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librean

Aspaldi norbaitek esan zuen bezala, "Guaya izan ala ez
izan, hor dago koxka".

Kuestio horrek beti asko kezkatu nau, eta baita inbidia
galantak sortu ere.Izan ere, guaytasuna jaiotzatik ekartzen
den izaera dela jakin arren, egoskorra naizenez, ez dut
etsitzen; horrela, aurtengo nire udararen xedea guaya iza-
tera iristea izan da.

Eta, abuztuaren amaieran han abiatu naiz Nizara,
"Martini baby" dioen anuntzioak
liluratuta, zeren frantsesak estilo-
aren asmatzaileak badira, Rivie-
rako txoko hori nire asmorako
ezin hobea iruditu zitzaidan.

Bide luzea egin, iritsi, muturra
margotu eta betaurreko beltzak
soinean, eta terrazatxo batean
"martini rosso bat, silbuplé".
Hamar minutu ordaintzen (bate-
tik, txundituta prezioa ikusita, bes-
tetik, propina utzi behar dela
jakin arren, eraman ezinik...).
Frantsesa behar bezala hitz egiteko ezinbestekoa den mutur
sexia lortzeko ahaleginaren emaitza, nahiko eskasa.

Hondartza: Kosta urdina, urdina benetan, margotuta-
koa dirudi. Baina hondarra non da? Ia 5 kilometrotako

hondartza harrikozkorrez
jantzia! Etzanda egotean,
bizkarrezurra konkortuta;
baina jaiki eta uretaratzera
ausartzea? Izugarrizko aldapa
pikea eta olatuak kolpeka.
Sartu, hala moduz; irten, atarrapoka. Nork eutsi diezaioke
glamurrari eta guaytasunari, lau hanketan lehorreratu ezi-

nik eta bikinia bere lekuan eduki-
tzeko ahaleginetan?

Azken ahalegina: alde zaharre-
ko kaleak. Ze kale polit, bizi, kolo-
retsuak! Ba hor ere zerbait falta,
edo zerbait soberan... Rivierako
emakume guay baten azken gehi-
garria besoetan txakur ttiki petral
bat eramatea da. Guztiek darama-
te, aizue! Nik hiru nexka zaratatsu
eraman nituen neurekin, baina ez
da gauza bera. Kaleko azokaren
batean nire hirurak yorkshire mai-

tagarri baten truke eskaini nituen, baina alferrik!
Kontuak kontu, itzuli gara, eta nire helburuak 2006ko

udararako utzi behar. Jada hasi naiz prestatzen "Marbe-
lla´06" plana.

"Martini baby"
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dani

Miriam Romatet
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Kontxako estropaden
braustadek irailan
sartuta gabiltzala esan
ohi digute eta
datorrenari begira
jartzen gara, udan
pasatakoa ia ahaztuta.
Kurtso hasierako deprea.
Ba iada ganbaran
gordeta badauzkagu ere,
orain bi aste eskas
sanbartolomeak izan
genituen Oikian. Urtero
bezala oikiar eta
kanpokoen gozagarri.

Jende asko gerturatu da ekitaldi batzuetara urteroko
arrakasta berretsiaz. Umeen egunean pintura tailerra
esperimentu jendetsua izan zen eta txokolatea
arrapaladan banatu genuen. Munduko kulturen mozorro
festan oikiako plaza collage etniko bihurtuta ikusi genuen:
jaimazaleak, txaotxolindarrak, hawai bonbaikoak,
tirantedun retrosexualak, pulpinhodun galegak eta nola ez
andele, andele! ohiukatuz kantuan ibili ziren tekilazaleak.
Gaueko Tapia eta Leturiaren jardun paregabeari jendez
betetako plazak erantzun zion, hik lan eta nik jai betirako
geldituko zaigun utopia dela sinestuaz. Eta azken
arrakasta aipatzekotan igande arratsaldeko herri kirol saioa
eta idi probak. Halako mundurik Oikiako plazan!!
Iskanbila atera zuten behintzat, adar zorrotzak nonbait
errenditu ezineko idi pareak.
Ezin dut konprenitu nola erakarri dezaketen hainbeste

jende idi probek. Eta ezin dut konprenitu ezta ere (gaiaz
erabat aldatuz), egun horretan bertan Zumaiako Paolan
irakurri nuen datu bat: Zumaiako Udalak 2004
jardunaldia superabitarekin bukatu zuela. Udalak dirua
soberan duela eta ez duela gastatzen esan nahi du horrek,
ezta? Ba jarri dezatela Oikiara garraio publiko gehiago,
edo neguan kultur ekintzak duintasunez egiteko toki eta
programazio bat, edo internetera konektatzeko toki
publiko bat, edo etxeetara iritsiko den gas naturalaren
sarea. Edo behingoz, osatu ezazue oraindik bukatu gabe
daukazuen ur sare publikoa, etxe batzuetan iturriko ura
lortzeko arazoak izan baitituzte aurten. Gogoratu, udal
batzarkideak: 2005. urtean gaude eta etxeko iturrian ura
faltatzea ez dugu onartuko gestio onaren sinonimotzat.
Aurtengo kontuak itxi aurretik, badakizue: andele, andele!

xa2

atximurka & brossa

A n d e l e  b a r t o l o ! !
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orain hamar urte

Ikasturte berriaren
atarian

Amaitu dira oporrak eta aurrean dugu ikasturte berria. Baleikeko-
ak lana ahalik eta hobekien egitekotan gara kurtso honetan. Aka-
tsak izango dira, noski, baina nahigabe eginak. Baina zer gertatu
ote zen orain 10 urte, 1995eko irail urrun hartan? 
Aldizkaria ireki eta hara non aurkitzen dugun Aita Mari ezkerreko
begia partxe batez tapatuta duela kexuka. "Egunean zehar
momenturik hunkigarrienetako bat goizetan izaten zen, egunsen-
tiarekin batera, Paolaldera begiratu eta itsasoa ikusten nuenean,
ederki nabarmentzen baitziren bere barealdi eta haserrealdiak,
olatuen aparrak eta motorren joan etorriak. Aspaldian, ordea,
harantz begiratu eta… Zestoako harrobiko kare-haitzaren ederta-
suna. Eta hori ikusteak negargura ematen dit, beste hitzen bat era-
biltzearren". Jakina, barra berriari buruz ari zen Mari zaharra. 

Zumaiako parroko izandako Asentxio Elustondo elkarrizketa-
tu genuen zenbaki hartan. Emakumeen papera Elizan, antikon-
tzeptiboak, etab. jarri ziren mahai gainean. Euskal Herriko kon-
tuez ere hitz egin zuen Asentxiok. "Herri bat den lurraldeak, bere

nortasuna galdu gabe eta nortasun hori
gehiago landuz, hain zuzen, bizitzen du kris-
tau mezua", zioen euskal diozesiaren alde
zegoen parrokoak. Setien apezpikuari kritikak
puripurian zeuden garai hartan. Horren ingu-
ruan iritzi garbia zuen: "Setienen jokaera ger-
tutik eta sakonki ezagutzen duenak ez dezake
serioski esan jokaera leiala, kristaua eta jatorra ez denik". 

Jende gutxizebilen garai hartan Goiko plazan. Gainbehera
horren arrazoia jakin nahi izan genuen eta horregatik baserritar eta
bezeroengana zuzendu ginen. "40 urte bai honera natorrela.
Oraingo aldian jendia doblia etortzen zan, diferentzi ederra! Base-
rritarrez beteta egoten zan plaza, eta orain berriz batez", zioen
Pikote baserriko Karmenek. Eta zergatik gainbehera hori? Baserri-
tar batek zioenez, "Gazteek ez dute plazara joateko afiziorik. Orain
asko gertatzen da larunbatetan kotxea hartu eta familiak egun pasa
joaten direla Pryca eta horrelakoetara. Bertan kotxea bete eta etxe-
ra". Inguruko dendetan sumatzen zen krisia. Batzuek agintariei
zuzentzen zizkieten kritikak: "Gauza guztiak behean egiten dira,
kabalgata… Udalak ez du ezer egiten goialdeko kale hauengatik.
Oso polita izango da, baina… Hau gehiago promozionatu beharko
litzateke". Urte batzuk geroari zeharo itxuraldatu zen azoka. 

Kiroletan, Itxas-Gaineko piraguistekin topo egiten dugu.
Sekulako denboraldia eginak ziren une hartan. Orain mundu
mailako figura den Oier Aizpurua lehen garaipenak lortzen hasia
zen. "Herrian ahaztuta ditugu; hemendik kanpora, berriz, ezagun
bihurtu dira", zioen artikuluak. Tamalez, egoera ez da asko aldatu
hamar urte hauetan. Lortutako garaipenak eta domina kopurua
ikaragarria da, ordea. 

Musikaren atalean, "Ezbaikorrak" musika taldea zen hizpide.
Felix Llavori zen talde bateria jolea eta berekin jardun zuten hiz-
ketan. Pop musikaren apustua egiten zuen taldeak: "Hemen, Eus-
kal Herrian, badakigu nola doan gauza: distortsioak, hitz konpro-
metituak eta musika gogorrak du arrakasta. Nire ustez musika
mota guztien garaiak dira hauek, baina betikoa gertatzen da.
Hemen pop taldeek ez dute inoiz arrakastarik lortu". 

Heldu da agur esateko ordua. Hilabete barru elkar ikusiko
dugu.
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puntocom

ztaileko aldizkarian iragarri genuen bezala, Baleikeren
I. udako argazki lehiaketa jarri dugu abian. Hasieran
bat bera ere ez zitzaigun heldu, baina pixkanaka,
banan-banan hasi ziren iristen. Azkenean, 25 dira

lehiaketan parte hartzen duten argazkiak. Batzuk, gehien-
tsuenak, oporretan ateratako argazkiak dira; beste batzuek,
berriz, Zumaiako bistak jasotzen dituzte. Argazkiak
www.baleike.com web guneko argazki artxiboan "kultura"
karpetaren barruan daude. 

Eta orain zuen txanda da, argazki hauek guztien artean
irabazlea erabaki behar baituzue. Horretarako, aurrez aipatu-
tako lekuan sartu eta argazkiei botoa eman beharko diozue.
Garrantzitsua da jakitea botoa emateko baleike.com-en era-
biltzaile bezala erregistratuta egon beharko dela.

Botoa emateko epea irailaren 31n amaituko da. irabazlea-
ren izena web gunean eta urriko aldizkarian emango dugu
jakitera.

Botoa eman ezazue eta zorte on parte hartzaileei! 

Baleike.com abiatu genuela urtebete! 
Irailaren batean bete zen urtebete, ofizialki Baleike.com
abian jarri genuela. Urtebetean, jende asko ibili zarete web
gunean bueltaka. Jakin nahi zenbat?

Lehen berria abuztuaren 1ean argitaratu bagenuen ere,
ofizialki irailaren 1ean eman genion hasiera Baleikeren aben-
tura berri honi. Onartu beharra daukagu gure hasierako uste-
ak gainditu egin direla zuen harrera onarekin. Mila esker zuei
beraz!

Aurten espero ez genuen moduko harrera izan du atariak,
eta bisita kopurua oso handia izan da. Hemen duzue urte
honetako eboluzioaren informazioa:

Urte osokoak guztira
* Berriak guztira: 365 (batez besteko, berri bat eguneko)
* Erregistratutako erabiltzaileak: 144
* Argazkiak guztira: 315
* Erakutsitako orrialdeak 162.944
* Atzipen kopurua: 859.396,00
* Transferitutako informazioa guztira: 16,65 GB

Batez besteko datuak
* Eguneko batez besteko erabiltzaileak: 121,88 (gaur egun,

batez beste 180 ibiltzen dira)
* Eguneko orrialde kopurua: 446,42
* Eguneko atzipen kopurua: 2.354,51

U
Argazki lehiaketa Baleike.com-en

Zuloaga plaza, 1
Tel. 943862309

Jose Mª Korta Industrigunea
A1 - 4. Pabilioia
tel.: 943 86 50 68
fax: 943 86 13 45
e-mail: denda@ostolaza.com
www.ostolaza.com
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Bigarren Olarru Eguna 
irailaren 17an

ze berri

Olagarroak (edo olarruak, herri hiz-
keran ezagunagoa den bezala) eta
Zumaiak maitasun istorio bat bizi
dute aspalditik. Maitasun arraroa,
batak bestearengandik ihesi ibili
behar izaten baitu bizirik jarraitu
nahi badu. Baina hori beste kontu
bat da. Gaztelaniazko terminoa
(Pulpo) hartu duen elkarte gastrono-
mikoa dugu, baita eskubaloi talde
bat ere. Olagarro zoparen lehiaketak
antolatzen ditugu, baita olagarroa
patatekin jaki preziatu bat balitz
bezala jan ere. 

Orain urtebete Zumaiaren eta ola-
garroaren arteko harreman hau ospa-
tzeko, festa berezi batean parte har-
tzeko deia egin zuen Udaleko Festa
eta Turismo Batzordeak. Lehen Ola-
rru Egun hark sekulako arrakasta
izan zuen. Eguraldia lagun zela,
ehunka lagun etorri ziren 2004ko
iraileko egun hartan geurera. Ohitu-
ra berri bat edota herria kanpoan eza-
gutarazteko aukera ezin pasatzen
utzi, eta hemen dator berriro ere
erroak zabal-zabal dituela Olarru
Eguna. 

Irailaren 17an izango da bigarren
edizioa eta berrikuntza dezente egon-

go direla aipatzen du Esti Irureta
turismo teknikariak. Eguna iragartze-
ko erabiliko den irudia da lehen berri-
kuntza; izan ere, logotipoa aukeratze-
ko lehiaketa egin zen eta Legazpin
jaio baina Zumaian bizi den Olatz
Goibururen lanak irabazi zuen. 

Festa egitaraua
Txistularien dianarekin goizeko 9tan
esnatuko zaigu eguna. Geroago, goi-
zeko 10etan izango da "Egunaren
hasiera ofiziala". Algorri Ezagutza
Etxean ate irekiak izango dira egun
guztian. Ohiko eskaintza ikusteaz
gain, "Euskal Kostaldea" izeneko era-
kusketa ere izango da, hau da, Mar-
cos Sierra biologo donostiarrak mun-
tatutako erakusketa. Bertan, Euskal
Herriko kostaldearen orografia eta
natura eta kostaldeari buruz prestatu-
tako plangintzak azalduko dira argaz-
ki, mapa eta panelen bitartez. Era-
kusketa hau goizeko 10:00etatik
13:30era eta 16:00etatik 19:30era ikusi
ahal izango da. Goizeko 11etan, gai-
nera, Algorriko flyscha ikustera joate-
ko irteera izango da.

Goiz partean Argazki Rallya hasten
den bitartean (aldamenean duzue
horren berri), 11:00etan Elikagaien
azoka zabalduko da Beheko Plazan.
Esti Iruretak azaldu duenez, aldaketak
izango ditu azoka honek aurreko urte-
koarekin alderatuta, azoka guztia itsa-
soarekin lotuta izango baita. Sare jos-
tunak izango dira, baita txalupen
maketak ere. "Barbero Kojua" denda-
ko Begoña eta Joxe Manuel ere han

aurkituko ditugu. Jan eta edateko para-
da ere izango da: olagarroa galiziar
erara prestatua, Nardin enpresaren
kontserbak eta Getariako txakolina,
besteak beste. Aurreko urtean ez beza-
la, aurtengo honetan izango da olaga-
rroa erosi eta etxera eramateko aukera,
hutsean ontziratutako olagarroa izan-
go baita salgai. Antolatzaileek goraipa-
tzen dutenez, bizpahiru postu kendu-
ta, beste guztiak Zumaiakoak izango
dira. Azokak eguerdiko ordu bietan
itxiko ditu ateak.

Bitartean, Olagarroa patatekin pla-
tera prestatzeko lehiaketa egingo da
Frontoi Txikian. Herriko elkarte gas-
tronomikoetako sukaldariak arituko
dira lehian. Pasa den urtean Aita
Mari elkartea izan zen irabazlea.
Txapela mantentzeko gai izango al
dira aurtengoan?

Haurrak eta helduak ez dituzte
ahaztu. Txikienentzat "Itsaso taile-
rra" izango da 11etatik ordu batera
Gernika parkean; olagarro harrapa-
tzaileei, berriz, hamaiketakoa eman-
go zaie 11:15ean Pulpo elkartean.
Geroxeago, 12tatik ordu batera, ola-
garroa dohainik emango da taberne-
tan eta ordu batetik aurrera olagarro
zopa dastatzeko aukera izango da
Erribera kalean. Sabela betetzen
dugun bitartean, Beheko Plaza Abes-
batzaren saioak entzun ahal izango
ditugu.

Eguerdiko ordu bietan olagarroa
patatekin lehiaketaren epaia jakingo
da eta sari banaketa egingo da. Ordu
horretan emango zaio hasiera bazka-

Olagarroarekin prestatutako jakiak dastatuko dira egun osoan zehar

JUAN LUIS ROMATET
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ri herrikoiari. Esti Iruretak gogora-

tzen duenez, lehen Olarru Egun har-
tan 200 lagunentzako lekua zegoen
eta jende pila bat geratu zen kanpo-
an. Hori kontuan hartuta, eta Euskal
Jai eguneko bazkarian izan zen jen-
detza aurrekari zutela, 400 lagunen-
tzako lekua izango da. Bazkaria pres-
tatzen Asturias, Errioxa eta
Valentziako sukaldariak izango dira.
Azken horiek olagarroarekin eginda-
ko paella bat prestatuko dute. 

Arratsaldeko 5etan eta 6etan bisita
gidatuak egingo dira txalupan Algorri
aldera eta 18:30ean folklore jaialdia
izango da Beheko plazan Galizia eta
Euskal Herriko dantzariekin. Ordu
berberean, Erribera kaleko txosnetan
olagarroarekin prestatutako brotxetak

eta sagardoa izango dira salgai. Pulpo
K.E. eta Zumaiako F.T. kideak izan-
go dira bertan eta jasotzen den dirua
beraientzat izango da. Deialdia herri-
ko elkarte guztiei egin omen zieten,
baina antolatzaileek diotenez, bi
hauek bakarrik eman zuten baiez-
koa. Eguna amaitzeko, txaranga eta
erromeria izango dira.

Bigarren Olarru Egun hau antola-
tzeko prozesua luzea izan dela aitor-
tzen digu Esti Iruretak, baina aurreko
urteko esperientziaren ondoren erra-
zagoa izan dela dio. 

Hori bai, Zumaia bizilekutzat
hartu zuen egunaz madarikatzen
ariko da oraindik olagarro gizagai-
xoa/gajoa. 

Musika eta
argazki rallya
Olarru Egun honen inguruan

kulturak ere izango du bere

tartea. Irailaren 16 ostiralean,

iluntzeko 8tan hasita, herriko

musika taldeen rock

kontzertua izango da Amaia

plazan. Azken uneko

aldaketak ez badira,

behintzat, Kamon Behibi,

Paukoiat, Transtorno Mental,

La Eskoria Abunda, Itaka,

Strawberries eta Ihes taldeak

arituko dira.

Larunbatean, hilaren 17an,

argazki rallya izango da.

Izenak egunean bertan,

goizeko 8:30etik 9:30etara

Inda Mendi elkartean eman

beharko dira. Lanak kolorezko

diapositiban egin beharko

dira. Gaiak egunean bertan

emango dira aditzera. Argazki

rallyko oinarriak turismo

bulegoan edota Foronda

kultur etxean dituzue

eskuragai.



10 2 0 0 5 K O  I R A I L A2 0 0 5 k o  I R A I L A

Iaz baino 3.500 turista gehiag o
izan dira Zumaian

ze berri

Urte guztian turistak ibiltzen badira
ere, gehienak uztaileko eta abuztuko
hilabeteetan etorri ohi dira Zumaia-
ra; gehienak abuztuan. Hilabete
horretan, 5.019 turista izan dira aur-
ten –iaz 4.073 izan ziren-; uztailean,
berriz, 2.854 etorri dira –iaz 2.204–.
Urtarriletik abendura 2004an 8.740
izan ziren eta aurten 12.314. Udara
oraindik ez da amaitu, eta irailean
ere izango dira turistak, kopuru txi-
kiagoan. 

Jatorriari dagokionez, Estatutik
gehienak Kataluniatik eta Madrildik
datoz, eta atzerritarrak, berriz, gehie-
nak Frantziatik. Esti Iruretak azaldu
duenez, "Beste urteetan etortzen
ziren gehienak bikoteak eta familiak
izaten ziren, baina aurten gazte
jende asko etorri da, Eskandinaviatik,
baita Donejakue bidea egiten ari
direnak ere". Jende asko etorri da
Zumaiara, eta bertako ostatuak ere
goraino beteta egon dira: "Ostatu
bila etortzen zirenei zerbait eskaini
nahi eta ezin, dena beteta egon
baita". Hala, taldean datozenei, bai
motxileroei edo Donejakue bidea
kostatik egiten dutenei, ostatu bat
eman ahal izateko, aterpetxe bat iza-
tearen beharra azaldu dute Ion Arra-
tibel eta Esti Iruretak. 

Itzurun hondartza famatua da
Zumaiara datozenen artean, baina
gurera etortzen diren turistak ez dira
hondartzaren bila etortzen: "Jendeak
opor egunak sakabanatuta hartzen
ditu, egun bat edo bi ematen ditu
hemen, paisaiak ikusi nahi ditu eta

egunak ondo aprobetxatu". Horrexe-
gatik turismo bulegora gerturatzen
direnek, ostatuarekin batera zer egin
dezaketen da gehien egiten duten
galdera. Hala, arrakasta itzela du esa-
terako Zumaiatik Debara egiten den
irteerak. Zumaiara datorren turista
motari dagokionez, berriz, "ideala"
dela azaldu dute. Izan ere Iruretak
dioenez, "Hona datorren turista ez
da Benidormera doana. Beste maila
kultural bat du, gauzak ikusteko
gogoz dator eta natura ezagutzen du.
Daukagun turista motarekin ezin
gara kexatu". 

Udako berrikuntzak 
Udara honetan izan dira aukera
berriak; Algorri interpretazio zen-
troa, Amaiako Plazako bulegoa,
Donostiatik Zumaiara autobus turis-
tikoa edota Divergentes arte ekime-
na. Ekainean zabaldu zituen ateak
Algorri interpretazio zentroak eta
aurtengo udaran turistentzako beste
erreferentzi puntu bat izan da. Berta-
tik, udako hiru hilabeteak kontuan
hartuz, 3.083 bisitari izan dira. Esti
Iruretak azaldu duenez, "Algorri
herrikoia izatea nahi dugu". Hala,
aurten, olagarro eguneko erakusketa
bertan egingo da, eta ateak zabalik
izango ditu egun horretan. 

Amaiako plazako bulegoak, berriz,
abuztuan zabaldu ditu ateak eta
herrian noraezean dabiltzan turistei
nora jo dezaketen azaltzea du helbu-
ru: "Talde asko autobusetan etortzen
dira; autobusak Amaiako plazan
uzten ditu turistak eta askotan nora

jo ez dakitela geratzen dira. Bulego
honetatik jendea bideratu nahi da". 

Aurten izandako beste berrikuntza
bat Donostiatik Gipuzkoako kostal-
dea zeharkatuz ibili den autobus
turistikoa izan da. Autobus honek ere
jendea ekarri du herrira eta antola-
tzaileak gustura daude emaitzekin;
hala, irailean ere larunbatetan man-
tenduko dute zerbitzua. Udako
azken berrikuntza Divergentes arte
ekimena izan da; bertatik, 3.500 bisi-
tari pasa dira. 

Ostatuak beteta egon dira eta aterpetxe baten beharra azpimarratu dute turismoko arduradunek

ITSASO IBARRA



K omikia ez da umeen ga u z a

"Komikia ez da umeen gauza" izena-
rekin komiki tailerra eskainiko du
Jon Mantzisidorrek Foronda Kultur
Etxean. Ikastaroa larunbat goizetan
11etatik ordu batera emango du, eta
bi orduko zortzi saioez osatuko da.
Ikastaroa 14 urtetik gorako jendeari
egongo da zuzenduta. 

Komikiaren defendatzaile sutsua
da Arte Ederretan lizentziatua et
komikigilea den Jon Mantzisidor:
"Komikia da dudarik gabe arte dizi-
plina guztien artean gutxietsiena.
Pintura, eskultura edo literaturaren
anaia txikia (edo arreba txikia) eta
pobrea. Ia-ia artea izendapena ere
onartzen ez zaiona (letra larriz idaz-
ten den ARTE hori). Eta, hala ere,
komikiak 100 urte bete ditu, gaur
egun ezagutzen dugun komiki
moduan (arte sekuentziala, testua eta
ilustrazioa narrazio batean biltzen
dituena). Urrunago joanaz bestelako
proto-komikiak arte prekolonbinoan
edo Egiptoko papiroetan ere aurki
baititzakegu. Eta oraindik ere umeen
gauza bezala ikusten du jendeak!
Testu hutsezko literaturara salto egin
aurretik gaztetxoek errazago irakurri

dezaketen aurre pauso bat bezala,
medio guztiz autonomoa dela kon-
tuan hartu gabe. Eta ez literaturak
eta ez pinturak ez dituzten ezaugarri
oso berezkoak dituena.

Bestalde, bizi dugun momentu
teknologiko-digital honetan ere
komikiaren eragina esparru askotan
ikus dezakegu: publizitatean, web
orrien diseinuan, zineman, bideo
jokoetan..., komikiak komiki bezala
ere oso osasuntsu jarraitzen duela
ahaztu gabe. Adibidez, prentsako tira
komikoetan, umeentzako argitalpe-
netan, comic-book espezializatuetan
eta zer esanik ez Japonia bezalako
herrialde batean, non Manga feno-
menoak adin eta egoera sozial guz-
tietako jendea bereganatu duen. 

Horrekin batera, eta bukatzeko,
komikiaren ezaugarri garrantzitsue-
netako bat azpimarratu behar da,
oraindik ere indarrean mantentzen
baita: hau da arte adierazpenik biz-
korrenetako bat, merkeenetako bat
eta bitartekaririk gutxien behar ditue-
netako bat. Edonork egin dezake
bere etxean eta ez du behar zinemak
behar duen diru pilarik. Argitaratzea

ere ez da hain zaila (eta beti kaleratu
ahal izango da fotokopia hutsezko
fanzine bezala ere) eta egiteko
modua ere guztiz intuitiboa izan dai-
teke; ez du eskatzen arkitekturak edo
eskulturak exijitzen dituen ezagutza
tekniko edo ikasketarik. 

Ikastaroak alde teorikoa eta prakti-
koa izango ditu. Horren oinarriak
eta ezaugarriak Foronda Kultur
Etxean jaso ahal izango dira. Infor-
mazio gehiago 943 861 056 telefono
zenbakian.

Jon Mantzisidorrek komikiei buruzko ikastaroa emango du
urritik aurrera Forondan
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elkarrizketa

Nolakoak izan ziren azkeneko egunak kartzelan?
Azken hilabeteak oso lasaiak; beti pentsatzen “Lasai, aterako
naiz-eta”, ohitu egiten zara, badirudi bizitza osoa zaudela
espetxean. Azkeneko asteak bai, nahiko urduri: ziurtatu dena
ondo dagoela... Baina ez nintzen benetan kontziente alde egin
behar nuela “Bazoaz!” esan zidaten arte. Une hori oso gogorra
da, bizia; dena nahasten da: poza, urduritasuna, tristura…,
batez ere laguna barruan uzten duzulako.
Azken orduko sorpresaren beldurrik bai? Ikusirik nola dau-
den gauzak...
Ez. Barruan garbi daukagu De Juanari-eta egin diotena ez
dietela denei egingo. Hori egingo diete preso esanguratsuei.
Nire ustez ari dira probatzen, ea badaukaten luzatzea eta jende
gehiagori aplikatu. Egin diotena oso grabea da, legez kan-
pokoa, erabaki politikoa erabat. Okerrena da, ordea, ez dela
egon behar bezalako erantzunik kalean; badirudi jendea ohitu
egin dela; bestela ez lirateke ausartuko. Baina ez da oraingo
kontua, horren adibide asko ditugu: Mahai Nazionala kartze-
lara, alderdiak legez kanpo uztea…
18 urte kartzelan… Egunerokoan, egote horretan, egun
bakoitza markatzen al zenuen? Zeure buruari esan: bat gutx-
iago…
Egunak ez dira banan-banan kontatzen, ez diezu gurutzerik
egiten. Niretzat, beti erreferentziak izan dira atxiloketa eguna
eta urtearen hasiera. Bestela, egunez egunekoan, ez zara
bereziki konturatzen, errutina sortzen duzu eta egunak nahiko

azkar pasatzen dira. Kartzelan, eguneko helburua da egun hor-
retarako pentsatu dituzun gauza guztiak egitea, garrantzitsua
da eguna beteta edukitzea gauzak egiten.
Ba al dago etenik zure bizitzan, kartzelara sartu aurretik eta
kartzelara sartu ondoren?
Ez, ez dago etenik. Nik kartzelan bizipen asko izan ditut, ger-
tatu zaizkit mila istorio eta ezagutu dut jende asko oso desber-
dina… Eta gauza asko ikasi ere egin ditut. Ikasi dut baloratzen
naturarekin lotuta dauden gauza guztiak, eguneroko huskeri-
ak; adibidez, jaikitzea eta leihoa zabalduta ikustea zer eguraldi
egiten duen; edo erlazioak, zer den pertsona bat ukitzea…
Kosta egiten da imajinatzea kartzelan momentu onik…
Ba, izaten dira: baten urtebetetzea dela, eguraldi ona dagoelako
eguzkitan jartzea, aspaldian ikusi ez duzun kide bat ikustea…
Une horiek gozatu egiten dituzu eta ahaztezinak dira. Gainera,
luzatu egiten dituzu, jarraitzen duzu horretan pentsatzen. Edo

M.A. ETA I.A.

Ixiar Arrizabalaga preso ohia

Ixiar Arrizabalaga (Zumaia, 1960) orain dela egun gutxi

irten da kartzelatik, 18 urteren ondoren. Elkarrizketarako,

Zumaiatik urruntzea proposatu diogu; izan ere, oraindik

lagun eta ezagun askok agurtzen dute, eta beldur gara

solasaldia etengo diguten. Kartzela barrukoaz eta

kanpokoaz hitz egin digu eta ederki bereizten ditu "hemen"

eta "han", baina oraindik ere "gu" erabiltzen du barruan

geratu direnez hitz egitean.

"Oporretan egotearen 
sentsazioa daukat"



momentu ona da ekartzen dizute-
nean Baleike, eta ikusten duzu
lagun bat, ezagunak… Momentu
horietan, zu joan egiten zara
kartzelatik.
Kanpoan ondo bereizten ditugu
asteguna eta asteburua.
Kartzelan ere bai?
Asteburuak aspergarriagoak dira,
gauza on bakarra daukate: bisitak.
Barruan, nahiago ditugu astegu-
nak, tailerrak, eskulanak…
ditugulako, baina batez ere
korreoarengatik: korreoa da zure
lotura kalearekin, zuk maite duzun jendearekin, eta gutunak
ematen dizkizutenean, eguna balekoa da; eta gutunean zer
jartzen duen pentsatzen, beste egun bat joaten da; eta
erantzuteko, beste bat; gutunekin sentitzen duzu bizirik
zaudela, hor erlazio bat dagoelako. 
Eta osasuna? Kartzelan edozein gaixotasun harrapatuta
ere… Burua ere prestatu egin beharko da, ez behea
jotzeko…
Zeure buruari esaten diozu: “Nik hemendik irten behar dut
ahalik eta ondoen, bai fisikoki, bai psikikoki”. Horregatik
egiten dute presoek hainbeste kirol. Eta gero saiatzen gara
zerbaitetan okupatuta egoten. Utziz gero denbora bere kasa
joaten, ezer egin gabe, kartzelak jan egiten zaitu, akabatu.
Osasun baldintzak, berriz, oso txarrak dira: medikuarenera
joan minez eta pilula batzuk ematen dizkizu, eta esaten dizu
“Ez badizu onera egiten, etorri 15 egunera”. Beno, espetxe
lasaiagoa tokatuz gero, medikuen tratua ere hobea da.
Espetxe lasaia aipatu duzu. Ba al dago espetxe hoberik edo
okerragorik? Zeren arabera?
Batez ere funtzionarioen edo barneko erregimenaren
arabera. Funtzionarioek esaten dute Madrilgo aginduak
dituztela. Nik hori Salto del Negron argi ikusten nuen. Bi hil-
abetetan egunero 3 biluzketa, miaketa, beti gainean; gero,
bat-batean, lasai, ez miaketarik ez ezer; eta ohitzen zinenean,
ba, berriro biluzketak, miaketak… Ez du hainbeste inporta

espetxea zaharra edo berria izan, zure mundua sortzen uzten
dizuten bitartean. Espetxean, gehien erretzen zaituena da
sufritzen duzun erasoa eta familiari egiten dizkiotenak.
Adibidez, bisitak beti 5 minutu atzeratzea… 5 minutu ez dira
ezer bizitza normalean, baina kartzelan, 35 minutuko bisitan,
aldea dago, eta hori, gainera, familiak 1.000 kilometro egin
dituenean… Edo pentsatu umea joan dela eta marrazkia
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“Kartzelan
ikasi dut
baloratzen
naturarekin
lotuta dauden
gauza guztiak,
eguneroko
huskeriak”

18 urte, 8 kartzela
Ixiar 1987ko ekainaren 15ean atxilotu zuten,
Joan Mari senarrarekin eta beste kide batzuekin
batera. Berez, legea betez gero, aspaldi behar
zuen kalean, baina berak ondo gogoratzen duen
moduan, azkenean “18 urte, 3 hilabete eta 10
egun” pasa ditu kartzelan. Urte hauetan, 8
presondegi ezagutu ditu, guztiak ere Euskal
Herritik kanpokoak: Carabanchel (Madril),
Yeserias (Madril), Puerto de Santa Santa María
(Cadiz), Salto del Negro (Las Palmas), Bonxe
(Lugo), Brieva (Ávila) eta Villabona (Asturias).



eman nahi dizula, eta ez dizutela uzten… Horrelako
huskeriek egundoko mina egiten dute.
Barneko erregimen horretan, aldea egongo zen
funtzionariotik funtzionariora. Ezagutu al duzu
funtzionario onik?
Funtzionarioen artean ere denetarik dago, baina
funtzionario sentiberenek ere besteengan delegatzen dute
gustuko ez dutena eta kartzelak ezarritakoa berdin-berdin
betetzen dute, presoek ez dute nabaritzen. Niri behin bakar-
rik gertatu zait, duela gutxi; miaketa tokatzen zen eta
funtzionarioa ez zegoen ados; esan zidan kanpoan geratuko
zela, eta norbait etortzen bazen orduan sartuko zela
miatzeko itxura egitera. Baina 18 urtean behin bakarrik
tokatu zait.
Dispertsioa aipatzean, batez ere familiarekin akordatzen
gara: kilometroak, arriskuak... Nola bizi da hori barruan?
Presoari begira, dispertsioa batez ere bakardadea eta inpo-
tentzia da, nahi eta ezina. Bakarrik zaude, edozein erasoren
aurrean, edo erantzuteko. Dispertsioa izan zen lehendik lor-
tuta zeudenak galdu eta zerotik hastea, eta bakarrik, gainera.
Gauzarik oinarrizkoenak lortzeko ere bai. Adibidez, Salton
egin genuen gose greba luzeenean bi gauza besterik ez
genuen eskatzen: miaketetan ez biluztea eta bakarrik ez
egotea moduluetan. Berrogei egun pasako gose grebaren
ondoren, zuzendariak onartu egin zuen, baina handik lau
egunera berriz ere miaketan biluzketa etorri zen. Orduan,
ezintasun handia sentitzen duzu. Ez dakizu zer egin, nola
jokatu. Eta horrek, denborarekin, denoi pasa digu faktura,
fisikoki eta psikikoki. Eta egun asko negarrez...
Negar asko egin al duzu?
Bai, tarteka. Baina barre ere bai, e?
Eta zergatik egiten da negar?
Ezintasunagatik. Adibidez, familia zain dago bisitarako eta
ez dituzte sartzen agindutako ordurako, eta igual da
funtzionarioak kafea hartzen ari direlako, eta zu zaude sutan,
eta hori behin eta berriz, eta hamargarrenean… Ezintasuna
eta amorrua sentitzen dituzu. Lehertu egiten zara eta pasa
egiten zaizu, hurrena arte.
Bisita amaitutakoan zu bertan geratzea… Noiz ohitzen
zara horretara?
Hori kanpokoen gauza da, ez barrukoena. Zuk badakizu bar-
ruan egon behar duzula, eta bisita hori da ordu erdia espetx-
etik kanpo, deskonektatzea. Kanpotik joaten direnentzat,
berriz, bestea han geratzen da. Dena da non kokatzen zaren.
Orain, hara joaten naizenean, pentsatzen dut gogorra egin-
go zaidala bueltatzea. Han zaudela, ikusten duzu jendear-
entzat gogorra dela, baina zuk ez duzu horrela bizi, zuretzat
momentu zoriontsua da.
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elkarrizketa

DUINTASUNAK ZURE BEGIAK DITU

Duintasuna ez da poema batean kabitzen.
Duintasunak ez daki non amaitzen diren gauak,
batzuetan gauak lau ertz dituen lekuetan
gatibu hartu nahi izaten duten arren…

Erraz esaten da.
Erraz idazten da.
Hemezortzi urte.
1987ko ekainaren 15a.
218 hilabete eta hamar egun.
6.641 gau.
159.384 ordu.
9.563.040 minutu.
Eta minutu bakoitzean,
egunaren, eguraldiaren, albisteen,
bisiten, gutunen, besarkaden,
malkoen edota irribarreen arabera,
77 bat taupada.
Denak itzalean.
Denak gatibu.
Denak preso.
Milioika taupada.
Erraz esaten da.
Erraz idazten da.
Hemezortzi urte.

Muxu asko gera daitezke eman gabe hemezortzi urtean.
Malko asko isur daitezke hemezortzi urtean.
Kilometro asko egin daitezke hemezortzi urtean.
Gau asko konta daitezke hemezortzi urtean.
Gutun ugari idatz daiteke hemezortzi urtean.
Amets asko egin daiteke hemezortzi urtean.

Eta horiek guztiak ez dira poema batean kabitzen.
Baina bihotz batean sar daitezke.
Eta iraun, iraun, eta iraun…
Libertatea besarkatu arte.

Duintasuna ez da poema batean kabitzen, Ixiar.
Duintasunak zure begiak ditu. 

Segi-ko gazteek poema hau eman eta irakurri zioten
Ixiarri ongi etorrian:
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Batzuetan imajinatzen hasten
gara, kartzelan bageunde
irtendakoan zer egingo genu-
keen: nora joan, zer jan…
Horrelako pentsamendurik izan
al duzu?
Hasieran, erori ginenean, egun
seinalatuak genituen gogoan,
festak-eta; gero, ordea, denbo-
rarekin aldatu egiten da, eta
enteratzen zara santelmoak direla
egutegian ikusi duzulako. Orduan, sortzen zaizkizu natu-
rarekin lotuta dauden beharrak: itsasoan bainatzea, mendira
joan, etxekoekin egon… Nik batez ere bi gauza ibili ditut
buruan: bainua hartu Itzurunen eta Izarraitza igo.
Irtendakoan, biak egin ditut, eta, benetan, imajinatzen dena
baino hobea da. Janariarekin, berriz, ez dut gutizia berezirik.
Espetxean gauza asko jaten dituzu eta denak, jeneralean,
txarrak. Eta orain berdin zait: arrautza frijituak zigalak bezain
onak izan dira, biak zoragarriak, eta zaporea ere desberdina
da kalekoa edo kartzelakoa. Gutxi jaten jarraitzen dut, baina
saiatzen naiz beti gauza desberdinak eskatzen.
Eta ingurukoek? Ez al zaizu iruditzen ingurukoek asko
jaten dutela…
Egia esan, oraindik ez naiz ohartu ingurukoaz. Adibidez,
ostegunean (kaleratzean) eta larunbatean (omenaldian) han
nengoen, baina ez nengoen; begiratzen nion jendeari eta ez
nuen inor ikusten; gauza askorekin ez naiz akordatzen...
Oporretan egotearen sentsazioa daukat: orain hara joan,
orain harekin egon…, oraindik errutinatik kanpo nago
erabat. Adibidez, Zumaia nola dagoen ikusten dut: etxe gehi-
ago, aldatuta, handiago… Hiri txiki baten antza hartzen diot.
Kalean, zerk harritu zaitu gehien? Adibidez, jendeak zer
altu hitz egiten duen…
Alderantziz: zer baxu hitz egiten duzuen, kartzelakoekin kon-
paratuta! Baina gehiena iluntasunak harritu nau, gauak. Han
inoiz ez dago iluntasunik, kanpoan beti daude-eta fokuak.
Badaukazu leihoa tapatzea, baina zabalduz gero beti argia
dago. Orain, berriz, etxeko leihora irten eta ez dut ikusten
aurreko mendia; espetxean, leihora irten eta beti ikusten
duzu aurreko pareta, eta egun argia balitz bezala dago.
Isiltasunak ere harritu nau, mendiko isiltasunak.
Zeure etxean bizi zara, bakarrik. Nola moldatzen zara?
Orain, egia esanda, lotara besterik ez naiz joaten.
Koadrilakoak, etxekoak, denak gainean dauzkat, oso babestu-
ta nago. Egun hauetan lagunak eta jendea ikusten ari naiz,
eta eguraldi ona egiten duenean sartzen naiz hondartzan
12:00etan eta hor konpon beste guztia! Edo mendira joan,

Izarraitza; nahiz eta lainotuta egon, bista zoragarria zen:
espazioa, urruntasunera begiratzea… Horretaz konturatu
naiz: irten nintzenean, autobusean, denbora guztian nen-
goen batera eta bestera urrutira begiratzen, leihoetatik,
umeak bezala…
Bukatzeko, nola ikusten duzu gaur egungo egoera poli-
tikoa?
Nik itxaropena badaukat, baikorra naiz. Iruditzen zait
oraindik lan asko dagoela egiteko, baina baldintzak egon
badaude. Horretarako, ordea, denok elkartu behar dugu.
Niretzat Lizarra-Garazi oso garrantzitsua izan zen; iruditu
zitzaigun dena eginda zegoela eta azkenean ez zegoen ezer
ere. Orain ikasi dugu zuhurragoak izaten. Ilusioa piztu behar
da, bai, baina oinarri finkoak eman ondoren. Behingoz
alderdikeriak utzi eta herriari begira egin behar da lan.
Arriskatu beharra dago eta aurrerapausoa eman. Gai izango
gara? Hori da nire kezka eta beldurra.

“Gutunekin-eta
sentitzen duzu
bizirik zaudela,
hor erlazio bat
dagoelako”
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Motzean: garai berriak, erronka berriak. Horregatik,
"betikoak" ditugun prozesio, kalejira edota danborradez
gain, azken urteotan hasiak gara ekitaldi berriak sor-
tzen, eta horren adibide, urteroko bihurtu diren Klari-
nete Maratoia eta Kontzertu Didaktikoa. Baita Inauteri-
tako Konpartsa eta Kontzertu berezia ere, iaz lehen
aldiz egin genuena, eta aurten ere errepikatuko duguna.

Edo Xexili Egunaren aitzakian, aurten ere egingo
dugun festa galanta. Ekitaldi berri horien guztien hel-
buru nagusietako bat herritarren parte hartzea bultza-
tzea da: zumaiarrei musikaz modu atsegin batean goza-
tzeko aukera ematea. Eta nola ez, herrian kultura
musikala hedatzea, gainontzeko musika talde, musika
estilo eta ekitaldiekin batera.

erreportaia

Musika Banda, ikasturte berr

OLATZ IRURETAGOIENA

1860. urtean herrian Musika Banda bazegoela azaltzen

duten dokumentuak ba omen daude. Zenbat aldaketa eta

gora behera bizi izan ote ditu orduz geroztik! 1936ko

Gerra eta ondorengoak, 1970. hamarkadan desagertuta

egotea, 1980 inguruan Tapiaren eskutik birsortzea eta

abar. Gaur ere, XXI. mendean sartu berriak garen

honetan, aldaketa eta berrikuntza garaiak bizi ditugu

Zumaiako Musika Bandan. 
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riaren aurrean

Amaiako plaza

172 0 0 5 k o  I R A I L A

Aurtengorako, berrikuntza gehiago
Zumaiako Musika Bandak ikasturtea hiru hiruhilekotan
banatzen du, eskolen antzera, eta bakoitzean, era askota-
ko ekitaldiak egiten ditu. Aurten, adibidez, inoiz baino
lehenago hasiko gara, urriaren 1ean Amaiako Plazan
eskainiko dugun kontzertu bereziarekin. Gabonak baino
lehen, laugarren urtez jarraian, Klarinete Maratoia egin-
go dugu, eta nola ez, Xexili Egunaren aitzakian, azaroa-
ren bukaera aldera, sekulako festa antolatuko dugu.
Lehen hiruhilekoa bukatzeko, Eguberri Eguneko kon-
tzertua eskainiko dugu, aurten lehenengo aldiz, San
Pedro Txiki eta Txikienak Abesbatzekin batera. Bigarren
hiruhilekoa Erregeen Kabalgatarekin hasiko dugu, eta
ondoren, Inauterietako festa berezia izango dugu, azken
hiruhilekoa prestatzeko entseguekin batera. Ikasturteko
azken zatian, Udaberriko kontzertua (apirilean), santel-
motako danborradak, Kontzertu Didaktiko bikaina eta
sanpedrotako ekitaldiak izango ditugu. 

Ekitaldi hauez guztiez gain, Kristau Elkarteak egiten
dituen prozesioetan ere parte hartuko dugu urtean
zehar. Zumaiatik kanpora ere joateko asmoa daukagu:
batetik, inguruko herrietako bandekin elkartrukeak anto-
latuz; bestetik, Euskal Herritik kanpora irteteko aukerak
aztertzen ari gara. Chesteko (Valentzia, Herrialde Kata-
lanak) Gazteen Musika Bandarekin egin berri dugun
elkartrukearen arrakasta ikusita, ilusio handiz jaso dugu
Alcudiako musika bandak (Balear Irlak, Herrialde Kata-
lanak) egin digun eskaintza: beraiekin elkartrukea egitea.

Lanerako ere, modu berriak
Ekitaldi eta errepertorioaz gain, funtzionatzeko modua
ere aldatzen ari gara. Musika Bandan ez dago geldirik
egoterik. Kide guzti-guztiek, instrumentu bat edo beste

jotzeaz gain, bestelako ardurak dauzkate. Zortzi lagunez
osatutako Junta edo Batzorde bat dago, eta hauek koor-
dinatzen eta zuzentzen dituzte zazpi lantalde hauek:
Zuzendaritza, Diru kontuak, Idazkaritza, Artxiboa,
Musika Patronatuko bilerak, Arropak eta, azkenik, Kon-
tzertuen antolaketa. Bandako kide guztiek lantalde bate-
an edo bestean dihardute. Badira kontzertuen egitarauez
arduratzen direnak, edo kontzertuetarako aulki eta atri-
lak prestatzen dituztenak, edo partituren artxiboaz ardu-
ratzen direnak. Beste batzuek ekitaldien memoriak egi-
ten dituzte, edo afariak antolatu eta abar. Lan asko,
beraz. Eta guztia, musu truk, borondate onenarekin, eta
lana ondo egiteko ilusio galantarekin. Azken finean, hel-
burua hauxe da: heldu, gazte zein gaztetxo, bandako
lagun guzti-guztiak laneko arduraren bat hartzea. Gaine-
ra, ikusita banda ia erdia 16 urtetik beherakoa dela, hala-
ko funtzionamendua oso onuragarria gertatzen da gazte-
enen heziketarako ere.

Chesteko Gazteen Musika Bandarekin elkartrukea
Xexili, musikarien zaindari maitea: 
Zumaiatik idazten dizut. 
Ni, Olatz naiz, Zumaiako Musika Bandako partaideeta-
ko bat.
Dakizun bezala, aurten Zumaiako Bandak inoiz ahaztu-
ko ez duen bidaia egin du Valentziara, Cheste izeneko
herrira, hain zuzen ere.
Eta honako eskutitz honetan, bertan bizi izandako
momentu oro azaldu nahi nizkizuke.
Chestera bi helbururekin joan ginen: bata, kontzertua
jotzea; bestea, bertako musika banda ezagutzea eta adis-
kide gehiago egitea. 
Entseguak egin ondoren, Chesterantz abiatu ginen



uztailaren zortzian eta bidaian ordu asko egin ondoren,
gauean iritsi ginen bertara.
Oso nekaturik geunden, baina, hala eta guztiz ere, espe-
rientzia berri bat bizitzeko grinak nekea ezabatzen zigun.
Gau hartan, Cheste herriko Unibertsitatera eraman gintuz-
ten, eta bertan logelak hautatu ondoren, lo egin genuen.

Hurrengo goizean, jaiki ondoren, autobusa hartu eta
herrira itzuli ginen. Gosaldu ondoren, Valentzia hirira
joan ginen. Hiriaren zati bat ezagutu eta berriz ere Ches-
tera itzuli ginen bazkari ederra zain baikenuen: Valen-
tzian ospe handia duen paella eder bat.
Chesteko bandakoekin bazkaldu eta giro onean amaitu
genuen egun hura, eta gauean kontzertua jo genuen. 
Hurrengo goizean Zumaiara bueltatu ginen.
Egun batzuk igaro ondoren, Chesteko banda gaztea
Zumaiara etorri zen. Herriak harrera egin ondoren,
Zumaia erakutsi eta bertako paisaia eta hondartzak ikusi
genituen. 
Egunean bertan, Chesteko banda gazteak hainbat kan-
tuz alaitu zuen egun hura, Beheko plazara joan ziren
zumaiar askok jakingo duten bezala.
Esperientzia bikaina izan zen eta honelako gehiago bizi
nahi ditugula argi dago, asko ikasten baita.
Besterik gabe, musikak lagun gaitzala Zumaiari eta
Zumaiako Musika Bandari momentu berriak ezagutzen
eta musika zabaltzen.
Agur bero bat, Zumaiako Musika Bandaren izenean
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astelenetik ostegunera 16:00-19:00
ostiralak 11:30-19:00
larunbatak itxita
aldez aurretik deitu

Kale nagusia, 2 Tel. 943 861521

Amaiako plaza z/g          Tel. 943 860959
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SAGAIAK, 
2 lagunentzat:

Kilo bat inguruko olagarroa
Erramu hosto bat
Bi tipula handi
Oliba olioa
Gatza eta piperbeltza
Lau tomate heldu
Pipermorro bat
Hostore xafla bat

Nola prestatu:
Lapiko handi batean jarri egosten ura eta tipulak. Bota erramu
hostoa eta bor-bor hasten denean, sartu olagarroa hiru aldiz ure-

tan eta berriz ere bor-bor egiten hasten den unetik utzi egos-
ten 35 minutu. Utzi hozten uretan bertan. Ondoren atera,
eta xukatu. Egosten erabilitako ura gorde.
Tipula txiki-txiki egin eta erdi egosi (potxatu). Gehitu
tomate txikitua eta pipermorroa, eta gero olagarroa txikitu-

ta ere bai. Bota gatza eta piperbeltza. Egosi 5 minutu ingu-
ruan.
Zabaldu hostorea, adibidez 30x35 cm inguruko forma emanda.
Moztu erditik. Zati bat hartu eta estali labeko beheko xafla bat.
Ertzetan eman arrautza gorringoa. Hostorearen erdi-erdian
bota betegarria eta zabaldu, zapal-zapal. Beste pasta zatia gai-
nean jarri, ertzak itxi behatzekin eta pasta guztiari eman arrau-

tza gorringoa. Sartu labean 30 minutu, 180º, eta on egin.
Oharra: hostorearen ordez, ogi masa ere erabiltzea badago.

O
olagarro enpanada

Beñat Fernandez 
de Arroyabe
Sukaldaria

sukaldaritza



Eta mila lagun non edo nola sartu
zineten? Barku haundixa izango
zen, ezta?
Kargakua. 4000 toneladakoa-edo bai.
Bodegan bi pixu zitian eta hantxe
danok. ¡Todo el que no se ha mareado
que se presente inmediatamente!, esan
zian kapitainak. Bodegatik atera ein
giñuzten. Danok euskaldunak. Kosta-
koak. Batzuei jaten eman, beste
batzuei garbitu, ahal gendun bezela
lagundu, besteari ura eraman, eta
horrela. Batzuek ez hitxuan gauza ez
jateko eta ez ezertako eta guk arrasta!
Dana guretzako. Haixei kontserba
eman eta guk pasara ein.
Izorrai. Antxoa edo sardiña
ematen zien eta haixena
ailegatzerako beti ere hiru
edo lau lata falta izaten
huan. Eta ogixa? Joe! Gogo-
rrago huan! Harrixa ematen
zian! Badakik, hainbeste egun
ontzixan… Hura paraerua!

Zenbat denbora eman zenu-
ten Bilbotik Afrikaraino?
Sei egun juxtu-juxtu. 1-ean
enbarkatu eta 6-an Melillan.

Eta mila lagun zertara eraman
zintuzten, ba, Melillara?
Lanera. Batallón de Trabajadores-
etara. Marruekos frantseseko mugara
eraman gitxibeztian. Chafarinas-eta
alde horretara.

Zer lan mota egiten zenuten?
Kamiñua ein ginien. Frontera behetik

gora,
behetik gora ireki ginien.

Automobilentzako. Konpainia bat
hamen, handik 10 kilometrotara beste
bat, 20 kilometrotara bestea, horrela.
Etorri, etorri honea!, hamen ondo
eongo zeate-eta!, esaten zigutean
Marruekos bertako lejionaixuak lanian
ari giñan bitartean. Ihes eindakoak-eta

hitxuan: Jatekoa bazeok hamen! Eta
zuek hor zer? Gosiak!, esaten zien.
Gutako batzuek ihes ein zien. Oso
gutxik. Harrapatu ezkero: ¡Tú qué! ¡A
la guerra! Izorrai! Gerratik ihesi eta
beste gerrarako harrapatu. Jaten-eta
ondo xamar eon gitxuan.       

Egunean zenbat ordu lan egiten
zenuten?
Goizeko 6,30tan edo 7etan hasi eta
egualdixa berotzen hasten zanean
laga, 10,30tan edo 11tan. Hamaiketan

kanpo kontzentrazixora.
Batzuetan, presako lana
zanian edo lan txarra
tokatzen zanian, lana
egiazten zien, baina
bestela ez. Tirorik ez
eta gu lasai. Pikatxoia-
kin-eta gogor jo behar.
Hoixe txarra. Bestela
ondo. Gero, guardi-
xan zeben moruak
diarra eiten zigutean:
¡Rojos! ¡Rojos! ¡Os
vamos ha cortar el
cuello! Eta guk:
¡Vete a tomar por
culo! ¿Qué has
dicho?, hark, eta

guk: ¡Que te vayas por ahí!, baezpane.
Guardixa hil batian moruak eta beste-
an lejionaxuak eiten zien. Behin
batian pikatxoiaz joka ari nintzala
harrixa sartu zikan hankean eta hezu-
rra gaiztotu. Hanka dana haundituta…
Hura paraerua. Ospitalera eraman
niñuen. Hanka ebaki eingo ziela bai
eta ez ibili hitxuan. Halako batean,
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gure zumai zarra

joxe elosua zubimendi “joxe porte”

"Zumaixan erriberetan petrolixua zeola uste izan huan.
Eta zulaketak eiteko hor hasi nitxuan lanian."

(2)

ABELIN LINAZISORO

“Gero, guardixan
zeben moruak diarra

eiten zigutean: ¡Rojos!
¡Rojos! ¡Os vamos a
cortar el cuello! Eta

guk: ¡ Vete a tomar por
culo!”
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jata, hanka lehertu eta zikin dana atera
zien. Entxufe eerra hartu nian nik
orduan. Etorri zikak mediku-koman-
dantia eta: Tú por el apellido serás
vasco, no? Hamar mila preso gitxuan,
e? Eta ospital hartan bazeoan gaitza
eta txarrikixa! Nik: Sí, soy de Zumaia.
¡Hombre! -hark- Yo soy de San Sebas-
tián! ¿Sabes hablar en vasco? Eta nik:
¿No voy ha saber? Mucho mejor que en
castellano. Eta hark: Tengo
un hijo y quiero que sepa
vasco. ¿Ya le enseñarías tú?
Joe! -nik- Yo por salir a la
calle con él… Horrelaxe esan
nitxuan. Muy bien. Ensegui-
da te harán un papel.
Hurrengo egunian mutil-
koxkorrakin etorri huan, eta:
Si te preguntan algo enseña
este papel, esan zian.

Euskaraz irakasteko lan
hori non egiten zenuen
haien etxean ala…
Etxean ez. Nik egunero eiten
nuna hau huan: Haixen etxe-
ra jun, mutil-koxkorra hartu eta batean
moilara, hurrengoan hara, beste batean
beste aldera, eta horrela. Eguerdian
bazkari legea ein eta hark bazkalondo-
an eskola itxian bertan hartzen zian ins-
titrutiz batekin. Arratsaldeko laurak
aldean berriro etxera bueltatu eta kale-
ra. Zazpi t´erdiak arte-edo. Zortziretako
etxean eon behar izaten ginien-eta.

Kalean bazkaltzen al zenuen?
Ez. Ni han etxeko bezela ibiltzen
nitxuan. Han bertan bazkaldu eta muti-
lak eskolak hartu bitartean ni kalera. Ya
vendré a las 3,30 o a las 4, esan eta
hanka. Lo ospitalean eiten nian eta
kurak eta danak komandante-mediku
honek beak. Baina, danak ezin ondo
erten. Kaka. Gabon eguna etorri huan
eta hantxe izorratu nitxuan. Kauen!

Han ospitalean, monja batek, legazpia-
rra-edo, zaharra huan, esan zian meze-
ta jun behar gendula eta jauna hartu.
Nik, berriz, mezeta jun jungo nintzala,
baina jauna hartu ez. Ni haixek dana-
kin batera ez noala. Jauna hartu diozu?
-esan nitxuan- Zuek Gernika dana erre
dezue, eleizak eta dana, eta gainetik
haixekin batera jauna hartzera jun?
Gernikakoa zuek eginda? Ez. Ez naiz

jungo! Joe! Esan banixon, esan nixon.
Ez zioan batere gustatu. Zuk etorri ein
behar dezu!, hark. Eta nik: Ni jun
eingo naiz, baina jauna hartzera ez!
Zuek enbustekixa besterik ez dezue.
Guk Gernikakoa ikusi gendun eta zuek
ondo dakizue hori! Ondo da! Ondo
da!, erantzun zian. Etorri huan eguna
eta: A ver Elosua, te llama la superiora.
Jun nitxuan eta: Mañana vas ha ir al

batallón, castigado. Andar!
Lehengo tokira. Jai eguna
huan eta nere komandante-
mediku horrek ez zian ezer
jakin. Horrek izorratu zian.
Gero jakin zunian deitu zian
eta: ¿Qué te ha pasado? ¿Por
qué no me dijiste? No he podi-
do, nik. Mire, ahí está la guar-
dia esperándome. Ospa ez
eiteko lagundu ein zien, ba.
Mekauen!!, komandantiak.
Baina, ja berandu huan.
Hartu automobila eta andar.
Lehengo tokira ailegatu nauk
eta: ¿Hay aquí algun dinami-
tero?, galdetu zien. Nik ilara-

tik erten diat eta sarjentuak: ¿Como
sabes manejar tú la dinamita? Eta nik:
Allá en Zumaia haciendo obras he
andado con dinamita. Te voy ha hacer
una prueba, vamos, hark. Han barrena-
doreak-eta zibeztian eta: A ver. Carga
esto. Ez zian esan zenbat sartu behar
nun. Prueba ein nian eta: Muy bien,
aprobado. Hantxe hasi nitxuan lanean.
Lasai. Behar zanean kartutxo bat edo
beste ipini eta egun osoan pasian ibil-
tzen nitxuan. Ondo.

Dinamitero bezala zenbat denbora
eman zenuen?
Bost hilabete-edo. Etxera etorri arte.
Egun osoa libre. Jefea etortzen huan
eta: ¿Cuantos tiros habeís preparado?
Hark lehendik markatuta lagatzen zian,
ba. Eta guk: Honenbeste. Conforme,

“Etorri zikak mediku-
komandantia eta: Tú

por el apellido serás
vasco, no? Nik: Sí, soy
de Zumaia. ¡Hombre! -

hark- Yo soy de San
Sebastián! ¿Sabes hablar
en vasco? Eta nik: No voy

a saber? Mucho mejor
que en castellano.”
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hark. Laguntzaileare-
kin ibiltzen nitxuan.
Harrixa zulatu, kartu-
txoa kargatu eta jata
danba! Andadio! Dana
aidian. Han ondo eon
nitxuan. Libre. Gero,
honea gatozela, barkuan
sartu aurretik, moilan
Gabonetako monja hura
azaldu huan. Eta barka-
tzeko eta barkatzeko eska-
tu zidan, eta negar eiten
zian. Badakik, nik hari
Gernikakoa esateakoan,
inpernuko zuluan zaudela
esan nitxuan, ba. Barkatze-
ko eskatu zianean, nik:
Oain barkatzeko eskatu?
Hura jun zan. Eta gainera oain askoz
hobeto eon naiz. Han laga nian aho
zabalik.

Gernikakoa gertatu zenean, zu han-
dik hurre al zinen, ba?
Bai. Nahiko hurre. "Cinturón de Hie-
rro" eiten. Gernikakoa ez ginien ikus-
ten, baina aeroplanoak batea eta bestea
zebiltzala bai. Bonbardeoaren danbate-
ko soinua ere eerki aitu ginien.

"Cinturón de Hierro" bonbardatzen
hasi zirenean, zuek ba al zenuten
babes lekurik?
Ez. Noa-noa ihesi ein behar. Souetara,
kamiño azpiko uren tuneletara eta ahal
zan tokira. Bonba aurrean aplikatzen
bazan, kantarilak eta danak eamaten
zitian, baina nunbaiten ixkutatu ein
behar. Gero jakiten ginien: Hi, honela-
ko tokitan honenbeste gizon garbitu
ditxik bonbak. Baina, zer eingo ginien?
Tunel haixetan sartzea zubixen azpixan
eotia bezela huan. Gauza txarrik ez dek
pentsatzen. 

Barkua Melillan hartu eta nora joan
zineten?

Melillatik, Malagara, Malagatik Madri-
dera eta Madritik honea. Trenez aldatu
eta bale. Gu gipuzkoarrak taldea
gitxuan, batzuek Zumarragan jetxi
hitxuan eta besteak Donostixan. Nik
Donostixan baskongadoa hartu eta
bakar-bakarrik etxera. 1940an.

Baina zu Hueskako mendietan ibili-
ta zaude. Noiz izan zen, ba, hori?
Hori 1942-tik aurrera. Bigarren gerra
mundialean amerikanoak Afrikan
desenbarkatu zien. Orduan atzera

berriz kinta dana deituak
izan gitxuan. Ni ez nin-
tzala jungo usten nian.
Izan ere hamen Zumai-
xan erriberetan petroli-
xua zeola uste izan
huan. Eta zulaketak
eiteko hor hasi nitxuan
lanian. Luakixetan.
Kintak deitu zutenean
nik esan nian: Ño!
Honek usai txarra
zikak! Hanka eingo
diat. Lehenbizi San-
tanderra, gero Leo-
nea. Edo bestela
hamen bertan mili-

tarizatzen banaute, hobe. Baina nola
konpañixa Santanderren zeon, hara
jun nitxuan, baezpane. Zumaiko
enkargatuai esan nitxuan: Pasa esto y
esto, eta hark, si, hombre, si! Allí tam-
bién hace falta gente! Eta hara jun
nitxuan, jefe. Santanderren hogei-bat
egun ein nitian. Sondeoak eiteko mon-
tatzen. Hamabost metrora ikatza bilatu
ginien, hi. Nik uste nian han seguru
neola, baina baezpane hango ingine-
ruari kinteta deituta neola esan nitxuan
eta uste nula, ba, han herritik urruti
ondo eongo nintzala. Tú tranquilo,
hombre!, esan zian txarri hark. Guardia
zibilai parte eman ez zian, ba? Kuarte-
letik deitu zien eta: ¿Usted es de
Zumaia? Si, nik. Pues aquí ha dado
parte de usted el ingeniero fulano de tal.
Izorrai. Tiene que presentarse en el cuar-
tel de Zumaia, o si quiere llamamos
nosotros mismos y… Eta nik: No, no,
mañana mismo cojo el tren y me voy.
Zumaira etorri nitxuan. Orduan kuar-
tela Beheko Plazako Zelaianeko etxean
zeoan. Usted tranquilo -esan zien
Zumaixan- ya le llamaremos. Hurrengo
egunean Kantea Txikixa eta bixok pre-
sentatzeko Donostira, baina Donostira
jun aurretik presentatzeko aiuntamen-
tura. Sekretaxua Txintxueneko gaztea

“Ni jun eingo naiz,
baina jauna hartzera
ez! Zuek enbustekixa

besterik ez dezue! Guk
Gernikakoa ikusi

gendun eta zuek ondo
dakizue hori!”
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zeoan eta han juntatu
gitxuan kantea eta
bixok… eta beste lau:
Bitoriano Arroiabe,
Jexux Unanue, Joxe
Eizagirre eta beste bat.
Usai txarra hartu
nitxuan hari. Lau hai-
xei Donostirako bille-
tea eman ziuen eta gu
bixoi espediziorako
papera. Hau baezpa-
dakoa dek!, nik.
Danok batera gatxiaz-
tik, lau haixek. Bai,
danok batera bai,
baina zuek billetea eta guk papera.
Donostixan moila ondoko komandan-
tzixan presentatu gaitxuk. Herriz herri
ari hitxuan deika. Zumaixa azkena.
Halako batean: Zumaia! Andar gu ere
barrura. Lau haixek bueltan Zumaira.
Gu bixoi geratzeko. Izorrai! Ustedes tie-
nen que ir a Miranda. Miranda?, nik.
Si. Esos cuatro tienen papeles distintos y
ustedes a Miranda. Nik, lanean mada-
rikatzen ibili nitzala eta kristonak esan
nitxizkuan komandanteari. Baina ondo
portatu huan. Todo esto es un negocio,
esan zian, si, usted ha estado mucho
tiempo castigado, pero yo no puedo
hacer nada. Mañana se presentan aquí
y al tren. Hurrengo goizean lehenengo
trenean jun gitxuan Kantea eta bixok.
Izorrai. Baina Kantea azkenean libratu
ein huan, aitta zaharra zeukalako eta

semerik ez. Danak alabak zitian, hik
badakik, eta libratu ein huan. Españixa
rekorritzen ibili gitxuan lanak eiten.
Zumaiarra neu bakarrik. Zaragozan
intendentzixa tokatu zikan. Ondo.
Entxufe ona huan. Trenak deskargatu
eta kuartelera eraman. Jatekoa, edate-
koa, porlana, burnixa… aplikatzen
zana. Handik Valentziara. Hamen kos-
tan frente bat eiten jardun ginien.
Kaiak eta zuluak ein eta guardixak

eiten jarduten ginien.
Desenbarkua gerta-
tzen baldin bazan
ere. Gu zai.

Zeren beldurra zeu-
katen, ba? Edo…
amerikanoak han-
dik desenbarkatuko
zutelakoan-edo?
Amerikanoak ja Afri-
kan zibeztian. Uste
diat baezpada ere ein
zala lan hura. Guk
jan, lo, eta guardixak
ein. Ametralaidoren-

tzako puestuak ere ein ginitien. Igeltse-
ro lana. Hormigoia ein eta listo. Baina,
nahiko ondo eon gitxuan.

Orduan zu Zaragozan eta
Valentzixan egon zinen. Teruelen
ere ibili zinen, ezta?
Teruelen eta toki askotan. Valentzixan
denbora asko. Hamen herrietan gizo-
nik gabe zibeztian, hilda eta prisionero
asko eta kosetxak-eta jasotzeko jenderik
ez. ¿Hay voluntarios para ayudar?, esa-
ten zien. A ver vasco, vosotros sois bue-
nos trabajando y a ver si venís a ayudar.
Eta guk. Bueno, ya iremos. Eta lagundu
eiten ginien. Bateko patata ateatzen,
besteko erremolatxa biltzen, hurrengo
naranja jasotzen. Honenbesteko bat
ematen zien laneko. Eta jana ere bai.
Ondo. Beaxekin batera jaten ginien.

jarraituko du...

“Españixa rekorritzen
ibili gitxuan lanak

eiten. Zumaiarra neu
bakarrik.”
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Arratsaldeko 7ak inguru dira eta
Donostian nago. Portuan. Eta ber-
tso ezagun hori etorri zait burura.
Zumaiako Telmo Deun trainerua ez
da Kontxako Banderarako sailkatu.
10. postuan geratu da. Hasierako
urduritasun aurpegiak aldatu egin
dira. Bertan dauden arduradun,
prestatzaile eta uretara ateratzerik
izan ez duten arraunlarien aurpe-
giak aldatu egin dira. Ez dago gal-
detu beharrik emaitza zein izan
den. Ziaboga bikaina egin ondoren,
itzulerako luzean egon omen da
gakoa. Itsaso gehiago eskatzen zue-
nik ere bazegoen.

Ingurura hurbiltzen ari diren
zaletuen aurpegiek ere ez dute alai-
tasunik erakusten. Arraunlarien
zain daude. Itxaropena zegoen
lekuan begirada galduren bat edo
beste eta "Zer egingo diogu" bezala-

ko esaldiak entzuten dira. Tristura
hori inbidia puntutxo batekin
nahastuta dagoela esango nuke;
kaira datoz sailkatu diren ontzi
batzuk. Castro, Hondarribia, Cabo
da Cruz, Orio, Astillero, Koxtape
eta Arkote dira horiek. Euren zaletu
batzuek txaloekin hartzen dituzte.
Zumaiarren artean isiltasuna da
nagusi.

Zumaian bertan isiltasuna baino
zeresana izango dela uste dut. Nola
ez gure herrian. Denboraldi hasie-
ratik ireki dira ahoak. Hartutako
erabakiak kritikatu edo txalotzeko,
edo arraunlariak animatzeko, gaur-
ko egunean bezala. Leiho eta bal-
koietan, aurten, ugaldu diren
zapiak gogoratzean etorri zait hori
burura. Nahiz eta zaletu batzuen-
tzat Telmo Deun-ek zumaiar gorria-
ren sei tonu galdu dituen. Herriak
bazeukan Kontxa itsasotik ospatze-

ko gogoa. Baita arraunlariek beraiek
ere. Sari polita izango zatekeen.
Kanpotik ospatu beharko.

Bi ikurrina gehiago
Denboraldi hasieran zehaztu zuten
helburuetako bat ezin izan dute lortu.
Donostian, arraunean, behintzat, ez
dira, ez gara, baimena ematen badida-
zue, arraunean izango. Itsasoaren
gazi-gozoak. Baina, hotzean, eginda-
ko guztiaren emaitzak ikusirik, gauza
hain gaizki ez dagoela dirudi: zortzi
garaikur. Denboraldia bikain hasi
ondoren, bi bandera badia berean,
indarrez jarraitu dute arraunlariek:
San Pedro, Pasaia, Ondarroa, Getaria,
Zarautz, Zierbena eta Zumaia. Herri-
ko bandera preziatua. Kresal usain
ederra izan behar du orain "Goiko"-
ren bulegoak. 

Oraintxe ari da Telmo Deun kaira
hurbiltzen. Bi ikurrina gehiago.

...hurrengoan lagunok, 
garaipen zuekin...

ITZIAR GARATE
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Hamar, denboraldi berean. Badago
zer bedeinkatu. Euskal Federazioko
Ligaren irabazleak direla dioena eta
gipuzkoar onenaren saria dira
azken bi hauek. Arraunlarien
begiak kairantz luzatu dira. Bada-
toz. Olatu txikien soinuaren gaine-
tik zaletuen txaloek egin dute jauzi.
Txalo sorta polita kaira hurbilduta-
koentzat kontsolagarri. Zaletu eta
arraunlarientzat. Isiltasuna nagusi-
tzen ari da berriz ere. Gauzak jaso-
tzeko unea da. Bagoaz kaitik.

Arraunak ere laster jasoko dira,
denboraldia amaitzear dago. Behar-
bada, leihoetako zapiak bezala.
Baina oraindik ere geratzen dira
estropada gehiago. Eta hauen arte-
an irailaren 28 eta 29an denboraldi-
ko bigarren helburua erdiesteko
aukera izango dute Zumaiako
arraunlariek: TKE Ligarako sailka-
pena. Zumaia eta Zarautz alde

batetik eta Isuntza eta
Trintxerpe bestetik, zein
baino zein. Kaletik goa-
zela zapiak ikusteko
begiekin gora egin
behar dugun moduan,
espero dezagun, beste
behin bada ere, gure
Telmo Deun trainerua-
ren arraunak itsasotik
gorantz begira jarriak
izatea. 

Herriak
bazeukan
Kontxa itsasotik
ospatzeko
gogoa. Baita
arraunlariek
beraiek ere
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Noiz hasi zinen piraguan?
Puf... Aspaldi hasi nintzen. Koadrilan
hasi ginen, eta gero urte asko entrena-
tzen ibili ondoren, entrenatzaile lane-
tan ere ibili naiz. Urte askoan lagata
egon ondoren, berriro hasi naiz.

Nolatan hasi zinen? Zerk bultzatu
zintuen berriro hastera?
Nire lagunak hasi ziren eta hortik. Ni
itsasoan hasi nintzen aurrena, buelta
batzuk ematen, eta gero pixkanakapix-
kanaka piraguan ibiltzen, azkenean
esan ziguten kluba hartu behar genue-

la eta horretarako komisio bat sortu
genuenez, sartu eta sartu...

Nola entrenatzen zinen hasieran?
Hasieran itsasoan hasi ginen entrena-
tzen bakarrik, gero klubeko jendeare-
kin hasi ginen eta aurten Europako

txapelketara joateko
entrenamendu espezi-
fiko batzuk egin ditu-
gu mediku batekin eta
gauzak ondo eginda.

Emaitzak onak izan
al dira?
Bai, bai, emaitzak
onak izan dira, ondo
prestatu gara, lan asko
egin dugu eta gauzak
ondo atera dira. Ez
bakarrik horretan, adi-

Duela urte asko piraguan hasi eta atsedenaldi
bat egin ondoren berriro ere indartsu dagoela
erakutsi digu Xabi Osa piraguistak. Txekiar
Errepublikan izana da orain dela gutxi

Europako txapelketan eta bertatik hiru
dominarekin itzuli ziren Zumaiarrak.
Garaipen horri eta beste hainbat konturi
buruz galdetu diogu. 

"Dena dela, gu gure mailan gustura
gaude, gu horiekin lehiatzen gara
dirurik gabe"

MAITANE AGIRRE

Xabier Osa piraguista
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bidez lehengo urtean Oierrekin Espai-
niako txapelketan egon ginen eta lau-
garren eta bosgarren geratu ginen.
Gainera, ekipo nazionala ere han
zegoen eta, beraz, ondo.

Udan batera eta bestera ibili ondo-
ren Zumaiarren emaitzak nolakoak
izan dira? Zein da klubaren egoera?
Bakarrik esango dizut ItxasGain
gaurko egunean seigarren dagoela
Liga Nazionalean. Denera ehun
klubetik gora dira parte hartzen
dutenak eta horietako batzuk diru
asko dute eta aurrekontu handiak
mugitzen dituzte. Galizian, esatera-
ko, piraguismoa maila handiko kiro-
la da eta, beraz, diru asko ipintzen
da. Bertako piraguista batek nire
mailarekin, adibidez, kobratu egiten
du, han maila pixka bat daukan edo-
zein piraguistak kobratu egiten du.
Galizian piraguismoa gaur egun
hemen arrauna bezala da, fitxajeak
daude eta diru asko mugitzen da.
Piraguista bati diru asko eskaintzen
zaio (23milioi inguru), eta hemen
hori ezin da. Dena dela, gu gure
mailan gustura gaude, gu horiekin
lehiatzen gara dirurik gabe.

Dena dela Zumaiako klubarentzat
garrantzitsua izango zen duela gutxi
ospatutako eta Liga Nazionalerako
puntuagarria zen Urola ibaiaren igo-
erajaitsiera, ezta? 

Zumaiako klubak hartu duena izan da
ospea, bereziki antolakuntzan. Izan
ere, orain arte normalean piraguista
izaten da "azken tximua", arraunean
eginarazten zaio edozein tokitan, edo-
zein ibaitan eta edozein baldintzatan,
eta hemen, Zumaian, lehen helburua
izan zen piraguistak garrantzia pixka
bat edukitzea proban. Piraguistak oso
gustura joan ziren, gainera kanpora
joaten garenean esaten digute zergatik
ez dugun Zumaian antolatzen Espai-
niako txapelketaren maratoiko zatia.
Maratoiak parte bat dauka, porteoa
izenekoa, piragua hartu eta korrika
egitea 300 metro. Oso ikusgarria da;
izan ere, porteoan, bai sarreran, baita
irteeran ere, beti egoten dira kolpeak

arraunarekin. 
Maratoia antolatzeko esan egiten

digute, baina hor lan asko dago.

Eta zer izan da zuentzat igoerajai-
tsiera hau?
Guretzat lan asko eta herriari erakus-
tea non mugitzen garen. Gure helbu-
ruetako bat izan da Zumaiako herriari
erakustea ItxasGain ez dela ibiltzen 20
pertsonako lehiaketatan. Oso jende
onarekin lehiatzen dela erakutsi nahi
izan dugu, mundu mailan oso ondo
dabilen jendearekin eta hemen dau-
den mutilak lan asko egin behar dute-
la ezer kobratu gabe hor egoteko.
Azken finean, herriari erakutsi nahi
genion non ibiltzen diren gure muti-
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lak eta nolako mailatan dauden. Hori-
xe zen ilusiorik handiena.

Orain dela gutxi irabazitako
Europako txapelketa urte luzetako
lanaren emaitza izan al da?
Bai, bai, egia esan lehengo urtean
munduko txapelketa bat egin zen
hemen, Iparraldean, eta emaitza onak
lortu genituenez, Europako txapelke-
tara joatera animatu ginen. Entrena-
menduak, noski, ez dira oraingoak.

Non ospatu zen?
Txekiar Errepublikan

Nolakoa izan zen Europako txapel-
keta?
Maratoia izan zen, 20 km eta 3 porteo,
bai K1ean eta baita K2an ere. Egun

batean bat eta hurrengoan bestea.
Hor, ordea, aldrebestu egin zen, izan
ere, nik nahiago nuen aurrena K1 egin
ondo prestatuta nengoelako eta gero
K2, baina antolatzaileek aldatu egin
zuten eta hor zalantza eta beldur asko
eduki genituen. Baina azkenean ondo
irten zen.

Zertarako balio izan dizu pertsonalki
eta profesionalki garaipen honek?
Niretzat bultzada izan da eta besterik
ez, baina Oierrek estropada bakoitze-
an puntuak irabazten ditu eta beretzat
merezitako zerbait izan zen, asko
entrenatu baitu eta gauza asko ari
baita galtzen.

Pozgarriena izan zen hiru medai-
lekin etorri ginela handik, baina
garrantzitsuena Oierrena izan zen,

dudarik gabe. Oierren karrera gaine-
ra oso polita izan zen, bukaera arte
hiru piragua ibili ziren aurretik eta
garailea azken esprintean erabaki
zen. Guretzat oso berezia izan zen;
gainera, bukatzen ari zirela bere
andreak deitu zidan eta telefonotik
azaldu nion zuzenean gertatzen ari
zena. Egia esan oso momentu bere-
zia izan zen.

Zer asmo dituzu etorkizunera
begira?
Lehendabizi, egia esan behar bada,
Oierreri lagundu ahalik eta gehien,
baita hemen dauden gazteei ere,
eta gero entrenatzen jarraitu pixka
bat xaxatzeko gazteak eta erakuste-
ko zahar batek nola irabaz dezake-
en, azken batean hauek motibatze-
ko. Medailak eta horrelakoak
ondorengoak dira, lanaren emai-
tzak.
Lagun koadrila handia gaude klube-

an, oso ondo eramaten gara eta hori
beharrezkoa da, bai guretzat, baita
gazteentzat ere.

Guk nahi duguna da herriari ireki
gure instalazioak eta antolatzen
diren ikastaroetatik kanpo, jendea
klubera etorri eta buelta bat eman
dezala, betiere gure arauak errespeta-
tuz (bueltak ezin baitira edozein
modutara eman). Azken batean, jen-
deak ezagutu ditzala gure instalazio-
ak; gero, nahi duena etortzen da eta
nahi ez duena ez.
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Proba korritu ondorengo egunean
geratu gara. Oinak Itzurun hondar-
tzan freskatzetik dator. Donostiako
proba oso gogorra izan zela aitortzen
digu, baina, hala ere maratoi gehiago
korritzeko asmoa berretsi digu.

Nolatan hartu duzu parte
Beteranoen Munduko txapelketa
honetan?
Beteranoen munduko txapelketak
zirela jakin nuenean zera pentsatu
nuen, daukadan adinarekin honelako
proba batean parte hartzeko aukera
bakarra izan zitekeela. Akaso hemen-
dik bi urtera Italiara joan ninteke,
baina zaila ikusten dut. Gainera, apro-
betxatu beharra zegoen Donostian
zirela eta hemen entrenatzen aritzen

garenez erraztasun handiak genituela.
Udaran, opor garaian izatean, gogorra-
goa izango zen prestatzea, batik bat
familiagatik, ezingo nituelako gogoko
ditudan gauza asko egin eta zertxobait
gehiago zaindu beharko nuelako.
Hala ere, parte hartzea erabaki nuen
eta esperientzia oso polita izan dela
uste dut.

Zein asmo zenituen txapelketaren
aurretik?
Nire asmoa maratoia hiru ordu
inguruan amaitzea zen. Normalean
denbora horretan ibiltzen naiz. Bes-
talde, pentsatzen nuen udaran bero-
agatik denbora hori egitea zailagoa
izango zela, nahiz eta beroarekin
entrenatzen aritu naizen. Baina,
noski, proba egunean zer eguraldi

Abuztu eta irailaren artean Donostian jokatu
ziren XVI. Beteranoen Munduko
Txapelketan partaide izan dugu Julian Igual
korrikalaria. Bero ikaragarriarekin korritu
zen maratoiko proban irten zuen eta M55

mailan (55 eta 60 urte bitartekoentzat)
hamaikagarren izan zen 3 ordu, 12 minutu
eta 51 segundoko denbora egin ondoren.
Proba honi eta orokorrean maratoiari buruz
hizketan aritu gara berekin.

"Lehen maratoia korritzen baduzu oso
gaizki bukatu behar duzu gehiago ez
egiteko"

JUAN LUIS ROMATET

Julian Igual maratoilari beteranoa
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egin zuen ikusita, oso gustura gera-
tu nintzen.

Nola joan zen proba?
Oso gogorra izan zen. Hezetasun han-
dia zegoen eta bosgarren kilometrora-
ko denok blai eginda geunden izerdia-
rekin. Ura edaten genuen, baina
segituan botatzen genuen. Fisikoki
bular aldetik oso ondo bukatu nuen
baina oinetatik asko sufritu nuen. Nire
inguruan zebiltzanak ere berdin zeu-
den. Denbora berdinean aritzen garen
talde bat osatu zen eta azkenean
hariek ere ni bezala edo okerrago
amaitu zuten. Beraiek zer marka egin
zituzten ikusi nuenean, nik ere ondo
egin nuela pentsatu nuen. Beroak
denoi egin zigun kalte; lasterketa begi-
ra zegoenak ere izerdia ederki bota
zuen.

Zer maila zegoen lasterketan?
Oso ona. Nire mailako zenbait korri-
kalarik 2 ordu eta 47 minutuko denbo-
ra egin zuten. Marka hori oso ona da,
bai 55 urterekin, baita 40 edo gutxia-

gorekin ere. Gure mailan ehun korri-
kalari atera ziren eta denak maila one-
koak, ondo prestatutakoak.

Gustura geratu al zinen egindako
maratoiarekin?
Bai, ni oso pozik geratu nintzen, ezin
baitzen gehiago egin. Zer bero egiten
zuen ikusita, helburua proba bukatzea
zen eta horretarako erritmo bat jarri
nuen. Ziur aski munduko txapelketa
batean berriz parte hartzeko aukera
izango ez dudanez, eta familia ni ani-
matzen han zegoenez, bukatzea polita
izan zen. Lehen hamabosten artean
sartu nintzela jakin nuenean oso pozik
jarri nintzen, niretzat arrakasta handia
zen. Gainera ez nago oso ziur, baina
uste dut nire mailako lehen gipuzkoa-
rra izan nintzela.

Noiztik duzu lasterka egiteko gogo
hori?
38 edo 40 urte nituela hasi nintzen.
Gehienbat gorputza zaintzen hasi nin-
tzen, baina mundu honetan sartzen
bazara… Gutxinaka hasten zara eta

gero eta hobeto zaudela ohartzen zara.
Ondorioz, gehiago zaintzen hasten
zara. Gero, gainera, korrika ari zarela
lagunak egiten dituzu eta haien maila-
ra heltzen saiatzen zara. Niretzat oso
gauza polita da dudan adinarekin 25
edo 30 urteko gazteekin lasterka batera
egiten dudala ikustea. Hori handia da.

Noiz hasi zinen lasterketetan parte
hartzen?
Lehen urtean Zakila Bira eta Beho-
biako lasterketak egin nituen. Gero,
41-42 urte nituela, egin nuen lehen
maratoia. Aurrenekoan beldurrarekin,
proba ahal den moduan amaitzera joa-
ten zara. Lehen maratoi hori zizko
eginda bukatu nuen, baina handik
hamabost egunera dena ahaztu nuen
eta beste bat korritzeko gogoa nuen.
Lehen maratoia korritzen baduzu, oso
gaizki bukatu behar duzu gehiago ez
egiteko. Kirolari batentzat gehien ken-
tzen dizun proba da, baina baita
gehiena ematen dizuna ere. Maratoia
bukatzea arrakasta handia da. Gero,
denbora ona egin baduzu, hobeto. 

Ze entrenamendu mota egiten
duzu?
Maratoia egiteko 90 bat kilometro egi-
ten ditut astean. Egunero 12-15 kilome-
tro egiten ditut eta asteburutan 30 bat
kilometro. Astean atsedenaldirako
egun bakarra izaten dut. Hau guztia
maratoia korritu aurreko hamar astee-
tan. Urte guztian egiten dut korrika
eta maratoia hurbiltzen ari den heine-
an kilometro kopurua igo egiten dut.
Horrela, hamar aste horietarako gor-
putza prestatuta dago, bestela ezingo
bainuke 15 kilometro horiek egin. Hori
dena, gainera, lanetik aterata. Mara-
toia korritzeko garrantzitsua da baka-
rrik prestatzea, gero proban bakarrik
ibiliko baitzara. Horretaz gain, beha-
rrezkoa da burua hotza izatea. Proba-
ren ondoren astebete inguru egoten

kirolak
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naiz lasterka egin gabe, baina pixka
bat geroago jada korrika egiteko
"monoa" izaten dut.

Zer helburu jartzen duzu maratoi
bat prestatzerakoan?
Bukatzea eta gero denbora egitearena
dator. Bakoitzak badaki zer denbora-
tan ibiliko den eta hori hobetzea da
erronka, ez aldamenekoarena hobe-
tzea.

Zein da zure marka onena?
Denbora onena 2 ordu 56 minutu eta
10 segundokoa da. Gainera, egun
horretan 35. kilometroan erori egin
nintzen. Bestela hobetu egingo nuen.
Denbora hori orain hiru urte egin
nuen, 57 urte nituela. Urtero joan
naiz denborak hobetzen. Adibidez,
1992. urtean Donostiako Munduko
maratoi kopan 3 ordu eta 15 minutu-
ko denbora egin nuen. Hiru ordu iza-
ten da korrikalari ez profesionalen
barrera. Hortik jaistea arrakasta han-
dia da korrikalariarentzat. 

Krosarekin parekatuta oso desber-
dina izango da, ezta?
Ez dute zerikusirik. Krosa proba
esplosiboa da. Zenbat eta urte gehia-
go izan, esplosibitate hori galtzen joa-
ten da. Esan liteke gu diesel motorrak
bezala garela, erritmoan aritzen gare-
nak. Hamar edo hogei kilometroko
probetan ondo ibiltzen direnei kosta
egiten zaie maratoia egitea. 

Zer dio zure familiak honi buruz?
Zer garrantzia du familiak?
Dena. Familian arazoren bat baduzu,
burua ez duzu modu egokian eta
ezin duzu ondo entrenatu. Prestaketa
egitean ez duzu beste ezer eduki
behar buruan. Baina arazoren bat
baduzu, norbait gaixo badago, hori
igarri egiten da. Familiak askotan
eskatu dit gelditzeko, baina… Oso
zaila da desengantxatzea, guretzat
korrika egitea droga bat da eta.
Etorkizunera begira zer asmo ditu-
zu?
Maratoi gehiago korrituko ditut,
baina Donostiakoa aurten ez. Zakila
Bira egingo dut, gero Donostiako 15
kilometroko lasterketa eta besteren
bat. Denbora hobetzea, berriz, zaila
ikusten du, 58 urtetara noa eta.

Behobiako lasterketan parte har-
tzeko asmorik ba al duzu?
Ez, maratoia korritzen bada Behobia-
koa ez da egiten, ez baitu prestatzeko
denbora ematen. Gainera, Behobia-
koa baino nahiago dut Zakila Bira
egin, politagoa da eta. Hemen gehia-
go disfrutatzen da eta korrika ere
hobeto egiten da. Erribera kalean sar-
tzean, duzun apur hori ematen duzu.
Azken metro horietan, jende artean,
hegan joaten zara. Ni, gainera,
Zumaian korrika ibiltzen naizen
zaharrena izango naiz eta gu gehiago
animatzen gaituzte, edo hala ematen
du behintzat! 



Josebek adierazi digunez, Zumaian
rokodromoa egin zuten urtean hasi
zen eskalada ezagutzen. Urte hartan
bertan, udaran egiten diren 2 asteko
ikastaro batean hartu zuen parte eta
irakasleak Donostiako beste ikastaro
batean aritzeko gomendatu zion.
Bertan probatu ondoren, entrena-
tzaileak Fortuna taldean sartzea
eskaini zion. 

Taldean sartu eta handik 2 hilabe-
tetara, entrenatzaileak 2004ko
Espainiako Txapelketara bidaltzea
erabaki zuen. "Beldurrarekin joan
nintzen, baina ondo atera zitzai-
dan", esan digu Josebek. Argi dago
ondo egin zuela, bigarren gelditu
baitzen bere lehenengo txapelketan.

Aurten ere Josebe denboraldi ona
egiten ari da. Estatuko txapelketarik
garrantzitsuena irabazi du, hau da,
Espainiako Kopa, eta horrek beste
txapelketa batzuetarako bideak ireki
dizkio, adibidez, Europarakoak eta
Mundurakoak.

Eskalatzaileak esan digunez,
Europako probara beste pertsona
bat joango da eta berak Mundukora
joateko aukera du 16 urtez azpiko
mailan. Baina arazo pertsonalak
direla medio, Josebek ezin izango
du Txinan egon.

Denboraldiko azken proba nagu-
sia Espainiako Txapelketa izango
da, irailean. Horretaz gain, erakus-
taldiak egingo ditu Euskal Herrian
eta zorte onarekin jarraitzea espero
du.

Etorkizunaz galdetuta, Josebek
esan digu bere burua rokodromoe-
tan baino gehiago haitzetan ikusten
duela. Oraindik gutxi ibili bada ere,
praktikatzeko garaian politagoa dela
iruditzen zaio, besteak beste ikusten
diren paisaiengatik. Gainera, Espai-
niako Federazioak aukera ematen
die 10 onenei Pedro Pons eskalatzai-
learekin haitzetan astebeteko jardu-
naldietan aritzeko.

Rokodromoaren eta haitzen arte-
ko desberdintasuna maila eta tekni-
ka alorrean dago. Haitzetan, teknika
zehatzagoa izan behar da eta arris-
kuak ere handiagoak dira. Bestalde,
"Mailari dagokionez ere, desberdin-
tasunak nabarmenak dira. Adibidez,
rokodromoan 7b maila baduzu, hai-
tzetan zure maila hori 6c-ra jaitsi
daiteke. Baina nik nahiago ditut hai-
tzak, neuk bilatu behar ditudalako
heldulekuak eta harri gutxiago dau-
delako. Ondorioz, zailagoa da."

Baleiketik, zorterik onena opa
diogu Joseberi hemendik aurrerako
probetan

Kirol batzuk gero eta indar handiagoa hartzen
ari dira Zumaian. Horietako bat eskalada da,
eta kirol horretan Josebe Zarautz nabarmendu
da. 14 urteko neska gazte hau duela gutxi hasi

da eskalada praktikatzen, baina onenen
mailara iritsi da jadanik. Orain dela 2 hilabete
Espainiako Kopa irabazi zuen eta hurrengo
proba Espainiako Txapelketa izango du.

Josebe Zarautz 
onenen artean

ITSASO IBARRA
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kirolak
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MUGIKORTASUN
ASTEA ETA
AUTORIK GABEKO
EGUNA

Zumaiako Agenda 21ek herritarren bizi-
kalitatea hobetzea du helburu eta horretarako gure
bizimoduan hainbat aldaketa egin behar dugu.
Egun, herritarren bizi kalitatean eragiten duen arazo bat
trafikoaren gorakada da. 
G ure gizartean auto kopurua handitzen doa egunez egun eta
automobilak gure kaleetako protagonistak dira. Arazo honi
aurre egiteko irtenbideak bilatu behar dira eta beharrezkoa
da guztion jokaera eta ohiturak aldatzea. Horretarako
ospatzen dira mugikortasun astea eta autorik gabeko
egunak, alegia.

M U G I KO RTASUN ASTEA
M ugikortasun astea irailaren 16tik 22ra ospatzen da. Euskal
H erriko eta Europako udalerri askotan ekitaldi ugari
antolatzen dira gai honen inguruan. Kanpainaren aurtengo
leloa "Lanera autorik gabe" da. Aste honen helburua jendea
sentsibilitzatzea da autoaren gehiegizko erabilera inguruan. 

Badaude beste garraiobide alternatiboak eta ahal dugunean
horiek erabiltzeko aukera dugula jakin behar dugu guztiok.
Zumaian bi ekitaldi antolatuko dira aste honetan eta biak

irailaren 21an izango dira arratsaldeko 18:00etatik
20:00etara. Alde batetik gynkana bat antolatuko da: 20 joko
baino gehiago antolatuko dira haurrei zuzenduak,
mugikortasuna, trebetasuna eta psikomotrizidadearekin
zerikusia dutenak, hain zuzen. 

Beste alde batetik, bizikleten mantenuari buruzko tailerra
antolatuko da eta bertan Bizikletei buruzko oinarrizko
kontzeptuak erakutsiko dira: Bizikletaren zatiak,
bizikleten ohizko matxurak konpontzen ikasi, etab.

AUTORIK GABEKO EGUNA

Zumaian autorik gabeko eguna urriaren 9an antolatuko da.
Egun horretan ekitaldi ugari antolatuko dira:
- Bizikleta martxa: udalerritik zehar izango eta bukaeran
hamaiketako bat banatuko da partehartzaileen artean.
- Txu-txu trena eta harrentzako jolas parkea
- Autoa erabiltzen ez duten gidariak sarituak izango dira eta
egonaldi bat nekazalturismo batean zozketatuko da
- Kirol portuan aparkatzen dutenek kaira pasatzeko aukera
izango dute doan.

INFORMAZIO GEHIAGO:
Tel.: 943 89 00 45

www.urolakosta.org
agenda 21@urolakosta.org

T O K I K O  A G E N D A  2 1

Trenbide kalea, 1 Tel. 943143505
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Inaugurazioko eguna, erlaxatzeko ordua
iritsi da. Garagardoa eskuan hartuta,
horretan saiatzen ari da Ewen.
Nolakoa izan da Ikusi enpresarekin
izan duzun harremana?
Hasieran interesatuta egon ziren, baina
gero zaila da interesa mantentzea,
enpresak bere zereginak baititu. Artistak
enpresaren barruan oso txikiak gara, nik
oso gauza teknikoak egin nahi nituen,
denbora gutxi dago programazioak egi-
teko eta enpresa enpresa da, eta han
denbora dirua da.
Elkarlana zaila izan al da?
Beraiek oso gertu zeuden edozein era-
baki hartzerako orduan. Nik beste lane-
tan zerbait behar badut erosi egiten du
eta kitto, hemen departamenduz depar-
tamentu joan behar da proposamenare-
kin erabakiak hartzera. Atzera eta aurre-
ra ibili behar da, agian garestiegia da
zuk proposatu duzuna eta berriz hasie-
ratik hasi behar duzu... oso mantsoa.
Lan egiteko bi modu oso ezberdin
dira.
Bai, nik egunotan lan gehiago egin
dut!!! Enpresak ateak ixten dituenean
kitto, nik gaueko ordu txikiak arte jardun
behar izan dut hemen.
Hasierako ideia asko aldatu al da?
Kontzeptua ez, baina egitura bai. Hasie-
ra batean zuhaitzetan antena eta telebis-
ta pantailak zintzilikatzea pentsatzen
nuen. Kanpoko eguraldiarentzat segur-
tasun neurriak askoz ere gogorragoak

dira ordea, eta garestiegia zela esan zida-
ten. Bi aste eta gero hartu genuen alda-
tzeko erabakia. Iglu antzeko egitura
berezia egin dugu. Geodesic egitura
berezia eratu dugu, ikuspegi globala
eskaintzen duen arkitekturako egitura
bat da. 
Zer ikusiko du bisitariak?
Munduko medioen ikuspegi globala
izango du eskura. Europan dagoen tele-
bista satelite sitemarik handienari konek-
taturik dago eta 1000 telebista kanal
ikusi daitezke bertatik. Txina, India,
Amerika edonongoak. Nik gaur egin
dudan aukeraketa hau aldatzeko asmoa
dut, eta antolatzaileei esango diet aktua-
litatearekin loturiko kanalak jartzeko.
Adibidez uztailan nazioarteko arazoren
bat sortuz gero, arazoarekin loturiko
telebista kanal ezberdinak jarriko dira.
Ikuspuntu ezberdinak ikusleak bere
ondorioak atera ditzan. Mundu guztiko
telebistak puntu berdinean eta momen-
tu berean martxan. Mundu osora konek-
tatuta dagoen espazioa sortu dut. Soft-
ware baten bidez, satelitearen posizioa
adierazten duen proiekzioa dago, den-
bora errealean. Gaua noiz datorren ere
igarri daiteke.
Hau dena aldez aurretik pentsatua al
zeneukan?
Bai, bai, hori zen hasierako proiektua.
Ikusik proposamena jaso zuenean, sate-
liteen datuak jasotzeko aparatu ezberdi-
nak izateko aukera eman dit.

“mundu osora konektatuta dagoen
espazioa sortu dut”

izena ewen chardonnet adina 34 herr ia  quimper enpresa ikusi proiektuaren izena info structure
divergentesby xabieraizpurua

“Hasieran intere-
satuta egon ziren,
baina zaila izan da

interesa
mantentzea,

enpresak bere
zereginak baititu”

i g l u  b a t  l o r a t e g i a n
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Han ari zen lanean Luis buzo urdina
zeramaten teknikoekin. Ur bonbak
jartzen zebiltzan teknikariei azalpe-
nak emateari utzi gabe erantzun zizki-
gun galderak.
IK4 enpresarekin izan duzun harre-
mana nolakoa izan da?
Konplikatua da beraiekin lan egitea,
ikerketa eta garapenarekin egiten dute
lan, mikroteknologiarekin. Inertzia
handia daramatea lanean eta beren
prozesuak gelditzea asko kostatzen
zaie honelako proiektu artístiko bati
heltzeko. Baina harremana oso ona
izan da.
Ideia zeuk Malagatik ekarri zenuen
edo bertan sortu zaizu?
Hasieran enpresaren jarduerarekin
erlazio gehiago zeukan lan bat pentsa-
tu nuen, baina gero enpresarekiko
independenteagoa zen lan bati ekin
nion. Aukera gehiago ematen zizki-
dan ondo bukatzeko, lana beraien
gain baldin bazegoen ez bainekien oso
ondo zenbat denbora izango zuten
proiektuari eskaintzeko. Horregatik
erabaki nuen bide honi ekitea.
Zer aurkituko du zure lana ikustera
datorrenak?
Erakusketak dirauen bitartean dena
ondo badoa ur txorrotada bat joango
da farolaren muturreraino. Ura farola-
ra igoko da eta farola ura ikutzera jai-
tsiko da, horregatik dago farola okertu-
ta. Elementu eta materialen arteko
elkargune baten modukoa da. Argia
eta urarekin aldi berean lan egitea

berez arriskutsua da, baina hemen
elkarrekin jarri ditugu. Hartze elektri-
ko guzti-guztiak oso ondo estalita
daude eta ez dago arriskurik ezer txa-
rrik gertatzeko.
Lekua zeuk aukeratu zenuen?
Bai, Zumaiara etorri nintzen lehen
aldian ikusi nuen tokia eta asko gusta-
tu zitzaidan. Elkargune bat iruditu
zitzaidan, gerturatzen diren bikoteena,
jendearena eta baita naturako elemen-
tuena ere: lurra, airea eta ura bertan
baitaude. Horretaz gain zumaiar asko
bertara etortzen dira itsasoa nola dago-
en ikustera. Leku honi indarra ematea
pentsatu dut, elkartzearen kontzeptua
indartuz.
Zer hobetuko zenuke antolakun-
tzan?
Iraupena batez ere. Enpresak askoz
ere makalagoak dira artistak baino.
Beraiek aurrekontu handiagoak dituz-
te eta jende askorekin egiten dute lan,
erritmoa oso markatua dute. Gu artis-
tok ia beti bakarrik aritzen gara eta
horrek malgutasuna ematen digu, jar-
duera azkartu dezakegu behar baldin
bada. Artistak lanean azkarrago eta
malguago gara enpresak baino. Ez
gaude burokraziara ohituta.
Ur txorrotadaren sistema jendea
pasatakoan aktibatuko da.
Inpernupera datorren bisitariaren eta
piezaren harteko elkartzea nolabait ere
ur txorrotadarekin ospatzen da. Bisita-
riak ere zeregin aktiboa du hemen eta
piezak erreakzionatu egiten du

"artistak lanean azkarragoak eta 
malguagoak gara enpresak baino"

i z e n a  l u i s  b i s b e a d i n a  4 0 h e r r i a  m a l a g a e n p r e s a  i k 4 p r o i e k t u a r e n  i z e n a  b l i n d  d a t e
divergentesby xabieraizpurua

“Leku honi indarra
ematea pentsatu
dut, elkartzearen

kontzeptua
indartuz”

i n p e r n u p e k o  b e s a r k a d a
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Zeuk ere hartu al duzu piezaren
ekoizpenean?
Bai, hor ibili naiz saltsan. Pieza
batzuk kanpora eskatu genituen eta
beste batzuk bertan burutuak dira.
Adibidez Beasaingo institutuko ikas-
leekin ere jardun dugu lanean, oso
gustura jardun dute, ez zirelako arike-
ta normal bat egiten ari, beraientzako
ere zerbait berezia zen. Nik berez
beste proposamen bat egin nuen,
baina azkenean ez genuen burutu
denbora aldetik oso justu ibiliko gine-
lako. Garraio publiko batean sorturi-
ko elkargune baten ideia ekarri nuen
nik. Bilboko metroaren ikur diren
hiru uztai gorriak jarri ditugu egitura-
ren inguruan bagoi moduko bat sor-
tuaz. Bagoi bilduada, baina ingurura
irekia aldi berean.
CAF enpresarekin zer moduzko
harremana izan duzu?
Oso ona, geneukan denbora hilabete
eta erdi izan da eta oso harreman ona
izan dugu, piezak berak hitzegiten du.
Oso gertuko hizkuntzekin jardun
dugu, nik ere arkitektuekin egiten bai-
tut lan eta planoak ulertzeko orduan
ez dugu arazorik izan. Enpresa proze-
su batekin zerikusi handia duen
proiektua aurkeztu nuen.
Besteekin alderatuz artelan erabilga-
rria dela esan dezakegu.
Bai, noski. Nik ez nuen jarri nahi
ezertarako balio ez duen tramankulu-
tzar bat. Pieza honek badauka bere

karga kontzeptuala, baina aldi berean
ikuslearekin interaktuatu nahi du,
erabilgarria izan nahi du zerbaiterako.
Bilgune edo foroaren ideiarekin jar-
dun dut lanean, autobus edo bagoi
baten barruan beste hiritarrekin elkar-
bizitzen gara momentuoro. Foro kon-
tenporaneo baten islada da, ez baka-
rrik elkartzeko baita komunikatzeko
ere.
Garraiobideak hartu dituzu oinarri-
tzat beraz.
Bai, foro baten ideiaz gain mugimen-
duarena ere erakusten duelako. Gaur
egungo kulturak eta nortasunak eten-
gabeko mugimenduan daude, ez dira
gelditzen. Iadanik ez dugu hainbeste
kontutan hartzen ea eguzkian nondik
irteten den edo ea euririk egiten
duen, gure kultura ez dago espazio
jakin bati lotua. Kultura garaikidea
askoz ere elementu mugikorragoei
lotuagoa dagoela iruditzen zait. Mugi-
menduan dabilen bilgunea da hau.
Irakurgai dauden egunkariak egune-
ro aldatuko al dituzte?
Bai, noski, antolakuntzak egunero
aldatuko ditu egunkariak. Egunkariak
jartzearena elkargune bat sortzearen
ideitik dator, jendeak eseri, eguzkia
hartu eta egunkaria irakurtzeko auke-
ra izango zuen leku bat sortu nahi
nuen. Azkenean eduki politikoa ere
bada apur bat, ideia ezberdinen truke-
ari keinu bat egin nahi nion, eztabai-
dari, ideien mugimenduari.

“ez nuen jarri nahi ezertarako balio ez
duen tramankulutzar bat”

i z e n a  j u a n  c a r l o s  r o b l e s  a d i n a  4 3  h e r r i a  s e v i l l a  e n p r e s a c a f  p r o i e k t u a r e n  i z e n a f o r o
divergentesby xabieraizpurua

“Foro kontenpo-
raneo baten islada

da, ez bakarrik
elkartzeko baita

komunikatzeko ere”

B a g o i  b a t  u z t a i  g o r r i z
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S. Bartolome parrokiko erretaula
nagusian dago Kristo gurutzean
irudia.

Ez da erraza jakitea noizkoa den
eta nondik nora ailegatu den
Oikiako elizara irudi hau. Dakigun
gauza bakarra da, ez dela
erretaularen parte, lehen beste toki
batean zegoelako eta elizaren
azkeneko birmoldaketan jarri zutela
gaur egun dagoen tokian, aldare
nagusiaren gainean.

Irudia ondo begiratuta konturatuko
gara besoak moztuta dituela edo
mozketa baten arrastoa daukala
sorbalda eta besoen artean.
Aspaldiko ohitura zen aste santuko
erritoetan Kristoren pasioa
eszenifikatzea eta gurutzetik jaistea
hil kutxan sartzeko ostegun santuan,
gero hilobira eramateko prozesioan.
Horregatik badirudi Kristo hau ere
horrelakoetan erabili zutela.

Hala ere, irudi zaharra dela dirudi.
XIV eta XV mendetan gotikoaren
etorrerarekin, kristautasun
sentikorragoa eta dramatikoagoa
zabaldu zen Europa guztian.
Sentimenduetara zuzenean jo nahi
zuen elizaren dotrina berriak,

gurutzean iltzatutako Kristoren
irudiak sufrimenduaren eredu
bihurtu zituen. Kristok pasioan
sufritu zuena ikusi eta sentitu behar
zuen kristauak. Horregatik arteak
behar berri horietara erantzun behar
izan zuen irudi gogor eta
dramatikoen bidez. Berehala
zabaldu ziren Europa guztian, Kristo
gurutzean sufritzen irudikatzen
zuten egurrezko irudiak, Kalbarioak

izena duten Kristo gurutzean Maria
eta S. Joanen artean (Askizukoa
adibidez) eta Pietatearen irudiak
(semea hilda sostengatzen duen
amaren mina).

Oikiako irudiak hau guztiaren
jarraipena bada ere, zerbait
beranduagokoa ematen du.
Iparraldeko ereduak jarraitzen ditu,
batez ere Flandes inguruan egiten
ziren Kristoren irudienak, baina
zuzenago eredu horiek jarraituta XV.
mendearen bukaeran eta XVI.
mendearen hasieran Iberiar
Penintsulan egiten zirenak.
Gorputzaren anatomia ihar
xamarrak, besoak ia horizontalean,
bi hankak oso zuzenak ia paraleloan,
zapia angelutsua eta arrantzazko
koroa trentza moduan garai hartako
kristoren antza handia du.

Gaiaren gogortasunak formaren
gogortasunarekin bat egiten du
guztia baita angelu zuzenen bidez
egindakoa: lehen aipatutako zapi
zuria, baina baita ile luzea eta
bizarra. Beraz, gure aurrekoen
bihotzak ikutzeko ondo pentsatutako
irudi erlijiosoa da Oikiako elizan
gordetzen dena.

kultura

Oik iako  K r i s toa
ISMAEL MANTEROLA

z u m a i a k o  a r t e  e z  h o r r e n  e z a g u n a
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JUSTA
taberna

Erribera kalea, 20

eguneroko bazkariak

Juan Belmonte, 6

Basadi, 12 behea Tel. 943 861018

Larunbata 17 OLARRU EGUNA
Ostirala 23an: Aita Marin

22.00etan, Ballet Internacional
del Principado de Moldavia.

Osteguna 6 ZINE FORUM SAIOA
Carta a una mujer desconocida

Igandea 9 KOTXERIK GABEKO
EGUNA 

Haurrentzat parkea, lehiaketa,
bizikleta martxa, kale musika,
haur festa. 

Urriaren 16a Haur antzerkia 
"TRAMANKULUAK" 
Urriaren 14a 22.00etan TXALO "El

hombre de los dados" 
Azaroaren 20a Haur antzerkia

12.00etan HANSEL ETA
GRETTEL – Haur Opera 

Abenduaren 16a 22.00etan
KANPINGAGS "Shakespeare
Osoa" 

Abenduaren 18a Haur antzerkia
HIRU TXERRIKUMEAK 

Irailaren22tik urriaren 12ra 
Txiki Keixeta – ARTADIKO

TAILERRA 

YOGA, TAI CHI, KOMIKIA,
PINTURA TAILERRA, ...
Informazioa kultur etxean.- 

IKASTAROAK

ERAKUSKETAKANTZERKIA

URRIA

IRAILA

agenda

tresna digi
internet
scanner

amaiako plaza, 2
Tel. 943 143278

Keixetaren
erakusketa
Zenbait urtetan
Zumaian bere lanak
erakutsi gabe egon
ondoren, Keixetak
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du Oxford aretoan.
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egindako lanak
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Estazioko kalea Tel. 943 86 02 01

Auto-konponketak



◗ 9.00etan DIANA txistulariekin.
◗ 10.00etan egunaren hasiera ofiziala: ALGORRI Ezagutza Etxean ate

irekiak. "Euskal Kostaldea" erakusketaren zabaltzea, akuarioak...
Goizeko 10etatik 13.30era eta arratsaldeko 16.00etatik 19.30etara.

◗ 11.00etan bertako geologoaren eskutik flyschera bisita gidatua.
◗ Goiz partean Argazki Rallya. Izen ematea Inda Mendi Elkartean

8.30etik 9.30era.
◗ 10.00etatik 13:00etara Gernikako parkean haurrentzat ITSASO

TAILERRA. (arrantza jolasak, puzgarriak...)
◗ 11.00etatik 14.00etara Eusebio Gurrutxaga plazan, Elikagaien

azokatxoa eta hauek dastatzeko
aukera.

◗ 11.15ean  hamaiketakoa Pulpo elkartean olarru harrapatzaile
jubilatuentzat. 

◗ 12.00etan  SUGARRI txarangaren kalejirak
◗ 12.00etatik 13.00 era Zumaiako tabernarien  eskutik olarrua dohainik

tabernetan.
◗ Eguerdian zehar, sukaldariak lanean frontoi txikian: OLARRU-PATATA

LEHIAKETA, herriko elkarte gastronomikoen artean (10etatik -
13.30era).

◗ 12.30ean BEHEKO PLAZA ABESBATZAren saioak herrian zehar.
◗ Eguerdian  trikitilariak herrian zehar.
◗ 13.00ean Olarru Zopa dastagai Erribera Kalean
◗ 14.00etan OLARRU-PATATA LEHIAKETAren EPAIA eta

SARIBANAKETA
Jarraian Bazkari Herrikoia.

◗ 17.00etan eta 18.00etan, bisita gidatua txalupan Algorrin zehar.
Irteera Algorri Ezagutza Etxetik.

◗ 18.30ean Folklore jaialdia, Galizia eta Euskal Herriko dantzariekin,
Eusebio Gurrutxaga plazan.

◗ 18.30etik aurrera Erribera kaleko txosnetan olarru brotxetak eta
sagardoa.

◗ 19.00etan KADUN KARAMA perkusio taldea kalean zehar.
◗ Ordu berean, SUGARRI txarangaren saio berriak.
◗ 22.30ean berbena plazan, LAIOTZ taldearekin.


