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Txomin Garmendia
Bertsolaria

Joxe Agustin Arrieta Egiguren
Irakaslea

iritziaren leihoa iritziaren leihoa

6. Odola bero, burua argi
izaten dira gaztean,
zaletasunak ere ugari
gauz baten edo bestean.
Oso gazterik asi nintzan ni
bertsolaritzan eskean;
orire Jainkoak eman ziran da
pozikan onenbestean.

7. Opizioak asko dirade
nik izandu ditudanak,
eta gezurrak ez dira noski
esaera zarran esanak.
Pobretasuna berekin dula
langintza asko dauzkanak;
ondoren ona badu ordea
pazientzin eramanak.

8. Esaera bat sarri entzuna
garai bateko zarretan,
jaio giñaden kabi maiteai
bizi giñala zorretan.
Alaxe nago ni Berrobiri,
zalantzik ez det orretan;
ari dioten maitetasuna
ez da ordaintzen urretan.

9. Ustegabeko gertakariak
datozkigu sarriegi,
bizimoduak berekin ditu
konta ezin ainbat arpegi.
Maiteño bat egokitu zan da
maite-mindurik geiegi;
Billabonara ezkondu nintzan,
ala utzi nun Berrobi.

10. Beraz ezkontza zala bitarte
bizitzaz Billabonara,
leku askotatik dago egoki
naiko paraje ona da.
Billabonatik Berrobi ori
amar kilometrora da;
beste leku askotara baiño
naiago det nik joan ara.

11. Ainbeste lagun maite giñanak
banandu alkarrengandik,
pranko badira lanak eginda
juan ziranak emendik.
Beste batzuek ezin ertenik
daudela etxe barrundik;
Jauna eskertu bearrean naiz
Ni ondo nabil oraindik.

12. Amabi bertso ipiñi ditut
euskara eder batean,
bakarik kantatutzeko edo
bear bada alkartean.
Jarrai dezagun bizi pozetan
eziña etorri artean;
etorkizuna utzi dezagun
Jaunaren borondatean.

1. Milla pasata bederatzireun
eta ogeita amalau,
zorionean ni munduratu
nintzan urtea gendun au.
Geroztikan emen daramazkit
millaka egun eta gau;
irurogeita amazazpi urte,
zardadeak bajatu nau.

2. Garai batean ez nun pentsa-
tzen
ontaratu nintzanik,
da aintzakotzat ezin onartu
orduko zarran esanik.
Gaztea errez arrotutzen da
sasoi eder bat izanik;
baiña zein ote urtetan zamaz
emen bajatzen ez danik?

3. Udaberriko ziza, gerizi,
marrubitako jardunak,
da kabi billa sasi ta baso
ertetzen giñan lagunak.
Da elurtean zozo ta bele
arrapatzen genitunak;
apari ederra seguru zeukan
zepo zar batzuk zitunak.

4. Eta herrira jetxitakoan
o zer ordu atsegiñak,
mendian bezela kalean ere
giñaden lagun jakiñak.
Pelota gendun kirol maitea
ortan gure alegiñak;
nolatan aztu eskola, eliz,
orduko Sanagustiñak?

5. Gaztañak eltzean eginkizu-
na
bagenduan udazkenez,
danbolinka bat ondo erretzea
txabola batera joanez.
Ura zan gauza zoragarria
sagardo berria eranez;
bertsotan ere ala asi nintzan
naiz arte asko izan ez.

la, eta zertarako edo gero zer 
egiteko?...auskalo…aurrezteko 
(!)…dirua ez xahutzeko (?)…

Egia esan murrizketak egin 
beharko dira, baina legezko eta 
zuzena al da hezkuntza arloan, 
osasunbidean edo gizarte zer-
bitzuetan? Ez ote daukate giza 
mundu hauek babesaren eta 
laguntzaren beharra? Zer ez 
esan sozial politikari buruz? 
Nik uste eskolaren auziarekin 
eta sozial munduarekin  kontuz 
ibili behar dugula. Ezin baitugu 
epe motzera jokatu. Heziketak, 
kulturak, gizarte zerbitzuak, ba-
tez ere, sozial munduak badu 
babesaren eta laguntzaren 
beharra. Etorkizunari begira-
tuz, gure mundutar herritarren 
heziketari eta osasunari  inber-
tsio zuzena eta mesedetakoa 
eman behar zaio.

Badakit gauza asko ekono-
miaren etekin produktibotik 
aztertzen direla, baina hori al 
da guztia eta garrantzizkoena? 
Ez ote gara ahazten balioen 
hezkuntzaz? Gizalegez kultur 
gune bihurtzea gure esparru 
sozialak?

Egin dezagun egiten dugu-
na, eman zaizkigun dohainak 
eguneroko ihardunean zehaz-
ten eta hazten baitira. Egin 
dezagun egiten duguna, baina 
kalitatez, duintasunez…Geure 
kontsumo alderdia era neurri-
tsuagoan bizi. Elkartasuna eta 
solidaritatea erakutsi. 

Eredu eta adibide asko 
dauzkagu: hala moduzko atxi-
loketak, hilketa merkeak, go-
gorkeriaren kaltetuak, genero 
indarkeria…Egia da baloreen 
heziketa zerbait beharrezkoa 

jaitsierak …
Eguberri jaietara begira 

gaude. Zenbat aldarrikapen, 
zenbat oihu: “Mozketarik ez!”, 
“Lan duina eta segurua”, hain-
bat larritasun eta negar-malko, 
estutze eta buruhauste…

Ez dut ezer berririk esaten. 
Egunerokoa baititugu krisia, 
murrizketak, lan eza…Denok 
dakiguna da ekonomia ez doa-
la ondo, guztiek edo arduradun 
nagusiek digute (politikoek, 
goi-mailako gobernu kideek, 
banketxetako buruzagiek…) 
diru emariak eta kontuak mu-
rriztu egin behar omen dire-

Hala ere, ni itxaropentsu 
nago. Aurrera begiratu behar 
dugu. Urte berri honi agur bero 
bat eginez nator, bere baitan 
gizarte osoarekin lasaitasun 
ederra sumatuz ETAren aldarri-
kapena jaso ondoren, eta baita 
baikor ere ekonomi krisi larritik 
ere irteteko gai izango garen 
uste sendoz.

Amets egiteko arriskua 
badugu. Ez daukaguna nahi 
dugu. Edukiko ez duguna nahi 
dugu. Eduki behar ez genu-
keena nahi dugu. Ametsak, 
frustrazioak, ahaleginak, ezin-
tasunak, nekeak, igoerak eta 

dugula giza kontzientzia sen-
dotzeko. Era honetako justi-
ziaz baliatu ahal izateko giza-
tasuna, baldintzarik gabeko 
maitasuna, debalde maitatzea 
eta barkameneraino maitatzea 
beharrezkoak ditugu. Agian 
gehiegi eskatzea izango da, 
baina legearen justiziak ez ote 
du eskatzen bihotz aldaketa 
eta maitasunezko jarrerak ere 
indartzea?

Izan ala eduki? Hainbatetan 
aipatu baitugu dilema edo za-
lantza hau, baina kontua ez da 
zer daukadan edo zer ez dau-
kagun, baizik zer bizi dugun 
geure bihotzaren muinean eta 
hementxe dago giltzarria.

Besterik ez irakurle. Desio 
ona, animoa eta itxaropena. 
Bizi. Praktika onak bideratu eta 
bultzatu. Ez naiz inor horrela-
korik esateko, aholkuak emate-
ko gutxiago berriz. Bakarrik lau 
libururen irakurketak mesede 
on egin didatenez, horretxen 
berri luzatu nahi nizuke: 1. “Vivir 
lo que somos. Cuatro actitudes 
y un camino” (Enrique Martinez 
Lozano. Desclée de Brouwer); 
2. “Narrazio guztiak.1979-1990” 
(Joseba Sarrionaindia. Elkar); 3. 
“La condición ambigua: Diálo-
gos con Lluís Duch. Herder) eta 
4. “Lo que dije y digo” (Mariano 
Ferrer. Ttarttalo).

Galtzaundi honi eta honeta-
tik zorion eta eutsi goiari. Pozik 
bizi, sentiduz bizi, alaitasunez 
bizi, maitasunean bizi eta elkar 
banatuz bizi. Aldizkari honek 
jarraitu dezala Tolosaldeko 
aniztasuna eta aberastasuna 
islatzen. Bejondeiola eta be-
jondeizuela! 

5Urte amaieran sarturik gaude, gizartearen 
eta norberaren balantzean murgildurik. 

Hego-haize bolada zakarra izan dugu 
udazkenean, eta gainera euri-jasa handiak. 

Ze ondorio kaltegarriak eta kezkagarriak, 
hasi Amarotz-Usabaletik eta Orian zehar 

eta baita Urumea aldean ere. Ze ekonomia 
egoera izango ote dugu 2012koa? Jakitunek 

etorkizuna beltza jartzen digute, baina hori 
edozeinek etxetik eta gertutik ikusten du.
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normalizazioa
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HORNIDURAK

Euskararen Egunaren harira 
Galtzaundi Euskara Taldeak 

antolatutako ekimenak anitzak izan 
dira, baina azterketarako aukerarik 

zabalena ikastetxeekin batera 
antolatutako Mintzodromoa izan 
da. 1.000tik gora ikasle bildu dira 

euskararen erabilpenaren azterketa 
egiteko asmoz Laskorain ikastolan, 

Hirukide ikastetxean, Uzturpe 
Ikastolan eta Samaniego eta Orixe 

ikastetxeetan. Ondorioak ikasle 
ordezkaritza batek mahai gaineratu 
zituen Tolosako Udal Pleno Aretoan 

deialdi irekian.

euskaraz ez dakien kasuetan. 
Are gehiago, Jatsu Ormazaba-
len esanetan, ez dute oztoporik 
ikusten Tolosan euskaraz bizi-
tzeko. Baina eskola giroan, hala 
ere, kanpoan baino oihartzun 
handiagoa du euskarak. Honela, 
Iñaki Artolak gogora ekarri nahi 
izan zituen bere irakasle batek 
esandakoak: “eskolaz kanpoko 
mundua ez doa eskola bezain 
aurreratua”. 

Gaur egun teknologia berriek 
gazteenen bizitzan zer nolako 
garrantzia duten kontutan har-
tuta, mahai-inguruan maiz jo-
rratutako gaia izan zen: ikasleen 
hizkuntza ohiturak teknologia 
berrietan, hain zuzen ere. Ikasle 
gehienen hizkuntza sare sozia-
letan euskara dela azpimarratu 
nahi izan zuten, Tuenti, Facebook 
eta tankerakoen euskarazko ber-
tsioak erabiltzen dituzte. Hala 
ere, Imanol Zubelzuk gogoratu 
nahi izan zuen moduan “sare so-
zial hauek lagunen saretik kan-
po ere badaude eta horregatik 
askotan beste hizkuntzetara ere 
jotzen da”.

Euskaraz mintzatzen dire-
nean gainera, ahozko hizkerara 
gerturatu nahiarekin aurrez-au-
rrekoan baino hikaren erabilera 

askoz zabalduagoa dago. Lide 
Aldamiz-Etxeberriak esan beza-
la, sare sozialetan formala ez den 
hizkuntza jorratzen da, “beste 
hizkuntzetan, ahal den laburtue-
na egiten den bezala, euskaraz 
beti hikara jotzen da”. 

Komunikabideek gazteei zu-
zendutako eskaintzari erreferen-
tzia eginez gero hizlariak kexu 
ziren, telebistaren kasuan batik 
bat programazio bereizirik ez 
egotea salatzen zuten. Jokin Zu-
bizarretak horrela laburtu zuen: 
“ETBn gabezia dago, gazteak 
erakartzeko saiorik ez dago”. 

Hala ere, kulturaren kontsu-
moan euskarak bere tokia ira-
bazten du gazteenen artean, 
batik bat musikari dagokionean. 
Irakurketa eta zinema ordea, ez 
dira postu berdinean manten-
tzen; ikasleek oso gutxi irakur-
tzen dutela aipatzen dute eta 
irakurritakoa gaztelaniaz gainera 
–best-seller-ak eta sagak-. Euska-
razko zinema edota bikoiztuta-
ko lanak ikustea “nahiko arraroa” 
egiten zaiela diote. Hala ere, eus-
karazko kultura aberasten, mo-
dernizatzen eta eskaintza zabal-
tzen ari dela uste dute. Adibide 
argiena, bertsolaritza da. 

Bertsolaritza kontsumitu nahi 

Sei ikasle jardun ziren publi-
koari zuzen eta zorrotz mintza-
tzen. Jatsu Ormazabal eta Lide 
Aldamiz-Etxeberria Laskorain 
ikastola ordezkatzen, Imanol Zu-
belzu eta Jokin Zubizarreta Hiru-
kidetik eta Gurutze Elgezabal eta 
Iñaki Artola Orixetik. Euskara hiz-
pide izan zuten seiek: euskararen 

erabilpena, kultura eta erabilera 
bultzatzeko proposamenak. 

Oro har, gazteek eskolan zein 
etxean euskaraz aritzen direla 
zehaztu zuten; guraso erdaldu-
nen kasua salbu. Erdarara, ordea, 
eskolaz kanpoko ekintza zeha-
tzetan erabiltzen dutela aitortu 
zuten, futbola kasu, begiraleak 

duenak, gogoratzen du, Guru-
tze Elgezabalek, “euskaraz baino 
ezin du kontsumitu, horrek asko 
indartzen du hizkuntza. Gazteen 
artean asko zabaldu da bertsola-
ritza, asko kontsumitzen da”. Eta 
euskararen kontsumoa areago-
tzeko orduan, gazteak bat datoz: 
erakargarri izaten asmatu behar 
du -behin eta berriz Bertsolari-
tzari erreferentzia eginez-, “mo-
dernizatzen jakin beharra dau-
ka”, diote.

Sortzaile lanetan jarriz gero, 
euskarara joko luketela zalan-
tzarik ez dute sei hizlariek. Sen-
timenduek indarra dutela iritzi 
du Imanol Zubelzuk: “azkenean 
euskal sentimendua duen per-
tsona hori sortzen jarri behar 
den momentuan, euskaraz ate-
rako zaio”. Jokin Zubizarreta 
gainera kontzientziaz ere mintzo 
da: “kontzientzia badago euska-

raz sortu eta bultzatzeko”. 
Gau giroari, parrandari buruz 

mintzatzeko garaian, Tolosak 
euskal giroa bizi duela uste dute. 
Gauean euskara entzuten dela, 
alegia. Hala ere, gazteak elkarre-
kin ibiltzerakoan euskara nagusi 
bada ere, banatzen hasten dire-
nean, lokaletan kasu, erdara na-
gusitzen hasten denaren iritzia 
dute. 

Euskararen erabilera areago-
tzeko proposamenak anitzak 
izan ziren sei parte hartzaileen 
ahotan: hikaren erabilera sus-
tatzea, modan jartzen lortzea 
–lagun arteko hizkuntza hori 
euskalduna izan dadin-, hiztuna-
ri euskaraz hitz egitea kostatzen 
bazaio ere, harekin euskaraz 
mintzatzea, hizlariak euskaraz 
akatsak eginda ere, ez zuzentzea 
-motibazio ezarik sortu ez dadin. 
Eta bestetik, gazteen inplikazioa 

ere eskatu zuten euskararen al-
deko ekitaldien antolakuntzan 
–ekimenak gazteek sortuz gero, 
erakundeek antolatu gabe, kon-
promiso eta inplikazio maila 
altuagoa lortuko litzateke-. Ho-
rretarako, hainbat proposamen 
zehatz luzatu zituzten: Euskal 
Jaien antolakuntza edota Gazte-
txe baten beharra.

Erredakzioa

Mintzodromoa, 
Euskarari buruz eta euskaraz
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Ander Geresta
San Martin de Ré

466 km.

Emilio Salaberria
Curtis

654 km.

Gari Etxeberria
Joxe Mari Olarra

A Lama
738 km.

Iñigo Otazua
Topas

437 km.

Andoni Otegi
Caceres
652 km.

Julen Zelarain
Anabel Egues

Karlos Besance
Huelva
986 km.

Aitor Agirrebarrena
Iñigo Guridi
Puerto I / II / III

1.020 km.

Txus Goikoetxea
Sevilla II
967 km.

Pello Olano
Jaen II

772 km.

Pello Zelarain
Villena

697 km.

Manex Castro
Valencia III

567 km.

Eneko Galarraga
Ocaña II
500 km.

Oscar Zelarain
Alcala

441 km.

Luis Iruretagoiena
Soto del Real

403 km.

Lander Etxeberria
Estremera

502 km.

Goio Jimenez
Navalcarnero

476 km.

Pello Odriozola
Mikel Egibar

Zuera
288 km.

Maite Aranalde
Poitiers
490 km.

Oharra: km-ak gutxi gora beherakoak dira.

Tolosa

Sufrimenduari 
atea ixteko, 

herria presoen 
eskubideen bila

Euskal preso politikoen eta senideen egoera kezkarako arrazoi 
da. Beraien aurkako politika bereziek heriotza, gaixotasun fisiko 

eta sikikoak, istripuak, etengabeko estresa,... eragiten dituzte. 
Hala azaldu digute “estatuen etengabeko biolentziaren” lekuko 

zuzenak diren Tolosaldeko euskal preso politikoen senideek 
eta preso ohiek. Eta, horrekin guztiarekin amaitzeko, gabonen 

bueltan Tolosaldean eta urtarrilaren 7an Bilbon egingo diren 
manifestazioetan parte hartzeko deia luzatu dute. 

Mari Jose Odriozola, Kristi-
na Iruretagoiena, Maritxu Era-
so, Joseba Egues, Joxe Mari 
Galarraga eta Mariaje Olano 
espainiar eta frantziar esta-
tuetan preso dituzten Pello 
Odriozolaren arreba, Luis Iru-
retagoienaren arreba, Andoni 
Otegiren ama, Anabel Egue-
sen anaia, Eneko Galarraga-
ren aita eta Pello Olanoren 
arreba dira, hurrenez hurren. 
Euren senideek jasan behar 
dituzten baldintza gogorren-
gatik etengabeko kezkan bizi 
behar izateaz gain, milaka eta 

10:00etan itzultzen da berriro 
etxera. 120 euro baino gehia-
go gastatu behar izaten ditu 
bidaiero, soilik, garraiobidee-
tan. Ia 1.000 kilometro egin 
behar izaten ditu Huelvako 
kartzelara joateko eta, beste 
horrenbeste, etxera itzultze-
ko. Ondorioz, errepideetako 
egoera derrigorrezko hizketa 
gaia izaten da senideen ar-
tean. Hala azaldu digu Mariaje 
Olanok: “pasa den asteburuan 
izan nintzen anaia ikusten eta 
errepidea oso arriskutsua ze-
goen. Lainoa zegoen eta ez 

milaka kilometro egin behar 
dituzte aurrez aurre ikusi ahal 
izateko. Paris, Cadiz, Huelva,... 
euskal preso politikoak bisita-
tzen dituztenek astero-astero 
igaro beharreko hiriburuak 
dira. 

40 minutuz ikusteko 20 
ordu edo gehiagoko bidaiak. 
Joseba Eguesek, esaterako, 
Donostiatik ostiral arratsal-
deko 17:00etan ateratzen 
den autobusa hartzen du 
Huelvako kartzelan duten 
bere arreba Anabel Egues bi-
sitatzeko, eta igande goizeko 

Igor Mujika
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l i a r r e k 
ez dute 

aukeratu fa-
miliar izatea, 

baina, zoritxa-
rrez, errepre-
sioaren zati 

handia jasatea 
tokatu zaie”.

Euskal preso po-
litikoen aurkako po-

litika berezien ondorioz, 
gainera, geroz eta denbora 
luzeagoz izaten dituzte preso. 
Pello Odriozola espetxeratu 
zutenetik, adibidez, 24 urte 
beteko dira urtarrilean. 2008-
ko uztailaren 2a bere senide 
eta lagunek aspalditik buruan 
zuten data zen. Izan ere, kon-
dena oso osorik beteta, due-
la lau urte kaleratu beharko 
zuketen baina euskal preso 
politikoak denbora gehiagoz 
espetxeraturik izateko, egun 
batetik bestera, lege berria 
asmatu zuten espainiar agin-
tariek eta, ondorioz, 2018ko 
urtarrilaren 19rako jarri diote 
kaleratze data berria. Egoera 
berean dira beste 50 euskal 
preso politiko. Halaber, espe-
txe zigorraren 3/4ak beteta 
kaleratzeko duten eskubidea 
onartuko baliete, 150 euskal 
preso politikok espetxeko 
ateak atzean utzi ahalko lituz-
kete.

Iñaki Azkaratek argi du: 

zen ezer ikusten”. 
Errepideetan orduak eta 

orduak igaro behar izatearen 
ondorioz, istripuak izateko 
dituzten aukerez jakitun dira. 
Horren erakusle, euskal pre-
so politikoen 16 senide eta 
lagun hil dira espetxeetako 
joan-etorrietan. Ehunka dira, 
berriz, arinago ala larriago 
zauritu direnak. 

24 urtez preso
Lagunen heriotzak, gaixo-

tasunak, jipoiak eta Euskal 
Herritik urrun diren ziegetako 
bakartasuna jasan dituzte, 
besteak beste, gatazka politi-
koaren ondorioz preso egon 
diren Iñaki Azkarate, Jose 
Ignazio Goikoetxea Fiti, Irati 
Mujika, Haritz Lopez eta Joxe 
Arzalluz Tolosaldeko herrita-
rrek. Beraien hitzetan, “fami-

trak txikitan amak zer 
moduz tratatzen zintuen gal-

detzen dizu. Adarra jotzen ari 
zara, edo? Ezin duzu ezer egin, 
ezin duzu konfiantzarik izan 
pastilla hartu behar duzun ala 
ez jakiteko ere. Izugarrizko in-
defentsioa da, burua galtze-
rainokoa”, gaineratu dute. 22 
euskal preso politikok galdu 
dute bizia kartzelak eraginda-
ko edo okertutako gaixotasu-
nen ondorioz, tartean, Mikel 
Lopetegi, Esteban Esteban 
Nieto eta Migel Zalakain To-
losaldeko herritarrek. Euskal 
preso politikoen senideen 
elkarte Etxeratetik jakinarazi 
dutenez, “egun 25 euskal pre-
so politikok kalean beharko 
lukete adin aurreratuagatik 
eta pairatzen dituzten gaixo-
tasun ezberdinengatik”.

“30 urte gutxi dira herri 
baten historian baina per-
tsona baten bizitza osoa izan 
daiteke. Premiazkoa da, be-
raz, euskal preso politikoak 
kartzeletatik ateratzeko indar 
egitea”. Hala azaldu digute 
Tolosaldeko preso ohiek eta, 
bide horretan, lehen pausoa, 
euskal preso politikoen aurka 
indarrean diren politika bere-
ziak bertan behera uztea izan 
behar dela nabarmendu dute: 
“kondena beteta dutenak eta 
gaixorik direnak kaleratzea 
eta euskal presoak Euskal He-
rriratzea, egoeraren larritasu-
nak hala eskatzen duelako”. 

Euskal Herriratzea
Euskal Herriratzeak zer esa-

nahi izango lukeen galdetuta, 
hala azaldu digute: “bisitak 
oso ezberdinak izango lirate-
ke. 11etan bisita izan ostean, 
12etarako gurasoak etxean 

“Murphyren legea da. Horren 
gaizki gintuzten espetxean, 
ezin genuela okerrago egon 
pentsatzen genuen, baina 
beti zerbait bururatzen zaie. 
Dispertsioa ailegatu zenean, 
lau lagun moduluan. Hurre-
na, lau lagun horiek ere mo-
dulu ezberdinetan. Hurrena, 
bisitak egun ezberdinetan 
senideak elkarrekin etorri ez 
zitezen. Hurrena, erreden-
tzioen bidez espetxe zigorra 
mozteko aukera kentzea. 
Gero, espetxe zigorrak osorik 
beteta ere ezin kaleratu,... Gu 
nola izorratu pentsatzen tal-
de bat dute”. 

Gaixotasunak
Eta, horrek guztiak, ondorio 

ezin larriagoak eragiten ditu 
euskal preso politikoengan. 
Gaixotasun fisiko eta sikikoak, 
esaterako. Hala azaldu digute: 
“4 urtez isolamenduan egon 
ostean –beste presoetatik ere 
bakartuta, aktibitateak egite-
ko aukerarik gabe,  ziegako 
bakartasunean- erotzen ari 
naiz, pentsatzen hasten zara. 
Sikiatrikora eramaten zaituz-
te eta handik berriro isola-
mendura. Ni ez naiz erotuko, 
lehenago amaituko dut nire 
buruarekin, pentsatzen duzu. 
Eta, hor dira adibideak, espe-
txean jasandako baldintzen 
ondorioz beren buruaz beste 
egin duten lagunenak”. 

Ildo horretan, “kartzelako 
medikuez, sikiatrez,... ezin 
zara fidatu. Lau urtez isola-
menduan egon ostean, sikia-

egongo direla jakiteak lasai-
tasun ederra emango lieke 
senideei nahiz barruan dire-
nei. Presoa asko kezkatzen 
da bera ikustera joan denak 
egin beharreko kilometroez 
eta hartzen dituen arriskuez. 
Gainera, presoa bera kokatze-
ko ere balioko luke. Izan ere, 
oraindik albistegi bat euska-
raz ikusteko aukerarik izan ez 
duen jendea dago preso. Be-
raz, Euskal Herriratzea, errea-
litatera ekartzea ere izango 
litzateke. Nahiz eta kartzelan 
egon, errealitatearen aspektu 
gehiagoren jabe izatea. Pen-
tsa Huelvako kartzelan ba-
zaude zer ikusten duzun. Eus-
kal Herrian elkarrekin egonez, 
nahiz eta kartzelan egon, ber-
takoa sentitu eta bizi egingo 
lukete. Halaber, bertako gaiez 

kal Herriratzea, egin dezake-
ten gutxiengoa da. Izan ere, 
legea betetzeko modu asko 
dago. Ikusi besterik ez dago 
GAL-ekoek zenbat denbora 
pasa duten kartzelan. Beraz, 
nahi izanez gero, molda dai-
teke”. 

Horretarako, ordea, herri-
tarrek indar egitea ezinbes-
tekoa izango dela uste dute 
preso ohiek nahiz senideek 
eta “mundu guztiari” Bilbon, 
urtarrilaren 7an, eta Tolosako 
herri ezberdinetan, gabonen 
bueltan, egingo diren mani-
festazioetan parte hartzeko 
gonbitea luzatu diote. “Infer-
nuko ateak dira kartzelak eta 
horrekin amaitu egin behar 
dugu, berandu baino lehen”, 
azaldu dute. 

eztabaidatzeko eta hitz egite-
ko erraztasun gehiago izan-
go lituzkete. Azken finean, 
munduan konponbidean jarri 
diren beste gatazketan egin 
den modura –Irlanda, Hego 
Afrika,...-, Euskal Preso Politi-
koen Kolektiboari bere ekar-
penak egiteko bidea irekiko 
litzaioke”. 

Bide horretan, ondokoa 
gaineratu dute: “Estatuek ezin 
dute orain arteko krudelke-
riarekin jarraitu ETAk esana 
duenean borroka armatua 
utzi duela. Krudelkeria azken 
muturreraino eramatea izan-
go litzateke. Orain arte euskal 
preso politikoen aurka inda-
rrean izan dituzten politika 
bereziak alboratuz, gaixoak 
eta kondena betetakoak kale-
ratzea eta euskal presoak Eus-
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eskualdeko
albisteak

Targazki, Baserritik Zerkausira
Targazki, Tolosaldeko Argazkilari 

Taldea, Tolosako Kultur Etxeko 
argazkigintza ikastarotik sortu da. 

Bertan elkartzen diren hamabi 
kideek “argazkigintza euren eran 

bizitzeko gunea aurkitu” dutela 
diote. Lankidetza horren lehen 

fruitua abenduaren 17an Aranburu 
Jauregian arratsaldeko 19.00etan 

inauguratuko den “Baserritik 
Zerkausira” argazki erakusketa 

da. Targazkiko kide diren Miren 
Atxaga, Koldo Lopetegi eta Idoia 
Zabaleta elkarrizketatu nahi izan 

ditugu ekimenaz datu gehiago 
eskuratu ahal izateko.

Naiara Roldán de Aranguiz
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“Baserritik Zerkausira” Tolo-
san azkenengoz urtarrilaren 
21ean ikusteko aukera bada-
go ere, erakusketak bere bi-
deari jarraituko dio eta baita 
bide luzea egin ere. Izan ere, 
Miren Atxagak, Idoia Zabale-
tak eta Koldo Lopetegik kon-
tatu bezala Targazkiko iru-
diak Boiseraino hel daitezke. 
Erakusketa hara eramateko 
proposamenaz hitz egin die 
Euskal Etxeak.

tia da, eta taldean aritzeak 
asko aberasten du. Denon ar-
tean, batzuk besteengandik 
babesa jasotzen dugu”, dio 
Mirenek. Taldekideen artean 
ere aniztasuna badago, guz-
tiak Tolosaldean edo ingu-
ruan bizi badira ere jaioterria 
Iranen edo Argentinan duten 
kideak ere badaude eta ho-
rrek ikuspuntu anitza eskain-
tzen du.

Guztira, 150 bat argazki eta 
ikus-entzunezko bat behatu 
ahal izango ditu bisitariak “Ba-
serritik Zerkausira” erakuske-
tan. Aranburu Jauregiko ateak 
abenduaren 17an zabaldu eta 
urtarrilaren 21era arte zabalik 
izango ditu erakusketak. Inau-
gurazio festari dagokionean, 
abenduaren 17an, larunba-
tean, arratsaldeko 19.00etan 
izango da. Festara gerturatzen 
direnek argazkiez gozatzeaz 
gain, baserritarrek eskainiko 
produktu pintxoak dastatzeko 
aukera ere izango dute.

nola lan egiten zuten ikusi eta 
irudi interesgarriak eskuratze-
ko asmoz. Guztira bederatzi 
hilabeteko lana izan da, Idoia 
Zabaleta argazkilariak eta 
erakusketako diseinatzaileak 
zehaztu bezala.

Taldeka lan egiteaz galde-
tzerakoan, Miren Atxagak argi 
dauka horrela jarduteak bere 
alde onak eta txarrak dituela: 
“askoz lasaiago joaten gara; 
bati gauzak gaizki ateratzen 
bazaizkio taldekideak hor 
daude eta lasaiago egonda 
gauzak hobeto ateratzen dira. 
Alde txarra ordea, batzue-
tan oso leku txikietan aritzen 
garenez, bata bestearen gai-
nean eta elkarri enbarazu egi-
ten diogula”. 

Hala ere, taldea osatu iza-
nari onurak baino ez dizkie 
ekarri; Idoiak dioen moduan 
“aberastu egiten zaitu, gau-
za ezberdinak ateratzen dira, 
bakoitzak bere ikuspuntua 
eskaintzen du”. Are gehiago, 
“argazkilaritza oso lan bakar-

Erakusketa larunbatero 
Zerkausian baserriko produk-
tuak saltzen dituzten hainbat 
ekoizleri egindako erreporta-
jea da. Honela, omenaldia es-
kaini nahi izan die Targazkik 
jakien ekoizpena bizimodu 
egiten dutenei.

Argazkietako protagonistak 
beraz astero Zerkausira ger-
turatzen diren sei baserri dira: 
Tolosako Aldaba Zahar elkar-
tea, Berrobiko Teileri baserria, 
Anoetako Txabola, Tolosako 
Etxetxo baserria, Ibarrako 
Montes baserria eta Azkoitiko 
Mokoroa baserria eta bertan 
ekoiztutako produktuak –ba-
razkiak, arrautzak, ogia eta 
gazta-. 

Orotara, hamabi argazki-
lari eta argazkia lortzeko sei 
gune izan dira. Lana beraz, 
taldeka egin dute argazkilari 
amateur hauek. Koldo Lope-
tegik zehazten duen bezala 
baserri bakoitzera bisita bat 
baino gehiago egin dute, 
bertan zer ekoizten zuten eta 
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Kudeatzaile baimenduak 
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izandako elkartasun gertaera 
xamurraren lekukotasuna islatu 
zuen “El Filtro” liburua argitara-
tuaz. Aurretik baditu poema eta 
kontakizunak idatzita.

Biekin elkartu gara “Frankis-
moa eta trantsizioa Tolosaldean 
eta Leitzaldean” liburuaren ba-
rrunbeak aztertzeko.

Nola sortu zen liburua egiteko 
asmoa?

JS- Duela hiru urte ateratako 
“1936ko gerra oroitzapenak” 
liburuaren jarraipena da. Asko 
idatzi ez den garaia da. Bidera-
garritasun ekonomikoa lortu 
ondoren, maiatza aldera idazte-
ko enkargua eman ziguten bioi. 
Azterketa kronologiaz Jon ardu-
ratu da eta elkarrizketa gehienez 
ni arduratu naiz.

Zein helburu izan duzue liburua 
idazterakoan?

JS- Gertaera ugari izan zen 
garai bizia izan zen alde kultural 
eta soziopolitikotik. Hori guztia 
jaso eta belaunaldi berriei azal-
du nahi izan diegu. Frankoren 
aurka izan zen mugimendua, 
ETAren sorrera bera, gaueskola 
eta ikastolen mugimendua, zine 
klubak, alderdi politikoak... Libu-
ruak 1939tik 1981 arteko tartea 
hartzen du. Gerran hildako ugari 
izan bazen ere, gerra ostean ere 
berrehun mila hildako eragin zi-
tuela diktadurak ohartarazi digu 
elkarrizketatu batek. Kartzelak, 
lan eremuak, Francoren bisita 
bakoitzeko espetxeratzeak...

JM- Joxe Arregiren hilketa eta 
23-F izan ziren 1981ean. Errefor-
ma onartzen ez zuten taldean 
aritu zen ezker abertzaleko jen-
dea, ETA bera, langile mugimen-
dukoak (ORT, OIC, LKI, EMK...)... 
Frankismoan jendea buru-ma-

kur mugimendurik ez zen izan, 
baina trantsizioan, izugarrizko 
mugimendua sortu zen. Bila-
kaera hori islatu nahi izan dugu. 
Hasieran mugimendu kulturala 
eta gero politikoa ere izan zen 
moduan, talde eragile txikiak 
izatetik mugimendu leherketa 
bihurtu zen, Burgosko Proze-
suan gertatu zen antzera.

Nola eratu duzue langintza?
JM- Abiapuntua Hitzako lan-

taldea izan zen, Martxelo Ota-
mendi tartean zela.

JS- Kike Amonarriz ere tartean 
zen eta elkarrizketa eremu ahalik 
eta zabalena prestatzen saiatu 
ginen, politikan, sindikalgintza, 
euskalgintzan... mugitzen zen 
jendea bilatuz. Liburuan hama-
sei elkarrizketa sakon azaltzen 
dira, baina gehiago dira. Berro-
gei baino gehiago egin ditugu 
eta horiek kronologiaren hari 
nagusian kokatu ditugu.

JM- Elkarrizketatu hauen bi-

zipenek ez dute kronologiaren 
kontakizunean horrenbesteko 
pisurik hartzen, ez errepikatzea-
rren. Liburu osoa da, elkarrizke-
ta eta kontakizunaren aldeak 
orekatuta daude.

Lekukoen bilaketa lan nekeza 
izan al da?

JS- Tolosan bertan bildu gara 
gehienekin, Xabier Elosegi ETA-
koa izateagatik ihes egin zuen 
lehendabizikoa izan zenarekin 
Baionan bildu gara, eta Jokin 
Aranalderekin erbestean egon 
behar izan dugu. Udal artxiboan 
ere aritu nintzen, Euskadi Ta As-
katasuna entziklopedietan ere 
aritu naiz, kartelgintza liburue-
tan… Tolosaldeko Gaueskolaz ez 
dago ia ezer idatzita. Hirurogeitik 
gorako nahiko gertuko lekukoak 
bildu ditugu; hitz egin nahi izan 
ez duena ere izan dela aipatu 
beharra dago. Oraindik ere gor-
dinik dauden gaiak ere izan dira, 
ezin izan direnak agertu.

JM- Uste baino errazago egin 
zait. Urruneko gauzak zirela-
koan, gure ondoko bizilagunak 
garai hartan protagonistak izan 
zirela ikusi dut. Kontakizunean 
aritzean, ikaragarri eskertu dut 
Galtzaundi, Egunero eta Hitzan 
bilketa lana aurretik egina ze-
goelako. Herriko komunikabi-
deek gertuko kontuak jasotzeko 
duten garrantziaz jabetu naiz.

Zein egitura izango du libu-
ruak?

JS- Elkarrizketa eta kontaki-
zunak izango dira, eta bestetik 
1961etik 1981 arteko ekintza eta 
gertaeren kronologia egiten da, 
garai hartako herri nagusietako 
alkate zerrendak agertzen dira, 
lehen hauteskundeetako emai-
tzak, garaiko argazkiak...

JM- Oso ugaria den presoen 
zerrenda ere agertzen da. Hi-
tzaurrea Martxelo Otamendik 
egin du.

Frankismoa beldurrak erraiak jaten zituen garai iluna izan zen. Kontuan 
izan, gerra osteko frankismoaren aroan 200.000 hildako eragin zituela 

estatu espainiarrean. Frankismoaren garaipenak Tolosaldeko bazter 
guztiak bandera espainiarrez josi zituen eta eskualdea frankistez josita 

zegoela ematen bazuen ere, azken urteetarako herritarren mugimendu 
politiko-kultural eraginkorraz aldaketa sumatzen zenean, inork ez 

zuen aldarrikatzen bere burua frankistatzat. Frankismoaren garaitik 
demokraziarako bidea, Francoren heriotzaz abiatu bazen 1976an, beste 

batzuentzat trantsiziorik ere ez zen izan, demokraziaz makilaturiko 
erregimen zaharraren jarraipena baizik. Trantsizio garaiaren hasiera 

hartan ez ziren gutxi erregimen zaharrarekiko haustura aldarrikatzen 
zutenak. Gerra galtzaileen aldeko hautua egin dute.

Felix Aiestaran

Garai liskartsu, itxaropentsu, 
gogor eta aldi berean eral-
datzailearen lekukotasunak 
bildu dituzte Jon Mintegiaga 
eta Joxemi Saizarrek. Joxemi 
Saizarrek, Argia, Galtzaundi eta 
Euskaldunon Egunkarian, Tolo-
saldean Egunero eta Tolosalde-
ko Hitzan, kazetaritza lanetan 
ibilbide oparoa egin du. “1936-

ko gerra oroitzapenak” Mikel 
Errazkinekin batera idatzi zuen 
eta baita Alpinoren 30 urteu-
rrenaren historia biltzen duen 
“Uzturretik mundura. Alpino 
Uzturre 50. urteurrena” liburua 
ere. Bestetik Jon Mintegiaga 
ibartarrak, aurretik ere liburu-
gintzan urrats aipagarria eman 
zuen, Uruguaien euskaldunek 

Tolosaldeko 
frankismo eta 

trantsizio 
garaiak aztergai
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Noiz hasi eta amaitzen da tran-
tsizioa?

JS- Ez dago argi... batzuek 
diotenez ez da egin edo ez 
da bukatu. Franco hil aurretik 
ere ikastolak eta kantugintza 
mugimenduak hasi ziren.  Zi-
ne-klubak, dantza taldeak... 
mugimendu handia zegoen. 
1975etik 1979 bitartean zine-
gotzien dimisioak izan ziren, 
ETAren mehatxuak ere izan 
ziren tartean. Zizurkilen alka-
tearekin nahastuta, beste bat 
hil zuten. Borborrean zegoen 
bilakaera horretan zinego-
tziak ez ziren ordezkariak sen-
titzen, eta dimisioak ugaritu 
egin ziren eta gestorak eratu 
ziren. Lehen hauteskundeak 
arte 78tik 79 arteko tartean 
lotura egin zuten gestorek.

J.M- Franco hil ondoren bi 
bide antzematen dira. Erre-
forma aldekoak batetik eta 
besteak haustura aldekoak. Bi 
aldeak azaldu eta bakoitzean 
zegoen aniztasuna islatu nahi 
izan dugu. Eztabaida politikoa 
kalean zegoen. Kultura alde-
tik ere, Pott Bandaren historia 
ezingo zen ulertu trantsiziotik 
kanpo. Leherketa ondoren 
aukera desberdinak azalera-
tuta denboraz zehazten joan 
ziren.

Frankismoan ez al ziren izan bi 
fase?

JM- Lehen hamabost urte-
tan isiltasuna erabatekoa izan 
zen, erresistentzia zantzuak 
oso bakanak izanik. Atzerrian 
ziren legezko agintariak Gerra 
Hotza zela tartean mendebal-
deak erregimenaren alde egi-
ten du, euskaldunon kalterako 
eta barrutik ere zerbait egin 
behar dela erabakitzen da, ETA 
sortzen da... Belaunaldi berriak 
burua azaltzen hasten dira.

JS- Hasieran denak frankistak 
zirela ematen du eta bukaeran 
ez dagoela frankistarik dirudi; 
ez bata ez bestea ez da izango 
egia. Hasierako San Juan egita-
rauak hartuz gero, Espainiako 
banderaz josita azalduko da 
“garaipenaren lehen urteurre-
na” lemapean. Herria bandera 
espainolez josten zen. Euskaraz 
kantatu Santa Ageda egunean 
edo agur esatea susmagarria 
zen garai hartan. Franco To-
losan hiru alditan egon zen: 
1942an txapela lantegia eta 
SAM bisitatzeko, 48an baserri-
tarren lehiaketa handi batera 
eta 51n Nafarroa Etorbideko 
anbulategia inauguratzera. To-
losan falangistarik ez zela esa-
ten da, Nafarroako erreketeak 
sartu zirela aipatzen da. Gaur 

egungo postetxea dagoen 
eraikuntza. Euskal folklore 
zantzuak agertzen hasi ziren: 
txistu akademia, 1961ean ikas-
tola saioa... 1966an Frente de 
Juventudes-i dirulaguntza ken-
tzea eskatu zuen eta Burgosko 
prozesuan Tolosako Udalak eta 
CITek indultua eskatu zuten. 
Tolosako bandera zuria jartzea 
erabaki zuten. Hor bada, egiaz-
tatu gabe dagoen beste bitxi-
keria: Txiki Benegas 23-F estatu 
kolpe saioan kongresuan zen 
eta berak zioenez, bertan pis-
tola eskutan sartu zen Tejero 
guardia zibila Tolosako kuarte-
lean ikusia omen zuen.

Nola bizi dituzte lekukoek duela 
35 urteko oroitzapenak?

JS- Batzuk oso minbera dituz-
te, besteek ahaztu nahi dituzte 
eta badira agintean eroso zeu-
denak ere. Trantsizioa askoren-
tzat bere ibilbide politikarako 
eskola izan zen. Asko irakurri 
zuten trostkismoaz, marxismo 
eta abarrez. Jakin-min hori, 68ko 
maiatzeko garai hartan kokatu 
behar da.

JM- Elkarrizketatu dugun jen-
dea, bere garaian erreferentea 
izan zen oso buru argikoa da. 
Aipatzen dituzten datuek mili-
metrikoki bat egiten dute. Oso 

fresko duten historia da trantsi-
zioa.

Biktimen lekukotasuna bilatzea 
erraza izan al da?

-JS- Antxon Elosegi azaltzen 
da, bera bultzatzen ari zen 
etxeetan leherketa izan zuen, 
bere ingurukoa zen Arratibel eta 
bere iloba Donostian hilak izan 
ziren. Errelatoan Zizurkilgoa ere 
aipatzen da... Bestetik, Jesus Ar-
tetxeri Lurpe puba lehertu ziote-
na ere agertzen da.

JM- Hildakoaren sendiak ez 
du publikoa egin nahi bizipen 
haren ingurukoa. Mina azalean 
dute. ETAren biktima gehienak 
ez ziren Tolosa bertakoak: guar-
dia zibilak, udaltzainak... izan 
ziren.

Joxi eta Joxean, Joxe Arregiren 
kasuak aipatzen al dituzue?

JM- Trantsizioaren muga li-
buruan Joxe Arregi hil zeneko 
urtean jarri dugu. Joxi eta Jo-
xeanen gertaerak geroagokoak 
dira. Bere kasuak zeharka aipa-
tzen dira.

Lekukoren bat garai hartako 
mugimendu gaitasun minez 
azaldu al zaizue?

JS- Amarotz eta Izaskun au-
zoetan zegoen herri mugimen-
dua gogoan dute. Amarotzen 
orain ere badago mugimen-
durik... Antinuklearrek ez zuen 
horrenbesteko mugimendurik. 
Mugimendu feminista ere has-
tapenetan zegoen. Mugimendu 
askoren sorrera Oargin dago, 
apaiza aurrerakoien bultzadaz 
JOC eta Herri Gaztedin.

Garai hartako zer-nolako erre-
tratua atera zaigu?

JS- Trantsizioaren erretratua 
txuri-beltza da. Garai hartako 
irudi gutxi dago.

JM- Erretratu bizia eta espe-
rantzaz betetakoa, iluna izate-
tik erabat argitu gabe, argitara 
doana.

Zerorajasoa, palindromoen mundua

Palindromo bat (grekotik, πάλιν (palin) “atzera” eta δρóμος (dromos) 
“itzuli”) aurretik atzera eta atzetik aurrera berdin irakurtzen den 
hitz, zenbaki edo perpausa da. Palindromoak dira, adibidez, 18581 
zenbakia edo amama hitza. Honela azaltzen du palindromo bat 
zer den euskarazko wikipediak. Beraz, atzekoz aurrera ere berdin 
irakurri daitekeen testua da palindromoa. Testu simetrikoa. 
Aztihitza, rever, … sinonimo palindromikoak ere baditu palindromo 
hitzak. 
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Zintzilik

Txarli Gesteira
Blogaria
http://berriketan.info/txarli

Zintzilik

@
Euskarazko palindromo 

luzeena adibidez, hau omen:
Ze nekeza inori atea ireki-

tzea eztikeria eta ironia zekenez. 
Edozein hizkuntzak ditu 

bere palindromoak, palindro-
mozale, palindromozaleen 
elkarteak etab. Palindromo 
lehiaketak ere egiten dira. 
Euskal Herrian iaz egin zen 
lehen palindromo lehiaketa, 
Arrasate Euskaldun Dezagun 
elkarteak antolatu zuen Eus-
kal Herriko lehenengo palin-
dromo lehiaketa. 47 palindro-
mo aurkeztu ziren, besteak 
beste, Donostia, Bilbo, Pasai 
Donibane, Irura, Eibar, Are-
txabaleta eta Arrasatetik. Eta 
irabazlea UTZI PENAK ANE, 
PIZTU! Palindromoa izan zen.

Nik egia esan, palindro-
mo bat zer zen ere ez nekien. 
Zerorajasoa (http://www.
zerorajasoa.com) webgunea 
ezagutu nuen arte. Palindro-
moen inguruan, euskaraz-
ko palindromoen inguruan, 

informazioa asko topatuko 
dugu bertan. 

Euskarazko palindromoen 
mundura gerturatzeko ezin-
besteko webgune da Zerora-
jasoa. Informazioaz gain, as-
tero ariketa bat proposatzen 
digu Markos Gimenok, web-
gunearen sortzaile eta kudea-
tzaile ermuarrak. 2007an jarri 
zuen palindromoen inguruko 
webgunea martxan. 

Ariketa, palindromo ez-
kutua topatzean datza. Edu-
kiaren inguruko azalpenei ja-
rraiki eta zenbakizko neurrian 
oinarrituz.

Zenbakiek topatu beha-
rreko palindromoa ordezka-
tzen dute. Adibidez, “Esanik 
erruz egi bat ta bi gezurrekin 
ase” palindromoa, horrela ko-
difikatuta agertuko litzateke:

“6 5 3 3 2 2 10 3”
Hau da: “Esanik(6) erruz(5) 

egi(3) bat(3) ta(2) bi(2) gezu-
rrekin(10) ase(3)”. 

Zenbakiek hitzak ordez-

katzen dituzte eta letra kopu-
rua adierazi.

Komak, puntuak, kako-
txak, parentesiak, gidoiak, ha-
rridura eta galdera ikurrak eta 
abar, esaldian duten tokian 
agertuko dira zenbakizkoan 
ere. Estruktura ulertuta, irudi-
katu hutsuneak arkatzez pa-
perean edo testu dokumentu 
batean ordenagailuan.

Hurrengo urratsa, palin-
dromoaren ardatza topatzea.

Ardatz hori letra bakarra 
izango da palindromoaren 
letra kopurua zenbaki bakoi-
tia bada, eta bi letren artekoa, 
bikoitia denean.

Ardatza markatuta, has 
gaitezke hutsuneak betetzen, 
kontutan izanda, beti ere, ko-
katzen dugun letra bakoitzak 
isla behar duela ardatzaren 
bestaldean. 

Ea palindromo ezkutua 
asmatzen duzuen:

Azkar noa bilerara,
errezegi eta beti zuzen. 

Horrela da.
2 4 10, 3 5 2 4 3. 
(emaitza hemen: http://

zerorajasoa.com/2011/10
/03/bilerara/)

Gogoratu urtearekin ba-
tera, Euskal Herriko 2. palin-
dromo lehiaketa datorrela. 
Prestatu zuenak!



Galtzaundi 355
11ko abenduak 16kultura

19

Galtzakomik 2011. 18 urtetik gorako irabazlea:
“Komiki” 
Aitor Urkiola Badiola
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Komikia. 1937ko udaberriko 
lehenengo egunak dira. Mari 
eta Martin neska-mutikoak, 
aittitte Eleuteriogaz batera, 
Durangora bidean doaz tro-
pa faxistak Intxortako fron-
tearen kontrako azkeneko 
erasoaldiari ekitear direla.

irakurri
entzun 
Ikusi

RAPHERRIA, 
lehen Euskal Rap Bilduma

Euskaraz egiten den rap musikari 
oihartzuna eman eta euskal 
kulturaren bilakaerari ekarpe-
na egin asmoz sortu du bil-
duma hau infozazpi irratiak. 
Euskal Herriko herrialde guz-
tietako 17 taldek parte har-
tu dute bilduma honetan. 
Guztiek euskarazko rap mu-
sika egiten dute; batzuek, 

espreski sortu dituzte bildumarako 
kantu berriak. 

Gartxot
Juanjo Elordi eta Asisko Urmeneta

Bardo deitzen zaio herriaren oroi-
mena eta kultura gordetzen 
duen kantariari. Eta horixe 
da Orreagako abade berriak 
nahi ez duena. Hargatik, 
Gartxot, bertako bardoa, 
deserriratu eta Mikelot, 
haren semea bahituko du 
latinez kantatuko duen 
fraide bihurtzeko. Baina 
Mikelotek ihes egingo du 
eta berriro hasiko da kan-
tuan aitarekin, herriz herri. 

Elizak iraintzat hartuko du kantaldi 
bakoitza eta fraide-gerlari beldur-
garrien esku utziko du aita-semeak 
harrapatzea. Tragedia  XII. mendean. 
Hasi da konkista aurreko konkista.

Ostirala, 18
Santamaria I.
(Nafarroa etorb.2) 
Tolosa

Larunbata, 19
Iturrioz I.
Euskal Herria, 3
Ibarra

Igandea, 20
Bengoetxea E.
(Kale Nagusia, 7)
Tolosa

Astelehena, 21
Bronte C. 
(korreo kalea 20) 
Tolosa

Asteartea, 22
Lejeune, Leyre
Euskal Herria, 46
Ibarra

Alegia-Amezketa-Abaltzisketa-Albiztur
Osasun zentroa   943 653 212
Altzo
Medikua    943 654 737
Anoeta-Alkiza-Hernialde
Medikua   943 652 339
Baliarrain
Medikua   943 889 003 
         (asteazk.) 
Berastegi-Elduain
Medikua   943 683 361
Bidegoian
Medikua   943 681 134
Ibarra-Belauntza-Berrobi-Gaztelu-Leaburu
Osasun etxea    943 672 411
Ikaztegieta
Medikua   943 653 329
Irura
Osasun zentroa  943 690 720
Tolosa
Anbulatorioa, larriald.  943 650 931
San Esteban, hitzordua  943 006 800

Asteazkena, 23
Olarreaga M. 
(Martin J. Iraola, 10) 
Tolosa

Osteguna, 24
Olarreaga I. 
(korreo kalea 2) 
Tolosa

Ostirala, 25
Morant R. 
(Zabalarreta, 1) 
Tolosa

Larunbata, 26
Iturrioz I.
Euskal Herria, 3
Ibarra

Igandea, 27
Azpiroz L.
Amaroz 9
Tolosa

Gernikako Arbola,hitzor            943 006 900
Amarozko dispensarioa           943 672 637
Asunzion klinika         943 675 799
 (larrialdiak)                943 675 390
San Kosme San Damian    
geriatrikoa              943 672 932
Udaltzaingoa              943 675 858
Ur eta Argia (Tolargi)        943 650 016
Ur zerbitzuak (aberiak)        639 352 156
Iurreamendi egoitza       943 670 325
Larrialdiak, Suhiltzaileak         112
DYA        943 672 536
Gurutze Gorria  943 674 888  

      943 651 425 
Ertzantza        943 673 022
Tolosa Gasa             943 675 320
Lizartza
Medikua        943 682 077
Orendain
Medikua        943 655 595
Orexa
Medikua        943 682 228

Astelehena, 28
Santamaria I.
(Nafarroa etorb.2) 
Tolosa

Asteartea, 29
Bronte C. 
(korreo kalea 20) 
Tolosa

Asteazkena, 30
Etxebeste, Jesus
Gernikako arbola, 3
Tolosa

Osteguna, 31
Bengoetxea E.
(Kale Nagusia, 7)
Tolosa

hitzorduak

Telefono interesgarriak

Goardiako farmaziak20

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitarteko

16 bitartean. Litaarafu-Ezagu-
tzeko elkarteak. Tolosa, San 
Frantzisko, 28. 
Babel: munduko ipuinak, 
munduko kulturak erakuske-
ta. Abenduak 16 bitartean. To-
losako Haur Liburutegia.
Princesas y principes antzez-
lana. Teatro de aquí y de allá. 
Abenduak 18, igandea. Tolosa, 
Topic. 19.00

Odol 
ateratzeak

Odol ateratzea. Abenduak 19, 
astelehena. 18.30. Tolosa, Kul-
tur Etxea. 

Kontzertua
Zea Mays. Abenduak 30, osti-
rala. Tolosa, Bonberenea. 

Antzerkia
Mugarik Gabe antzerki parte
-hartzailea. Urtarrilak 13, osti-
rala. Tolosa. 19.00

Jaialdia
Batxitxango jaialdia. Urtarrilak 
14, larunbata. Tolosa, Beotibar 
pilotalekua. 19.00. Ikastetxee-
tako Batxilergoko 2. mailako 
ikasleek antolatua.

Erakusketak
Esna-Bidean. Tolosa. Aranbu-
ru Jauregia. Abenduak 16-ur-
tarrilak 14. Altzoan elkarteak 
antolatuta. Argazkiak, ilustra-
zioak, margo-lanak, eskuturak, 
ikus-entzunezkoak, hitzaldiak, 
tailerrak, ipuin kontaketak, 
edoskitzeak...
Baserritik Zerkausira. Tolosa. 
Aranburu Jauregia. Abenduak 
17-urtarrilak 21. Targazkik (To-
losaldeko argazkilari taldea) 
antolatuta. Erakusketa hau 
larunbatero Zerkausian base-
rriko produktuak saltzen dituz-
ten hainbat ekoizleri eginda-
ko erreportajea da eta jakien 
ekoizpena bizimodu egin du-
tenei omenaldia.
Alegiako Udazkenean Kultu-
ra. Abenduaren 23a bitartean. 
Alegiako Kultur Etxea. SOS Ra-
cismo. Emakumea, etorkina, 
bizilaguna. Mundu bat Tolosal-
dean. 
Ero Etxeko Krossaren argaz-
kiak 1988-2011. Urtarrilak 14
-21. Tolosa, Kultur Etxeko areto 
nagusia. Krosaren 25. urteurre-
nean, Ero Etxe elkarteak anto-
latutako erakusketa.

Dokumentala
“Martxan” dokumentala-
ren proiekzio eta solasaldia. 
Abenduak 16, ostirala. 19.00. 
Anoetako Mikelasagasti audi-
torioa. 7 emakume feministek 
indarkeria matxista jorratu, 
salatu eta aurre egiteko era 
desberdinak aurkezten ditu 
dokumentalak. Mugarik Gabe 
elkarteak antolatuta.

Bakarrizketa
“Sarean zintzilik”. Edurne 
Agirrezabala. Abenduak 16, 
ostirala. 21.00. Ikaztegietako 
udaletxeko areto nagusia. 

Parekide-
tasunean 

formazioa
Abenduak 16, ostirala. Tolo-
sako Udaleko Batzar Aretoa. 
Miren Aranguren

Ikaztegieta
Sri Lanka bizikletaz ikus-en-
tzunezkoa. Urtarrilak 13, osti-
rala. 21.00. Ikaztegietako uda-
letxeko areto nagusia.
Euskal Herriaren Historia. 
Urtarrilak 20, ostirala. 21.00. 
Ikaztegietako udaletxeko areto 
nagusia.

Txotxongiloak
Ohe hegalaria. Calamar Teatro. 
Abenduak 17, larunbata. 18.00. 

Topic. Dantza garaikidea, txo-
txongiloak, Txinako itzalak, 
hitz magikoak eta Eskandina-
viako istorioa. Basoan galdurik 
dabilen printzea, trol gaizto 
bat, arrautza, hitz magikoak... 
eta ohe hegalaria. 5 urtetik au-
rrera. Helduak 7 euro, haurrak 
4 euro.

Aurkezpena
Bayoneta aldizkaria. Ale be-
rriaren aurkezpena. Abenduak 
17, larunbata. Tolosako Musika 
Eskolako aretoa. 12.00

Urteurrena
Alegiako Gaztetxearen ur-
teurrenaren festa. Abenduak 
17, larunbata. Alegiako Gazte 
Asanbladak antolatuta. Baba-
rrun jatea eta Manillares Itu-
rriaga.

Mundu 
bat 

Tolosan
Errusia, Txina eta Ekuadorre-
ko ipuinen kontaketa. Aben-
duak 16, ostirala. Tolosako 
Haur Liburutegia. 18.00. 4-9 
urte bitarteko haurrentzat. 
Islam-a eta musulman kultura 
ezagutzeko aukera. Abenduak 

Gure ikastaro eskaintza ezagutu nahi duzu?
Jo ezazu Tolosaldea GLHBIko bulegora.

Santa Luzia 17 – 20400 Tolosa
 Telefonoa: 943.65.11.47 – 615.775.678

idazkaritza@tolosaldea.com
www.tolosaldea.com

info@ikastn.com
www.ikastn.com

langile eta langabetuentzat 
ikastaroak, doanik.

Lanbide eta Hezkuntza Sailak diruz lagunduak

Ikastaroaren izena
Internet eta e-administrazioa

Gorputz eta kirol jarduerak

Lan Arrisku eta Ingurugiro Prebentzioa Txirbil-

harroketa bidezko mekanizatuan

Testu tratamenduen aplikazio informatikoak 

(Word Oinarrizkoa)

CAD-2D (Autocad hastapena)

Lan Taldeen Kudeaketa

Ordu Kopurua
20

Hiruhilekoa

30

30

40

45

Hasiera data
2012.01.16

2012.01.09

2012.02.27

2012.02.27

2012.02.27

2012.02.27

Irakurle taldeairaileko tertulia: Eguna: irailak 9Ordua: 19:30Lekua: Tolosako Kultur Etxea (1. solairua)Irakurri beharreko liburua: “Bilbao-New York-Bilbao” Kirmen Uribe. Elkar argitaletxea. 

Irakurle Taldea. Urtarrileko tertuliaEguna: urtarrilak 12, ostegunaOrdua: 19.30Lekua: Tolosako Kultur EtxeaIrakurri beharreko liburua:“Twist”
Harkaitz Cano



Zeintzuk izan ziren sistema honen alde 
apustua egiteko arrazoiak?
Arrazoi nagusia turismoa da. Turismoaren 
mesederako kalitatea oso garrantzitsua 
dela uste dugu. Esaterako, ohituta gaude 
edozein tokira goazela kalitatea eta prezioa 
aintzat hartzen. Guztion nahia izaten da ka-
litatea zein prezioa egokiak izatea. Kalitatea 
beraz, ona denaren sinonimoa da.

Zein abantaila ekarri dizkizue Q ziurtagi-
ria edukitzeak?
Abantaila praktikotasunari dagokionean izan 
dugu. Gure jatetxea hobeto ezagutzen dugu 
orain. Eguneroko lana azkarregia izaten da: 
elikagaiak erosi, zerbitzatu, hornitzaile eta 
bezeroekin egon... Horrek nora gindoazen 
ez zigun ikusten uzten. Hori dela eta, kalita-
te sisteman murgiltzean, negozioa ikuspun-
tu berri batetik ikusten lagundu digu: alde 
ahulak zein sendoak antzematen, jarraipe-
na eskainiz gainera. 

Ezarpenaren ondorioz, nolako hobekun-
tzak izan dituzue barne funtzionamen-
duari begira? Eta kudeaketa gaietan? Eta 
azpiegitura kontuetan?
Antolakuntzari dagokionez, helburuak 
zehaztea oso garrantzitsua da. Horien ja-
rraipena eginez antolakuntza lana zehaztu 
egiten da. 
Kudeaketari dagokionez, bezeroari  eskain-
tza hobea ematen lagundu digu.
Azpiegitura kontuetan baldintza legalak be-
tetzen direla egiaztatzeko aukera eman digu 
honako prozesuak. 

Zeintzuk dira bezeroaren asebetetzean zu-
zenean eragina izan duten hobekuntzak?
Eskaintzari dagokionean, zenbait aldaketa 
egin dugu: prezio ezberdineko menuetara 
egokitzen saiatu gara.

Zer esango zenieke turismo arloko pro-
fesionalei Kalitate Turistikoaren Q-aren 
ezarpenerako animatu daitezen?
Animatzea. Egia esan, lan handia eta ohitu-
ta gaudenetik ezberdina egitea eskatzen du, 
baina merezi du.

Beste enpresari batzuei kalitate sistema 
zertifikatuarekin lan egiteko gomendatu-
ko zenieke?
Bai, baina mentalizatuta egon behar dira.

Kalitate Turistikoaren Q-aren prozesuak 
zure erakundearen kokatze lehiakorra-
goa ahalbidetzen du?
Baietz uste dut. Zure negozioa zenbat eta 
hobeto ezagutu, orduan eta errazago gain-
dituko eta konponduko dituzu arazoak eta 
zailtasunak.

Kalitate Turistikoaren Q-aren kudeaketa 
prozesuaren barruan landutako eta eza-
rritako eskumenen artean, zeintzuk azpi-
marratuko zenituzke garrantzitsuen edo 
erabilgarrien modura?
Gure ustetan baliagarrienak ondorengoak 
dira: helburuak edukitzea, eguneko lanak 
erregistratzea eta hornitzaileen kontrola egi-
tea.

Kalitatearen kultura zure erakundean 
bultzatzeko, nolako aldaketak sartu ditu-
zu edo sartzeko asmoa duzu?
Gure artean kalitateari buruz hitz egitea 
oso garrantzitsua da; astero hamar edo 
hamabost minutu kalitateari buruz hitz 
egiteko ohitura sortu dugu. Beste jatetxe-
ko profesionalekin ere gai honetaz aritzen 
gara, eta gure egunerokotasunean beze-
roaren asetzea gure oinarria izaten ahale-
gintzen gara.

sagitarius
Azaroak 23-Abenduak 21

Lan berria eskaintzen badizute, ondo 
aztertu itzazu baldintza guztiak eta 
behar baino lehenago ez ezazu era-
bakirik hartu. Finantza kontuak ondo 
doaz eta abenduan aurrera egin ahala, 
are hobeto.

capricornius
Abenduak 22-Urtarrilak 20

Aldaketa garaia dator, hasiera batean 
arrotzak eta deserosoak badira ere, au-
rrea hartu eta pausoa eman beharko 
zenuke. Eskuratu nahi duzun horren-
gatik borrokatzea ondo dago, baina 
beti ere portaera egokia azalduz. 

aquarius
Urtarrilak 21-Otsailak 20

Aurrerapauso handiak desirei dago-
kienean, zure lan egoeraren aurrean 
hausnartu beharko zenuke. Kontsulta 
bat baino gehiago egin ezazu. Lagu-
nek laguntza eskainiko dizute.

piscis
Otsailak 21-Martxoak 20

Albiste batek garai bateko kontuak go-
gora ekarriko dizkizu. Aukera izanez 
gero gomendatu dizuten liburua irakurri 
beharko zenuke, kontuan izateko hain-
bat kontu aipatzen ditu eta. Sentimendu 
berriak biziko dituzu egunotan.

aries
Martxoak 21-Apirilak 21

Zenbait kontu beste ikuspuntu bate-
tik planteatzea dagokizu. Erabakiak 
hartzea zaila bada ere, ezin zara zure 
onetik atera; egoera zuhurtziaz azter-
tu ezazu eta konponbidea aurkituko 
duzu.  

taurus
Apirilak 22-Maiatzak 21

Harremanak hobetzeko aukera izango 
duzu; zauriak arindu eta elkarrizketa 
sakonak sortuko dituzu. Entzuten jaki-
tea benetako artea dela gogoan izan. 
Tratuan ibiltzeko garai ona, gehien bat 
geroaldiari begira.

gemini
Maiatzak 22-Ekainak 21

Lan egoera hobetzen ahalegindu 
behar duzu, alor ekonomikoaz gain 
bestelakoak ere oso garrantzitsuak 
direla gogoan hartu. Kirol jarduerak 
pisua galtzen laguntzeaz gain, energia 
balioztatuko dizu.

cancer
Ekainak 22-Uztailak 22

Indarberritzeko aukera ez zenuke gal-
tzen utzi beharko, familiarekiko harre-
manetan zentratu zaitez. Lan egoerari 
dagokionean, helburuak eskuratzea-
rena geldi badoa ere, irudimena landu 
beharko zenuke.

leo
Uztailak 23-Abuztuak 22

Momentu erabakigarrian zaude; lanari 
dagozkion gaiei erreparatu beharko 
zenieke –komunikazioa, bidaiak, hi-
tzarmenak, lan-tresnak…-. Lanak iru-
dimenarekin harremana baldin badu, 
irabaziak eskuratuko dituzu.

virgo
Abuztuak 23-Irailak 22

Toki berriak ezagutzeko intentzioz bal-
din bazabiltza, ez ezazu dudarik egin. 
Lagunek zer esana izango dute baina 
ez zaitez familiaz ahaztu. Lanean jarrai-
tu beharko duzu emozionalki egonkor 
jarraitzeko.

libra
Irailak 23-Urriak 22

Garai ezin hobea, gainera denbora 
batez mantendu egingo da. Hala ere, 
egonkortasuna landu beharko zenu-
ke, psikologikoki zure burua prestatu 
datorren arrakastarako. Zure bizitza 
zehazten duten balioak zeintzuk diren 
argi utzi beharko zenuke.

scorpius
Urriak 23-Azaroak 22

Garai oparoan murgildurik zaude; la-
nari dagokionean, interes handiko pro-
posamenak aurkeztuko zaizkizu. Hala 
ere, iraganean jasotako zerbait bere 
jabeari bueltatu beharko zenioke. 

zerkausia

Komikia: Joseba Antxustegietxarte

Muxutruk Horoskopoa
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Lana
• Ordenagailuak konpondu eta eguneratzen 
ditut, datuen berreskurapenak merke eta 
etxerako zerbitzua. 644 453 621

• Ingeleseko klaseak bakarka edo taldeka. 
Maila desberdinak. Irakasle tituluduna. 
664.16.02.68

• Sukaldari edo zerbitzari laguntzaile gisa lan 
bila nabil. Homologatutako titulua daukat. 
671 44 66 15.

• Hortz-protesiko tituluduna lan bila. 671 44 
66 15.

• Eguzkitza Sagardotegiak sukaldean eta 
parrillan aritzeko langile bat behar du. 660 
65 43 17 (Jon)

Etxebizitza
• 60m2-ko pisua salgai Berazubin. Egongela 
handia, bi logela, sukaldea eta komuna. Be-
rritua, berogailua, sartzeko prest. 616 278 
843

• Pisua salgai Errementari kalean, 42 m2 eta 
erreforma egiteko. 620 129 295

• Ikaztegietan 100 m2-ko 5. pisua salgai. 3 lo-
gela, sukaldea, egongela, komuna eta 2 tras-
tero. Balkoi handi eguzkitsua. 637 914126

• Usurbilgo kaxkoan pisua salgai. 2 logela, 
sukaldea, sala, komuna eta trasteroa. Dena 
kanpokaldea, hiru balkoi, eguzkitsua eta 
bista onekin. 240.405 Euro.- Premiazkoa da 
saltzea!! Tlf: 686969112

Salgai
• Quads-a salgai. Gasgas K2 250 c.c. 2055 ur-
tekoa, 2 lagunentzako homologatua. Prezio 
interesgarria. 618 254960. Aritz.

Kalitate Turistikoaren Q ikurra
Zuloaga Txiki,

Euskadin honezkero 273 establezimenduk jaso dute turismo arloko enpresen zerbitzua ziurtatzen duen Kalitate Turistikoaren Q ziur-

tagiria. Jardunbide egokirako programan Kalitate Turistikoarekin Konpromiso Diploma duten 494 establezimendu daude. Bereizkun-

tzak, formakuntza eta hobekuntzarako konpromisoa, establezimenduen kudeaketan dedikazioa eta zorroztasuna aintzatesten ditu, 

kalitatearen hobekuntzarako planen bitartez. Helburu nagusia bezeroaren zerbitzura jarritako etengabeko hobekuntza da.

Eusko Jaurlaritzak eta Turismoaren 
Euskal Agentziak, Basquetourrek, 
Euskalitekin lankidetzan, behar dituen 
tresnak eta laguntzak ematen dizkiote 
enpresaburuari, enpresa lehiakorragoa 
izan dadin, ondorengo programa hauen 
bitartez:

- Jardunbide egokirako progra-
mak: helburua enpresarioen “profe-
sionalizazioa” eta jomuga-kontzien-
tzia sortzea da. Euskadin Kalitate 
Turistikoarekin Konpromiso Diploma 
duten 494 establezimendu daude.
- Kalitate Turistikoaren Q-a pro-
grama: bezeroen itxaropenak be-
tetzea eta asebetetzea bermatzen 
dituen programa. Euskadin 273 
establezimenduk jaso dute Kalitate 
Turistikoaren Q-a bereizgarria.
- EFQM Bikaintasun eredua: era-
kundeei kalitatearekin bikaintasun 
mailaraino igotzea proposatzen dien 
programa. Eredu honetan parte har-
tzen diharduten 14 establezimendu 
daude Euskadin.

Jarri Kalitate Turistikoaren 
Q ziurtagiria 

zure establezimenduan!
94 607 75 86 / 94 404 74 70
www.turismoa.euskadi.net

www.euskalit.net

Karmen Carretero Zuloaga Txikiren sarreran

KALITATE TURISTIKOA




