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IRITZIA

H orrela bizitzera ohitu garen

arren, beldurtu egiten naiz sare

sozialek gure pentsamenduak

irakurtzen dituztela iruditzen

zaidanean. Algoritmo ere dei da-

kioke teknologiaren artez sortu-

tako iragarle kapitalista horri, dirua ez bada, denbora

xahutzera baikaramatza, argi urdindun pantaila ba-

ten aurrean. 

Pare bat bilaketa nahikoa dira, algoritmoak eskura-

ezina zaigun guztia behatz-kolpe bakarrera dugula

sinetsaraz diezagun: ikusten ari naizen telesaileko

protagonista guapoaren argazkiak ez direnean, libu-

ru-denda ederren nobedade eta gomendio tentaga-

rriak agertzen zaizkit, edo behar ez baina nahi dudan

arropa, oldean. Eskerrak, tartean badiren egokitu zai-

gun mundualdi hau bizigarriago egiten lagun dieza-

guketen postak ere. 

Hala jakin dut, egunotan, zientzia hasia dela orain-

dik izen garbirik ez duen baina emakume askok oso

zehatz identifika dezakegun sentsazio edo aldi bat

ikertzen. Nire kontua zela uste nuen arren, antza ohi-

koa baita ama izan eta bigarren nerabezaro bat bizi-

tzen ari zarela sentitzea. Hormona-dantza; emozioak

izendatzeko zailtasunak; gorputz berri bat onartzeko

nahi teorikoa, baina lehengora itzultzeko inpultsu

kontrolaezina; errua, errua, errua; sexualitate berri

bat eta berreraiki beharreko harremanak; denbora

pasatzen den arren, zeure buruarekin berriz topo

egiteko ezintasuna; horrek guztiak dakarren frustra-

zioa. Egun batean, espero gabe bezala, zeure buru

eta gorputzarekin berriz konektatu eta klik egiten

duzun arte, behatzarekin pantaila gainean nola. 

Euskaraz izan liteke amazaroa, ingelesez matres-

cence eta espainolez matres-

cencia izendatu duten hori.

Akaso horrela, gauzei dago-

kien izena jarrita, ez genuke algoritmo baten proba-

bilitatearen esku utziko emakumeon bizitzetan ger-

tatzen denaren inguruko informazioa norabait iris-

tea. 

Noranahi iritsi baitira beste zenbait kontu, parado-

xikoki, ama batek kantatuak izan direlako. Salduko

digute morboa dela, txutxu-mutxu gogoa dela, au-

rrez sinatutako kontratu milioiduna dela, Bizarrapen

neurrigabeko irismena dela. Baina, egiazki, ez ote

dira Shakirak kantuz esandakoak polemikaren epi-

zentro bilakatu, ama baten gorputz eta ahotsetik

kantatuak izan direlako? Berrogeita bost urteko ema-

kume batek zeharkatu beharko ez lituzkeen marra

gorriak zanpa-zanpa egin dituelako? Hogeita hama-

bost urteko bikote ohiaren mugimenduek markatu

dutelako bera noiz arte izan den TXEMA (Txortan

Egiteko Moduko Ama) bat, eta noiztik aurrera izango

den despitez gainezka dagoen emakume erridikulu?

Pantaila guztien onerako, zientzia hasiko ahal da ai-

tazaroa edo gizon batzuei sekula amaitzen ez zaien

nerabezaroa ikertzen…

ITZEA URKIZU
ARSUAGA

INAUTERIZALEA
URTE OSOAN

Amazaroa 

«Pantaila guztien onerako,
zientzia hasiko ahal da
aitazaroan edo 
gizon batzuei sekula
amaitzen ez zaien
nerabezaroa ikertzen...»
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ELKARRIZKETA

Egunean gutxienez lauzpabost
ordu eskaintzen dizkio gitarrari
musikari tolosarrak; gitarraren
inguruan eraiki du bizitza,
jaioterritik urrun, Granadan. 

Irati Saizar Artola Tolosa

Gitarra flamenkoaren aldeko apustua eginda Tolosa-

tik Andaluziarako bidea egin zuen, duela 23 urte, Da-

vid Colomo Pajarillo (Tolosa, 1976) musikariak. Artis-

ta modura hazten eta hazten joan da ordutik, eta le-

hen lerroko musikariekin oholtzak partekatzera iritsi

da. Otsailaren 3an Leidorren izango da, Entre manan-

tiales ikuskizunarekin, 20:00etatik aurrera. Inguruko

gonbidatuak izango ditu oholtzan, saioa osatzen.  

Nola bukatzen du tolosar batek Granadan?

Gitarra jotzen nuelako erabaki nuen Andaluziara joa-

tea. Musikarekin lotura nuen eta filosofia ikasten ari

nintzen azken urtean. Pentsatu nuen: «Zer egingo

dut nire bizitzarekin?». Orduan, gitarra zenez gehien

erakartzen ninduena, probatzera joatea erabaki

nuen, maitemindu egin nintzen eta geratzea erabaki

nuen. Gaur arte.

Gitarragatik joan zinen, beraz.

Bai, hala joan nintzen. Bi aukera posible ikusten ni-

tuen: bossa nova estiloan gehiago sakontzea Mulam-

boren bidez eta Brasilera joatea, edo Andaluziara jo-

atea gitarra flamenkoaren aldeko apustua eginda. Bi-

garrena aukeratu nuen. Hasiera batean, teknika

flamenkoa hartu nahi nuen; nik musika irakurtzen ba-

nekien, txikitan tronpeta jotzen nuelako Tolosako

musika eskolan, eta gero, gitarra flamenkoaren kon-

tserbatorioan aritu nintzen Kordoban. 

Flamenkoak non harrapatu zintuen?

Mutil bat ikusi nuen gitarra jotzerakoan eskuineko es-

«Nire
nortasunarekin bat
zihoan zerbaitekin
egin nuen topo
Granadan»

DAVID COLOMO ‘PAJARILLO’
GITARRISTA FLAMENKOA
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Noiztik duzu harremana gitarrarekin?

Txikitan hasi nintzen. Amaren familian musikariak

daude, eta hasiera batean tronpeta ikasi nuen. Esate-

rako, Kabilakoekin atera izan naiz inauterietan, edota

Azpeitiko lehenengo gazte orkestran ere aritu nin-

tzen. Behin, ordea, arrebak erabiltzen ez zuen gitarra

armairu gainean ikusi nuen, eta musika irakurtzen ba-

nekienez, oso erraza izan zen jotzen hastea. Musika

talde batzuetan aritu nintzen, flamenkoarekin topo

egin nuen arte. Flamenkotik arreta handia deitzen di-

dana letretan dagoen jakinduria da, eta Filosofia ikasi

dudan aldetik badu lotura. Eta bestalde, Andaluziako

bizi kalitateak, eguzkiak, jendearen izaerak erakarri

nau, eta batez ere, flamenkoak han egotea eragin dit. 

Erraza izan zen guztia hemen utzi eta hara joateko

erabakia hartzea?

Beste helburu batzuk dituen gazte batek hartutako

erabaki inkontziente bat izan zen. Behin han egonda

ea non sartu nintzen galdetu nion neure buruari, eta

gaur egun ere gauza bera esaten diot. Flamenkoa,

ordea, infinitua da, eta lagun mordoa dut afizionatu

moduan gitarra flamenkoa jotzen. Ni autonomoa

naiz flamenkoko izarrekin jo badut ere, lehen ilaran

dabiltzanekin ere jo dut. Oholtza askotan egon naiz,

baina mantentzea oso zaila da etxetik urrun zaude-

nean, hango inork ez nauelako jaiotzen ikusi. 

Noiz utzi zenuen Tolosa?

2000an Sevillara lekualdatu nintzen. Bi urtez bizi

izan nintzen han, eta gero Granadara joan nintzen.

Lagun batek animatu ninduen, esaten zidan Granada

desberdina zela, Andaluzia izan arren euskaldun

asko, katalan asko zegoela, beste giro bat zegoela.

Nire lekua izan zitekeela esan zidan, eta hara joan

nintzen.

Nolako bilakaera izan duzu gitarra jotzaile gisa? 

Sevillako flamenko akademian hasi nintzen, beraiek

zekiten guztia erakusten zidaten. Nik, era berean,

musika-hizkuntzako eskolak ematen nituen. Irabaz-

ten nuen guztia Manolo Sanlucar, Emilio Maya, Mano-

lo Franco edo Gerardo Nuñez bezalako artistekin es-

kolak jasotzeko zen, besteak beste. Gero, esaterako,

kua erabiltzen; ordura arte, nik pua edo zia erabiltzen

nuen, gitarra elektrikoa ere jotzen nuen, eta hara joa-

tean, flamenkoaren akademia batean lanean hasteko

zortea izan nuen. Integratzen joan nintzen, flamen-

koaren kulturaz maitemintzen, nirea izan zitekeela

ikusi nuen. Beste zerbait da hura: drama bat, heriotza

bat, poz bat, ezkontza bat, bataio bat, topaketa bat

dagoen bakoitzean, instrumentuak izaten dituzte al-

damenean, abestu egiten dute, hemen bokata bat ja-

teko geratzen garen bitartean. Gainera, han artista

izateak ere balio handiagoa du. Nire nortasunarekin

bat zihoan zerbaitekin egin nuen topo, eta ez baka-

rrik musikagatik, musika zubi moduko bat izan zen.

Ni neu sentitzen naiz Granadan.
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ELKARRIZKETA

antzerki konpainia baterako lan ere

egin nuen sei urtez eta asko ikasi

nuen. Oso kaletarra naiz, eta beti

nengoen kalean gitarrarekin. Batetik

eta bestetik, tabernetan eta terraze-

tan jotzen hasteko aukera izan nuen,

agertokietara iritsi arte. Granada

oso txikia da, eta gutxi gorabehera

ondo jotzen baduzu, eta trebea ba-

zara, deitu egingo dizute. Orain, be-

rriz, nik aukeratzen dut norekin lan

egin nahi dudan. 2008an egin nuen lehen ikuskizuna

zuzendari artistiko gisa, hango antzerki jaialdian. Ur-

tebete beranduago beste ikuskizun batekin hartu

nuen parte jaialdi berean, eta bira bat ere egin nuen

hemen inguruan; Rabaten ere jo dut, Genevan egon

naiz, Erroman...

Diskorik baduzu?

Atera nuen bat, baina ez zen nik esperotakoa izan.

Orain, Entre manatiales ikuskizunarekin, eten bat ma-

rraztu eta diskoaren bila noa. Nik sortutakotik egin

nahi dut, eta ez dadila flamenkora soilik mugatu, nire-

agoa den zerbait izatea nahi dut.

Gitarra flamenkoa jotzen duzu, konposatu egiten

duzu, irakatsi ere bai... dena gitarraren bueltan.

Gitarratik bakarrik bizitzea oso zaila da, baita lehen

lerroan bazaude ere. Flamenkoaren muinean idiosin-

krasia dagoela esan daiteke, beti

pertsona berdinek egiten dute lan;

beraz, kontzertuetatik bakarrik bizi-

tzea oso zaila da. Jaio nintzenetik

ikusi dut nire ama, May Colmenero

tolosarra, eskolak ematen, eta kla-

seak ematea modu naturalean ate-

ratzen zait. Erraz egin izan dut, eta

orain online emateko eskolak pres-

tatzen nabil, edozein lekutatik jen-

deak nirekin gitarra ikas dezan.

Zer ematen dizu gitarrak?

Guztia. Denbora guztian jotzen dut, aspergarria naiz

[Barreak]. Asko jo behar dut, egunean gutxienez

lauzpabost ordu jotzen saiatzen naiz, klaseak eta

kontzertuak kontatu gabe. Musika nire bizitza da,

pentsamendu negatiboetatik salbatzen nauena da,

gatazketatik salbatzen nauena.

Otsailaren 3an emanaldia eskainiko duzu Leidorren.

Nola sortu zaizu aukera?

Hirugarren aldiz izango naiz Leidorren. Jokin Anso-

rena eta Alberto Aragonekin hitz egin nuen, eta

erraztasun guztiak eman zizkidaten eta eskertuta

nago. Niretzat Tolosan jotzea izugarria da.

Kontzertu bat baino espektakulu bat izango da.

Hasiera batean nik Topic-en egin nahi nuen, txikiagoa

delako eta normalean betetzen dudalako. Gitarra

«Tabernetan eta
terrazetan
jotzen hasteko
aukera izan
nuen,
agertokietara
iritsi arte»
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bata eta bestea. Lagunduko didaten

musikariek oso ondo egiten dute

hori. Asier Gonzalez izango dut txa-

lapartan, perkusio  artista bat da;

Iker Piris ere gitarrista puska bat da,

eta Tolosan bere lekua eman behar

zaio; Lidia de Lorenzo dantzaria

Granadan ezagutu nuen, eta orain

Gasteizen bizi da.

Berezia izango da?

Nire kontzertuak oso inprobisatuak

dira, nik jarraibideak ematen dizkiet, baina nik ez dut

jakin nahi zer egingo duen dantzariak, adibidez. Edo

abeslariak askatasun osoa izango du gehiago luzatu

nahiko balu, erritmo gehiago sartu nahi badio, gu-

txiago... Oso inprobisatua izango da, oso freskoa.

errezitaldi bat egitea zen asmoa.

Baina Leidorren izango denez eta

besaulki gehiago daudenez, musi-

kari handiz inguratu nahi izan nuen.

Espektakuluan batez ere istorio bat

kontatu nahi dut, nire istorioa. Kola-

boratzaile zoragarriak izango ditut,

oso onak direnak, erraz lan egiten

dutenak. Oso polita izango da.

Zer moduz doaz entseguak?

Hor doaz. Hemen normalean ez da

asko entseatzen, horregatik hartu nahi izan dut jende

trebea. Niretzat zailena da zer egin nahi dudan ondo

esplikatzea, hizkuntza flamenkoa delako, eta hor ja-

rraibide batzuk daude, non musika ez den geratzen,

eta musikak berak adierazten duen noiz sartzen den

«Musika nire
bizitza da,
pentsamendu
negatiboetatik
eta gatazketatik
salbatzen
nauena da»

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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ARIMA ELIKATUZ

A zken Errege opil zatia eta kafesne bero

bat ditut mahaian hau idazten dudan

bitartean. Hotz da kanpoan (neguari

tokatzen zaion neurrian), eta manta ba-

tek estaltzen nau gerritik behera. Eta kontziente naiz

Gabonez hitz egin dizuedala (bitan oker ez banago),

eta post-gabonez hitz egitea ez dela aukera bat. Bai,

ordea, urte berriko asmoez.

Zenbat pertsonak jarriko zuen bere helburuen ar-

tean pisua galtzea? Zenbat pertsonak kirol gehiago

egitea? Zenbat pertsonak hobeto deskantsatzea?

Edo barazki gehiago jatea? Eta helburu hauek ondo

egon daitezke, baina gaizki ere egon daitezke, helbu-

ru hauen zergatiak ezberdinak izan daitezkeelako.

Jarraian azalduko dizuet. Egon daiteke pertsona

bat, bere helburua barazki gehiago kontsumitzea

dena. Helburu hau nondik sortu da, ordea? Pertsona

hau, heldua izan arren, barazkiak jateko «oso txarra»

da. Txikitan ez zituen probatu ere egiten eta heltzen

joan ahala gauzak aldatuko zirela uste bazuen ere, ja-

ten dituen bakarrak kalabaza eta kalabazina dira;

biak purean. Osasunaren inguruan asko irakurri du

azken aldian eta ohartu da zein beharrezkoak diren

barazkiak bere organismorako. Beraz, erabaki du

bere ustez aspergarriak eta nazkagarriak diren ba-

razki horiei bigarren aukera bat ematea eta modu

erakargarrian prestatuz, gustura jaten hasteko auke-

ra duela. 

Beste pertsona baten helburua, berriz, kirol gehia-

go egitea da. Zergatik? Beti izan du gorpuzkera han-

dia eta Gabonak bezalako daten ondoren, pisua har-

tu ohi du. Pisua hartze hori medio, bere ingurukoen-

gandik iruzkin ezberdinak entzun behar izaten ditu.

Iruzkin hauek bere gorputzari buruz hitz egiten dute,

destainazko moduan eta horrek, gaizki sentiarazten

du. Horregatik erabaki du kirol gehiago eginez, bere

MADDI 
ETXEBERRIA

DIETISTA 
NUTRIZIONISTA
@BEGAONEGIN Helburuen zergatia
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«figura» aldaketarik gabe mantentzeko saiakera egi-

tea, gehiago jaten duenetan, gehiago mugituz.

Bien zergatien arteko ezberdintasuna nabaria da,

ezta? Hau da, lehenengo kasuan, helburua bere osa-

sunaren hobe beharrari lotzen da, elikadurarekin (eta

bereziki elikagai talde batekin) duen erlazioa hobetu

nahi baitu. Bigarrenaren kasuan, berriz, gizentzeko

beldurretik (eta hartara, ingurukoengandik izaten di-

tuen iruzkinak ekiditetik) hartu du erabakia.

Orduan… Zuk jarritako asmo horien zergatia anali-

zatzeko prest? Galdetu zeure buruari, «osasunare-

kin» erlazionatutako asmo horien inguruan. Zerren-

datu horietako bakoitza (paper batean hobe) eta al-

boan tarte bat utzi, zergatia idazteko. Eta gero

banan-banan aztertu. Zergatik erabaki dut (hemen

txertatu zure asmoa)? Beldurretik hartutako erabaki

bat da (zerbait gertatzeko edo, kontrara, ez gerta-

tzeko beldurretik)? Plazeretik hartutako erabaki bat

da? Zein abiapuntutik hartu duzu erabakia? 

Eta beno, egin nahi ez baduzu (nik proposatutako ari-

keta, diot), ez da derrigorrezkoa. Ez da ezer gertatzen.

Baina egia da interesgarria iruditzen zaidala horrela

hausnarketak burutzea; bai geure buruarekin/gorpu-

tzarekin eta ingurukoenarekin daukagun erlazioa age-

rian gelditzen delako; eta agerian gelditze horrek, ekar

dezakeelako erlazioaren hobekuntzarako neurriak har-

tzea. Edo hala uste dut nik, behintzat.

Eta nahiz eta batzuetan sentsazioa izan beti gauza

berari bueltaka nabilela, uste dut garrantzitsua dela

pertsona bakoitzak honen inguruan apur bat haus-

nartzea. Baina lasai, hurrengo Arima elikatuz-en, zer-

bait teknikoagoaz hitz egiten ahaleginduko naiz; ho-

rrelako gaiek apur bat aspertzen zaituztenentzat!

Mahai gaineko kafesnea hoztu zait jada, baina Errege

opilak inspiratu nau eta ezin izan diot idazteari utzi.

Kafesnea berotzera noa!

«Lehenengo kasuan
helburua osasunaren 

hobe beharrari lotzen da,
elikadurarekin duen

erlazioa hobetu nahi baitu»
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Imanol Garcia Landa 

Gaspar Urkola Gaxpi Lilakhanta (Tolosa, 1974) ontzi

tibetarren bitartez, soinu terapiaren munduan mur-

gilduta dago. Saioak egiteaz gain, tailerrak ere ema-

ten ditu. Ontziak nola jotzen diren hastapeneko ikas-

taroak eman izan ditu eta eskaerak ere jaso ditu mai-

la aurreratuagokoak emateko. 

Nola iritsi zinen tibetar ontziak erabiltzera? 

Ni orain ia 20 urte hasi nintzen yogarekin. Gaizki nen-

goen, antsietatea nuen eta erdi depresibo nengoen,

eta yoga egitera joan nintzen. Urteak eman nituen

yoga praktikatzen eta denborarekin maisu izateko

ikasketak egin nituen. Yogan sakontzen hasten zare-

nean meditazioa lantzen hasten zara, baina ikusten

nuen ez nintzela meditazio puntu on batera iristen.

Egun batean, Tolosako Anandi Yoga Eskolan, gure

maisuak tibetar ontzi bat zuen eta deigarria egin zi-

tzaidan soinua. Hasi nintzen jotzen eta ikusi nuen ho-

11

ASTEKO GAIA

«Ontzia zure bibrazioa
harmonizatzeko

instrumentu bat da»

Barnera begiratzeko bere bidea topatu zuen ontzi tibetarraren
bitartez; sakontzen jarraitzen du bide horretan, eta berari 
on egiten dionak besteei eskaintzen die Gaspar Urkolak. 

GASPAR URKOLA 
SOINU TERAPEUTA
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din, beraz. Bakoitzak du bere tonua

eta bere nota, eta bere harmoniko-

ak. Ez daude afinatuta espresuki

nota batean. Oinarrizko nota bat

dute, baina gero beste bi edo hiru

izan ditzakete, eta horiei deitzen

zaie harmonikoak. Nota horiek edo-

ta bibrazio horiek burua pixka bat

zentratzen laguntzen dute. Hori da nire bizipena,

behintzat.

Nolakoa izaten da saio bat?

Nik egiten ditudan saioetan etortzen denari proposa-

tzen diot etzanda jartzeko, manta batekin tapatuta.

Izan ere, asko erlaxatzen zarenez, edo tentsioa jais-

ten zaizunez, hotz sentsazioa izan dezakezu. Badago

jendea nahiago duena eserita egotea eta begiratzea,

baina nire iritziz bizipena sakonagoa izateko etzanda

eta begiak itxita egotea egokiagoa da. Ni gelan bate-

ra eta bestera ibiltzen naiz, eta ontzien soinuaz gain

nire ahotsa ere erabiltzen dut; barneko soinua atera-

tzeko teknika bat ikasi dut eta hori erabiltzen dut.

Jendeak ere eskertzen du, eta esaten du ahotsa sar-

tzerakoan beste efektu bat sortzen duela. Normalean

ordubeteko saioak egiten ditut, nire bikotekide Sara

Vazquezekin batera.

Eta tailerra nolakoa izaten da?

Saioak egiten hiru bat urte daramatzat, eta batek

baino gehiagok proposatu dit ontziak jotzen erakus-

teko. Jendearen interes horrek bultzatuta, orain urte-

bete inguru izango da, aurreneko hastapen ikastaroa

eman nuela. Larraulen izan zen, eta gogoan dut urdu-

ri nengoela, baina oso gustura geratu nintzen, eta

parte hartu zutenak ere oso gustura aritu ziren. Hor-

tik aurrera animatu nintzen tailer gehiago ematera,

eta azkenaldian hilabetean behin-edo ematen ditut,

leku ezberdinetan. Hemen inguruan azkeneko bat

Araban egin dut, Lucia Telleria tolosarrak Arriolan

ireki duen espazio batean. Normalean bi ordu inguru-

koa izaten da hastapeneko ikastaroa: zer den ontzia,

nola landu daitekeen fisikoki... azaltzen dut. Jendea-

ren erantzuna ona izaten da, eta zenbaitek esan dida-

rrek konektatzen lagundu egiten zi-

dala. Sentitu nuen bibrazioak eta

soinuak laguntzen nindutela medita-

zioan sakontzen, sarrera on bat egi-

nez. Hasi nintzen sakontzen, infor-

matzen, eta hemen Tolosan zerbait

gehiago ikasi nuen emakume baten

bitartez, eta azkenean animatu nin-

tzen Nepalera joatera.

Nolakoa izan zen Nepalera egindako bidaia?

Esperientzia bat bizitzera joan nintzen, eskolaren bat

topatzeko asmoz. Oso aberasgarria izan zen. He-

mendik joan nintzen ezer lotu gabe, eta Katmandun

hasi nintzen bati eta besteari galdezka. Han, Patan hi-

rira joateko esan zidaten. Bertan eskola bat topatu

nuen, Urrezko Ontziak izenekoa, eta hamar egun

egon nintzen ikastaro bat egiten. Hona bueltatzera-

koan, hemen ere zenbait maisu eta maistra topatu ni-

tuen, eta orain emakume bat dut maistra bezala. Her-

beheretarra da eta Galizian bizi da; berarekin asko

sakondu dut eta landu dut, eta berarengana joaten

jarraitzen dut. 

Ez duzula, beraz, bi asteburuko ikastaro bat baka-

rrik egin.

Ez, urteak daramatzat sakontzen, eta, azken finean,

disfrutatzen. Lotzen zaitu, eta ikusi dut barnera begi-

ratzeko nire bidea dela. Gauza dezente probatu izan

ditut, eta oraindik ere jarraitzen dut probatzen, baina

ikusi dut nire bidea ontzi tibetarren bitartekoa dela.

Saioetan hogei ontzi inguru erabiltzen dituzu.

Azkenean gora etortzen gara, eta bat eta bestea, eta

hurrengoa erabiltzen ditugu. Horrez gain, gong ba-

tzuk ere erabiltzen ditut. 

Eta zertarako dira, zer funtzio dute ontzi tibeta-

rrek?

Nik erabiltzen ditudanak oinarrizko zazpi metalekin

eginda daude, tartean urrea, zilarra eta beruna. Es-

kuz eginda daude, mailuekin joz eginda. Ontziak egin

bitartean artisauak mantrak abesten ari dira, eta bu-

kaerako afinazioa ilargi beteko gauean egiten da. Ho-

rrela da, behintzat, tradizioa. Ez daude bi ontzi ber-

«Nik erabiltzen
ditudan ontziak
oinarrizko 
zazpi metalekin 
eginda daude»
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rua lasaitzen laguntzen digu; azkenaldi honetan bizi

izan ditugun egoerekin, non tentsio, zalantza eta ika-

ra bizi izan dugun, uste dut lagungarria badela. Jen-

de asko ari da gauza alternatiboak bilatzen gorputza

eta burua lasaitzeko, hainbeste informazio sartzen

digutenez...

Jotzeko modu ezberdinak ere izango dira, ezta?

Alde batetik, kolpea jotzea da, eta hori feltrozko ma-

zoarekin egin behar duzu. Bestetik, baketekin igurtzi

egiten duzu ontzia. Mazoarekin bibrazioa edo soinua

ateratzen duzu, eta norabide bat ematen diozu inten-

tzio jakin batekin. Intentzio jakin bat eman nahi ba-

diozu, bideratu egiten duzu bibrazioan; garrantzitsua

da hori bideratzerako unean. Batzuek diote ontziak

sakratuak direla eta arima dutela; nik asko maite di-

te dagoeneko gehiago sakondu nahi dutela eta beste

maila bateko ikastaroa egin nahi dutela. 

Nola definituko zenuke ontzien soinua?

Ontzi bakoitzak nota ezberdin bat du, baina egia da

guztiak antzeko frekuentzian daudela. Lehen esan

bezala, oinarrizko nota bat dute, eta hortik aparte bi-

tik seira bitarteko nota harmonikoak dituzte. Hau

metalezko ontzi tibetarrei dagokie. Uhin hauek gure

burmuina zentratzen dute eta gure zelulak ordena-

tzen dituzte. Ontzi horietako batean ura sartzen ba-

duzu, gero bibratzen duenean marrazkiak ateratzen

dira. Ura asko harmonizatzen dute ontzi hauek, eta

gu %70 inguruan ura garenez, gure zelulak harmoni-

zatu eta lasaitu egiten ditu. Tentsioa dagoen egoera

batean bibrazioa jaisten laguntzen du eta geure bu-
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tut, baina azkenean bakoitzaren energiaren bidera-

tzaileak dira. Energia bizidunek dute, guk jartzen

dugu energia ontzian eta berak bideratu egiten du

talde batean bazaude, edo norberari zuzenean, ba-

karrik bazaude. Nik horrela bizi dut: ontzia da instru-

mentu bat zure energia edo zure bibrazioa harmoni-

zatzeko, bideratzeko. Beste pertsona batekin parte-

katzen ari bazara baita ere, tarteko bidea egiteko. 

Ontzi tibetarrak deitzen zaie, Tibeten dutelako ja-

torria. Baina badago beste kultura batzuetan horre-

lakorik?

Ontzi tibetarrak deitzen zaie Tibeten aurkitu zirelako.

Esaten da budismoa baino zaharragoak direla, eta

Budak bat izan zuela bere eskuetan. Hori ezin da ze-

hazki jakin, baina bai esaten da bibrazioaren lana

Buda baino lehenagotik datorrela, ayurveda tradizio-

an erabiltzen zutela bibrazioa gehienbat, eta ontziak

erabiltzen zituzten. Gero, ontziak alde batetik gong-

ak bihurtu ziren, eta beste aldetik kanpaiak. Badaude

kanpai sakratuak ere; adibidez, Indian pare bat kan-

pai badaude bibrazio oso indartsua dutenak. Gong-

ak Txinan eta Japonian erabiltzen dira; Asian ia alde

guztietan daude gong-ak, bai deitzeko, hemen kan-

paiak erabiltzen diren moduan, edo lekuak harmoni-

zatzeko ere; musikarako ere erabiltzen dira. 

Zuk metalezko ontziak erabiltzen dituzu, baina ba-

daude kuartzozkoak ere, ezta?

Kuartzozko ontziak modernoak dira, gaur egun egi-

ten dira. Badaude metalezko ontzi asko ere, bai in-

dustrialki egiten direnak, eta baita tradizioan oinarri-

tuta egiten direnak ere. Kuartzozkoak mailu batekin

ezin dira egin; bibrazio oso indartsua eta oso sakona

dute, baina nota bakarra dute. Metalezko ontziek, le-

hen esan moduan, oinarrizko nota bat dute, eta gero

beste batzuk ateratzen dira, harmonikoak direnak,

eta horiek oso terapeutikoak direla esaten da. Kuar-

tzozkoetan nota bera izaten da, zortzidun bat gorago

edo beherago, eta ez dira sortzen harmonikoak. Kuar-

tzozko hainbat ontzi badaude, nota ezberdinak sor-

tuko dituzu. Nik bakarra dut kuartzozkoa, eta ez dut

asko erabiltzen, baina hor dago bere lana egiteko. 

AURRERA 
BEGIRAKO SAIO 
ETA TAILERRAK

U rtarrilaren 24an, Tolosako 3 Tabernan, 

saioa eskainiko dute Gaspar Urkolak eta 

Sara Vazquezek. «Lehenengo aldia izango da 

saio bat egingo duguna, irekian, taberna batean.

Esperientzia berriak probatu egin behar dira».

O tsailaren 4an, Tolosako Anandi 

Yoga Eskolan, 10:00etatik 12:30era 

hastapeneko ikastaroa eskainiko dute.

Arratsaldean, 15:00etatik 19:30era, 

sakontze mailako tailerra. Bukatzeko, 

soinu bainua edo saioa eskainiko dute, 

20:00etan. 

O tsailaren 5ean, Amezketan, 11:00etatik

13:00etara, Zaldizketa proiektuaren

barruan, Goienetxe baserrian, Edurne

Barriolarekin elkarlanean ariko dira. 

Zaldiekin konexioa egiteko saioa 

izango da, heziera naturalaren bidez, 

eta ontzi tibetarrekin armoniazko espazio 

bat sortuko dute, «esperientzia sakonagoa 

eta gogoangarriagoa» osatzeko. 

Saio eta tailer horien inguruko 

informazio gehiago jaso daiteke

Instagram.com/gasparurkola helbidean sartuta.
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Tolosaldean adibidez saioa

eskaini duzu Tolosako Ama-

rotz auzoan, eta Azken Muga

jaialdiaren barruan Zarateko

lepoan, zuhaitzen artean.

Bai, Zarateko lepoan pago

handi baten azpian egin ge-

nuen, leku zoragarri batean,

eta saioa oso polita izan zen. Azken hilabetean Gre-

dosen (Avila, Espainia) izan gara ikastaro bat ematen

eta ondoren saioa eskaini genuen. Oso harrera ona

izan zuen, eta oso gustura gaude. Aurrera begira nola

bideratu aztertzen ari gara, baina presa handirik

gabe. Nahigabe, jendea deika dabil edo eskatzen ari

da. Eskola batean ere egin nuen saio bat, eta horrela-

ko proposamenak iristen direnean, probatzea pen-

tsatzen dut, ikusteko ea zer gertatzen den. Beti bide-

ak irekitzen dira, eta nire kuriositatea ere hor dago,

saioek nola eragiten duten

ikustea, alegia. Aurreko uda-

berrian saio batera pertsona

gor bat etorri zen, eta soinua

entzun ez baina bibrazioa nola

sentitzen zuen jakitea interes-

garria izan zen. Interesgarria

da autismoa duen haur bati

nola eragiten dion ikustea.

Talde saioak emateaz gain, indibidualak ere eskain-

tzen dituzu.

Bai, terapia saio indibidualak eskaintzen ditut, nire

etxean egokituta dudan espazio batean. Landu dai-

tezke min muskularrak, emozioak, estresa, antsieta-

tea, depresioa... Bestalde, etxeetako eta espazioeta-

ko garbiketa energetikoak egiten ditut. Erradiestesia

ikastaro batzuk ere egin ditugu eta hagaxkekin eta

penduluekin energia neurtzen dugu. Ur korronteak

«Mazoarekin bibrazioa
edo soinua ateratzen
duzu, eta norabide bat
ematen diozu 
intentzio jakin batekin»

Azken Muga jaialdiaren barruan, ontzi tibetarrekin saioa egin zuten Zarateko lepoan. UXUE LASA
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eta Hartmann lineak non dauden

begiratzen dugu ere, eta gero hori

nola harmonizatu azaltzen dugu,

eta horrez gain ontziekin ere la-

guntzen dugu garbiketa energeti-

koan eta harmonizazioan. 

Yoga irakasle izateko ikasketak

egin zenituela aipatu duzu. Kla-

seak ematen dituzu?

Tolosako Anandi eskolan klaseak eman nituen hain-

bat urtez, baina gero ontzi tibetarren munduan

gehiago sakontzea erabaki nuen. Eskolaren ardura

nire maisua izan zen Bharatek darama, eta tarteka

behar izaten badu ordezkapenen bat egiten dut.

Gero, Eguberrietako opari moduan saio bat eskain-

tzen diet bere ikasleei, eta ikasturte bukaeran ere

saioren bat egiten dugu. 

Barnera begirako teknikak edota praktikak gero eta

zabalduagoak daude gurean? 

Uste dut lehenagotik ere gero eta gehiago zabaltzen

ari zirela: yoga, tai chi, chi kung... Gu gazteagoak gi-

nenean arraroagoa zen horrelako teknikei buruz en-

tzutea. Gogoan dut nire ama yoga egitera joaten

zela, lehenengoetakoa izango zen Tolosan, eta bro-

ma egiten genion horregatik. Gero, denborarekin,

bere bidea jarraitu dut. Sentitzen dut gaur egungo

gizartean jendeak gero eta gehiago bilatzen duela

bizi dugun azkartasun honetatik atseden hartzea; ez

dut esaten apartatzea, ni ere ez

bainaiz sistematik ateratzen, bai-

na bai bilatzen dudala nire mo-

mentua geratzeko. Bestela, ero-

kerian sartzen gara eta galduta

ibiltzen gara. Beraz, barnebide

hori bilatu eta uste dut jendea

gero eta kontzientziatuagoa da-

goela; bilatzen ari dela, eta bide

asko daude: yoga, meditazioa, mindfulness, budis-

moa, taoismoa, reiki, terapiak... Hainbat bide daude

eta jendea probatzen doa. Nik ontziekin egin nuen

topo, lotu egin nau, eta ez dakit betirako izango den.

Beste gauza batzuk ere probatzen ditut, baina orain

ontziekin gustura nago, ondo sentiarazten didate,

eta hori da garrantzitsuena: nahiz eta beste batzuek

barre egin-edo, norberak ikusi behar du zerk egiten

dion on. 

Eta aukera eskaintzen duzu zuri on egiten dizun

hori elkarbanatzeko.

Bai, ikusten duzunean zurekin funtzionatzen duela

eta onurak dituela, elkarbanatzeko gogoa ematen

dizu. Niri ondo datorkit; jendeak probatu dezala, eta

balio badio, primeran. Urteak egin nituen meditazio-

arekin lanean, baina oso behartuta, eta bat-batean

iritsi zen une bat, ontzi batekin beste gauza bat sen-

titu nuela. Horretan murgildu naiz, eta hor jarraitzen

dut, sakontzen. 

«Jendeak gero 
eta gehiago
bilatzen du bizi
dugun azkartasun
honetatik 
atseden hartzea»
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I kasteko ezinbestekoa da lasai eta eroso egotea, bestela garuna ez da behar bezala kontzentratzen. Aler-

ta egoeran egongo da bestela, tentsioan. Tentsio egoeran gaudenean, amigdala aktibatzen da eta beraz

garunak honelako aginduak bidaliko dizkio gorputzari: izerditzea, mugitzea, aurpegian keinu arraroak

jartzea, blokeatuta geratzea edo ezin hitz egitea, eta egoerarik okerrenean ihes egitea edota eraso egi-

tea. Ikasle asko azterketan pentsatu ezinik geratzen dira, euren beldurra eta antsietatea handituz.

Beraz, nola lortu dezakegu ikaslea edota seme-alaba eroso egotea?

Ikasleak bere buruarengan konfiantza izatean datza gakoa. Tamalez, autokontzeptu hau bertan behera uzten

da faktore desberdinengatik: azterketako

notak; presioa eskolaren zein familiaren al-

detik; irakurketa-, idazketa- edota matemati-

ka-zailtasunak; egoera emozionala…

Beraz, harreman ona ikasle eta familia edo

irakasleriaren artean sustatzea ezinbestekoa

da. Irakasleek konfiantza eduki beharra dau-

kate ikaslearengan. Ikaslearengan konfiantza

izateko, begirada zaindu beharko da lehenik.

Hau da, aldez aurretik pentsatzen badugu

ikaslea alferra dela edota apropos ez dituela

lanak egiten, ondorioztatu daiteke harrema-

na ez dela ona izango. Irakasleak ez badu

ikaslearengan sinisten, ez badu bere lengo-

aia zaintzen eta gatazkak kudeatzeko zailtasunak baldin baditu zaila izango da harreman ona edukitzea.

Bestalde, familiari ere begirada bota beharrean gaude. Familiarekin erlazio ona izatea ezinbestekoa da. Ho-

nela, enpatia eta ulermena landu beharreko kontzeptuak dira, konplizitatea ezinbestekoa da eta horretarako

errua edo gauzak leporatzea alboratu beharreko jarrerak dira. Familiak ere autokritika egin beharko du; elkar

ulermenerako eta elkarbizitzarako ezinbestekoa baita.

Harreman hauek gainera, ikaslea baldintzatuko dute: ikasleak gustura ikasiz eta bere buruarengan konfiantza

izanez. Eurentzat erreferente onak izan behar dira familia eta irakasleak. Honek, lehen esan bezala, ausardia,

bokazioa, lan asko egitea eta autokritika eskatzen du, eta baita formazioa ere. Hezitzailea izatea ez da lan erra-

za, askotan erraztasunez lan baldintzak epaitzen ditugu, lanak eskatzen duen konpromisoa ahazturik.

Harremanak, begiradak, formazioa, elkar ulertzea, autonomia, irakasleari bere lana egiten uztea burokraziatik

harago…. Amaituko ez litzatekeen zerrenda luzea bezain garrantzitsua dago guzti honen atzetik. Gakoa aginta-

riek gaiari benetan heltzean eta gizarte bezala hezkuntza komunitatearen garrantzia azpimarratzean datza.

IDOIA APAOLAZA
PSIKOPEDAGOGOA

Ikasle eta 
irakasleriaren 
arteko harremana
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J oan zen urteko abenduaren 12an mundua

irauliko zuen albistea zabaldu zen: energia

iturri berde eta agorrezina asmatu zen. Fu-

sio nuklearra lehendabizikoz ekoitzi zen

AEBtako laborategi batean. Baina, zer da fusio nukle-

arra? Zein desberdintasun du erabiltzen den energia

nuklearrarekiko?

Bi energia nuklear mota daude: fusioa eta fisioa.

Izenek ematen digute bakoitzean gertatzen den

erreakzioaren gakoa. Bi kasuetan nuklearra da, ale-

gia, atomoen nukleoan gertatzen dira erreakzioak.

Fisioa gaur egun indarrean den

energia nuklear mota da. Atomo

handiak zatitu egiten dira -ato-

mo txikiagoetan- eta energia as-

katzen dute. Fusioan kontrakoa

gertatzen da: atomo txikiak el-

kartu (fusionatu) egiten dira.

Atomo handiagoak sortzen di-

tuzte, energia lortuz. Badakizue?

Izarretan ere horrelako erreakzioak gertatzen dira!

Atomoak tenperatura eta presio izugarrien ondorioz

batu egiten dira.

Energia mota honen inguruan zabaldutako ezau-

garritako bat hauxe da: «Sortzeko kontsumitzen due-

na baino energia gehiago ekoizten du». Agian esaldi

honek norbaiti arreta eman dio, makina bat aldiz

«energia ez da ez sortzen eta ez desagertzen, eralda-

tu egiten da» errepikatu baitugu. Prozesu honetan

deuterioa eta tritioa erabiltzen dira erregai modura;

hau da, energia ez da ezerezetik sortzen. Deuterioa

eta tritioa tenperatura eta presio

izugarrira eraman behar dira,

horri esker fusioa gertatzen da

eta tamaina handiagoa duten

helio atomoak sortzen dira.

Hala ere, gaur gaurkoz, labora-

tegi mailako demostrazio bat

besterik ez daukagu, eta, orain-

dik, energia iturri honek gure

IMANOL LANDA
MEDRANO
CIDETEC 

FUNDAZIOKO
IKERTZAILEA

Fusio nuklearraren 
inguruan

Oraindik, energia
honek gure etxeak
elektrizitatez
hornitzeko, bide
luzea dago egiteko
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etxeak elektrizitatez hornitzeko, bide luzea dago egi-

teko. Lehenik eta behin, erreaktore handiak eraiki be-

harko dira, eta erreakzioak neurri handiagoan gauza-

tu beharko dira. Eta ez gauzatu soilik: errentagarriak

direla ere frogatu beharko da. Izan ere, erreakzioa

gauzatzeko baino energia gehiago sortzen dela aipa-

tu da, baina askotan beste zenbait energia kontsumo

ez dira zenbatzen kalkuluak egi-

terakoan: deuterioa eta tritioa

bildu behar dira, biltegiratu eta

erreaktoreetara garraiatu, ten-

peratura eta presio handitara

eraman, erreakzioak kontrolatu

«eguzki txikiak» sortzean istri-

purik egon ez dadin… eta hori

ere ekoizpenaren parte da.

Edonola ere, albiste oso positi-

boa da fusio nuklearraren espe-

rimentu arrakastatsu hau osa-

tzea, makina bat hamarkada bai-

tzeramatzaten ikertzaileak frogapen honen bila.

Orain arte, txiste modura aipatzen zen berdin zuela

noiz galdetu «zenbat falta zaio fusio nuklearrari prest

egoteko?», erantzuna beti «gutxienez 50 urte» zela-

ko. Ez diren mugarri azpimarragarriak lortzen. Orain

baina, badirudi kronometroa martxan jarri dela, eta

50 urtetan gure artean izan dezakegula. Baina bitar-

tean zer? Iraungo al digute erre-

gai fosilek beste 50 urte? Badiru-

di ezetz, eta hainbat adituren iri-

tziz energia eskasia izango dugu

datozen urteetan. 

Iruditzen zait zientzialarien

«mirarien» zain egoteaz gain,

gure energia kontsumo ohiturak

aldatzea komenigarria litzateke-

ela energia eskasia horren kaltea

mugatzeko. Baina hori Wattaria-

ren beste zutabe baterako utzi-

ko dut!

Iraungo al digute
erregai fosilek beste
50 urte? Badirudi
ezetz, eta hainbat
adituren iritziz
energia eskasia
izango dugu
datozen urteetan

LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY
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A rtikuluaren izen-

burua liburu oso

on baten izenbu-

rua ere bada.

Egilea Svetlana Aleksievitx da

(Literatur Nobel sariduna),

errusieraz idatzita dago liburua

eta Iker Sancho Insaustik doto-

re euskaratu du. Bikaina libu-

rua. Ehunka emakume soldadu

elkarrizketatu zituen egileak liburua idazteko: frankoti-

ratzaileak, mediku eta erizainak, tanke-gidariak, gerri-

llari partisanoak… Merezi du. Bai, gerrak ere badu ema-

kume aurpegirik eta ez frontean bakarrik.

1936ko estatu kolpearen ondorengo gerran ere

emakumeek pairatu behar izan zuten egoera tamal-

garririk frontean eta frontetik kanpo. Aurreko artiku-

luan Amarozko nire aitona-amonen inguruko fronte-

ko aipamenak egin nituen, eta, gaurkoan, emaku-

mezkoen ibilerak aipatuko dizkizuet.

Gure amona Juanitak senarra Inaxio Amaiur batai-

loian zuen gudari eta bi anai, German eta Joxe, Lena-

go il izeneko batailoian. Nahikoa arrazoi, jakina, kas-

koa motx-motx egiteko zerrendan lehena izateko;

izan ere, horixe zen gudarien familiartekoei egiten

zizkieten jukutrietako bat, ilea motx-motx egin eta

kalean pasearazi denon eskarmentu eta burla izan zi-

tezen. Zortea zutenei horixe bakarrik egiten zieten,

zortea ez zutenei, berriz, ilea mozteaz gain, errizino

olioa ematen zieten libratzeko kontrola galdu eta ka-

lean kaka izterretatik behera zutela pasearazteko. Si-

nesgaitza? Ados, baina egia galanta. Hori Tolosan ere

egin zuten. Beldurra hezurretaraino sartzea ere ba-

zuen helburu txerrikeria hark. Azainaren arduradu-

nak 1977an demokrata esnatu genituen eta horrelako

ezer ez zen epaitua izan, are gutxiago, jakinarazia, pi-

ttin bat lotsatzeko gutxienez karlista-falangista-erre-

kete eta frankista malapartatuak.

Argazki hunkigarria badugu gure amona eta gure

aitarena Santoñako hondartzan aitona Inaxiorenga-

na Duesoko kartzelara bisitan joandakoan aterata-

koa. Dueso, zein urruti 1937an bi urteko haurra hartu-

ta hurbiltzeko!

Amarozko emakumeek «zortea» izan zuten lanari

dagokionez; izan ere, Amarozko paper-fabrikan

emakumezkoak behar zituzten lanerako eta Amaroz-

ko emakume pila aritu zen bertan lanean eta eske-

rrak, senarrak frontean, kartzelan, langile-batailoie-

tan… eta diru-sarrerarik gabe, gorriak!

Gure amona eta bere koinata Eugeni bertan aritu

ziren lanean, amonak besterik ez zuelako eta beharra

galanta, baina izeba Eugeni maistra zen ogibidez eta

halabeharrez aritu zen paper-fabrikan, maistra izaten

ez baitzioten uzten; izan ere, hiru koinatu batailoie-

tan zituen gajoak, gure aitona eta senar Jabierren bi

anai, aurreko artikuluan aski aipatuak, German eta

Joxe. Maistra izateko titulua bai baina kredentzial

kaskarrak, ordea, garai ilun haietarako. Paper-fabri-

kan amaitu zuen bere ibilbide profesionala eta enkar-

gatu izan zen izeba Eugeni azkeneko urteetan. Mais-

tra izaera zuen, ordea, eta ez zioten opa izan oso

gustuko lanbidea bazuen ere. Gerrak ere baditu men-

dekuak zuzenean parte hartu ez dutenengan ere. Fa-

milia abertzalea: egurra eta bazterketa emakumeen-

tzat ere, kaskoa moztu eta kaka dariola kalean ibila-

razteaz gain. Liburuaren izenburuaren kontrara,

gerrak badu emakume aurpegirik.

«Gerrak ere baditu mendekuak
zuzenean parte hartu ez
dutenengan ere. Familia
abertzalea: egurra eta
bazterketa emakumeentzat ere»

IÑAKI AZALDEGI
ARRIETA
OINEZKOA

Gerrak ez du 
emakume aurpegirik 
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Z aila da zeure bu-

ruarentzako tarte

bat hartu duzune-

an berriz mundura

bueltatzea. Zaila da gorputz-

buruak hainbeste aldiz eska-

tutako atsedenaren ondoren

errutinara bueltatzea. Zaila da

eguerdiko 12:00etako kafeari

ezetz esatea, edo lagunago

egin diren lagunei gero arte

esatea.

Niri ez zait zaila egin, ez naizelako bueltatu. Arra-

zoiak nire golkorako gordeta, ikusi ditut aurpegi zi-

melak eta eroritako animoak, hurrengo oporraldia

noiz den kalkulatzen hasitako egutegiak. Horrelaxe

bizi gara: lan-sistemari lotuta, soldatatxo (miserable

bat?) eta jaiegun eskas batzuk izatearen truke.

Baina batzuetan egunerokoak gainezka egin, eta

badira ezetz esatera ausartzen direnak. Ezetz gustu-

ko ez duten lanari; ezetz ordu arteko presio eta oreka

faltari; ezetz erritmo azkarregi eta frenetikoari; ezetz

denbora larregian eroandako maskarari. Edozein

arrazoi tarteko, badira euren buruarentzako denbora

amaigabe zein intermitentea hartzen duten ausartak.

Stop. Reset. Miraz eta inbidiaz begiratzen diet, norta-

suna eta balentria behar baita horrelakoak egiteko. 

Egin memoria. Gutako edozeinek du inguruan

dena utzi eta bizikletaz kontinente osoa zeharkatzea

erabaki duen bizizale horietakoren bat. Edo bizitza

osorako lan finkoari uko egin eta artista izateko apus-

tua egin duen ero hori. Edo isildutako guztiak konta-

tzeko beharra sentitu eta maisulan bat sortu duen

herriko ezezaguna. Esango nuke korrontearen kontra

dabiltzan horiek guztiek bizi dutela benetan bizitza,

bere betetasun osoan.

Eta gainerako gehienok konformatu egiten gara,

edo gustura gaude, zertarako gehiago. Hobeto eza-

gutzen dugun bizilegearekin. Gaizki ulertu gabe, hori

ere bada aukera ona: arrazionala izatea, bizitzari

gehiegi ez eskatzea, daukazuna —ez baita gutxi!—

balioesten jakitea. 

Zaila da egonkortasunaren epelari ihes egin nahi

izatea. Eta nik nire goxotasunetik bada ere, miresme-

nez begiratuko diet beste behin. Zaila delako korron-

tearen kontra igeri egitea.

OLATZ 
PEÑAGARIKANO

IRAZUSTA

Korrontearen kontra 

«Esango nuke korrontearen kontra dabiltzan horiek guztiek bizi
dutela benetan bizitza, bere betetasun osoan»
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Tolosaldea Garatzenek sustatuta, eskualdean autoa

partekatzeko sistemak ezartzeko aukerak ari da az-

tertzen Eusko Car Sharing elkartea. Hurrengo hilabe-

tean, informazio saioak egingo dituzte herriz herri,

eredu ezberdinen inguruan herritarrak kontzientzia-

tzeko. 

Zer da Car Sharing delakoa?

Autoen erabilera kolektibo eta partekatua egitea li-

tzateke; hau da, autoaren jabe izan gabe, autoa era-

biltzeko aukera eskaintzen duen eredu bat. Hori bai,

erabilera hori pertsona talde batek egiten du, modu

antolatuan, erreserba bidez. Orduka erreserbatzen

dira autoak, eta norberak bere beharren arabera era-

biltzen du.

Zein eredu daude autoa partekatzeko?

Bidaia ere partekatu liteke, bide berean doazenen ar-

tean eserlekuak elkarbanatuz. Baina guk bereizi egi-

ten ditugu: gure helburua autoa bera partekatzea

baita.

Zer lortzen da autoa partekatuz gero?

Hasteko, norbanakoentzako onurak ditu: erabilera

motaren arabera, gastua asko murriztu daiteke. Auto

baten erosketa ez ezik, mantenu eta aseguru gastuak

ere kentzen dira. Bereziki autoa egunerokotasunean

behar ez duen batentzat aukera ekonomikoagoa da.

Autoa eskuragarri duzu, baina jabetzak dakarren

zama gutxitu egiten da erabat.

Autoa ulertzeko beste modu bat da, ezbairik gabe.

Baina horrek mentalitate aldaketa bat ere suposa-

tuko du gizartean, ezta?

Einsteinek esan zuen: «Errazagoa da atomo bat sun-

tsitzea, aurreiritzi bat baino». Kasu honetan aurreiri-

tzia baino ohitura bat da aldatu beharrekoa. Kultural-

ki jaso ditugunak aldatzea kosta egiten da, baina nor-

berak autoa erabiltzeko dituen beharren arabera,

asko aurrezteko aukera izan daiteke, ingurumenari

laguntzeaz gain. Urte batzuk dituen auto bat geldirik

izateak 800 euroko kostua du urtean, gutxi gorabe-

hera; lehen hamar urteetan, ordea, 2.000 euro inguru

balioko luke, amortizazioa kontutan hartuta. Bada,

zera da pentsatu beharrekoa: Zerbitzu honetan gas-

tatuko dut nik diru hori urtean? Konpentsatzen badu,

aukera egokia izan liteke.

Sozialki ere iraultza bat izan liteke, ezta?

Noski. Jabetza eta erabilera batera doaz. Baina ekua-

ziotik jabetza kenduz gero, erabilera zentzudunagoa

egiten da. Hau da, autoa jabetzan izatean, modu iner-

tzial batean erabiltzen da autoa, askorik pentsatu

gabe. Autoa jabetzan ez bada, bi aldiz pentsatzen da

autoa hartu aurretik, erabilera arrazionalago edo

zentzudunago bat egiten da. Hori, mugikortasun ere-

du jasangarriago batzuen mesederako da, noski:

bestela autobusa, trena, bizikleta… erabiltzen dira.

Eta iraunkortasun ikuspegitik ere baditu onurak: ur-

tean kilometro gutxiago egiten dira, eta horrek emi-

sio kopuru eta energia erabilera txikiagoa esan nahi

du.

Eta, kotxe kopurua murriztu.

Hori da beste onuretako bat. Imajinatu; hiriburu han-

dietan horrelako auto batek 40 bat pertsonari eman

diezaieke zerbitzua. Horien erdiak kotxerik ez izatea

lortzen bada, espazioa irabazten dute hiriek. Euro-

pan kotxerik gabeko gero eta gune gehiago daude.

Adibidez, zenbait herrialdetan, etxebizitzetako pro-

motoreak hasi dira car sharing-a etxe berrietan inte-

gratzen. Horrela zoru gehiago erabilgarri izatea lor-

tzen dute, berdegune, parke edo bestelako lurzoruak

sortzeko. Hori bizi kalitatea hobetzea ere bada.

«Auto baten jabe izan gabe
erabiltzeko aukera izateak
aurreztea erraztu lezake»

Iker Maguregi Aizpiri Eusko Car Sharing elkartearen koordinatzailea
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Euskal Herrian zein esperientzia daude?

Batzuk badaude, gehienak Bizkaian, eta beste ba-

tzuk bidean geratu dira. Bilbo eta inguruan Ibilkari

daukagu 2009tik, autoa partekatzeko gure zerbi-

tzua. Uribe Kostan, Ukanauto sortu zuen mankomu-

nitateak 2011n, guk kudeatzen duguna. Eta Areatzan,

Auzokar dago, hiru autorekin. Esperientzia horiek ha-

markadatik gora dute. Beste herri batzuetan, sortu

izan dira, auto elektrikoekin, adibidez, baina bidean

geratu ziren, ez zirelako bideragarri izan.

Hori ere kontutan hartu beharreko faktore garran-

tzitsua da.

Ereduak iraunkorrak izatea ere garrantzitsua da, den-

boran egonkorrak izan daitezen. Horregatik, zerbi-

tzua osatzen duten elementuek bideragarritasuna

bermatu behar dute ekonomikoki. Hasierako diru la-

guntzak garrantzitsuak izan daitezken arren, horiek

gabe mantentzeko moduko ereduak sortu behar

dira. Horregatik, guk, autoan baino, indarra zerbi-

tzuan jartzen dugu, autoak uste baino eskuragarria-

go baitaude. Erabiltzaileei zerbitzua bere osotasune-

an emateko, ezinbestekoa da beren premiak guztiz

aseko dituen proposamen bat bultzatzea; hori da,

behintzat, gure helburua.

Analisi bat egiten ari zarete orain Tolosaldean.

Oraindik goiz izango da ondorioak ateratzeko, bai-

na boteprontoan, eta bere izaera kontuan izanda,

aukera badago horrelako eredu bat txertatzeko?

Autoa partekatzeko aukerek soluzio ezberdinak

eman ditzakete, kasuan kasuko beharren arabera.

Hemen ere ibilgailu mota bigarren maila batean utzi

beharko da, eta fokua jarri zerbitzuan. Sistema ez-

berdinak uztartu beharko dira ziur aski. Herri txiki ba-

tek udalak jarritako auto bakar bat badu, jende asko-

rentzat ez da zerbitzu erakargarria izango. Hiru badi-

tu, ez da bideragarri izango agian. Hortaz, uztarketa

bat eman behar da, errealitateetara egokitu. Agian

herritarren artetik ere aterako dira auto gehiago, eta

horrek eskualde osoan, demagun, partekatzeko 30

bat auto izatea ahalbidetuko balu… ekimenaren era-

kargarritasun handiagoa litzakete, ezta? Kulturalki

salto hori ematea bilatzen dugu, herritarren parte

hartzearekin.

Parte hartzearen garrantzia azpimarratu duzu. 

Beharrei erantzuteko herritarren parte hartzea ezin-

bestekoa da. Erabiltzailerik gabe, zerbitzua hutsik

geratzen da. Erakundeek hori erraztu behar dute,

bide eman. Baina etorkizuna herritarren parte har-

tzean dago.

ARITZ LOIOLA / FOKU
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AGENDA

hamaiketakoa emango 
da eraikin berrian. 
14:00. Bazkaria Eltxoak elkartean. 

TOLOSA
GAZTE TOPAGUNEA
Globo txapelketa.
KONTZERTUA
22:00. Soziedad Alkoholika
taldearen kontzertua. Sarrerak
agortuta. 10 euro. Bonberenean.

LARUNBATA
URTARRILAK 21

ANOETA
GAZTELEKUA
Filma, LH 5 eta 6koentzat.

BERASTEGI
PODOLOGOA
Izena emateko udaletxera deitu
behar da. Podologo zerbitzua

OSTIRALA
URTARRILAK 20

AMASA-VILLABONA
TERTULIA
18:00. Laneko sexu jazarpena
tertulia, Lurgatzek antolatuta,
Txoko Morean.

ANOETA
GAZTELEKUA
Bingoa.

BERASTEGI
SAN SEBASTIAN EGUNA
11:00. Meza erretore etxeko
kapillan.

IRURA
FRONTENIS TXAPELKETA
Irurako III. Frontenis Txapelketa,
Irurako Gazte Asanbladak
antolatuta.

LEABURU-TXARAMA
SAN SEBASTIAN EGUNA
17:00. Meza San Sebastian
ermitan.
Ondoren. Herriko dantzarien
saioa.
Bukatzeko. Merienda herriko
ostatuan.

LIZARTZA
TXOTX DENBORALDI HASIERA
20:30. Goikoetxea
sagardotegiaren txotx
denboraldiaren hasiera.

ORENDAIN
SAN SEBASTIAN EGUNA
10:45. Herriko plazatik 
abiatuta, trikitilariak 
alaituta kalejira 
izango da ermitaraino. 
11:00. Meza 
San Sebastian ermitan. 
Ondoren. Herrira itzuli 
trikitilarien atzetik, eta

ERAKUSKETAK

MUNDUARI BIRA 
EMAN ZION ONTZIA 

Aristides Esteban Hernandez
Ares eta Joseba Sarrionandia.

Tolosa, Aranburu jauregia.

MUNDU NATURALA 

Juan Sagastizabalen Mundu
naturala erakusketa.

Mikrokosmos baten irudiak.
Tolosa, Aranburu jauregia.

JORDI BERTRAN 

Aldizkako erakusketa
Titireszena-ren barruan. 

Jordi Bertran, txtongilolariaren
45 urte.

Tolosa, Topic.
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AGENDA

udaletxeko erabilera anitzeko
gelan.

TOLOSA
ATARIA BERTSO JAIALDIA
18:00. Oihana Iguaran, 
Jexux Mari Irazu, Alaia Martin,
Amets Arzallus, Nerea
Ibarzabal eta Sustrai Colina.
Amaia Agirre gai
jartzailearekin. Leidorren.
TITERESZENA
18:30. Titereszenaren barruan,
Valentziako La Negra taldeak
El árbol de Teneré ikuskizuna
eskainiko du. 6 urtetik
gorakoentzat. 
Gaztelaniaz. 40 minutu. 
Topic-en.
KONTZERTUA
19:00. Amaterra taldearen
kontzertu berezia, gonbidatu
bereziekin. Sarrera 10 euro.
Gure Zirkuaren karpan.

IGANDEA
URTARRILAK 22

ABALTZISKETA
KONTZERTUA
12:30. Emakumea eta euskal musika.
Natalia Tchitch (Biola) eta Julia
Siciliano (pianoa). San Joan
Bataiatzailearen elizan.

ALEGIA
MENDI IRTEERA
09:00. Alegiako mendi asabladak
mendi irteera antolatu du Otsabio
mendira. Bueltan hamaiketakoa
egingo dute Intxurre elkartean.
GAZTETXEAREN 35. URTEURRENA
18:00. Zinea. Akelarre. Palomitak,
pipak... salgai. Gaztetxean.

TOLOSA
ERO ETXE KROSA
11:30. Gizonezkoak, Infantilak. 
2.800 m. 
11:45. Emakumezkoak, Infantilak.
1.950 m. 
12:00. Gizonezkoak, Alebinak. 
1.400 m. 
12:15. Emakumezkoak, Alebinak.
1.400 m. 
12:25. Gizonezkoak, Benjaminak.
1.100 m. 
12:35. Emakumezko Benjaminak.
1.100 m.

ASTELEHENA
URTARRILAK 23

IRURA
TAILERRA
17:30. Arauak eta mugak familian,
nola ezarri era asertibo batean.
Treba Gurasoak ekimenaren barruan,
Leyre Canoren eskutik. Herri eskolan.

TOLOSA
INFORMAZIO PUNTUA
10:00-14:00. Kafe kapsulak gaika bil-
tzearen inguruko informazio puntua.

ZINEMA

EL GATO CON 
BOTAS

Ostirala (18:00);
igandea (17:00).

Amasa-Villabona,
Gurea.

EL PEOR VECINO
DEL MUNDO

Larunbata, 
igandea eta 
astelehena
(19:30).

Amasa-Villabona,
Gurea.

I WANNA DANCE 
WITH SOMEBODY

Larunbata (21:30)
eta astelehena

(19:00).
Tolosa, Leidor.

KUNG FOOD

Igandea 
(17:00).
Tolosa, 
Leidor.

EL DESPERTAR 
DE MARIA

Igandea 
(19:00).

Tolosa, Leidor.
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NATURARI
ATEAK

ZABALDUZ

Juan Sagastizabal gasteiztarraren 
Mundu Naturala koadro erakusketa dago
jarrita Tolosako Aranburu jauregian, eta

maiatza bitarte izango da; mendian ateratako
argazkiei tiraka naturaren bizitasuna
transmititzen du bere koadroetan.
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Eneritz Maiz Etxarri

Aranburu jauregian jarria duten Juan Sagastizabal

artistaren Mundu naturala erakusketak abenduan za-

baldu zituen ateak. Mundu erabat naturalera bidaia-

tzeko aukera ematen du, eta maiatza bitarte izango

dira ikusgai koadroak, Tolosan. 

Juan Sagastizabal duela hirurogeita hamar urte Ei-

barren jaio bazen ere, zazpi urte zituenetik Gasteizen

bizi da. Afizio moduan ume-umetatik margotu izan

du Sagastizabalek. «Eibarren nire amaren lehengusu

bat margolaria zen, eta beti pintatzen ikusten nuen»,

kontatu du.  Eta «guztiz harrituta geratzen nintzen».

10-11 urterekin hasi zen bere lehen lanak egiten, eta

afizioa betidanik izan du. Arkitektura ikasketak egin

zituen, eta lanbidez aparejadore izatera iritsi zen: «Ez

nuen pintura guztiz utzi baina, denborarekin jabetu

nintzen ez nintzela zoriontsu harekin».  

27 urterekin, eta emaztearen laguntzarekin eta ba-

besarekin pinturara dedikatzen hasi zela esan du ar-

tistak, «baina ez esklusiboki pinturara dedikatuta».

50 urteren bueltan eman zuen pinturatik bakarrik bi-

zitzeko pausoa. 

«Honetatik bizitzea oso zaila da», aitortu du. Hori

horrela, arlo artistikoari lotutako lan ezberdinetan

aritua da: kartelak, ilustrazioak, diseinu grafikoa,...

«Publizitate agentzietan, diseinu grafikoko klaseak

eman ditut», zehaztu du. Era berean, nabarmendu

nahi izan du ia beti lanaldi erdian lan egin izan zuela,

pinturara dedikatzeko tartea izan zezan. «Hori baita

nire pasioa».

Pintore bizitzan aldaketa asko eman dituela argitu

du: «Hasieran margolari abstraktua nintzen. 70eko

hamarkada, mutil gaztea bada abstraktua izan behar

nuen, eta eroso sentitzen nintzen».

Denborarekin, poliki-poliki, eboluzio bat eman du,

eta hasiera batean pintura espresionistan sartu ba-

zen ere, gero poliki-poliki errealista izatera pasa zen.

«Orain egiten ditudanak oso errealistak dira, eta ba-

tzuentzat hiperrealistak izango dira, niretzat horre-

tara iristen ez badira ere».

Gaur eguneko koadro guztiek naturarekin dute lo-

tura «oso estua». «Oso gertutik edo bertatik hartuak

dira nire lan guztiak», dio. Errealitate absolutua ez,

bizitasuna transmititzen ahalegintzen da; bizitza. 

Natura inspirazio iturri 

Garai bat izan zuen haurrak marrazten zituena, bai-

na, hori albo batera utzi, eta naturan sartu zen. Natu-

ra betidanik inspirazio iturri izan duela esan du. Ez

zekiela oso ondo zeri heldu aitortu du, eta aldi bere-

an, «intsektuak betidanik interesatu izan zaizkit,

umetatik; bitxoak, hau da, tximeletak, sorgin-orra-

tzak, erlastarrak,... eta horretan barneratzen eta

mendian paseoak ematen hasi nintzen». 

Abantailatzat ditu gaur egungo argazki kamerak
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edota mugikorrak argazkiak atera ahal izateko.

«Mendian argazki asko ateratzen ditut, zomorroei,

landareei edota loreei. Azken batean aitzakia bat bai-

no ez dira». Benetan gustatzen zaiona, ordea, «estu-

dioan sartu eta pinturan trebatzea da», dio. «Egitura,

gaia, osaketa, argazkien nahasketa... mundu propio

bat bilatzea da; bizitzaren sentsazioa izatea da, eta

hori da menditik pasatzeak ematen didan plazera». 

Paseora atera eta jokoa eman diezaiokeen ezer

aurkitzen badu argazkia ateratzen dio: «Gero argazki

horiek nire ordenagailuan konbinatu egiten ditut; ba-

tean interesatzen zaidan landare bat dago, besteko

bitxo bat jarri... eta argiarekin eta koloreekin jolasten

dut».  

Behin argazkia landuta hasten da benetako margo-

lariaren lana. Olio-pintura erabiltzen du bere koadro-

ak marrazteko. «Batzuetan koadro bat lehendabizi-

koan ateratzen zaizu, eta 20 egun edo hilabete bate-

an bukatu dezaket. Eta beste batzuekin ez dago

modurik eta utzi egin behar dut, eta hurrengo urtean

berriz hartu», eta «agian orduan ikusten duzu zerga-

tik ez zitzaizun ateratzen, eta beste bide batetik har-

tzen duzu», kontatzen du. 

Lan handia duela aitortu du natura bizi hori irudika-

tzeak, eta denbora asko eskatzen duela esan du:

«Oso-oso konplexua da, eta detailez betea da». 

Aldi berean, naturak duen mehatxua jarri nahi izan

du erdigunean: «Aldaketa klimatikoa hemen dago

eta zomorroak desagertzen ari dira. Ni gaztea nin-

tzenean uda amaiera aldera, udazkenaren hasieran,

zientoka matxinsaltok egiten zuten salto pasatzen zi-
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nen tokian, eta gaur egun hori jada ez da gertatzen.

Edo autoarekin bidaia luze bat egin eta kristalean in-

tsektu mordo bat izaten ziren. Fauna txiki hori erabat

desagertzen ari da».

Erretirorik ez buruan

Bizitzak uzten dion bitartean margotzen jarraituko

duela azaldu du. «Ez dut erretiroa hartzeko intentzio-

rik. Margolariak ez gara erretiratzen», esan du argi

eta garbi. Bere pasioa dela argitu du beste behin, eta

etxeko zereginek edota bilobek kentzen dioten den-

boraz aparte, pinturara dedikatzen dela, edota horre-

tarako denbora ateratzen duela. 

Bere lanak erakusketa ezberdinetan jartzen ditu

ikusgai, eta irri artean dio koadroak saltzea izaten

duela helburu. Azpimarratu du gaur egun gero eta

zailagoa dagoela herri ezberdinetan erakusketak jar-

tzeko tokiak aurkitzearena: «Gasteizen bizi naiz eta

normala den moduan bertan koadroak ikusgai jar-

tzen ditut gehien eta bertan naiz ezagunagoa ere».

Era berean, azaldu du «oso txarra» dela bere burua

saltzen, eta alde batetik bestera mugitzen. Tolosara

familiako kide bat tarteko iritsi da.

Herritarrak Aranburu jauregira joatera animatu

nahi izan ditu, «uste dut gehiago edo gutxiago gusta-

tuko zaizkiela; nire koadroek ez dute interpretazio la-

nik eskatzen». Azken batean, paisaia ezberdinetan

sartu eta naturan barrena egin daitekeen bidaia da;

natura gertu-gertutik ikusiko dute, eta artistak koa-

dro ezberdinen bidez naturaren beraren «bizitasuna»

transmititu nahi die bertaratzen direnei.
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OSTIRALA.
Giro lasaiagoa. Goizean oraindik
hodeiak nagusi izango dira eta
goizean goiz zaparradaren bat
edo beste izango da. Goiz erdi-
rako ordea atertu egingo du eta
eguerditik aurrera ostarte ba-
tzuk zabalduko dira, arratsaldea
giro politagoarekin emango du-
gularik. Gauean berriz ere ho-
deiak nagusituko dira. Ipar-hai-
zea ibiliko da. Tenperatura zer-
txobait igoko da, 5-8 graduan
joaz goia.

LARUNBATA
Giro hotza. Goizean hodeiak eta
ostarteak tartekatuko dira, baina
ostarteak ugariagoak izango di-
renez, eguraldi polita izango
dugu. Arratsaldean hodeiak uga-
ritu egingo dira, uneren batean
tantaren bat edo beste botatzea
baztertu gabe. Ipar, ipar-ekialde-
ko haizea ahul ibiliko da eta ten-
peratura antzeko mantenduko
da, 5-8 graduan joaz goia. Egiten
duen apur hori elurretan izango
da 800 metrotik gora. 

IGANDEA
Giro polita. Egunean zehar ho-
deiak eta ostarteak tartekatuko
zaizkigu, orokorrean ostarteak
ugariagoak izango direlarik eta
giro polita eta atsegina izango
dugu. Ipar-ekialdeko haizearen
eraginpean jarraituko dugu eta
gainera bizitu egingo da. Goie-
tan aire hotzagoa sartuko denez
tenperatura jaitsi egingo da eta
nekez gaindituko dira 3-6 gra-
duak egunaren erdiko orduetan.

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
17€

51€

56€

Atarikideek
13€
36€
42€

FARMAZIAK

URTARRILAK 20, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Edurne Bengoetxea.
Kale Nagusia, 7. 
943 67 06 48.

URTARRILAK 21, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu.
Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.

URTARRILAK 22, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Marta Olarreaga Aranburu.
Martin J Iraola, 10. 943 67 24 38.

URTARRILAK 23, ASTELEHENA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa. Juana Maria Sanchez Alias.
Kale Berria, 34. 943 69 11 30.

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