongilo erraldoien barruan sartzen da, argia da

txotxongilo erraldoien bihotza», azaldu du Dimitri

Jageneau Théâtre Royal du Pérucheteko (Belgika)

zuzendari artistikoak.

2010az geroztik, dozena bat sari lortu ditu ikuski-

zunak. Besteak beste, jatorrizko musika onenarena,
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ikuskizun tradizional onenarena

eta zuzendaritza onenarena; az-

ken hau, 2017ko Munduko Txo-

txongilo Jaialdian, Kazakhstanen.

Portugalgo konpainiako kideen

hitzetan, gizakiaren handitasuna

eta historia nabarmendu nahi

ditu ikuskizunak: «Berak sortuta-

ko lanen bitartez, gaurko eta

biharko herriek zaindu beharreko ondare bat eraiki

zuen. Bere sinesmenak sinbolizatzen dituzten eraiki-

nak sortzeko premia handia sentitu izan du beti, eta

baieztatzeko behar horrek, ezagutza bilatzera era-

man izan du, bere adimena gara-

tuz eta edertasun unibertsaleko

lanak eginez. Imajina dezagun

orain errealitate paraleloan gure-

aren antzeko desirak dituen mun-

du bat dagoela, non ezagutza eta

jakinduria erakartzen diren».

Argia, zoriontasunaren iturri

Erraldoiek ez ezik, argi eramaileek ere bere garran-

tzia dute ikuskizunean. «Urruneko lurretatik, bide lu-

zea egiten dute bere ezagutza leku sakratuan uzteko.

Berri ona zabaltzen diete bide horretan lagundu nahi

Argiaren bateratzetik
jakintza sortzen da,
izaki femeninoa,
purutasunaren eta
maitasunaren
jaiotzaren sinboloa

12 urtez gorako 
37 boluntario eskatu zituzten
erraldoiak mugitzeko eta 
argi-zuziak eramateko
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Fitxa artistikoa

Zuzendariak: 
Jose Gil, Sofia Olivença Vinagre 

eta Natacha Costa Pereira.
Txotxongiloen diseinua: 
Natacha Costa Pereira.

Jatorrizko musika: 
Mario Marques.

Mozorroak edo jantziak: 
Sofia Olivença Vinagre.

Txotxongiloen eraikitzea: 
Jose Gil, Natacha Costa 

Pereira, Sofia Olivença Vinagre, 
Luis Gil eta Silvina Freitas.

Txotxongiloen mekanizazioa: 
Jose Gil, Natacha Costa Pereira eta Luis Gil.

Egitura eszenikoak: 
Bugalho - atelier de irros.

Txotxongiloen argiztapena eta 
argiztapen orokorra: 

Pedro Cardoso.
Bideoen proiekzioa: 

Olho de Boi.
Argazkigintza: 

Marcia Bellotti eta Luiza Porto.
Argi eta soinu teknika: 

Producciones audiovisuales de Óbidos.
Koordinazio proiektua: 
Sofia Olivenza Vinagre.

Ekoizpena: 
Alcobaçako Udala, 

Portugalgo Turismo Zentrala eta
SAMarionetas - Teatro & Bonecos.

Iraupena: 
Ordubete. Prozesioak 30 minutu 

eta ikuskizunak 30 minutu.

duten guztiei; argiaren batasunak jakituria eta argi

purua emango ditu, ausartenak argitzeko eta gida-

tzeko. Hasieran, izaki bakun eta hilgarri batek argia-

ren bila jotzen du, baina bilaketa horrek beste esna-

tze bat du, eta horrek ere begirune kolektiborako

eraikinak sortzera eramaten ditu».

Argiaren bateratzetik jakintza sortzen da, izaki fe-

meninoa, purutasunaren eta maitasunaren jaiotzaren

sinboloa. «Presentzia berri honekin bizitzak alaitasun

eta espiritu handiagoa du, eta argi eta itxaropen

gehiagoko sentimendua sortzen du, bere handitasu-

na dantzan ospatuz. Pasioaren aurkikuntzak argizko

izakiak inbaditzen ditu eta lotura horretatik jakituria

poz kutsakor batean zabaltzen da. Ezagutzaren eta

argiaren eramaileek zoriontasunaren olatuak erama-

ten dituzte, dantzan eta biraka», azaldu dute.

Beranduago, baina, ezusteko bat gertatuko da:

«Guztiek xurgatutako emozioen estasi horretatik,

argi-amak dena suntsitzen du, eta, azkenean, denak

itzaltzen dira. Orduan, berehala konturatuko dira de-

nak, bera gabe bizitza ez dela hain distiratsua, eta

kontsolatzera ausartuko dira, berdin-berdina ez den

zoriontasuna berpiztuz, non armonian, maitasuna

polena lore-eremu batean bezala zabaltzen den. Az-

kenean, argiari bizirik eusteko erantzukizuna uzten

die etorkizuneko belaunaldiei, argiari eutsiz eta on-

dare-handitasunaren zentzua transmitituz», azaldu

dute konpainiako kideek.
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30

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA.
Giro bikaina. Egun osoan zehar
goi-mailako hodei fin batzuk iku-
siko ditugu, baina hauek ez diote
trabarik egingo eguzkiari eta
giro eguzkitsua nagusituko zai-
gu. Goizean haizeak hego-ekial-
detik joko du, arratsaldean aldiz
iparraldetik. Tenperatura igo
egingo da eta 25-27 graduan
joko du goia eguneko erdiko or-
duetan.

LARUNBATA
Giro lasaia. Goizean hodei baxu
batzuk agertuko dira, baina goi-
zean zehar desagertzeko joera
izango dute eta eguerdirako giro
eguzkitsua izango dugu. Arra-
tsaldean zeruan urdina nagusitu-
ko da, baina azken orduetan be-
rriz ere behe-hodeiak agertuko
dira. Hala ere, ez da euririk espe-
ro. Haizeak goizean hego ukitu
bat izango du, arratsaldean aldiz
ipar-ekialdetik finkatuko da. Ten-
peratura antzeko balioetan ko-
katuko da, 25-26 graduan joaz
goia. 

IGANDEA
Antzeko giroa. Goizean goiz ho-
dei baxu batzuk agertuko dira,
baina ostarteak nagusi izango
dira eta goizak aurrera egin aha-
la urdina nagusitzen joango da.
Arratsaldeko lehen orduetan
giro eguzkitsua izango dugu,
baina azken orduetan hodei ba-
xuak eta bero-hodeiak garatuko
dira. Hala ere, apenas espero den
ekaitzik. Ipar, ipar-mendebalde-
ko haizea nagusituko da eta ten-
peratura zertxobait jaitsiko da,
23-25 graduan joaz goia.

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€

FARMAZIAK

EKAINAK 10, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu.
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

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

EKAINAK 12, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Leire Andres Morant.
Zabalarreta lorategiak, 1. 943 67 38 49.

EKAINAK 13, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24. 943 67 32 74.

EGUNERO 
GAUEKO GUARDIAKO FARMAZIA: 
TOLOSA. 
LEIRE ANDRES MORANT. 
ZABALARRETA, 1. 943 67 38 49.
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