
Orioko eta Aiako aldizkaria
2013ko urriaren 24a

343. zenbakia. 25. urteakarkara
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Herriko kontuak
Musika Eskola

09
Kirol elkarrizketa
Mikel Narciso

11
Aia
Kintopeko idi-demak

22
Kritika
Uhats taldearen diskoa

Aian hazitako kantautorea
Mikel Markez bakarlari Aiarrak disko berria kaleratu du. 20 urte luzetan
musikak eman diona eta haren inguruan egin duen ibilbidea azaldu dizkigu.
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iñAKi ituRAiN  (dOinuA: GAZteOK LiZArGAteZ)

1
Jaiez beteta dugu
Euskadin urria,
baina festa-gogoa
gehienok urria,
askok itxia baitu
diru-iturria,
langabezia handia
giro bihurria,
lan, jai eta dirutan
behar da neurria.

2
Urrian hamabian
Espainia eguna:
la legión, la raza
trikornioduna,
hoitabostean, berriz,
Estatutu urruna,
Lópezek ospatzeko
ezarri ziguna,
ez bata ez bestea
behar ez duguna.

3
arrotz dira bi jaiak
gureak ez, egun,
beraz dagokionak
ondo beza entzun:
hildakoen egunean
lurpera ditzagun.
orioko gazte-jaien
txanda-pasa lagun,
Goiko Kaleko festei
eutsi diezaiegun!

HASi beRtSOtAN 

Urriko herriko orria, gorriz –eta irriz–

karkara
Orioko eta Aiako aldizkaria

Kultur etxea
Eusko Gudari, 26
20810 Orio
943 83 15 27
karkara@karkara.com

Editorea 
Karkara taldea 
kultur elkartea 

Zuzendaria 
Lore Berasaluze 

Erredakzio taldea 
irati agirreazaldegi,
onintza aiestaran, iñigo
Gaiton, iker Gurrutxaga, Eli
Lasa eta idurre Lizarralde

Publizitatea 
iban egiguren

Publizitatearen diseinua
iban egiguren

Testuen zuzenketa
Elizabete Manterola eta 
rikardo Uzkudun

Ale honetako
laguntzaileak
Eli Huegun, antton iturain,
Lukene Lizaso, 
eta J.F. Lukas. 

Laguntzaileak
Xabier Sukia 
eta iñaki iturain

Diseinua
Karkara taldea

Banatzaileak
Naroa Etxeberria 
eta Esti Uranga (orio)
Eli irureta (aia)

Inprimategia
Gertu Koop. E. (oñati)
Lege gordailua SS-346/90
iSSN 1132-1105
Tirada 3.200 ale

KarKarak ez du bere gain
hartzen aldizkarian
adierazitako esanen edota
iritzien erantzukizunik.
KarKaran argitaratutakoa
berreman daiteke, osorik edo
zatika, baldin eta iturria
aipatzen bada.

Iragarkia alero jarrita
Modulu bat 12,00 €

Bi modulu 24,00 €

Hiru modulu 36,00 €

Lau modulu 48,00 €

Sei modulu 72,00 €

Zortzi modulu 96,00 €

Orrialde erdia 120,00 €

Orrialde osoa 204,00 €

Iragarkia behin jarrita
Modulu bat 16,00 €

Bi modulu 31,00 €

Hiru modulu 47,00 €

Lau modulu 64,00 €

Sei modulu 95,00 €

Zortzi modulu 127,00 e

Orrialde erdia 174,00 €

Orrialde osoa 306,00 €

Publizitatea kontratatzeko:
Iban Egiguren –688 859 682–
edo karkara@karkara.com
Prezio hauei BEZa gehituko zaie

publizitAte pReziOAK

343

KarKara

lAGuNtzAileAK

EUSKO JAURLARITZA

Kultura Sailak
diruz lagundutako

hedabidea
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Salatxok 20 urte

Salatxo abesbatzak 20 urte beteko ditu
azaroan. 20 urtean makina bat kantu
abestu ditugu eta herritar asko pasatu da
abesbatzatik. 

20. urteurrena gurekin batera ospa-
tzeko deia egiteaz gain, eskari bat ere
egin nahi genizueke urte hauetan guz-
tietan Salatxo abesbatzan parte hartu
duzuenoi: Salatxo abesbatzarekin atera-
tako argazkiak, egindako soinu eta bideo
grabaketak, zein 20 urte hauen adieraz-
garri izan daitezkeen bestelako materia-
lak gure eskutan jartzea –gero bueltan
jasoko dituzue–. 

Horretarako hainbat bide izango ditu-
zue: batetik, abesbatzako norbaiti ema-
tea; bestetik, abesbatzak Kosta-tailerre-
an duen postontzian uztea –izen-abi-
zen, helbide eta telefonoarekin, gero
bueltatzeko–; eta hirugarrenik e-postaz
bidaltzea salatxoabesbatza@gmail.com
helbidera. 

Materiala azaroaren 4a baino lehen
jaso nahi genuke, ondoren, prestatu be-
harrekoa egiteko nahikoa denbora izan
dezagun. Eskerrik asko, bada, Salatxo
abesbatzako kantari ohiei, baita mate-
riala izan dezakeen beste edozein herri-
tarri ere, horiek ere gustura jasoko ditu-
gu-eta. Salatxo abesbatza

Argitaratu nahi diren gutunak
KArKArAra bidal daitezke posta
elektronikoz honako helbidera:
karkara@karkara.com
edo gure lokalera eskura ekarri
(kultur etxean) edo postaz bidali.
KArKArAk ez du argitaratuko ize-
nik gabe datorren gutunik. egile-
ak hala nahi badu, ezizenarekin
argitaratuko dugu; baina, beti,
guk egilea nor den jakinda. Gutu-
nean norbait aipatzen baldin
bada eta norbait horrek gutuna-
ren egilea nor den jakin nahi
badu, KArKArAk esan egingo dio.

KArKArAk bere egiten du esku-
titzak laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak

Aurreko KArKArAn, 342 zenba-
kian, egindako bi akats zuzentze-
ko da honako ohar hau. 
Batetik, Adarretatik helduta atale-
ko artikulua nork idatzia zen ez
genuen jarri eta Maider Arrillaga
podologo oriotarrarena dela jaki-
narazi nahi dugu, baita berari
barkamena eskatu ere. 
Bestalde, agendan, bingoko saio-
en egunak ere oker jarri geni-
tuen: aste osoan zehar izango zi-
rela esan genuen bingo saioak
asteazkenetan , 16:30etik
18:30era, Kultur etxeko areto na-
gusian izango direla esan beha-
rrean. Barkatu okerrak.

okerrak zuzentzen
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Danbolineko ikasle aiarrek matrikula
osoa ordainduko dute 2014tik aurrera

Danbolin Musika Eskolan dabiltzan Aia-
ko eta Orioko ikasleek urtero-urtero
diru kopuru bat jasotzen dute Orioko
Udaletik. Kantitate hori matrikulazioan
ematen diete eta oriotarrak edo aiarrak
izateagatik %40 inguruko deskontua ja-
sotzen dute. Hori da ikasle bakoitzagatik
Orioko Udalak ematen duena.

Egoera horri buelta eman nahian,
Orioko Udala 2013ko lehen hiruhilabe-
tean Aiakoarekin jarri zen harremane-
tan. Hartu eman horren helburua ikasle
aiarrek jasotzen duten diru-laguntza
hori nork ordaindu behar zuen erabaki-
tzea zen.

Igor Iturain Aiako alkatearen hitze-
tan, Danbolin Musika Eskolan dabiltzan
Aiako ikasleek, lauk izan ezik, beren egu-
neroko bizitza Orion egiten dute: ikaske-
tak, erosketak… guztia. Beste lau horiek
dira benetan Aiako kaskoarekin lotura
dutenak. 

Horren aurrean, momentuz Orioko
musika eskolan dabiltzan aiarrengatik ez

dugu ordainduko. Izan ere zerbitzu hori
bera Aian badaukagu, nahiz eta xumea-
goa izan, gaineratu du Aiako alkateak.

Horren aurrean, Orioko Udalaren ize-
nean Beñat Solaberrietak negoziatzeko
prest zela adierazi zion Ituraini; bazela
erdibide bat bilatzeko aukeraren bat.
Aiako alkatearen erantzunaren aurrean,
Solaberrietak adierazi duOrioko Udalak
argi daukala ez dagokigula oriotarrei

hori ordaintzea. Ez da ez dugula ordaindu
nahi edo ezin dugula ordaindu, baizik eta
ez dagokigula ordaintzea. Horren aurre-
an Aiako Udaletik aldaketarik ez balego,
Orioko Ordenantza Fiskaletan ikasleak
bitan banatuko ditugu: oriotarrak alde
batetik eta gainerako herrietakoak beste-
tik. Gainera, Ogasun Batzordearen oniri-
tzia izan du gai horrek dagoeneko esan du
Solaberrietak.

Iaz Aiako 21 ikasle ziren eta 9.000 eu-
roko diru-laguntza eman zuen Orioko
Udalak. Aurten, berriz, 26 ikasle dira eta
11.000 euro jarri beharko ditu Orioko
Udalak. Datorren urterako, Aiarren pro-
posamenei irekita daude oriotarrak.

Musika eskola ez, kiroldegia bai
Dena dela, Aiako Udalak, momentuz,
Danbolin musika eskolan dirurik jartze-
ko asmorik ez badu ere, Karela kirolde-
gian egiten duen ekarpenari eutsi egingo
dio. Izan ere, Aiak ez du zerbitzu hori es-
kaintzen eta aiarrei dagokien defizitaren
portzentajea Aiako Udalak ordaintzen
du. Gauzak horrela, aiarrak eta oriota-
rrak zaku berean sartuko dituzte aurre-
rantzean ere, kiroldegiari dagokionez,
ordenantza fiskaletan.

Orioko Udalaren ustez beraiei ez dagokie ikasle aiarren matrikulazioari diru-laguntza ematea. KarKara

Orioko eta Aiako udalek izan dituzten elkarrizketen ondoren,
Orioko udalak Ordenantza Fiskala aldatu eta aiarrak gainerako
kanpoko ikasleak bezala hartuko ditu hemendik aurrera 

zeNbAKiA

26
Ikasle. Danbolin musika eskolan dabiltzan

aiarren kopurua da hori. iaz baino bost ikas-

le gehiago dira eta horiengatik iazko ikastur-

tean baino 2.000 euro gehiago jarri behar-

ko ditu orioko Udalak aurten. Datorren ikas-

turtean, 2014-2015ean, momentuz, ez da

diru-laguntzarik izango, ordea, aiarraentzat.
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eGitARAuA

Urriak 24, osteguna
20:00etan:Bihotzetik musika kontzer-
tua. Mandalararen lokalean.

Urriak 25, ostirala
10:00etan:Yoga klasea Kosta Tailerrean 
12:00etan:Brain gym, garun-gimnasia
saioa Kosta Tailerrean.
16:00etan:sendabelarren inguruko hi-
tzaldia, Mandalararen lokalean. 
18:00etan:Eneagrama: ezagutu zure iza-
erasaioa, Mandalararen lokalean.

Urriak 26, larunbata
10:00etan:Ho’oponoponoari buruzko El
perdonhitzaldia, Mandalararen lokalean.
12:00etan: Zuzendu ezazu zure burua,
zure bizitza zuzentzeko hitzaldia Manda-
lararen lokalean.
16:00etan: Barreterapia tailerra, Orioko
Herri Ikastolako aretoan.
18:00etan: Txumari Alfaro naturopata
ezagunaren Alergiak eta desamodioakhi-
tzaldia, Orioko Herri Ikastolako aretoan.

Urriak 27,  igandea
12:00etan:Doula, amatasun bidean la-
gun hitzaldia, Mandalararen lokalean.
16:00etan: Biodantza saioa, Kosta Taile-
rrean.
18:00etan: Barne bidaia, hurrengo gelto-
kia: Clowns geltokia saioa, Kosta Taile-
rrean.

OHARRA: Edozein zalantzaren aurrean
648 487 489 telefono zenbakian infor-
matu daitezke herritarrak.

Mandalara astea
antolatu dute urriaren
24tik 27ra bitartean

Zortzi urte daramatza dagoeneko Orio-
ko Mandalara taldeak martxan. Beren
egunerokoan pertsonaren barne bakea
bilatzeko saiakera egiten dute. Horren
harira, hainbat teknika jarriko dituzte
praktikan urriaren 24tik 27ra arte anto-
latu duten Mandalara astean.

Hala, herritarren eskaeren araberako
eskaintzak egiten dituzte Mandalara tal-
dekoek. Bilerak egin eta bertan sortzen
diren proposamenen arabera antola-
tzen dituzte hitzaldi eta ikastaroak. Esa-
terako, iaz,  egin zituzten 40 ekintzetan
800 lagunek hartu zuten parte.

Ekintza asko izango da asteburuan. MaNDaLara

Hitzaldiak eta tailerrak izango dira, besteak beste. Mandalara taldeak
Antxiola kalean duen lokalean izango dira ekintza batzuk, Kosta
tailerrean beste batzuk eta Orioko Herri ikastolako aretoan

lAbuR

Euskara
Euskaraz Gazte
Datorren urriaren 31 arte dago zabalik

Euskaraz Gazte literatur lehiaketan par-

te hartzeko epea. Bi mailatan izango da

lehiaketa; narrazioak alde batetik eta po-

esia edo bertsoak bestaldetik. Kategoria

bakoitzean bosna sari izango dira: 300

euro lehenengoari, 200 euro bigarrena-

ri, 150 euro hirugarrenari eta 100 euroko

bi akzesit. Lanak Orioko Udaleko Euska-

ra Zerbitzuan aurkeztu beharko dira. Oi-

narriak ikusteko www.oriora.com orrial-

dean sartu eta Euskara Zerbitzuaren ata-

lera jo behar da.

Arexolaeibaren hitzaldia
Euskaraz bizi-bizi programaren barruan

antolatu du Orioko Udalak datorren aza-

roaren 7rako, ostegunerako, Julen Are-

xolaleibaren hitzaldia. Kike Amonarri-

zen saioa bezala, Salatxo aretoan egingo

da, 19:00etan hasita. Hitzaldia XXI. men-

deko euskalgintzari buruz izango da: pa-

radigma aldaketa euskara biziberritzea-

ren aldeko lanean; marko teoriko be-

rriak. Horrez gainera, urriaren 24an,

ostegunarekin, Orioko Udalak eta Gara-

bide elkarteak antolatuta, hizkuntza mi-

norizatuei buruzko mahai-ingurua izan-

go da Salatxo aretoan, 19:00etan hasita.

Kultura
Jon Sarasuaren liburua
Irailaren 28an aurkeztu zuen Hiztunpoli-

sa. Euskaltasunaren norabideaz apunte-

ak liburua Jon Sarasua bertsolariak. Pa-

miela argitaletxearekin kaleratu du bere

azken lana aretxabaletarrak eta 23 euro-

ren trukean erosi daiteke sarean. Argita-

letxearen hitzetan, liburuan esaten dire-

nak euskararen norabideaz pentsatzeko

angelu batzuk hartuta, zatika egindako

begiratuak dira, adar anitzetan barreia-

tuak. Biderako apunteen forma dute

gehienek, zer egin? dioen galderaren

bueltan. Hiztun komunitatearen zuntze-

tan nahi dituzte testuok begiak jarri, bi-

deak iradoki eta galderak pausatu. 
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Arkupeko dendarien arropa eta
osagarriekin osatutako desfilea

Ez da ohikoa Orio bezalako herri txiki ba-
tean moda desfileak ikustea. Baina dato-
rren hilabetean bi izango ditugu gure he-
rrian.

Lehendabizikoa Arkuperen eskutik
etorriko da. Azaroaren 9an, larunbatare-
kin, arratsaldeko 18:00etan hasita bi or-
duko moda festa antolatu dute Arraune-
txen. Elkarteko hamahiru dendatako
arropak eta osagarriak izango dira pasa-
relan.

Ainhoa Fernandez Arkupeko presi-
denteak esan digunez,  kasualitatea izan
da hilaren 22an Kilometroetako aurkez-
pen jaialdia  izatea, han ere desfilea izan-
go baita, baina aspalditik zerbait egiteko
gogoz geunden; herria esnaraziko duen
zerbait. Ideia hau sortu zen eta aurrera
egin genuen. Itxura oso polita hartu du
gure desfileak. Fernandezen arabera,
nahikoa hilabete lerdoa izaten da azaroa.
Larunbat arratsaldea aukera ona iruditu
zaigu, izan ere herrian ez baitago guk
nahi bezain beste mugimendu. 

Desfilea Arraunetxen
Bi aukera zituzten moda desfiela non
egin erabakitzeko garaian: kiroldegian
edo Arraunetxen. Arrazoi ekonomikoek
Arraunetxera eraman dute festa. Ez
dago urrun, aparkaleku nahikoa badago
eta aldatzeko-eta primerako tokia da gu-
retzat. Gainera, argiztatzen dugunean
eta atzean herria ikusten dela,  dotore ge-
ratuko da  gaineratu du Fernandezek.

Guztira hamahiru dendatako arropak
eta osagarriak izango dira ikusgai pasa-
relan. Fernandezek kontatu digunez,
denda batzuk ezin dute desfilatzeko pro-
dukturik aurkeztu. Baina horiek ere fes-
tan presente izango dira. Denda baten eta
bestearen desfilearen tartean, 50 euroko
bonoak zozketatuko ditugu. Guztira
1.500 inguru euro banatuko dituzte sari-
tan Arkupeko dendariek. 

Desfilea baino zerbait gehiago egin
nahi izan dute Arkupekoek. Hori dela
eta, denda bakoitzak desfilatzeko bere
musika aukeratuko du, eta batzuk zuze-

neko emanaldi txikia ere eskainiko dute.
Bakarrizketak eta bestelako sorpresak
ere izango dira.

Sarrerak dendetan
Segurtasun kontuak tarteko, 350 sarrera
baino ezin izango dituzte jarri salgai Ar-
kupeko dendariek. Sarrera bakoitza
euro baten truke salduko dute eta zenba-
kituta izango dira. Hala, sarrera bakoi-
tzarekin zozketetarako zenbaki bana
emango zaie ikusleei.

Astebetez luzatuko da merkatari el-
karteak antolatu duen ekintza.  Desfilea-
rekin hasi, eta, gero, astean zehar, eskain-
tzak izango dira dendatan. Desfilean par-
te hartu dugun hamahiru dendek egingo
ditugu eskaintzak.  Gainerakoek, esan be-
zala, 50 euroko bonoak jarri dituzte zoz-
ketak egiteko esan digu Fernandezek.

Kartelean eta dendetako erakusleiho-
etan erabiliko duten logoa Rosana Arru-
tik egin du. Fernandezen arabera, Uda-
lak ere begi onez hartu du Fashion week
ekimena. Pasarela haiek jarriko digute
eta guk argiztapenerako foko batzuk ero-
si ditugu. Inbertsio txikia eginaz, ekitaldi
ahalik eta politena egitea izan da gure
nahia bukatu du Fernandezek.

Rosana Arruti Fashion weekeko kartelaren egilea eta Ainhoa Fernandez Arkupe elkarteko presidentea. KarKara

elkarteko hamahiru dendetako jantziak plazaratuko dituzte
datorren hilaren 9an. Herritarrei zerbait berria eta berezia
eskaintzeko desioarekin sortu zitzaien Fashion weekaren ideia
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Geroz eta jende gehiagok egiten duen ki-
rola da padela. Jokatzen jakin gabe le-
hendabiziko egunetik erraz ikasi daite-
keen kirola baita. Lagunartean aritzeko
primerakoa. Orain, ordea, pauso bat ha-
rago eraman du Guillermo De La Calle
padel monitoreak. Izan ere, Orioko le-
hendabiziko padel rankinga antolatu du
Karela kiroldegiaren laguntzarekin.

Hala, bakoitzak bere mailako bikoteen
aurka liga moduko bat jokatzeko aukera
izango dute izena eman duten 46 biko-
tek. Urriaren 10ean eman zitzaion hasie-
ra txapelketari eta ekainera arte luzatu-
ko da. Batzuk oso serio jokatuko dute, eta
beste batzuk jende berria ezagutzeko eta
une atseginak pasatzeko aukera izango
dute, kontatu du De La Callek.

Bukaeran, rankingeko lehen 8 bikote-

ek elkarren kontra play-off moduko bat
jokatuko dute 2013-2014 denboraldiko
irabazleak zein izango diren zehazteko.
Gainera, emakumeen multzotik gizo-
nezkoenera salto egingo dute batzuk eta
alderantziz, sailkapenaren arabera.

Lehen partidak
Lehendabiziko partida gizonezkoen
multzoan jokatu zuten. Erkiziak eta
Ibarbiak Rubioren eta Erkiziaren kon-
tra. Lehendabiziko bikoteak rankingeko
3. postua defendatu eta partida irabazi
egin zuen: 6-3 eta 6-1. 

Emakumezkoen lehenengoan, berriz,
San Sebastian eta Martikorenak gora
egin dute, Urangari eta Illarramendiri 4-
6 eta 2-6 irabazi eta gero. Saltsa behintzat
izango da padel jokalarien artean.

46 bikotek eman dute
izena Orioko lehen
padel rankingean

Egunero-egunero jende askok jokatzen du padelean Karelako pistetan. KarKara

Bi multzotan banatuta jokatuko da txapelketa. Multzo batean
gizonezkoak eta bikote mistoak izango dira eta bestean arituko dira
emakumezkoak. urrian hasi eta ekainera arte luzatuko da txapelketa

lAbuR

Bodyboarda
Mikel Atxegak brontzea Ferrolen
Bi bodyboardalari oriotar izan ziren

urriaren 12ko asteburuan Ferrolen joka-

tu zen Espainiako bodyboard txapelke-

tan. Doniños hondartzako uretan izan

zen proba eta Unai Zubizarretak 16 urtez

azpikoetan hartu zuen parte. Laugarren

izatearekin konformatu behar izan

zuen. Mikel Atxega, berriz, 14 urtez azpi-

koetan hirugarren izan zen eta bron-

tzezko domina eskuratu zuen modu ho-

rretan. Kanariarren atzetik euskaldunak

izan ziren txapelketako indartsuenak.

Futbola
Zazpitik lau garaipen
Norgehiagoka erdiak baino gehiago ira-

bazi ditu azken jardunaldian Orioko Fut-

bol Taldeak. Gizonezko seniorren goren-

go mailan 0-1 galdu zuten Zumaiako tal-

dearen aurka. Ohorezko mailako jubenil

mutilek ere berdinketarekin, 0-0, kon-

formatu behar izan zuten Usurbilen. Ka-

deteek, infantilek eta alebinek mutiletan

etxean jokatu zituzten partidak. Neske-

tan Lazkaon irabazi egin zuten kadete-

jubenil neskek, 1-2. Infantilek, berriz, Ur-

nietan 8-1 galdu egin zuten.

Saskibaloia
Hasi dira lanean gazteenak
Talde guztiak martxan jarri dira dagoe-

neko eta ongi hasi dute beren bidea.

Ursa-Orioko juniorrek hirutik hiru iraba-

zita sailkapeneko lehenak dira. Orioko

Ikastolako kadete eta infantil neskek ere

garaipenarekin hasi dute denboraldia.

Alustiza Autobusak taldeko senior muti-

lak, berriz, hiru irabazi eta bat galduta

dela, 4. daude sailkapenean.
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“Alde ederra dago harmailetan
jendea animatzen egon edo ez egon”
Mikel Narciso
areto futbol taldeko ordezkaria

ordea, zenbat eta aurrerago joan, parti-
dak irabaztea lortu ez dugun arren hobe-
to ari gara, lehian sartuta. Partida bat ira-
bazitakoan buruari buelta gehiago eman-
go dizkiogu martxa hobea hartzeko.
Jendea joaten al da partidak ikustera?

Bai, etortzen da eta guk jendea kiroldegi-
ra gonbidatu nahi genuke, normalean
larunbatetan 16:00etan  jokatzen dugu.
Kartelik jarri ez arren, etxeko lehen par-
tidan jendea bazegoen  eta alde ederra
dago harmailetara begiratu eta jendea
dagoela ikustea! 

Areto futbolak ba al du pisurik Orion?

Fama arraunak dauka, futbolean jende
asko ibiltzen da eta saskibaloia ere ari da
indarra hartzen. Gure taldea epe luzera
begira sortu dugu eta jendea animatu
nahi dugu guregana etortzera.

Orain dela 3-4 urte areto futboleko
taldea maila altura iritsi zen eta gure as-
moa berehala emaitza onak lortzea ez
bada ere, nahi genuke herriko jendeak,
baita umeek ere, ikustea areto futbola
hor dagoela. Horretarako txapelketa bat
antolatu nahi dugu.
Zein da denboraldirako zuen helburua?

Ondo jokatzen ikastea eta ondo pasa-
tzea. Lehen urtea izanik ezin dugu pen-
tsatu aurreko postuetan bukatuko du-
gunik. Partidaz partida joango gara ahal
duguna egiten eta egindako akatsetatik
ikasten. Orain beheko zuloan sartuta
gaude, baina partida bat irabazi orduko
burua lanean hasiko da. Goian egonez
gero denok jokatu nahi izaten dugu eta
behean egonda uzteko gogoa izaten da.
Lehen urtea zaila izaten da eta gaizki bu-
katu arren, gure intentzioa urtez urte ja-
rraitzea da. Diruz laguntzen digutenek
hala egiten jarraitzeko, lanean gogoz ari
garela ikusi behar dute,  eta, oraingoz,
emaitzetan ikusi ez arren, seriotasuna
badago taldean.KarKara

areto futbola ez da kirol entzutetsua. orion talde bat izan bazen
ere desagertu egin zen. orain, ordea, klub berri bat sortu eta
Gipuzkoako txapelketan mailarik baxuenean daude. Pixkanaka
ikasteko eta gozatzeko gogoz ari dira jokalariak.

iRAti AGiRReAzAldeGi

Bere garaian, Orion eta Zarautzen areto
futbolean ibilitakoak batzuk,  besteak
futbolean jokatutakoak. Utzi egin zuten
eta koadrilako lagunak izanik, ezer egin
gabe egon beharrean areto futbol taldea
sortzea erabaki dute. Koadrilan, algara-
artean hasi zen kontua lehiara pasatu
dela dio Mikel Narciso taldekideak.
Hasi berriak zarete. Nola ikusi dituzue

zuen aurkariak?

Jokatu ditugun partidetan ikusi dugu
talde batzuk hobeak direla, noski. Lau
partida izan dira: lehenengoan 2 eta 0
galtzen joan ondoren berdinketa lortu
genuen azken minutuan; gero, Arrasate-
ko partidara, jende gutxi joan ginen, ba-
tzuen lana eta besteen lesioak zirela-eta,
eta galdu egin genuen; Zarautzen kon-

tra, berriz, berez irabazi genezakeen
partida 3 eta 4 galdu genuen. Azkena ere
galdu egin genuen Donostian eta ea as-
teburuan etxean –larunbatean
16:00etan–zorte hobea dugun.

Taldean orain arte areto futbolean ibi-
li gabeak egonik gure helburua pixkana-
ka ikastea da. Entrenatzailerik ez dauka-
gu eta gure artean hasi ginen, aurretik
areto futbolean ibilitakoek gidatuta.
Orain aurrez jokalari ohi bat ari da guri
sekulako laguntza ematen. Laguntzaile-
arekin hainbat jokaldi lantzen ari gara,
izan ere, areto futbolean, lau jokalari eta
atezainarekin batek bere kasa jokatuz
gero taldea babesik gabe gelditu daiteke. 
Zuen maila nolakoa da?

Pixkanaka hobetzen ari gara. Aurre den-
boraldian lagun arteko partida bat joka-
tu eta itxura eskasa eman genuen. Orain,

“Aurre denboraldian lagun
arteko partida bat jokatu eta
itxura eskasa eman genuen.
Orain partidak irabazi ez
arren hobeto ari gara”

“Ondo jokatzen ikastea eta
ondo pasatzea da gure
helburua. Lehen urtea izanik
ezin dugu pentsatu aurreko
postuetan bukatuko dugunik”
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Aiako berri

“denbora gutxian asko
aldatu da Aia eta irudi
berriak harritu egiten du”

iRAti AGiRReAzAldeGi

Andoaindarra da Mikel Iradi eta hamar
urte baino gehiago daramatza  Aiako uda-
letxean aparejadore lanetan. Hirigintza
lanak edo obrak direla-eta beregana jo
behar izan duenak ezagutzen badu ere,
oraingoan, Aiako lanez dakiena eta duen
iritzia emango dizuegu ezagutzera .
Aia bezalako herri txikietan obra asko

izaten al da?

Obra partikularren ardura ez du Udalak,
baina kontrola egiten du. Besteak, obra
publikoak, udalak bultzatutakoak: bide

Mikel  Iradi
aiako Udal aparejadorea

konponketak, azpiegiturak… gehiago
edo gutxiago, beti izaten da zerbait.
Zein izan da zu zauden urteotan herrian

egin den obrarik esanguratsuena?

Ez nuke obra jakin bat azpimarratuko,
handienak ni etortzerako eginak bai-
tzeuden: frontoia, eskolak… Azken etxe-
bizitza pribatu zein babestuekin denbo-
ra gutxian asko aldatu da  Aia eta irudi
berriak harritu egiten  du bat. Dena dela
gehienetan jendea ari da bizitzen, beraz,
pentsatu nahi dut beharrak sortuta
egindako handitze bat izan dela eta he-
rrian ere izango duela bere eragina. 

Orain esku artean duzuen obra nagusia

kirol zirkuitua da.

Alkatearen ideia izan zen. Sumatu zuen
beharra bazela ibilbide bat egiteko eta
proposatu zuen zirkuitua hilerri ingu-
ruan egitea, muino horren bueltan. Bi-
dean egon zitezkeen zailtasunak gainbe-
giratu eta Udal arkitekto laguntzaileare-
kin, Gaizka Perosterenarekin, proiektua
landu ondoren gauzatzen ari gara.

Jendeak, obrak ikusi ahala, jakin nahi-

ko du hor zer egiten ari zareten, ezta?

Bai, sumatzen dugu jendeak aldeko iri-
tzia daukala eta gogoz dagoela erabil-
tzen hasteko. Badirudi gero eta gehiago
gomendatzen dutela medikuek oinez
ibiltzea eta Aia bezalako herri txiki bate-
an oinez zati luze bat egiteko, herri ba-
rruan ez dago toki egokirik, Hortaz, ibil-
bide berriak aukera emango du.Bestela
errepidetik ibili beharra zegoen, horrek
duen arriskuarekin..
Zein ezaugarri izango ditu ibilbideak?

Kilometro eskaseko luzera, zabaleran bi
metro eta erdi, malda oso txikiak –gehie-
nez %6koak zati luzeetan eta zati txiki-
ren batean, %8koa–eta asfaltozko bidea
izango da. Bestalde, farolarik ez dugu ja-
rriko, baina lurrean argitxo batzuk bai,
gauez ibilbidea markatzeko. Beraz, edo-
zein ibiltzeko modukoa da; gero bakoi-
tzaren sasoiaren arabera norberak iku-
siko du zenbat buelta eman nahi dizkion
bideari. Gainera oso ikuspegi ederrak
ditu: Orio, Zarautz, Ernio, Andatza men-
dia, baserri inguruak… Auto eta motoek
ezingo dute bertan ibili -sailen mante-
nura doazenentzat salbu–.
Honen ondoren aurreikusita al dago

herrian beste obrarik?

Mantenu lanak, egokitzapen txikiak,
baina obra berri esanguratsurik ez. Nire
ustez  Aiak duen herri tamainarako eta
biztanleriarako nahikoa zerbitzu ona du
eta ondo hornituta dago. Gainera, orain,
ibilbide honek erantzun ona izango du
eta mesede egingo dio jende askori. Oso
interesgarria iruditzen zait hau pentsa-
tu eta egin izana.

KarKara

obra handiak ez dira ohikoak izaten aian, baina azken aldian
hilerri ingurura gerturatzen denak makinak ikusiko ditu lanean.
Kirol zirkuitua egiten ari dira han eta, azaroan bukatuko dutenez,
haren berri eman digu Udaleko aparejadoreak.

“Aia bezalako herri txiki
batean oinez zati luze bat
egiteko, herri barruan ez dago
toki egokirik. Hortaz, ibilbide
berriak aukera emango du”

“edozein ibiltzeko moduko
bidea da; bakoitzaren
sasoiaren arabera norberak
ikusiko du zenbat buelta eman
nahi dizkion ibilbideari”
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Aiako berri

Urteko zita garrantzitsuenetakoa izaten
da idi-proben munduan Aiako Kintope-
ko demena.

Azken urteetan aiarrak eta oriotarrak
izan dira parte hartzaileen artean, baina
aurten ez da halakorik izango. Iaz bi idi
pare aurkeztu zituen  eta bigarren izan
zen Oliden. Aiarren artean berriz Arza-
dun eta Iruretagoiena lehiatu ziren.

Baina ez dira huts egingo duten baka-
rrak, horiez gainera, iazko irabazlea,
Errenteriako Patxi Irarreta, ez da Aiako
probalekuan izango. 

Parte hartzaileak iaz baino zortzi gu-
txiago izango dira eta hamar idi-pare bai-
no ez dira izango deman. Hilaren 31n, os-
tegunarekin, gaueko 22:00etan hasita
Igueldo –Zumarragakoa–, Iñaki Lopete-
gi –Birlekoa–eta Areta –Eibarkoa–izan-

go dira nor baino nor. Azaroaren 2an, la-
runbatarekin, Mendiko –Laudiokoa–,
Olatzar –Lezokoa– eta Sistiaga –Urdu-
lizkoa– arituko dira idiekin, 22:00etan
hasita. Azaroaren 4an izango da azken
jardunaldia, astelehenarekin eta idi-
pare bat gehiago dela. Hori dela eta
21:00etan hasiko dira lanean Bizka-
rre –Usurbilgoa–, Urrutikoetxea anaiak
  –Urdulizkoak–, Epiola –Oikiakoa– eta
Soarte –Elgoibarkoa–.

Iñaki Oliden itzainak esan digunez,
Sistiaga itzaina da faborito garbia: bi pare
izango ditu lehian, bata bere izenean eta
bestea Urrutikoetxea anaien izenean. Bi-
garren pare hori azkenaldian sasoiko
dago eta irabazle izateko faborito dira.
Dena dela Epiola, Soarte eta Bizkarre ere
gertu izango ditubukatu du Olidenek.

Partaide gutxiago izan
arren, maila ona izango
da Kintopeko demetan

Iazko txapeldunak, Irarretak, ez du parte hartuko aurtengo Kintopeko probatan. iBoN ErrazU

urriaren 31n hasi eta azaroaren 4ean bukatuko dira 2013ko
Kintopeko probak, hiru jardunalditan banatuta. Aurten parte
hartuko dutenen artean ez da aiarrik eta oriotarrik izango

lAbuR

Festak
Gaztain-jana azaroaren 10ean
Lardizabal eskolako guraso elkarteak

antolatuta, gaztaina-jana izango da da-

torren azaroaren 10ean, igandearekin.

Arratsaldeko 17:00etan hasiko dute fes-

ta Ibai Esoainen ipuin kontaketarekin,

Kultur Etxean. Esoainen emanaldiaren

atzetik, frontoian egingo da gaztaina

erretzea. Guztira 50 kilo gaztaina erreko

dituzte, eta, erreko dituztenen artean,

Balentin Aldalur eta Juan Iturain izango

dira. Urtero egiten duten ekintza da gaz-

taina-janarena eta aurten ere doan ba-

natuko dituzte. Behin azaroaren 10a pa-

sata, Gabonetako ekintzak antolatzen

hasiko dira Lardizabal eskolako guraso

elkartekoak.

Garraioa
Autobus zerbitzua hobetu nahian
Erabiltzaileek autobus zerbitzuari buruz

pentsatzen dutena jakiteko, Gipuzkoako

Foru Aldundiak Herritarrekin martxan

kanpaina abiatu du. Orion urriaren 16an

izan zen bilera, eta, orain Aian antolatu

dute beste bilera bat. Azaroaren 5ean

izango da, asteartearekin, Kultur Etxean.

Bilera irekia izango da eta autobus zerbi-

tzua hobetzea da kanpainaren helburua. 

Jendartea
Odola ematea urriaren 28an
Denok dakigu zeinen beharrezkoa iza-

ten den odol erreserbak izatea gure erie-

txeetan. Hori dela eta, datorren astelehe-

nean, urriaren 28an, Aian odola emate-

ko aukera izango da Lardizabal

eskolako jangelan, arratsaldeko

18:30etik 20:30era. Odol-emaileek ber-

tara azaltzearekin nahikoa dute.
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Hego haizea bezalakoak gara

U
rriaren amaieran gaude eta
sarritan gertatzen den be-
zala urte sasoi honetan
hego haizea dantzan dabil
gure inguruan. Hau da go-

zamena: zerua urte guztian baino gar-
biagoa, kolore biziagoak, zuhaitzak pix-
kanaka berdetik gorrira, marroira edo
horira aldatzen naturaren edertasuna
areagotuz.  Mendizaleak zoratuta hosto-
ek osatzen duten alfonbraren gainean,
zuhaitzak biluzik gelditzen diren bitar-
tean beste urtaroetan ia ikusten ez diren
txokoak bistaratuz; zoratuta Orioko ba-
rran edo Getariako bidean doazenak
berdea eta urdina uztartzen diren bide
horietan gozatuaz; zoratuta denok ne-
gua mozten delako egun epel eta argitsu
hauei esker.

kin tokatzen zaigun ordutegiarekin ba-
tera –Ingalaterra, Portugal edo –Eta ho-
rren arrazoia? Bada, 1942an Franco dik-
tadoreari bururatu zitzaiolako Alema-
niarrei koipea ematea. Beste nazio
batzuk ere berdina egin zuten. II. Mun-
du Gerra bukatu ahala lehengora itzuli
ziren, baina hemen ez. Horrela, 400 ur-
teko historia duen Greenwich-ko  meri-
dianoak jartzen duen ardatz ordutik
kanpo gabiltza oraindik ere. Urtero hitz
egiten da ordu aldaketari buruz,  zenbat
aurrezten ote den aldaketa hori eginez,
zer onura edo kalte dituen… Baina gau-
zak aldatzen ez badira hilabete honeta-
ko azken igandean berriro ere ordubete
atzeratu beharko ditugu erlojuak. Goi-
zago argitu, baina lehenago ilundu. Eta
inor konforme ez honekin ere!

Baina hego haizearekin gure gorputza
ere zoratuta dabil sarritan: buruko
mina, ezer egin ez eta nekea, gogorik ez
ezertarako, hezurretako eta ebakiondo-
ak dauden tokietako mina…

Noiz bota behar du zaparrada eder bat
belarra hazteko –aurten ez da asko izan
eta nabarmenduko da neguan ganadua-
ri emateko garaian, beste gastu bat!–, pe-
rretxikotara joateko , gorputza bere one-
ra etortzeko eta denok normaltasunera
itzultzeko? Euria goian-behean hasten
denean –nire lagun goizuetarrak esango
lukeen bezala–, berriro ere kexatzen
hasteko lorentzori deika? Ez da erraza
gurekin asmatzea!

Hori nahikoa ez balitz, mahai gainean
aspaldiko eztabaida, ordu aldaketarena.
Estatuan ez goaz inguruko herrialdee-

Aiako leihoa Eli Lasa

urriaren 20an Guraso elkarteak antolatuta bizikleta irteera egin zu-
ten urretxutik Azpeitira. Hiru, oinez joateko irteera puntutik, Azkoi-
titik, abiatu eta  gero denak elkartu ziren Loiolan hamaiketakoa egi-
teko. eguraldi ederra lagun goiz pasa polita izan zen eta hurrengo-
an beste ibilaldi bat egiteko gogoz itzuli ziren Aiara.

Txokoak eta jendea
Urretxutik Loiolara

bizikletaz
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ARGAZKI MUNDIALA

H
ainbat organo izan dira Orioko eli-
zan eraiki zenetik eta aurki inaugu-
ratuko dute berria. Ezker horman
egon zen lehenengo eta  atzekora

pasa zuten gero. 1934an organo berria jarri
zuten San Nikolas parrokian eta organo egile-
entzat lan eskasia zegoenez prezio berezian
saldu zien oriotarrei, 12.000 pezetan, ordura-
ko diru dezente zen, ordea.  

Inaugurazio egunean abesbatzak elizan
kantatu zuen eta ondoren ateratako argazkia

da honako hau. Argazkian eserita ageri dire-
nak egun hartako gonbidatu bereziak ziren.
Ezkerretik eskumara Santiago Azurza organo
jotzailea, Aita Donostia idazle eta musikaria,
Migel Mujika erretorea eta Pugnau organo
egilea. Makurtuta dauden mutikoak, berriz,
abesbatzako tipleak: Patxi Oliden, Daniel
Aierbe, Alejandro Barandiaran eta Joakin
Lertxundi Txato.

[ ARGAZKIA eTA  INFORMAZIOA: PATxI OLIDeN ]

karkara
Txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren bat

baldin badaukazu, ekarri

Karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk

ekarritakoa dela jarrita.

ORGANO beRRiA
AbeSbAtzAReN KANtuz
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“Musikarekin
bizitzen
jarraitzen
dugu denok”
Mikel Markez
Kantautorea
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teStuA etA ARGAzKiAK: iRAti
AGiRReAzAldeGi

Mikel Markezen etxean beti egon izan da
gitarra bat. Anaiak, musika eskolara joan
ez bazen ere, nerabezaroan, Errenteria-
ko Xenpelar plazan lagunekin elkartu
eta Trianaren, Benito Lertxundiren,
Brassensen, Beatlesen, Dylanen… kan-
tuak jo eta abesten zituen. Mikel umea
zen artean, baina beren bueltan ibiltzen
zen eta orduan jaso zuen musikarekiko
plazerezko, gozamenezko harremana.
Beste anaiak heavy eta punka entzuten
zituen–Cicatriz, La Polla Records, Iron
Maiden… eta halabeharrez hori ere jaso
zuen. Baina gitarra hartu eta instrumen-
tuak berak bideratu zuen gitarra kan-
tuak egiteko erabiltzen duten kantarien
estilora.

Oso goiz hasi zinen gitarra hartuta jen-

de aurrean kantari?

1988an lehenengo kantaldiak eman ni-
tuen kartelean nire izena agertzen zela.
Banuen sorkuntzarako joera  eta akorde
gutxi batzuekin kantuak egiten hasi nin-
tzen . Gainera, txunditzen ginen Sidarta,
Cien años de soledad, Bequerren Rimas y
leyendas, Leturiaren egunkari izkutua…
irakurtzen, bertsoekin, errimekin. 15-16
urterekin, gure plazera zen poemak
idaztea, bagenuen interesa eta ikusten
genuen baliagarriak zirela gure bizitza-
rako. Kantuetako batzuk nireak ziren,
besteak eskolako lagunenak. Maitemin-
tzea, natura, Euskal Herria…  guretzat
handiak ziren gaiei buruzko gure iritzia
eman nahi genuen eta oso mezu xaloak
izan arren 15 urteko mutiko batentzat ez
zeuden hain gaizki.. 

Jendeak  zure hasierako kantuak  gero-

koak baino gehiago gogoratzen ditu. Zu-

retzat hori kezkatzekoa da?

Kantu landuagoak, sakonagoak, harmo-
nikoki hobeak, duoak, melodiak… egiten
ari nintzen eta  sentitu nuen garai bate-
ko kantu nerabeek itzala sortzen zutela
eta ez zutela berriak ikusten uzten. Bai-
na denborarekin ohartu naiz hori au-
rreiritzi txoro bat dela. Egin nituenean
gizarte bat nuen aurrean, heldutasun
maila bat, eraginkortasun bat…  Orduan
lortu nuen nintzenarekin, nuen xalota-
sunarekin, eragitea eta jendeari barruan
geratu zaion kantu bat sortzea. 

Orain, lortu ezean esaten da espaino-
lek eta ingelesek zapaltzen gaituztela, gi-
zartea aldatu dela, jendea auskalo non
dagoela… Baina kontua da gero ez duda-
la orduan lortu nuen arrakastarik lortu.

Bere ahots eta doinu leunekin, baina indartsu, etorri zaigu Mikel Markez
Indar bat dabil hor lan berriarekin. Lana 20 urtetik gorako musika ibilbide
batean barrena egin duen beste pausu bat da. Musikan, errenterian hasitako
bideak denboran, musikalki zein sorkuntza arloan, Aian haztera eraman du. 

elKARRizKetA
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Beraz, 40 urterekin, eskatzen badizki-
date 15 urterekin egindako kantuak ez
dut kantu horiei eskerrak ematea beste-
rik. Gazte askori Mikel Markez aipatu
eta ez dakite nor naizen, baina Zure be-
giekesan eta gogoratzen dute, beraz, ez
dut nire kantuen gainetik egon nahi,
kantuek egiten dute bere bidea. Gu den-
bora labur baterako gaude hemen, baina
gure kantuak hor geldituko dira. 

Guk daukagun erantzukizun bakarra
da orduan bezala ahalik eta kanturik
onenak egitea; estudiora joan eta modu-
rik onenenean grabatu, bukaeraraino
soinua zaindu, moldaketak, tinbrea, afi-
nazioa....  Gero baldintza asko daude:
sormen gaitasuna, merkatua, diskoe-
txea, gizartea zeri begira dagoen… Bali-
teke bere garaian ezkutuan gelditu zen
kantu bati orain bertsio bat egitea eta
asko entzutea. Inoiz ez da jakiten. Esan
daiteke norberak bizitza eman diola
kantu horri eta gero bere kabuz auskalo
ze bide egiteko gai den.
Kantautore gisa zein izan dira zure erre-

ferenteak?

Iturri askotatik edan dut, baina batik bat
kantu lasaiak jotzen zituen anaiaren
eragina nuen. Hark entzuten zituen Sil-
vio Rodriguez, Triana, Beatles, kantu
frantsesak… nahiko irekiak ziren. Nik
anaiari galdetzen nion akordeak nola zi-
ren, gero belarriz besteen kantuak ate-
ratzen hasi nintzen plazerez gitarra jo-
tzen solfeoaren eta horrelakoen arrasto-
rik gabe. Gainera, begiratuz gero hatsa
utzi duten musikarien edo kantarien
perfila, Benito Lertxundi, Mikel Laboa,
Xabier Lete, Niko Etxart, Anje Duhal-
de… solfeoaz askorik ez zekitela esango
nuke. Kantuarekiko maitasuna modu
autodidaktan azaltzen zuten, akordeak
ikasiz, imitatuz... Beraz, esan daiteke gu
garela batik bat Ez Dok Amairu, kanta-
gintza latinamerikarra eta frantsesaren
semeak kontserbatorioetakoak baino.
Eta zu sentitu al zara  erreferente?

Jendearen webgune edo facebooketan
ikusten ditugu gure aipamenak eta  jen-
deak idatzi izan dit e-mailera akordeak

eskatuz eta nire kantuei buruzko gauzak
esanez. Nire kantuen bertsioak egiten
ere ikusi izan ditut. Horrek esan nahi du
arrastoa utzi dudala neurri batean.
Bakarlari, bai, baina bidelagun asko

izan dituzu. Horietako bat Pako Aristi.

Nola sortu zen bion arteko elkarlana?

Lehen maketa grabatu nuenean ezagutu
nuen Pako Aristi.Diario Vascon idazten
zuen eta elkarrizketa egin zidan. Bibra-
zio onak sortu ziren gure artean, bere
poemak musikatzen hasi nintzen eta le-
hen emanaldia prestatu genuen: Tribua-
ren hitz galduak. Gerora beste hainbat
kontu egin ditugu elkarlanean Abiadura
Handiko urte baten kronikaeta Tabuak
saltsa berdeanikuskizunak, esaterako. 

Gero etorri zen Benito Lertxundiren
liburua. Bakoitzak bere aldetik elkar-
tzen ginen Benitorekin. Gero noiz edo
noiz hiruok batu, tertuliak luzatu eta
beti izaten zen aitzakiaren bat berriz el-
kartzeko. Orduan sortu zen ideia elka-
rrizketak grabatu eta  liburu batean Be-
nitoren mundu ikuskera plazaratzeko
Pakoren eta nire ikuspuntutik.
Zure ibilbidean etena  ere egin zenuen.

Urte askoan gurpil ero batean sartuta
egon nintzen, denari baietz esaten. Ho-
rri norberak hartu behar dio neurria eta
ezetz esaten jakin ezean baliteke aste be-
rean kantaldi bat egitea gurdi baten gai-
nean Amaiurren, Donostiako Belodro-
moan ekintza sozial baten 10.000 per-
tsonaren aurrean edo bertsolari batzuei
laguntzen. Urte asko horrela pasatuz
gero ikuspegia galtzen da eta garai har-
tan etena egiteko beharra sentitu nuen.
Urte batzuk ia agerpen publikorik egin
gabe pasatu nituen. Herri irratian saio
bat egiten bai, baina kantaldiak ez. Den-
bora luzean jendaurrean aritzea entzu-
leentzat ere nekagarria da. Beraz, berria
den zerbait dugunean atera behar gara,
bestela xarma galtzeko arriskua dago. 

Bueltatu nintzenean, nitaz ahaztuak
egoteko arriskua zegoen arren, berriz
oso babestuta sentitu nintzen. Gainera,
urte horiek, oso onak izan ziren arnasa
hartzeko eta ideia berriekin itzultzeko.

“Ez dut nire kantuen gainetik
egon nahi, kantuek egiten dute
bere bidea. Gu denbora labur
baterako gaude hemen, baina

gure kantuak hor geldituko dira. ”

“Begiratuz gero hatsa utzi duten
musikarien edo kantarien perfila,

Benito Lertxundi, Mikel Laboa,
Xabier Lete, Niko Etxart, anje
Duhalde… solfeoaz askorik ez

zekitela esango nuke.”

“Denbora luzean jendaurrean
aritzea entzuleentzat ere

nekagarria da. Beraz, berria den
zerbait dugunean atera behar
gara, bestela xarma galtzeko

arriskua dago”

“Beste belaunaldi batzuetan
bermatuagoa egon da euskal

kantagintzaren ezagutza, baina
orain 18 urtetik beherakoen

artean ezagutza maila eskasa da.
13 urteko batek Mikel Laboa ez

luke ezagutuko familia kantuzale
batetik ez badator eta hori

kezkagarria da.”

“Lehen milaka ale saldu eta
jendeak entzuten zuen, orain

kantu bat sortu,  Youtuben jarri
eta bisita mordoa izatea da
eraginkorragoa. Ni gehiago

kezkatzen nau euskal sortzaileon
kantuak jendearengana ez

ailegatzea”
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Jendeak kantu leun eta goxoekin lo-

tzen bazaitu ere kantu batzuk barruan

badute beste funts bat, ezta?

Pertsonak ez gara alde bakarrekoak. Ni
bezala 20 urte pasa eta , pertsona gisa al-
datzen joan ahala, ateratzen doaz alde
gehiago. Nik egin ditut kantu erromanti-
koak, baina baita  erotikoak ere. Gizarte-
arekin lotutako gauzak ere egin ditut
kantu protestara iritsi gabe.
Kantautore gisa ezaguna izan arren,

beste musika esparru batzuetan ere

utzi duzu arrastoa, ezta?

Kantagintzaren eta musikaren esparru
zabaleko profesionala naiz.  Kantaldiez
gain, kantarien, musikarien eta emanal-
dien kudeaketan aritu naiz; Trikitixa el-
kartean diskoen ekoizpenean, liburu ko-
ordinazioan, jaialdien antolaketan… He-
rri irratian eta Euskadi irratian ere
jardun naiz  eta horrek eman dit aukera
lan berriei buruz informatua egoteko,
kantari askorekin harremana izateko
eta nire kantagintza, sormena eta kola-
borazioak aberasteko. Gainera ongi
etortzen da beste kontu batzuetan ari-
tzea kantagintzaren jornala osatzeko. 

Bestalde, Aian zortzi gaztetxori gita-
rra eskolak ematen dizkiet. Hirugarren
urtean daudenak gai dira kantatzeko gi-
tarraz lagunduta eta oso atsegina da
ikustea gai direla beren kabuz hegan egi-
teko. Beraiek ziren gitarra jotzen ikasi
nahi zutenak eta , hain zuzen ere, gauza
horiek ez dira bultzatuta egin behar,
norberari atera behar zaio gogoa. Artea
eta sorkuntza  garrantzitsuegiak dira be-
hartuta egiteko. 
Kultura gainbehera doala esaten du as-

kok eta euskal kultura zein musika are

gehiago. Ze iritzi duzu horri buruz?

Nik ez dut diagnosi hori egiten. Gizakiak
egiten duen edozer gauza da kultura. Be-
raz, kultura gainbehera doala esateak ez
du zentzurik, kultura beti dago hor. Mu-
sikaren ikuspegitik, kontua da,  orain ez-
berdin entzuten dela, ez gutxiago, beste
leku bat du gure bizitzan. Lehen trikiti-
lari bat herrira etortzen zenean sekula-
koa zen. Musika gogoa zegoen, musikari

gutxi zeudenez nobedadea zen. Orain
musikak beste leku bat du eguneroko bi-
zitzan. Ez du jendea hainbeste harri-
tzen, baina gizartean denok jarraitzen
dugu musikarekin bizitzen eta denok
behar dugu musika bizitzeko. 
Eñaut Elorrietarekin hitzaldi musika-

tuak egiten ari zara euskal musikari bu-

ruzko ezagutzak zabaldu asmoz. Zein

da zuen asmoa?

Kezka gaztetxoen mailakoa da eta hel-
buru nagusia transmisioa. Beste belau-
naldi batzuetan bermatuagoa egon da
euskal kantagintzaren ezagutza, baina
orain 18 urtetik beherakoen artean eza-
gutza maila eskasa da. 13 urteko batek
Mikel Laboa ez luke ezagutuko familia
kantuzale batetik ez badator eta hori
kezkagarria da. Eskolaren, curriculuma-
ren, hezkuntza sistemaren bidez beste
maila batzuetan bermatzen da ezagutza:
literaturan, bertsolaritzan… Baina kan-
tagintzan hutsunea dago. Momentuko
taldeei buruz zerbait badakite, baina
tradizioari buruz ez.  Beraz hitzaldi-kan-
taldiak egiten ditugu batik bat hezkun-
tza girorako. Hainbat tokitan emanaldi
irekiak egin eta kantuak ezagutzen di-
tuen jendea etorri da, bere bizitza pasa-
tzen ikusi eta entzun duena. 
Musika entzuteko era teknologia be-

rriekin aldatuz doa. Zein eragin du mu-

sikariongan?

Goiz da horri buruzko analisi bat egite-
ko. Badirudi diskoen industriak izuga-
rrizko gainbehera duela, baina negar
egiten ez dugu ezer lortzen. Batzuk  for-
mula berrien aurka daude, baina uste
dut hau atzera bueltarik ez duen proze-
sua dela eta ikasi beharko dugu itsaso
berri honetan igeri egiten.Lehen milaka
ale saldu eta jendeak entzuten zuen,
orain kantu bat sortu,  YouTuben jarri
eta bisita mordoa izatea da eraginkorra-
goa. Ni gehiago kezkatzen nau euskal
sortzaileon kantuak jendearengana ez
ailegatzea; iristen diren bitartean euska-
rriak ez nau hainbeste kezkatzen. Hala
ere, jarraitzen dut diskoak egiten; for-
mula baliagarria eta duina iruditzen zait.

INDAR BAT
DABIL HOR,
diSKO beRRiA

H
amargarrena da  Mikel Mar-

kez bakarlariak kaleratu

duen lana . Diskorako Xabier

Amuriza bertsolariak egindako kan-

tu batetik –12 dira guztira– hartua da

izenburua: Indar bat dabil hor. Azken

urteotan egindakoaren isla dela dio

Markezek.  

Denetarik dago disko berrian. Ber-

tsolarien sortak – Uxue Alberdirena

eta Xabier Amurizarena. Beste kantu

asko bere testuekin eginak eta  beste

bat Harkaitz Canoren poema batekin

bere garaian Lubaki bandak eginda-

koaren bertsioa,  Itziar Iruretagoiena-

ren musika duena. 

Musikarietan garrantzi handiena

duena  Arkaitz Miner da Mikel Mar-

kezen hitzetan. Gitarra akustikoa,

mandolina eta biolina jotzen ditu.

Bestalde,  Amaiur Cajaraville du la-

gun kontrabaxuan eta Satxa Soriazu

piano eta teklatuan.

Kolaborazioak ere mordoxka izan

dira: kantatuan Xabier Amuriza, Aire

ahizpak, Andrea Bidart –Euskaraz

kantatzen duen  Kaliforniarra– eta

Gotzon Barandiaran. Alaitz Telletxe-

ak abesteaz gain soinu txikia jotzen

du eta  Josu Zabalak eskusoinua. Be-

nito Lertxundik, berriz, Benito Ler-

txundik, berriz,  hitz batzuk errezita-

tzen ditu Gauza xumeetan kantuan. 

Musikari eta kantariak ondoan izan

arren, lehen lerroan Markez bera ja-

rri da gitarrarekin. Ez da musikari pila

batekin eta sekulako konponketekin

egindako diskoa. Beste disko batzue-

tan agian gehixeago ezkutatu gara mu-

sikarien babesean, baina oraingoan

pauso bat aurrera eman dut, dio.

Erritmo aldetik disko alaia da, mo-

mentu malenkoniatsuak izan arren.

Mezu baikorrak zabaldu nahi nituen,

garaiak horretarako daudela uste dut,

azken aldian ezkortasunerako joera

dugu niri ez zaidana batere gustatzen

eta argi izpi bat ekarri nahi nuen.

Aurki hasiko da kantaldiekin, baina

aurkezpen kontzertu elegantea egin-

go du abenduaren 1ean Donostiako

Antzoki Zaharrean. Diskoan lagun

izan dituen kolaboratzaileak egongo

dira berarekin taula gainean.
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Legeak eta gizalegea

K
onstituzio Espainolean
idatzitako testoak,
askotan dira ulertezinak
bezain derrigorrezkoak.
Tori galdera zuek erantzun

baiezkoak ezezkoak: idatzitako lege guz-
tiak ote dira legezkoak?

Ni bizi naiz baserrian 
itxasuan baxterrian. 
Ordeñadorarik gabe 
ordenadore aurrian.
Lurraren legeari eskerrak 
dauzkagu bixta ederrak.
Minik ez daukat gerrian, 
hipoteka bizkarrian.

Tabakoaren legea 
errezeta errea zen.
Erretzaile hiltzaileak 
hasi kalera bialtzen.
Lehen deitzen genion 
Lucky Estrik,
eta orain Lucky Estrit.
Gu zigarroak itzaltzen, 
eta mundua kiskaltzen.

Agur doktrina parota, 
Estrasburgotik Europa.
Agur doktrina Parota, 
arima beltzen tarota.

Agur minaren errota, 
hauspotu duen erronka.

Estrasburgotik notizia, 
lege baten minbizia.
Zenbat ingeniari juridiko, 

zenbat aberia politiko.
Sortu zutenen porrota, 

baina ez zaie inporta
Nola olatuen kontra, 
egunero borroka,
Ikusi nahi ez duen arroka, 
mugitu nahi ez duen arroka.

Legea inoiz ez da legea 
ezin baldinbada hautsi
Legegileak ezin badio
bere legeari eutsi
Ta bukatzeko beste galdera 
airean nahi degu utzi:
ez ote dago lege gehiegi 
eta gizalege gutxi?

Jubilazio legeak
haserre eta letxian.
Aiton amonak lanean
eta gazteak etxian.
Zenbat hirurogeitazazpiko
ingeniero eta mediko.
Zaharrak lana ezin utzian, 
gazteak ezin hasian

Terrorismoaren legea, 
txosten orri auto pila.
Zer nahi zenuke frantsesa 
edo espainola tortilla?
Hezkuntzan ideiak sartu ahala, 
oiloei jana bezala.
Demokrazia ixila, 
urrezko arraultzen bila.

Berdinatasunaren legea 
desberdina ere bada.
Desberdinak baina hara, 
berdinak ere bagara.
Eraiki ditzagun zubiak, 
zuk nik nik eta zuk biak.
Galtzetatikan gonara, 
pertsonatik pertsonara.

Moila bazterretik Xabier Sukia
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LOMCE legea: Aspaldiko kiratsa

W
ert ministroak aurrera ate-
ra nahi duen hezkuntzari
buruzko lege berria, azken
urte hauetan indarrean
egon den LOGSE-

ren –1990–aurka doa erabat. Zentzu honetan,
PP alderdia ia bakarrik gelditu da lege berri
horren defentsan. Gainontzeko alderdi gehie-
nek, eta hezkuntza eragile nagusiek, LOMCE-
ren ustelkeriak azaleratu dituzte.

Besteak beste, honako alderdi hauek aipatu
izan dira: aukeren berdintasunari kontra egi-
ten diola, hezkuntza kalitatearen atzerapau-
soa dela eta eskumen autonomikoak urratzen
dituela. Ildo honetatik, adibidez, Erkidegoko
Estatutuaren arabera, euskara, gaztelania be-
zain ofiziala da, baina legearen arabera, gazte-
lania da hizkuntza ofiziala eta euskara koofi-
ziala. Hau da, menpekotasuna adierazten da.

Era berean, Francoren garaian gertatzen
zen moduan, hau da, 1970eko hezkuntza lege-
an, hamalau urterekin –eta ez hamaseiekin
orain gertatzen den moduan–ikasleen arteko
banaketa egingo da: batxilergora edo lanbide
heziketara joango direnak. Jakina denez, ba-
naketa honek familiaren klase sozialarekin
izugarrizko lotura du.

Lege sexista dela ere esan ohi da sexuaren
arabera banatutako ikastetxeak baimentzen
baititu. Horretarako, 1960ko UNESCOren
deklarazio batean oinarritzen da, baina geroz-
tik NBEk –ONUk–onartutako hitzarmenak
eta Auzitegi Konstituzionalaren epaiak ahaz-
ten ditu.

Aurreko guztia nahikoa bada ere lege hori

atzera botatzeko, ikastetxeetan eguneroko bi-
zitzan aldaketak ekar ditzakeen beste alderdi
bat aipatu nahi nuke: irakaskuntzan zehar
Madriletik etorrita –ekarrita–ikasleek pasa
beharko dituzten azterketak –kanpo azterke-
tak, alegia–. Lehen hezkuntzan bat, DBHren
bukaeran beste bat eta Batxilergoaren amaie-
ran bestea –orain arteko Unibertsitatera Sar-
tzeko Proba edo Selektibitatea desagertuz–.
Lehenengoak izaera orientatzailea izango du,
baina beste biak antzinako errebaliden izaera
izango dute. Hau da, ikasleak ez baditu gaindi-
tzen, ezin izango du hurrengo etapara pasa.

Kanpo azterketa hauen bitartez, hezkuntza
sistemaren eraginkortasuna baloratzeaz gain,
lehiakortasuna eta ahaleginaren kultura sus-
tatzealortu nahi da lege honen bitartez. Kaka
zaharra!

Errebalida hauen bitartez, ikasleak hobeto
prestatuak egongo dira ditxosozko PISAko
probak gainditzeko. Baina era berean gainon-
tzeko ikasgaiei denbora kenduko zaie. Eta
hauek ezinbestekoak dira herritartasun de-
mokratiko, justu eta solidarioa hezteko.

Bestalde, lege honek irakasleengan mesfi-
dantza ere adierazten du, horregatik kanpo
ebaluazio eta errebalidetan jarritako amo-
rrua.  Benetako balio duen ebaluazioa azter-
keta hauek ekarriko dute eta ez orain arte be-
zala, gelako irakasleek.

Erkidegoak nahi duen curriculuma eraiki-
ko du, ikastetxe bakoitzak berera egokituko
du, baina Madriletik dena kontrolatuko dute
kanpo azterketa horien bitartez. Nahitaez ho-
riek egin eta gainditu behar direnez, azterketa
horietan eskatuko diren konpetentziak eta
edukiak landu beharko dituzte ikastetxeetan. 

Ez badugu zirrikiturik topatzen, etorkizun
kaskarra antzematen da datozen urte haue-
tan. Dena dela, ez galdu konfiantza politiko-
engan. Legearen aurka azaldu diren alderdiek
agindu dutenaren arabera, hurrengo legeal-
dian, PPk ez badu berriz ere irabazten, LOM-
CE legea bertan behera utziko dute eta ahalik
eta adostasun handiena lukeen lege berria
proposatuko omen dute. Betiko leloa.

Adarretatik helduta J.F. Lukas. Unibertsitateko irakaslea

Erkidegoak nahi duen
curriculuma eraikiko du,
ikastetxe bakoitzak berera
egokituko du, baina
Madriletik dena kontrolatuko
dute kanpo azterketa horien
bitartez

A
steburuan kontatu di-
date: orain gutxi atez
atekoa martxan jarri

den herri batean pertsona bat
ikusi omen dute etxeko leiho-
tik putzutara zabor-poltsa bo-
tatzen. Urak eramango du bai
eta kitto arazoa. Lasai asko ge-
ratuko zen gainera! Baina,
pentsatzen jarrita, zabor-bil-
tzaileak herritik pasatzen di-
renean ere antzera egiten
dugu guk ere: etxean sortutako
zaborra kamioian jaso eta bis-
tatik kentzen digute. Kitto ara-
zoa, ur-azpira edo zabortegira,
hantxe doa behar ez dugun
guztia. Izan ere, mutur aurre-
an zaborrik ikusten ez badugu,
arazorik ez dagoela ematen
du. Ez litzaiguke ez gaizki eto-
rriko zabortegiren batera bisi-
ta egitea, gizartearen miseriak
bertan bilduta ikusteko.

Bilketa sistema gora eta bil-
keta sistema behera, itsu-
itsuan batzuk eta besteak, eta
bitartean birziklapenak derri-
gorrezkoa behar duela ikusi
gabe dabil zenbait, lasai ede-
rrean. Eztabaidarekin asper-
asper eginda banago ere, onu-
rak ekarri dituela iruditzen
zait: birziklapen kopurua go-
rantz doa pixkanaka. Hori bai,
ezin konformatu maila horre-
tako eztabaida politiko eta so-
zialarekin soilik. Noiz hasiko
gara gehiegi sortzen dugula
onartzen? Noiz derrigortuko
gaituzte zabor gutxiago sor-
tzera? Erosoegi bizi gara zabo-
rra sortu orduko bistatik ken-
duta.

Nire honetan
Elizabete Manterola

Bistatik
kenduta
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Gaia emanda
Alkohola eta gaztetxoak festa handietan

Gero eta adin txikiko gaztetxo gehiago ikusten dira jendetza handia ibiltzen den jaietan
alkohol botilakhartuta eta mozkortuta. Zer egin daiteke horri aurre egiteko?

Litroetatik metroetara

A
urtengoan ere joan da Ki-
lometroak eguna, Kiloli-
troakizateari uzteko lehen
pausoa eginda, pauso ga-
rrantzitsua eta jarraitzea

eskatzen duena. Asko izango zarete festa
honetara joateari utzi diozuenak ikus-
ten zen giroa ikusteaz nazkatuta zeun-
detelako, eta honen aurrean aurten an-
tolatzailea zen ikastolak, lehen aldiz gaz-
teei aukera desberdin bat eman nahi
izan die hainbat ekintza antolatuz. Kilo-
metroak egunean Tolosan bertan izan
nintzen konpainia onean eta batek esan
zidan bezala: zerbaiten falta sumatzen
da…ez da beste urteetako kaosik ikusten,
eta eztabaida aurrera zihoan bezala, ka-
osa gaztetxoen egoera etilikoak sortuta-
ko kaosaren falta zen sumatzen zena fa-
milia asko eta giro polita egonik. Honek
ez du esan nahi gazteak edanean ez ze-
biltzanik, baina hartutako erabakiak fes-
taren alde hartutakoak direla ikusi da,
ondoren etorri zitezkeen kritikak entzu-
teko asmoz. Kritikak egon direlako. Ne-
rabeak sarreretan litroakuztera gonbi-
datu zituzten barrenera sartuz gero ba-
rruko segurtasunekoekin topo egingo
zutela adieraziz, eta gurasoak entzun ni-
tuen erabaki horren aurrean kexu: nor-
mala da Kilometroak-era litro-ekin etor-
tzea, danok egin dugu, baina gero ez ke-
xatu beste urteetan egoten zen mozkor
festarekin.

Baina prebentzioa denon eskuetan
dagoen zerbait da. Isunak jartzea, eda-
riak sartzen ez uztea … lehen pausoa izan
daiteke, hausnarketa bat sortzea helbu-
ru duena –lortu bada primeran, ez bada

duena errealitatetik ezabatuz. Uste du-
gunak baino gehiago baitira ezabatuak
geratzen diren horiek. Eta horiek dira
babestu behar ditugunak. 

Baina beti esan izan da, gaztetan egin
beharrekoak gaztetan egin behar direla,
eta ados nago, baina ez dakit ohartu za-
reten nerabezaroa inoiz baino lehenago
hasten dela eta inoiz baino beranduago
egiten gara heldu. Aldaketa garaia da,
gazteak heldu izan nahi du eta helduak
gazte izaten jarraitu. Eta gazteak zer egi-
ten du? Parranda. Parranda egitean gara
aske, esan zidan lehengoan batek. Ezta-
baida sortu genuen eta ondorio batetara
iritsi ginen: parrandan gabiltzala nahi
duguna egiten dugula –bestea errespe-
tatuz beti ere–eta poltsikoan dugun diru
kopuruaren menpe bakarrik gaudela.
Ados izan edo ez, buruari pare bat buelta
ematera bultzatu ninduen argumentua
izan zen.

Hasierakoari heldu nahiko nioke
amaitzeko. Pauso tinkoa eman da Tolo-
san Kilolitroak, berriz Kilometroak izan
daitezen berregituratzeko Tolosan, ba-
dakit gainera hurrengo urtean Orioko
Ikastolatik, 2014ko Kilometroak-eko
antolatzaile izanik, prebentzioari indar
berezia eman nahi zaiola, horregatik eta
ideia edo proposamenen bat duen oro
Ikastolara gerturatzera gomendatuko
nuke, pentsatzen duten buru askoren
artean, gutxi batzuen artean baino ideia
interesgarriagoak sortzeko aukera
gehiago daudela jakina baita.

Lukene Lizaso
Hezitzailea

lortu eredua jarraituz lortuko dugu–.
Askotan poltsikoa ukitu arte ez baikara
begiak irekitzeko gai. Eta noski, poltsi-
koa ukitzean orduan hasten dira darda-
rak eta ardurak. Ikusi besterik ez dago ze
frenazoematen diren radarra antzema-
ten dugunean. Pena da puntu horreta-
raino iritsi beharra jendeak egoeren au-
rrean neurriak har ditzan, baina beno…
horixe da dagoena. 

Nerabe eta gaztetxoen kontsumoen
inguruko datuak mila dira, hastapeneko
adina behera, gero eta gehiago mozkor-
tzen dira… datuak mila diren bezala,
errealitateak ere halaxe dira. Estatisti-
ken munduak errealitate bat azaltzen
digu, ondoren irakurleak nahi  bezala
ulertu eta interpretatu dezakeena. Bai-
na garbi utzi nahi dudan gauza bat  hona-
koa da: astebururo mozkortzen den ba-
ten aurrean inoiz alkohol tantarik pro-
batu ez duena dago, eta pena bada ere,
bistara agertzen diren datuak kontsu-
mitzaileenak izan ohi dira, horri emanaz
indarra edo garrantzia, kontsumitzen ez

Nerabezaroa aldaketa
garaia da, gazteak heldu
izan nahi du eta helduak
gazte izaten jarraitu. Eta
gazteak zer egiten du?
Parranda. Parranda
egitean gara aske, esan
zidan lehengoan batek
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N
i  Orion bizi naiz, nire
herria  arraunlaria
izanik niri gehien

gustatzen zaidan kirola fut-
bola da. Arraunean jardutea
ez  dut oso gustuko, hala ere,
askotan joaten naiz estropa-
dak ikustera, Orio animatze-
ra, noski.

Baina niri txikitatik futbola
gustatu izan zait.Txikitan

egunero joaten nin-
tzen futbolean

aritzera, aitare-
kin, noski. Nire
arreba plaieroe-

tan eta Orioko
Futbol Taldean ibil-

tzen zen, niri sekulako inbi-
dia ematen zidan. Oriok Kon-
txako banderairabazten zue-
nean poztu egiten nintzen,
asko gainera, baina gol bat
sartzerakoan sentitzen nuen
poza … hori bai poza. Nire San
Miguel ligafutbol txapelketa
irabaztea  litzateke, eta nire
Kontxa… nire ametsak bete-
tzea. Arraunlariek txikitatik
Kontxairabaztea amets du-
ten bezala, nirea, futbolari
izatea  da.

Gure arraunlariak, biga-
rren mailan ibili ondoren, be-
rriro ere punta-puntan dabil-
tza eta lan asko egin behar
izan dute. Badakit batzuetan
atzera joan behar dela aurre-
ra egiteko, beraz, aurten
Orioko Futbol Taldearekin
liga irabazten ez badugu
agian nire ametsetik gertua-
go egongo naiz.

ikasleak idazle
Antton Iturain

Arraunlari
artean futbola
gustuko

Uhats taldeko kideak otsailean Kultur Etxean egin zuten entsegu irekian. KarKara

Musika, erabat, Zugastik
berak sortua da, baina Julen
Alonso gaztearen lana ere na-
barmentzekoa da, berak egi-
na baita bi abestiren soinua.

Piano, perkusio, gitarra eta
eskusoinuz lagundu dute eta
lan horretan Iker Urdangarin
eta Paul Beitia gehitu behar
ditugu. 

Diskoaren azaleko argaz-
kiak egiteaz Iker Gozategi ar-
duratu da.

Erritmo ezberdinak uztar-
tzen dituen musika lasaia
aurkituko dugu, teknika eta
kalitate handiko ahotsek
abestua. Eneritzek liriko eta
garbi, goikoak eta baxuak pri-
meran kontrolatuz;  goxo eta
ezti Intzak, sentimendua

uhats: herriko ahots 
berrien uhina

u
hats taldeko 4 aho-
tsek, izen bereko le-
hen maketan, zor-
tzi abesti dakarzki-

gute; zazpi abesti propio eta
abesti ezagun baten euska-
razko moldaketarekin osatu
dute diskoa.

Hitzak Olatz Zugastirenak
eta Goiuri Unanuerenak dira
gehienbat, nahiz eta Iñaki Li-
zarraldek abesti baten sorre-
ran Zugastirekin batera jar-
dun duen. 

transmitituz, –2010eko Gi-
puzkoako Kantu Txapelketa-
tik gaur arte emandako alda-
keta izugarria iruditu zaidala
esan behar dut–; Mirenek sa-
kon eta indartsu, energia
handiarekin; eta Iñakik, tal-
deko gizonezko ahots baka-
rrak, ahots baxua, baina leuna
du, ibilbide luzekoa.

Etorkizun polita dute au-
rretik, 20 urtetik beherako
gazte koadrila bat batu eta ho-
rrelako sorkuntza egitea  –az-
ken finean hori baita egiten
dutena, sortzea– sekulakoa
delako. Ea zortea izaten du-
ten, gaitasuna soberan dau-
kate-eta. 

[ eLI HUeGUN ]

Kritika
Uhats 
Abeslariak, Eneritz aulestia, intza
Unanue, iñaki Lizarralde eta
Mirene Elizondo. Hitzak, olatz
zugasti eta Goiuri Unanue.
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Euskarazko gizarte erakundeen
sareak diskurtso beregain bat, doinu
propio bat eta estrategia autonomo
bat landu behar du”

Jon Sarasua, Hiztunpolisa. Euskaltasunaren norabideak

apunteak liburuaren egilea, Berria–, 2013ko urriaren 12a.

“Bertsolarien meritua momentuan
gai jartzaileak ematen duen gaia fin
jorratu eta entzulearengana iristean
dago. zerotik ez da ezer hasten.”

xabier Sukia, irrati esataria eta bertsolaria, arkupe –Urola

Kostako Hitza–, 2013ko urriaren 10a.

Aldapan gora eta behera
Orion bada Aldapa elkartea eta baita beste hainbat herritan ere, iruñean kasu. Orioko
eta iruñekoaren arteko senidetzea egin zuten 1997an eta ordutik urtero elkartzen
dira. iaz iruñera joan ziren oriotarrak eta aurten, pasa den larunbatean egin zuten hi-
tzordua Orion. Aldapa elkartean gosaldu ondoren txaranga lagun ibili ziren kalean
eta ondoren hondartzan bazkaldu zuten umore onean. 

HANdiK etA HeMeNdiK››

zORiONAK!››OSpAKizuNA››

K
irol askotako lehiake-
tak martxan jarri dira
eta beste behin Orion

emakume kirolari asko dau-
dela argi geratu da.

Futbolean talde bat osatze-
ko kinka larrian ibili ostean,
bi talde osatu dituzte. Saski-
baloian iazko kopuruari eus-
tea lortu dute eta sofbolean
ere ari dira. Arraun elkartean
ere geroz eta gehiago dira.

Baina kirol federatuaz gai-
nera emakume asko ikusten
da gurean egunero egunero.
Korrikalariak batzuk, txi-
rrindulariak besteak… Eta
padeleko txapelketara ere
mordo bat animatu da.

Horregatik guztiagatik,
gure zorionik beroenak
eman nahi dizkiegu kirola
egiten duten emakumeei.

Emakume
kirolariei

“
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Luken Duran Elizondo,

Orion, urriaren 10ean.

JAiOtAKOAK››

Jesus Inclán Fernandez

eta Alicia Arenal Redondo,

Orion, urriaren 12an.

ezKONdutAKOAK››

Luis Eizagirre,  Aian, urria-

ren 17an. 84 urte.

Gregoria Eizagirre Azpiroz,

Orion, urriaren 14an. 99 urte.

Antonio Eizmendi

Iruretagoiena, Aian, urriaren

10ean. 82 urte.

Bixente Peña Manterola,

Orion, urriaren 9an. 89 urte

HildAKOAK››

Eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
KarKaran jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27

Artikuluko datuak Auñamendi entziklopediatik hartuak dira. oarSo

argitaratu zuen, oriotarraren
omenez: Iconografía del txis-
tu. El Angel Txistulari de Ca-
racas´. Idatzi hartan Euskadi-
ko urretxindorra deitzen zion
Alejandrori.

Txistulari oriotarra sor-
tzailea zen, zenbait melodia-
ren asmatzailea. Ezagunena
Eusko Gudariak-en melodia
da, Asto baten gainean Do-
mingo Kanpaña kantu herri-
koiaren aldaera. Estrofa bate-
ko hitzak ere Lizasorenak

Orioko txistulari-gudaria

A
lejandro Lizaso
Eizmendi Orion
jaio zen 1909ko
azaroaren 9an, eta

1936ko apirilaren 5ean hil,
gerrako frentean, beren posi-
zioa defendatzen ari zela, tiro
batek buruan jota, etsaiei
esku-granadak jaurtitzen ari
zela. Gerran Itxarkundia gu-
darien metrailadore-batai-
loiko kapitaina izan zen. Hil
zutenean, gerra-frentean
bertan lurperatu zuten, Le-
gutioko lurretan.

Lizaso txistulari handia
izan zen. Gerra hasi zenean ,
Euskal Gobernuak aukera es-
kaini zion Europan zehar
euskal kausaren aldeko pro-
paganda egiteko, batetik bes-
tera txistua joaz ibiltzeko.
Nire lekua mendian –frente-
an–dagoerantzun zien.

Txistulari solista moduan,
17 urterekin, lehen saria es-
kuratu zuen, Donostiako
Euzko Gaztediko ezpata-
dantzari taldeko txistularia
zela. Errenteriako udal txis-
tulari taldean lehen txistulari
plaza eskuratu zuen, lehiake-
tan. Bere zenbait ikaslerekin
banda bat osatuta, Bilboko le-
hen saria eskuratu zuten,
lehian Gasteiz, Tolosa eta
Bermeoko bandak zeudela.
Garaipenen oihartzunak era-
ginda, Mexiko hiriko Eusko
Etxeak deituta, jira bat egin
zuen Mexikon.

Caracaseko Txistularien
Elkarteko idazkari Sandalio
Tejadak, 1954an, liburu bat

dira, EAJko presidente Jose
Mari Garatek 1932an sortu-
tako kantuko hitzei erantsita.

Abesti horretan batu zi-
tuen txistulari-gudariak bizi-
tzan egokitu zitzaizkion bi
gertaera nagusiak: musika
eta gerra. Hil zenetik horren-
beste urte pasa eta gero, oroi-
garri honek lotu dezala Lizaso
bere jaioterriko kale nagusia-
rekin: Eusko Gudari.

[ IñAKI ITURAIN ]

Oroimenaren
kutxa
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“Munduarentzat mehatxu diren
bekatuen aurka praktikatzen dugu”
Jose Manuel Males
Eliza ebanjelikoko artzaina

Jainkoa maitasuna dela eta denak mai-
tatu behar direla salbuespenik gabe
Jainkoak maitatzen gaituen bezala. Ez
gaude gaitza egiten dutenen aurka bai-
zik eta Jainkoak dion bezala borroka ez
da gizakien artekoa izan behar Satanas
eta bekatuaren artekoa baizik. Beraz,
guk adulterio, larru-jotze, idolatria, sor-
ginkerien… aurka praktikatzen dugu.
Uste dugu badela dena alda dezakeen
Jainko ahalguztidun bat.
Ezberdintasunik ba al duzue kristau 

katolikoekin?

Guk Jainkoaren hitzari jarraitzen diogu,
Bibliari, eta gu ez gaude beste inongo er-
lijioren kontra. Denok dakigu Jainko ba-
karra dagoela, beraz ez dugu Jesus beste
jainkorik gurtzen. Ezberdintasun baka-
rra da guk ez dugula santurik adoratzen
ezta Amabirjina ere; errespetatzen dugu
baita maite ere Jesusen ama zen heine-
an, baina bera gizaki gisa hil zen. 

Zer egiten duzue eliza ebanjelikoan?

Jainkoaren hitza adoratzen dugu,  zabal-
du, irakatsi… Bibliari buruzko hizketaldi
eta eztabaidak izaten ditugu  artzain
ebanjelikoek  gidatuta. Abestu ere egiten
dugu eta gitarra  zein bestelako musika
tresna eskolak eman ere. Hainbat he-
rrialdetako jendea elkartzen gara: Nika-
ragua, Argentina, Kolonbia, Ekuador,
Espainia, Euskal Herria... 
Kanpaina egingo duzue zuen erlijioa-

ren berri emanez.

Azaroaren 2an plazan egitea eskatu
dugu. Askok pentsa dezake latindarren-
tzat eta indigenentzat baino ez dela, bai-
na irekia dago Jainkoaren hitza ezagutu
nahi duten guztiei, Jainkoak gertura-
tzen  baitu jendea gugana . Denok anai-
arrebak gara, ez dago bereizketarik he-
rritar eta kanpokoen artean. Gure sus-
traiak, kultura eta balioak aintzat hartu
eta besteekin elkarbanatzen ditugu.   KarKara

Kristau federako ebanjelioa iturri bakar duten doktrina edo jarrera
da ebanjelismoa eta honen jarraitzaile eliza ebanjelikoa. orion eta
inguruan ere baditu jarraitzaileak eta baita lokala ere. Ubegun
industria gunean egiten dituzte beren errezoak. 

iRAti AGiRReAzAldeGi

Orioko eliza ebanjelikoko kideak Donos-
tiara joaten ziren lehenengo, duela hiru
urte Pelotari kaleko lokal txiki batean el-
kartzen hasi ziren eta orain kide gehiago
izanik Ubegungo industria gunean egi-
ten dituzte hitzorduak asteburuetan.
Jose Manuel Males, Orion bizi den ki-
txuak, teologia ikasketak egin zituen eta
eta  jarduerak gidatzen ditu artzain gisa.
Zein dira ebanjelismoaren oinarriak?

Jainkoarekiko fedea praktikatzen dugu
eta munduarentzat mehatxu diren be-
katu guztien aurka praktikatu: delin-
kuentzia, homosexualitatea… Grazia-
rengatik bizi garela sinetsi eta naturaz
gaindiko jainko bat gurtzen dugu. 
Gizarte guztiak ez du bekatuen inguru-

ko zuen pentsaera onartzen, ezta?

Bibliak Itun Zaharreko lebitarren 18. ka-
pituluan dio Jainkoak gizakia, Israelgo
herria, madarikatu zuela gizakiaren de-
sobedientziarengatik . Homosexualita-
tea, gaiztakeria, delinkuentzia, gizakiak
elkarren artean hiltzea… onartu zuten.

Esaterako, askotan pentsa daiteke ho-
mosexualitatea berezkoa, naturala, dela,
baina bibliak dio Jainkoak bidali ziola
gaiztakeria hori gizakiari. Beraz, guk
hainbat homosexuali Jesusen hitza pre-
dikatu diegu eta izan dira hainbat lagun
aldatu direnak. Jainkoaren hitza eban-
jelizatzen dugu, homosexualitaterik, de-
linkuentziarik… egon ez dadin.

Ez da guk ikusi nahi ez dugunik arazo-
etatik atera daitezen lagundu nahi die-
gu: drogamenpekotasunetik, adibidez.
Psikologikoki, ekonomikoki, modu espi-
ritualean laguntzen diegu. Esaten diegu

“Adulterio, larru-jotze,
idolatria, sorginkerien… aurka
praktikatzen dugu. Uste dugu
badela dena alda dezakeen
jainko ahalguztidun bat”

“Guk ez dugu santurik
adoratzen ezta amabirjina ere;
errespetatzen dugu baita maite
ere Jesusen ama zen heinean,
baina bera gizaki gisa hil zen”

343_Karkara bikoitia  22/10/13  14:41  Página 25



2 6 K A R K A R A 2 0 1 3 K o  U r r i a r E N  2 4 a

Orio
Musika

Urriaren 25ean, Tech house

gaua, Jorge Martinez Martino

eta Imanol Arreseigor 

Unfaith-ekin, 23:30, Kalakari

tabernan.

Urriaren 31n, Hallowen fes-

ta: Dj Aros, gauerdian, Koasta

tabernan.

Azaroaren 1ean, Gau 

elektronikoa: Anartz 

Nomaklimato eta Dj Illarra,

23:30ean, Kalakari tabernan.

Bingoa
Urriaren 30ean eta azaroa-

ren 6an  16:30etik 18:30era, Ju-

bilatuen Elkarteak antolatuta,

Kultur Etxean.

Traste zaharrak
Urriaren 30ean, traste zaha-

rren bilketa, ohiko zabor on-

tzien ondoan. Atera aurretik

udaletxera deitu behar da zer

bota behar duzuen jakinaraz-

teko.Tf.: 943 830 3 46.

Hitzaldia
Azaroaren 7an, XXI. mende-

ko euskalgintza: paradigma

aldaketa euskara biziberritze-

aren aldeko lanean; marko te-

oriko berriak gaiari buruzko

hitzaldia. Hizlaria: Julen Are-

xolaleiba, 19:00etan, Salatxo

aretoan.  

Aia
erromeriak

Urriaren 27an,  Arkaitz Allur

eta Idurre Arriola; azaroaren

1ean Laja II eta Unai Narbaiza,

18:30etik 21:30era, Andatzako

Aristerrazuko plazan.

Azaroak 8

Mus txapelketa, 22:30ean,

Indamendi Elkartean.

Ihes naiz taldea, 23:30ean,

Ximorren.

Ondoren, taberna irekita

egongo da parranda  gogoa

dutenentzat.

Azaroak 9

Gorriti’s Show, Gorriti  bere

animaliekin, 16:00etan.

Ondoren, Txokolate beroa

bizkotxoekin ume eta hel-

duentzat.

Txahal jana,  21:00etan fron-

toian.  Txartelak salgai Urda-

netako Izarra, Begoña eta Ize-

ta tabernetan eta Zarautzen,

Azken Portuko Otzarreta Ha-

rategian. 25 euro.

Afalostean, Peñagarikano

eta Irazu bertsolarien saioa

eta Izer eta Alabier trikitilarie-

kin erromeria.

00:00etatik aurrera Ximor

irekita.

Odol ateratzea
Urriaren 28an,  odol atera-

tzea, Lardizabal eskolako jan-

gelan,  18:30etik 20:30era.

Urdanetako San Martinak
Azaroak 3, Jubilatuen eguna

Meza Nagusia, 11:30ean.

Eskuz binakako pilota 

partiden finala, 12:00etan.

Herri kirolak, Zarauzko harri

jasotzaile eskola. Julio Soto

eta  Jon Maia  bertsolariek  eta

Astiazaran anaiak trikitilariek

alaituta, 13:00etan.

Ondoren, Auzoko nagusien

bazkaria, Urdanetako 

Indamendi Elkartean, 

bertsolari eta trikitilariekin.

Bazkalostean, bertso eta 

trikitixa saioa.

Kalejira, tabernaz taberna

bertsoak entzunez eta 

dantzan, 18:30ean.

Astiazaran anaiak,

22:30ean, Ximorren.

zeRbitzuAK

URRIA

25etik 31ra, Lasa.

AZAROA

1ean, Lasa

2an eta 3an, Gallo.

4an, Iriarte.

5ean, Larrañaga.

6an, Zulaika.

7an, Etxeberria.

8an, Gallo.

9 eta 10ean, Azaldegi.

11n, Larrañaga.

12an, Mutiozabal.

13an, Etxeberria.

14an, Gallo.

Gaueko zaintza: Iriarte.

Azaldegi: urdaneta kalea, 8. 

943 13 31 83 Zarautz

Etxeberria: Gipuzkoa kalea,17. 

943 83 23 98 Zarautz

Mutiozabal: Kale nagusia, 12. 

943 83 29 70 Zarautz

Larrañaga: S. Frantzisko, 16. 

943 13 38 14 Zarautz

Lasa: Herriko plaza. 

943 83 09 36  Orio

G. Artiñano: Zigordia kalea, 17. 

943 13 40 19 Zarautz

Iriarte: Zinkunegi, Pilartxo

enea. 943 13 29 83 Zarautz 

Zulaika: Bizkaia kalea, 41 

943 13 39 94 Zarautz

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA

25 08:56 eta 21:26 02:41 eta 15:15

26 09:50 eta 22:31 03:11 eta 16:14

27 10:00 eta 22:51 03:35 eta 16:25

28 11:20 eta _____ 04:50 eta 17:38

29 00:07 eta 12:28 06:02 eta 18:40

30 01:05 eta 13:22 07:00 eta 19:29

31 01:51 eta 14:06 07:48 eta 20:12

01 02:31 eta 14:47 08:30 eta 20:52

02 03:03 eta 15:26 09:10 eta 21:31

03 03:46 eta 16:05 09:50 eta 22:10

04 04:25 eta 16:45 10:31 eta 22:50

05 05:05 eta 17:28 11:13 eta 23:32

06 05:47 eta 18:13 11:58 eta _____

07 06:33 eta 19:02 00:17 eta 12:47

08 07:25 eta 19:59 01:06 eta 13:41

itSASOA››

zAiNtzAKO bOtiKAK››

Iragarkietarako txokoa. iragarri nahi duzun hori telefonoz 
(943 83 15 27) zein e-postaz bidali dezakezu: karkara@karkara.com.
Merke asko, gainera, doako zerbitzua baita gurea.

Tf.: 627 630 022 –Mikel

Arregi Satrustegi– edo 

Muxutruk lore dendan.

Alokatu
Garaje itxia alokagai

Orioko Goiko kalean. 

Tf.: 669 254 741 edo 

699 716 253.

Lan eskaerak
Emakumea lanerako

prest. Asteburuetan, ordu-

ka. Edadekoak zaintzen

edo garbiketa lanetan. 

Tf.: 616 136 439

Mutila lanerako prest.

Adinekoak zaintzen edo

beste lanetan. Arauzko

dokumentazioa egunera-

tuta. Tf.: 644 360 164

Adineko gizonak zain-

tzeko edo beste edozein

lanetarako prest. Gizon

gaztea, arduratsua eta

zaintza lanetan esperien-

tziaduna. Tf.: 632 569 121

Galdutakoak
Urrezko lepokoa galdu

dut. PE inizialak ditu 

grabatuta. Norbaitek 

aurkituko balu, deitu 

zenbaki honetara. 

Tf.: 676 208 466 –Xabi–.

Hezkuntza
Lizentziatua, Pedagogi-

ka gaitasun agiriarekin

–CAP– eskola partikula-

rrak emateko prest. Prezio

onean. Tf.:652551550

Beste
Helduei bizikletan 

ibiltzen irakasteko prest.

Doan. Informazioa:

658 758 458.

Salgai
Koltxoi on eta oso gutxi

erabilitakoa dut merke-

merke saltzeko –250 euro,

erositako prezioaren he-

renean–. Viscolastikoa eta

erdian muelleduna, 

1,80 x 1,90m neurrikoa. 

Tf.: 634 429 459 

Autoa salgai. Kia Carens

1.8 monobolumena. Matri-

kula: 4405BVV. 105.628km.

Tintatutako beirak, parrilla

eta kutxa. Barrutik erabat

txukun. Asegurua 2014ko

martxora arte. 2.500 euro.

Tf.: 674 076 785.

Auto-partekatzea
Goizero Oñatira ikastera

joateko autoa partekatze-

ko norbaiten bila ari naiz.

08:00etarako Oñatin  eta

14:30etik aurrera buelta.

AzOKA››

[ ]

AGeNdA››
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teknologia berriak eta esku-lana
gorputzaren osasuna hobetzeko
Natalia Wiereszen
Sinergia zentroko fisioterapeuta

Teknologia berriak aipatu dituzu. Zein
da zuenean erabiltzen duzuena?
Bada Indiba–lehen Tecar–izeneko tek-
nologia erabiltzen dugu. Energia elek-
tro-birsortzailea da erabiltzen duena.
Horrek metabolismoa aktibatu eta gihar
eta hezurretako baskulazioa eta barne
tenperatura areagotzen ditu, hala zelu-
lak berezko orekara eramanaz. Horren
ondorioz, lehen unetik gaixoaren mina
gutxitzen da eta gizakiok berezkoa du-
gun sendatzeko prozesu naturala azkar-
tzen du nabarmen. Gainera, gaixoaren
funtzionaltasuna bere onera itzultzen
da, mugimendua errekuperatuz, giha-
rren tonua bere onera itzuliz eta elasti-
kotasuna areagotuz. Era berean, mina
hartutako tokiko handitua jaisten du.
Horregatik guztiagatik, errekuperatze-
ko behar den denbora asko gutxitzen da.
Oso tresna berezia da hortaz.

Bai, eliteko kirolariek asko erabiltzen
dutena. Chema Martinez korrikalariak
eta Rafa Nadal tenis jokalariak, esatera-
ko, terapia manuala eta Indibaren tekno-
logia uztartuta erabiltzen dute, eragin-
kortasuna areagotuz. Baina ez dira baka-
rrak. Espainiako saskibaloi selekzioa,
Frantziako atletismo selekzioa… asko
dira Indibaren onurak erabiltzen dituz-
tenak. Baina lunbalgiak jota, tendinitia-
rekin edo artrosiarekin dauden eta kiro-
lariak ez direnentzat ere primerakoa da.
Baita burdinazko inplanteren bat dute-
nentzat ere; oso segurua eta erosoa da.
Pilatesa ere oso modan dago, ezta?.

Hala da. Ariketa fisikoa bezala erabiltzen
dugu batetik, baina modu  terapeutikoan
ere erabiltzen dugu. Kirurgia egin eta
gero edozein artikulazioren  erreabilita-
zio zinetikorako, adibidez. Kirolariei da-
gokienez,  muskulatura sakona eta egon-
kortzailea lantzen ditugu, eta  errendi-
menduak gora egiten du pilatesari esker.
Gainera Sinergiako profesional guztiok
pilateseko formazioa jaso dugu.

Badira urte batzuk Sinergiak orion ateak ireki zituenetik. ordutik
hona jende asko pasa da beren zentrotik. Baina kirolariekin ere
lan asko egin dute, orioko arraun elkartea, zarautz rugby Taldea,
futbolariak… Beren lanaren gakoa azaldu nahi izan digute orain.

Eskaintza zabala duzue Sinergia zen-

troan. Zein da horretarako gakoa?

Bada, profesional asko gabiltza bertan
lanean. Bakoitzak esparru batean baina
gehiagotan burutu ditu ikasketak eta ho-
rrek ematen dio Sinergiari hainbeste
zerbitzu mota eskaintzeko aukera. 
Zer motatakoak dira zerbitzu horiek?

Bada, lesio bakoitzak bere tratamendua
behar izaten du. Guk lesio asko tratatzen
ditugu: esginzeak, tendinitisak, zaintira-
tuak, kontrakturak, hanka handituak,
artrosia, alterazio posturalak, bizkar he-
zurreko arazoak, arnas gaixotasunak, le-
sio neurologikoak, haurdunaldirako eta
erditze ondorengo errekuperazioa…

Horiek guztiak behar den bezala zain-
tzeko, tratamendu desberdinak eskain-
tzen ditugu. Lesioa gertatu ondoren,
baina baita lesioa gertatu aurretik ere.
Prebentzio lana oso garrantzitsua da-
eta. Horretarako, terapia manuala, oste-
opatia, RPG, masajeak, drainatze linfati-
koa, arnas fisioterapia, kinesotaping-a,
pilates eta abdominaletako gimnasia hi-
popresiboa –GAH–erabiltzen ditugu.
Horrek etengabeko berritzea ekarriko
dizue ezta?
Bai, hala da. Gure profesionalak etenga-
beko ikasketa prozesuan murgilduta
daude. Ikastaro ugari egin behar izaten
ditugu teknika eta teknologia berrietara
egokitu ahal izateko.
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