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PEDRO AZPIAZU
autobiografia idatzi du

Erraz jardun dut eta,
gainera, oso gustura”
75 urtera iritsi eta bizitakoaren errepasoa egitea
erabaki du. ‘Beltzaren egiak zurikeririk gabe’ liburua
idatzi du eta pozik dago emaitzarekin. ��Mailo Oiarzabal

K oadernoa
eta boligrafoa hartu eta, tirriki-ta-
rraka, hain gustukuak dituen
“kontu zaharrak” paperean jar-
tzen hasi zen joan den udan
Pedro Azpiazu Beltza, lehen Iza-
rra eta orain Loiola den hoteleko
nagusia. Eta gustatu, hunkitzerai-
no; eta jarraitu eta, azkenean, li-
burua osatu du. Autobiografia,
eta urrestildarrez.
Barrua husteko beharra? 
Beti izan naiz zerbait egitekoa,
zerbait osatzekoa. Zahartuta, as-
pertze batean sartuta... Askotan,
lehengo kontu zaharrak esaten
hasten gara eta irten egiten zaizu
beti zerbait. ‘Hik liburu bat idatzi
behar huke’, batzuk eta besteak
hasten zaizkizu eta, bueno,
gogoa etorri zitzaidan, beti izan

“
dut-eta irakurtzeko afan pixkat.
Pako Aristiri esan nion, eta ‘hasi
hadi, lagunduko diat nik pixka
bat’. Eta horrelaxe hasi nintzen.
Eskribitzen ari nintzen bezala, ira-
kurtzen hasi neu, eta ikaragarriz-
ko sentimendua sortzen zidan;
gauza politak ziren, eta poztu egi-
ten ninduten. ‘Zahartzarorako,
hau duk entretenimendua!’, pen-
tsatzen nuen neure artean. Gai-
nera, gauzak askoz hobeto uler-
tzen nituela iruditzen zitzaidan,
idatzira pasatutakoan. Azkenean
ez dakit, 145en bat orri-edo zer
dituen. Beste ehun bat ere, roilo
pixka bat sartuta, ederki idatziko
nituzke.
Orduan, materiala geratu
zaizu oraindik? 
Bai, oraindik segituko niokela iru-

� � �DDAATTUUAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Jaio. 1934ko ekainaren 29an.
� � �Herria. Urrestilla. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Urte asko ostalaritzan eman
ondoren, erretiroa hartuta dago.

ditzen zait, eta bilatu nezakela
gaia. Erraz jardun dut eta, gaine-
ra, oso gustura. Lagunartea eta
zer-nolako familia daukazun ikus-
teko eta baloratzeko balio izan
dit, zer zorte izan dugun ikusteko.
Eta sekula baino gusturago ibil-
tzen naiz orain, emaztearekin
eta... Edozeinekin ibiltzeko ere,
beste bide bat erakusten dizu.
Pertsona ona izateko bultzada
bat ematen dizu.
Terapia bezala balio izan
dizu, beraz? 
Bai. Nik edozein zaharri gomen-
datuko nioke. Ez dut esaten libu-
rua idaztea, baina halako entrete-
nimendu pixka bat, bai. Ikusi ba-
koitzak, zer bizimodu daraman
eta zer egin dezakeen oraindik,
bere txikian. Gauza handiak egi-Liburuaren azala.
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urrestildarrez estreineko liburua
idatzi duena’. Poz eman zidan.
Zenbat denbora eman dizu
zure kontu horiek idazteak? 
Joan den uztailean hasi nintzen.
Egunero ordu pila egiten nuen,
eh? Gogoarekin hartu nuen eta,
gero, esaten dizut, izugarrizko
poza ematen zidan berak. Alabak
eta, barre egiten zuten.
Harrituko ziren, ezta? 
Ez dute ulertzen nolako lagunta-
suna eman dezakeen horrelako
gauza batek; probatu ez duenak,
ezin du jakin.
Sekretu asko azaleratu al di-
tuzu’? 

Sekretuak? Ez. Jendeak nahi iza-
ten ditu hortarakoak, astakeriak
izanda ere. Baina sekretuak, ez.
Sentimendu mailan, nik uste ba-
dauzkala... Zer esango dizut,
aholkuak direla?... Ez nuke nahi
inor molestatzerik, liburuan jarri-
tako gauzengatik.
Galindo goardia zibila ere
aipatzen duzu liburuan... 
Galindo? Askotan etortzen ziren,
bera eta beste lagun bat, bi ‘keri-
darekin’. Haiek, ordubietatik au-
rrera hotela irekita baneukan, se-
guru-seguru sartuko ziren; sukal-
dera joan, urdaiazpikoa tomatea-
rekin prestatuko nien, eta laurak
aldera arte edo. Kafe ederra
hartu, Remy Martin, Montecristo-
a… Sekula pezeta bat ordaindu
beharr ik ez zuten edukitzen.
Haiek orduan, ez dakit nik droga-
rik ibiliko zuten, baina zerbait ko-
bratzera etortzen ziren behintzat:
Mutrikura, Azkoitira... Astean
buelta bat beti egiten zuten eta
nik zabalik neukala ikusiz gero,
bueno!
Sekretutxoak kontatu ditu-
zula jakingo du igoal... 
Bai, baina, horiek horrela dira.�

Ez nuke nahi

liburuan

jarritakoekin inor

molestatzerik”
“

‘Hau duk

entretenimendua,

zahartzarorako’,

pentsatzen nuen”
“

Pedro Azpiazu, ‘Beltzaren egiak zurikeririk gabe’ liburuaren egilea, irribarretsu Loiola hotelaren atarian.

tea zaila izaten da gure moduan
zahartutakoan, baita gaztetan
ere. Baina, txikiak zuzentzen has-
ten baldin bazara, pixka bat, oso
erraza da. Askotan, kate batean
sartuta ibiltzen gara, eta...
Beste bizipoz batzuk bilatu
behar? 
Bestela, ezin duzu aurkitu non en-
tretenitu. Horrelako gauza batzuk
egiten hasten bazara, nik uste dut
ez dela harataino zaila. Atzo egin
duzun ibilerarekin pentsatzen
hasten baldin bazara gaur, atzo-
koa pixkat hobetzeko edo zerbait
diferentea egiteko ideiarekin has-
ten baldin bazara, beti bilatzen da
zerbait. Zerbait diferentea, zeure
buruari ondo datorkiona egitea.
Nork bere buruari erronka
berriak jartzea, ezta? 
Bai. Gizonak falta handia eduki-
tzen du hor. Garai batean ibili nin-
tzen jaboi salmentan zebiltzan
amerikano batzuekin, saltsan.
Arraten ematen zizkiguten hitzal-
diak. Pertsona konpletoa izatera
joateko, zaila ez zuten ipintzen:
egunean zehar egindako guztiak
idatzita jarri, eta hurrengo egune-
an hari begiratu eta ea atzokoa

pixkat hobetu duzun ala ez duzun
begiratu; eta norberari esan,
‘gaur egin behar diat, ba, zerbait
txikia’. Ez zela egin ezin zitekeen
gauzarik, beti erantsiaz eta eran-
tsiaz. Niri eman zidan hark halako
zera bat; bestela oso kobardea
nintzen. Bueno, uste dut lehengo
lotsak iraun egiten didala orain-
dik, baina asko ireki nintzen.
Norberaren bizitzakoak
kontatzeko irekia izan
behar, ezta? Asko kostatu al
zaizu? 
Ez, ez. Orain, lagata egonda ere,
atzera gogoa ematen zidan puntu
batzuk berritzen hasteko.
Idazten eskarmenturik ba al
zenuen? 
Soldaduskan idatziko nituen nik
azkenengo gutunak. Eta gero, ai-
patu ditudan Arrateko bileretan
hartzen genituen apunteak. Haie-
txek. Eta, euskaraz, oso gutxi.
Urrestildarrez idatzi duzu,
ezta? 
Bai ba, geuk hitz egiten dugun
moduan. Eta euskara maila hori
ez dio aldatu Pakok [Arist i] ,
Urrestillako eran utzi du. Berak
esaten dit:  ‘Heu izango haiz
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B Betidanik sortu izan dit
txundidura urteko azken hilabetean ematen
den esanahi eta ekintzen kontrasteak. Ba-
tzuek galdetuko duzue, eta zer kontraste da
ba hori? Ba alde batetik Gabonetako esa-
nahi eta kutsu erlijiotsu eta familia giroa. Eta
bestetik, denoi egun beretsuetan sartzen zai-
gun kontsumismo edo diruaren kutsu hori.
Loteria eta erosketak, diruaren inguruan an-
tolaturiko zorakeria bailira bezala. Bi mundu
edo unibertso bata bestearen aurrean, uztar-
tuta agertzen direlarik, gorputz beraren bi
buru balira bezala, eta osagarri bezala barne-
ratuak guretzat. 

Hau ez da hain arraroa, ze Gabonak ere,
beste gizarte ekintza edo gertakari gehienak
bezala, gure gizartearen bilakaeraren erakus-
garri dira. Nork ukatu gaur egun ospakizun
horren inguruko kontsumismoak iada garran-
tzi berdina (edo gehiago) hartu dutela erlijio
kutsuak edo familia giroak baino. Familia el-
kartzea edo sinesdunentzat Kristoren jaiotza
ospatzea bezain garrantsitsu bihurtu da ga-
bonzarreko afarirako janari andana edota
opari garestiak erostea.

Baina hau ez da beti horrela izan noski.
Abenduak 24ko gau magikoaren esanahia
oso bestelakoa zen Aintzinaroan. Zeltek eta
erromatarrek, azken hauek beti ere ospaki-
zun gose, neguko solstizioa ospatzen zuten
egun horretan, hau da, eguzkiaren itzulera
eta beraz egunak luzeago izatea. 

Zelten kasuan bai eguzkiari eta bai ilargiari
egiten zioten gurtza. Beraien bizimodua kon-
tutan izanda (nekazaritza zen ekonomiaren
oinarria) eguzkiaren itzulera ospatzea guztiz
logikoa zen, berak zihurtatzen baitzuen uzta
berrien iritsiera. Eguzkia zen beraz bere gi-
zartearen epizentro nagusia.

Euskal lurraldeak ere ez ziren salbuespena
izan ospakizunaren esanahiaren hastapen
hauetan. Euskal mitologiak Amalur zuen jain-
kosa nagusitzat eta bere bi alabak, eguzkia
eta ilargia, ere gurtzen zituen. Kristautasuna,

Gizartearen epizentroak

� � �Gabonak ere, beste gizarte
ekintza gehienak bezala,
gizartearen bilakaeraren
erakusgarri dira

� � � � � � � � � � � � � � � �markel mendizabal� � �

X. mendetik aurrera, euskal lurraldeetan za-
balduko da eta gaurdaino hemen neguko
solstizioa gabonzar bezala ezagutzen da. 

AAzzppeeiittiikkoo  ggaabboonneettaakkoo  uussaaddiiooaakk
Abendua ere hilabete berezia da guretzat,
azpeitiarrontzat. Nor ez da behin edo behin
joan Parrokiara naximentue ikustera, bereziki
denok behin eta berriz kolpeka ikusi dugun
Periko Moxalari begirada bat botatzera. Az-
kenik, gabonzar egunean zehar herria kantari
ibiltzen da, goizez haurrak eta arratsaldez ez
hain haurrak.

Baina, lehenago aipaturiko kontrastera
itzuliz, egun horietan gure herria kontsumis-
moaren testigu da baita ere, jende gehiena

erosketen amildegian eroriz. Ez ote da ba
gertatu gure gizartean epizen-

troa eguzkia izatetik
dirua eta kon-

tsumismoa
i z a t e r a
pasa? Nik
galdera hau
botatzen di-

zuet jaki goxo-
ak dastatzen
eta famil ia
giroan poz
pozik zaude-

tela erantzute-
ko. Dena dela,

zalantzarik gabe,
ospatu beharreko egu-
nak datoz gure artera.
Beraz, Eguberrion eta

Urteberrion guztioi!!�
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Aitortu behar dizuet nahiko
memoria txarra dudala. Gaur ez naiz ondoegi
akordatzen atzo zer egin nuen, ezta aurreko
astean non eta zertan aritu nintzen ere. Baina
badira data batzuk, egun batzuk, momentu
batzuk memorian gordeak ditudanak. 

2003ko otsailaren 19 eta 20a dira horieta-
ko bi. Azkar pasatu zaizkit urteak, baina ondo
gogoan dut zer egin nuen egun horietan. Ka-
zetaritza ikasten hasi berria nintzen, eta ikas-
le zintzo moduan Leioan izan nintzen. Otsai-
laren 19ko arratsean, berriz, Martxelo Ota-
mendi zetorren berak zuzentzen zuen Eus-
kaldunon Egunkaria-ren eta euskal prentsa-
ren berri ematera, Azpeitira. Han aritu zen
gizona hitz eta pitz. Ordura arte, egia esan, ez
nintzen imajinatzen kazetari. Ez nuen inoiz
pentsatu egunen batean prentsan edo irra-
tian... lan egiteko ikasten ari nintzela. Baina
egun horretan, bai. Hitzaldi hartatik irten eta
Martxelok azaldutako prentsaren munduan
neure burua imajinatuz joan nintzen etxera. 

Nire imajinazioa, ordea, ez zen iristen gau
hartan pasatu zen guztia imajinatzera. Nola
imajinatu gau hartan euskalgintzako hainbat
arlotan buru-belarri zebiltzan hamar lagun
atxilotuko zituztela (urrian atxilotuko zituzten,
auzi ekonomikoarekin lotuta, atxilotuko zituz-
ten Eneko Etxeberria eta Mikel Azkune herri-
tarrak); nola imajinatu Martin Ugalde bera ere
ataka horretan egongo zela; nola imajinatu
guardia zibilek Martin Ugalde parkea hartuko
zutela; Egunkaria-ko egoitzak itxiko zituztela;
langileak (tartean azpeitiar ugari) bere lana
ezin eginda geldituko zirela; atxilotuak tortu-
ratuak izango zirela...

Baina amets gaizto hori guztia oraindik ez
da bukatu. Otsailean zazpi urte beteko dira
Egunkaria kioskoan ezin dezakegula erosi;
eta abenduan hasiko da bost auzipetuen
kontrako epaiketa. Baina ‘Egunkaria auzi’-ko
bost auzipetuek zigorra dagoeneko ongi
jasoa dute. Ia zazpi urtean Espainiako Au-
dientzia Nazionalari begira bizi izan dira. Eus-

Ez du ez buru, eta ez hanka!

� � �Norberak bilatu behar
izaten ditu errealitatea
leitzeko eta ulertzeko
neurriko betaurrekoak

� � � � � � � � � � � � � � � �ihintza agirretxe� � �

kaldunon Egunkaria sortzeko eta kalitatezko
egunkari buruaskea lortzeko eginiko esfortzu
eta lana epaitu nahi diete, eta beraien ilusio
eta indar guztiaz sortutako egunkari maitea,
indarrez, itxi zieten. Bada nahikoa zigor epai-
tu aurretik betetzeko. 

EErrrreeaalliittaatteeaarrii  ssoo
Zaila da gaur egungo errealitatea ulertzea.
Norberak bilatu behar izaten ditu errealitatea
leitzeko eta ulertzeko neurriko betaurrekoak,
eta zaila da parekoak bilatzea. Nik aspaldi bi-
latu nituen nireak: argiak, lausorik gabekoak,
neurri-neurrikoak. Eta egunero so egiten diot
errealitateari beraietatik. 

Abenduaren 15ean hasiko da epaiketa,
baina bost auzipetuen agonia hurrengo urte-
ra arte luzatuko du Espainiako Audientzia
Nazionalak. Orain dela ia zazpi urteko marea
urdin hura berpiztu eta ozen esan dezagun
Egunkaria-k, behingoz, libre behar duela
izan. Ohiuka dezagun epaiketak ez duela ez

buru, eta ez hanka. Egunkaria
libre! �





� � �EESSAANNAA  DDAAGGOO� � � � � � � � � �

� � �“Denon
ahaleginari esker
lortu dugu
ziurtagiria, baina
bide bakarra
egoiliarrei zerbitzu
hobea ematea da”
MANOLO AIZBITARTE
San Martin egoitzako
kudeatzailea

� � �“Webgune
bidezko marketin
zerbitzuak herriko
merkataritza
sustatzeko
erakuslehio ona
izan beharko luke”
MAIDER ZINKUNEGI
Bertan-eko kidea 

� � �“Antzerkiaren
barruko saltsa hori
apartekoa da”
IMANOL ELIAS
Antzerkigilea

Manolo Aizbitarte.

� � �HHIIZZKKUUNNTTZZ  EESSKKUUBBIIDDEEAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

GGOORRAA..  Hemen euskaraz bizi gara.
Herritarrek euskaldun bezala bizi nahi izateagatik dituzten eskubideen urraketak
salatzeko hainbat kutxa jarri dituzte udal eraikinetan. Bejondeiela!  � Uztarria

BBEEHHEERRAA..  Belarriko minez.
Kirola egitea ez ote da osasuntsuago kiroldegian euskarazko irrati katea jarrita?
Kiss FM edo Radio Euskadiren ordez jarri dezakete euskarazkoren bat... � Uztarria�

�
�
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Gaur egun, herri desberdinetan, ez Az-
peitin bakarrik, kirolaren kudeaketa (instala-
zioak, harremanak,diru laguntzak...) herri poli-
tikarien esku bakarrik egon ohi da. Hauek sa-
rritan, ez dira kirolariak izan, ez dira kirol era-
kundeetan inoiz egon eta berauen kirol erre-
alitatearen ezagutza zuzenekoa ez izatea
gutxi ez balitz, kirol eragile desberdinen iri-
tziak ez dituzte kontuan hartzen. Kudeaketa
honen baliogarritasuna ezbaian jartzen du
egoera honek nire iritzi apalean.

Azpeitian orain dela asko ez dela, kudea-
keta modu hau gainditu asmoz, kirol mahaia

Kirol Mahaia?
� � � � � � � � � � � � � � � �aitor zulaika� � �

� � �IIKKUUSSTTEEKKOOAA!!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�SSEEKKUULLAAKKOO  JJAAIIOOTTZZAA,,  EETTXXEEKKOO  AATTAARRIIAANN
Jabier Aizpuru Zabaletak jaiotza ikusgarria jarri du bere etxeko atarian, Toki-Alai etxean. Txikitan bere anai-arrebekin jaiotza
baserrian jartzen zuela kontatu du eta etxeari “gabon usaina” emate aldera ohiturarekin jarraitzen du. Luzean lau metro eta
zabalean metro eta erdi neurtzen ditu jaiotzak. Muntatzen “egun batzuk” pasa dituela adierazi du. �� Ainitze Agirrezabala�

sortu zen, bertan politikariez gain kirol eragile
desberdinen partehartzea bermatzen zelarik,
erakunde federatuak eta kirolariak besteak
beste. Zerbait berria den bakoitzean gerta-
tzen den moduan, hasieran zalantzak bazeu-
den ere, oztopoak gaindituz martxan jarri zen,
eta gutxienez herriko kirol desberdinetako
jendearen elkarbilgune bihurtu zen, bertan
egindako lanaren ondorioz bideratu direlarik
besteak beste kirol medikuntza eta kirol for-
makuntza lanak. Kirola kudeatu kirolariekin,
hori da kirol mahiaren filosofia.

Azkenaldian kirol mahaiak badirudi indarra

galdu duela eta bere martxa ez dela behar lu-
keen modukoa, sarri gertatzen den bezala,
agintean dagoenak ez badu sinisten egiten
hari denean, hori bertan behara doa zoritxa-
rrez. Mahi honetan sinisten ez duten hoiek,
herriko beste zenbait arlotan gertatu dena
ikusi beharko lukete. Herriko festetan adibi-
dez, non herritarren partehartzea berauen
kudeaketan bermatu denean, herriko festak
hobeagoak edo txarragoak izan diren ezta-
baidan sartu gabe, herri festa aberatsagoak
izan direlako partehartzeari dagokionean.
Herria egin, herritarren partehartzearekin.�
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OOMMEENNAALLDDIIAA..  Azpeitiarrak harrotzat gaituzte; Gipuzkoako bilbotarrak ei gara.
Madalenako Pedro ezagututa ez lukete halakorik pentsatuko. Gizon apala, lanean
isila. Azpeitiko herriak badio zer eskertua. Oargiren babesean, frankismo garaian,
euskal dantzak irakasten hasi zen. Horregaitik, 99 urte betetzean, bere ikasle izan-
dakoak San Martin egoitzara joan zitzaizkion zorionak ematera. Bejondeizuela.

Zorionak, Pedro Etxeberriari

� � � � � � � � � � � � � � � �donato unanue� � �

� � �AAZZAARROOKKOO  AARRGGAAZZKKIIEENN  OOIINNAAKK..  HHIILL  HHOONNEETTAANN......� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

AANNTTZZEERRKKIIAA..  Bazen Imanoli omenaldi bat egiteko ga-
raia. Baita, Azpeitiko herriak beste omenaldi sendo bat
egitekoa ere. Azpeitiaren eta Iraurgiren historiaren ingu-
ruan egin dituen lanak benetan aipatzekoak dira. Merituak
gainezka ditu Imanolek omenaldi eder baterako.         

Txalo Saria Eliasentzat

EEGGUUNNKKAARRIIAA..  Juridikoki eta politikoki onartezina da Egunkaria-ri
gertatu zitzaiona eta gertatzen zaiona. Demokraziaren zutabeetako bat
zapuzten da prentsaren askatasuna galaraztean. Ideiek ez dute, izan
ere, inor hiltzen. Egunkaria ixtean horixe egin zuten. Honen aurka, he-

Demokraziaren kontzientzia bizirik
rriaren partetik erantzun sendoagoa espero nuen. Horregatik pozgarria
da Azpeitiko Gaztetxean auzipetuei laguntzeko antolatutako ekintza.
Demokraziaren kontzientzia bizirik dagoela erakusten du. Askotan be-
zala, gure gazteek helduago garenoi erakutsi ederra eman digute.�



Azaroaren 12an, Ingurugiro Etxeak antolatuta-
ko jardunaldien barnean Zer gertatuko litzateke er-
leak desagertuko balira? hitzaldi interesgarria es-
kaini zigun Martxel Aizpuru biologo eta erlezainak.
Ni bezalako kalekume batentzat, ezezaguna zitzai-
dan mundu berri bat azaldu zidan, eta bi ordu eta
laurdeneko jarduera, laburra gerta zitzaidan. 

Landareak bere baitan, arratasun (polena) eta
emetasun (obuluak-haziak eta ernaltze obarioak)
ahalmenak ditu, ondorioz fruitua emateko. Baina
landare berekoak ezin dira uztartu, beste landare
bateko polena behar dute ernaltzeko. Horretarako,
polinizatzaileak erakartzen ditu barnean daraman
nektar gozoa xurgatzera, eta barruratzean hustu-
tzen dute kanpotik dakarten polena. Dena hustu
arte ez diote irtetzen uzten, eta kanporatzean bete-
tzen dira berriro landare hartan dagoen polenaz, on-
doren beste batera garraiatzeko.

Polinizatzaile garrantzitsu bat haizea da, ikusi

Erleak eta polinizazioa (I)
� � � � � � � � � � � � � � � �higinio oiartzabal� � �

besterik ez dago udaberrian pinu polen horiz nola
betetzen diren bazterrak Erleak, tximeletak (bere
mihi luze edo espiritronpaz iristen dira erleek ezin
duten lekuetara), kakalardoak, saguzaharrak, koli-
briak...

Fruta bateko obulo denak ernaltzen ez badira,
kanpotik ere nabaritzen da fruitua ez dela behar be-
zala osatu, itxura kaskarragoa du eta mikatzagoa
da. Horregatik, polinizazioaren garrantzia, eta erlee-
na bereziki ekimen honetan dutena. Erlauntzak dau-
den inguruetan energia handia dago. Baina, po-
zoiak, intsektizidak, gaitzak... medio,erleak desager-
tzen ari dira gure artetik, zoritxarrez, eta kezka han-
dia sortu da zientzialari eta biologoen artean. Eta,
hitzaldiaren izenburuko galdera bera egiten dute,
zer gertatuko da ondorioz?

Horri buruz, eta erlauntza barrengo bizikera harri-
garriaz, hainbat xehetasun hurrengo baterako utzi-
ko ditugu. Benetan interesgarria dela baiteritzot.�

Duela bi hilabeteko alean, oker ez banaiz, Mar-
tuteneko espetxe inguruan, bere laguntza eskain-
tzen duten hiru azpeitiar genituen protagonista, al-
dizkari honetan. Elizbarrutiko Espetxe Pastoraltza-
rekin bat eginik ari dira azken urteotan.

Beraiekin batera, gure bailarako taldeak, azken
bost urteotan edo, Elizbarrutiko batzordeak urte
sasoi honetan, Eguberri atarian egin ohi duen Kan-
painarekin bat egiten du. Espetxean daudenei ondo
datozkien hainbat gauza biltzen dira garai honetan,
Eguberrietako jaiegunen inguruan beraien artean
banatzeko.

Kanpaina honek, gainera, presondegiko bizitza-
ren alderdiren batean jartzen du urtero begia. Au-
rreko urtean, espetxeratuak eta euren familiak go-
goan hartu bazituen, aurten espetxean dauden adin
txikikoak ditu gogoan, Adinez txikiak espetxean goi-
buruak dioen bezala.

Eskaintzen zaigun gogoetan, bestek beste, ho-

Gabonetako kanpaina
� � � � � � � � � � � � � � � �kepa susperregi� � �

noko hau diote: “Espetxeratuak… gizateria behar-
tsuaren parte dira: zapalkuntza-kate baten azken
kate-maila dira, bekatu sozial zabalago baten zeinu
eta ondorio”.

Pertsonak espetxean daude delitu bat burutu du-
telako, baina itsu egongo ginateke delituen parte
garrantzitsu baten atzean konpondu gabeko arazo
asko daudela ikusiko ez bagenu. Arazo ia guztien
atzean pertsona marjinatuak daude, ia beti behar-
tsuak. Kosta egiten da aitortzea, aukera-berdinta-
sunaren ikur egin dugun gizartean bizi garelako,
baina egia da, gizarteko desberdintasunek jendea-
ren bizitza kondena bat bezala markatzen jarraitzen
dute. Gure garai honetan dirauten arazo handiak,
hau da, pobrezia, marjinazioa, kultura-eza, genero-
indarkeria, droga, lapurreta, gaixo-mentalek jasaten
duten atentziorik-eza... daude hainbat pertsona es-
petxera daramatzaten arazoen ehuneko 80aren
atzean.�

Galdetzen hasita, Lagun Onak futbol

taldeak fitxaketarik egiteko asmorik ba

ote du, bigarren itzulirako? � Uztarria

Gabonetako argi

berriak gustatu

al zaizkizu?
� Ainitze Agirrezabala

JUANITA URDANPILETA
langilea

“ Eskasak dira
Alde Zaharrekoak.
Beste leku
batzuetan

politagoak daude. Lehen
inpresioa hori da. Piztuta nola
geratzen diren ikusi beharko da.
Krisia dago, baina diseinu
hobeagokoak egitea bazegoen”.

SAGRARIO 
GURRUTXAGA
langilea

“Krisian bagaude,
krisian gaude.
Argiak pobreak
direla ikusten da,

baina egoera ere halakoxea da.
Azpeitia herri handizalea da eta,
oraingoan, udalak neurri ona
erabili du. Ejenplua eman digu”. 

EÑAUT OIARZABAL
langilea

“Itxurakeria da.
Hobe lukete argi
guztiak kendu eta
diru horrekin etxe

bakoitzera aginaldo koxkor bat
bidali. Gustura hartuko genuke
urdaiazpiko eder bat eta itxura
antzeko ardo botila bat”.

IGONE GURIDI
langilea

“Argiak piztuta ez
ditugu ikusi, baina
hauek pobre
xamarrak dira.

Ikusgarriagoak ziren beste
urtetakoak. Sanjuandegikoak
politagoak dira, Alde Zaharrean
jarri dituztenak baino”.�

���IINNKKEESSTTAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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M alkoak ugaritu egiten dira. Senti-
menduzkoak, eta barre algararenak. Adi-adi
izaten da entzulea sorpresaren zain. Eskuak
libre, lehenbailehen ateraldiak txalotzeko.
Eserlekuan postura egokia hartuta, arreta ez
galtzeko. Bihotzez baten alde, baina besteak
irabazita ere gustura, pozik.

Entzulearen gozamenaz aparte, badauka
bertsoak zer eskaini. Indarra hitzean ipintzen
du, arrazoiari arrazoiarekin nola erantzun
saiatzen da. Pentsamolde bat sortzen du, eta
pentsatzeko modua ere bideratzen du. Eta
sormena da guztiaren abiapuntu. Zer esan,

Bateria
� � � � � � � � � � � � � � � �joxin iturriotz� � �

nola eragin, esana nola josi... Burua ondo
atontzen saiatu behar, bertsotan egingo
bada. 14500 ikasle dabiltza Bertsozale El-
kartearen babesean ikastetxeetako ikasgele-
tan. Aparte bertso-eskoletan dabiltzanak.

Euskalgintzaren pilak kargatzeko ere balio
digu horretan aritzeak. Nik ez dut ohiturarik
mugikorra kargatzeko bateria guztiz amaitu
arte. Lagunak haserretu egiten zaizkit amata-
tuta geratzen zaidalako. Ni mugikorrik gabe
joango naiz BEC-era abenduaren 13an. Zer
dagoen? Euskal Herriko Bertsolari Txapelke-
ta Nagusiaren finala. Zortzi bertsolari, zein

baino zein hobeak, giro ikaragarria, probatu
gabe ulertzeko zaila den horietakoa, bertso
hunkigarriak, negar eragiterainokoak...
Denak euskaldunak, denak bertsozaleak,
denak lagunak. Gure mundu txikia, egun ho-
rretan guztia biltzen duen mundutxoa.

Euskal zaletasunaren bateria lau urterako
kargatzeko oso aproposa. Eta nik mugikorra
bezala guztiz itzali arte utziz gero, gutxienez
hamar urterako balioko lukeena. Zorionez, ez
dago horren beharrik, Txapelketa Nagusia
lau urtero jokatzen baita. Nik ez dut galduko
euskalgintzaren bateria kargatzeko aukera.�
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� � �GGUUTTUUNNAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Lanik egiteko gogorik ez, oztopoak jartzea, ezer antolatzeko bo-
rondate eza... Lanik ez egiteko, gauzak oztopatzeko al gaude udale-
txean? Batzuk bakarrik egiten al dute lana gogoz? Azalpena erraza-
goa da Xabier. Udalaren diru sarrerak gutxi gora behera %20 jaitsi
dira,ez daukagu nahi genukeen adina diru ekintza guztiak ohituta
gauden bezala aurrera eramateko.  

Zergatik bata bestearen ordez? Xabier, Udal Gobernuak ez du
gehiengorik, proposamenak ateratzeko beste alderdien onespena
behar du. Arazoa aztertu genuen: irabaziak kirol talde batentzat eta 4
eguneko ekintza, ala irabazirik ez eta eguerdi bateko ekintza. 

Hiru astera, dei bat jaso nuen. Zinegotzi batek esan zidan oposi-
zioko hiru taldeak hitz egin zutela
eta ardoaren eguna ospatzea
erabaki zutela; diruaren egoera
ikusita “ahalegin” bat egin behar-
ko genuela. Egoera aldatu ez
zenez iritzi aldaketa hori ez zitzai-
gula serioa iruditzen mantendu
genuen. 

Zer egin behar dugu egoera
honen aurrean? Edozein familietan diru sarrerak %20 jaisten badira,
neurririk ez al dute hartzen? Ezin dugu berdin gastatzen jarraitu. He-
rriari egia esan behar diogu eta nahiz eta itxura txarra eman eta gaiz-
ki gelditu, batzuetan ezetz esan behar da.

Lehentasunak denon artean eztabaidatu eta erabaki beharko ditu-
gu datorren aurrekontuan. Festa sailean zerbait kendu edo/eta mu-
rriztu beharko da zoritxarrez. Saiatuko gara garrantzizko gauzak man-
tentzen, baina dena posible izango ez delakoan nago; baina ziur izan,
ahal dugun guztia aurrera ateratzen saiatuko garela... gogo handiz.�

���� � � � � � � � � � � � �jabier altuna� � � (Udaleko Festa batzordeburua)

Ardoa ala garagardoa?

� � �Ez dugu nahi
adina diru ekintza
guztiak ohituta
gauden bezala
aurrera eramateko  

Askotan entzun eta irakurri behar izan dugu Azpeitian ezin dela
zinera joan; ez dagoela zinemarik, eta, egia esan, hori entzun eta ira-
kurritako bakoitzean sutzen gara. Ta3. Azpeitiko Zine Klubeko kide-
ok laugarren ikasturtea hasi genuen irailean. Eta gure ilusio eta indar
guztia jartzen dugu herritarrei ahalik eta zinema onena eskaintzeko. 

Bai, guk ere badakigu Azpeitian kultur azpiegituren kontua nola
dagoen. Badakigu, guk ere, Betharram aretoa ez dela beste mundu-
ko ezer, baina besterik ezean ahal den bezala moldatu behar izaten
da. Baina Betharrametan zinea botatzen da. 

Guk urritik apirilaren bukaera arte bi astean behingo ostiraletan
botatzen dugu zine ez komertziala. Askotan, Donostiako zine dotore-

etan lekurik izan ez duten zinema
izaten da. Saiatzen gara zerbait
ezberdina eskaintzen, gauza be-
rriak probatzen, elkarlana susta-
tzen... eta zinema botatzen dugu.
Ez dago Donostiara, Bilbora, Iru-
ñeara... joan beharrik zinema ona
ikusteko.. 

Aurten, adibidez, Itsasoaren
Alaba euskal produkzioa bota dugu. Zinema handi eta dotoreetan
lekurik ez du izan, baina gurean bai. Gurean filma ikusteko aukera
izan zen, zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan zen... eta 100 lagu-
netik gora etorri ziren. Eta ikasturtea aurrera doa. Zinema botatzen
dugu, bai Azpeitian. Bai, bai, Azpeitian.

Gabonetan ere zinema eskainiko dugu. Bai, bai, Azpeitian. Zine-
ma. Ume zein helduentzat zine-zikloak eskainiko ditugu. Umeen
emanaldi erdiak euskaraz eskainiko dira; helduentzat filme ezberdi-
nak eskaintzen ditugu. Bai, zinema Azpeitian. A, eta debalde!�

���� � � � � � � � � � � � �maite azpiazu� � � (Ta3. Azpeitiko zine-klubaren izenean)

Bai, zinema Azpeitian!

� � �Azpeitian ez
dagoela zinemarik
entzundako
bakoitzean 
sutzen gara 



Jan-edanaren festa
Sabelak ez du jairik izango hilaren 21ean, Santo Tomas
egunean. Nahikoa txorixo eta talo izango da; 
baita zer edana ere.  � Ainitze Agirrezabala� Jexus Artola
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�SSAALLTTSSAA..
Saltsa berezia
izaten da Santo
Tomas Egunean
plazan. Jendea
baserritarrez
jantzita ateratzen
da festara eta
pintxoen, taloen eta
otartekoen postuak
dozena erditik gora
egoten dira. 
Jan-edanaren festa
ederra, benetan!   

TTXXEERRRRIIKKIIAAKK,,  GGOOXXOO--GGOOXXOOAAKK..
Santotomasetako jaki izarra da txerrikia. Gizentzen
eduki ostean, San Martin Egunean hiltzen dituzte.
Herriko harakinek nahikoa lan izaten dute egun
horretarako txorixoak egiten.
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BBAASSEERRRRIIKKOO  EERRRREEMMIINNTTAAKK  EERREE  BBAAII..
Azoka plazan barazki, lore eta fruituen erakusketa eta
salmentaz gain, eskuareak egiten dituen Inazio Amilibia ere
ikus daiteke. Herriko plazako postu festaz gain, hainbat
ekitaldi izango da egun osoan zehar; besteak beste, pilota
partidak, dantza suelto txapelketak, musika eta bertsolariak.   

�

�UURROOLLAA  IIKKAASSTTOOLLAAKKOOAAKK  LLAANNEEAANN..
Batzuk bapo jan eta edango badute, beste batzuk gogotik
egin behar izaten dute lana. Alde ederra dago,
mostradorearen alde batean edo bestean egon! 

mamia � � � � � � � � � klik!18

BBEERRTTAAKKOO  JJAAKKIIAAKK..
Azoka plazan, ohi bezala,
baserriko produktuen
Udazkeneko Azoka Berezia
eta erakusketa egingo dituzte. 

�BBEERRTTSSOOLLAARRIIEENN  JJAARRDDUUNNAA..
Bertsolariak ere ez dira faltako San Tomas Eguneko giroa
alaitzeko. Eguardi aldera, bertso saioa izango da, plazan.

�



�ZZAAZZPPII  PPOOSSTTUU..
Aurtengo honetan zazpi talde edo eragilek jarriko
dituzte postuak plazan: Ikasberri Azpeitiko Ikastolak,
Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitiak, Iraurgi Ikastetxeak,
Zaparraiek, Baigera Jubilatuen Elkarteak, 
Itsasi Euskal Kultur Taldeak eta Azpeitiko
Amnistiaren Aldeko Mugimenduak.�

�TTAALLOO  FFEESSTTAA  IIKKAASSBBEERRRRIIKKOOEENN  PPOOSSTTUUAANN..
Arto-irinarekin orea egin eta makina bat talo salduko dituzte tripontzi askoren gozamenerako.
Txorixoa, hirugiharra, txokolatea... denetik sartzen diote taloari, laguntzeko. Argazkian, Ikasberri
Azpeitiko Ikastolakoen postua.
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Kolpean
hiru
Umeak hirunaka datozenean nolakoa da esperientzia?
Azpeitiko hiru familik diotenez dena txiki geratzen da,
baina lana ez omen da hirukoizten. �� Ainitze Agirrezabala

Bat, bi eta hiru. Ekografian
hiru ume ikusten direla dio ginekologoak.
Sustoa hain da handia erreakziorik normale-
nak zorabiatzea, negarrez hastea edo emagi-
na adarra jotzen ari dela sinestu nahi izatea
dira. Inor ez da kontsultan pozez saltoka has-
ten. Baten bila joan, eta kolpean hiru etorri.
Hirukiak diren herriko hiru familirekin hitz egin
du Uztarriak, umeak hirunaka datozenean es-
perientzia nolakoa den ezagutzeko.  

2009-09-02
� � �Hirukiak. Lander, Elene eta June.
� � �Gurasoak. Iban Etxezabal eta 
Nagore Illarramendi.

“Familian, furgoneta umez
beteta, ibiltzea zen gure ametsa”

Zoriontsuago izatea zaila da, edo ezinezkoa.
Hainbeste desio izan duten ametsa konplitu
zaie azkenean Iban Etxezabal eta Nagore Illa-
rramendiri. Lander, June eta Elene hirukien
aita eta ama izan dira. “Umeei emateko hain-
beste maitasun nuen, ama izateko beharra

eske. Lau In Vitro egin genituen Donostian,
Quironen, baina sekula ez ginen haurdun ge-
ratu”, kontatu du Illarramendik: “Ama izateko
desira hainbestekoa zen, inguruan umeak
eta tripa handiarekin zeuden emakumeak
beste inor ez nituela ikusten”. Etxezabalek
kontatu duenez, “prozesua luzea eta nekaga-
rria da, psikologikoki oso gogorra, eta diru
asko gastatu genuen”. Nolanahi ere, “proze-
su gogor horren ondorioz”, beraien bikote ha-
rremana “gehiago lotu” dela kontatu dute.  

Txinatik neskato bat ekartzeko adopziora-
ko tramiteekin hasi ziren orduan. Illarramen-
diren esanetan, Txinako ume horrek “asko la-
gundu” zien: “Laino beltz batean geunden
eta ilusio berri bat eman zigun”. Bitarte horre-
tan, gainera, haurdun geratu zen Nagore.
“Sekulako sorpresa izan zen. Hilekorik ez zi-
tzaidan jaitsi. Hura poza!”. Haurdunaldi “oso
ona” zeramakien; baina, zazpi hilabeteko ze-
goela “umea galdu” zuen. “Biontzat oso-go-
gorra izan zen hura”. 

Laguntzarik gabe haurdun geratu zela
ikustean, intseminazioaren bidea probatu
zuten Bilboko Gurutzetako ospitalean, eta

Aurten

bi hirukialdi

izan dira herrian;

azkenekoz hirukiak

jaio zirenetik

hogeitalau urte

pasatu dira

nuela”, adierazi du Illarramendik: “umez bete-
ta, familian, furgoneta batean ibiltzea zen
gure ametsa. Eta, gaur da eguna, esan deza-
keguna, amets hori betetzea lortu dugula”.

Sei urte dira Iban eta Nagore ezkondu zire-
la eta, orain, kolpera familia ugaria dira. Gura-
so izatea erabaki zutenetik, ordea, arantzaz
betetako bidean egin behar izan dute aurre-
ra. Elkarri eskua emanda beti; esperantzarik
inoiz galdu gabe. “Ezin genuen umerik eduki
eta medikuarengana jo genuen laguntza
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Nagore Illarramendi eta Iban Etxezabal, Elene, Lander eta June besoetan dituztela, beraien etxeko egongelan.

haurdun geratu zen Illarramendi. Etxezabalen
esanetan, “tratamendua askoz ere sinplea-
goa” da. Illarramendik kontatzen duenez,
haurdunaldia “oso polita” izan du, baina baita
“gauzak okertzeko beldur handia” ere: “Eko-
grafia eguna baino lau bat egun lehenago
negar batean hasten nintzen. Nire ametsak
han puskatuko ziren beldur nintzen. Drama
bat zen niretzat”. Ekografia egin eta hiru ume
zituela esan zieten. Haurdunaldia arriskutsua
zela eta “umeren bat kendu nahi” zuten gal-
detu zieten. “Guk garbi genuen, hirurekin au-
rrera egin nahi genuela. Amniozintesi proba
egitea ere aholkatu ziguten, baina hiru pol-
tsak zulatzea arriskutsua zela eta ezetz esan
genuen, etorriko zirela etorri behar zuten mo-
duan”. Aurrera egin zuten. 

EErrddiittuu  eettaa  bbii  eegguunneerraa  eezzaagguuttuu
Zesarea bidez atera zizkioten hiru umeak eta
“errekuperaketa gogorraren ondorioz” jaio
eta bi egunera ezagutu zituen seme-alabak,
inkubagailuan egon baitziren. “Ama bezala
oso gogorra da gainontzeko guztiek umeak
ezagutu eta zuk argazkitan ikusi beharra. Es-

kerrak Ibani, lasai egoteko esaten zidan,
ondo zeudela”, adierazi du Illarramendik. 

Naturaltasun osoz hitz egiten dute gaiaz.
“Guk ez dugu inoiz arazorik izan honetaz hitz
egiteko”, dio Etxezabalek: “Guri asko lagun-
du digu gu bezala daudenekin hitz egiteak;
beraiek nola dauden, nora joan diren, zer no-
lako tratamendua egin duten... Finean, sufri-
mendua konpartitzea da eta ikustea bide ho-
rietatik ere haurdun geratzea badagoela”.   

Txikiak etorri direnetik, Nagorek eta Ibanek
ez dute aspertzeko betarik: “Erritmo oso az-
karrean gabiltza: hiru ordutik behin biberoiak
eman, fardelak aldatu eta ahal dugunean
siesta egin. Egia esan uste baino hobeto ari
gara moldatzen. Hirurak oso trankilak dira.
Lana da, baina ez da bider hiru”, dio aitak.

Hirukiak etxera ekarri zituztenean, Illarra-
mendik gogoan du txikiekin izandako pasadi-
zoa: “Beraien gelan umeak jazten ari nintzela,
kontutan ari nintzaien eta ‘aizu, egiozu parre
txiki bat izeba Nagoreri’, atera zitzaidan. Sub-
kontzienteak huts egin eta nereak ez zirela
uste nuen. Neure seme-alabei izeba esanez
ari nintzen eta benetan, haien ama nintzela

konturatzean negar batean hasi nintzen”. 
Bikoteak dioenez beraien amek asko la-

guntzen diete. Etxezabalen esanetan, “bat ez
bada bestea egunero etortzen dira esku bat
botatzera”. “Nire ahizpak ere hirukiak ditu eta,
beraz, esperientzia ez da berria guretzat”, dio
Ilarramendik: “gauzak nola diren ideia egiten
duzu aurretik”. Familiakoak ez ezik, bizilagu-
nak ere “oso ondo portatu” zaizkiela diote. 

Aita eta ama izatea desio eta haurdun ge-
ratzea lortzen ez duten bikote asko dago
gaur egun. Sufrimendu guztiaren gainetik,
“esperantzarik sekula galdu gabe, borrokatu
eta ametsa konplitzea posible” dela adierazi
dute Illarramendik eta Etxezabalek.    

1985-04-01
� � �Hirukiak. Maite, Patxi eta Ane.
� � �Gurasoak. Luis Juaristi eta Marian Azkue.

“Zorabiatuta, negar batean atera
ninduten kontsultatik kanpora”

Bilbora ekografia egitera joan eta hiru ume
espero zituela esan ziotenean Marian Azkue
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� “negar batean, zorabiatuta” kanpora sena-
rrak “helduta” atera behar izan zuen.

Hogeitabost urterekin ezkondu eta zazpi
urte pasa ziren aita eta ama izan ziren arte.
Luis Juaristik kontatzen duenez, “hasieran ez
genuen seme-alabarik eduki nahi. Batera eta
bestera asko bidaiatzen genuen. Gero, nahi
izan genuenean, ez zela etortzen, ez zela
etortzen... Azkenean, Bilbora joan ginen me-
dikuarengana laguntza eske eta belaxe gera-
tu zen Marian haurdun”. 

Hogeitamabi urterekin izan zen ama
Azkue: “Garai hartan oso berandu zen; nire
lagun guztiak hogeitabi-hogeitabost urtera-
ko ezkondu ziren eta segidan umea izan
zuten. Nik, ordea, ikasi egin nuen eta bi urte-
an Ingalaterran egon nintzen bizitzen”.

Haurdunaldia “oso ona” izan zuela dio Az-
kuek: “Medikuek kontrol handiz jarraitu zuten
dena eta sei hilabeteko nengoela lana laga
eta lasai hartzeko aholkatu zidaten. Ezta pen-
tsatu ere erantzun nien, eta lanean segi nuen
dezente denboran”. Erditu baino astebete le-
henago ingresatu zuten Azkue. “Autobusa
ematen zuen”, dio senarrak: “atzetik begiratu-
ta ez zuen ematen haurdun zegoela; zabale-
an ez zen zabaldu, baina aurrera ez zen seku-
la bukatzen”. Azkuek kontatu duenez, 48 kilo
zen eta 72 kilo pisatzera iritsi zen.

Zortzi hilabeterekin jaio ziren Maite, Patxi
eta Ane. 1.400 kg, 2.200 kg eta 1.700 kg pi-
satu zituzten, hurrenez hurren. “Ekografietan
Ane beste biak baino txikiagoa zela esaten zi-
guten. Kontua da, Maite sabelaren behealde-
an zegoela eta desnutrizio handia zuela. Me-
dikuak ez ziren horretaz konturatu eta eska-
pada handia egin zuen. Azkenean urak pus-
katu zituen, bizirik aterako bazen”.   

NNoollaakkoo  jjaaiioottzzaa,,  hhaallaakkoo  iizzaaeerraa
Maite Juaristik kontatzen duenez, duten “iza-
erak garbi erakusten du bakoitza zer ordene-
tan jaio” zen: “Ni izan nintzen kanpora atera-
tzen aurena, beharra nuelako eta hiruretan
mugituena naiz; Patxi jaiotzen bigarrena izan
zen eta izaera ere Ane eta nire tartekoa du.
Ane, berriz, lasaiena da”.   

Inkubagailuan hirurak egon baziren ere,
Maitek “gutxienez” hiru hilabete egin behar-
ko zituela esan zieten medikuek. “Sekulako
indarra zuen, ordea, eta hilabeterako etxean
ziren denak”, dio amak. “Katu txiki bat ematen
zuen. Inkubagailuaren erdian utzi eta lau han-
kan ertz batera joaten zen. Sabelean Patxi
eta Aneren ondoan egonda, babesa bilatu
nahi izaten zuen”, kontatu du hirukien aitak.

Bat-batean, bi lagun izatetik familia ugaria

11.. Juaristi-Azkue familia: Maite, Patxi, Ane, Marian eta Luis. 
22.. Maite, Ane eta Patxi anai-arrebak oporretan ateratako argazki batean.  
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izatera pasatzean, “etxea, kotxea, dena txiki
geratu” zitzaiela dio Marian Azkuek. Hirukiak
izanda, lana hirukoiztu egiten den galdetuta,
berriz, “ezetz” diote: “Ezin zara bakarrik mol-
datu, beti behar genuen norbaiten laguntza,
baina ondo antolatuz gero moldatzen zara.
Jendea izaten genuen beti etxean. Senarra-
ren amak asko lagundu zigun, baita nire ahiz-
pa gazteak ere”.  

Umeen heziketari dagokionean, “haien
etxean zegoena denena zela” dio Azkuek:
“gure etxean sekula ez zen esaten hau nerea
da, baina jolas-parkean ere uste zuten dena
denena zela eta ezin zuten ulertu beste nor-
baiten bizikleta hartzera joan eta hau nerea
da entzutea”.   

Hamazortzi urte arte ikastolan ez ezik,
lagun artean ere elkarrekin ibili izan dira
Maite, Patxi eta Ane. “Gutako batekin sar-
tzen baziren, beste biak azaltzen ziren, ijitoak
bezala defendatzera”, kontatzen du Patxik:
“Hirurok eguna goizetik petralduta hasi eta
Ikastolan ere askotan entzun behar izan dugu
‘hi, etxeko gauzak etxean utzi!’. Batekin hase-
rretzea, hirurekin haserretzea zen”. Azterketa
garaian ere, begiratu hutsarekin jakiten zuten
elkarren berri. “Ahizpa edo anaia ezinean
ikusi eta azkar asko pasatzen genion txuleta
elkarri”, dio Maitek. 

Anaia eta ahizpa hor daudela jakitea
“babes handia” dela dio Anek: “Badakizu
beti hor daudela eta horrek segurtasuna
ematen dizu. Esperientzia berriak bizitzeko
garaian ere babes handia da”.

1970-05-02
� � �Hirukiak. Arantxa, Amaia eta Ixiar.
� � �Gurasoak. Patxi Olabarria eta 
Ixiar Furundarena.

“Negozioarekin jarraitzeko alaba
bat eduki nahi nuen”

Aurretik hiru semeren ama izanda, laugarren-
goa alaba izatea zuen amets Ixiar Furundare-
nak: “Familian Furundarena oinetako denda
genuen, eta etorkizunean negozioarekin ja-
rraituko zuen alaba bat eduki nahi nuen.
Arantzazuko amari promesa egin nion, alaba
bat ematen bazidan, Arantxa jarriko niola
izena”. Neurriz kanpo errezatu zuen, nonbait
Ixiarrek; alaba bat ez, kolpean hiruren espe-
roan geratu baitzen. 

Umeak jaio baino hamaika egun lehenago
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jakin zuen hirukiak zituela, garai hartan ez bai-
tzen ekografiarik eta egiten. “Haurdunaldi
oso txarra pasa nuen eta salda estarlusekin
eta tea limoiarekin, beste ezer ezin nuen
sartu”, kontatzen du Furundarenak. Aurreko
ernaldiekin alderatuta “hura zeharo desber-
dina” zela dio. “Sei hilabeteko nengoela, Va-
lentina Agirre emaginari galdetu nion: ‘nik ez
ote ditut bikiak espero?’. Ezetz erantzun
zidan, bakarra antzematen zidala”. 

Parte oneko ezer ez zuela eta, amak herri-
ko praktikantearengana, Jose Aranbururen-
gana, eraman zuen alaba: “Aztertu ninduen
eta Donostiako mediku batengana mugitu
beharra nuela esan zidan. Hala, Donostiako
Martin doktorearengana joan zen, senarrak
lagunduta. “Auskultatu eta plakak atera zizki-
dan. Berehala deituko zidatela eta itxaronge-
lan egoteko esan zidan. Zain geundela ‘ema-
kume gaixoa, emakume gaixoa” entzuten ge-
nuen. Batenbatek badu disgusturen bat,
esan nion gizonari”. Bitartean, berarengatik
ari ziren medikuak. “Deitu ziguten barrura eta
familiarik ba al nuen galdetu zidaten. Baietz,
hiru seme nituela. Ba, iruditzen zitzaiola
beste hiru zetozela. Sinestu ezinda begiratu
eta esan nion: ‘zer esan duzu?’”.     

Umeetako bat txiki xamarra zela eta igoal
aurrera ez zela aterako esan zioten senarrari.
“Neri, ordea, ez zidaten ezer esan. Segituan
ingresatu beharko nuela esan zidaten, eta nik
ezetz, lehenago etxea antolatu behar nuela”.
Egoskorrean, etxera bueltatu zen. Erditzeko
jarri zenean ere, Donostiara ailegatu zenera-
ko medikuek gurpildun-aulkia atarian pronto

zutela dio Ixiarrek: “Ni ez nintzela han jarriko
esan nien, eta neure kabuz, oinez sartu nin-
tzen ospitalera. Lehengo mentalitatea!”.

SSaannooaakk  aall  ddiirraa??
Maiatzaren 2an jaio ziren Arantxa, Amaia eta
Ixiar, Donostiako San Juan de Dios ospitale-
an. “Erditzeko gelan nengoela, gogoan dut
oheburukoaren gainean gurutzea zegoela
eta behin eta berriz galdetzen niola medikua-
ri ea umeak sanoak ziren. ‘Emakumea, lasai,
zoragarriak dira. Uste dut inkubagailurik ere
ez dela beharko!’, esanaz saiatu zen ni lasai-
tzen”. Hirukiak izan arren, erditze normala
izan zuen, ez zuten zesarearik egin beharrik
izan. 3.500 kg, 2.950 kg eta 2.500 kg pisatu
zituzten Arantxak, Amaiak eta Ixiarrek. 

Hirukiei bularrik ez emateko aholkatu zion
medikuak Ixiarri. “Esnea mozteko bi injekzio
jarri behar izan zizkidaten”. Lau hilabete bete
arte farmaziatik erositako esne hautsarekin
elikatu zituen alabak eta “ederki irabazi” zute-
la adierazi du. “Gastua eta lana handia zen.
Orduan ez zegoen gaur egungo fardelik eta
gasak erabiltzen genituen, zikindu ahala gar-
bitu, lehortu eta berriz erabiltzeko”. Familian
jende-mordoa izanda, nekea arintze aldera
neska gazte bat hartu zuen Furundarenak.
Hirukiak “oso txintxoak” izan direla dio: “Goi-
zeko bostetan goseak esnatzen zen Ixiar; or-
dura arte, lo egiten zuten. Jaiki, biberoia bero-
tu eta Ixiarri ematen nion aurrena, beste biek
zain egon behar izaten zuten”.

Senarraren anaia Juliok neurrira egindako
kotxe-kapota ekarri zien, hiru neskak elkarre-
kin paseatu zezaten. “Kozkortu zirenean,
egun guztia kalean pasatzen zuten, eliz ata-
rian jolasean”. 

Arantxa, Ixiar eta Amaia Olabarriak adierazi
dutenez, “oso mimatuak” izan dira etxean.
Hirukietako baten, Arantxaren, esanetan,
“neska koskorrak ginela, hiru anaia zaharrak
eskolara joaterako orraztu egiten gintuzten”.
Euria ari zuen egunetan, berriz, aterkiarekin
Iñigo anaia eskolara bila joaten zitzaiela ere
ondo gogoan dute. Etxean sei seme-alaba
izanagatik “sekula ezer” ez zitzaie falta izan
adierazi dute.�
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11.. Ixiar Furundarena bere alaba hirukiekin: Amaia, Ixiar eta Arantxarekin. 
22.. Arantxa, Ixiar eta Amaia ahizpak, osaba Julio Olabarriak oparitutako kotxe-kapotan. 



Bizi hobea, berria
Besteei laguntzeak dakarren sentipen ona bilatu 
eta horren alde lan egiteko asmoa dute ‘Nava Jeevan-
Bizi berria’ elkarteko kideek. � Nekane Zinkunegi

K alkutara (India)
egindako bidaia batean bizitako esperien-
tziak bihotza hunkitu eta, lagundu beharraren
sentimenduak bultzata, Indiako umezurzte-
gietan gaixorik dauden bost haurren trata-
mendurako diru-laguntzak ahalbidetzea du
helburu Azpeitiko, Zumaiako eta Debako
hainbat lagunek osaturiko elkarteak. Filoso-
fia honen nondik norakoaz galdetuta, hona-
koa erantzun du Kalkutan esperientzia nahi-
ko hunkigarria bizi izan zuen Iurre Eizagirrek:
“Nire mutilak, Igorrek, Indiara lanera joan be-
harra izan zuen eta, bitartean, Madre Teresa
de Calcuta Gobernuz Kanpoko Erakundean
ibili nintzen lanean hiru urtean zehar. Garai
horretan haur bat, Vidya, adoptatu genuen”.  

Dirudienez, umezurztegi horretan talase-
mia deituriko odoleko gaitza pairatzen dute
hainbat haurrek. Hain zuzen ere, umezurztegi
horretako arduradunarekin kontaktuan egon
ziren adopzioaren inguruko tramiteetan-eta.
Gaixotasunari dagokionez, odolaren subs-
tantzien desorekan oinarritzen dela esan dai-
teke. Hemoglobinaren ohiz kanpoko ekoiz-
pena dela eta, globulu gutxiago sortu eta
gehiegi suntsitzen omen dira. Vanesa Cerra-
jerok adierazi duenez, honek, “nekea, arnasa
hartzeko zailtasunak, ahultasuna...” dakartza.
Bego Artolaren hitzetan, “gaixotasuna ez da
Indiako kasu isolatua. Zerbait hereditarioa
da, baina herrialde batzuetan gehiago naba-
ritzen da”. Eta honen aurrean Karmele Pratek

honakoa gaineratu du: “azkenean, arazoa ez
da Talasemia soilik, zenbait kasutan, GIB po-
sitiboa edota HIESArekin elkartzen baita”.
Talasemia pairatzen duten bi haurrez gain,
HIESArekin gaixorik dauden beste hiru har-
tzen dituzte kontuan haseran aipaturiko bos-
kote horretan. 

BBiiddaaiiaattiikk  hhuunnkkiittuuttaa
Esan bezala, Iurre eta bere bikotekidea In-
dian izan ostean nahiko hunkituta etorri ziren
ikusitakoarekin. “Barrutik, bizi izan ostean, la-
gundu beharra sentitzen nuen eta egun el-
karteko kide diren gainerakoei haurren egoe-
raren berri eman nien” aipatzen du. Honen
ostean, euretako beste hainbat ere Indian
izan ziren eta Artolak egoera bertatik bizitzea
oso ezberdina dela esan du: “hemendik ar-
gazkiak eta irudiak ikus ditzakezu, baina
behin bertara joanda, kalean bertatik bertara
ikusteak zirrara eragiten du, egia esan”.
Pedro Luengok ere, honen inguran “bertan
egonda bizi izateak, txip aldaketa” dakarrela
dio. Eta behin egoera bertatik ezagututa, la-
guntzeko zerbait egin zezaketela otu zitzaien
eta horretan dihardute orain. 

Horretarako, ISSA elkartearekin dihardute
lanean. Rebekak, Iurreren ahizpak, esan due-
nez, “umezurztegien kudeaketaz arduratzen
den elkarte bat da” eta eurei, elkartearen eta
diru-laguntzak emateko prest leudekeenen
arteko bitartekaritza egitea dagokie. Bestal-
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11.. Joy, bost urte. 22.. Mampi, bost urte. 
33.. Tathagata, sei urte. 44.. Prasanjit, 
zazpi urte. 55.. Manasi, hamar urte. 



Goian, ezkerretik eskuinera: Esti eta Iratxe Korta ahizpak, Bego Artola, Iurre Eizagirre eta Pedro Luengo azpeitiarra. Behean, ezkerretik eskuinera: Rebeka

Eizagirre, Belen Rodrigez, Karmele Prat eta Vanesa Cerrajero.� � �

de, Cerrajeroren esanetan, biltzen hasi ziren
garaian, “elkarteko estatutuen zehaztapenak
eta paper-kontuak argitzea” zegokien lehe-
nik. Behin hori martxan jarrita, “kanpora begi-
rako lanketan murgiltzeko beharra” ikusi
zuten. Eta horretara datoz Karmele Pratek
gaineraturiko lehen bi ekimenak: “Abendua-
ren 19an, Zumaian izango den ekimen bat
gure filosofiaren babesle izango da hasteko.
Bestetik, Santo Tomas egunean, Azpeitian
postutxo bat jarri nahi dugu, jende asko ibil-
tzen dela aprobetxatuz, gure asmoak ezagu-
tzera emateko eta jendea laguntza ekonomi-
koa ematera animatzeko”. Cerrajerok adiera-
zi duenez, “ez da Santo Tomas eguneko
ohiko postua izango, jertseak, kamisetak eta
gisako materiala izango dugu guk salgai eta
baita interesa duenari azalpenak emateko
prestutasuna ere soberan”.

Talasemia tratatzeko, “hileroko odol-trans-
fusioak” erabiltzen direla adierazi dute. Luen-
gok honakoa dio: “tratamendu hori gauzatze-
ko diru-laguntzak ezinbestekoak dira, eta
gaur egun ere zenbaiti tratamendu aurrera
ematea posible duten arren, diru-laguntzak
gehituz gero, askoz errazagoa litzateke. Izan
ere, hilero odol-transfusioen beharra dute”.

� � �“Tratamendua gauzatzeko diru-laguntzak ezinbestekoak
dira; izan ere, hilero odol-transfusioen beharra dute”

PEDRO LUENGO Nava Jeevan elkarteko kidea

Momentuz, euren hasierako helburua jendea
kontzientziatu eta hilean 5 euro ematera ani-
matzea da. Rebeka Eizagirrek bere aldetik,
haur bakoitzak izan ditzakeen gastuen ingu-
ruan hitz egin du: “Talasemiaz gaixorik dau-
denen kasuan, hileroko odol-transfusioeta-
rako 120 euro behar dituzte”. HIESAren ka-
suan tratamendua, 72 euro kostako litzateke
hilean. Kasu horietan, toki berezituetako
egonaldia ere ordaindu behar baita.

BBoosstt  eeuurrookkoo  hhaarrppiiddeettzzaakk
Hala bada, umezurztegian gaixorik dauden
bost haurrentzat laguntza ekonomikoa lortu
nahi dute. Talasemia pairatzen dutenak, Tat-
hagata eta Prasanjit mutikoak lirateke, sei
eta zazpi urtekoak, hurrenez hurren. HIESA
dutenen kasuan, Mampi bost urteko neska-
toa, Manasi hamar urtekoa, neska hau ere,
eta Joy bost urteko mutikoa dira. Nava Jee-
van elkarteko kideen helburua, haur hauen
tratamenduak errazago ziurtatzeko dirua bil-
tzea da. Hargatik, jendeari Indiako umezurz-
tegietan dagoen egoeraz hitz egin nahi diote
eta harpidetza gisako metodoak baliatuz, hi-
lean bost euro ematera animatu. “Azken fine-
an, haur hauen bizi-kalitatea hobetzen eta

bizi-itxaropena luzatzen arituko da laguntzen
duen edonor” diote denek.

Jendartean kontu honek duen oihartzunaz
berriz, “oso zabalduta ez dagoen” zerbait
dela diote. Oraingoz behintzat, “ingurukoek
eta gertukoek baino ez dute honen berri” dio
Bego Artolak. Hargatik, Santo Tomas egune-
an Azpeitian postutxo bat izatea inflexio
puntu garrantzitsua delakoan dago Luengo:
“Jendearekin lehen kontaktua lortzeko behin-
tzat baliagarria izango da, eta gerora, kon-
promezu zehatzak lortu ahal izateko ezagu-
nengana, denda txikietara... jotzea etorriko
zaigu”.

Hala ere, laguntza ekonomikoa ematera
animatzen den jendea, xehetasun guztien ja-
kitun izan dadin saiatuko direla azpimarratu
dute. Azken finean, jende horrek ez baitu
haurrekin kontaktu zuzenik mantentzeko au-
kerarik izango. Eta esker on gisa, "haurren
egoeraren eta bilakaeraren inguruko txoste-
nak egitea eta eurei zuzentzea" dagokiela
adierazi dute. 

Amaitzeko beraz, Zumaiako zein Azpeitiko
ekimenetan parte hartzeko deia luzatu dute
Nava Jeevan-Bizi Berria elkartetik. Ezer gutxi-
rekin, Indiako hainbat haurren bizitza alda-
tzea lor daitekeelako. Iurre Eizagirrek zioen
gisan: "Badute nahikoa umezurztegian egon
beharrarekin, gainera, gaixotasuna jasan eta
gainerako haurrek normaltasunez egin ditza-
keten eguneroko gauzei, txoko batetik begira
egoteko".�
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� � � � � � � � � � � � � � � �jaione unanue� � � � � �leire goenaga� � � � � � � � � � � � � � � �
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Leire Goenaga. Ez dun giro
Euskal Herrian!
Jaione Unanue. Espainia eta Frantzia alde-
tik gogor ari ditun erasotzen, gaueko ordu txi-
kietan batez ere.
Leire. Zerbaitegatik zauden egonezinik eta
urduri, asko dutelako galtzeko agian?
Jaione. Dena dun delitua, kolaborazioa, go-
ratzarrea, pertenentzia... Baina, zein dun be-
netako delitua?
Leire. Hemen delitu bakarra Euskal Herria
askapenerako bidean jartzea dun, honi zio-
ten nonbait neurtu ezineko beldurra. Horre-
gatik zagon horrelako eraso zaparrada. 
Jaione. Hainbeste aldiz entzundako udazke-
nera iritsi gaitun, denen gustukoa ez itxuraz,
eta pasatuko gaitun negura ere. Baina ez
dinat udaberri gabeko urterik ezagutzen.

AAbbeenndduuaa  aauuzziitteeggiiaann
Leire. Espainiako indar armatuak Azpeitian
ere izan ditun bisitan. Eta saiatu ditun gazte
bat heurekin eramaten. Eutsi gogor!
Jaione. Bai, ez dun ez lehenengo aldia. Eta
azkena balitz hobe.
Leire. Azkenean uste baino lehenago jarri
behar dinagu Madrilera begira. 
Jaione. Bai, lehen ere abendua konpleto za-
gonan, epaiketaz beteta.
Leire. Hainbat herritar Madrilgo Auzitegi
Nazionaleko itxaron zerrendan ageri ditun
eta. Hik ere tamalez ondo ezagutzen dun.
Jaione. Egia esan ‘con estrella’ jaiotakoa
naun. Inkomunikazio egoera bizi gabe iritsi
nindunan bertara nire kabuz. Gutxi batzuek
bakarrik esan dezakete hori. 
Leire. Maiderri eman zioten zita, sei urte eta
gero. Abenduaren 9an hasiko dun epaiketa. 

Etsaiaren egonezina

Jaione. Egunkaria-ko kideek ere abendua-
ren 15erako diten txanda emana.
Leire. Udalbiltzako lagunei iritsiko omen
zaien hurrengoa, tartean Mireni. 
Jaione. Eta non ditun eskubide guztiak guz-
tiontzat esanez dabiltzan guzti horiek?
Leire. Denok ez dinagu berdin ulertuko es-
kubide hitza. Edo guztiontzat ordez batzuen-
tzat izan beharko luke zenbaiten lemak. 
Jaione. Badinagu gabon hauetarako Olen-
tzerori zer eskatua.
Leire. Beno. Batzuk behintzat erantzungo
dinagu. Abenduaren 12an herrian badinagu
horretarako zita.
Jaione. Hala ere ezinbestekoa dun lanean
jarraitzea. Hori dun erantzunik onena.�

���JAIONE. “Dena dun delitua,
kolaborazioa (...) Baina, zein
dun benetako delitua?”

� � �LEIRE. “Delitu bakarra
Euskal Herria askapenerako
bidean jartzea dun”
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Lau egun, lau proiekzio
Abenduaren 15etik 18ra Mendi Astea antolatu du Lagun Onak mendi
elkarteak. Lau proiekzio eskainiko dituzte eta herriko eta kanpoko
hainbat mendizale ariko dira hizlari. � Ainitze Agirrezabala

Aurten ere, San Tomas egu-
naren aurret ik antolatu dute
Mendi Astea Lagun Onak Mendi
Bazkunakoek. Hilaren 15etik
18ra bitartean lau emanaldi izan-
go dira, guzt iak Lagun Onak
Mendi Bazkunaren Elkartean.

Pirinioetako negu zemarkaldia
emanaldiarekin abiatuko dute ur-
teko bigarren Mendi Astea. Ritxar
Manovel ariko da hizlari (20:30).

Hilaren 16an, Zenbat eskala-
da, Kirgiztango granitozko hor-
metan proiekzioa ikusi ahalko da,
Igor Mendizabalekin (20:30).

Ostegunean, ordu berean,
Hego Amerika tandem batean
proiekzioa eskainiko dute. Hizla-
riak Eneko Etxebarrieta eta Miyu-
ki Okabe izango dira.

Azkenen proiekzioan, aben-
duaren 18an, bi azpeitiarrek, Josu
Sansebastianek eta Pedro Mari

� � �DDAATTUUAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Zer. Mendi Astea.
� � �Eguna. Abenduak 15etik
18ra (asteartetik ostiralera).
� � �Ordua. 20:30/21:00
� � �Tokia. Lagun Onak M.B.
Elkartean. � � �Antolatzailea.
Lagun Onak M.B. eta
Azpeitiko Udala.

Aizpuru Txepetxa-k, hartuko dute
parte. Azpeitiko XIX. Helduen ibi-
laldi neurtua 09 emanaldia eskai-
niko dute 21:00etan hasita.

UUrrtteekkoo  bbaattzzaarrrraa  eettaa  aaffaarriiaa
Mendi Astearekin bukatzeko,
abenduaren 19an, larunbatean,
bazkideek urteko batzar nagusia
egingo dute, elkartean bertan.
Ondoren, afariaz gozatuko dute
bertan bildutakoek.�

���MMEENNDDII  AASSTTEEAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

4proiekzio emanaldi. Lau egunetan lau emanaldi ikusteko
aukera izango da, eta guztira, sei hizlari ariko dira.

2azpeitiar. Hilaren 18ko proiekzioan bi herritarrek hartuko dute
parte: Josu Sansebastianek eta Pedro Mari Aizpuru ‘Txepetxa’-k.�

1Txapelen
omenezko jaialdia
Sei bertsolari entzuteko aukera
izango da: Jon Maia, Aitor
Mendiluze, Unai Iturriaga, Amets
Arzallus, Uxue Alberdi eta
Eneritz Arzallus. Jokin Urangak
egingo ditu gai-jartzaile lanak.
� � �Eguna. Abenduak 18
(ostirala). � � �Ordua. 22:30
� � �Tokia. Izarraitz pilotalekua.
� � �Antolatzailea. Erniarraitz eta
Lanku.

2Betagarriren
kontzertua
Herriko tabernariek antolatuta,
Gasteizko Betagarri musika
taldearen eskutik ska eta rock
doinuekin dantzatzeko parada
izango da.
� � �Eguna. Abenduak 19
(larunbata). � � �Ordua. 22:00
� � �Tokia. Plaza.
� � �Antolatzailea. Azpeitiko
Udala.

3San Silbestre
lasterketa
Urtea ondo bukatu asmoz, adin
guztietako herritarrei
zuzendutako lasterketa egingo
da, urte zahar egunean. Herri
barruko zirkuitoan egingo da
eta 8,3 kilometroko luzera
izango du ibilbideak.   
� � �Eguna. Abenduak 31
(osteguna). � � �Ordua. 10:30
(eskola-umeena) 12:00
(lasterketa nagusia). � � �Irteera
eta helmuga. Plaza.
� � �Antolatzailea. Azkoitia-
Azpeitia Xeye Atletismo Taldea
eta Azpeitiko udala.�

���BBEESSTTEERRIIKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Azpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.com/agenda Azpeitiko XIX.Helduen ibilaldi neurtua 09 emanaldiko argazki bat. � � �Josu San Sebastian



Uztarria ere ‘Facebook’-en
Uztarriak badu bere kontua ‘Facebook’-en. Mezuak idatzi, albisteen
gaineko iruzkinak egin eta argazkiak eta bideoak igotzeko aukera
eskaintzen du. Egin zaitez zu ere Uztarriaren lagun! � Ainitze Agirrezabala

Uztarriak ere sortu du bere
kontua Interneteko Facebook
orrian: Uztarria Azpeitiko Herri
Ataria. 

Taldekide guztiei mezuak idaz-
teko aukera eskaintzeaz gain,
bertan argitaratutako albisteak
irakurri eta haien gaineko iruzki-
nak egiteko ere tresna baliagarria
da. Aukera horiez aparte, Uzta-
rriako hormara argazkiak zuze-
nean igo eta bideoak gehi-
tzeko aukera dago. Gertaka-
rien agenda bat ere badago.  

Modan dagoen Internete-
ko sare soziala da Facebook.
Etorkizunean potentzialtasun
handieneko web aplikazioa
izango dela esan daiteke. 

Beraz, egin zaitez zu ere Uzta-
rriaren lagun!� Uztarriaren Facebook-eko kontua.

� � �Albisteak irakurri
eta haien gaineko
iruzkinak egiteko
tresna baliagarria da

www.uztarria.com
azpeitiko ataiye

� � �eguneko albisteak � � �irakurleen erantzunak � � �eguneko argazkia � � �bideoak � � �blogak � � �inkesta � � �agenda � � �bitxikeriak 
� � �‘azpeitia’ atala: zerbitzu publikoen ordutegia, autobusen ordutegia, telefono zenbakiak, euskara atala, farmaziak, festak,

hauteskunde denetako emaitzak, geografia, panoramikak, herriko taldeak, liburuak osorik... � � �uztarria herri aldizkari denak; 
PDF formatoan ere bai � � �eguneko efemerideak � � �gida komertziala... 

� � �sartu sarean, eta hartu parte � � �egunero 77..000000 orrialderen bisita

uztarria.com  � � � � � � � � � jakiteko 29

� � �EEFFEEMMEERRIIDDEEAAKK� � � � � � � � � � �

1793
Soroetan lapurretak. Herritar
guztiei gauez herritik ateratzea
debekatu zitzaien. Agindua
betetzen ez zuenari lapurretaren
erantzukizuna egotziko zitzaion.

1854
Inprimategia zabaltzeko
baimena. Inprenta irekitzeko
baimena eman zion Pablo
Martinezi Gobernadoreak. 

� � �BBIIDDEEOOAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Autodefentsarako deia.�

� Iturria: Azpeitiko efemerideak.

Herria historian zehar liburua.
� � �Egilea: Imanol Elias Odriozola.
� � �Argitaratzailea: Uztarria Kultur
Koordinakundea.�

���IINNKKEESSTTAA� � �

Hartuko al duzu A/H1N
gripearen txertoa?

XBai. %3,23.
Ez. %93,55.

Agian. %3,23.
� � �Oraingo  galdera. Euskal
Herriko Bertso Txapelketako

finalera joango zar?



� � �HHIITTZZ  GGEEZZIIDDUUNNAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
Egilea:
Luma

� � �HHIIZZKKII  ZZOOPPAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Ugaztun
haragijalea

Herri baxe-
nabartarra

Urrikiak

Elizaren
atala

Landare
mota

Nafarroako
ibaia

Longidako
auzoa

*
IRUDIAN

Beste mo-
du bateko

Hezteko
erak

Detekta-
gailu

Amerikako
laku handia

Donostiako
futbol taldea

Behiaren
arbaso

Giltzak

Urrea

Baretu,
bigundu

Ditxolari

Erreakzio
kimikoen

adierazpen
grafikoak

Minberatua

Berme,
bahi

Izotz,
horma

Hurritzaren
fruitu

Kontso-
nantea

Eguzkia

Baratze

Zuberoako
mendia

Antzinako
lurraldea

Uranioa

Sehaska

Kontso.
bustia

* Bizkaiko hiriburua

Inausleak

Aurki itzazu hizki zopa honetan irudiotako elementuen izenak, denak neguarekin estu lotuak

T O S E P U I Z E H B I

O K E K N D Z I R O E N

I A K A T E I P O S R D

H I A T S A S U K I O U

A D U O K A I U T Z K E

E R A B K N L K I N I H

S E U T A A R E A I A L

T Z P U R D T E N T E A

G T I R A T E I O N U Z

N L U S T X A L R H B I

I A Z N I A T K A U E P

K G U I A N X B K D E Z

N O D R O O A A A P I A

R L B U F A N D A U Z T



� � �SSOOLLUUZZIIOOAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

HITZ GEZIDUNAK

HIZKI ZOPA

� � �ARGAZKI LEHIAKETAN ERANTZUTEKO EPEA. Abenduak 18 (ostirala) � � �NORA BIDALI ZURE

ERANTZUNA. Perez Arregi plaza 1, behea. Azpeitia � � � IRABAZLEARI SARIA. Larchago upategiko ardoak

� � �PARTE HARTZEKO BALDINTZA. Uztarria Komunikazio Taldean bazkide izan behar da

� � �ZER DAGO SOBERAN//////ZER DAGO FALTAN.

� � �ZURE IZEN-ABIZENAK � � �TELEFONO ZENBAKIA

� � �ZZEERR  DDAAGGOO  SSOOBBEERRAANN,,  ZZEERR  FFAALLTTAANN??� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �UUZZTTAARRRRIIAARREENN  AABBEENNDDUUKKOO  AARRGGAAZZKKII  LLEEHHIIAAKKEETTAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ZER DAGO SOBERAN, ZER FALTAN? ESTALPEA MOTZAGOA DA IRABAZLEA

Olatz Lasa Uztarriako bazkidea

izan da lehiaketako 112. irabazlea.

Larchago upategiko ardo sorta

irabazi du sari gisa. 

Argazkian, Olatz Lasa, 

saria eskuetan duela.

lehiaketa  � � � � � � � � � jakiteko 31
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IZURAAZME

�ERRUKIAK

�L�ALOE�ORTU

BILBO�ALATUA

�BESTELAKO�Z

HEZIERAK�LEI

�RADAR�OHAKO

ERIE�ETRURIA

�INAUSTARIAK

TOSEPUIZEHBI

OKEKNDZIROEN

IAKATEIPOSRD

HIATSASUKIOU

ADUOKAIUTZKE

ERABKNLKINIH

SEUTAAREAIAL

TZPURDTENTEA

GTIRATEIONUZ

NLUSTXALRHBI

IAZNIATKAUEP

KGUIANXBKDEZ

NODROOAAAPIA

RLBUFANDAUZT



JOKIN URANGA bertsolaria

11.. Bertsolari bat?
Joxe Agirre.
22.. Kanturako laguna?
Amets Arzallus.
33.. Txapelketak ematen
al dizu inbidiarik?
‘Ño! kantatuko nikek ba’,
esaten dut. Uste baino
gehiago ari naiz gozatzen.

44.. Nork nahi duzu
txapelketa irabaztea?
Onenak.
55.. Nork irabaziko du?
Lujanbiok edo Egañak.
66.. Harrobi ona al dago
herrian?
Bai. Denak emanda
gabiltza Erniarraitzen. 

Giharreko ahuldadea indar faltari esaten zaio.
Gure organismoak 501 muskulu ditu. Orohar, indar
falta gaixotasun sistemikoengatik sortzen da: ner-
bioena edo zirkulazio-aparatuarena, baina denetik
izaten da. Batzutan diagnostikoa oso zaila izaten
da, traumatismoek, diabeteak, bitamina ezak edo
beste mila arazok sortu dezakete eta. Gaur egun,
ekografoa edo erresonantzia magnetikoa laguntzai-
le baliotsuak dira diagnostikoa egiteko garaian.  

Ez dugu ahaztu behar, askotan jatorria genetikoa
dela, nahiz eta, beharbada, jubilatzeko garaia heldu
arte, sintomarik ez azaldu; horrela gertatzen da poli-
mialgia reumatikoa eta miastenia gravis kasuetan.

Askotan, tratamendu egokia eta arrakastatsua
aurkitzen da, baina beste batzutan, baliabiderik
gabe aurkitzen dira sendagileak. Kasu horietarako
gogora datorkit ondorengo esaldia: Sendagileak
gutxitan sendatzen du, arindu dezentetan, baina
beti kontsolatu egin behar du.

Azken urteetan, gizakion genomari buruz aurrera-
penak izan dira eta espero dugu hamar urteren bu-
ruan gai hauetaz jakintsuak izango garela eta gaixo-
tasun hauek, denak ez bada gehienak, saihestuko
ditugula. Hori bai, denok dakigu zer egin
behar den gaixotasunaren jatorria taba-
koa, alkohola edo botikak direnean.�

���� � � � � � � � � � �julian bereziartua� � �

Giharreko nekea

77.. Justua al da
txapelketa?
Ez. Eguna, gaia, kanturako
laguna... Norbere gain ez
dauden kanpoko faktore
asko daude. 
88.. BEC-era bai?
Bai, lanera seguruenik.�

� Ainitze Agirrezabala
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Amari
ezin ezetz esan

Urrestillako elizan 31 urte
daramatza organoa jotzen.
Ateo batentzat marka
ederra. Erronka berria ere

badu: margotzen ikastea.
��Mailo Oiarzabal

Idazle eta kazetari bezala da batik
bat ezaguna Pako Aristi (Urrestilla, 1963).
Musikari ere bada, ordea. Urrestillan, behin-
tzat, elizako organo-jotzailearena da askok
eta askok Aristiren curriculumean lehendabi-
ziko tokian jarriko luketena. Ondo arrazoituta-
ko erantzuna da, 31 urte baitira Jaunaren Gi-
zakundearen parrokiko elizkizunetan orga-
noa jotzen hasi zela.

Hasi, eta gaur arte jarraitu, ia etenik gabe.
Uztekotan egon dela aitortzen du, “askotan,
batez ere gaztea nintzela. 20-25 urterekin

mezaz galdetu zionean, organo musikarik
gabe eman zen mezaz, “triste, moteil, harriak
ere negar egingo likek”, esan zion amak. “Eta
grazia egin zidan esaldi horrek; hain tristea
iruditu zitzaion, musikarik gabe”, dio Aristik.

Elizkizunetan parte-hartzearena fedeak
eragiten dionik ezin esan, behintzat. Ateoa
da Aristi eta mezak ere, bere horretan, ez
zaizkio gustatzen. “Akartonatuta” gelditu den
zeremonia da meza Aristiren aburuz, “Eliza
bera gelditu den bezala, gizarte honen aurre-
an. Normala da umeek alergia edukitzea ho-

parranda egiten duzu, gaupasak...”. Baina...:
“Gure amak beti, ‘segitu ezak, ez zaik ezer
kostatzen’, esaten dit. Badakizu, ama bati
ezetz esatea kostatu egiten da; batzuetan
esan behar zaio, arrazoirik ez daukanean,
baina kostatu egiten da”.

Hainbeste urteren buruan fin-fin eustearen
arrazoietan sakonduz, “harreman afektiboa”
eta “historia sentimentala” aipatzen ditu. Eta
amaren hitzak, berriro. Pako kanpoan tokatu
zeneko asteburu baten ondoren amak esan
zion esaldia du gogoan. Igande hartako

jakiteko � � � � � � � � � bestaldetik: pako aristi34



rrelako gauza bati, ilunpeko mundu horri:
dena da beldurra, dena da bekatua, dena da
barkamena eskatzea”.

MMaaiissuuaa  eettaa  iittzzaallaa
Umeak apenas joaten diren mezetara; ezta
korura ere, Urrestillan Aristi eta bere belau-
naldiko hainbat mutil koskorrek solfeoa ikasi
eta tiple moduan kantatzen ikasi zuten tokira.
Pakoren abizen bera zuen gizonak, Donato
Aristik, erakusten zien tipleei. Hura zen
Urrestillako organo-jotzailea, hark erakutsi
zion Pakori, bost urtez, eta lekukoa utzi zion
gero, ofizio-afizioan.

Organoarenganako hurbilketa “halako ba-
rruko bultzada batek” eragin ziola azaltzen du
Aristik: “Gustatu egiten zitzaidan, batez ere
traste hark ateratzen zuen zarata; gauza in-
presionante bat da”. Pako berak eskatu zion
erakusteko Donatori, etxean ezer esan aurre-
tik; eskolak hartzen hasi eta astebetera esan
zuela dio. Gaur egungo joerarekin alderatzen
du, “aldrebes” izan zela nabarmentzeko:
“Gaur egun etxean bultzatzen dituzte umeak
hau eta bestea ikastera. Niri, aldrebes, inork
ez zidan ezer esan, ni neuri okurrituta hasi
nintzen. Eta, iruditzen zait bizitzan, luzarora,
ondoen funtzionatzen duten gauzak direla
zuk zeuk, zeure kasa, hasten dituzun horiek”.
Maisu izan zuen Donato Aristirekiko hitz onak
ditu. Bost urtez “egunero-egunero” erakus-
ten jardun eta”sekula pezeta bat ez” ziola ko-
bratu nabarmentzen du. Ordainketa sinboli-
koa “txanpain botila bat eta mazapan kaxa
bat edo bi” izaten ziren, gabonetan.

Organoa jotzen ikastea Donato Aristiri zor
badio, beste zor bat-edo baduela pentsatzen
du Pako Aristik, “izenetik hasita”. Bera jaio
zen urte berean hil zen Pako Gurrutxaga; mu-
sikaria, Azpeitiko Bandaren zuzendaria,

osaba zuen, tia Feliren gizona. Alargundu on-
doren, Feli Aristitarren etxera joan zen bizi-
tzera. “Ni tiarekin jarri ninduten, lotan. Eta
pianoa jotzen ikasi nuen, tio Pakok bezala. Ni
orain bizi naiz tio Pako eta tia Feli bizi izan
ziren etxean bertan. Orduan, ematen du
pixka bat segitu dudala Pakoren bidea,
ezta?”, kontatzen du.

Organoa jotzen jarraitzen du Pako Aristik,
baina bestelako musika jardunak –hainbat
tresna daki jotzen– “poliki-poliki uzten” ari da.
“Orain beste grina bat sartu zait eta da mar-
gotzen ikastea”, dio. Arte horri lotutako libu-
ruak irakurriz eta marrazten ikasiz hasi da, eta
gerora badu asmo bat: “Pintore bat badau-
kat, laguna dudana, Lesakan; egunen batean
joango naiz harengana bi hilabete pasatzera,
bere estudioan, eta margotzen ikasiko dut,
edo behintzat oinarri bat ikasiko dut”. Berpiz-
kundeko gizonen bidetik.�

���Urrestillan inoiz mezetan izan denak
badaki, ofertorioan ‘Yesterday’ edo meza
irteeran Realaren himnoa berdin-berdin
entzun ditzakela. Musika sakroarekin
tartekatuta, musika herrikoia. Hori Pako
Aristiren ekarpena da, herrikoentzat ohiko
zerbait, baina kanpokoentzat harrigarria.
Organoarekin denetarik jo izan du elizan
–kontzertua ere eman zuen behin, 20
urterekin–. Eta bi kantuk bakarrik,
‘Gernikako Arbola’-k eta ‘Ieup Lala’-k
(Carreroren kantua), sortu dizkiote arazoak.
Orain dela 30 urte inguru. Aurrena herriko
emakume batek eskatuta jo zuen;
bigarrena, bere kabuz erabaki zuen jotzea.
Bietan jaso zuen apaizaren ‘tokea’, baina
bigarrena bakarrik debekatu zioten.
“Debekatu didaten bakarra horixe izan da”.

Denetarik... ia

11.. Urrestillako koruko organoa
jotzen. Hortxe ikasi zuen
instrumentua menperatzen. 22..

Herritik kanpo ere jo izan du, eta
gaztetatik. Sopelan hartutako
irudia da hau. 33.. Bentazaharreko
Mutiko Alaiekin, gaita jotzen.
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TOKI PUBLIKOAK

Udaletxea 15 72 00

Udaltzaingoa  15 13 13

Suhiltzaileak 112

Azpeitia Lantzen  15 71 83

Iraurgi Lantzen 85 11 00

Nekazal Bulegoa 81 24 85

Iturritxiki Ludoteka 15 11 79

Zapo Txoko / GIB 15 71 61

INEM 15 04 02

Kiroldegia 81 30 69

Igerilekua 81 41 21

Ertzaintza-Azkoitia           0837 80

Aitonena I 81 51 71

Aitonena II 81 23 89

Epaitegia 02 51 91

Ingurumen Etxea 81 24 48

OSASUNA

Anbulatorioa 0254 00

Anbulator. larrialdiak 02 54 01

Eguneko zentroa 15 74 96

Asepeyo 8144 00

Gurutze Gorria 85 32 97

DYA-Donostia 46 46 22

KOMUNIKABIDEAK

Uztarria 15 03 58

Hitza (Azpeitia) 81 38 41

Hitza (Zarautz) 8900 17

Azpeitian Zer? 81 11 00

Berria                                      943 30 40 30

Gara                                           943 31 69 99

Noticias (berriemailea)   687 60 50 06

DV (berriemailea)  610 81 29 12

Argia                                           943 37 15 45

Nabarra                                   948 22 71 25

Arrate Irratia (berriemailea) 81 26 32

Loiola Herri Irratia 81 44 58

Euskadi Irratia             943 01 23 00

Erlo Telebista (Azpeitia) 81 53 35

Izarraitz Telebista 85 13 05

ETB                                               943 01 17 05

ALDERDI POLITIKOAK

EAJ 81 55 70

Hautetsi Independentistak 15 72 00

EA 81 00 11

EB-Aralar 15 72 00

SINDIKATUAK

ELA 81 34 46

LAB 15 13 56

EHNE 81 39 28

KULTURA-EUSKARA

Euskara Patronatoa 81 45 18

Udal Euskaltegia 81 19 47

AEK 15 10 89

EHE 15 10 89

Udal Liburutegia  15 71 95

Loiolako Liburutegia 8165 08

Kontseilua                          943 59 12 00

Bai Euskarari                  902 43 00 26

IKASTETXEAK

Iraurgi 81 02 10

Iraurgi (Betharram) 81 16 68

Iraurgi (Milagrosa) 8163 80

Iraurgi (Jesuitinak) 81 22 49

Ikasberri 15 12 46

Karmelo Etxegarai 81 26 97

Urola BHI 15 02 28

BESTERIK

UGLE (Urolako gay-lesbian.) 273 posta 

Xoxoteko aterpea 58 10 07

Eregi Euskara-Komunikazio Zerbitzuak

943 08 06 88

� � �TTEELLEEFFOONNOO  ZZEENNBBAAKKIIAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

UDALETXEA � � �Asteguna:  09:00-13:30 � � �Larunbata:  09:00-13:00   UDALTZAINGOA � � �Egun osoz

irekita egoten da   ANBULATEGIA� � �Egun osoz irekita egoten da   IGERILEKUA� � �Astelehena: 

14:00-21:00 � � �Beste astegunak:07:00-21:00 � � �Larunbata: 10:00-13:00 eta 16:00-20:00 � � �Igandea eta

jai egunak: 09:00-13:00 � � �Kanpoko igerilekua: ekaina arte itxita   KIROLDEGIA � � �Astegunak: 

10:00-13:00, 15:00-21:00 � � �Larunbata: 10:00-13:00, 16:00-20:00   UDAL LIBURUTEGIA � � �Astegunak: 

10:00-13:00, 16:00-20:00� � �Larunbata: 10:00-13:00 � � �Udan, Gabonetan: 08:30-13:30   ZAPO TXOKO

� � �Asteartea-ostirala: 17:00-20:30 � � �Larunbata: 16:00-20:30

1-18-29

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

2-14-19-20-28

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

3-8-15-30

Jacome (Azpeitia).

943 080258

4-16

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

5-6-17-31

Beristain (Azpeitia).

943 811949

9-21-26-27

Jaen (Azkoitia).

943 850660

10-22-23-24-25

Azpiazu (Azkoitia).

943 852989

GAUEZ

1-7-18-25-29

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

2-8-14-19-20-23-28

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

9-12-13-15-21-24-26-27-30

Jacome (Azpeitia).

943 080258

4-10-16

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

5-6-11-17-22-31

Beristain (Azpeitia).

943 811949

EGUNEZ

� � �FFAARRMMAAZZIIAAKK  (abendua)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LARRIALDIAK

112

�KATALOGOA EUSKARAZ.
Gabonen atarian, haur eta gaztetxoek
euskaraz jolasteko, euskarazko
produktuen katalogoa argitaratu du
Azpeitiko Euskara Patronatuak. Musika,
filmak, liburuak, jostailuak... daude. 

ODOL-EMAILEAK

Abenduaren 30ean izango

dute hitzordua, 18:00tik

21:00era, anbulatorioan.

� � �GGAARRRRAAIIOOAA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ALDALUR 943 85 27 18

EUSKO TREN 902 54 32 10

GUIPUZCOANA 943 85 11 59

PESA 943 21 26 99

PIPER ELKARTEA 943 85 25 87

TAXIAK 943 81 13 07

� � �autobusen ordutegi osoa:

www.uztarria.com/azpeitia/

autobusak

� � �OORRDDUUTTEEGGIIAAKK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �EERRAABBIILLGGAARRRRII� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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BLANCA CARRASCO
banatzailea

Atea irekitzea
izugarri kostatzen
zaio jendeari ”

Antzerki Topaketetako kartelak jartzen
buru-belarri ibili da. Lanean “disfrutatu”
egiten duela dio, ordea. � Ainitze Agirrezabala

“

Z enbat urte daramatzan lan
honetan, eta nolatan hasi hintzanan? 
Duela hamabi urte hasi nindunan. Lanik gabe
nengonan eta udaletxean lanik bazegoen
galdetuta, banatzaile lana eskaini zidatenan. 
Zeintzuk ditun hire egitekoak? 
Publizitatea banatzeaz arduratzen naun. Pi-
lota partidak direla, ardo dastaketa eguna,
antzerki topaketak... Ekitaldi horiek iragartze-
ko kartelak kalean, paretetan, jartzen ditina-
gu. Horrez gain, etxez-etxeko banaketaz ere
arduratzen gaitun: Azpeitian Zer? aldizkaria
hilero banatzen dinagu. Udaleko edozein
sailek idatzitako gutunak edo ikastaroak ira-
gartzeko ateratzen dituen eskuorriak etxe
guztietara banatzeaz ere arduratzen gaitun. 
Noiz izaten dun lanik gehiena? 
Garai honetan [azaroan], Euskal Antzerki To-
paketak ditun-eta. Gabonetan ere bai, etxez-
etxe alkatearen zorion-gutuna banatzen bai-
tinagu. San Inazio festetako programa etxe
guztietara banatzea ere lan handia dun.
Neguan  euritan eta hotza pasaz lana
egiteak ez din ba gozoa izan behar... 
Ez horixe! Azken bi asteotan, gainera, seku-

lako euriak bota ditin. Lanez aldatu beharko
nukeela esaten zidaten, bronkitisarekin gaiz-
ki ibiltzen bainaun. Oso langileak eta ardura-
tsuak gaitun eta, inprentatik kartelak beran-
du ailegatu arren, halako egunerako banatu-
ta egon behar baditen gogor egiten dinagu
lana; baita goizeko 05:30ean hasi behar ba-
dinagu ere. Baina, egia esan lan honetan dis-
frutatu egiten dinat.  
Azpeitian bakarrik jartzen al dituzue
ekitaldiak iragartzeko kartelak? 
Urola-Kosta osoan jartzen ditinagu, Orio
arte; baita Zumarragan eta Urretxun ere.
Zer-nolako harremanak ditun udaleko
politikoekin? 
Hiru alkateak ezagutu ditinat eta ondo mol-
datu izan naun bai Josemarirekin [Bastida],
baita Eizmendirekin ere. Iñaki [Errazkin] eta
Xanet [Esnaola] oso jatorrak ditun. 
Jendearekin gorabeherarik bai? 
Txirrina jo eta jendeari izugarri kostatzen zaio
atea irekitzea. Eta, guk debekatuta dugu ka-
rrera kanpoan iragarkientzako dauden on-
tzietan ezer uztea. Baina, ja jendeak ondo
ezagutzen gaitu eta ez dugu arazorik izaten.�
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11.. Blanca Romero. 22..,,  33.. Blanca Romero,
ezkerrean, bere lankideekin: Maria Jesus Tejera,
Maria del Yugo Frago eta Nagore Blancorekin.
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Albaitari kargua kendu zio-
ten bost urtez, 1936tik 1941era. Bitartean,
hainbat lagunek bete zuten herrian albaitari
lana. Azpeitian ez ezik Gipuzkoako herri as-
kotan kendu zizkieten albaitariei lanpostuak
eta, horiek betetzeko, lehiaketa egin zen. En-
rike Zurutuza jabetu zen Azpeitiko lanpos-
tuaz. Herrira heldu eta laster,  Gaudentzioren
etxera jo zuen. “Gizon egina zen, heldua, de-
primituta eta triste ikusi nuen... Uste dut nire
bisitak on egin ziola, aurreko urteetan herrian
egon ziren aldi baterako albaitari haiek ez zio-
ten batere kasurik egiten-eta. Are okerrago,
baten batek salaketa jarriko ziola mehatxu
ere egin zion”. Bi albaitariok ondo hartu zuten
elkar, eta laster ziren bata bestearen ondoan
lanean ugalketa eta antzutasun arloko ikerke-
tak egiten. 

Zurutuzak eta Gaudentziok albaitaritza kli-
nika jarri zuten Villa Consuelitoko beheko so-
lairuan. Era horretakoetan lehenbizikoa Gi-
puzkoan, Euskal Herrian eta, seguruenera,
Espainian. Ugalketa eta antzutasun kasuak
aztertu ez ezik, irentzeak, zesareak eta beste-
lakoak egin zituzten, eta ikerketak gauzatu,
intseminazio artifizialaren arloan, adibidez.
1947rako, arrakasta izan zuten: Landeta-
Etxeberri baserriko Joxe Mari Otaegiren behi
ordu arte antzua eta Garin baserriko Daniel
Olaizolaren Txordua izeneko behia izan ziren
froga. Prentsa idatzian eta aldizkari espeziali-
zatuetan etorri zen Azpeitiko Villa Consueli-
toko klinikan Zurutuzak eta Gaudentziok egin
zituzten intseminazio saioen berria.

Ondorioz, 1947ko apirilaren lehenengoan,
Gipuzkoako diputazioak Zizurkilgo Fraisoro
etxaldean lan egiteko kontratatu zuen Gau-
dentzio, Intseminazioko Oinarrizko Zentroa
abiarazteko. 1950eko abenduaren 13an,
zentro hartako arduradun izendatu zuten. Ba-
zuen laguntzaile bat: Urrestillako Errekalde
baserriko Juan Aizpuru Goenaga...

1954an, Gipuzkoako diputazioak Intsemi-
nazio zentro hartako albaitari burua izenda-

Gaudentzio Arregi (eta III)

� � �1959ko urriaren 31ko
gauak eraman zuen,
Fraisoron bertan lo zegoela.
Gaudentzio Arregi Ventura...

� � � � � � � � � � � � � � � �miel a. elustondo� � �

tzeko barne lehiaketa martxan jarri zuenean,
epaimahaiak kargua propietatean Gauden-
tziori ematea erabaki zuen. Graduondokoen-
tzako katedra bihurtu zuen Fraisoro eta “es-
kola” sortu zuen. Besteak beste, Alejandro
Astigarraga izan zuen ikasle, Azpeititik kan-
poratu zuen alkatearen semea, albaitaria.
“Nik aspaldi barkatu nion eta, gainera, seme-
alabek ez dute beren gurasoek egindako
okerren eta gehiegikerien errurik”, zioen
Gaudentziok.

Zezen zale handia zen. Albaitari lanak egi-
ten zituen Azpeitiko zezenplazan Azkoitiko
Elias Ormaza, Zestoako Jose Juan San Juan
Laffita eta Azpeitiko Zurutuzaren ondoan...

Behin ere ez zion utzi apirilaren 14a lagu-
nartean ospatzeari.

EEzz  zzeenneessnnaattuu
Azkeneko urteetan, esan ohi

zuen bihotza geratzen bazi-
tzaion bi kolpe gogor jo
eta atzera ibi laraziko
zuela. “Okerrena, lotan
nagoela gertatzen ba-
zait. Orduan ezingo
dut ezer egin, ez naiz-

eta konturatuko!”. Hala-
xe izan. 1959ko urriaren

31ko gauak eraman
zuen, Fraisoron,

bertan lotan zego-
ela.
Gaudentzio Arre-
gi Ventura...�
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