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AMAIA AIZPURU
MUren Enpresagintza fakultateko Marketin zuzendaria

Hezkuntzak aldaketa
beharra dauka”
“Pertsonok, bereizteko, zerbait gehiago eman beharko
dugu, robotek ez daukatena”, dio. Beharrei erantzungo
dien ereduan sakontzea du “erronka”. .Mailo Oiarzabal

A urten beteko
dira hogei urte Amaia Aizpuru
Mondragon Unibertsitatean
(MU) lanean hasi zela. 1999an
hasi zen bertako Enpresagintza
Fakultatean eskolak ematen. Ira-
kasle izan da eta izaten jarraitzen
du, baina horrez gain, fakultateko
Marketin zuzendaria ere bada.
Oñatin egiten du lan, nahiz eta
Irunen eta Bilbon ere badituen
egoitzak fakultateak. Zenbait
gradu Madrilen, Bartzelonan, Va-
lentzian, Mexikon eta Shanghain
ere eskaintzen dituzte, eta batetik
bestera ibiltzen ohituta dago.
Deustuko Unibertsitatean Enpre-
sagintza ikasia, hainbat master
ere egin ditu; Nazioarteko Harre-
manena tartean. “Beti berritzen
eta eguneratzen”, dio berak.

“
Nola uztartzen dira marke-
tin eta unibertsitate kon-
tzeptuak? 
Marketina komunikazioarekin eta
saltzearekin erabat lotutako zer-
bait bezala ulertzen dute askok.
Hori bada zati bat, baina marketi-
naren hasiera-hasiera beti da be-
harrak zeintzuk diren aztertzea.
Berez, marketina ondo egina
bada, beharren azterketatik abia-
tu behar da, eta horien arabera
osatu gero eskaintza. Orduan,
hori da garrantzitsuena nire lane-
an. Nire ustez, hezkuntzak alda-
keta beharra dauka. Gero eta
gehiago ari zaizkigu hitz egiten in-
dustria 5.0az, gero eta robot
gehiago egongo direla esaten
dute, lanbide asko erabat deu-
seztu edo desagertu egingo dire-
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x x xJaio. 1972ko apirilaren 23an.
x x xHerria.Urrestilla. x x xBizi
tokia. Azkoitia. x x xLanbidea.
MUren Enpresagintza
Fakultateko Marketin arloko
zuzendaria eta irakaslea.

nak jakintzak eta konpetentziak
garatzeko, hor ere aldaketa beha-
rrean baikaude.
Zer bilakaera izan duzue, bai
zeuk, bai unibertsitateak,
hogei urteotan? 
Bilakaera izugarria izan dela uste
dut. Mondragon Unibertsitatea
unibertsitate gaztea da oraindik.
Nik sartu nintzenetik ikusi nuena
izan ziren egiteko modu desber-
dinak; enpresarekiko lotura han-
dia topatu nuen, eta berrikuntza-
rekiko orientazioa ere bai. Gero,
urte gutxian bilakaera handia izan
du unibertsitateak. Asko hazi da,
campusei, eskaintzari zein ikasle
kopuruari dagokienez. Baina
behar bada aldaketa handiena
izan da erakusteko eta ikasteko
moduak nola doazen aldatzen.

la... Hezkuntza eredu berarekin
jarraitzen badugu, hor arazo bat
dago. Lanean ari garenok ikasten
eta egokitzen joan behar dugula
garbi dugu, baina jende gaztea-
rentzat ere behar da zerbait aldat-
zea horren guztiaren aurrean.
Hori da gure eginkizun handiena:
ikusi zer behar dauden, eta behar
horien arabera hezkuntza ahalik
eta egokiena eskaini. Eskaintza-
ren barruan, aztertu behar dugu,
batetik, etorkizunean zer gradu
edo graduondoko izan daitezke-
en beharrezkoak; baina baita ere
zein metodologia diren egokie-
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graduaren barruan, adibidez, na-
zioartekotzea; baina oinarria da
eginez eta taldean ikastea. Alda-
keta handia da, orain arteko ikas-
keta prozesu tradizionalekiko.
Ez al duzu uste ekintzaileta-
sun hitzak, boladaz, konno-
tazio ezkorra ere hartu
duela, lan munduan sartze-
ko bide ia bakar edo behartu
moduan planteatzen dela
zenbaitetan? 
Gakoa da nola ulertzen den ekin-
tzaile izatea. Ekintzaile izan daite-
ke enpresa berr i  bat sortzen
duena, baina ekintzaile guztiek ez
dute horrela egingo. Gure ideia
ez da gradua bukatzen duten
guztiek enpresak sortzea; ba-
tzuek sortuko dituzte, baina beste
askok ez. Enpresek gero eta
gehiago bilatzen dituzte barne-
ekintzaileak, izaera ekintzailea
duten langileak, iniziatibadunak.
Lehengora itzulita, makinek egin
ezin dutena egiteko gai diren
pertsonak bilatzen dituzte enpre-
sek, eta makinek ez dutenaren ar-
loan kokatzen dira ekintzailetasu-
na, sormena edota pertsonekin
harremanak saretzeko gaitasuna.
Produktu on bat izatea
baino garrantzitsuagoa
izan al daiteke produktu
hori saltzen jakitea? Zer ga-
rrantzia dauka marketinak
gaur egun? 
Beharrei erantzuteko balioko
duen eredua sortzea eta lan-
tzea da gure erronka, eta ez hain-
beste eredu hori nola salduko
dugun. Produktua benetan ona
bada, bera bakarrik saltzen dela
ere esaten dute askok. Gizarteak
benetan behar duena eskaintzen
badugu, ziur nago bere kasa sal-
duko dela, jendeak eskatuko
duela.

Baina antzeko bi produktu-
ren kasuan, batak publizita-
te gutxi edo eskasa badu, eta
besteak gehiago eta hobea,
egongo da aldea, ezta? 
Komunikazioa garrantzitsua da,
noski. Baina publizitate asko edo
gutxi baino, publizitatea egokia
den ala ez izango litzateke aldea.
Gaur egun, ezin zara mugatu zure
eskaintza Euskal Herrira edota
Espainiara bakarrik bideratzera.
Edozer produktu egiten duzula,
era berean pentsatu behar duzu
hori nola egokituko duzun merka-
tu bakoitzera, produktu bera ezin
duzulako modu berean saldu leku
ezberdinetan. Gure kasuan, adi-
bidez, hemen eskaintzen dugun
LEINN ez da izango, behar bada,
Shanghain eskaintzen dugun
bera; pertsonak eta kulturak alda-
tu egiten dira batetik bestera eta
egokitzen jakin beharra dago.
Marketina inportantea da horre-
tan.
Zer da garrantzitsuagoa,
egiten duzuna nola egiten
duzun edo egiten duzun hori
nola erakusten duzun? 
Biak dira inportanteak. Marketi-
nean bi kontzeptu daude: identi-
tatea eta irudia. Pertsonekin ger-
tatzen den moduan, identitatea
da zein zaren eta nolakoa zaren.

Enpresek barne

ekintzaileak

bilatzen dituzte,

gero eta gehiago”
“

Lehen, dena

zen ezagutza eta

ezagutza, edukiak

ikastea”
“

Lehen esan dudanarekin lotuta,
pertsonok, bereizteko, zerbait
gehiago eman beharko dugu, ro-
botek ez daukatena. Beraz, goi
mailako hezkuntzan ere gauzak
aldatu egin beharko ditugu.
Lehen, dena zen ezagutza eta
ezagutza, edukiak ikastea; orain,
gero eta gehiago ikusten da
beste gaitasun batzuk jorratzea
askoz ere beharrezkoagoa izan
daitekeela. Nire ustez, hori izan
da aldaketa handiena.
Esaten duzunaren adibide al
da zuen LEINN gradua? 

Bai. Lidergo ekintzaile eta berri-
kuntza gradua da LEINN, eta ba-
dira 11 bat urte horrekin hasi gi-
nela. Ekintzailetasunean oinarri-
tzen den gradu bakarra da. Hain
zuzen ere, metodologian datza
bere berrikuntza nabarmenena,
ikasteko modu oso desberdina
eskaintzen du. “Eginez ikasi” lelo-
arekin laburtu daiteke. 18 urtere-
kin, ikasleek egiten duten lehe-
nengo gauza da enpresa bat
sortzea, eta enpresa horretan
proiektuak eginez ikasten dute.
Osagai gehiago ere badituzte
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garkietan-eta lehen ikusten geni-
tuen aurpegi ezagunen tokia har-
tzen joan dira youtuberrak eta;
badirudi horiek ere ari direla goia
jotzen, baina ikusi egin behar.
Uste dut, orokorrean, saltzeko
moduak ez ezik, komunikatzeko
moduak aldatu direla. Whatsap-
pa, Facebook, telefonoen erabi-
lera... Harremanak pila bat aldatu
dira. Nik ezagutu nuen gurasoen
etxea telefonorik gabe, eta hala
ere gelditzen ginen kalean elkar-
tzeko, ez dakit nola egiten ge-
nuen! Baina ezin da atzera itzuli,
eta komunikaziorako molde be-
rriek gauza onak ere badituzte.
Bidaia asko egiten ditut, eta etxe-
tik kanpora nabilenean edozein
momentutan jar daitezke kontak-
tuan alabak eta senarra nirekin,
eta neu beraiekin, Whatsappa
edota bideo-deiak erabilita; eta
hori pentsaezina zen orain dela
gutxira arte. Eta hori negozietara
estrapolatu daiteke, noski.
Sarean ez dagoena, ez da? 
Sarean ez bazaude, ez zaude.
Baina, era berean, horrekin ere
ari zara irudi bat ematen. Bakoi-
tzak baloratuko du zer-nolakoa
den irudi hori; teknologia zalea ez
zarela pentsa dezaket nik, adibi-
dez. Egia da, ordea, gaur egun
edozertarako, Internet izaten du-
gula lehen informazio iturria. Or-
duan, negozioak egin nahi badi-
tuzu eta Interneten ez bazaude,
nahikoa zaila da. Pertsona mo-

zure presentzia nolakoa den ara-
bera ere beste irudi bat emango
duzu. Interneten eta sare soziale-
tan zer irudi duzun ere kontrolatu
egin behar duzu, azkenean.
Zeure burua saltzeko beste
modu bat da, eta badago hori oso
ondo egiten duen jendea. Gaur
egun, edozein lan egin nahi badu-
zu, pentsaezina da Interneten ez
egotea.6

duan ere, personal branding de-
ritzonaren bidetik, zeure burua
nolabait saltzea nahi baduzu, en-
presa batek kontratatzea nahi ba-
duzu, enpresek ere egiten duten
lehen gauza izaten da Interneten
begiratzea, zure profila zein den
ikusteko. Interneten ez bazaude,
irudi bat ematen duzu eta horre-
taz jabetuta egon behar zara.
Bestetik, Interneten bazaude,

Beste kontu bat da irudia, jende-
ak nola ikusten zaituen, nola su-
matzen zaituen. Unibertsitatean,
adibidez, bezeroak zure etxera
datoz, izan ikasleak edo izan gu-
rasoak; beraz, oso zaila da izaera-
rekin bat ez datorren irudi bat
mantentzea, oinarririk ez duen
irudi bat ematea. Horregatik da
garrantzitsua oinarri hori ondo
definitzea eta oinarri horretan
edukitzea eta eskaintzea jendeak
baloratuko dituen gauzak.
Zer eragin izan dute Interne-
tek eta sare sozialek marke-
tinaren munduan? 
Asko eragin dute: komunikazio-
an, banaketan, erosketetan... Ha-
sieran, agian, pentsatzen genuen
sare sozialak komunikatzeko ba-
karrik zirela, harremanak eduki-
tzeko. Baina gaur egun Interne-
ten garatu den merkataritza elek-
tronikoa ere hor daukagu. Orain
dela urte batzuk, inork ez zuen
ezer erosten Internet bidez, eta
gaur egun, uste dut ez dela ia inor
egongo Internet bidez zerbait
erosi ez duenik. Asko aldatu dira
gauzak, eta gainera, aldaketak
oso azkar ar i  dira gertatzen.
Duela urte batzuk martxan zeu-
den sare sozial batzuk desagertu
egin dira; gaur egun dauzkagun
beste batzuk ere, nork daki, he-
mendik hamar urtera hor jarraitu-
ko al duten ala desagertu egingo
diren. Mugimendu eta aldaketa
handiak daude. Telebistako ira-

Amaia Aizpuru Istanbulen (Turkia).



Inork galdetu gabe, lehenik txakur
bat, eta gero beste bat; eta azkena, hamar
urtez zaindu behar izan nuen. Denera, hogeita-
ka urte. Denborarekin eta distantziarekin ikusi-
ta, beharbada, behar baino lehenago eman zi-
daten izaki bizidun zoragarri haien zaintza eta
horrek dakarren erantzukizuna. Baina izaki bi-
zidun haiei esker ditut orain ditudan oroitzape-
nak eta iritzia.
Aditua ez naizen arren, txakurrei esker, eta

batzuetan horien erruz izandako bizipenak tar-
teko, hartu dut eskarmentua. Horregatik, txa-
kurrak izango dira gehien ezagutzen ditudan
animaliak. Jarraian esan nahi dudana ulertze-
ko, txakurrekin enpatizatzea eskatzen dizuet.
Imajinatu goizeko seirak direla, eta badara-

matzazula bi edo hiru ordu maskuriako eta es-
teetako bultzakadekin; eta nagusia, berriz, lo.
Edo, imajinatu seirak direla, lo zorroan zaude-
la, nagusiak goizeko seiretan sartu behar
duela lanera, eta batere beharrik gabe, pixa
eta kaka egitera behartzen zaituela. Noiz, eta
goizeko bostetan, artean pixa eta kaka kanpo-
rako irteeratik urrun daudenean. Baina berdin
dio, bai ala bai barruko betegarria kanpoan u-
tzita etxeratu behar duzu.
Imajinatu, azalpenik eman gabe, orduak eta

orduak uzten zaituztela etxean bakarrik, edo
are okerrago, porlanezko lurra duen lantegiko
biltegian zaudela. Orduak eta orduak... izurrai!
Imajintu honako galdera hau egiteko gai

izango balira: “Zer dela-eta nago ni hemen?
Zein da nire tokia etxe honetan –munduan ez
esaterren–?”. Beharbada, ez dira beren bu-
ruari galdetzeko gai izango, baina bai bakarrik
egoteagatik estresatzeko edo goibeltzeko.
Imajinatu, halako batean, nagusia etxera i-

tzuli dela, eta hura agurtzerakoan, pozarren,
pixa ateratzen zaizula eta errieta egiten dizula.
Jaten eman, korrika eta presaka etxetik atera,
eta betiko buelta; betiko usainak usaindu os-
tean, berriro etxeratu egiten zaituzte. Zertara-
ko? Berriz ere zain egoteko. Zer dela eta?
Auskalo.

To be or not to be

x x xBadira familiako kide
diren eta pixa zein kaka
berdin-berdin egin beharra
duten zakurrak
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Eta paseora ateratakoan, zer? Lotuta egon
behar, gainera! Joe, korrika egin nahi eta ezin;
beste zakurren bat agurtu nahi, eta bi nagu-
siak ondo moldatzen ez direlako, tira sokatik,
eta aurrera joan behar... Izurrai, berriro! Gogo-
rra da gero herriko txakur askoren eguneroko
martxa. Ez iruditzen?

Aholku pare bat
Hala ere, badira familiako kide diren eta pixa
zein kaka berdin-berdin egin beharra duten za-
kurrak. Manikura eta pedikura egin eta kolore-
tako pentsu makrobiotikoa jan arren, galdera
bera egin dezakete horiek ere: zer kristo pin-
tatzen dut nik hemen? Edo ingelesa bada: to
be or not to be, that is the question. 
Badira zoriontsu diren txakurrak: ondo he-

ziak, maitatuak eta zereginak dituztenak. Hala
ere, etxebizitza batean gizakiekin elkarbizita,
beren baldintzak eta beharrak ez direla aintzat
hartzen uste dut. Bukatzeko, nahiz eta nire
asmoa ez izan leziorik ematea, nire esperient-
ziatik, aholku pare bat ematera ausartuko naiz.
Bat: txakur bat etxera ekarri aurretik, haus-

nartu zertarako ekarriko duzun, zenbat denbo-
ra duzun hari eskaintzeko, zenbateko kostua
duten albaitariari egin beharreko bisitek, txer-
toek, aseguruak, ebakuntzek, oporrak nola
baldintzatzen dituen, zer biziraupen duen...
Baina batez ere, zein izango den zakur horren
zeregina. Eta bi: gure herrian, aurreko baldin-
tzen erdiak betetzen ez dituzten txakurrak izan-
go ditugun arren, korrika libre egiteko eta
beste zakurrekin jolasteko edo horiek usain-
tzeko espazio bat izan dezaten eskatzen dut.
Zer gutxiago!6
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A spaldion fatalista samar
nabilela diote ingurukoek, gertakarien ertz
beltza bakarrik ikusiko banu bezala. Gazte-
riaz, jendearen bizimoduaz, egunen joanaz...
Pisua nabari diete nonbait kontatzen dizkieda-
nei; eta etsipena. Eguraldi goibelak eta argi-
printzarik ezak eszenatoki borobila uzten
diote, noski, barreneko beltzari konspira
dezan. Bolada izango dut era horretakoa,
baina ez nuke esango pertzepzio oker-okerra
dudanik ere. Lilura noiz etorriko ez ote gabil-
tzan, zeruko txalo baten zain ez ote gauden.
Mobilizazioak eta aurkako erreakzio ageri-

koak eragin ditu gure herrian ireki berri duten
apustu etxeak. Aitortza miresgarri eta eredu-
garririk ere izan da. Bejondeizuela horretan za-
biltzatenoi, duintasuna miseriaren aurrean, ho-
rixe izan zarete. Irakurri dugu apustu etxeek
gorakada nabarmena izan dutela azken urtee-
tan. Noiz eta krisi ekonomiko kapitalistak bor-
titzen jo gaituen unean, non eta krisi ekonomi-
ko kapitalistak bortitzen jo gaituen sektore eta
espazioetan. Hirietako periferietan kokatzen
dituzten apustu etxeak omen, errentegarrie-
nak, eta mutil gazteak profilik ohikoena. Izurri-
tea denera hedatua da, dena den. Ausazko fe-
nomeno gutxi gure lur honetan; historia bera
jende beraren gainera itzultzen da, behin eta
berriz. Analogia posible bat: duela ez hainbes-
teko Santurtziko portuaren irudia datorkit bat-
batean gogora, edo Ondarrukoarena bestela.
Elgoibar datorkit, Itziar; gazte zaurgarri bat xi-
ringa herdoilduz zainak zaldiztatzen. Jende be-
raren gainean errepikatzen da historia.
Jende xehearen –zehaztu, Gurru, deitu lan-

gile klasea– desesperantza da industria
honen lehengaia, etekin iturria. Izerditik eta
malkotik gasoila ateratzea da nolabait esate-
ko, berme –inpunitate– legal osoz, gainera.
Instituzioek ezin diote lokala erosterik inori ga-
larazi, eta gutxiago, lokal horretan era horreta-
ko negozioa zabaltzea. Hortxe ba legalitatea:
mobiliazio askorentzako horma pitzaezina.
Kontzientziazioaren eta boikot aktiboaren in-

Bakarmortua

x x xOndo dago alegiazko
ametsak izatea, baina
horien atzetik arrastaka
ibiltzeak ez du merezi

darra ez ahal ditu eguneroko honen gurpil
ahaltsuak azpian hartuko...

“Milagroak Lurdesen”
Aipatutako desesperantzan txin-txin hotsa so-
matu duten bakarrak ez dira apustu etxeak
izan. Autolaguntza liburuak zientoka topa dai-
tezke, ordu erdiko kontsulta ehun euro kobra-
tzen dizuten profeta salbatzaileak jaio dira zo-
rionez –lehengo apaizen erretorika harrigarri
antzerakoarekin, kuriositatez– eta Gabonetan
loteria erosten dugu badaezpada. Miseriaren
aurkako errezeta magiko horiek arazoaren be-
rehalako konponbide indibidualak eskaintzea
dute amankomunean. Adiskide batek, gordin,
ameskeria oro airatzeko moduan kontatzen
zidan Gabon inguruan: “Jendeari loteria toka-
tzeko baino auto istripuz edo minbiziak jota
hiltzeko askoz ere probabilitate gehiago dau-
kala esan behar zaiok”. Zurtuta geratu nintzen.
Inork pentsa lezake horrelako lagunak izanda,
nola ez naizen izango tipo atsekabetua.
Ondo dago alegiazko ametsak izatea, baina

horien atzetik arrastaka ibiltzeak ez du merezi.
Bizitza eta poltsikoa kondenatzeak, are gutxia-
go. “Millegruk Lurdesen”, erabiltzen da gure
etxean –Urrategiko amona zenaren ukituz–,
etxe askotan bezala. Hankak lurrera ekartzeko
dei gisara ulertzen dut nik. Arazoen aurrean,
ingurukoen babesa bilatu eta elkartasunez
erantzutean datza konponbidea, nonbait iza-
tekotan. Poetari terminoa ostuta, bakarmor-
tua da aurrean daukaguna eta utopia, zerbait
bada, kolektiboa da.6
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Urrategi barne diseinu dendan goitik be-
hera eta detaile guztiak kontuan hartuta janzten
dituzte etxeak.  

Orain dela 22 urte hasi zuen bidea; aurrena  Az-
koitian, eta gero Azpeitian. Izan ere, 2007an eto-
rri ziren Azpeitira, Arretxe kalera. 

Gaur egun, bi solairuko saltokia dute, iaz gunea
handiagotzeko lanak egin baitzituzten. Bertan,
pertsonalizatutako sukaldeak, neurrira eginiko
armairuak, bainugelak, logelak, haurrentzako
gelak, sofak eta abar saltzen dituzte, gustu eta
herritar guztientzako pentsatutakoak.

Etxebizitzen erreformakere egiten dituzte, urte
askotan lan egiten ari diren gremioekin, eta ho-
rrek erreformak ondo antolatzea eta epeak erres-
petatzea ahalbidetzen du.

Duela gutxi, gainera, produktuak ikusgai jarri
dituzte www.urrategiinteriorismo.comwebgu-
nean.

Etxea goitik 
behera janzten

x x x x x x x x x publierreportajea 09

Urrategi interiorismo @urrategiinteriorismo
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x x x“Kultura aski
kritikoa eta aski
autonomoa ez bada,
folklore bihur
daiteke edo
agintearentzat
apaingarri edo
jostailu otzan”
JOSE LUIS OTAMENDI
Kulturaz kooperatiba-
ko lehendakaria

x x x“Googleko
iruditegian
agertuko ez diren
argazkiak egin
nahi ditut”

x x x“Kamera hartu eta
begira egotea
gustatzen zait.
Egun osoa pasatuko
nuke argazki
batzuk ateratzeko”
NORA ALBERDI
argazkilaria

Jose Luis Otamendi.
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Korrikaigaroko da herritik 
‘Klika’ lelopean egingo dute Korrikaren 21. edizioa. Apirilaren 12an,
ostirala, pasatuko da Azpeititik. Aurreikuspenen arabera, 09:34 aldera
iritsiko da euskararen aldeko lasterketa herrira. . Julene Frantzesena

Garesen (Nafarroa) hasi eta Gasteizen bukatu-
ko da Korrikaren 21. edizioa. Hain zuzen ere, Klika
lelopean egingo duten Korrika apirilaren 4an hasi
eta hil horren 14an bukatuko da. Egun horietan guz-
tietan Euskal Herriko ehunka herri zeharkatuko ditu
euskararen aldeko egitasmoak, eta Azpeititik ere
igaroko da. 
Aurtengo edizioan ere herrigunetik pasatuko da

Korrika, eta herritarrek euskararen alde lasterka egi-
teko aukera izango dute. Apirilaren 12an, ostiralez,
iritsiko da Azpeitira. Ibilbideko 1950. kilometroan
sartuko da herriko lurretan, eta 1962. kilometroa
izango da herrian egingo duten azkena. Korrika he-
rrira 09:34 aldera iritsiko dela aurreikusten dute an-
tolatzaileek; orain dela bi urte baino ordu egokiago-
an, orduko hartan 05:00ak inguruan pasatu baitzen

herritik. Azkoititik iritsiko da Korrika Azpeitira, eta on-
doren, Zestoarako bidea hartuko du. 
Dagoeneko hasi dira han eta hemen Korrika Ba-

tzordeak sortzen, eta Azpeitian ere eratu dute jada.
Egitasmoa egiten den aldiroko legez, alde horretako
kideak arduratuko dira Korrikaren aurreko prestake-
ta lanez, Korrika Kulturalaz eta kilometroen salmen-
taz.
AEK-k duela hilabete batzuk aurkeztu zituen Korri-

karen 21. edizioko abestia eta bideoklipa. Aurtengo
bideokliparen zuzendari artistikoa Fermin Muguruza
izan da, eta Mad Muasel eta La Furia artistak izan
ditu laguntzaile. Musika, berriz, Kataluniako Cha-
lart58 eta Fermin Muguruzak sortu dute, elkarlane-
an. Trap, dancehall eta hip-hop doinuak eta euskal
tradiziokoak nahastu dituzte kantuan.6

Korrikaren 20. edizioko irudia. x x xUztarria
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Ez dakit noiz eta nola izan zen. Dakidana
da, beti nirea izan dela, beti neure erraietan
neure sentitu izan dudala. Barruraino sartzen
zaizu, ez dakizu zergatik, logikarik ere ez du.
Dakitenek zer dioten ez dakit, baina ez dut
garbi kontu genetikoa den edo konturatu gabe
ariman sartu eta zure jabe egiten den. Ez dakit
dohaia ala gaitza den, mesede ala kalte egiten
duen. Kontua da, zeure barruan daukazula,
bihotzean, betirako. Batzuetan, hibernatzen;
beste batzuetan, Martxialeneko labeko sua
bezain bero. Baina betiko eta betirako, zure
bihotz gorrian (edo urdinean) arrasto nabar-

Hibernatzen
x x x x x x x x x x x x x x x xtxetxu urbietax x x
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sLAKU BAT AZPEITIAN.
Etxe Alai eta Arana Goikoa auzuneen artean, zingira zirudien putzu bat eratu zen sansebastianen ostean. Euriak ez zuen
atsedenik eman hainbat egunetan, eta ura pilatu zen Samiel azpian. Euria egitean, askotan sortzen da gune horretan putzua,
baina hain handirik ez duela sekula ikusi azaldu du argazkiaren egileak. . Uztarria9 Leire Larrañaga6

mena utzita. Zentzugabekeria dirudien arren,
askotan badirudi zure bizitzak ez duela zentzu-
rik bera gabe. Elgetako nire lagun egoskorrak
dioen bezala, bizitza honetan garrantzirik ez
duten kontuen artean hori da garrantzisuena.
Kontua da, ordea, neure erraietaraino sartu-

ta dudan xamorrotxoak lo hartu duela, hiber-
natzen ari dela. Tarteka txinpartaren bat bota-
tzen badu ere, Martxialeneko sua itzali da.
Berez hotza eta arrazionala banaiz, gai hone-
tan ere lepo gaineko baloiak lekua kendu dio
bihotzari. Jokoa berak begi-bista alaitzen dit, a-
tsegin dut, dagoen arterik ederrenetakoa da...

baina orain ez nau hunkitzen, tximeletak desa-
gertu dira. Pasioa, sentimenduak nahiz ame-
tsak negozio huts bilakatu dira, bilakarazi di-
tuzte. Berezia, aparta eta bakarra zena, orain
beste guztien antzeko bihurtu da. Label be-
reizgarria izatetik frankizia huts izatera igaro
da. Eta ez nau erakartzen, zirrara berezia sortu
beharrean petraldu eta haserretu egiten nau.
Beraz akabo, bukatu da. Kitto. Hori bai, hartu
duzun bidea gustoko ez badut ere, ez zaitut
inoiz beste batengatik aldatuko. Beti nirea
izango zara, beti maiteko zaitut. Beti izango
zara niaren puska handi bat.6
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GIZARTEA. Urtea zoritxar batekin hasi genuen. Horrelako ezbeheharrak urruti
gertatzen direla pentsatzen dugu, baina gertu tokatu zitzaigun. Ia Hernio gaindituta
zutela gertatu zen ezbeharra, eta hainbat erreskate talde izan zen bilaketa lanetan.
Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitatea berehala iritsi zen istripuaren lekura;
hain zuzen, abisua jaso eta hamabost minutura iritsi zen Iurretatik (Bizkaia) helikop-
teroz, erreskatea azkar hasteko.

Nabarmentzeko lana

x x xURTARRILEKO ARGAZKIEN OINAK. HIL HONETAN...x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

KIROLA. Oso ekimen ona iruditzen zait Aldundiarena,
herritar ugarik erabiltzen baitugu Azpeitia eta Azkoitia el-
kartzen dituen bidegorria. Bizikletak ondo mantentzeko
gunea herrian izatea idea oso ona da, batez ere batzuetan
bidegorriak izaten duen egoeragatik –zenbait puntutan
sasiak bidegorriaraino iristen dira–. Batzuetan ikusi izan
ditut txirrindulariak edo gaztetxoak gurpila zulatuta Azpei-
tirantz oinez itzultzen...

Oso ideia ona

GIZARTEA. Ikaragarria da apustu etxeak hartzen ari diren indarra.
Duela urte batzuk agertu ziren herriko hainbat tabernatan apustu maki-
nak. Adin txikikoak ginen gazte asko joaten ginen horietan ibiltzera, eta
tabenariek ez ziguten ezer ere esaten. Batzuek gehiago eta besteek gu-

Apustu etxeen afera
txiago, baina denok makinei dirua botatzen. Gabonetako oporraldian
erabat harrituta geratu nintzen: ilobarekin umeentzako film bat ikusten
ari nintzen telebistan, eta Sobera jauna azaldu zen apustu etxe horietako
baten iragarkian. Jada umeen ordutegiak ere ez dituzte errespetatzen.6

xxxx x x x x x x x x x x x xieltxu caballerox x x



Dena urtebete lehenago hasi zen. Sansilbestrea
ikusten ginela, lasterkarien eta animatzen geundenen
oihu eta txalo artean, “hi, ertengo al diau biyok?”, bota
zidan, zerbeza eskuan, lagun batek. Hirugarrenak biri-
bildu zuen erronka: “Neuk ipini bazkaye ertetzen ba-
dezue”. Eta nik baietz, hurrengo egunean hasiko nin-
tzela ibilbidea aztertzen. Kotxez. Izan ere, sei kilometro
pasa ez dira, ez,  ahuntzaren gauerdiko eztula. Nire ka-
suan, xaharraren eguerdiko karkaxa gehiago. Horre-
la, urteari asmo berriz ekiteko konpromiso irmoa hartu
nuen: korrika, gimnasioa, spinnin... denerako prest.
Errege egunerako, kalentura pasatua, errutinak alda-
tze kontu hori aurreragoko uztea hobe nuela pentsatu
nuen: “Udako, beharbada”. Ohi bezala.
Eta iraila ere iritsi zen. Urte amaieran txantxa artean

esandakoak etorri zitzaizkidan gogora. Eta harrigarria
bada ere, Sanjungo iturrirainoko korrikaldia egin
nuen –eta itzuli ere bai!–. Goizean goiz, erdi ezku-
tuan. Tira, ez hain ezkutuan, baten batek esan baitzi-

Xaharraren eguerdiko karkaxa
x x x x x x x x x x x x x x x ximanol amianox x x

dan pena ere ematen nuela. Zer egingo diogu ba, 50
urte bete behar eta, pleistozenoan saskibaloian jar-
dundakoa izanagatik, gainerako bizitza erdia baino
gehiago neraman kirolik egin gabe... Ni, ordea, gustu-
ra. Burua –eta kilo batzuk– despejatzeko ederki ze-
torkidan.
Eta Urtezahar eguerdia ere iritsi zen. Jende pila bat

errepidean, are gehiago bide bazterretan. Giro bikaina
eta animo ugari. Nirekin, erbi etiopiarrak bailiran, Guen-
beselassie eta Martinekele. Haize-bolada bat sumatu
al zenuten hamabiak eta hogei aldera? Ba ez ginen gu,
ez. Aurrena zen. Kabroiak ia doblatu gintuen plazan,
lehen itzulia amaitzen ari ginela. Helmugan, 38 minutu
eta 24 segundo. 783 korrikalari aurretik eta... 49 bes-
terik ez atzetik. Baina denbora eta postua ziren gutxie-
nekoa. Harro nengoen, arnasa –gehiegi– estutu gabe
osatu bainuen ibilbidea. Txanpaina, topa egiteko, eta
txuri pare bat raba batzuekin balentria ospatzeko. Aur-
ten baietz marka hautsi! Edo ez. Ze inporta dio!6

Galdetzen hasita,datorren urteko
helduen danborradan izango al da talde
berririk? . Uztarria

Soziedadera
joateko
ohiturarik bai?
. I. Elustondo/A. Olaizola

JABIER MAIZ
59 urte

“Normalean ez
naiz joaten, ez
bainaiz inongo
bazkide. Lagunen

baten soziedadera-edo joaten
naiz, urtean behin edo bitan.
Txabola bat dugu senideok, eta
hara joan ohi naiz”.

JOXE ARZALLUS
66 urte

“Gutxi joaten naiz.
Ez zait oso
probetxuzkoa
iruditzen nire

kasuan; izan ere, beste ohitura
batzuk ditut. Adibidez,
tabernetara-eta bazkaltzera
joatea gustatzen zait. 

SORKUNDE ARRIOLA
52 urte

“Badut elkarte
batean bazkide
den lagun bat, eta
ia larunbatero

joaten naiz soziedadera harekin.
Gustatzen zait elkartean egoten
den saltsa. Aurretik poteoa
egiten dugu, eta gero lagunarte
ederrean afaldu”.

ANA APARICIO
44 urte

“Gustatzen zait
soziedadera
joatea, baina
gutxitan joaten

naiz, ez banaiz inongo bazkide.
Tarteka, joan ohi naiz elkarteren
batera afaltzera, lagunekin edo
lankideekin. Giro ederra sortu
ohi da”.6
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Dena azeleratzen ari da, eta benetan diot: bel-
dur naiz. 
Ehiztarien eta fruitu-biltzaileen bizierak hirurehun

mila urte iraun zuen, ezer askorik aldatu gabe,
Homo Sapiens gure giza espeziea sortu zenetik
lurra lantzen, haziak ereiten eta abereak hezten hasi
ziren arte. Nekazariak eta abeltzaintzak, ostera, ha-
mabi mila urte iraun zuen, industria sortu zen arte.
Industria-aroak, berriz, 250 urte bakarrik daramatza
eta lau iraultza gertatu dira jada (baporezko makina,
argindarra, energia atomikoa, Internet eta informati-
ka). Industria 4.0: industria digitalizatua, adimen ar-
tifiziala, robotika… Eta ziztu bizian goaz bosgarre-
nera, edo guztiz bestelako aro batera, ez dakigu
nora.
Nora gabe eta azkarregi. Aurreko hamar mila urte-

etan baino gehiago aldatu zaigu bizimodua azken
60 urte hauetan, eta ez da ahoberokeria. Autoak eta
garbigailuak ahalik eta gehien irauteko egiten ziren

Azkarregi

hasieran; orain, urte gutxira iraungitzeko diseinatzen
dituzte. Ordenagailuak eta mugikorrak, urtebetera-
ko, traste zahar bilakatzen zaizkigu, inoren aurrean
lotsagarri. Gaurko gradu unibertsitarioak eta profe-
sioak ez dizu bihar balioko. Berritu ala hil.
Ala berritu ahala hil? Zorionetik hurbiltzen ari ote

gara ala urruntzen? Gero eta azkarrago goaz, baina
hobeto bizi ote gara? Nora goaz hain azkar, eta no-
rekin?
Lehia jarri zaigu lege, lehia bera helburu. Ondo-

koa baino azkarrago joatea da kontua. Jaten ez
badut, jan egingo nau. Irratiak entzulea du helburu,
telebistak ikuslea, egunkariak irakurlea, ikastetxeek
ikaslea, banketxeek bezeroak, enpresek salmenta.
Irabazia beti. Eta mezua, ikuskizuna, informazioa,
hezkuntza, etika, justizia, berdintasuna? Bistan da:
lehian galtzaile beti.
Azkarrago eta estuago. Azkarrago eta etsaiago,

herio-lehian. Lehia eroan. Merezi al du?6

xxxx x x x x x x x x x x x xjoxe arregix x x
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Zenbat urte dituzu? 30en inguruan baza-
biltza edo dagoeneko igaro badituzu, ziur
nago gurasotasunak era batera edo bestera
zeharkatu zaituela. Ukitu behintzat egin zai-
tuela esatera ausartuko nintzateke; lagunen
bat ondorengoak izatera animatu delako, fa-
miliartekoren batek leinuaren jarraipena ber-
matu duelako, edo zergatik ez, zu zeu guraso
zarelako jada. Eta konturatu zarenerako, gura-
sotasuna egunerokotasunean txertatuta dau-
kazu. Hizketaldietan, eguneroko inertzietan...
Izan ala ez izan: horra hor auzia!
Bart lagun batek deitu zidan aita izango dela

Gurasotasunaz
x x x x x x x x x x x x x x x x x xfelipe murillox x x

kontatzeko. Haurdun daude. Zorion agurren
tartearen ondoren, amaren osasunaz, jaiotze
dataren hipotesiez eta halako kontuez galdetu
nion. Ezer gutxi betikoaz haratago. 
Ez nion galdetu bera nola zegoen, zer itxa-

ropen zituen, zein ziren beldurrak edo nolakoa
izan zen erabakitze prozesua. Datu soiletara
mugatu nintzen, barrurago arakatu gabe.
Agian, ez zen momentua; hurrengo elkarrizke-
tetan izango dugu horretarako tartea. Baina
susmatzen hasia nago, urriak direla gurasota-
sunaz –are urriago aitatasunaren– hitz egite-
ko sortzen ditugun espazioak. Haurraren ebo-

luzioaz, erditzeaz, jatorduez eta kakez, hor-
tzen edo esaten dituzten hitzen kopuruez
dihardugu, baina ezer gutxi entzun ohi dut ho-
rrek guztiak sentiarazten digunaz; asmoez,
nahiez, frustrazioez edo garaipenez. 
Kausalitateetan sinesten dut kasualitatee-

tan baino gehiago, eta duela gutxi sarean aur-
kitu nuen Edu Zelaietaren Amatasun antzua
poemak horrela dio: “Amaren altzoan/eztiro
kulunkatuz/dastatzen ditugu gizonok sorme-
naren/jelosiak”.
Zurekin partekatu nahi nuen irakurle, gura-

sotasunaren intimitateari hitzok.6
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Zutarri guraso elkarteko ko-
ordinatzailea da Iñaki Aizpuru, eta
hiru seme-alabaren aita ere bai.
Hari egokitu zaio hil honetan gal-
derei erantzutea. 
Nolako sexu heziketa jaso ze-
nuen zure gurasoengandik?
Garai hartakoa; zaila zen gurasoe-
kin sexuaz hitz egitea, ez geunden
ohituta ez beraiek eta ez gu.
Zer transmititzen saiatzen
zara zure haurrei?
Naturaltasuna eta ikuspegi anitza-
goa.
Nola zaintzen da intimitatea
hiru umeren aita izanda?
Puf... Oso zaila bihurtzen da une
askotan.
Zuen etxean, atea irekita ala
itxita?
Bietara, egoeraren arabera.
Zein da zure seme-alabek
egin dizuten galderarik de-
serosoena?
Adibidez, zergatik gertatzen diren
bikoteen arteko banaketak eta
tratu txarrak.
Irudikatu familian telebista-
ri begira gaudela, eta eszena
erotiko bat ikusten dugula.

Erotikan Plax!
x x xhaizea egiguren-edurne mendizabal (Arremanitzeko kideak)x x x

Tartea duzunean, zer egiten
duzu plazer hutsez?
Pijamarik gabeko siesta gozo-
gozo bat. 
Zure seme edo alaba parran-
dan hasten denean, pentsatu
al duzu zer esan?
Oraindik ez dut pentsatu, baina
orain bat-batean esateko: “Ondo
pasatu, pasatu gabe”. 
Tratu onetan oinarritutako
harremanak eraikitzeko,

zertan jarriko zenuke arre-
ta?
Komunikazioan, errespetuan eta
enpatian. 
Norekin eta nora bidaiatuko
zenuke gustura?
Emaztearekin eta hiru seme-ala-
bekin Afrikara.
Zure egunerokoan duzun
erronkaren bat esango?
Bizitza patxada gehiagoz hartzea
eta gauza txikietaz ere gozatzea.6

xxxIÑAKI AIZPURUx x x

x x xErotikan Plax! Sexu eta bikote aholkularitza:
Sindikatu Zaharra, 2. solairua
www.azpeitikoudala.eus/sexu 688897920
Hitzorduak, hilabetea: hilaren 13an 
(16:00-19:00) eta 23an (10:00-13:00).   

Zer gertatuko litzateke Az-
peitiko familia gehienetan?
Gai horri dagokionez, azken urtee-
tan asko eboluzionatu dugun
arren, uste dut oraindik ere hain-
bat etxetan zappinga egingo luke-
tela.
Haur parkean asko ligatzen
al da?
Baietz esango nuke. Gaur egun,
supermerkatuan baino gehiago,
kar, kar, kar. 

Jaio. 51 urte.
Herria. Urrestilla.
Bizitokia. Azpeitia.
Lanbidea. Guraso
Elkarteko koordinatzailea.



Egurra helduleku
Jose Luis Urkizuk eskaladarako listoiak egiten ditu.
Tailerrean sobratutako egurrari irtenbidea eman nahian
hasi zuen bidea duela hiruzpalau urte. .9 Elena Margüello

mamia x x x x x x x x x klik!16

AFIZIOTIK OFIZIORA.
Betidanik iz      
eskalda afiz     
(Azpeitia, 19     
sortu zuen,   
proiektua. P   
eskariari era   
eskaladarak     
geroztik, ho    
eraman zue    
“probatzen”    
“Tailerrean n   
emateko be   
altzarigintza   

s
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KONTUAN
HARTZEKOAK.
Listoiak egiterakoan,
bezeroak zenbat eskalatzen
duen eta eskalatzeko gunea
nolakoa den hartzen ditu
kontuan Urkizuk. Horrez
gain, listoi horiek zenbat
lagunek erabiliko dituzten
galdetzen du, baita
erabiltzaileek indarra edo
erresistentzia lantzeko
ariketak egingo dituzten ere.
Datu horiek jakinda hasten
da diseinuak egiten.
Argazkian, eginda dituen
listoi batzuk.

s

sERREMINTA UGARI.
Zerra, arrabota eta ‘cuatro caras’ makinak erabiltzen ditu Urkizuk listoiak egiteko. Hiru makina
horiek erabili ostean, pieza oro bere eskuetatik pasatzen da banaka-banaka lisatzeko.
Bezeroak produktuarekin “gustura” gelditzea nahi du azpeitiarrak, eta horrek “denbora eta
eskulana” eskatzen dituela adierazi du.

AFIZIOTIK OFIZIORA.
 an ditu egur lanak ofizio eta

 zio Jose Luis Urkizu ‘Beltza’-k
 977). Orain dela hiruzpalau urte

  ordea, Natural Progression
 Pertsona batek egindako

 antzunez hasi zen
ko listoiak egiten, eta orduz

 rretan dihardu. Makina bat
 en tailerrera aurrena, eta

 hasi zela gogoratu du.
 nuen egurrari irtenbidea

 eharra ikusten nuen,
a oso geldirik zegoelako”.
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EGURRAREN
LANKETA.
Listoiak tamaina txikikoak
badira ere, horiek egiteko
prozesua ez da batere
laburra. Izan ere, enborrak
basotik eraman eta prozesu
guztia bukatu bitartean,
zortzi-hamar aldiz igarotzen
dira piezak Urkizuren
eskuetatik. Enbor
bakoitzarekin taula bat
egiten du aurrena, eta horiek
lehortzen jartzen ditu gero.
Ondoren, egurrei forma
ematen hasten da Urkizu:
“Makinetan sartzen ditut, eta
bizpahiru buelta emanda,
beharrezko neurrietan moztu
eta zuloak egiten dizkiet”.

s

ENTRENAMENDUAREN ARABERAKO LISTOIAK.
Listoi bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Horregatik, proiektu berri bat eskuen artean duen bakoitzean, bezeroaren nahiak eta
kanpusaren angeluak izaten ditu kontuan Urkizuk. Kanpusa “ariketa zehatz batzuk” egiteko erabiltzen dela eta eskaltzen hasi
berria den pertsona horri listoien bidez lagundu behar zaiola adierazi du azpeitiarrak. Aldiz, eskalatzen denbora daraman
pertsonak aurrera egin dezan, “gogor” egin behar zaiola esan du. Hortik dator Natural Progression izena: “Naturalki aurrera
egiteko nahia adierazteak zerikusia du izenarekin”. Argazkian, Urkizuk Donostiako Pio Baroja kiroldegirako egin zuen kanpusa.

s



klik!  x x x x x x x x x mamia 19

HAINBAT
TOKITAN.
Urkizuk egindako lanak
Euskal Herriko nahiz
Espainiako hainbat
lokaletan, kiroldegitan,
ikastetxetan nahiz etxetan
aurkitu daitezke. Bukatutako
proiektuak ikusteak “poza
eta asebetetzea”
sentiarazten dizkio
azpeitiarrari. “Jendea nik
egindako produktuak
probatzen eta erabiltzen ari
dela ikusten dut, eta horrek
poz handia ematen dit; izan
ere, nik egindako lana
estimatzen dutela ikustea
oso pozgarria da”. Irudian,
Urkizuk Azpeitiko Iraurgi
Ikastetxerako egindako
rokodromoa.6

s

LAGUNAK
EPAIMAHAIKIDE.
Listoiak bukatzean, ez du
horiekin probarik egiten,
baina zerbait berria egiten
duen aldietan, piezak
Sokaitzen eskalada lokalera
eramaten ditu lagunek proba
ditzaten. Urkizuk urteak
daramatza eskaladaren
munduan murgilduta, eta
hark azaldu duenez,
dagoeneko badaki “zerk
balio duen eta zerk ez”.
Argazkian, Urkizuk eskalada
lokal batean muntatu behar
duen kanpuserako piezak.

s



Heriotza parez pare
Heriotzaz hitz egiteko, Death Cafe saioak egiten hasi
dira. Erantzun “oso ona” izan zuen lehen tertuliak;
bigarrena bidean da. .9 Ihintza Elustondo eta Julene Frantzesena

Manex Beristain eta Iñaki Arregi ‘Izan’. 
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Mahaiaren gainean
bizkotxoa eta kafea, nahi duenak har ditzan.
Giro lasaia. Ez da terapiarako saio bat, tertulia-
rako gunea da. Death Cafe saioak horrelakoak
dira, eta eskatzen du gaiak halakoak izatea;
izan ere, gizartean gai tabua den heriotzaz na-
turaltasunez hitz egitea dute xede. 
Joan zen abenduaren 19an egin zuten

Death Caferen lehen saioa Azpeitian. Iñaki
Arregi Izanek (Elgoibar, 1973) eta Manex Be-
ristainek (Azpeitia, 1977) antolatu zuten, he-
riotzaz lasai hitz egiten hasteko. Biei eman diz-
kie “kolpeak” bizitzak, eta Beristainek uste du
“beharrezkoa” dela errespetuz eta juzgurik
egin gabe hitz egiteko espazioa edukitzea. 
Death Cafe saioetan edonork parte har de-

zake. “Helburua da pertsonak saiora sartu di-
renean baino hobeto ateratzea, nahiz eta emo-
zionalki mugituta egon”. Izan ere, beldurrei
aurre egiteko beharrezkoa da hitz egitea, giza-
ki oro hilko baita lehenago edo beranduago.

Hitz egiteko beharra
“Heriotzaz hitz egiteko beharra dago, baina
gutxi islatzen da premia hori”, dio Izanek: “Ba-
tzuek hitz egiten dute, baina beste askok ez”.
Gizartean heriotza oso agerikoa bada ere, Be-
ristainek uste du “gauza txar” bat bailitzan
hartzen delako dela gai tabua. Gainera, uste
dute heriotzaren aurrean gizartea ez dagoela
prestatuta. “Norbait galdu duen pertsonak
dolua igaro behar izaten du, eta askotan, ez
dugu jakiten pertsona horiei zer esan”.



      

Heriotza barneratzen hasteko lehenengo
pausoa gai horrek pertsona jakin horri zerbait
eragiten diola aitortzea dela dio Beristainek.
Eta bat egin du Izanek ideia horrekin: “Gero
eta gutxiago sentitzen den gizartean bizi gara;
zerbait gertatzen zait, eta pilula hartzen dut.
Emozioak modu askotan anestesiatu daitez-
ke, baina hor jarraitzen dute. Lehen urratsa da
heriotzari beldurra diogula esatea, itxurakeriak
alde batera utzita”.
Buruak “dena kontrolatu” nahi izaten badu

ere, heriotza misterio bat dela dio Beristainek.
“Sentitzeaz ahazten gara, beldurra diogulako.
Tristura ez dugu sentitu nahi, horrek eskatzen
duelako bi egunez zure tristurarekin etxean
egotea. Gure burua entretenitzeko joera dau-
kagu, ez baikara gure buruarekin zintzoak”.
Haren ustez, umeekin modu berean jokatzen

da: “Galderak egiten dituzte jakinmina dutela-
ko, eta guk askotan ez ditugu galderak erres-
petatzen, erantzun iheskorrak ematen dizkie-
gu. Halakoetan transmititzen diegu heriotza
gauza txarra dela, sentitzen duen hori ez dago-
ela ondo...”. Dena den, Beristainek uste du
umeek heriotza “naturaltasunez” hartzen dute-
la arrazoimenean sartu bitartean: “Pentsa, he-
riotzarekin jolasten dute”.
Galera baten aurrean “oreka” behar-beha-

rrezkoa dela azaldu du Izanek. “Depresioak
bere arriskuak ditu eta dena ondo doala pen-
tsatzeak ere bai; izan ere, muturreko kasu ho-
rietan dolua patologiko bilakatzeko arriskua
dago”. Elgoibartarrak azaldu duenez, “mo-
mentua bizi” egin behar da, norberaren errit-
moa errespetatuta: “Oreka bilatu behar da,
egoera zer-nolakoa den jakinda eta bizitzaren

aldeko apustua eginda. Gertatutakoa hazteko
eta ikasteko erabili behar da, indartzeko; he-
riotzak balio dezake bizitza zentzu gehiagore-
kin bizitzeko ere”. 

Gizonak gutxiago
Lanagatik, lagun bat hil zaiolako, heriotzareki-
ko interesa duelako... Arrazoi bat baino gehia-
gogatik parte hartzen dute herritarrek Death
Cafe saioetan. Lehen saiora gizonak baino
emakume gehiago bertaratu zirela dio Beris-
tainek, eta uste du hori “gizartearen isla” dela.
“Emakumeak beti elkartu izan dira emozioez
hitz egiteko. Nola gauden entzuteak norbere
barruarekin konektatzea eskatzen du, eta bel-
durra daukagu horretarako”. Izanek uste du gi-
zona gaizki egotea ez dagoela ondo ikusitaso-
zialki: “Hala badago, ja ez da gizona. Hori oso
ikuspuntu mugatua da, negar egiten dakien gi-
zonak emozioak kudeatzen dakielako”.
Adinari dagokionez, berriz, gehienak 55 ur-

tetik gorako herritarrak zirela gogoratu du Iza-
nek. “Jendeak, adinean aurrera joan ahala,
gero eta hurbilago ikusten du heriotza, eta ba-
rruan zenbait gauza sortzen zaizkio”. Bestalde,
lanagatik heriotza gertu bizi duten pertsonak
ere bertaratu ziren, eta horiek lanketa egitea
ere garrantzitsua da, egoerak gainezka ez egi-
teko.

Lanketa behar da
Gaia lantzeak, heriotza bideratzeko tresnak
ematen ditu Death Caferen sustatzaileen ara-
bera, eta halako foroak indarra hartzen hasi
dira. “Gizartea hasi da pixka bat esnatzen, eta
herritarrak hasi dira heriotzarekin eta doluare-
kin lanketa egiten”. Haren ustez, “gorde eta
estali” egiten dira sentimenduak, baina horiei
beren lekua eman behar zaie, “lagundu” egi-
ten duelako. Izanek uste du herritarrek, oro
har, heriotzaren aurreko lanketa egin gabe du-
tela. “Ez digute irakatsi nola egin, eta ikasi du-
gunok kolpe bidez ikasi dugu. Baina lanketa
ere egin dugu; izan ere, kolpeak etor daitezke,
baina kolpeekin zer egin norberak erabaki
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2.saioa. Death Caferen bigarren
saioa antolatu dute otsailaren 20rako,
asteazkena. Heriotzari buruz errespetuz hitz
egiteko espazioa izango da Sindikatu
Zaharreko areto handia egun horretan,
18:30etik 20:30era bitartean. Izena eman
edo informazioa eskuratu nahi duenak 672
11 78 19 telefono zenbakira deitu dezake.



mamia x x x x x x x x x gizartea22

behar du”. Beristainen arabera, “norbere he-
riotza” barneratzeak lagun dezake dolua egi-
ten. “Nik dolua egin dezaket aldameneko per-
tsona hil delako, baina nire heriotza ez onartze-
ak ez dit batere lagunduko. Heriotzaz pentsa-
tzen dudan bakoitzean antsietatea sortzen ba-
zait, nola egingo dut dolua? Dolua minetik
egingo duzu, eta ez duzu pasatuko”. 

LEKUKOTZA I
xxxIzen-abizena.Maite Urbieta. 
xxxJaioturtea. 1977.  xxxHerria.Azpeitia.
xxxBizilekua.Azpeitia.

“Inork ez du heriotzari buruz
hitz egin nahi”

“Ez nekien Death Cafe bezalako saioak existi-
tu ere egiten zirenik. Lehenik kartel bat ikusi
nuen kalean, eta ez zidan ezer berezirik sentia-
razi, baina gero berriro agertu zitzaidan Face-
booken. Une horretan, momentu txar bat bizi-
tzen ari nintzen; udan, lagun bat hil zen, 42 ur-
terekin, eta barruan zurrunbilo bat neukan. Bo-
rroka bat nuen barruan, beldurrak azaldu zi-
tzaizkidan: “Laguna 42 urterekin hil bada,
zergatik ez naiz ni hilko?”, pentsatzen nuen. Ez
da erraza kalean horretaz hitz egitea, inork ez
baitu heriotzari buruz hitz egin nahi. Horrega-
tik, Death Cafe saiora animatzea erabaki
nuen: ‘Ea zer den’, pentsatu nuen. 
Beldurrak etorri zitzaizkidanean, arraroa ni

izango nintzela pentsatzen nuen. Heriotzaz
hitz egiten ez dugunez, ez dakizu kezka horiek
zuk bakarrik dituzun, edo Azpeitia erdia zure
egoera berean dagoen. Eta nire antzeko ego-
eran dagoen jendea dagoela ikusteak lagun-
du zidan bakarra ez nintzela konturatzen, ez
nintzela ari zoratzen jabetzen. 
Lasaitzen lagundu zidan tertuliak. Besteen

esperientziak entzunda eta ikusita batzuek ez
dutela hiltzea nik ikusten dudan bezain beltza
ikusten, zera pentsatu nuen: ‘Jende askok au-
rrera irteten du, beste ikuspuntu batzuk ere
badaude, denborak laguntzen du...’. Gaiaz hitz
eginda bakarrik, barruan nuen korapiloa pixka
bat soltatu zitzaidan.
Heriotzarena ez da gai erraza, ez hitz egiten

duenarentzat, eta ez entzuten duenarentzat.
Hitz egitea zaila egiten zaigu, baina laguntzeko
ere ez daukagu erraztasunik. Pertsona bat hil-
tzen denean, esaldi batzuk baino ez dakizkigu
esaten: ‘Nahigabean laguntzen dizut’, ‘animo’,
‘hau ere pasatuko da’... Baina beste armarik ez
dugu. Gaia behar bezala ez dugulako lantzen
gertatzen da hori.
Egoera horren aurrean, tertuliara joan izana

oso esperientzia ona izan zen niretzat. Baina
ona baino gehiago, beharrezkoa iruditu zitzai-
dan. Nire ustez, ez da heriotzari buruz hitz egi-
ten. Adibidez, lagunen artean gai hori atera-
tzen da, eta beti esaten du norbaitek: ‘Zerbait
alaiagoagatik hitz egingo dugu’. Denok dakigu
hil egin behar dugula, baina ez dugu horretaz
hitz egin nahi, eta tabu izate horrek berak bel-
dur gehiago ematen du. Death Cafe saioan
berriz, naturalago bihurtu genuen gaia. 
Iruditzen zait gure inguruan jende askok

ikuspuntu antzekoa duela. Hiltzean dena bu-
katzen dela uste dugu, gerta daitekeen txarre-
na dela hori; dena beltza ikusten dugu. Eta
uste dut, gaiaz gehiago hitz egingo bagenu, la-
saiago hartuko genituzkeela gauzak.
Ideala izango litzateke Death Cafe bezalako

espazioak sortu beharrean, kalean normalta-
sunez hitz egitea gaiaren inguruan. Baina
lehen urratsa izan daiteke horrelako saioak an-
tolatzea. Agian, tertulia egin izanak berak ba-
karrik elkarrizketa sortuko du kalean.
Zorteduna sentitzen naiz saioa une eta leku

egokian tokatu zaidalako. Agian, lehenago an-
tolatu izan balute, ez lidake atentziorik eman-
go, baina une horretan asko lagundu zidan.
Neu soltatzeko baino gehiago, entzun nuen

guztiak lagundu zidan. Aberasgarria iruditu zi-
tzaidan lasai hitz egiteko toki bat edukitzea.
Agian, horixe zen behar nuena. Ez dizkit beldur
denak kendu, baina askoz lasaiago nago.
Beste patxada batekin hartzen dut heriotza.
Uste dut aldi berean konturatzen garela

hilko garela eta bizirik gaudela. Askotan, ez
gara konturatzen bizirik gaudela, konturatu
gabe joaten gara bizitzan aurrera. Nola ez
dugun pentsatzen hil egingo garela, ez dugu
pentsatzen bizirik gaudela ere. Eta hil gaitez-
keela onartzen dugun momentuan kontura-
tzen gara bizi garela; orduan, beste balio bat
ematen diozu momentuari. Nik ez nuen pen-
tsatzen hilko nintzenik, baina ez nuen pentsa-
tzen bizirik nengoenik ere. Orain, inoiz baino
biziago nago. Eta bizirik egonda ere, triste
egon zaitezke, noski”.

LEKUKOTZA II
xxxIzen-abizena.Saioa Garmendia.
xxxJaioturtea. 1979.  xxxHerria.Astigarraga.
xxxBizilekua.Azpeitia.

“Maitasuna falta da
heriotzaren prozesu osoan”

Maite Urbieta.
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“Hamar urtez erizain laguntzaile lanetan aritu
nintzen adinekoekin, gauez, eta heriotza gertu-
tik bizitzea tokatu zitzaidan. Horregatik, zaintza
aringarrien formakuntza bat egitea erabaki
nuen, hiltzear den jendearekin nola lan egin
ikasteko. Ikastaro horretan ezagutu nuen Izan,
eta hark kontatu zidan Azpeitian egingo zela
Death Cafe saioa. Animatu egin nintzen. 
Tesina bat ere egin dut formakuntza amai-

tzean: hiltzear den gaixoa etxean zaintzen ari
den pertsonaren beharrak aztertu ditut bertan.
Gaixoak zaintzen ari diren pertsonak sarritan
ez dira izaten osasun arloan trebatuak, halabe-
harrez gertukoren bat zaindu beharra tokatu
zaienak baizik, eta ikasi egin behar izaten dute
pertsona hori zaintzen. Tesinak kontatzen du
pertsona horiek bestea zaintzeko dena ema-
ten dutela, eta askotan beraiek baztertuta gel-
ditzen direla. Beraiek ere laguntza behar dute,
eta haiei laguntzeko asmoz egin nuen lana.
Kontraesan batzuekin egin dut topo lanean.

Hiltzear den gaixo bat etxean duten edo izan
duten 30 laguni egin diet galdeketa, eta haien
%80k pentsatzen dute heriotzan. Hala ere,
oso gutxi hitz egiten dugu horretaz. Gainera,
%90ek esaten dute etxean hiltzea iruditzen
zaiela duin hiltzea. Eta tristea da, baina oso
jende gutxi hiltzen da etxean, lautik bat; gai-
nontzekoak ospitalean hiltzen dira. 
Nik beti zera esaten dut: heriotza dela bizi-

tzeagatik ordaindu behar dugun prezioa; hori
ezin da saihestu. Inork ez dugu hortik pasatzea
nahi, baina heriotza pixka bat gehiago onartu-
ko bagenu, gaia pixka bat normalizatuko bage-
nu, askoz ere lasaiago biziko ginateke denok. 
Guztiok bizi izan dugu gertukoren baten he-

riotza eta tokatuko zaigu bizitzea. Ez da pasa-
tzen ez den gauza bat; egunero gertatzen da,
pasatuko da, eta guri ere pasatuko zaigu. Ez
dugu beti heriotzan pentsatzen egon behar,
baina kontziente izan behar dugu trantze hori
guk ere pasatuko dugula. Inork ez dugu nahi
hil, eta gaizki pasatzen dugu gertuko norbait
hiltzen denean, baina gai izan behar dugu ho-
rretaz hitz egiteko. 
Heriotza gertu dugunean, sarritan ez dakigu

zer egin, nola jokatu; nire lana tarteko, asko na-
baritzen dut hori. Adinekoen egoitzetan, egoi-
liar bat hiltzen ari denean, sarritan ikusten dut
senitartekoak nola egoten diren: urduri, bel-
durtuta, nahikoa lan izaten dute beraien senti-
menduekin... Halako egoeretan, profesional
batek zenbait aholku emateak asko laguntzen
die, eta gainera, asko eskertzen dute hori.
Asko ari gara hobetzen; gero eta errespetu
handiagoz jorratzen dira halako egoerak. 
Gainera, pertsona bati lasai hiltzen lagun-

tzea oso esperientzia aberasgarria da. Gera-
tzen garenontzako maite dugun pertsona bat
lasai hil dela ikusteak dolua askoz ere hobeto

egiten laguntzen du. Batzuetan ezin da bizitza-
rik salbatu, eta halakoetan, hiltzen lagundu
behar zaio maite dugun pertsonari. Zer den
hiltzen laguntzea? Momentu horretan, pertso-
na horren ondoan egon eta erabateko pre-
sentzia izatea. Ez duzu ezer egin behar, hortxe
egon baino ez. Besarkatu, eskutik heldu, muxu
eman... Berarekin egon. Kontziente izan egoe-
raz, eta egon. 
Uste dut aurrera beharrean, atzera goazela.

XV. mendean, Ars Moriendi izeneko kristau
gida batzuk zeuden, nola hil behar zen ikaste-
ko. Gainera, XVIII. mendean, norbait hiltzen
zenean, herri guztia joaten zen haren etxera,
nahiz eta pertsona hori ez ezagutu. Horrez
gain, gure aitona-amonen garaian, hamar
seme-alaba jaiotzen ziren, eta bi hiltzen ziren;
etxekoek sufrituko zuten, baina normalizatua-
go zegoen gaia. Lehen, ez ziren beilatokiak
existitzen, etxean egoten ziren gorpuak, kaxa
batean, eta nahi bazenuen ukitu egiten zeni-
tuen; argazkiak ere ateratzen zitzaiekien.
Egungo beilatokiak, berriz, oso hotzak irudi-
tzen zaizkit; beste era batera antolatuko nituz-
ke. Garai batean, hildakoei etxean egiten zi-
tzaien agurra, eta orain, zer egiten dugu? Agu-
rra ahalik eta azkarren egin, eta berehala lur-
peratu edo erre. Ez dugu ikusi nahi hildakoa.
Tapatu nahi dugun gauza bat da, baina hor
dago. Nire ustez, maitasuna falta da heriotza-
ren prozesu osoan. Pixka bat gizatiartu behar
dugu gaia. 
Nik ere sekulako ikara izan diot heriotzari.

Ama izan nintzenean, nire umeei zerbait gerta-
tuko zitzaien beldur nintzen. Eta horrela, ez
zara bizitzen, denbora guztian sufritzen bai-
tzaude. Zainketa aringarrien ikastaroa egin
nuenean, ikasi nuen, onartu nuen, hil egingo
naizela, eta horrek sekulako bakea eman dit.
Ez dut hil nahi, baina hilko naizela benetan
onartu dudanetik, beste bake batekin bizi naiz.
Iruditzen zait ez garela ari bizitzen. Nola bizi

gara? Beldurrekin, presaka... Pixka bat kon-
tzienteago bizi behar dugu. ‘Bihar hau egingo
dut’ eta ‘gero hau egingo dut’ pentsatuz bizi
gara. Eta orain, zer ari zara egiten? Gizarteak
bultzatzen gaitu horrela bizitzera, baina guk
pixka bat gelditu egin behar dugu. Lasaiago
bizi behar dugu; barruko bakea behar dugu
denok. Eta horretarako, heriotza onartu behar
da; hilko garela onartzen dugun unean beste
era batera hasten gara bizitzen. 
Argi dago heriotzaren gaia normalizatu egin

behar dela. Gertukoren baten heriotza bizi
izan duena bere minarekin geratzen da, eta
horrelako tertuliak ondo etortzen dira bakoi-
tzak bere kezkak azaltzeko.6Saioa Garmendia.



Bizitakoa ikasbide
∑Alkoholismoak mila aurpegi ditu, eta horietako bat da
senideena. Haien ongizatea bermatzea xede duen talde
bat bada Azpeitian: Izarraitz Al-Anon≠. .9 Ane Olaizola

A stelehen iluntzea da, eta
astero bezala, 20:00ak jotzearekin batera el-
kartu da Izarraitz Al-Anon taldea. Goxo dago
taldeak Soreasu kalean duen egoitza, eta ha-
laxe ekin diote gaurko saioari Laurak, Mariak,
Mirenek, Teresak eta Anak –asmatutako ize-
nak dira guztiak–. Astea zer moduz igaro
duten galdetuta ekin diote bilerari, eta guztiak
ulerkorrak dira bataren eta bestearen hitzeki-
ko. Izan ere, denek gauza bera dute komune-
an: senide eta gertuko alkoholikoak dituzte
edo izan dituzte. Hori da bost lagunak lotzen
dituen lokarria, baina bakoitzak bere istorioa
du atzean, alkoholismoak mila forma har baiti-
tzazke. Gertutik bizi izan dute gaixotasuna, eta
hein batean, beraiek ere eri bihurtu direla aitor-
tu dute. Hariei tiraka eta batak besteari entzu-
nez, esperientzia dute ikasbide, eta lotzen di-
tuen soka askatzen saiatzen dira astero.
Alkoholismoaz hitz egitean, estereotipoetan

erortzeko arriskua egon ohi da, baina jatorri
bera duten hamaika istorio eta bizipen daude
hura sufritu duen pertsona bakoitzaren atzean,
eta horren erakusgarri da Izarraitz taldekoen
errealitatea. Saioan, Mariak hartu du lehenik
hitza, eta hark azaldu du amak “arazo larriak”
zituela alkoholarekin eta senarra alkoholikoa
zela. Bereizi egiten ditu bi kasuak: “Amari ez
zioten inoiz gaixotasuna diagnostikatu, eta
hark ere ez zuen inoiz aitortu alkoholikoa zela.
Ama ez nuen inoiz edaten ikusi, baina beti
gaixo zegoen. 17 urte nituenean, psikiatrikoan
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sartu zuten delirium tremensak jota, gehiegi
edan zuelako. Orduan esan ziguten amak ara-
zoa zuela alkoholarekin. Senarra, berriz, behin
bakarrik ikusi nuen mozkortuta, baina txikiteoa
egiten zuen, eta edaten zuenean, beste per-
tsona bat bihurtzen zen; obsesiboa zen edo-
zer gauzarekin. Behin ingresatu egin zuten,
eta guk uler genezan, senarrak alkoholari aler-
gia ziola esan ziguten. Hari alkoholismoa diag-
nostikatu egin zioten, eta berak ere aitortu
zuen gaixotasuna zuela”.
Laurak ere ildo beretik hitz egin du, eta adie-

razi du senarrari gehiago alkoholik ezin izango
zuela edan esan ziotenean, gizona “izututa”
geratu zela. “Sendagileak hori esan zigunean
eta nire senarraren aurpegia ikusi nuenean ja-
betu nintzen zuen arazoaz. Orduan hasi zen
gure borroka: nirea, senarrak edan ez zezan,
eta senarrarena, edan zezan. Borroka horre-
tan hondoa jo nuen, fisikoki zein emozionalki
akitu ninduen”.
Familian kutsatzen den gaitza da alkoholis-

moa, taldekideen hitzetan. “Pertsona bat
dago edaten duena, baina bere inguruan bizi

kiak dira, baina asko laguntzen dute”. Horrez
gain, guztiek aitortu dute “obsesionatuta”
egon direla alkoholarekin, baina hori ere kude-
atzen ikasi dute bileretan. “Lehen, pentsatzen
nuen guztiaren kontrola izan behar nuela, eta
ez nuen bizitza propiorik. Izugarrizko sufrimen-
dua zen bestearen bizitza kontrolatzen ibiltzea,
eta hemen, gauza txikiekin, askatu egiten
zara”, dio Laurak.
Taldekideak jakitun dira aldaketa horiek

pausoz pauso egin behar direla, bidea ez baita
erraza eta motza izango. Bidenabar, beste
pertsonei entzutea garrantzitsua dela adierazi
du Teresak. “Gogoratzen naiz Al-Anonera eto-
rri nintzen lehen bilera hartan oso urduri nen-
goela. Jende ugari zegoen, eta guztiak irriba-
rretsu zeuden. Nik, berriz, flan bat nirudien. As-
tero bileretan entzundakoa buruan hartu eta
modu horretan eman diot buelta arazoari”.

Bizkarreko motxila hustu
“Hona etortzen hasten garenean, mila zalan-
tza izaten ditugu: ondoan dudana alkoholikoa
izango ote da? Arinegi pentsatzen ari ote
naiz?”. Ordea, bileretara joaten hasteko bal-
dintza bakarra honako hau da: “Senide edo
lagun batek daukan edateko moduak kezka-
tzen duen edonor batu daiteke taldera”. Al-
Anonera jotzeko, ez dago izena eman beha-
rrik, eta saioetan ez diote inori zer egin behar
duen esaten. “Kide berri bat etortzen denean,
esaten diogu gu ere hortik igaro garela eta zer
egin dugun horren aurrean, baina guk ez dugu
ezagutzen gaixo hori, eta berak erabaki behar
du zer egin”.  Kide berriek “motxila beteta” iza-
ten dute, eta aurreneko gauza izaten da haiei
entzutea. “Hasieran, beharbada, ez dute ezer
ulertuko, eta askok uste dute pilula magiko
batek dena konponduko duela, baina hemen
ez dago halakorik. Jarrera aldatzea da kontua”.
Anonimotasunak, gainera, berebiziko garran-
tzia du taldean, eta saioetan kontatzen dutena
saioetan geratzen da. “Hona etortzen garenok
zama handia izaten dugu, eta, agian, inori esan
ez dizkiozun gauzak kontatzen ditugu hemen.
Hemen ulertzen gaituen jendea dago, eta
beste modu batean irekitzen gara”.
Bost emakumeek berretsi dute “benetako

pisua” kendu dutela Al-Anoni esker, eta be-
raien jarrera aldaketak inguruan eragina izan
duela adierazi dute, baita alkoholaren mende
egon direnengan ere. Jada ez dute alkoholis-
moaren arazoa etxean, baina bileretara joaten
jarraitzen dute, “bizitzaren filosofiatzat” har-
tzen dutelako taldea. “Bizitza ikusteko modua”
aldatu zaie senideei, saioetan jasotakoa bizi-
tzaren arlo guztietan jartzen baitute praktikan.6
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garenok haren edateko moduaz kutsatzen
gara. Guk ere ohitura batzuk hartzen ditugu,
arazoei aurre egin nahian”. Dena den, Al-Ano-
nera jotzen dutenek azpimarratu dute alkoho-
laren aurrean senideek eta lagunek ezin dute-
la ezer egin, eta hori onartzea da lehen gakoa:
“Onartu egin behar dugu alkoholaren aurrean
ahalmenik ez dugula, ondokoak edatea nahi
badu, edan egingo duelako. Hona etortzera-
ko, mila aldiz saiatu gara gure senideek alko-
hola utz dezaten, baina hori ez dago gure
esku”, esan du Laurak.
Ideia horretatik abiatuta, taldekideek argi

dute bileretara beraien ongizatearengatik joan
behar dutela, ez alkoholaren mendean daude-
nen ongizateagatik. “Senideek eta lagunek
norbere buruan pentsatu behar dute, aldake-
tak egin eta hobeto bizi daitezen. Gu ahalik eta
ondoen egoten saiatzen gara hemen”, esan
du Mirenek. Bilera bakoitzean gai jakin batez
hitz egiten dute, eta gaurkoan, norbera den
modukoa izatearen garrantziaz aritu dira hizke-
tan. Al-Anonek dituen liburuak dituzte horreta-
rako abiapuntu, eta horietako baten zatia ira-
kurri du Mariak. Besteak beste, norberaren as-
katasuna, norberarekiko zintzotasuna edota
norbere burua maitatzea jorratu dute irakurke-
tan. Izan ere, Mariak adierazi du senideak gai-
xoaren “apendizeak” izan ohi direla: “Gaixoak
etxean geratzea nahi badu, guk ere han egon
behar dugu askotan. Baina guk ere aukeratu
egin behar dugu zer egin, hori familian arazo
bilakatu gabe eta elkar ulertuz eta negoziatuz”.
Bide horretan, Anak “aldaketa handia” eman
duela esan dute taldekideek; izan ere, duela
urte batzuk arte, senarrarekin tabernan egon
behar izaten zuen hark, “senarrak handik joa-
tea erabakitzen zuen arte”.
Bileretara joaten hasi zirenetik, izaera eta jo-

kabidea asko aldatu zaizkiela sumatzen dute
taldekideek. Mariaren arabera, oso garrantzi-
tsua da alkoholaren mende dagoen pertsona-
rekin edan gabe dagoenean hitz egitea. Zer-
bait hitz ematen dutenean, berriz, esandako
hori betetzea “oinarrizkoa” dela deritzo: “Bi
aldiz pentsatu behar duzu esandako hori bete-
ko duzun edo ez. Esan eta betetzen ez badu-
zu, galduta zaude”. Laurak, berriz, senideekin
izaten diren eztabaidetan “bestelako bideak”
hartzearen garrantzia azpimarratu du: “Sena-
rra eta biok sesioan hasten ginenean, zirkulu
batean sartzen ginen beti. Uste duzu beti gur-
pil horretan joan behar duzula; gaixoarekin
duzun harremana ere horrelakoa da, baina
egun batean, beste bide bat hartzen duzu.
Gaixoa, orduan, harritu egiten da, eta halako
gauzek pentsarazi egiten diote. Aldaketa txi-
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Azken kontaketan genion,
Pello Iratin bakartua egon zela udazkenetik
udara. Bakartua bai,baina bakarrik ez. Urtean
zehar hainbat eta hainbat pertsonaia ezagu-
tzeko eta haiekin nolabaiteko tratua manten-
tzeko parada izan zuen.
Ezpainetan irribarretxoa du eta begiek diz-

diz egiten diote bizi izan zituen harremanez
mintzatzerakoan. Horrelako egoeran, noski,
hartu-emanei balio handiago ematen zaie.
– Leku ezezagun edo berri batera joaten

bahaiz, hango berri edo han zerbait egiteko
asmotan bahabil, lehenik herriko apaizaren-
gana jo, Luix.
– Bai, hori lehen izango huan, Pello. Baina

orain... apaizak nekez topatuko dituk herri txi-
kietan, ezta?
– Beno, nik zorte itzela izan nian. Bai Or-

baizetakoa, Jose Luis, eta bai Garaiokoa,
Koldo, izugarri ondo portatu hituan nirekin.
Laguntza estimagarria jaso nian beraiengan-
dik.

Urtegiko zaintzailea
Pellori aurpegia liluratzen zaio Aquilino Bar-
beranaz, Irabia urtegiko zaintzaileaz, gogo-
ratzen denean. Txabolatik hiruzpalau kilome-
trora zegoen haren etxea. Pello bakarrik, eta
Aquilino ere bakarrik.
– Beharra sentitzen nuenean-edo, bisita

egiten nioan. Eta jakina, otordua ziurtatua,
ardo eta guzti. Eta agurrean: “Gelditu gaur,
eta hemen lo egin”. Badakik: biak egoera be-
rean, eta izugarri estimatzen genian elkarren
konpainia. Egun batean, elurretan iritsi eta
nire erraketei erreparatuz: “Baa!, horiek ez
dute balio, ezta...” Zur eta lur gelditu nitian
bere aitonak egindako erraketak erakutsi ziz-
kidanean. Pago geruzaz eta zaldiaren zurda-
rekin egindakoak. Ikusgarriak. Gizon jakin-
tsua eta ona, Aquilino. Berarengandik zenbat
ikasi nuen...
Nola diren gauzak. Pellok handik urteetara

Aquilinoren biloba ezagutu zuen Azpeitiko

Pello Iratin: harremanak (III)

x x x“Lau seme-alabekin bizi
hituan. Eta badakik zein
zen semeetako bat? Mikel,
Mikel Zabaltza”

saskibaloi taldean jokatzen, ia bi metroko
mutil kankailua.

Orbaizetako ola zaharreko familia
Txabolak ez zeuden prestatuta gazta ekoizte-
ko. Arazoari irtenbidea aurkitu nahirik, artzaiei
lagundu asmoz, apaizarengana jo zuen Pe-
llok aholku eske. Hark Orbaizetako ola zaha-
rraren ondoan bizi zen familia batengana bi-
dali zuen.
– “Gainera, etxekoandrea euskaraz min-

tzatzen da”. Hori entzun nuenean, nire poza!
Garbiñe getariarra huan. Emakume prestua.
Gizona, bertakoa; hitz gutxikoa, baina era be-
rean hurbila. Lau seme-alabekin bizi hituan.
Eta badakik zein zen semeetako bat? Mikel,
Mikel Zabaltza.
Bai, handik lau urtera Intxaurrondoko zori-

gaiztoko koartelean basatiki torturatua,
erahila eta Bidasoa ibaira jaurtia izan zena.
Hau kontatzean, Pello nostalgiaz gainezka
sentitzen da, harreman zintzoa eta leiala bai-
tzuen familiarekin.
Memorian baditu beste harreman batzuk,

adibidez, Iparraldeko hiru artzainekin bizita-
koak, –“hiru artista”–, baina datorrenean
kontatu beharko.6
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A intzane
Agirre Zurriarrain azpeitiarra
da eta 21 urte ditu. LEINN (Li-
dergo Ekintzailea eta Berri-
kuntza) graduko 4. mailako
ikaslea da.
Definitu apur bat zure burua:
ba al duzu zaletasunik?
Ez daukat hobby zehatzik, gau-
zak inprobisatzea asko gusta-
tzen zait. Garrantzitsuena
unean unekoa bizitzea da. La-
nari dagokionez, turismo edo
hezkuntza alorretan aritzea
gustatuko litzaidake.
Zergatik aukeratu zenuen
LEINN gradua? 
Beti atera izan ditut nahiko nota
onak. Nire bizitza planeatuta
zegoela zirudien, eta hasieran
horregatik pentsatu nuen Zu-
zenbidea eta Enpresa Zientziak
ikastea, hau da, asko ikasi
behar den gradu horietako bat
egitea aurreikusten nuen.
Azken unean, baina, zera pent-
satu nuen: “Ni ez naiz horrela-

koa”. Izan ere, etorkizuneko lan-
postu on batean soilik ari nin-
tzen pentsatzen. Gauzak horre-
la, beste zerbaiten bila hasi
nintzen, LEINN aurkitu nuen
arte. Ate Irekietan ez nuen oso
ondo ulertu zer zen gradu hori,
baina berehala konturatu nin-
tzen bestelakoa zela, disrupti-
boa, eta nire nortasunarekin
bat zetorrela. Gauza berriak es-
perimentatzeko aukera eman
eta dena zure esku uzten duen
gradua zela ulertu nuen. 
Zergatik hautatu zenuen Mon-
dragon Unibertsitatea? 
Gradua aukeratu nuen, gehien
bat, eta ez hainbeste unibertsi-
tatea.
Nola baloratuko zenuke orain
arte bizi izan duzun esperien-
tzia?
LEINN gradua aukeratzea izan
da bizitzan egin dudan aukera
onenetako bat; batez ere,  titulu
bat lortzeaz gain, bizitzaren in-
guruan asko irakatsiko didala-
ko. Lehenengo unetik ari zara
mundu erreal batean lanean,
eta modu horretan ikasten
dena ez duzu beste inon ikasi-

Proiektu batek ez
badu aurrera egiterik,
itxi eta berri bat hasi”“
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ko. Ez dizu nota batek esango
egin duzun lanak balio duen
ala ez; zuk egindako ekintzek
esango dizute egiten ari zare-
nak balio duen ado ez. Bestal-
de, ikastaldeak ere egundoko
garrantzia du. Finean, denok
oso ezberdinak gara –ideolo-
gia eta hizkuntza ezberdinak
nahasten dira eskoletan–, eta
guzti hori kudeatzeak balio
handia dauka: besteari entzu-
ten jakitea, eztabaidaren ga-
rrantziaz ohartzea, eta abar. Ia
beste familia bat osatzen dugu
taldekideok.  
Nola definituko zenuke Enpre-
sagintza Fakultatean jasotzen
duzun ikasteko metodologia?
Guztiz disruptiboa da metodo-
logia. Aukera daukazu zure pa-
sioen inguruan esperimenta-
tzeko, eta bidaiak ere oso ga-
rrantzitsuak dira; izan ere, Txi-
nara edo Indiara joanda asko
ikasten duzu toki horietako en-
presei buruz. Orain dela gutxi,
adibidez, kolaborazio bat lortu
dugu Indian. Hori bertan egin-
dako lanaren fruitua da, noski. 
Ikasi bitartean lan egiteak

abantaila asko izango ditu,
ezta? 
Jakina. Konpetentzia ezberdin
ugari ikasten dituzu, hala nola
teknikoak eta jarrerari dagoz-
kionak, mundua jateko jarrera-
rekin irten beharra baitago
kanpora. Landu genuen
proiektuetako batean, esatera-
ko, zortzi gazterekin bidaia tu-
ristiko bat antolatu genuen In-
terrailean. Beste proiektu bat
ere egin genuen: 14 eta 18 urte
bitarteko gazteei zuzendutako
udaleku batean, gure metodo-
logia ezarri eta ikasketa aktiboa
sustatu genuen, gaztetxo ho-
riek zeharkako konpetentziak
landu zitzaten eskolaz kanpoko
ekintzetan.   
Etorkizunera begira, zeintzuk
dira zure asmoak?
Azken ikasturte honetan, koo-
peratiba bat sortu dugu turis-
moa eta hezkuntza lotzen di-
tuzten proiektuekin aurrera
egiteko. Beti beldurrik gabe
aritu behar da; proiektu batek
ez badu aurrera egiterik, itxi eta
berri bat hasi. Beti daude auke-
rak.    

Aintzane Agirre Zurriarain
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Sexu aniztasuna, taulara
Gehitu elkartearen enkarguz, ‘Käffka’ antzezlana sortu du Kamikaz
Kolektiboak, eta hasi berri duen biraren barruan iritsiko da obra
Azpeitira. Sexu aniztasuna ikusaraztea du helburu lanak. . Ane Olaizola

Sexu askatasuna ikusaraz-
tea eta gaiaren inguruan gizartea
sentsibilizatzea helburu duen
Käffka antzezlana taularatuko
dute hilaren 15ean, ostiralean,
Soreasu antzokian, Emakumeen
Txokoak antolatuta.  
Bi emakumeren arteko maita-

sun harremana du oinarri istorio-
ak, eta konpainiak etorkizuneko
gizartea irudikatu du hura mami-
tzeko; 2049. urtean, munduak
kataklismo bat izan du, gizarteak
Lurraren bal iabide naturalak
agortu ondoren. Gertaera horre-
tatik bizirik atera direnek arau zo-
rrotzak jarraitu behar dituzte gi-
zarte berri horretan bizi ahal izate-
ko. Horietako bat da pertsonek
ezin dutela pasiorik sentitu, baina
nerabezaroan gauza zaila izan
daiteke hori. Hori hala, eragin de-
zaketen kaosa saihestu nahian,
nerabeak kontrolpean izateko
Käffka izeneko guneak sortu di-
tuzte, eta gazteek heziketa bere-
zia jasotzen dute han. Gune ho-
rietako batean bizi dira antzezla-
neko bi protagonistak.
Gehitu Euskal Herriko lesbia-

na, gay, transexual eta bisexualen
elkartearen enkarguz gauzatu du
Kamikaz Kolektiboak obra. Iaz
Errenerian aurrestreinatu ostean,
hasi berri den urtean abiatu du
konpainiak bira, eta horren ba-
rruan iritsiko da herrira. 

x x xDATUAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xZer. Käffka antzezlana.
x x xEguna.Otsailak 15
(ostirala).
x x xOrdua. 19:30 x x xTokia.
Soreasu antzokia.
x x xAntolatzailea. Azpeitiko
Emakumeen Txokoa. 

Erika Olaizola azpeitiarra da Ka-
mikaz Kolektiboko kidetako bat,
eta hark idatzi du obraren testua,
Amancay Gaztañaga eta Miren
Gaztañaga taldekideekin batera.
Agertokira, berriz, honako aktore
hauek igoko dira: Iraia Elias, Mikel
Ibarguren, Edurne Azkarate,
Amaia Irazabal eta Oier Guillan.
12 eta 17 urte bitarteko nerabeei
eta haiekin bizi diren helduei zu-
zendutako obra da.6

xxxDATUAx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5aktore. Käffka antzezlanean bost aktore izango dira agertokian:
Iraia Elias zarauztarra, Mikel Ibarguren zestoarra, Edurne Azkarate
oiondarra, Amaia Irazabal santurtziarra eta Oier Guillan donostiarra.6

1Luar Na Lubre
taldearen
emanaldia
Galiziako taldea Azpeitian
izango da. Taldeak 32 urte
daramatza agertokiz agertoki,
folk galiziarra eta musika zelta
lau haizetara zabaltzen.
x x xEguna.Otsailak 9 (zapatua).
x x xOrdua. 22:00 x x xTokia.
Soreasu antzokia.
x x xAntolatzailea. Kulturaz.

2Sexismoaz
solasaldia
Nerea Barjola EHUko doktoreak
‘Microfisica sexista del poder’
liburua aurkeztuko du.
x x xEguna.Otsailak 20
(asteazkena). x x xOrdua. 18:00.
x x xTokia. Emakumeen Txokoa.

3Armagintzari
buruzko
dokumentala
‘Gerra hemen hasten da’
armagintzari buruzko ikus-
entzunezkoa emango dute.
x x xEguna.Otsailak 13
(asteazkena). x x xOrdua. 19:00.
x x xTokia. Sanagustin
kulturgunea. x x xAntolatzailea.
Elkar-ekin.6

xxxBESTERIKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xAzpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.eus/agenda Käffka antzezlaneko lantaldea. x x xKamikaz Kolektiboa
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.
Egilea:
Luma

x x xSUDOKUAx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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* Filologo azpeitiarra

‘... ez da urre’ dio
euskal esaerak Zigorrak
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nKnBnBnGn

SALAKETAK

nSEGUROLA

nAnEKnARAMAR

ABARASKAnORA

nARAZOnIInAB

UDAnURKARAZI

nIBEROnKUXIN

IÑAKInLnDAnA

nOROnMAKILAK

HITZ GURUTZATUAK

1. Ekintza gaitzesgarria. Frantziako ipa-
rraldeko hiria. 2. Gurearekin senidetuta
dagoen herri lapurtarra. Boroaren ikur ki-
mikoa. 3. Sarrerak dira, baina irteerak 
erebai. Hiltzeko tresna. 4. Margoturik. 
5. Zilarra balio du. Utero. 6. Zelai. Area-
go. Bokal errepikatua. 7. Bizkaiko herri
bateko. Lehena eta azkena. Kontsonantea.
8. Arnas ezak hil. Edari bizia. 9. Larruak.
Bizkaieraz, bezala. 10. Beherakoa. Mina
edo oinzea adierazteko interjekzioa.

Ezker eskuin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Goitik behera

1. Pluralean, olerki bat banatzen den lerro multzoetako bakoitza, bertsoak. 2. Zatitzen oso zaila. 
3. Gauza bat aipatzen edo adierazten duen hitz. Fruituez mintzatuz, helduak direnak. 4. Eskaini. Le-
henengo bokala. Egile atzizkia. 5. Nafarroa Behereko udalerri bateko. 6. Lore honek ez du 
bokalik. Gironako ibaia. Eguzki. 7. Inauteriak. Bokala. 8. Errenkada, ilara. Zilbor. 9. Berrogeita
hamar, zenbaki erromatarren arabera. Belearen familiako zenbait hegaztiren izen arrunta. Bizkaiko
ibaia. 10. Ebakitzera behartu.

x x xHITZ GURUTZATUEN SOLUZIOAK

BIDALTZEKO  EPEA. Otsailak 19

(asteartea) x x xNORA BIDALI ZURE

ERANTZUNA. Perez Arregi plaza 1,

behea (Azpeitia) edo

lehiaketakuztarria@gmail.com e-

postara x x x IRABAZLEARI SARIA.

Kutxillo urdaitegiaren produktu

sorta x x xPARTE HARTZEKO

BALDINTZA.Uztarria Komunikazio

Taldean bazkide izan behar da. Hitz

gurutzatuak zuzen osatu ondoren,

moztu denborapasa eta gutunazal

batean bidali.

x x xUZTARRIAREN LEHIAKETA: HITZ GURUTZATUAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x BAZKIDEAREN IZEN-ABIZENAK x x x HARREMANETARAKO TELEFONO ZENBAKIA

SUDOKUA

x x xUZTARRIAREN URTARRILEKO LEHIAKETAx x

IRABAZLEA

Iñaki Ulazia

Uztarria Komunikazio

Taldearen bazkidea da

aldizkariko  212.

lehiaketaren irabazlea.

Kutxillo urdaitegiak

emandako produktu

sorta irabazi du sari

gisa. Argazkian,

lehiaketaren irabazlea

Kutxilloren oparia

eskuetan duela.

x x xSOLUZIOAKx x x x x x x x

HITZ GEZIDUNAK
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%25 hazi ziren bisitak iaz
1.688.692 bisita izan zituen Uztarria.eus-ek 2018an; 2017an baino %25
gehiago. Bisitariek ia bost milioi orri zabaldu zituzten Uztarria.eus-en
iaz. Bisiten %64,78 telefono mugikorretatik iritsi dira. . Uztarria

2 018an ere marka guztiak
hautsi ditu Uztarria.eus-ek bisitei
dagokienez. Izan ere, webgunea
sortu zenetik, Uztarriaren webgu-
neak gora egin du bisita kopuruari
erreparatuz gero. Uztarriak bi
neurgailu erabiltzen ditu datuak
biltzeko: Google Analytics eta
StatCounter. Lehen neurgailu
horrek erakusten dituen bisitei
dagozkien datuak beti izaten dira
StatCounterrek jasotakoak baino
apur bat txikiagoak. StatCounte-
rrek 2005etik jasotzen ditu Uzta-
rria.eus atariaren datuak, eta ho-
riek publikoak dira; sarean ikus
daitezke. 2018an, StatCounte-
rren arabera, ia-ia bi milioi bisita
izan zituen Uztarr ia.eus-ek,
1.988.141 bisita; aldiz, zabaldu-
tako orrialde kopurua 4.800.287
izan zen.
Bi neurgailuen datuek erakus-

ten dute Uztarria.eus-eko bisita
eta zabaldutako orri kopuruek
gora egin zutela 2018an. Asko
igo dira bai bisitak eta bai orrialde

kopuruak, 2017ko datuekin alde-
ratuta. Google Analytics-en ara-
bera, 2018a izan da orain arte Uz-
tarria.eus-ek bisita gehien izan di-
tuen urtea; izan ere, joan zen urta-
rrilaren 1etik abenduaren 31ra bi-
tartean, 1.688.692 bisita izan
zituen (2017an baino %25 gehia-
go; orduan 1.350.579 bisita izan
zituen webguneak Google Analy-
tics-en arabera). Eguneko bisita
kopuruaren batez bestekoak ere
gora egin du; iaz, egunero, 4.626

bisitari izan zituen Uztarria.eus-
ek. Bisita horietan, batez beste, bi
minutu eta erdi pasatxo igaro zi-
tuzten dituzte erabiltzaileek; 2 mi-
nutu eta 39 segundo, hain zuzen
ere.
Zabaldutako orrialde kopuruak

ere nabarmen egin du gora; iaz
4.763.929 orri ireki zituzten herri-
tarrek, eguneko 13.051 orri ingu-
ru. Zabaldutako orrialde kopurua
%33 inguru hazi da, 2017ko da-
tuekin alderatuta.

Azken urteetako bilakaerarekin
jarraitzen du Uztarria.eus-ek; izan
ere, gero eta gehiago dira Uzta-
rria.eus-eko edukiak telefono mu-
gikorretatik irakurtzen dituzten
erabiltzaileak. 2017an lehen aldiz
izan ziren bisiten erdia baino
gehiago (%57,39) eskuko telefo-
noetatik iritsitakoak; 2018an
gora egin du kopuru horrek, bisi-
ten %64,75 izan dira mugikorre-
tatik eginak. Ordenagailutik eta
tabletetatik egindako bisita kopu-
ruak, berriz, %28,47 eta %6,78
izan dira hurrenez hurren.
Sare sozialetan egindako argi-

talpenetatik Uztarria.eus-era sar-
tutako erabiltzaileen bisita kopu-
ruak behera egin du aurten ere;
izan ere, 2016an bisiten %24 in-
guru iritsi ziren sare sozialetatik,
2017an %20 inguru eta 2018an
%17,32. Sare sozialetatik bidera-
tutako bisiten kopuru handiena
Facebooketik iritsi zen iaz ere,
%80,19. Twitterretik iritsitakoen
kopurua %19,68 izan zen eta
%0,1 Istagrametik sartutakoena.
Uztarriak joan zen abenduaren

31n argitaratu zuen urteko hamar
albiste irakurrienen zerrenda,
baina horiez gain, aipatzekoa da
erabiltzaileek gehien bisitatu di-
tuzten orriak Aktualitatea, Hilbe-
rriak, Agenda eta 2018ko Pourra
izan zirela.
Eskerrik asko, Uztarria.eus bisi-

tatu eta elikatu duzuen guztioi.6



OLATZ AIZPURU jostuna

1.Eskuz ala makinaz?
Eskuz lan asko egiten
dugu, ez gaude prestatuta
dena makinaz egiteko.
2.Ohial preziatuena?
Chanel deitzen dena.
3.Gehien saltzen
dena?
Denetik gutxi saltzen dugu,

baina satina, puntua eta
pañoa aipatuko nituzke.
4.Modako kolorea?
Koadrodun edozein
koloretako ehunak.
5.Estanpatuak modan
al daude?
Udan indarrez iritsiko dira
estanpatu handiak.

6. Titarea...
Beharrezkoa da. 
7. Zer da ezinbestekoa
jostotzaran?
Dena behar da lanerako.
8.Ohiko eskaerak?
Ezkontzetarako arropak,
Karnabaletarako trajeak...6

. Julene Frantzesena
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Osasun publikoarentzat erronka garrantzitsua
da haur gizentasuna. Arazoa gehiagora doala begi-
bistakoa da: Europan 11 urteko hiru umetik batek
gehiegizko pisua du. Ohitura osasuntsuak izateak,
umeen ongizatea areagotzeaz gain, diabetesa eta
gaixotasun kardiobaskularrak izateko aukerak mu-
rrizten ditu. Ume osasuntsuak heztea gure betebe-
harra da, eta beraien eskubidea. Etxea eta eskola
dira ohitura osasuntsuk sustatzeko eremu natura-
lak. Horiekin lotuta, hemen proposamen batzuk.
Animatu zaitez beraiekin erosketak egitera. Ho-

rrela, garaiko frutak eta barazkiak zeintzuk diren ika-
siko dute modu naturalean. Saiatu beraiek erabaki
dezaten zer erosi, eta erositakoa elkarrekin kozina-
tu; oso dibertigarria izan daiteke, eta aukera bikaina
ohitura egokiak sustatzeko. Ondoren, prestatutako
guztia etxekoekin edo lagunekin dastatu. Eredu
izan behar dugula ez ahaztu, eta hori ekintzekin era-
kusten da. Zer ikusi, hura ikasi!
Ohiturekin jarraituz, haurrek lo ordu asko behar

dute, atsedena oso garrantzitsua da. Pantaila aurre-
an ematen duten denbora ere zaindu behar dugu.
Ipurdiak astintzera animatu! Eta ez ahaztu haurren
ahalegina goraipatzea, pisua aipatu
gabe! Egunen batean asko eskertu-
ko dizute.6

xxxx x x x x x x x x x xaitziber aizpurux x x

Haur gizentasuna
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Elegante, festan
Jai Karnabalean antzinakoz eta dotore janztea ohitura
da Azpeitian.  Kuadrilla  festazale batek ekin zion
Txikiteo Eleganteari duela 36 urte. .Maialen Etxaniz

P ertsona batek baino
gehiagok galdetuko du nondik datorren Jai
Karnabalean egiten den Txikiteo Elegantea,
noiz ospatu zen aurrenekoz edo zer dela eta
egiten den. Gaur egun, adin guztietako herri-
tarrak animatzen dira Azpeitiko festarik doto-
reenean parte hartzera, baina inork gutxik
daki nondik datorren ohitura hori. Kuadrilla
“festazale eta karnabalzale” baten burutape-
netik jaio zen dagoeneko tradizio bihurtu den
festa. Arantxa Arregi (Azpeitia, 1944), Olatz
Aranburu (Azpeitia, 1941) Maria Pilar Mendi-
zabal (Azkoitia, 1941) eta Roxa Oiartzabal
(Azpeitia, 1941) izan ziren Txikiteo Elegante-
aren sustatzaileak, baina “sekula” ez zuten
pentsatu ohitura hura horren berezi bihurtu-
ko zenik. Elkarrekin gogoratu dituzte sasoi
hartako kontuak, nostalgiaz.
Arregi, Aranburu, Mendizabal eta Oiarza-

bal 1981. urtean irten ziren aurrenekoz antzi-
nako arropa dotorez jantzita Jai Karnabal
eguerdian. Ordurako, karnabaletako mozo-
rroen lehiaketan sari ugari zituzten irabazita.
“Eskolan ez, baina karnabal kontutan sari
asko irabazi genituen”, dio Oiartzabalek. Itsa-
si kultur elkartearen artzain-inudeen kalejirak
piztu zien elegante mozorrotzeko grina, eta
ondo gogoan dute aurreneko aldia. Azaldu
dutenez, Itsasik 1980. urtearen inguruan
egin zuen aurrenekoz karnabaletan egin ohi
duen artzain-inudeen kalejirako Udal korpo-
razioaren antzezpena. Dantza taldeko hain-

egunari. “Itsasiko artzai-inudeekin batera ka-
lejira egiten genuen lehenik, eta poteatzera
joaten ginen gero”, azaldu du Mendizabalek.
Ohitura horretatik dator jaiak hartu duen
izena: Txikiteo Elegantea. 

Josi, eta apenas erosi
Festa hari ekin zioten lagunek urte luzez ja-
rraitu zuten ohiturarekin, eta ia urtero jantzi
ezberdin batekin irteten ziren kalera Jai Kar-
nabalean. Kasik materialik erosi gabe sortzen
zituzten Txikiteo Eleganterako trajeak. Horre-
la kontatu du Oiartzabalek: “Etxeko gortina
zaharrekin, ohegaineko ohialekin eta parean
harrapatutako tela zatiekin egiten genituen
soinekoak. Ahizpa jostuna dut, eta hark egi-

Lagun kuadrilla 1982ko Txikiteo Eleganteko kalejiran. x x xPepe Gil

bat kide antzinako alkatez, apaizez, erizainez
eta jauntxoz mozorrotu zen. Handik urtebete-
ra,  itsasik Jai Karnabalean dotore janztera
animatu zituen herritarrak, horretarako dei
berezia eginda. “Zergatik ez?” pentsatuta, I-
tsasiren proposamenarekin bat egin zuten
lau emakumeek. Handik urtebetera Itsasiko-
en deia jaso zutela kontatu du Aranburuk:
“Dantza taldearekin batera artzain-inudeen
kalejiran irtengo al genuen galdetu ziguten,
eta gu, festazale amorratuak izanik, animatu
egin ginen”. Bigarren aldiaren ondotik iritsi
zen hirugarrena, eta modu horretan, “kontu-
ratzerako”, kuadrilla hartan ohitura bihurtu
zen Jai Karnabal eguerdian dotore-dotore
janztea. Domingo Elegante deitzen zioten



1982an bigarren urtez irten ziren antzinakoz jantzita Jai Karnabalean. Dozena inguru lagun animatu zen mozorrotzera. x x xPepe Gil

ten zizkidan trajeak”. Nola janzten ziren gogo-
ratu du Arregik: “Soineko ponpoxoak ziren
garai hartan janzten genituenak. Gonak za-
balak zein estuak ziren, eta askok bolanteak
zituzten. Txaketak, berriz, estuak ziren, sor-
baldetako babesekin. Era guztietako kapelak
janzten genituen, baita larruzko osagarriak
ere; gure amonenak-eta”. Antzinako arropek
zaintza eskatzen dute, baina gaur egunekoek
baino gehiago irauten dutela pentsatzen du
Aranburuk: “Etxean dudan gona batek 150
urte ditu, eta erabilgarri dago oraindik”. Men-
dizabalek azaldu duenez, Elegante Eguneko
trajeak zein osagarriak sortu ez ezik, elkarba-
natu ere egiten zituzten beraien artean. Tru-
katu egiten zituzten urtez urte, berrerabiltze-
ko. 
Gaur egun joera hori “asko” aldatu dela

pentsatzen dute laurek. Haien iritziz, geroz
eta neska-mutil gehiagok erosten dituzte
egindako trajeak Txikiteo Eleganterako, eta
horrek “pena” ematen die. Izan ere, beren
aburuz, herritarrek “garrantzi gehiegi” ema-
ten diote itxurari. Dena den, jakitun dira ga-

raiak aldatu direla. “Guri ez zitzaigun burura-
tzen trajeak osorik erosterik, eta beste modu
batera ulertzen genuen Txikiteo Elegantea.
Baina gauza jakina da pertsona orok ez daki-
tela josten, eta gaur egun horri denbora es-
kaintzeko denbora gutxiago dagoela”, azaldu
du Mendizabalek. 

Nola aldatu diren gauzak
Duela hamabost urte baino gehiago utzi zio-
ten Elegante Egunean mozorrotzeari Arregik,
Aranburuk, Mendizabalek eta Oiartzabalek,
“adinagatik eta beste hainbat kontugatik".
Gaur egun Elegante Egunak hartu duen in-
darra ikusteak "poza" ematen die baina festa
nola aldatu den nabaritzeak "pena handia".
Oiartzabalen iritziz, lehen herritarrak ez ziren
"horrenbeste" begiratzen ispiluan: "Goiza
ileapaindegian sartuta igarotzen dute ema-
kume batzuek. Hori aldrebeskeria galanta
da. Kalean egon behar da festaz gozatzeko
eta ez ileapaindegian". Itxurari ematen zaion
garrantziarekin bat dator argazkiak ateratze-
ko joera. "Jende ugarik aprobetxatzen du Ele-

atzera begira: Jai karnabala  x x x x x x x x x jakiteko 35

gante Eguna argazki estudioko irudiak egite-
ko. Hor ikusten da non joaten den batzuen
festa eguna". Dena den, seme-alabek be-
raien joerari eutsi diotela azaldu dute lau
emakumeek, eta horrek poza ematen diela
azpimarratu dute. “Etxean ikusitakoak badu
eraginik”, dio Mendizabalek. 
Gero eta heldu gutxiago mozorrotzen dela

ere pentsatzen dute, 50 urtetik gorako herri-
tarrek irteteari uzten baitiote. Horregatik,
adin horretakoak elegantez janztera animatu
nahi dituzte. Arregik dio berak gaur gaurkoz
"inbidia" pasatzen duela Jai Karnabalean, eta
edozer jantziko lukeela saltsan murgiltzeko.
Kuadrillak elkartzeko eguna izan ohi da Txi-

kiteo Elegantea. Batzuk bazkaltzera joaten
dira, eta beste asko sokamuturrera. "Lehen
ez zen horrenbeste jende elkartzen sokamu-
turrean. Arratsaldeko zezenaren irteeraren
unea magikoa da", dio Oiartzabalek. “Jende-
tza kantuan, dantzan eta dotore jantzita”.
Festaren sustatzaileen iritziz, Elegante

Eguna "gorenera" iritsi da jada, eta tradizioak
iraun dezan nahi dute.6
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UDALETXEA x x xAsteguna:  08:30-14:00 x x xLarunbata:  09:00-12:30   UDALTZAINGOA x x xEgun osoz

irekita egoten da   ANBULATORIOAx x xEgun osoz irekita egoten da   IGERILEKUAx x xAstelehena: 

14:00-21:00 x x xBeste egunak:07:00-21:00 x x xLarunbata: 10:00-13:00 eta 16:00-20:00 x x xIgandea eta jai

egunak: 09:00-13:00 xxxKanpokoa: ekaina arte itxita   KIROLDEGIA xxxAstegunak: 10:00-13:00, 15:00-21:00

x x xLarunbata: 10:00-13:00, 16:00-20:00 LIBURUTEGIA x x xAstegunak: 09:00-13:00, 15:30-20:00

xxxLarunbata: 09:00-13:00 xxxEkaineko azken astean, uztailean, abuztuan: 08:30-14:00. Abuztuko lehen

hamabostaldian itxita.    GAZTELEKUA x x xAsteartea-ostirala: 17:00-20:30 x x xLarunbata: 16:00-20:30

x x xFARMAZIAK (otsaila)x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

LARRIALDIAK

112

sBIZIKLETENTZAT.
Bizikleten oinarrizko mantenurako gailua
jarri du Gipuzkoako Foru Aldundiak
Loiolan, kantinaren ondoan. Bizikletak
konpontzeko nahiz gurpilak puzteko
behar diren tresnak aurki daitezke bertan.

ODOL-EMAILEAK

Otsailaren 27an izango

dute hitzordua, 17:00etatik

21:00etara, anbulatorioan.

x x xGARRAIOAx x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ALDALUR 943 85 2587

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

x x xautobusen ordutegi osoa:

www.uztarria.eus/azpeitia/

autobusak

x x xORDUTEGIAKx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xERABILGARRIx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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TOKI PUBLIKOAK

Udaletxea 15 72 00

Udaltzaingoa  15 13 13

Suhiltzaileak 112

Azpeitia Lantzen                    15 71 83

Iraurgi Berritzen  026069

Nekazal Bulegoa 81 24 85

Iturritxiki Ludoteka 15 11 79

Txiki-Txoko Ludoteka      15 05 16

Gaztelekua / GIB 15 71 61

Lanbide 15 04 02

Kiroldegia 81 30 69

KIUB                                                      15 72 01

Igerilekua 81 41 21

Emakumeen Txokoa          15 70 55

Ertzaintza-Azkoitia           0837 80

Baigera I 81 51 71

Baigera II 81 23 89

Epaitegia 02 51 91

Ekoetxea 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? 080688

Erlo Telebista (Azpeitia) 81 53 35

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

Arrate Irratia                   943  12 01 73

Euskadi Irratia             943 01 23 00

ETB                                               943 01 17 05

ALDERDI POLITIKOAK

Bildu  15 72 00

EAJ 81 55 70

Sortu                                                      15 72 00

EA 81 00 11

Aralar                                       647 42 59 95

SINDIKATUAK

ELA 81 34 46

LAB 15 13 56

EHNE 81 39 28

KULTURA-EUSKARA

Sanagustin 10 52 20

Kultur Mahaia               674 16 56 84

Euskara Patronatua 81 45 18

Natul euskara taldea661 10 44 46

Udal Euskaltegia 81 19 47

Udal Liburutegia  15 71 95

Loiolako Liburutegia 8165 08

Kontseilua                          943 59 12 00

Bai Euskarari                  902 43 00 26

IKASTETXEAK

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

Uztaro                                                    81 31 90

BESTERIK

Xoxoteko aterpea 58 10 07

Eregi                                        943 08 06 88

1-5-12-19-26
Alberdi (Azpeitia).
943815974            

2-3-8-14-21-28
Arrieta (Azpeitia).
943811274  

4-11-16-17-22-25
Aranburu (Azpeitia).
943811350    

6-9-10-15-20-27
Jacome (Azpeitia).
943080258                     

7-13-18-23-24
Beristain (Azpeitia).
943811949                                                

Arrieta (Azpeitia).
943811274

GAUEZ, URTE OSOAN



LOREN AZKUE
eski monitorea

Tailer batean
baino nahiago dut
mendian lan egin”

Huescako (Espainia) Canfranc herrian bizi
da duela hiru urtetik. Snowboard eskolak
ematen ditu. Lehen aldiz, ez da itzuliko
etxera negua pasatzean. . Ihintza Elustondo

“

Zer dela eta joan zinen Pirinio-
etara bizitzera? 
Lehen, motoan ibiltzen nintzen, baina istripu
baten ondorioz, eskua ireki nuen; lasterketa
bat falta zitzaidan Euskadiko txapeldun izate-
ko, eta izorratuta egon nintzen. “Zer egingo
dut?”, galdetzen nion neure buruari. Lagune-
kin Andorrara joan nintzen Gabonak pasa-
tzera, eta ikusi nuen jendea oso gustura ze-
goela han bizitzen eta eski ikastaroak ema-
ten. Pentsatu nuen: “Hurrengo urtean pro-
batu egin behar diat”. 
Zer egiten duzu egunerokoan?
Snowboardeko irakaslea naiz Skicenter es-
kolan, eta eski ikastaroetan ere aritzen naiz
laguntzen. Bezeroen arabera, Astungo edo
Candanchuko pistetan ematen ditut saioak.
Orain arte, eski denboraldia bukatzean Az-
peitira itzultzen nintzen, baina aurten, lehen
aldiz, hemen geldituko naiz. Bizikleta ikasta-
roak ematen saiatuko naiz.
Nolatan hasi zinen snowboarda prak-
tikatzen? 
Zorte handia daukat ditudan gurasoak izan-
da. Aita surflaria da, eta hark irakatsi zidan

snowboarda, berak jakin gabe. Artista bat da
nire aita, egia esan. Eskerrak eman behar
dizkiot; berarengatik nago mundu honetan.
Zer da bizimodu horretatik gehien
gustatzen zaizuna?
Mendian denbora asko pasatzen dut, eta
hori asko gustatzen zait. Hemen arnasten
dudana mundiala da. Urte asko eman ditut
tailer batean lanean, eta zer da hobe, dirua
ala osasuna izatea? Balantzan jarrita, tailer
batean baino nahiago dut mendian lan egin. 
Umeekin zer moduz moldatzen zara?
Fenomeno pasatzen dut beraiekin. Egiten
dudan lanagatik haiek eskerrak emateak ez
du preziorik.
Ezer txarrik ba al du zure lanak?
Egonkortasun falta, eguraldiaren menpe bizi
gara. 
Aurten, elur gutxiegi dagoela diote.  
Hemengo baserritarrek-eta esaten dute nor-
mala dela, baina uste dut aldaketa klimatiko-
aren eragina ere badela.
Herria ez al duzu faltan sumatzen?
Ez dut ezetzik esango. Batez ere, letxuga
berde hori sumatzen dut faltan.6

1. Loren Azkue, Astungo eskiatzeko pistetan.
2. Azkue, snowboard egiten. (Yhabril) 
3. Azpeitiarrak umeei eski ikastaroak ematen
dizkie. Irudian, Azkue haur talde batekin.

1

2

3
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1 967an, antzokiak betiko uzte-
an, kazetari batek jakin-min handiz galdetu
zion Jacques Breli zeri egiten zion ihes. Brelek
burua makurtu eta gogoeta egin zuen segun-
do batzuetan eta, gero, gauzak behin eta be-
rriz eta askotan esan behar dituela dakienaren
neke berarekin esan zion... ‘Inor mugitzen de-
nean, batere mugitzen ez direnek esaten dute
ihes egiten ari dela’. 
Halaxe nik, nora zihoan ez nekien trenera igo

nintzen, larre gozoak ikusi nituen bultzi leihotik,
herri txiki eta handiak, soro, sagar, mendiak...
Trenbidearen akaberara ailegatu nintzenean,
ilunabarrean, oinez hasi nintzen. Ez nuen hirian
gelditu nahi, eta basoan barrena sartu nintzen.
Eta ibili eta ibili, ilunak harrapatu ninduen, ba-
tere uste ez nuela, artaburu hutsa banintz be-
zala. Ordu arte inoiz ez nuen halako ilunpe
beltzik inoiz sentitu, hain betea, hain presen-
tea... ezta galipota ere!
Nire lehen gaua baso ilunean.
Aitaz pentsatu nuen...
Anaiaz...
Amaz...
Nik nekiela, Manzinitarretan azkena nintzen.
Ezertarako gauza ez ziren leinu bateko azke-

na.
Horrek, nolabait, nire bidaia zalantzaz bete-

tako hura berresten zuen.
Inori huts egiteko modurik ez. Ezta inor en-

dredatzeko ere. Kezkatzeko. Edo larritzeko.
Familia girgilurik gabe, ni neu nintzen, mugarik
gabe.
Aukera ikaragarri handi hark bertigoa ere

ematen zuen.
Isiltasuna, eta bakardadea, asmakizun poe-

tikoak dira.
Eta horretaz konbentzitzeko nahikoa da

iluntze batean basoan lurrean etzatea.
Bizi likina eta sigi-sagakoak dardar egiten

zuen humusaren azpian.
Nire inguruan aditzen nuen, kraska, izerdi-

tan, irristaka, oihuka, orroka, tantaka.
Lur bigunak hezetasuna berreskuratzen

Blast

x x xNora zihoan ez nekien
trenera igo nintzen, larre
gozoak ikusi nituen bultzi
leihotik, herri txiki eta
handiak

x x x x x x x x x x x x x x x xmiel a. elustondox x x

zuen, eta parasitoz eta ustelkeriaz betetako
perfume kiratsa zerion.
Inurrizko lurra, gau-animalia handi bat bihur-

tu zen, ezusteko izugarriz betea.
Egunsentiko isiltasun liluragarriaren arras-

torik ez zegoen. Freskotasuna etortzearekin
batera, mugimendua eroaldi bihurtu zen.
Sabela lurrean, mundua hara eta hona zebi-

lela sentitu nuen.
Lasaitu egin nintzen nire antza zuela kontu-

ratu nintzenean, ez zen-eta inoiz baretzen.
Hurrengo egunetan oinez ibili nintzen, he-

rriak eta kaminoak saihestuz, ahal zela.
Pausoz pauso, nire historia atzean uzten ari

nintzen, azal zaharra balitz bezala, bestelako
ziurtasun berri bat nire jabe eginda.
Irrika ezezagun batez ikusten nuen nire

mundu berri hura.
Hankak txindurrituta gelditzen nintzenean,

naturaleza kontuz ixten zen nire inguruan, eta
ni haren legio isiletakoa egiten nintzen.
Isil-isilik ikasi nuen, inork ezer ez zuen-eta

esaten.
Baina blast-a ez zetorren.
Eta edatekorik ez nuen batere.
Ezer ez.
Orduan bai, herri batera joan behar izan

nuen.
Denda batera sartu nintzen.
Eskuetan poltsa bana nituela irten nintzen

handik.
Botilaz beteak biak.
Jolasean ari ziren neska-mutikoen artetik

pasatu nintzen, basora bidean berriz”.
Larcenet, M. (2010) Blast. Koipe bola.

Bartzelona. Norma.6

iritzia x x x x x x x x x38






