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AGUR, KATALUNIA!! 

“Votarem! Votarem!” oihuekin esnatu nintzen urriaren 1ean. 

Goizeko oihu eta lelo indartsuak, egun berezi baten lehen 

notak ziren. Errepublika berri baten lehen adreilua ezarriko 

zen eguna zen. Egun guztian zehar, lagun eta laguntzaileen 

borondate onari esker, bertako errealitatea bizitzeko auke-

ra eduki nuen. Polizia espainiarrak goizean goiz egin zituen 

eraso bortitzek tentsio egoera orokortua eragin bazuten ere, 

bisitatu nuen botoa emateko gune bakoitzean errealitate ber-

dina ikusten zen: poza eta ilusioa. Zerbait berria eraikitzearen 

sentsazioak guztia ukitzen zuen. 2015eko irailaren 27an egin 

ziren hauteskundeetan, argi eta garbi geratu zen gehiengoaren 

nahia zein zen. Urriaren 1ean, salbues-

pen egoeran eta oztopo guztien gaine-

tik, herria kalera irten zen eta bozka-

tu egin zuen. Herritarren aurka izan 

ziren erasoak denbora mugatuan izan 

baziren ere, irudiek mundu osora za-

baldu ziren. Egun hartan, Espainiak bi 

borroka galdu zituen: politiko- soziala 

(erreferenduma egin zen) eta media-

tikoa (irudiek inpaktu handia izan 

zuen nazioartean). Kataluniako he-

rriak (egiazko) demokrazia irakaspen 

garrantzitsua eman zion egun hartan 

Espainiari eta munduari. 

1978tik gaur egun arte ikusi du-

gun bezala, espainiar Estatua kalitate 

baxuko demokrazia da. Des-demo-

kratizatzeko joera nabarmena duena, gainera. Hasteko, 

boteregune ezberdinetan kokaturiko elementu kontserba-

doreek eragiteko indar eta gaitasun handia dute. Zentzu 

horretan, neurri eta elementu errepresiboen manifestazio 

garrantzitsua bizi izan eta bizi dugu. Elementu horietako 

asko ez dira inoiz hauteskundeetara aurkezten, baina Es-

painiaren barne ekintza politikoan pisu nabarmena dute. 

Beste batzuek, berriz, joko demokratikoan parte hartzen 

dute, ezkutuan jarduten duten subjektuekin elkarlanean. 

Botere kantitate garrantzitsua duten elementu kontserba-

dore horiei aukeraketa mekanismo tradizionaletatik kan-

po dauden botere ekonomikoa eta beste era bateko botere 

guneak gehitu behar zaizkie. Horiek ez dira inoiz hautes-

kundeetara aurkezten, baina demokratikoki aukeratu diren 

instituzioek baino botere handiagoa dute. Horien nahien 

arabera, ageriko politikan jarduten duten aktoreek ageriko 

politika moldatzen dute. Laburbilduz, “Deep Stateak” in-

dar handia du Espainian. Azken ur-

teotan indarra hartu duten indar pro-

gresisten kasuan, diskurtso aldetik 

sistema demokratizatzeko nahia adie-

razi dute. Politika instituzionalaren 

logika besarkatu ostean, ordea, ikusi 

da beraien benetako nahi demokrati-

zatzailea oso mugatua dela. Sistemak 

harrapatu ditu, eta ez da espero pro-

posamen erradikalik. 

PP, PSOE, C’s alderdietan ezine-

gon handia eragin du aldebakarreko 

independentzia aldarrikapenak. Ho-

riek batu egin dira, eta Justiziaren la-

guntzarekin, erantzun autoritario eta 

errepresibo indartsua jarri dute mahai 

gainean. Errepublika berria ahalik eta 

azkarren desagertzeko aplikatu den 155. artikuluak eta erre-

presio neurriek garbi utzi dute Estatuaren logika zein den. 

Alderdi morearen kasuan ere garbi geratu da (maila nazio-

nalean) zein den beraien benetako borondate “demokratiza-

tzailea”. Gaia joko demokratikoaren logikan konpondu be-

harrean, hau da, hitzartutako erreferendum bidez, Estatuak 

Oier ZeberiO MaiZtegi. • POlitOlOgOa

Errepublika berria 
ahalik eta azkarren 
desagertzeko aplikatu 
den 155. artikuluak 
eta errepresio 
neurriek garbi utzi 
dute Estatuaren logika 
zein den
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bere benetako izaera antide-

mokratikoa erakutsi eta egi-

ten dakien bakarra egin du. 

Demokrazia osoagoa erai-

kitzeko asmoarekin, kalitate 

baxuko demokrazia batetik 

alde egin duen herrialdea 

da Katalunia. Errepresio eta 

oztopo guztiak gaindituz, 

demokratikoa eta sozialki 

aurreratua den estatu bat 

eraikitzen hasteko aukera 

dute orain. 

Nazioarteko babesa ele-

mentu garrantzitsua da, 

baita ere, prozesu honetan. 

Momentuz, behintzat, Eu-

ropako estatu garrantzitsue-

nek edo mundu mailako po-

tentziek Espainiako Gobernuari eman diote babesa. Urriaren 

31n, Bruselan, Puigdemontek erreakzionatzeko eskatu zion 

Europari. Kataluniaren kasua, Europa oinarritzen den balioen 

kasua zela argudiatuz, errepresioaren aurrean ezer ez egitea 

Europaren ideiarekin amaitzea zela baieztatu zuen. Prozesu 

hau hurrengo urteetan Europaren barnean leher daitezkeen 

beste hainbat prozesuren giltza izan daiteke, eta, ondorioz, 

Europak beldurra du. Horrez gain, demokratikoki gabezia 

garrantzitsuak dituen batasuna dela kontuan izanik, mesfida-

tiak izan beharko lukete. Europa mailako indar korrelazioen 

aldaketa bat mesedegarria izango litzateke, zentzu horretan. 

Prozesuaren bilakaerak (giza eskubideen urraketa ematen 

bada) Europako indar ezberdinen (gaur egungo testuingu-

ruan) erreakzioa eragin dezakeen arren, kataluniarrek “Help 

Catalonia”-ren logikatik irteten hasi beharko lukete. Hego 

Osetiak eta Abkhaziak Erre-

publika Kataluniarra onar-

tzeko asmoa adierazi dute, 

adibidez. Venezuelaren ka-

suan, atea oraindik ez dago 

guztiz itxita, eta Israelek 

ere zenbait zalantza sortzen 

ditu. Poliki-poliki, nazioar-

teko legitimitatea irabaziz, 

Kataluniak onarpena lortze-

ko aukera du. Horretarako, 

ordea, beharrezkoa da aliatu 

berrien laguntza. Bidea lu-

zea izango da, oztopo asko 

egongo dira, baina denbo-

ran eta erabaki egokiak har-

tzean dago gakoa. 

Kataluniako prozesuak 

aukera berriak ematen di-

zkigu euskaldunoi. Lehenik eta behin, Estatu espainiarrean 

krisi politiko garrantzitsua sortzeko aukera du. Krisi politiko 

horrek, Estatua posizio ahulean jarri eta bere-benetako izaera 

erakustera eraman dezake. Egoera horren aurrean, herri ho-

netako indar abertzaleen batuketa baten bidez, etorkizune-

ko alternatiba demokratikoa eraikitzen has gaitezke: Euskal 

Errepublika. Horretarako, lehenik eta behin, hori posible 

dela sinetsi behar dugu. Ideia hori barneratu ostean, azken 

urteotan ikusi ditugun dinamikekin jarraituz, indar abertzale 

ezberdinen metaketa eman behar da, loturak indartuz. De-

mokratizatu ezin daitekeen Estatu honekiko harremana ete-

ten eta herri bezala gure bidea egiten hasi behar dugu. Zail-

tasunez beteriko bidea izango da, baina askatasun eta eskubi-

deen aldetik berme osoak edukiko dituen Estatua eraikitzeko 

aukera bakarra da. 
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tel.: 943 543 164 
amamataberna@gmail.com
Ortega y Gasset kalea 4. Zumaia (Gipuzkoa)
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Alai 8. 20750 Zumaia (Gipuzkoa)
tel.: 943 14 31 22     fax.: 943 14 31 20 
a3@a3zumaia.com    www.a3zumaia.com
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tEstUA: IZAsKUN URBIEtA EsNAL
argaZkiak: arnaitZ rubiO aPrea EtA 
goRKA ZABALEtA

Urriaren 25ean, Eusko Jaurlaritzak, Zumaiako 
Udalak eta Herri Eskolako ordezkariek eraikin 
berri baten albistea eman zuten prentsaurrekoan. 
Aitzuri frontoiaren aurrean egingo da, eta oraindik 
lanak noiz egingo diren zehatz jakin ez arren, 
gustura dira guztiak.
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+Urteetako borrokak 
ekarri ditu lorpenak
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+ Herri Eskolak urteetan egin duen eskariak gauzatuko da 
azkenean: ikasleentzako eraikin berri bat egingo da Aitzuriko 
eremuan. Hori lortzeko bidea, baina, 
ez da xamurra izan. Ondo dakite hori 
Herri Eskolako zuzendaritza taldeek eta 
guraso elkarteetako lehendakariek.

Hain zuzen ere, beraien iritzia jasot-
zeko asmoz elkartu ditu BALEIKEk 
Maribel Ibarguren HH-LHko zuzen-
daria, Iñaki Zubimendi HH-LHko 
Guraso Elkarteko lehendakaria, Antton 
Garikano DBHko zuzendaria, Elena 
Sasiain DBHko Guraso Elkarteko le-
hendakaria, Marialui Albizu DBHko 
zuzendariorde ohia, Idoia Agirrezabala-
ga HH-LHko zuzendari ohia eta Karlos 
Del Pilar (2010etik 2014ra HH-LHko 
Guraso Elkarteko lehendakaria).

“Urte askotako borrokaren eta lana-
ren ondoren iritsi gara une honetara. 
Bidea oso luzea izan da”, azpimarratu 
du Del Pilarrek.

Izan ere, eraikin berriaren eskaera 
2010-2011koa da. Espazio falta na-
baritzen hasita, neurriak hartu behar 
zirela adierazi zien eskolak Udalari eta Eusko Jaurlaritzari. 
“2006an, lau lerro jarri ziren lehen aldiz eskolan. Umeak uga-
ritzearen ondorioz, hiru lerrotik laura pasa ginen”, aipatu du 
Zubimendik.

Sagarbideko eraikina 1998koa da, baina egin orduko kon-
turatu ziren txiki geratuko zela. “2006an, lehenengo aldiz, 92 

ume matrikulatzeko aukera eman zigun Hezkuntza Sailak. Or-
dura arte, 75 izan ziren. Harrezkero, eskainitako guztia bete 

dugu”, kontatu du Agirrezabalagak.

Egokitzapenak
Hiru lerroko ikastetxea izango ze-
lakoan egin zen Sagarbideko eraikina, 
baina aurreikuspenak ez ziren bete: 
Zumaiako demografia hazi, jaiotza-
tasa jaitsi ez eta matrikulazioak gora 
egin zuen Herri Eskolan. “Demografia- 
hazkundearen prebisioa Gipuzkoan 
agian bete zen, baina Zumaian ez”, 
kontatu du Zubimendik. “Maila ba-
tean hiru gelatik laura pasatzeak zer 
dakar? Urte batean gela bat gehiago 
behar izatea. Baina hurrengoan bi, eta 
hurrengoan hiru...”, gaineratu du.

Ikasgela nahikorik ez eta egokitzape-
nak egiten hasi ziren: Aita Mariko por-
txean HH2ko ikasgela bat, atezainaren 
etxea zenean beste bat...

Arazoaren aurrean, lanean hasi ziren 
Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. 
Hezkuntza Sailaren hasierako eran-

tzuna, ordea, nola edo hala konpontzeko izan zen. “Hainbat 
eraikin genituela esan ziguten, eta gure artean moldatzeko”.

Proiektu aldaketak
Egoera horren aurrean, gurasoen babesa eta iritzia ezinbeste-
koa zela adierazi du Agirrezabalagak. Hala, Mahai Iraunkor 

bat osatu zuten bi zuzendaritzek eta bi 
guraso elkarteek. Gurasoek ez zuten za-
lantzarik izan, Del Pilarrek adierazi beza-
la: “Guraso gisa, ikuspegi global bat eman 
eta borroka honen alde egin genuen. Zu-
zendaritzek eta guraso elkarteek Udalare-
kin beharrak finkatu eta elkarrekin joan 
nahi genuen, komunikazioa ez baita oso 
erraza Hezkuntzarekin. Urteak behar izan 
dira dena lotzeko, eta proiektuak ere alda-
tuz joan dira”.

Hasierako proiektua Sagarbideko eraiki-
nari solairu bat gehitzea zen, baina Zumaian 
haur kopurua etengabe hazten zihoan, eta 
irtenbide horrek ez zituen beharrak asetzen. 
“Hezkuntza Sailak uste zuen Zumaiako 
jaiotza tasak behera egingo zuela. Baina 
urteak pasa eta ez zen halakorik gertatzen. 
Azkenean, mugara iritsi ginen, eta egoera 
jasanezina zela aitortu behar izan zuten”, 
adierazi du Agirrezabalagak.

Hori zela eta, Mahai Iraunkorrak 2023-
24rako aurreikuspen bat egin eta arazoen 
txosten gordin bat bidali zuen Hezkun-

Sagarbideko 
eraikina 1998koa da, 
baina egin orduko 
konturatu ziren motz 
geratuko zela

Karlos del pilar : 
“Guraso gisa ikuspegi 
global bat eman eta 
borroka honen alde 
egin genuen”.

ELKARRIZKEtAtUAK
Zuzendaritzako eta Guraso Elkarteetako hainbat kide elkarrizketatu ditugu.
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kOkaPena
Eraikin berria zelai horretan joango da, planoan ikus daitekeen bezala.
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tzara. “Data esanguratsu bat zegoen aurreikuspen horretan, 
2019-20 ikasturtea; hau da, eskolak gainezka egingo zuen 
urtea”, azpimarratu du Zubimendik.

Hala, 2014ko otsailean, batzar bat egin zen Hezkun-
tza Saileko ordezkariekin Zumaian, eta bertan onartu zen 
egoeraren larritasuna. “Ordutik hona, konpromisoak lotzen 
hasi ginen. Sagarbiden hirugarren solairua altxatzeko txos-
tena prestatu, eraikin berri bat egitearen aukera aztertu… 
Bilera hartatik atera zen tailerren eraikinean 7-8 ikasgela 
egiteko proposamena ere, nahiz eta hasierako proiektua 3-4 
ikasgela eta jangela egitea zen. 2014rako, baina, ondo koor-
dinatu ginen, gurasoen eta irakasleen laguntzaz. Hortik au-
rrera hasi ziren premiak finkatzen eta zehazten”, nabarmen-
du du Del Pilarrek. “Azkenean, Mahai Iraunkor horrek lortu 
zuen interlokuzio bakarra izatea eta Udalarekin batera joatea 
Hezkuntzara”, gaineratu du Zubimendik.

Hezkuntzara bideratutako lurzorua
Ikasgela falta gutxi balitz eta horrek ekarritako gela osaga-
rrien galeraz gain, soinketa egiteko gunerik gabe zeuden ikas-
leak. “Kiroldegiko ordu guztiak hartuta, Sagarbideko gim-
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A B a i  b i d e a  b a t z o k i a  j a t e t x e a
BAI BIDEA jatetxean udazkenarekin batera,  
                                                          onttoak platerera.
OSTEGUNA: pintxo potea 1,80 €
OSTIRALA: gastropotea, ondo landutako mokadu goxoa 2,50 €

Asteazkenetan, atseden eguna.

  Eusebio Gurrutxaga plazan  943 86 02 75

nasioa beterik, eta Aita Mariko eraikinean ere gimnasiorik 
ez. Sagarbideri solairu bat gehitzea, beraz, ez zen irtenbidea 
soinketaren arazoarentzat”, aipatu du Sasiainek. 

2016ko apirilean, Gipuzkoako ikastetxeen arduradun 
Nekane Agirreri idatziz bidali zioten eraikin berriaren 
eskaera; hau da, 13 ikasgela, soinketa gela, aldagelak eta 
beharrezko zerbitzuak izango zituena. Horretarako lur 
eremua bazegoela esan zitzaion. Bide beretik, Udalari ere 
eskutitz bera igorri eta batzar bat egin zen handik egun gu-
txira. Zumaiako Arau Subsidiarioek ziotena ipini zen ma-
hai gainean, hau da, eskola ondoko eremua hezkuntzarako 
zela. Egungo Udal Gobernuak skate park bat aurreikusten 
zuen eremu horretan, baina ideia atzera botatzea lortu zu-
ten Herri Eskolako ordezkariek.

Elena Sasiain: “Sagarbideri solairu 
bat gehitzea ez zen irtenbidea 
soinketaren arazoarentzat”

Zumaiako arau subsidiarioek 
ziotena ipini zen mahai gainean, 
hau da, eskola ondoko eremua 
hezkuntzarako zela
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Azkenean, Hezkuntzako arkitektoak eman zuen Sagarbi-
den solairua ez altxatzeko agindua. 2016ko ekainean egin 
zuten bilera Jaurlaritzak, Udalak eta Herri Eskolako ardura-
dunek. “Lan horrek luze joko zuen, eta ezinezkoa zen umeak 
bertan zeudela halako obra egitea”, esan du Garikanok. “Sa-
garbiden solairu bat altxatzeak ez zituen gabeziak konpontzen 
eta bigarren fasea beharrezkoa zela aipatu zen, hau da, eraikin 
berria egitea”, esan du Albizuk.

Bestalde, Aitzuri pilotalekua soinketarako erabiltzearen alde 
agertu zen Udala. “Eskola moduan, baina, geure espazioa nahi 
genuen. Aldagelak ere beharko genituen…”, jarraitu du Albi-
zuk. “Gure garaian egiten zen soinketa agian egin zitekeen fron-
toian, baina gaur egun soinketan lantzen diren gaiek bestelako 
espazio bat eskatzen dute”, azpimarratu du Zubimendik.

Azkenean, iaz jakin zuten eraikin berria egingo dela, baina 
ez dakite noizko izango den. Hiruzpa-
lau urte aurreikusten dute. “Prozesu 
oso luzeak izaten dira eta edozerk luza 
ditzake. Bi adjudikazio izango dira: 
proiektua eta obra. Ondoren hele-
giteak baldin badaude, are luzeagoa 
izango da prozesua”, esan du Sasiainek.

Eraikin berriak 2.482 metro karratu 
eta 5 milioi euro inguruko kostua izan-
go du. Guztira, 250 ikasle hartuko ditu. 
Eraikinak hainbat baliabide eta instalazio 
izango ditu; besteak beste, 10 ikasgela, bi 
banaketa gela, bi ikasgela Hezkuntza Pre-
mia Berezietarako, liburutegi-mediateka, 
teknologia tailerra, zientzia laborategia 
eta gimnasioa. Azken hori eraikinaren 
neurrien araberakoa izango da, ez txi-
kiagoa, ez handiagoa. “Gimnasioa egi-
tea Jaurlaritzaren eskumena da, baina 
adibidez pista homologatu bat egin nahi 
izan balitz, eskolaz kanpo ere erabiltze-
ko, Udalak hartu beharko zukeen parte. 
Azkenean ez da posible izan, eta, ondo-
rioz, gimnasioa izango da”, kontatu dute.

Komunitatean lan egitearen garrantzia
Obra nagusi horretaz gain, aterpe berri bat egingo da Sagar-
bideko eremuan, eskolaren eta herriaren beharrak asetzeko 
eta, bide batez, kiroldegiko leku falta arintzeko. Eskolaren-
tzat, ordea, Sagarbidekoa baino lehenagokoa da Aita Mariko 
estalpea. “Xumeagoa izango da eta agian herritarrek ez dute 
hainbeste erabiliko, baina guretzat Haur Hezkuntzako ater-
peak du lehentasuna, 2-3 urteko umeek ez dutelako aterpe-
rik”, adierazi du Ibargurenek. Hala, lan horiek Udalak har-
tuko ditu bere gain, eta 160.000 euroko kostua izango dute. 
Obra horiek datorren urtean hastea aurreikusten da.

Kartak mahai gainean daude. Orain, proiektua nola gau-
zatzen den ikusi behar. “Urte hauetako lanak agerian jarri du 
Mahai Iraunkorraren garrantzia: komunitate gisa funtzionatu 
dugu, gurasoen ahotsa entzun da, eta gure babesa eskertu dute 

eskolako arduradunek eta gainerako 
entitateek”, azpimarratu du Zubimen-
dik. “Komunitate hau oso anitza da, 
eta kontu handiz ibili gara gure eskae-
rak egiten. Presioa egiten saiatu gara, 
baina ez da izan presio partidista, bai-
zik eta beharrak bultzatutako presioa. 
Prozesu honek urteak iraungo ditu, 
aldaketak izango dira Udalean, Herri 
Eskolako zuzendari tzetan eta guraso 
elkarteetan, baina Herri Eskolak bere 
bideari eutsiko dio”, jarraitu du.

Eskolako zuzendaritzak ere ados 
daude. “Kontu honek ez luke gelditu 
behar, bizirik dagoen zerbait da, eta 
osasun tsu izateko etengabeko mugi-
menduan egon behar du”, esan du 
Ibargurenek. “Une honetan Udalare-
kin dugun interlokuzioa ona da, zuze-
na. Hobetu egin dugu harremana, eta 
hobetzen ari da. Orain, jarritako epeak 
bizkortu nahi ditugu. Gu hor egongo 
gara edozertan laguntzeko”, amaitu du 
Garikanok.  

Iñaki Zubimendi: 
«Komunitate gisa 
funtzionatu dugu, 
eta gure babesa 
eskertu dute eskolako 
arduradunek eta 
gainerako entitateek”
Antton Garikano: 
“Orain, jarritako 
epeak bizkortu 
nahi ditugu. Gu 
hor egongo 
gara edozertan 
laguntzeko”
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NImanol Manterola

ARGAZKILARIA

“Argazkiak 
istorio bat 
kontatu 
behar du”
tEstUA: goRKA ZABALEtA
ARgAZKIAK: IMANoL MANtERoLA

Duela hamar bat urte musika 
tresnak utzi eta argazki 
kamerari heldu zion Imanol 
Manterolak. Urte hauetan 80 
bat sari irabazi ditu argazki 
rally eta lehiaketetan, baina 
bide hori agortutzat eman du, 
aldatzeko premia sentitzen 
duelako.
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Artean Olarro Eguneko argazki rallyko lehen saria eskuetan 
zuela proposatu nion elkarrizketa. “Nik ez zeukaat gauza as-
korik esateko”, erantzun zidan; “heuk atera beharko dizkidak 
erantzunak”. Ez dit lan handirik eman; bere argazkiek bezain 
garbi hitz egiten du Imanol Manterolak (Zumaia, 1972).

Noiz eta nola hasi zinen argazkigintzan?
Hasi nintzen musika laga nuenean. Nire proiektua [Moem] 
atera nuenean asetuta gelditu nintzen, eta bukatutzat eman 
musikaren garaia. Ez dakit nola izan zen zehazki, baina bat 
utzi eta bestearekin hasi, hala izan zen. 

Baina zergatik argazkigintza eta ez beste diziplina bat?
Beti eduki izan dut argazkilari begia; kamerarik ez neukanean 
begiekin egiten nituen argazkiak. Egoera edo txoko berezi-
ren baten aurrean, beti ikusten nituen argazkiak. Baneukan 
konpaktu txiki bat, eta hura izorratu zitzaidanean zuzenean 
kamera on bat erosita hasi nintzen serio. Garbi nuen argazki 
arruntak baino zerbait gehiago nahi nuela, eta horretarako 
ekipo ona behar da. Ikusten nituen Peio Romateten argazkiak 
eta Luis Llavorirenak eta horrek piztu zidan gogoa. Nire erre-
ferenteak hemengo argazkilariak dira, ez dut interes berezirik 
izan historiako argazkilari handiak aztertzeko. 

Kamera ona erostea ez da nahikoa argazki onak ateratzeko...
Ez da nahikoa, ez... Hasieran gaizki, oso gaizki... Konpaktua-
rekin argazki txukunak ateratzen dizkizu, gauza handirik 

jakin gabe. Kamerak berak konpentsatzen dizkizu argia eta 
beste parametro asko, eta zuk enkoadratu besterik ez duzu 
egin behar. Reflex bat lehen aldiz hartzen duzunean, sekulako 
desengainua hartzen duzu. Eta konturatzen zara teknika ikasi 
behar dela argazkigintzan zerbait egin nahi baduzu. 

Eta zuk nola ikasi zenuen?
Ikastaro bat edo beste egin nuen, baina neure kasa ikasi dut 
gehiena. Zorionez, gaur egun Internet daukagu eta hor dena 
dago. Ordu asko pasa ditut tutorialak ikusten; ez hainbeste 
argazkiak ikusten. Hasieran bai, ikusten nituen argazkiak, 
baina segituan konturatu nintzen horrela beste egileen arga-
zkiak errepikatzen dituzula. Musikatik nator, eta berdin ger-
tatzen da. Musika asko entzuten baduzu, zaila da zure estilo 
pertsonala garatzea. Argazkiekin berdina gertatzen da.

Atzera begiratu eta lehen argazki haiek ikustean, zer 
pentsatzen duzu?
Argazkiak egiten hasi nintzen Zumaian denok egiten dugun 
bezala: Itzurunera joan eta betiko argazki horiek ateratzen. 
Baina horrek bide oso motza dauka. Gero hasi nintzen es-
perimentatzen eta gauza berriak ikasten. Hamar bat urte 
daramatzat argazkiak egiten eta oraindik izugarri gelditzen 
zait ikasteko. Oraindik ez naiz inora iritsi, oraindik ez dut 
nortasun propio hori aurkitu, neure buruarekin borrokan 
nabil. Estilo propioa, leku propioa, oraindik definitu gabe 
dauzkat.

Z A T O Z  I T S A S O A R E K I N  G O Z A T Z E R A !

Webgunea: talasoterapiazelai.com
Tel. 943 865100
Talasoaren ordutegia: Egunero irekita 9:30etik 20:30era
Jatetxea eguerdian irekita, eguerdia eta gauean.
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Baina izango duzu gai eta argazki motaren bat gustukoago?
Naturako argazkiak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Naturan 
gozatzen dut gehien, han eta hemen ibiltzea, eta horri gehitu 
diot naturari argazkiak egitea. Gure inguruneak aukera asko 
ematen ditu, gainera: kosta, itsasoa, basoak, mendiak... Hori 
da nire terrenoa, baina nire nortasuna ez dut aurkitu; eta bali-
teke sekula ez aurkitzea, denetarik probatzea gustatzen zait eta. 
Makro-argazkiak ere gustatzen zaizkit. Baina, pasa dezaket bo-
lada bat landareei ateratzen, gero intsektuei... Orain hegaztiek 
erakartzen naute. Baina gai batean zentratzea ez da erraza. He-
gaztiak, adibidez, gero eta gutxiago daude; tximeletak ere berdin, 
oso zaila da aurkitzea. Espezie asko galzorian daude eta naturako 
argazki hauek badute dokumentazio balioa ere. Tximeleta baten 
argazkia lortzen dudanean pentsatzen dut agian Zumaian beste 
inork ez duela lortu tximeleta mota horren argazkirik. Argazkiari 
garrantzia hori ematen saiatzen naiz. Ez soilik ikuspegi estetikoa.

Zer da zuretzat argazki on bat?
Argazki bat ateratzen dudanean beti konposizioari begiratzen 
diot, horretan oinarritzen naiz. Argazkietan elementuak bere 
lekuan jarri behar dira, zentzu bat eman behar zaio guztiari, 
argazkiaren barruan ibilbide moduko bat proposatu behar 
da. Argazki onenak dira zure arreta bereganatzen dutenak, 
zure begirada ohi baino denbora gehiago erakartzen dute-
nak. Argazki horiek informazio asko ematen dute, istorio bat 
konta tzen dute, eta hori da helburua. Hori da argazki on bat. 
Esaten didatenean “zer argazki polita”, horrek ez nau asetzen.

Argazki rally eta lehiaketetan buru-belarri aritu zara urte 
hauetan. Zergatik? 
Ni oso lehiakorra naiz, baina plaieroetako kopa kenduta, 
sekula ez nuen ezer irabazi. Argazkigintzan hasi nintzenean, 
Espainian oso ezaguna den webgune bateko lehiaketa batera 
aurkeztu nuen argazki bat, ezer lortzeko inolako esperantza-
rik gabe. Eta sorpresa sekulakoa izan zen, lehen saria irabazi 
nuen. 2009an izan zen. Urte berean, Berria egunkariak an-
tolatutako udako lehiaketa irabazi nuen. Ikusten duzunean 
sariak irabazten dituzula, horrek harrapatu egiten zaitu. Gero 
hasi nintzen rallyetan parte hartzen eta urtero irabazten ni-
tuen sariak. 2009tik 80 bat sari irabazi ditut. Eta denoi gus-
tatzen zaigu irabaztea. 

Eta horrekin batera, ikasteko modu oso ona da. Sekula 
aterako ez zenituzkeen argazkiak egitera behartu behar duzu 
zure burua, eta horrela ikaragarri ikasten da. Entrenamendu 
bat da, eta akatsak eginez ikasten duzu. Kale egiten duzu-
nean, hurrengo rallyan daukazu zuzentzeko aukera. Dudarik 
gabe, rallyetan ikasi dut argazkiak egiten. Sormena lantzen 
duzu eta zeure burua harritzera ere irits zaitezke. 

Kameran klik egin aurretik asko pentsatzen duzu zer ar-
gazki nahi duzun?
Niri gehien gustatzen zaidana da zerbait deskubritzea. Leku 
batera joan, ibiltzen hasi, eta erakartzen nauten gauzak to-
patzea. Argazki kamerarekin ehizatzea. Batzuetan esku hutsik 
bueltatzen zara, besteetan argazki bat edo birekin... Goizak 

  Eduki nuen 
lehengo kamera 
digitalarekin dago 
aterata argazki hau; 
Sony txiki bat zen, 
baina manualean 
erabiltzeko aukera 
eskaintzen zuen, eta 
harekin hasi nintzen 
teknika pixka bat 
ikasten. Horrez 
gain, argazki hau 
amonaren etxea 
zenetik dago aterata, 
eta niretzat balio 
sinboliko handia du.
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eta goizak pasa ditzakezu argazki bakar bat egin gabe. Nik 
normalean hartzen dut kotxea eta norabide zehatzik gabe 
abiatzen naiz. Mendira joaten naiz, hartzen dut bidezidorren 
bat eta ea zer gertatzen den. Hemen inguruko txoko guztiak 
ezagutzen ditut...

Zuk asko lantzen dituzu argazkiak post-produkzioan. Ba-
dago eztabaida bat horren inguruan, mugak non ote dau-
den, Photoshoparekin astakeria handiak egin direlako. 
Zuk nola ikusten duzu kontu hau? 

Nik argazkiak asko lantzen dut, bai. Bakoitzak bere argaz-
kiekin egin dezake nahi duena. Beste kontu bat da iruzur 
egitea. Hortik aurrera, bakoitzak egin dezala nahi duena. Nik 
ez daukat inolako konplexurik moztu behar dena mozteko, 
kolorea aldatzeko edo objektuak handitzeko horrek argaz-
kia hobetzen badu. Zaindu behar dena da azken emaitza ez 
desitxuratzea, errealismoa mantentzea. Baina aldaketa horie-
kin irudiak irabaziko badu, nik egin egingo dut. Zuri-beltza 
da horren adibide nabarmena. Gaur egungo argazkigintzan 
funtsezkoa da edizio digitala. Aldizkarietan edo Interneten ez 
duzu argazki bat bera ere ikusiko postprodukzioan ukituren 
bat izan ez duenik. Garbizaleek ere beren burua engainatu 
baino ez dute egiten, kamerak berak egiten dituelako au-
tomatikoki lehen eraldaketak. Kamera prozesadore bat da, 
azken finean. 

Eta Internetekin nolako harremana daukazu? Zure arga-
zkiren bat ikusten duzunean espero ez zenuen orri ba-
tean...
Oso gaizki daramat kontu hori, baina azkenean ikasi egi-
ten duzu. Badakizu argazkiak facebookera igotzen baditu-
zu mundu guztiaren esku jartzen dituzula. Amorru gehien 
ematen didana da norbaitek argazkia hartzea, edozein mo-
dutara moztea eta argazkia desitxuratzea. Errespetu falta 
horrek ematen dit min. Bestela, ez dut gehiegi pentsatzen. 
Argazkiak igotzen ditut jendeak ikusteko eta gero modu 
batera edo bestera erabiltzen badira, zer egingo diogu. 
Azken finean, argazki bat baino ez da, eta ni argazkilari bat 
gehiago naiz.

  Argazki hau nire bigarren kamerarekin dago aterata. Ez dakit zer daukan, baina 
oroitzapen asko-asko ekartzen dizkit, hasierako garai haiek eta, ziur aski, Zumaiako 
betiko paisaietatik ihes egiten hasi nintzelako edo.

  Bardeetan 
erabat galdurik 
nengoela aurkitu 
nuen leku bat da; 
kostako zait berriro 
aurkitzea, ez baitakit 
zehazki non dagoen. 
Sekulako sorpresa 
hartu nuen topatu 
nuenean, eta, orduz 
geroztik, gehien 
gustatzen zaidana 
da hor zehar galtzea, 
leku ezezagunak 
deskubritzea.
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  Argazki honekin lehenengo saria 
irabazi nuen webgune ospetsu batean; 
sekulako sorpresa izan zen niretzat. 
Arrakasta txiki hari esker, pixkanaka 
lehiaketa gehiagotara aurkeztera ausartu 
nintzen, eta gaur egun 80 sari inguru 
ditut irabaziak.

  Intsektuek eta hegaztiek harrapatuta naukate. Ez da soilik argazkia atera eta kitto; aurrelan handia 
egin behar da beraien ingurune naturalean harrapatzeko. Gainera, beraiengandik asko ikasten dut. 
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Kameraz gain, aparatu eta osagarri asko erabiltzen dituen 
horietakoa al zara?
Bai, gehiegi, egia esan. Damutzen naiz hasieratik material ona 
erosi ez izanaz. Hala egin izan banu, diru asko aurreratuko 
nuen. Osagarri asko behar badituzu, hain ona ez zaren sei-
nale. Normalean argazkilari ona gai da kamera eta objektibo 
batekin argazki onak egiteko. Nik bekatu hori badaukat, ba-
liabide asko nahi izaten ditut eskura. Onartzeko arazorik ez 
daukat.

Argazkigintzako generoen artean bada bat gaitasun be-
rezia eskatzen duena: erretratua. Saiatu al zara esparru 
horretan?
Egin izan ditut gauza batzuk, baina zailena da, dudarik gabe. 
Niri gustatzen zaizkit erretratu naturalak, behartu gabekoak. 
Estudiokoak, ezkontzetakoak, oso zailak iruditzen zaizkit. 
Pentsa daitekeena baino gaitasun handiagoa izan behar da 
erretratu onak egiteko. Pertsonen bitartez askoz gauza gehia-
go konta daitezke, baina, era berean, zailagoa da. Niri gusta-
tzen zait argazkiak “lapurtzea”; kamerari begira baino, jendea 
jarrera naturalean harrapatzea. 

Mendiko irteera horiek egiten ditudanean, askotan gertatu 
izan zait bertako baserritarrekin topo egitea. Askotan berri-

ketan hasten gara eta gero gustatzen zait argazkiren bat egi-
tea. Pentsatzen dut paraje eta baserri horietan biziko diren 
azkenak izan daitezkeela, eta argazki batean jasotzeko premia 
sentitzen dut. Baina erretratuak ez dira nire eremua.

Zure estiloaren bila zabiltzala esan duzu. Aurrera begira, 
zer asmo dauzkazu?
Momentuz, rallyak uztea erabaki dut. Bide hori agortu duda-
la sentitzen dut eta aldaketa bat behartzeko modua da. Jarrai 
nezakeen rallyetan sariak irabazten, baina ez dut nahi hor-
tik jarraitu. Urte asko egiten dituzuenean rallyen zirkuituan 
txinparta galtzen da, lekuak, gaiak eta lehiakideak ere oso 
ezagun egiten zaizkizu, argazkiak egiteko modu jakin batera 
eramaten zaitu, rallyen estilora. Muga horiek gainditzeko zer-
bait ezberdina egin behar da. Gutxienez, atseden hartu behar 
da. Datorren urterako badaukat buruan proiektu bat, baina 
oraindik ezin dut ezer aurreratu. Dena den, oraindik gai edo 
kontzeptu baten bila nabil. Zer egin nahi dudan baino gar-
biago daukat zer ez dudan nahi. Ez dut ilunabarren argazkirik 
nahi... Aldatzeko premia daukat baina ez dakit norantz joan. 
Baina ez pentsa argazkigintzan aukera asko dagoenik zure 
lana ezagutzera emateko: lehiaketa eta rallyen mundua, edo 
bestela erakusketen bidea hartzea. 

  Azken argazki hau duela egun gutxi dago aterata. Aizarna da argazkiko 
herria. Horrelako irudiek indarra ematen didate argazkiak egiten jarraitzeko, 

baita jakiteak etxetik gertu oraindik ere sekulako lekuak dauzkadala 
deskubritzeko. 
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Jendez gainezka zegoen taberna, 
baina, aldi berean, une jakin hartan 
esan daiteke bost lagun besterik 
ez zeudela: hiru musika jotzen eta 
bi elkarri helduta dantzan, modu 
intimoenean, hiru hamarkadako 
historia bati amaiera emango zion 
azken balsean.

Maripi Azkuek eta Joserra Gorritik 1986ko abenduaren 31n 
zabaldu zuten Itzurun taberna. Beraz, hilabete eskas baten-
gatik ez dira heldu tabernaren 31. urteurrena bizitzera. Aza-
roaren 29ko ordu txikietan itxi zuten azken aldiz tabernako 
atea. Hurrengo egunean ez zegoen zertan goiz jaiki berriro 
zabaltzeko.

Eta nola ematen zaio agurra taberna baten aro luze honi? 
Hileta batekin edo festa giroan? Maripik eta Joserrak bigarren 
aukeraren aldeko apustua egin zuten eta taberna honetatik 
pasa garen lagunok gonbidatu gintuzten festan parte hartzera. 
Azken urteotan bertan jo duten zenbait taldek ere ez zuten 
hutsik egin eta AGE, Serious Business eta Marlik taldeen 
kontzertuak izan ziren. Jam session baten ondoren, amaitze-
ko, aipatutako azken dantza izan zen.

Behin kontzertuak amaituta eta garagardo bana eskuetan, 
AGEko gitarra jotzaile eta abeslari Joseba Aizpurua eta biok 
hizketan jarri ginen. The Band taldearen The Last Waltz, 
azken balsa ekarri zuen gogora, haren paralelismo bat eginaz. 
The Band rockaren historiako talde garrantzitsuenetako bat 
izan da, nahiz eta musikazale porrokatuen girotik kanpo sona 
handirik ez duen. 1976ko azaroaren 25ean (ia 41 urte lehena-
go) agurreko kontzertua eman zuen, agurra bai taldeari, baita 
aro bati ere, eta han izan ziren Dylan, Van Morrison, Neil 
Young edota Joni Mitchell bezalako izarrak, The Last Waltz 
izango zenean. Josebak esanda, bere eskalan, azken balsa izan 
zen Itzurunen bizitakoa.

Hiru hamarkada hauen kontakizuna egiteko eskatu diegu 
Joserrari eta Maripiri. Giltzak jabe berriari eman aurretik, ta-

berna bertan jarri dugu hitzordua, pertsianak botata, ateak 
itxita eta hozkailuan geratu ziren zerbeza apurrak mahai gai-
nean ditugula.  

Nola bizi izan zenuten azken larunbat hori?
Joserra: Niretzat guztia izan zen hunkigarria. Bezeroek pena 
sentitzen zutela esan zidaten, baina baita inbidia ere. Hiru 
mutilak igo zirenean eta kanta horren lehen notak jo zituzte-
nean, bah, Maripikin dantza egin beharra sentitu nuen, nahiz 
eta jakin ez zitzaiola gustatuko.
Maripi: Ez zait gustatzen agerian jartzea.
J: Berdin zait, zatoz ona! Oso hunkigarria izan zen, jakinda, 
gainera, azken eguna zela.
M: Inor etorriko ez zen beldurra nuen. Jendea gonbidatu eta 
agian lau etorriko ziren. A zer lotsa! Baina esan behar dut ez 
nuela jendetza hori espero eta pentsatzen dut, agian, ez ge-
nuela merezi. Azken finean, gure bizimodua izan da. Sorpre-
sa handia hartu nuen eta ez nuen pentsatzen jendeak halako 
maitasuna erakutsiko zigutenik.

Debaldeko edana izan zen eta horrek jende asko eraka-
rriko zuen, baina, bai, jende pila bat izan zen. 
M: Pentsatzen dut etorri zen lagun kopuru handi hori ez zela 
etorri edana doan zelako. Gainera, ez dakit nondik jakin zen 
doakoa zela, ez genuen eta inon iragarri. Agian, errazagoa 
izango zen beraientzat beste leku lasaiago batean egotea, bai-
na hona etortzeko esfortzua egin zuten. 
J: Festara etortzeko eskatu nizun. Hau ez zen inaugurazio bat, 
agurra zen eta nik zu etortzea nahi nuen. Beste kontzeptu 
bat zen. Inaugurazio batean ez dakit zein etorriko den eta 
gero hona gehiagotan etorriko den. Baina orain banekien zein 
nahi nuen etortzea.

Ikusita zer nolako erantzuna izan zenuten, damutu al za-
rete ixteaz?
J: Hemen gauza asko batzen dira. Pena ematen dizu, bai, bai-
na kontziente zara bizi duzun egoeraz. Hemen lanean nago 
eta ondo, baina hemendik urte batzuetara nola egongo naiz? 
Belauneko mina duzu, oin azpikoa, bizkarrekoa, ikusmena 
gero eta okerrago duzu... Gure semeak hazi ditugu dagoene-
ko. Zeren zain egon behar dugu? Pena ematen didala? Bada, 
bai. Baina, aldi berean, ate handitik joatearen poza daukat.
M: Damutu ez, baina agian nik beste urte batzuk jarraituko 
nuen. Baina ez naiz inor nire senarra, bikotekidea edo dena 
delakoa hemen egotera behartzeko nik hala nahi dudalako. 
Zalantzarik ez dut; beldurrak, agian, bai. Beldurra semeen 
etorkizunagatik, bizi dugun egoera ekonomikoagatik, solda-
tak jaitsi direlako. Agian egun batean esango dute ondo eto-
rriko litzaiekeela taberna izatea.

Semeek ez al zuten tabernarekin jarraitu nahi?
M: Momentuan ez zuten nahi. Eta zer? Beste hamar urtean 
egon behar al ginen beraien zain? Hori ezinezkoa zen. 
J: Ikasketak bukatu dituzte. Hori zen beste kontua. Zikloa 
bukatu dugu. Babarrun platera eta ohe bat beti izango duzue 

Joserraren 
eta maripiren 
azken 
balsa

tEstUA: JUAN LUIs RoMAtEt
argaZkiak: arnaitZ rubiO aPrea EtA PeiO rOMatet
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IA 31 URtE 
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ERAMAtEN
Hilabete bakarragatik ez 

dute tabernaren  
31. urteurrena bizi
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etxean, baina bizimodua zuek aurkitu beharko duzue. Lagun-
duko zaituztet, erortzen bazarete altxatzen lagunduko zaituz-
tet, baina zuen bizimodua aurkitu beharko duzue.  
M: Zorionez, 15-16 urte zituztenetik hori irakatsi diegu. Ba-
teria bat nahi duzula? Nik bateriarik ez dut, baina lana bai. 
Lana egin eta zuk erosi zure diruarekin. Horrela ikasi dute. 
Badakite zer den lan hau eta badakite zer ez duten nahi. Era-
baki dute. 
J: Etxean ikusi dute zer den hau. Lana duzula eta joan egin 
behar. Komunio bat, urtebetetze bat, ospakizun bat izan eta 
neka-neka eginda jaiki egin behar. Zenbat Gabonetan gorro-
to izan ditut nik Errege Eguna! Bezperan goizaldeko 5etan 
heldu etxera eta goizeko 9tan festa egin behar. A zer korajea 
izaten nuen! Ez nintzen batere ondo sentitzen. Gero, gainera, 
goizeko 11:00etan berriro taberna zabaldu behar izaten zen. 
Azken urteotan Arnaitz izan dut tabernan eta askoz errazagoa 
izan da. Berak gauak egin dizkit. Dituen akats eta bertute 
guztiekin, baina bai, bizitza aldatu dit Arnaitzek. 

Hau amaiera izan zen, baina nolakoa izan zen hasiera? 
Maripi, zu ostalaritzarekin lotura duen familia batetik 
zatoz.
M: Bai, nik 8 urte nituela zabaldu zuen amak Azkue taberna. 
Ordutik tabernan bizi izan ginen. Langileentzako bazkariak 
ematen ziren eta ordutik baldintzatuta egon dira nire ikas-
teko egunak eta asteburuak. Nik administraritza ikasi nuen, 
baina pentsatuta beti amarengana joango nintzela laguntzera. 
Gero, mutila ezagutu nuen eta gaztedanik berekin ezkondu 
nahi izan nuen, eta ez zitzaidan inporta tabernan egotea. 
J: 19 urte nituen arte tornero ibili nintzen Altzolan. Hiru urte 
egin nituen han langabezian geratu nintzen arte. Soldaduska 
aurreratu nuen eta han kantinan hasi nintzen lanean. Horre-
kin batera, Madrilgo diskoteka batean, Morata de Tajuñan, 
lan egitea eskaini ziguten. Han hasi nintzen pixka bat ikasten. 
Gero, bueltan, Cruz (Ugartemendia) soldaduskara zihoala 
eta, Idoian hasi nintzen lanean. Han urte eta gutxi egin nuen. 
Gero Donostiara joan nintzen eta han beste urte eta piko 
egingo nituen, Alde Zaharreko Loretxun. Han Txukun ta-
berna dago, Fermin Calbeton kalean. Jabea aldatzera zihoan 
eta hartzea pentsatu nuen. Honen amari, Doloresi, esan nion 
taberna bat zegoela Donostian, funtzionatzeko aukerak zitue-
la, eta ea nirekin atrebituko zen. Berak jarri behar zuen dirua. 
Bi astera esan zidan Azkue tabernatik hurre Sanga izeneko 
taberna zegoela salgai, orain Estutxo dena, berak erosiko zue-
la eta nik eramatea proposatu zidan. Han hasi nintzen. Kaia 
taberna saltzekotan ziren garai hartan eta interesatu ginen, 
baina azkenean ez zen posible izan. Gero hau ere salgai ze-
goela ikusi genuen eta hemen hasi ginen. Baina onartu behar 
dut nire lehen asmoa ez zela ostalaritzan murgiltzea. Kostatu 
zitzaidan onartzea. Lehen semea izan genuenean hartu nuen 
ostalaritza serio.

Gazteak ginenean eta tabernaz taberna ibiltzen ginenean, 
hau, beti, guretzat, zaharren kafetegi bat zen.
J: Ez dugu guk zaharren kafetegia zen horrekin sufritu! Nik, 

behintzat, bai. Orain erraz eramaten da, taberna guztiek di-
tuzten miseriekin. Baina... Esango dut? Negarrez itzuli nin-
tzen etxera urtarrilaren 7 hartan genituen zorrak ikusita. Jaie-
guna ez zen lehen eguna zen. Gabonetako egun guztietan lana 
egin genuen eta haiek amaituta errealitate gordinarekin egin 
genuen topo, genituen zorrak eta kajan zenbat diru genuen 
ikusita. Oso zaila izaten da halako ideia bati buelta ematea. 
Uste dugu orain une on batean dagoela eta hori izan da sal-
tzeko arrazoietako bat. Orain 18 urtetik 81 urtera bitarteko 
bezeroak genituen. 

Gauza asko ikusiko zenuten barraren bestaldetik. Jon Fer-
nandezek kontzertuan esan zuen bezala, eguerdian pert-
sonak gara, baina gauez animaliak.
J: Ikusitako sekretu batzuk irentsi egiten dituzu. Bikote kon-
tuak, adibidez. Hemen pare bat strip-tease ere izan ditugu. 
Bat dagoeneko hilda dagoen batek egin zuen. Modistillen gau 
bat zen, 30 bat lagun egongo ginen hemen, gehienak emaku-
meak. Musika jartzeko eskatu zidan, nik Grover Washington, 
jr.-en saxo musika jarri nion eta han hasi zen dantzan eta arro-
pa kentzen. Biluzik geratu zen eta ez zuen ezer erakutsi!
M: Guraso batzuk esan izan digute badakitela beraien alaba 
gure tabernara etortzen zela eta horregatik seguru sentitzen 
zirela.
J: Bazekiten saltoka, mozkorkerian edo porro bat erretzen 
ikusiko bagenitu Joserra zaharra aterako zela eta frenoa ja-
rriko ziola. Dirua ateratzea ondo dago, baina zeren kontura? 
Taberna ere aldatu izan da. Ez gara joan mozkortu nahi duen 
gazteriaren bila. Eguneko gauza desberdinen bila joan gara. 
Eta horren lema, hemen, jabeak eraman du [Maripigatik]. 
Sukaldean sartu da eta derrepente sukalde horrek jauzi bat 
eman du, pintxoetan, kalitatean, itxuran...
M: Baina ez aurretik ez zelako lanik egin. Guk ere ez genion 
garrantzirik eman. 
J: Horrek ez du inporta. Gauza da egin zela. Joan izan gara 
biok Valladolidera eta argazkiak atera dizkiogu barrari, ar-
belari, eta hori ere bada lana. Hortik zer aterako zen? Bada, 
agian, pintxo bakarra, baina pintxo bat zen. Hura zen be-
rrikuntza guretzat eta aurretik zenituen beste lauzpabosti ge-
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hitu zitzaion. Esango dizute zer nolako mostradorea duzun. 
Hori nondik dator? Bada, hemen, jabea sukaldean egon de-
lako lanean, ez ordu bakarrean, baizik eta egun osoa sukal-
dean sartuta. Zentzu horretan presioa ere sentitzen duzu. 

Barraren bestaldetik herria aldatzen ere ikusiko zenuten. 
Nola aldatu da?
M: Gaueko lana egitetik egunekora pasa gara eta. Orain 31 
urte taberna zabaldu genuenean jende heldua, behin umeak 
hazita, kalera ateratzen zen gauetan. Gogoan dut, garai har-
tan, goizeko ordu bietan taberna hau bakarrik ez, baita Idoia 
eta besteak ere, jendez gainezka egoten zirela. Hori aldatzen 
joan da. Gau giroa asko jaitsi da eta orain egunez egiten 
da lan. Zumaiara etorritako jende kopurua ere handitu da. 
Hasteko, flyscharekin, 8 apellidos vascos pelikularekin baino 

lehen. Fitur eta halako turismo azokek garrantzia izan dute 
horretan. Erakusleiho batean jarri dute Zumaia. 
J: Gu errepidearen ondoan gaude. 5.000 pertsona etortzen 
badira, 4.900 hemendik pasatzen dira. 100 sartzen direla? 
Ederki. Bi geratzen direla? Ederki, baita ere. Herria asko alda-
tu da. Oraindik badago jendea oso itxia dena. Beren kuadrilla 
dutena eta kito. Baina orain askoz irekiagoa da herria. Hori 
maila guztietan igarri da. Lehen aldiz etorri nintzenean askoz 
itxiagoa zen. Zein da hau? Nongoa da beste hau? Aldaketa 
hau lehen pertsonan bizi izan dut, barraren bestaldetik. 

Kontzertuak izan dira taberna honetako beste ezaugarrie-
tako bat. Joserra, hitz egin dugunean esan izan didazu zu-
retzat gozamena zela, baina baita kalbarioa ere. 
J: Azkenaldian angustia sortzen zidan. Gertatu izan denaren 
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arduradun sentitzen zara. Onerako eta txarrerako. Onerako 
bada, ez diozu garrantzirik ematen. Txarrerako bada, zu 
sentitzen zara arduraduna. Ez da inor etorri, zer gertatu da? 
Kristoren musikoak izan ditugu hemen eta askotan oharka-
be pasa dira. Gehienek esan izan didate hemen ondo sentitu 
zirela. Baina ni nekatzen hasita nengoen. Azken Gabonetan 
desengainatu egin nintzen. Hiru asteburutan kontzertuak ja-
rri nituen eta erantzuna ikusita popatik hartzera bidaltzeko 
gogoa izan nuen. Aurten hitzartuta nituen kontzertuak anto-
latu ditut, baita Zumaiako jendearena ere. Niri Aitor Badiola 
edo AGE etorri bazaizkit, antolatu diet. Nire semeek eska-
tu badidate, izan dute. Baina herrikoak bakarrik. Kanpokoa 
eta sekulako musikaria zela? Berdin zitzaidan, aspertu egin 
nin tzen. Banekien Zumaiakoa izanda lagunak eta familiarte-
koak, behintzat, etorriko zirela. Orain datorren nagusiak ere 
badu kontzertuak antolatzeko asmoa. 

Blues eta jazzari zuzendutako kontzertuak izan dira. Ez 
zarete saiatu, agian, jende gehiago erakarriko luketen tal-
deak ekartzen? 
J: Oso zaila da jendea mugitzea. Agian gustatuko zaie mu-
sika estilo hori, baina beste plan batzuk izaten dituzte. Beti 
daude aitzakiak. Horren atzean babesten nintzen haserretzen 
nin tzenean. Edo agian ez nintzen gauza izan gauzak ondo 
egiteko. Azkenean, leher eginda amaitu nuen.

Gero, liburuen kontua dago. Etxean pilatuta nituen eta behin 
esan nuen, kito!, hau bukatu da! Tabernara ekarri nituen eta 
partekatze sistema jarri nuen martxan. 
M: Tabernagatik izango ez balitz, nik hau liburu-denda ba-
tean ikusiko nuke, liburuekin, kafe makina batekin eta ar-
doarekin. 
J: Eta banku batean bezala, txirrinarekin. Nor dator? Alde 
egin ezazu molestatzen ari zara eta! Hori gustatuko litzaidake. 
Nik jende askori gomendatzen dizkiot liburuak. Eta jendeak 
egindako gomendioei ere kasu egiten diot. Norbaitek liburu 
bat gomendatzen badit, zalantzarik gabe salto egiten dut.

31 urte egon zarete taberna honetan. Bezero bezala sar-
tuko al zarete?
J: Nik ez dut inongo kritikarik egingo. Bezero bezala sartuko 
naizen? Bai, zer, gainera, gustatzen zaidan taberna da hau. 
Egiten duena ez bazait batere gustatzen, bada, ez naiz joango 
eta kito. Baina, bestela, bai. Tristura emango dizula? Bai, nos-
ki. Eta egun batean sukaldeko atetik sartuko naizela? Bada, 
agian!
M: Seme batek esan zidan arraroa egingo zaiola pintxo bat 
hartu eta ez ordaintzea! Pentsatzen dut etorriko naizela, baina 
neure burua ikusi behar dut oraindik. Pertsona heldua naiz 
eta etorriko naiz. Baina barrenak nola izango ditudan, hori 
geroago esango dizut. 

EL
KA

R
R

IZ
KE

TA

Urriaren 28an egin zen Itzurun tabernaren aro baten amaierako festa. Bezeroek eta lagunek ez zuten 
hutsik egin eta musika saioez gozatzeko aukera izan zuten.
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tEstUA: JUAN LUIs RoMAtEt
argaZkiak: arnaitZ rubiO aPrea

sargo laukoteak lehen diskoa 
atera zuen pasa den udaran. 
taldearen izen bereko 
diskoa da eta punka eta rock 
gogorraren bueltan mugitzen 
diren zazpi kantak osatzen 
dute. gaur egun bizi dugun 
egoeraren ikuspuntu beltza 
jasotzen dute abesti hauetan.
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Muxar baten arrain hezurra 
ageri da zuri-beltzezko aza-
lean, eta, barruan, hezur ho-
riek bezain zorrotzak diren 
gitarren eztanda. Taldeki-
deek diotenez, muxarra (sar-
go gaztelaniaz) arrain ausarta 
da, adoretsua. “Iker eta biok 
arrantzaleak gara eta muxarra 
arrain kementsua da. Pentsatu 
genuen Sargok bazuela indarra 
izen bezala”, dio Hectorrek. 
“Sobietar izen bat ere gogora-
razten dit. Laburra, zuzena eta 
ahoskatzeko erraza da”, gaine-
ratu du Ikerrek. Taldeak Uxate-
gian The Grace of Dionysusekin 
partekatzen duen lokalean gera-
tu gara diskoaz eta taldeaz hitz egiteko. 
Gau iluna da kanpoan. Beraien eginbe-
harrek uzten dieten denbora librean 
elkartzen dira entseatzeko.

Barricada talde nafarrak elkartu zi-
tuen Sargo taldea osatzen duten lau 
kideak: Iker (gitarra), Hector (gita-
rra), Juanjo (baxua) eta Jesus (bateria). 
2013ko San Telmo jaietan egin zen 
bertsio gauerako elkartu ziren. “Hasie-
ran, gau bakarrerako izan behar zuen, baina gero Estazioko 
jaietan jotzeko deitu ziguten, eta gero Alaiko jaietarako ere 
bai. Ez genuen Barricadarekin sailkatu nahi, eta beste talde 
batzuen kantak entseatzen hasi ginen: Reincidentes, La Polla, 
Extremoduro, Ramones, The Clash..., bizitza osoan entzun 
ditugun taldeak. Geroago hasi ginen kanta propioak egiten, 
bestela berbenako talde bihurtzeko arriskua duzu eta”, dio 
Ikerrek. 

Deriva taldetik datoz gaur egun Sargo osatzen duten lau 
kideetatik hiru: Hector, Jesus eta Juanjo. “Deriva gogo han-
diarekin hasi genuen, baina pixkanaka beheraka joan ginen, 
eta azkenean uzteko erabakia hartu genuen”, gogoan du Je-
susek. “Iker hemendik zebilen eta bertsio gauerako elkartu 
ginen. Nik Derivan bateria jotzen nuen, baina Sargon baxua 
jotzen eta abesten hasi nintzen. Nire anaia Ruben zen bateria 
jotzailea, baina lanagatik utzi egin behar izan zuen. Tartean 
Alex (Milavinovic) ere izan genuen, baina azkenean berriro 
bateriara itzuli nintzen eta Derivan baxua jotzen zuen Juan-
jo elkartu zitzaigun. Hura ere zerbait egiteko gogoarekin ze-
goen”, gaineratu du.

Laukotea egonkortuta, estudioan sartu ziren diskoa gra-
batzeko. “The Uski’s taldeko kideek Ibarrangelun duten 
estudioan grabatu dugu. Hiru asteburutan grabatu dugu, 
ostiraletan joan eta larunbat goizaldera bueltatuta”, azaldu 
du Ikerrek. Teknikarien lana ere txalotu du. “Talde asko ari 
dira grabatzen han, eta gustu ona dute. Xehetasun guztiak 
zaintzen dituzte. Rockaren ikuspuntu berezia dute. Esango 

nuke diskoan lortu dugun soinuan 
garrantzi handia dutela; taldeko bos-
garren eta seigarren kideak dira. Beste 
nonbaiten grabatu izan bagenu, beste 
soinu bat izango luke, onerako eta 
txarrerako”.

Zazpi kantaz osatzen da diskoa, 
guztiak taldekideek beraiek kon-
posatutakoak. Punk rock eta hard 
rockaren mugan mugitzen diren 
abestiak dira. “Bizitza guztian en-
tzun dugun musika da. Soinu te-
knikariak alboan zuen bati galdetu 
zion ea zer iruditu zitzaion entzun 
zuena, eta hark esan zuen Rosen-
doren antza zuela. ‘Ondo goaz!’, 

pentsatu genuen”, dio harro Ike-
rrek. “Musika jotzen ikasi genuenean, 
Ikerrek Bururekin eta nik Llavorirekin, 
gitarren musika hau entzuten genuen. 
Agian denborarekin aldatzen joango 
gara, baina ez dut uste”, nabarmendu 
du Jesusek. 

Muxarraren hezurra bezain zorro-
tzak dira bizi dugun garaiak dituen 
arantzak, edo, Golpes Bajos taldeak 
zioen bezala, garai txarrak dira lirika-
rako. Garai ilun hau taldearen abes-

tietan islatu da. Bienvenidos a este mundo kantak ematen 
dio hasiera diskoari. “Kanta nahiko kritikoa da. ‘Ongi 
etorriak mundu honetara, non zuen kateen kolorea auke-
ratzea izango duzuen’, dio. Ez da garaia ‘gora maitasuna!’ 
edo ‘gora loreak’ abesteko. Entzuten dugun musika ere ez 
doa bide horretatik. Lanean izorratzen zaituzte eta egiten 
duzun ezer ez dizute aitortzen. Zer abestu behar duzu? 
Pozik zaudela? Yuli izango da, agian, kanta optimistena 
eta jipoituta eta izorratuta bizi den emakume baten bizitza 
kontatzen du”, dio Ikerrek. Errefuxiatuen drama eta bor-
tizkeria matxista dira, hurrenez hurren, kanta hauetan jaso 
dituzten gaiak.

Taldekideen artean banatu dituzte kantak konposatzeko 
ardurak. “Gehienbat Hectorrek eta Ikerrek egiten dituzte”, 
dio Jesusek. “Letrak Ikerrenak dira, Jesusen ekarpenekin”, ja-
rraitzen du Hectorrek. “Kanta batzuk Hectorrek eta biok ia 
bukatuta ekarri ditugu entsegu lokalera, baina beste pare bat 
lokaleko inspirazio gau batetik ateratakoak dira”, gaineratu 
du Ikerrek.

Diskoen salmentek behera egin dute azken urteotan. Hori 
hala izanda, zergatik egin halako inbertsioa? “Denbora luze 
daramagu musikan, eta ilusioa genuen diskoa formatu fi-
sikoan ateratzeko, jarraitzen gaituen jendeak, familiak, la-
gunek, zaletuek, gure zerbait izan dezaten”, dio Hectorrek. 
“Interneten, Bandcampen, jarri dugu, baina ez da gauza bera. 
Jendeari diskoa zabaltzea, edukia aztertzea eta diskoa gailuan 
jartzea gustatzen zaio oraindik”. 

“denbora luze 
daramagu musikan, 
eta ilusioa genuen 
diskoa formatu 
fisikoan ateratzeko”
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Behin disko bat aterata, normala emaitza zuzenekora era-
matea izaten da. “Bada, uztailaren amaieran atera genuen 
diskoa eta ordutik ez dugu kontzertu bat bera ere eman. 
Sanpedrotan Amaiako plazan jo genuen. Oporretan kanpoan 
egon gara, gero Hector Estatu Batuetara joan zen lan kontuak 
zirela eta, eta, gainera, bestelako eginbeharrak ere baditugu”, 
damu da Jesus.

Diskoko zazpi kantak, “eta kanpoan geratu diren beste 
bizpahiru” dituzte errepertorioa osatzeko. “Bizpahiru bertsio 
sartzen ditugu beti gure kontzertuetan. Itoizen, Kortaturen 
eta Delirium Tremensen bertsioak egin ditugu, baita Doctor 
Deseoren Corazon de tangorena ere. Barricadaren bat ere beti 

sartzen dugu gure hastape-
nez gogoratzeko”. 

“Alemanian jotzeko es-
kaintza badugu”, dio Ike-
rrek. “Lagun bat dut han 
eta musika mota hau en-
tzuten den lokal bat du. 
Hemengo musika maite 
du. Diskoa atera genue-
nean bidali nion eta gal-
detu zidan ea noiz joko ge-
nuen han. Karlsruhen duen 
lokalean jotzea proposatu 
zigun, eta nahi izanez gero, 

Estrasburgon eta Stuttgart en 
ere kontzertuak antolatuko zizkigula. Arazoa da Alemaniara 
joatea dirutza kosta tzen dela”. “Ez dugu Getarian edo hemen 
inguruan jotzen eta Alemaniara joango gara”, erantzun dio 
Jesusek. “20 urte izango banitu, izan ziur joango nintzateke-
ela”, dio Hectorrek. “Asmoa hara kotxez ostiral batean joan 
eta astelehenean bueltatzea zen. Hegazkina jarriko baligute, 
agian joango ginateke, baina, bestela, 2.400 kilometro egin 
behar dituzu, eta, gero, agian, inor ez dago kontzertuan”, na-
barmendu du Jesusek. “Garbi dagoena da gure musikak ez 
diola ezer esango zerbait berria nahi duenari, baina bai mu-
sika mota hau entzuten duenari. Eskaintzak entzuteko gau-
de”, amaitu du Ikerrek. 

“Ez da garaia ‘gora 
maitasuna!’ edo ‘gora 
loreak’ abesteko. Entzuten 
dugun musika ere ez doa 
bide horretatik”

Ezkerretik: Juanjo, Iker, Hector eta Jesus.
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Azaroak 19-26 xixili eguna 

ospatzeko musika egitaraua
Azaroak 28-abenduak 3 

Euskararen Astea

ERAKUsKEtAK
oxford aretoan
Azaroak 8-26 
Indarkeria matxista: Zutik 

emakumeok!!
Azaroak 30 - abenduak 17
Distira argazki elkartea – erakusketa 

kolektiboa

AZARoA
12, igandea
11:00 Hitzaldi ibiltaria Urola 

Kosta eskualdeko itsas ondarea 
ezagutzeko

12:00 Aita Marin antzerkia 
haurrentzat: Cletaren ametsa, gus 
marionetas

16, osteguna
22:00 Aita Marin zine forum: 

Dunkerque. Zuz.: Cristopher Nolan
19, igandea
Parrokian, Xixili eguna ospatzeko, 

beheko Plaza abesbatzarekin Meza 
nagusia 

23, osteguna
18:30 Banda eta Musika eskolaren 

kalejira eta entzunaldia
24, ostirala
22:00 Aita Marin antzerkia: Frida, Iris 

teatro [gaztelaniaz]

25, larunbata
11:30 Parrokian organoaren bisita 

gidatua eta entzunaldia Iñigo de 
Pequeren eskutik

20:00 oxford, Musika Bandaren 
kontzertua + zine proiekzioa

28, asteartea
19:00 Aita Marin luzemetraia: Bi 

txirula, Iñigo garcía zumaiarrak 
zuzendua

30, osteguna
19:00 oxford aretoan, Julene 

Azpeitia ipuin lehiaketako sarien 
banaketa; ondoren, Nigan, ispilu 
batean bezala emanaldia, Petti eta 
Irati Jimenezen eskutik

30, osteguna
22:00 Aita Marin zine forum: Lady 

Macbeth. Zuz.: William oldroyd

xIxILI EgUNA
18, larunbata
12:30 Musika Eskolako trikiti 

taldearekin kalejira
19, igandea
txistulari Bandaren goiz soinua
Parrokian, Xixili eguna ospatzeko, 

beheko Plaza abesbatzarekin Meza 
nagusia 

23, osteguna
18:00 Musika Banda eta  Musika 

eskolaren kalejira 
18:30 Aita Marin entzunaldia: Musika 

Eskola eta Musika Banda

24, ostirala
19:30 Komentuan kontzertua: san 

Pedro abesbatza
25, larunbata
11:30 Parrokian organoaren bisita 

gidatua eta entzunaldia Iñigo de 
Pequeren eskutik

20:00 oxford aretoa Musika 
Bandaren kontzertua

azaroa-abendua
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