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Itsas hondoa 
eskura

BALEIKE

Lehen aldiz, itsas hondoa nolakoa 
den jakin dezakegu Aztik osatu duen 
mapa zehatzari esker. Zientzialari, 
arrantzale eta urpekarien ikuspuntua 
jakin nahi izan dugu.
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Euskarazko hedabideen historia jarraitu 

duenak, badaki azken 30 urteetako aba-

roan egin dela biderik emankorrena. eta 

badaki denbora horretan emandako aurre-

rapausoa itzela dela. Gaur egun 400.000tik 

gora biztanlek kontsumitzen ditu euskaraz-

ko hedabideak, 2008ko eusko Jaurlaritza-

ren ikerketa baten arabera.

komunikazioa da gure ardatza, ingura-

tzen gaituen mundua nola ikusten dugun 

kontatzea, ikusmolde eta euskarri anitzez. 

elkarren lehian eta elkarren osagarri. hori 

da lokaletik globalera egiten dugun ekarpen 

nagusia, hizkuntza, euskaraz egiten dugu-

na. harro gaude egindako bide horrekin, 

pozik egiten dugunarekin, euskal kulturaren 

isla eta hauspo gara, eta gure euskaltasu-

netik munduaren ikuskera ugari eskaintzen 

ditugu. albistea eta informazioaren haritik, 

entretenimendutik, gertukotik, sakonetik, 

zientziatik...

Baina ez da nahiko, ibilbide horretan 

sakondu behar dugu, orain artekoa hobe-

tuz eta zabalduz. hiztun komunitateak bere 

burua euskaraz islatua ikusteko eskubideaz 

ari gara, beharraz, nahiaz. edozelako gizar-

te modernoren orainean, edozein kulturaren 

geroan, giltzarri da hedabideen zeregina. 

ez da hau ukatuko duenik eta hala ebaz-

ten da behin eta berriz erakunde publiko eta 

alderdi politiko gehienen euskarari buruzko 

gogoeta eta plan estrategikoetan. Printzipio 

eta helburutan letra larriz aitortzen dute ga-

rrantzi hori, baina sostengu ekonomikoan 

ez, ez behintzat hedabide ez publikoei da-

gokienez.

ezagun da eae, Nafarroa eta ipar eus-

kal herrian oso egoera desberdinak bizi di-

rela: Nafarroan eta iparraldean erakundeen 

sostengua hutsala da; eaen oso bestela-

koa da, baina ez da nahikoa, aurrean di-

tugun erronkei begira eusteko adinakoa ez 

bederen.

euskarazko hedabideok ohituta gaude 

zailtasunean jarduten, gure hizkuntzaren 

izaera ez normalizatuak horretara bultza-

tzen gaitu, eta agian horrek ere laguntzen 

digu bizi dugun krisiari aurre egiten. Baina 

egoera gorria da eta hainbatetan larria. he-

dabide ugari ari dira ixten munduan, heda-

bide historikoak, ospetsuak, gureen aldean 

handi eta indartsuak... eta guk ere enbata-

ren erdian dihardugu. Publizitatea behera, 

salmentak ere bai, diru-laguntzak urritzeko 

joeran... Noiz arte eutsi ahal izango diogu?

Bankuen, autoen, altzari eta elektratres-

nen salbamendu garaian, guk ere sostengu 

sendoagoa aldarrikatzen dugu. Maiz aurpe-

giratu zaigu diru publikotik bizi garela, bai 

euskal kultura, bai euskarazko hedabideak, 

konplexua sortzeraino ere bai agian. Orain, 

ostera, inoiz baino argiago ikusten da nola 

giltzarritzat jotzen diren esparru eta proiek-

tuetan, erakunde publikoek dirutzak bidera-

tzen dituzten, izan hauek eremu publiko edo 

pribatukoak.

eta ekonomikoki ere sektore garrantzi-

tsua da euskarazko hedabide ez publikoe-

na: 600 langiletik gora ari gara bertan, hilero 

soldata etxera eramanez eta euskal gizar-

tearen aberastasunean gure alea jarriz.

azken 30 urteetan ibilbide oparoa egin 

dugu, baina bada ordua beste jauzi bat 

emateko. Gure konpromisoa hemen dago, 

egunerokoan ikusgai. eta instituzioen kon-

promiso sendoagoa ere egunerokoan ikusi 

nahi dugu. herri erakunde publikoen sos-

tengu eta babes handiagoa aldarrikatzera 

gatoz.

Gure gizartearen garapena ezin delako 

porlana eta azpiegitura handien garapena-

ri lotu. adibidez, euskal Y tren proiektuaren 

kilometro bakar batek, erakunde publikoe-

tatik euskarazko hedabide ez publiko guz-

tietara lau urtetan bideratzen dena balio 

du. errepide, trenbide edo eraikuntza han-

dien zati txiki batek gure etorkizuna berma 

dezake. euskarazko komunikazioak merezi 

du tamainako apustua eta euskal kulturak 

ere bai.

Euskarazko hedabideak, 
beste jauzi baterako ordua

Baleikek eta euskarazko beste 77 hedabidek argitaratutako editoriala
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Entzun ditu baserritarrak kopla doinuak, eta zabaldu 
ditu baserriko ateak. Lagun taldea dauka parez pare, 
soinu, pandero eta dultzainaz hornituta. Musikari hitzak 
jartzen hasi dira koplariak. Ezagutu du haietako bat 
baserritarrak, aspaldian urtero azaltzen zaiolako.  
Baxakarte da. 

“Santu gutxi ibiltzen 
gara eskean”

Makulu eta guzti, baina 
aurten ere bai?
Bai, bueltaren bat egingo 
dut. 

Koplari?
Bai, bai. Eztarritik ondo 
nago, hanketan daukat 
hutsa.

Aurten koplak dioena 
errespetatu duzue, eta 
Santa Ageda bezperan 
atera zarete. 
Bai. Beti ezin izaten da, jen-
dea lanean delako. Batzuek 
protesta egiten dute bezpe-
ran joaten ez bagara, baina 
zer da hobea, ezer ez egitea 
eta ohitura galtzea? Nik 
nahiago joatea, nahiz eta 
beti bezperarekin ez tokatu. 

Zenbat urtean oles egi-
ten?
Asko, asko. Umetatik hasi-
ta... Ia urtero.

Santa Ageda, santaes-
kean... bada san ugari.
Bai, baina santu gutxi ibil-
tzen gara [barrezka].

Ba al duzu Santa Ageda-
ren berririk?

Bularrak-eta ebaki zizkiote-
la badakit. Zerbait entzun 
izan genuen gaztetan, orain 
kontu horiek bukatuta ba-
daude ere. 

Koplak ere badio: “Santa 
Ageda bezpera dugu, 
Euskal Herriko eguna”. 
Erlijio kutsuaz gain, bes-
te esanahirik ere ba al du 
ohitura honek?
Ez dakit horixe. Martiri 
kontuak eta aipatzen di-
renez, erlijioari lotutako 
ohitura izango da. Ez dakit 
aurreko ohitura den, erlijioa 
bera ere nahikoa zaharra 

da-eta guretzat. Guk, behin-
tzat, erlijioari lotuta ikasi 
genuen. Bizpahiru lagun 
akolito bezala ateratzen 
ginen Artaditik, baserriz 
baserri joateko, diru pixka 
bat biltzeko. Koplari bat 
izaten zen orduan, eta bes-
teak kantari. Horrela hasi 
ginen gu. 

Koplari ibiltzeaz aparte, 
Zumaiako taldean anto-
latzaile ere ibiltzen zara. 
Zer lan egiten dituzu?
Baten batek ibili behar iza-
ten du eta... Jon Maiarekin, 
Joanito Dorronsororekin 
eta hauekin egoten naiz 
lehendabizi. Musika tres-
naren kontuak ere lotzen 
ditut; iaz, adibidez, okurritu 
zitzaidan dultzaina ere 
ekarri behar genuela, doinu 
egokia delako urrutira en-
tzuteko. Aurten ere etorriko 
da dultzaineroa. Musika al-
detik osatuta gaude, bai. 

Zer eskatu behar duzu 
aurten?
Ez gara dirua biltzera 
joaten. Santaeskea da ate 
ondora joan, eta errespetuz 
kantatzea. Ondo esan behar 

dira gauzak, eta etxean bila-
tzen ditugun denei kantatu 
behar izaten zaie. 

Gertatu al zaizu zerbait 
eskatu eta ez ematea ba-
serrikoek?
Bai, bai. Iaz, hamazazpi 
lagun bildu ginen, eta ha-
mazortzi arrautza eskatu 
nituen baserri batean. Ate-
rik ere ez ziguten ireki. Ez 
zuten arrautzarik edukiko. 
Ez da ohikoa izaten, ondo 
hartzen gaituzte-eta leku 
guztietan. Askizukoa es-
peziala izaten da, adibidez, 
hango txakolina apartekoa 
da. 

Ibilbide bera egiten al 
duzue beti?
Bai. Askizuko jira egiten 
dugu goizean, nonbait baz-
kari pasa egin, eta arratsal-
dean Xarrondo aldera-eta 
jotzen dugu, Elorriaga 
ingurura. Gero, Zumaiako 
kaleetara etortzen gara, 
jendeari gure ohitura era-
kustera. 

Egunari gaua kateatzen 
ere amorratuak omen 
zarete. 

testua: aItor manteroLa   argaZkIak: gorka ZaBaLeta 



Bueno, bai. Partidua motza 
bada, badakigu luzatzen. 

Zenbat lagun biltzen 
zarete?
Hamabi-hamahiru lagun 
biltzen gara, hamazazpira 
bitartean. Behar du horren-
beste, presentzia behar de-
lako ate aurrean azaltzeko. 

Lehen jende gehiago ibil-
tzen al zineten?
Bai. Guk geuk jai hartzen 
genuen lantegian egun 
horretan. Lehen beti otsai-
laren 4an ateratzen ginen. 
Zumaian bi talde ere atera 
izan ginen: batzuek Oikia 
aldera jo zuten, eta besteak 

kalean eta Itziar inguruan 
ibili ziren. Oikiarrekin ere 
bat egin izan dugu. Esaten 
diegu iluntzean Zumaiara 
etortzeko, jende gehiago 
biltze aldera, eta etortzen 
dira. 

Zer esanahi dauka zure-
tzat egun horretan kanta-
ri ibiltzeak?
Bueno, ohiturari jarraipena 
ematea da. Txarrik ez duen 
ohitura da, nahiz eta eskera 
joan [barrezka]. Euskal He-
rriko kultura da. 

Abisua ematen al die-
zue baserritarrei bertara 
zoaztela?
Ez, ez. Baserritarrentzat 
txarrena da ez dakitela zer 
egunetan azalduko garen: 
oraintxe ostiralean, hu-
rrengoan asteazkenean... 
Alferrik zain egoten dira 
batzuetan. 

Jan-edana ez zaizue falta 
izaten.
Ez, ez. Jateko nahikoa eta 
edateko gehiegi. Odolkiak, 
haragi egosia eta halakoak 
goizean, eta gozo gauzak 
bazkalondoan. 
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“santaeskea 
da ate ondora 
joan, eta 
errespetuz 
kantatzea”

Santaeskeko urte bat: bat daukat gogoan, 
eta ez onagatik, gainera. Oso gaizki ibili 
nintzen. Urrestillan izan zen, koplari eraman 
ninduten, eta hogeita lau orduz aritu nintzen, 
goizeko zazpietatik hurrengo eguneko goizeko 
zazpietara. Zisko eginda bukatu nuen, eztarritik 
eta leku guztietatik! Urola zaharrean bueltatu 
nintzen, balantzaka, dinbili-danbala. 

Kopla kantari bat: askorekin ibili naiz. Ate 
ondoan oso bertsolari ona iaioa ez izatea 
gertatzen da. Badu bere xarma. Jon Maia oso 
ona da. Beste batzuek oso bertso teknikoak 
botatzen dituzte, eta beste zerbait behar da ate 
ondoan, jendearekin sartu behar da. Eskaleen 
egoera da azken batean. Aittola ere egokia zen, 
baita Patxi Etxeberria ere. Lehengoak oraingoak 
baino hobeto moldatzen ziren. 

Jan-edanik estimatuena: txakolina. Eta 
jatekoetan, dena da gozoa. 

Urtero eskatzen ari zaren zerbait: ezer 
berezirik ez. Urtea ondo pasatzeko, eta 
lotsagabe asko datozkiela ate ondora, eta 
horrelakoak. 

Eutsiko al diogu ohiturari?
Ez dakit. Uste nuen baietz, baina moteldu egin 
delakoan nago. Zumaian jaitsita dago, behintzat. 
Gazteek ez dute parte hartzeko aukerarik, eta 
gogoa ere ez dakit. Eutsi beharko litzaioke. 

Jaioteguna: 1940ko maiatzaren 24an. 
Jaioterria: Zumaia.
Lanbidea: orain jubilatuta 
dago, eta lehen, 
txofertzan ibilia. 
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Hilaren bian Kandelario
bostean Santa Ageda
usadioa galdu ez dadin
kantari gatoz atera

4.
Koplatzen ziran ate aurrera
agertzen ziraden danak
nola nagusi, etxekoandre,
galai gazte eta damak

1.
Otsailaren lauean ginen
Santa Eskean atera
Siziliako martiriaren
izenean kantatzera

5.
Aranotikan Amezketara
ta handik Alikantera
nolako “martxa” ibili gendun
hortik kontuak atera

2.
Askizurantza goizean goizo
taldea ginen abitu
soinu txiki ta dultzainarekin
nahi baziguten aditu

6.
Bazkalondoren ingurutako
baserritara bixita
Xarrondotikan Endañetara
Pikote eta Andika

3.
Baserri batetikan bestera 
hura zen goiz atsegina!
Eta eztarria gozatutzeko
ardoa ta txakolina

7.
Arratsaldea igaro gendun 
denok giro apartean
Santa Agedak bildu gaitzala
berriz datorren urtean

Santa Ageda bezpera degu
Orrua aldizkarian 1989an emandako sortatik hartutako kopla batzuk
doinua: “dios te salbe ongi etorri”

manu GARATE
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Iruermita, sanloentertza, sanantonbarrua, 
Pikea... mapetan ageri ez diren lekuen izenak 
dira, itsasoan orientatzeko arrantzaleek 
mendez mende ikasi dituzten lehorreko 
markak. Itsasoan dena ur, ezin tokirik bereiztu, 
ezin maparik osatu. gaur arte: teknologia 
lagun, itsas hondoaren mapa zehatza 
osatu du aztik, eta urak ezkutatzen zituen 
sekretuak agerian utzi ditu. 

maPetan 
agertZen 
   eZ Zen 
         mundua

testua: gorka ZaBaLeta
argaZkIak: JaVIer CarBaLLo eta gorka ZaBaLeta
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+Gizakia gizaki denetik, mapak marrazten ditugu, lekuei ize-
nak ematen dizkiegu, inguruan daukaguna ezagutu eta men-
peratzeko. Ibaiak, mendiak, basoak, herriak, bideak, hondar-
tzak, portuak, mugak… Intereseko guztia kokatzen dugu 
mapetan. Horregatik dira hain baliotsuak. Lurralde berrien 
konkistan, mapa zehatzena da baliabiderik eraginkorrena. 
Eta inguru berriak ezagutu eta menperatu ahala, munduaren 
mapa osatzen joan gara, eta bazter ezkutuena ere eskura jarri 
dugu.

Itsasoak lurralde ezezagunetara eraman gaitu iraganean, baina 
ezer gutxi dakigu azpian gordetzen duenaz. Gurea bezalako 
herri arrantzaleek ikasi dute, mendez mende arrainen peski-
zan, itsas hondoaren nolakotasuna urazaletik interpretatzen. 
Baina itsasoa dena ur, ezin tokirik bereiztu, ezin maparik 

osatu. Lehorreko markak baliatu dituzte gure arrantzaleek 
arrantza-tokiak oroimenean gordetzeko: Iruermita, Andika-
raerresta, Santelmoertza… Mapetan ez dituzu aurkituko. 

Eta urpekariak, urazalaren azpian gordetzen diren sekretuak 
bertatik bertara ikusteko irrikaz murgiltzen dira, baina hain 
da zabala itsasoa, hain zaigu arrotza…

Bada, zientziaren eskutik etorri da berrikuntza, beste behin. 
Itsas hondora begiratzeko leiho bat zabaldu berri dute zien-
tzialariek: euskal kostaldeko itsas hondoaren mapa osatu du 
Aztik, tartean Zumaiari dagokion zatiarena. Kostatik ehun 
metroko sakoneraraino, metroz metro, zehaztasun ikaraga-
rriarekin. Itsaspeko munduaren lehen mapa. Balioko al du 
guk gehiago maitatzeko…



10  B a L e I k e  2 0 1 1  ot s a I L a

Aztiko Ozeanografia saileko buru da Adolfo Uriarte. Kosta-
ko herrietan hain estimatuak diren itsas mareen taulak ditu 
bulegoko mahaiaren gainean, bisitarientzat opari. Gu, ordea, 
itsasbeherarik baxuenean ere urazpian ezkutatzen denaz gal-
dezka joan gatzaizkio: Aztik osatu berri duen itsas hondoa-
ren mapaz. “Orain arte ezezaguna zitzaigun lurralde baten 
mapa daukagu orain esku artean; estreinakoz, itsas hondoan 
dagoena ikus dezakegu”, bota du elkarrizketa hasi bezain 
pronto.

“Lan honek informazio asko eman digu”, jarraitu du. 
“Batetik, itsas hondoko erliebea nolakoa den ikusi ahal izan 
dugu, zehaztasun handiz. Lurraren bilakaera ikertzen dute-
nentzat leku ezin aproposagoa da itsas hondoa. Kontuan 
hartu lehorrean normalean haitzak lur geruza batez estalita 
egoten direla. Zumaiako labarretako kasua salbuespena da. 
Bada, itsas hondoan, eta zehazki Zumaiako marearteko za-
balgunearen segidan, haitza erabat garbi ageri da olatuen la-
nari esker, eta oso ondo ikus daitezke geruzen tolesdurak eta 
haitzak jasandako bestelako prozesuak. Geologoentzat leku 
paregabea da”.

Eta hauxe da itsas hondoan egin duten aurkikuntza dei-
garrienetakoa: gaur egungo ibai nagusienen antzinako ubi-
deen arrastoa. “Kontuan hartu behar da duela 20.000 urte 
itsasoaren maila ehun metro beherago zegoela. Kosta lerroa 
sei, zazpi edo zortzi kilometro urrunago zegoen, itsasorantz; 
horrek esan nahi du ibaiak ere kilometro batzuk aurrerago 
itsasoratzen zirela, eta horren lekuko dira itsas hondoan 
aurkitu ditugun antzinako ubideen arrastoak”. Paleokanalak 
deitzen zaie. “Esate baterako, Urumea ibaiaren paleokanala 
Santa Klara uhartearen aurrean dago, lehen ibaia Kontxako 
badiatik itsasoratzen zelako”.

Aztiren mapan oso ondo ikusten da Urola ibaiaren paleo-
kanala, gaur egungo bokalearen aurrean, pixka bat mende-

baldera. “Urola ibaiak duela 
20.000 urte utzitako arrastoa 
ikus daiteke itsas hondoan, 
gutxienez 70 metroko sako-
neraraino”. Eta bada bitxike-
ria bat ibai nagusi gehienetan 
errepikatzen dena, baita Uro-
laren kasuan ere: “Une jakin 
batean, mugimendu tektoniko 
baten ondorioz, hondoa ekial-
detik pixka bat altxa egin zen, 
eta, inklinazioaren ondorioz, 
ibai gehienek bigarren ubide 
bat sortu zuten jatorrizkoaren 
mendebaldera. Bigarren pa-

leokanal hori ere ederki ikus daiteke Urola ibaiaren kasuan”. 
Mugimendu hori noiz gertatu zen zehazteke dago oraindik, 
eta ondorioz ezin oraindik ziurtatu zerk eragin zuen.

Urolaren paleokanalez gain, antzinako beste ubide txi-
kiago batzuk ere garbi ikusten dira Zumaia aurreko itsas 
hondoan. Andikaraerrekak, Oristoerrekak edota Galarretae-
rrekak utzitakoak izan daitezke, lasai asko. “Haiek ere gaur 
baino askoz aurrerago itsasoratzen ziren. Erreka hauek gaur 
egun amildegitik jauzi egin behar izaten dute bidaiaren azken 
urratsean: higatze lanetan itsasoa azkarragoa izan den seina-
le. Pentsa: azken 20.000 urteotan itsasoak sei edo zazpi kilo-
metro jan dizkio lurrari. Gure arbasoak Ekaingo kobazuloan 
bizi ziren garaietan, kostaldea askoz urrutirago zegoen”.

Ibaiek duela milaka urte utzitako arrastoez gain, gaur 
egun itsasoaren azpian dauden antzinako marearteko zabal-
guneak aurkitu dituzte. “Gaur egun Algorritik Deba aldera 
ikus ditzakegun brankada horiek segida oso luzea dute ur 
azpian, eta, gainera, tarteka koska bat ageri da: garai batean 

“kontuan 
hartu behar da 
duela 20.000 
urte itsasoaren 
maila ehun 
metro 
beherago 
zegoela”
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“uroLa IBaIaren 
antZInako uBIdea 
Ikus daIteke Itsas 
hondoan”

adoLfo URIARTE    aZtIko oZeanografoa

hiru urteko lanaren emaitza da aztik osatu duen euskal kostaldeko itsas 
hondoaren mapa. Besteak beste, duela milaka urte urola ibaia kilometro batzuk 
kanpoalderago itsasoratzen zela ikus daiteke, itsas hondoan baitago antzinako 
ubidearen arrastoa.
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JaVIer CarBaLLo

 uroLArEn pALEoKAnALAK 
Alboko mapan goitik behera ikusten den arrasto luze eta 
lodiena Urola ibaiarena da.  Ezkerrean bigarren kanal bat 
osatu zuen. Ezkerrerago ikusten diren arrasto txikiagoak, 
errekenak dira. 

Itsas hondoa eskaneatzen
Europatik jasotako eskaera baten 
ondorioz heldu zion Aztik eus-
kal kostaldeko itsas hondoaren 
kartografia zehatza osatzeko 
proiektuari. Europako Habitats 
zuzentarauak dio herrialde ba-
koitzak bere itsas naturgune ga-
rrantzitsuenak identifikatu behar 
dituela, gero babesa eman ahal 
izateko. “Azken finean, naturgune 
garrantzitsuenak zein diren era-
bakitzeko aurrena ingurua bera 
ezagutu eta definitu behar da: itsas 
hondoaren erliebea, haitza edo 
hondarra ote dagoen…”, azaldu 
du Uriartek. “Hori egin daiteke 
bideo kamera batekin urazpira 
sartuta, baina mapa bat egiteko ez 
da sistema egokia. Itsasontzietako 
zundek normalean seinale bakarra 
emititzen dute sakonera neurtze-
ko. Guk aldi bakoitzeko 256 sei-
nale bidal ditzakeen zunda berezi 
bat erabili dugu itsas hondoaren 
mapa osatzeko. Puntu bakoitzaren 
sakoneraz gain –erliebearen ma-
rrazkia lortzeko–, hondoa nolakoa 
den ere esaten digu: haitza den, 
hondarra, harriak, oldia ote da-
goen…”.

Hiru urte behar izan dituzte Biz-
kaiko Cobarongo mugatik Bida-
soa ibairainoko kosta lerroaren 
itsaspeko mapa osatzeko, ehun 
metroko sakoneraraino. “Itsa-
soan ehun bat egun egin ditugu 
itsasontziarekin aurrera eta atze-
ra itsas hondoa eskaneatzen. Datu 
fidagarriak lortzeko, itsaso bare 
samarra behar genuen –metro 
eta erdiko olatutik behera–, eta 
hori gutxitan izaten dugu inguru 
hauetan. Baina azkenean zehaz-
tasun handiko informazioa lortu 
dugu: itsas hondoaren metro 
karratu bakoitzeko zundaren 
seinale bat daukagu gutxienez; 
baina sakonera txikiko guneetan, 
25 seinalek emandako infor-
mazioa ere lortu dugu metro 
karratu bakoitzeko”. Penintsula 
osoan ez omen dago horrelako 
zehaztasuna eskaintzen duen 
beste lanik. “Espainiako Itsas 
Idazkaritzarekin hitzarmena si-
natu dugu mapa hau 200 metro 
arteko sakoneraraino osatzeko, 
eta jadanik horretan ari gara. 
Espero dugu datorren urterako 
amaitzea”.
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“mundu 
berri bat 
deskubritzea 
bezala izan 
da. hondoan 
dagoena 
ikusten hasi 
gara”

hor amildegia egon zen seinale”. Izan ere, azken 20.000 
urte hauetan itsasoaren maila ez da beti abiadura berean 
igo. Itsasoa urtetik urtera proportzio berean igotzen bada, 
orduan haitzean eragingo duen higadura beti neurri bere-
koa izango da, eta zuzengune bat sortuko da. Baina itsasoa-
ren maila ohi baino azkarrago igotzen hasten bada, orduan 
koska bat sortuko da haitzean”. Aztik egindako lanari esker, 
lau edo bost eskailera maila aurkitu dituzte gaur egun ur 
azpian dauden brankadetan, antzinako lauzpabost labarren 
arrastoak. “Horrek esan nahi azken 20.000 urte hauetan 
itsasoaren maila ohi baino azkarrago igo dela lauzpabost 
aldiz. Oraindik ez dakigu kolpe horiek noiz gertatu ziren, 
datak zehazteko daude”. 

Horiek dira Zumaia inguruko itsas hondoan aurkitu di-
tuzten arrasto interesgarrienak. Baina Marianton puntaren 
aurrean bada oraindik azalpenik ez duen egitura bitxi bat: 
“Brankada horietan badago egituraren bat nahikoa bitxia. 
Oraindik aztertu egin behar dugu naturala ote den edo ez. 
Brandakaren lerroan bat-batean hutsune moduko bat ikusten 
da, lauki formarekin. Barruan hiru haitz punta nabarmentzen 
dira hondar artetik. Ziurrenik, higaduraren ondorioz sortu da 
forma bitxi hori, baina aztertzea merezi du”.

Jasotako informazio guztia aztertzen ari dira pixkanaka. 
Uriartek aitortzen du dena egiten zaiela deigarri. “Mundu be-
rri bat deskubritzea bezala izan da. Hondoan dagoena ikus-
ten hasi gara. Onerako zein txarrerako, itsas hondoa ez dugu 
ikusi orain arte, eta askotan zabortegi modura erabili dugu. 
Lan honetan oso garbi ikusten dira hondakinak isurtzeko 
erabili izan diren guneak (Bilboko portua, Jaizkibel…). Hori 
dena oso ondo ikusten da. Hozkailuak ere ikusi ditugu...”.

Erabilerak
Itsas hondoa nolakoa den ezagutzeko aukera eskaintzeaz 

gain, mapak beste hamaika erabilera izan ditzake. “Zertarako 
erabil daitekeen mapa hori? Edozertarako. Hasteko, interese-
ko naturguneak marraztu ahal izateko oinarrizko kartografia 
lortu dugu. Dagoeneko horretan ari gara, leku bakoitzean 

zer espezie bizi diren zehaz-
ten. Ikusi beharko dugu non 
dagoen bioaniztasun handiena, 
zeintzuk diren ondoen kon-
tserbatu direnak eta zeintzuk 
merezi duten berreskuratzea. 
Badakigu itsasoan leku batzuk 
besteak baino produktiboa-
goak direla. Esate baterako, 
gelidium oldiz osatutako zelaiak 
oso aberatsak dira, arrainku-
meen babesleku direlako, eta 
espezie askorentzat janari toki 
aproposak. Badakigu gune ho-
riek babestu egin behar direla”. 

Europako Habitats zuzentarauak itsas hondoko naturguneak 
identifikatzeko eskatzen duelako jarri zuten martxan proiek-
tua, hain zuzen ere. 

“Hortik aurrera, mila erabilera izan ditzakete mapa 
hauek. Adibidez, azpiegituretarako kokaleku egokiena aur-
kitzeko: ur zikinak itsasora botatzeko urazpiko hustubideak, 
gasa ustiatzeko plataformak, haize-errotak, olatuen energia 
baliatzeko azpiegiturak… Surflariek badakite, olatu berbera 
izanik ere, ezberdin lehertzen dela han edo hemen, hon-
doaren arabera. Beraz, olatuen energia baliatu nahi badugu 
argindarra sortzeko, ezinbestekoa zaigu jakitea non sortzen 
den energia gehien. Azken finean, edozer erabakitzeko itsas 
hondoaren nolakotasuna ezagutu behar da”.

Arrantzarako ere oso baliagarria izango dela uste du 
Uriartek, “orain informazio askoz zehatzagoa izango baitu-
te”. Erreskateetarako ere bai. “Adibidez, gure mapak aztertu 
zituzten Motxo harraldetik itsasora ateratzeko leku aproposik 
ba ote zegoen ikusteko. Itsasoan hondoratutako itsasontzi 
zaharren kokaleku zehatzak ere lortu ditugu lan honi esker. 
Gure itsas hondoan dagoen ondarea izugarria da. Azken 
finean, gaur egun haurdunaldietan egiten diren zehaztasun 
handiko ekografia moduko bat egin diogu itsas hondoari”.
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 MApAK ArGITArATZEn
Oraingoz Donostiako eta Bilboko itsas hondoaren mapak argitaratu ditu 
Aztik. Hurrengoa zein izango den erabakitzeko, boto sistema jarri dute 
martxan www.azti.es webgunean. Oraingoz Hondarribiak dauka boto 
gehien.

Zientzialariek diote klima aldaketaren eraginez kontinentee-
tako izotza urtzen ari dela eta, ondorioz, itsasoaren maila 
ohi baino azkarrago igoko dela. Zenbait kalkuluren arabera, 
mende amaierarako metro bat ere egin dezake gora. Hori 
horrela gertatzen bada, garbi dago kostaldean dauden herri 
guztiak, Zumaia barne, arazo larri baten aurrean daudela. 
Arazoari aurre nola egin aztertzen ari dira Aztin.

“Esan dugu azken 20.000 urteetan inguru hauetan bizi 
izan direnek ezagutu dituztela itsasoaren igoera handiak. 
Frantziako iparraldeko kostan, duela milaka urte gizakia bizi 
izandako kobazuloak aurkitu dituzte itsas hondoan”. Beraz, 
ez da fenomeno berria. Baina ondorioak sekula ez beza-
lakoak izango lirateke. “Lehen ez bezala, gizakiok kostal-
dea erabat okupatu dugu, hiriak eta azpiegiturak urertzean 
eraiki ditugu. Esate baterako, Urola gainezka egiteko zorian 
ikusten dugu urtero itsasgora bizienetan. Itsasoaren maila 
metro bat igoko balitz, uholdeak nahi baino sarriago izango 
genituzke”. Hondartzen etorkizuna ere jokoan dago. “Gi-
puzkoako hondartza gehienek horma bat dute atzealdean, 
ez dute elikatuko dituen dunarik. Kalkulua egin da itsasoa-
ren maila igotzen den metro bakoitzeko hondartzak ehun 
metro egingo dutela atzera”. Horrek esan nahi du Itzurun 
ia erabat desagertuko litzatekeela…

Arazoari aurre egiteko, funtsean, hiru aukera plantea-
tzen dituzte zientzialariek. “Batetik, kostaldea babesteko 
azpiegiturak eraikitzea, Holandan egin duten bezala: dikeak 
eta beste. Bigarrenik, itsasoa gainera datorkigun neurrian 
guk atzera egitea, pixkanaka herriak gorago eraikitzea. Es-
tatu Batuetako zenbait lekutan erabaki hori hartu dute. Hi-
rugarrenik, azpiegitura bigunak erabiliz, itsasoaren igoera 
oztopatzea. Adibidez, itsasoaren maila igotzen den heinean 
hondartzarena ere igotzea hondarra pilatuta”.

Duela lau urtetik Aztik mareografo propioa du Pasaiako 
badian. Tresna horri esker, itsasoaren maila urtetik urtera 
aldatzen ari ote den aztertzeko aukera dute. “Oraindik goi-
zegi da ondorioak ateratzeko. Gutxienez hamar urte behar-
ko ditugu nahikoa datu izateko. Orain arte Santanderko eta 
Las Palmasko mareografoen datuak erabili ditugu, eta haien 
arabera urtean hiru milimetro ari da igotzen itsasoaren mai-
la. Orain arte, Pasaiako aparailuaren datuak ez dira hiru mi-
limetrora iristen”.

Itsasoaren mailak 
gora jarraitzen badu?

Adolfo Uriarte, 
Aztiko 
ozeanografoa.
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“hogeI metrotIk 
Behera BadIrudI 
ILargIan ZaudeLa”

Joserra ZUBIA, ander UNANUE eta aItor LEIZA    urPekarIak

Olarrusub elkarteak biltzen ditu 2003tik herriko urpekari 
gehienak. Joserra Zubia, Ander Unanue eta Aitor Leiza 
dira haietako hiru. Hirurak ere urpeko arrantzan hasi zi-
ren, baina jakin minak gehiago nahi. “Arrantzara bazoaz, 
gehienez hamar metroko sakoneran ibiliko zara, norbere 
biriken gaitasunaren arabera. Hortik behera dagoena eza-
gutzeko grinarekin hasi ginen sakonera handiagoan 
murgiltzen, oxigeno botilekin. Eta kontura-
tzen zara beste mundu bat daukagula etxe 
hondoan. Espazioan ibiltzea bezala da, 
grabitatearen pisurik ez dago. Lasaita-
suna sentitzen da”.

Gehienez 20 metroko sakonera-
raino murgiltzen dira, gutxik baitute 
hortik behera jaisteko titulua. “Dena 
den, Zumaia inguruan askoz gehiago 
jaistea ez du merezi. Jaizkibelen, esate 
baterako, segituan jaisten zara 20 metro-
tik behera, malda handia dagoelako. Baina 
hemen ez. Gure itsas hondoa oso etzana da, 
brankadak dira gehien bat, eta oso urrutira joan behar 
da 30 metroko sakoneran ibiltzeko. Algorri parean, asko 
jota ere, 15 metro harrapatuko dituzu. Aztiren mapan 
ikusten da brankadak oso luzeak direla”. 

20 metrotik behera paisaia erabat aldatzen 
omen da. “20 metrotik behera gehiena hai-
tza da, hondarrarekin nahastuta. Belarrik 
ez dago. Badirudi Ilargian zaudela. Kolore 
guztiak joan egiten dira, galdu egiten dira. 
Horregatik urpekariek linternak eramaten 
dituzte, koloreak ikusi ahal izateko. Argi 
artifiziala sartu behar da”.

“Koska” asko dituen hondoa 
omen da egokiena murgiltzeko. 
“Dena laua den lekuan normalean 
ezer gutxi topa daiteke. Hori da orain 
arte guk erabili dugun erreferentzia le-
kuak aukeratzeko. Ontziaren zundak 
erakusten dizu itsas hondoaren erlie-
bea: koska asko topatzen dituen tokian, 
aingura bota eta han murgiltzen gara. Gero, 
noski, leku klasikoak daude, esperientziak era-
kutsita ahoz aho ikasi direnak. Baina Aztik ate-
ratako mapa horrek dakarren informazioa maila ez 
dugu sekula izan”.

Mazoparri
Inguruan urpekaritza egiteko leku onenetakoa Mazopa-
rri omen da, Getariako San Anton mendiaren ekialdean. 
“Mazoparri oso leku ona da, batez ere babesean gelditzen 
delako. Portu naturala da. Bestela, Zarautzen Mollarri al-
dean, Zarautz eta Getaria artean, Kaminoazpiko haitzetan 

ere bai, Mutrikun Alkolean ibili izan gara… Algorrin 
sar zaitezke eta itsaso onarekin gozatu egingo 

duzu, baina gure kosta zatia oso dago itsa-
soaren menpe eta egun gutxi izaten dira 
murgiltzeko onak. Urtean 20 bat aldiz 
sartuko gara asko jota”. 

Getaria aldean egindako murgilal-
dietan “oso gauza politak” ikusi dituzte: 
“Zapua, otarrainak… Otarraina azala 

aldatu berria ere ikusi genuen. Espezie 
aniztasun handia dago. Agian Getariako 

portua bertan dagoelako eta itsas hondora 
karnata asko iristen delako… Eta Getariako 

portutik murgildu izan garenean, han bertan ola-
garroak, andarikak eta gomexak ikusi izan ditugu. Handie-
nak, gainera, beti gauez”.

Urpekari gehienak ur azpian paseatzera eta arrain 
handiak ikusteko ilusioarekin murgiltzen dira. Bes-

te batzuek, berriz, aurkikuntza txikiekin gozatzen 
dute. Aitor Leizaren kasua da: “Leku bakoitzak 

bere berezitasunak dauzka. Inpernupe eta 
Parolpe inguruan ibili izan naiz, esate 
baterako. Ni neu gauza txikien atzetik 
ibiltzen naiz. Hamar milimetroko ani-

malia txikiak. Adibidez, badaude izkira 
batzuk anemonetan bizi direnak; bes-
te batzuk ostarrenen arantzetan bizi 

direnak”.
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ZUMAIAKO ITSAS 
HONdOAREN MApA
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ZUMAIAKO ITSAS 
HONdOAREN MApA

GEOLOGiA

1. Urolaren paleokanalak

duela 20.000 urte itsas maila ehun metro beherago zegoen, kosta 

lerroa zazpi bat kilometro aurrerago, itsasaldera. Urola ibaiaren 

ubide zaharra ederki ikus daiteke itsas hondoan, 70 metroko 

sakoneraraino. Gainera, bigarren ubide bat du mendebaldera.

2. Erreken paleokanalak

Urola ibaiaren antzinako ubideetatik mendebaldera, 

andikaraerrekak, Oristoerrekak edota Galarretaerrekak utzitako 

arrastoak ikus daitezke.

3. Antzinako marearteko zabalguneak

Garai batean marearteko zabalguneak izandakoak ere ikusten dira 

itsas hondoan. Brankada luzeetan lauzpabost koska identifikatu 

dituzte zientzialariek: antzinako amildegien arrastoak dira. itsasoa 

ohi baino azkarrago igo zen garaietan sortu ziren koska horiek.

4. Egitura bitxia

Marianton puntaren parean, zulo bat dago brankadaren erdian. lauki 

itxura du eta erdian hiru haitz punta nabarmentzen dira. zientzialariei 

bitxia iruditu zaie eta oraindik ez dakite zer ote den.

ArrAntZA

5. iruermita

Mendizorrotzek eta San antonek osatzen duten lerroa alde batetik 

(ekialdetik mendebaldera datorrena) eta San lorente, arridokietak 

eta San Telmok osatzen dutena bestetik (lehorretik itsaso aldera). 

Gurutzatzen diren puntuari iruermita deitzen diote arrantzaleek. 

zumaiako arrantza toki ezagunenetakoa da, txibitarako, adibidez. 

aztiren maparen gainean jarrita ikus daiteke bokaleko hondarra 

amaitu eta haitza hasten den lekuan dagoela, eta Urolaren 

paleokanalen barrualdeko muturraren gainean.

6. Pikea

zumaiarren arrantza toki ezaguna hau ere. Bokaletik irten eta 

iparralderantz hartuta. izustarri pasa eta “gora”, Getaria aldera.

7. Haitzak

arrantzaleek ederki dakite itsas hondotik nabarmentzen diren 

haitzak oso egokiak direla arrantzarako. Panekarria, esate baterako. 

Non dauden ez dute zabaltzerik nahi, baina aztiren maparekin 

errazagoa izango da aurrerantzean leku berezi horiek aurkitzea.

8. Lehorreko erreferentziak

itsasotik lehorrean ikusten diren erreferentziak erabili izan dituzte 

arrantzaleek itsasoan orientatzeko eta arrantza tokiak markatzeko: 

tontorrak (izarraitz), baserriak (andikara, Santa klara), ermitak (San 

Telmo, arridokieta, San lorente), edota bestelako eraikinak (Parola). 

UrPEKAritZA

9.Mazoparri

Getariako San anton mendiaren ekialdera gelditzen den harraldeari 

deitzen zaio Mazoparri. Babesean gelditzen delako dute gogoko 

urpekariek. Gainera, Getariako portua ondoan duenez, jatekoak 

erakarrita, espezie asko biltzen omen dira paraje hartan.

10. Alkolea

Mutriku aldean dago. Urpekaritzarako leku egokia hau ere. zarauzko 

Mollarrin, kamineroazpian, zumaiako Parolpean, inpernupen edota 

algorrin ere ibiltzen dira urpekariak.
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testua: XXX 

“Zaharren bat edo badago GPSa erabiltzen ez dakiena, bai-
na bestela denok GPSa erabiltzen dugu gaur egun. Batez ere 
segurtasuna ematen dizu, lainoa sartzen denerako. Lehorreko 
erreferentziarik ez daukazunean, GPSarekin ez daukazu ara-
zorik nahi duzun punturaino joateko. Lehengo orientatzeko 
modu haiek galduta daude”. Arbustain Motor Elkarteko kide 
dira Jose Ramon Elosua eta Juan Ramon Larrañaga. Biek ala 
biek, etxean jaso dute arrantzarako tradizioa. “Zaharrez apar-
te, ibiltzen garenon artean gutxik ezagutzen ditugu lehengo 
moduak, etxean jaso ditugulako; baina, bestela, gaur egun, 
gehienek ez dituzte ezagutzen. Jende berri asko dago, sekula 
ibili ez dena, amua pegatzen ere ez dakiena”.

Urazalaren maparik ezin egin, eta GPSrik ez zegoenean 
nola orientatzen ziren, bada, arrantzaleak? Lehorreko erre-
ferentziak edo markak baliatuta. “Esate baterako, Orioko 
Mendizorrotzek eta Getariako parolak osatzen duten lerroak 
bereizten dizkigu kanpoa eta barrua. Marratik kostaldera 

izango da barrua, itsasaldera 
izango da kanpoa. Marra hori 
oso oinarrizkoa da, askotan 
erabiltzen den erreferentzia”. 
Zumaiako bokaletik irten 
eta Deba aldera joanez gero, 
mendebaldera, behera joan 
direla esango dute. Getaria 
aldera berriz, gora. Eta gero, 
itsasotik lehorrera begira ja-
rrita, hainbat puntu erabil-
tzen dira erreferentziatzat: 
baserriak, tontorrak, baseli-
zak… “Adibidez, Andikarae-
rresta, Pikoteko puntak An-
dikara baserriak ezkutatzen 

dituen puntua; edo Izarraitzeko tontorra Santa Klararekin 
lerroan…”. Halako erreferentziak erabiltzen zituzten lehen 
arrantza-tokiak markatzeko.

Zumaian zein dira arrantza toki klasikoenak?
Bat, gehien ezagutzen dena, Iruermita.

Zergatik deitzen zaio horrela?
San Lorente, Andre Mari eta San Telmo lerrokatzen diren 
puntua delako erreferentzietako bat; bestea, itsasoan barru-
rago edo kanpoalderago markatuko dizuna, Getariako pa-
rolak Mendizorrotzekin bat egiten duenean. Bi lerro horiek 
gurutzatzen diren puntua da Iruermita.

Eta zergatik da arrantzarako leku ona?
Haitza han hasten delako. Zumaiako bokalean dena hondarra 
da. Debaldera hartuta haitza hasten den lekua da Iruermita.

“aztiren 
mapan 
informazio 
asko dago 
interpretatzen 
dakienarentzat. 
Informazio 
gehiegi...”

“PerretXIkotarako 
Leku eZkutuak BeZaLa, 
arrantZakoak ere 
gorde egIten dIra”

Juan ramon LARRAñAGA eta Jose ramon ELOSUA    arrantZaLeak

gPsa iritsi aurretik, itsasoan orientatzeko eta arrantza toki egokiak markatzeko 
lehorreko erreferentziak erabiltzen zituzten gure arrantzaleek. Iruermita, Pikea 
edota santaklaraertza, mapetan agertzen ez diren lekuak dira. gaur egun gutxi 
batzuek ezagutzen dituzte.
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Iruermitaz gain, ba al dago beste arrantza leku ezagu-
nik?
Pikea. Kasu honetan, bokaletik iparraldera irteten da, Getaria 
aldera. Hor ere haitza dago hondoan. Izustarriko punta pasa 
eta hor haitzak koska handi samarra egiten du beherantz. 
Gutxi gorabehera, bi horiek dira leku ohikoenak. 

Eta hortik aurrera, norberak bere leku ezkutuak izango 
ditu, ezta?
Bai, arrantzarako puntu zehatzak bakoitzak bereak ditu. Pe-
rretxikotarako leku ezkutuak bezala, arrantzakoak ere gorde 
egiten dira, ez dira zabaltzen. Etxean jasotakoak izaten dira, 
belaunaldiz belaunaldi. Seguru bat baino gehiago hil dela 
bere ezkutuko lekua inori esan gabe…

Panekarria, esate baterako?
Adibidez. Sekula ez dugu zabalduko non dagoen zehazki. Ond-
dotarako txoko berezi hori zabaltzen ez den bezala… Hori bai, 
panekarekin gertatzen dena da haitz gogorrak behar dituela, 
eta nahastuak. Mapa hau irakurtzen duenak ikusiko du non 
dauden gorabehera handiak. Baina, perretxikoen aldean, pen-
tsatu behar da arraina batera eta bestera dabilela, eta garaiaren 
arabera edozein lekutan harrapa daiteke. Leku jakin horietan 
beti seguruago, baina arraina migrazioan dagoenean edozein 
lekutan topa daiteke. Txibia bezala. Begiaundia datorrenean, 
hura ez da Iruermitan zain egoten. Hura ez da perretxikoa.

Beraz, hondoa nolakoa den, arrantza mota ere halakoa 
izango da, ezta?
Hondoaren nolakotasunak baldintzatzen du arrantza. Bar-
barinak nahi badituzu, alferrik ibiliko zara haitzean, hura 
hondarrean egoten da eta. Leguauarekin berdin. Kabrak eta 
panekak nahi badituzu, haiek haitzean egoten dira. Haizeak 
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Zenbait 
arrantza 
tokiren 
izenak

Zumaia, izena eta izana 
liburuan hainbat 
arrantza-tokiren izenak 
jaso zituen Imanol Azkuek. 
Hona hemen liburuko 
pasarte bat:

“Paroletik irten eta gora edo behera hartuta, zer harrapatu nahi, 
zumaiarrek arrantza-toki ugari dauzkate. Horiek izendatzeko, 
gehienetan itsasotik lehorrean ikusten diren markak hartzen dira 
kontuan. Batzuetan, baserrien izenak izaten dira: Andikarako 
baxua, Andikarabea, Andikaragoia, Andikaraerresta eta 
Santaklaraertza, adibidez; beste batzuetan, ermitak edo eraikin 
erlijiosoak izaten dira, gainetan daudenez erraz ikusten baitira: 
Eleizertza, Andremariertza, Parrokiertza, Sanloentertza, Sanloente 
barrua, Santelmoertza…; beste batzuetan, gizakiak eraikitako 
beste batzuk ere hartzen dira erreferentziatzat, itsasotik erraz 
ikusten direlako, are gehiago kolore deigarria badute (adibidez, 
Parola: Parolertza); mendiak edo hondartzak ere bai, adibidez, 
Eskuadraertza (Orroaga inguruko mendi batek eskuadra itxura 
daukalako), San Anton-Mendizorrotz (Getariako eta Orioko 
mendiak, hurrenez hurren), Sanantonbarrua, Sanantonkanpoa…”

Jose Ramon Elosua eta Juan Ramon Larrañaga.

 LEhorrEKo ErrEfErEnTZIAK
Tontorrak, ermitak, baserriak... Lehorreko erreferentziak erabili 
izan dituzte arrantzaleek itsasoan orientatzeko.
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“setio egoera 
mugagabean 
bizi gara”

el mami AMAR SALEM
torturaren aurkako elkartearen presidentea
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nondik jotzen duen ere, arrantzara leku batera edo bestera 
joaten gara, haizearen kontra brankaz ez ibiltze aldera. Eta 
gero garaian arabera ere aldatzen da arrantza. Adibidez, uda-
berri aldera,, berdelaren garaia da. Lehen txitxarroa etortzen 
zen harekin batera eta negura arte hemen gelditzen zen. 
Orain zeharo galduta dago txitxarroa. 

Txibiekin berdin. Berdelaren atzetik, begiaundiak. Api-
rilean hasten dira pasatzen eta urri-azaro aldera arte hemen 
izaten dira. Bertako txibia, berriz, txikiak direnean bokalean 
egoten dira, hondarrean. Koskortzen diren heinean zabal-
tzen dira haitzera. Hauek urte osoan egoten dira. Begiaundia, 
berriz migratzailea da, berdela bezala.

Eta nola dakizue zuek hondoa nolakoa den?
Hondoa nolakoa den, haitza edo hondarra dagoen, lehen 
jakiten zen zaharrek emandako erreferentziekin. Mendez 
mende esperientziaren bidetik osatzen joan den informazioa 
da, azken finean. “Hemendik aurrera haitza dago, hemendik 
atzera hondarra”. Gaur zunda elektronikoaren informazioa 
irakurtzen dakienak ez dauka arazorik, sakoneraz gain hon-
doan hondarra edo haitza dagoen esaten dizu eta. Azkenean, 
soinuaren oihartzuna da: haitzean errebote handiagoa dauka 
hondarrean baino. Hori markatuta agertzen da: marra lodiak 
haitza adierazten du, mehetzen denean hondarra.

Nolakoa da, oro har, gure itsas hondoa?
Gure itsas hondoa etzan samarra da, baina badauzka koskak. 
Mapan ikusten diren brankadetan, bizpahiru metroko kos-
kak ere badaude. Kanporago, 78 metroko sakoneratik 90era 
oso tarte txikian jaisten da. Inguru horretan badaude halako 
haitz edo tontor batzuk. Horiek oso leku egokiak dira arrai-
nentzat. Arraina, azkenean, egoten da ur asko pasatzen den 
tokian, igoerak dauzkan tokian, eta hori koska handia dagoen 
lekuetan gertatzen da. Han biltzen dira, janaria etorri zain.

Beraz, Aztiren mapa gabe ere, batzuek, behintzat, ondo 
ezagutzen dituzue itsas hondoaren ezaugarriak.
Mapa honetan ikusi gabe ere nik, behintzat, [Juan Ramon 
Larrañaga] banekien hemen kanal moduko hau zegoela. Ka-
nalaren gainaldetik hondora bost metroko jauzia dago; hon-
doa 45 metrora dago.Eskuinekoak hondarra du hondoan, eta 
ezkerrekoak, berriz, haitza. Batzuetan inguru horretara ere 
jotzen dugu. Txibiak beti ez du haitzean egon nahi izaten, 
hondarrean egoten da. Probatzen joaten zara. Haitzaelan ere 
bai, haitza eta hondarra topatzen diren lekuan. Baina mapa 
horretan informazio asko dago interpretatzen dakienaren-
tzat. Informazio gehiegi.

…
Guk dakizkigun lekuak hor bistan ageri direlako orain. Gaur 
egun batzuek aparatu bereziak dituzte, zunda eta sonarra 
batera: nabigatu ahala itsas hondoaren mapa osatzen joaten 
zaie, informazio guztia gorde egiten du hurrengorako. Aztik 
egin duen gauza berbera. Baina bai, mapa honetan ederki 
ikusten da non dauden koska handiak, haitzak… 

“Ezjakinak baino ez du  
zalantzan jartzen  
Motxokoen bertsioa”

Baratzazaraurrean dagoen brandaka luzea kontuan hartuta, La-
rrañagak garbi du Motxo arrantza ontzia ez zegoela arrantzan 
sareak botata. “Zerkoko arrantza ontziak 35 metroko sakonera-
raino hurbil daitezke. Barrurago ezin dute bota sarea, haitzean 
kateatzen delako. Sare horrek gutxieneko sakonera bat behar 
du poltsa ondo zabaltzeko. Bestela, kateatu egiten da. Sare ho-
rrek 60.000 euro balio du. Eroenak ere ez luke hor botako”. 
Eta gehiago dio: “Argazkietan ikusten da garbi, sarea bota eta 
jasotzeko erabiltzen den soka bilduta dagoela. Nola bota dute 
sarea?”.

Bere iritziz, Debako bokalean ezer aurkitu ez eta Zumaiara 
bidean zetozela izan zuten istripua. “Oso bazterretik sartuko 
ziren konturatu gabe, ur mehetik, eta hondoa jo zuten. Besterik 
ez. Hor ez dago aparejoa botatzerik. Nahi eta ere, ezin. Are 
gehiago: bi sareak zeuden erorita. Olatuek bata bestearen atze-
tik eramango zituzten. Esplika dezala norbaitek zerkoko ontzi 
batek bi sare aldi berean nola bota dituen. Ez dago munduan. 
Ezjakinak baino ez du zalantzan jartzen beraien bertsioa. Go-
gorrena da ez dakienak ziurtatzea haiek han arrantzan zebil-
tzala. Sakonera horretan ezin da sarea bota. Nabigatu bai, eta 
akaso hor deskuidatu ziren”.
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marIa ZUBIMENDI
gipuzkoako akordeoi Lehiaketako txapelduna senior mailan

testua: ImanoL sesma
argaZkIak: gorka ZaBaLeta

Batxilergoan, zaletasunetan eta lagunekin 
kalera irtetea bezalako kontuetan pentsa-
tzen dabil Maria. Eskolarteko futbol par-
tida jolastetik irribarrez datorkigu Amaia. 
“Hiru gol sartu ditut-eta!”. Zumaian bizi 
diren 16 eta 11 urteko neskengan arrun-
tak behar luketen gauzak, ezta? Bada, or-
dea, bi ahizpa hauek berezi egiten dituen 
zerbait: eskusoinuarekin erakusten ari 
diren maila. Hala erakutsi zuten Haus-
poz, Euskal Herriko Akordeoi Elkarteak, 
Arrasaten antolatutako XXXI. Gipuz-
koako Lehiaketan; biharko (otsailak 5) 
Hernaniko kontzertuaren atarian etxean 
elkarrizketatu ditugunean ere bai.

Gipuzkoako Txapelketan senior mai-
lan (18 urtetik gorakoenean) garaile 
izan zinen 16 urte bete gabe.
Haurren mailan irabazi nuen behin, eta 
behin irabaziz gero, ezin da maila berean 
aurkeztu. Ondoren, duela hiru urte, ju-
nior mailan aurkeztu nintzen eta espero 
ez genuen arren, lehenengo postua lortu 
nuen. Beraz, maila honetan bakarrik har 
nezakeen parte. Pare bat urtez aurkez-
tu gabe egon nintzen; Miren irakasleak 
animatu eta “Orain bai!” esan genuen 
arte. Egia esan, ez genuen emaitza hau 
espero...
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Zergatik da garrantzitsua Arrasateko 
Akordeoi Lehiaketa?
Hiru azpilehiaketa ditu. Garrantzitsuena 
Txina, Errusia, Eslovenia eta beste hain-
bat herrialdetako partaideak biltzen di-
tuen Arrasate Hiria da; nazioartean hiru 
nagusienetarikoa.
Guk parte Gipuzkoako XXXI. Akordeoi 
Lehiaketan hartu genuen parte, nahiz eta 
Europa mailakoa izan. Euskal Herria edo 
Espainiako edozein eskolatako ikasleek 
har dezakete parte eta, noski, edonon-
go jendeak ikas dezake eskola horietan. 
Gure kategorian, adibidez, serbiar bat eta 
galiziar bat bazeuden.
Nolatan hasi zinen akordeoia jotzen?
Txikitatik gustatu zait musika, eta lau ur-
terekin jostailuzko bat oparitu zidaten. 
Harekin hasi eta orain arte! Beste instru-
mentu batzuk probatu nituen, baina ho-
nekin geratu nintzen.
Zazpi urterekin hasi eta bederatzire-
kin Irunen ikasten zenuen ordurako. 
Nolatan hain garbi akordeoilari bo-
kazioarena?
Zumaiako musika eskolako tailerrean 
hasi nintzen 5 urterekin, eta bertako Sofia 
Oriak honetan aurrera egiteko ahalmena 
nuela eta Irungo eskola batean Miren 
Iñargarekin ikas nezakeela esan zigun; 
alde handia zegoela hemen edo han ikas 
nezakeenaren artean. Oso gaztea nintzen 
eta errespetua ematen zigun adin horre-
tan kanpora joaten hasteak; baina aurrera 
egin genuen eta ez gara damutzen.
Orduan, Miren berak elkarrizketatu nin-
duen maila ezagutzeko, eta irakasteko 
prest zegoela esan zigun. Ordutik, ezer 
berezirik ez bada, astean behin joaten 
naiz Irunera ikastera eta gero etxean ja-
rraitzen dut nire kabuz entseatzen.
Asko entseatuko duzu…
Batxilergoan nabil eta ahal dudana egi-
ten dut. Lehiaketa garaian gehiago jotzen 
saiatzen naiz, eta orduan asteburuetan 
eguneko bost ordu eta astegunetan ordu 
eta erdi ateratzen ditut horretarako. Hala 
ere, ez naiz freaky bat. Bizitza soziala oso 
garrantzitsua da niretzat.
Eta ikasketak?
Ondo daramatzat. Donostiako Kon-
tserbatorioan batxilergo musikala egin 
nezakeen, baina nik bestelakoa aukeratu 
nuen. Ez nion aterik itxi nahi beste guz-
tiari. Egunen batean bide bakar horreta-
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“taLentuarekIn 
BakarrIk eZIn da 
muga naturaLetIk harago Joan”

mIren IñARGA
akordeoilaria eta ahizpen irakaslea

Maria eta Amaiaren akordeoi irakas-
learen ustez, eskolaz kanpoko jardue-
ra hau aurrera arrakastaz eramateko 
aldagai askok izan dute eragina: “Ta-
lentu handiko neskak dira, familia oso 
diziplinatua dute eta etxean beti ba-
besa eskaini diete”. Bere lanari buruz 
ere hitz egin digu: “Gero eta erronka 
handiagoak jartzen joan gara, lane-
rako metodoei gida lerroak jartzen 
dizkiegu eta erantzunaren zain egoten 
gara”. Bi ahizpek prozesu honen fun-
tzionamendua barneratuta dutela eta 
erritmoa beraiek aukeratzen dutela 
ere esan digu bi giltzarri azpimarra-
tzearekin batera: “Konstanteak eta 
saiatuak dira”.
Mirenen hitzetan talentua ere kontuan 
hartzeko aldagaia da, baina honekin 
bakarrik “ezin da muga naturaletik 
harago” joan; eta bi ahizpei dagokie-
nez, arrakastarako baldintza guztiak 
betetzen ziren: “Inoiz ez da jakiten, 
baina espero nuen”.
Amaia eta Maria akordeoia jotzen 6 
eta 7 urterekin hasi ziren, hurrenez 
hurren. Oso adin ona da irakaslearen 
ustez, garai horietan “oso harberak” 
baitira haurrak. Ordutik hona gero 
eta gehiago ezagutu dituen neskak 
deskribatzerakoan laudoriotan urtzen 

da, daukaten adinerako “psikologiko-
ki oso helduak, langileak eta argiak” 
direla eta “oparitzeko adina energia” 
dutela esatean. Garbi dio amaitzeko: 
“Edozertan delarik ere, nahi duten le-
kuraino iritsiko dira”.

Soinua, trikitixatik harago
Akordeoia entzutera oraindik gertu-
ratu ez direnei orain artean ezagune-
na akordeoi herrikoia den arren, as-
paldi jotzen den beste alderdi bat ere 
badela esango liekeela aitortzen du; 
bakarka, ganberan edo orkestran mu-
sika jasoan sartzen dena. “Akordeoia 
lehen aldiz entzuten duen musikari 
oro modu positiboan harrituta gera-
tzen da eta gorantz doa konpositore 
eta musikari kopurua”, gaineratu du.
Trikitixa eta bestelako soinuaren 
arteko erlazioa aztertzerakoan, soi-
nuak era folklorikoan ibilbide handia 
duen arren, bestea ere erraz sartzen 
dela dio. Mirenen hitzetan, “akordeoi 
diatonikoa gurearen familiako ins-
trumentua da, eta gureari ez dio ez 
modu positiboan eta ezta negatiboan 
ere eragiten”. Era sinple batean azal-
du digu amaitzeko: “Errepertorio eta 
esparru jakin bat ditu trikitixak, eta 
guk beste bat”.
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ederren guztiak eman nahi eta ezin. 
Bere urtebetetze festako gozoki zorroa 
izango dena gurasoen eskuetan duen 
haurrari menua aukeratzea eskatuz gero, 
denboraldia behar izaten du pentsatzeko, 

tik joan nahi izango ez banu, zer egin ahal 
izango nuke, bestela? Ezer ez. 
Denbora ondo antolatu beharko duzu, 
ezta?
Zati bat egin, gero lagunekin irten, gero... 
Udan, lehiaketetarako prestaketetan, ka-
lera noiz irten pentsatu behar izaten dut: 
goizez edo arratsaldez; batean irten eta 
bestean ikasi. Antolatu beharra dago. 
Beste zaletasunik bai?
Baditut batzuk, baina denbora da arazoa. 
Aukeratu egin behar. 
“Jotzeko dei bat jasotzea baino erraza-
goa da txapelketatara zu zeu joatea”
Deigarria egin zitzaidan Arrasateko sari 
nagusien zati bat bi kontzertu jotzeko au-
kera izatea.
Zaila da kontzertu bat emateko deitzea; 
batez ere bakarka jotzeko. Baliteke orkes-
tra baten proiektu batengatik deitzea, bai-
na gertatu zaidan arren, zaila dela aitortzen 
dut; ez da oso ohikoa zuzendariak solista 
moduan akordeoi bat nahi izatea. Dei bat 
jasotzea baino errazagoa da txapelketa ba-
tera zu zeu joatea. 
Gainontzekoan, orain ari gara ezagutzera 
ematen. Gurea ez da rock musika bezain 
ezaguna. 
Beraz, nolako garrantzia dute zuretzat 
lehiaketek?
Formakuntzarekin zerikusia duen zerbait 
bezala ikusten ditut. Ikasteko prozesuan 
ez zara horri begira prestatzen baina lehia-
keta batera joatean inplikazioa handiagoa 
da. Helmuga duzu, eta gehiago eskatzen 
diozu zeure buruari. Bitartean, eskenato-
kira ohitzen eta esperientzia hartzen joa-
ten gara.
Barrutik ikusita, jende asko mugitzen 
al da akordeoiaren inguruan? 
Txapelketen inguruan, adibidez, Euskal 
Herrian ez dago parte hartzeko ohitura 
handiegirik. Gehiena Europan mugitzen 
da: Finlandia, Alemania... Nire adinean, 
adibidez, zaila da Estatu espainiarrean 
akordeoiarekin lehiatzen den norbait to-
patzea, baina Europa mailan asko aurki 
daitezke; serio hartzen dute kontu hau.
Adibidez, Hungaria bezalako herrial-
deetan errendimendu handiko eskolak 
dituzte. Hamabi urterekin etxetik joaten 
dira, unibertsitatean egongo balira bezala 
egun guztia akordeoiaren inguruan ema-
teko. Horrelakoetan “Ostras!”, esaten dut; 
hemendik irten eta hori ikusita... Kultura 
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ahIZPa nagusIaren 
doInuek PIZtutako 
kohetea

amaIa ZUBIMENDI
haurren mailako gipuzkoako akordeoi Lehiaketako txapelduna

Mariak egiten zuena gustatu eta 6 urterekin hasi zen akordeoia jotzen. Oso gaz-
tea zen arren, zuzenean ahizparekin batera astean behin Irun aldera joaten hasi 
zen, baina “ordubeteko saio ederra egiteko joatea merezi du” bere ustez, eta 
bidea ez zaio astuna egiten. 
Hango ikasketez gain, etxean 45 minutuko saioak egiten omen ditu ia egunero 
pistatxo koloreko bere aulkitxoan eseri eta akordeoia ia gorputz osoarekin hel-
duta joz, eta esker onez aitortzen du: “Bizilagunek ere nahikoa egiten dute!”. 
Bere eginahalak hasi dira dagoeneko fruitua ematen, eta ez nolanahikoak, gai-
nera. Arrasateko Gipuzkoako Lehiaketara lehen aldiz aurkeztu eta haurren mai-
lako txapeldun izan zen 25 puntutik 25 lortuta; sekula gertatu ez zena: “Aurrez 
lan ederra egina nuen, konfiantza neukan, eta, egia esan, txapelketan jo ondoren 
gustura nengoen. Hala ere, ez dakit nire inoizko saiorik onena izan ote zen; 
emaitza hori ez nuen espero, behintzat”. 

urruti dago etorkizuna
Hil honetan beteko ditu Amaiak 12 urte; “handia” denean zer egin nahi duen 
erabakitzeko goizegi da, beraz. Akordeoiaz gain, beste hainbat zaletasun ere ba-
ditu, baina kontziente da datorren urtetik aurrera pixkanaka zerbait aukeratzen 
hasi beharko duela. 
Urrutiago begiratuz gero, ordea, zaletasun bezala ikusten du musikarena; “ez 
karrera bezala”. Profesional aritzeko, berriz, Arkitekturari itxura ona hartzen 
dio: “Oso gaztea naiz jakiteko baina dezente marrazten dut, sarri erreparatzen 
diet etxeei... Erlaxatu egiten nau marrazteak”. 
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ederren guztiak eman nahi eta ezin. Bere 
urtebetetze festako gozoki zorroa izango 
dena gurasoen eskuetan duen haurrari menua 
aukeratzea eskatuz gero, denboraldia behar 
izaten du pentsatzeko, eta ziurrenik kabitzen 

direnak baino 
gehiago nahi eta 
damu aurpegiaz 
zorroratzen ditu. 
antzera ibili naiz nire 

desberdina dute: gauza bera modu des-
berdinean ikusten dira hemen eta han.
Errendimendu handiko eskolak 
han... Eta musika orokorrean hartu-
ta, hemen zer?
Aniztasun, antolatzeko gaitasun, zalego 
eta kontzertu kopuru aldetik eta abar 
uste dut Euskal Herria egoera onean 
dagoela, eta herri batzuetan gauza uga-
ri egiten da. Alde horretatik, oso ondo 
gaude; azken batean, musikagatik zenbat 
eta gehiago egin hobe baita.
Instrumentu bakoitzari jendeak ematen 
diona aztertzen hasiz gero, ordea, hemen 
ez dago musikari lotzen zaion gazte ko-
puru handirik. Europa mailan jendea as-
kozaz inplikatuagoa ikusten da eta maila 
hobea lortzen dute.
Etorkizunean musikarekin jarraitze-
ko asmoa al duzu?
Oraingoz horrela jarraitzeko asmoa dut, 
eta gero Donostian horretara bideratuta-
ko karrera bat egiten ikusten dut neure 
burua. Gero ikusiko dugu nola doazen 
gauzak.
Zer nolako proiektutan murgilduko 
zinateke?
Ganberako orkestra batean, adibidez, 
beste musikarien babesean jotzen. Baita 
mundu osoko musikariak biltzen dituen 
Arrasate Hirian. Bakarlari izan nahi duten 
musikarien erreferentziazko lehiaketa da.
Urte batzuk barru, nire helmuga hor 
egongo litzateke. Oso programa gogo-
rrak dira bertakoak eta oso gauza handia 
da. Irabazleak mundu guztian zehar ur-

tebetez egiteko bira moduko bat irabaz-
ten du. Munduan zehar akordeoiarekin. 
Oso polita izango litzateke.
Bestelako musika talderen batek es-
kainiz gero giro desberdinetara salto 
egingo al zenuke? 
Oraingoz ez diot hori neure buruari 
planteatu ere egin, baina ez diot nahi ate-
rik itxi etorkizunean gauza desberdinak 
egiteari. Gaur egun klasikoa, garaikidea 
edo dena delakoa jotzeak ez du esan nahi 
etorkizunean besterik probatuko ez du-
danik. Orain formakuntza jasotzen ari 
naiz eta horretarako behar dudana bada-
kit ez dudala ari naizen honetan jasoko. 
Agian gero baliteke zerbaitek bultzatuta 
horrantz joatea...
Amaitzen joateko, ea argitzen digu-
zun: soinua, eskusoinua, akordeoia... 
Batetik bestera alderik bada? 
Dena bat da izatez, eta euskaldunok es-
kusoinua deitzen diogu. Guk erdaratik 
hartutako akordeoi hitza erabiltzen dugu, 
bestela beti trikitixarekin nahasten baita.
Zer esango zenieke zuen musika tri-
kitixarekin nahasten dutenei? 
Ez du batak bestearekin zerikusirik, eta 
ez zait asko gustatzen. Garbi uzteko ibili 
izan dudan esaldi bat: “Trikitixa? Ez. Nik 
eskusoinua jotzen dut”. 
Eta beste musika estiloekin nahastuz 
trikitixa jotzen duten soinujoleei?
Gustatzen zait instrumentu berarekin 
jendeak gauza desberdinak egitea. Gero 
beste kontu bat da estilo bat bestearekin 
nahastea... 
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“aLaBeI horI guZtIa 
guk eskatuZ gero, 
eZ Lukete egIngo; 
BeraIek eraBakItZen 
dute”

Lourdes eta Jose manueL
gurasoak

Batez beste egunean bi orduz entzuten dituzte 
etxean akordeoia jotzen, eta jotzen ez dute-
nean falta sumatzen omen dute: “Lehiaketa 
edo kontzertuetara joaten garenean ere ez 
gara erlojuari begira egoten. Zenbat eta gehia-
go entzun, orduan eta gustagarriagoa da”. 

Alabengan duten konfiantza dela eta be-
raiei uzten diete beraien bidea egiten; azken 
batean, diotenez, alabei hori guztia eskatuz 
gero ez bailukete egingo: “Beraiek erabaki-
tzen dute”. Hala ere, guraso moduan “daki-
ten heinean exijitzen joan eta heldu bezala 
distantziak markatu” omen dizkiete. Ez 
dute lan handiegirik; Lourdes eta Jose Ma-
nuelen hitzetan, konpromisoa hartuz gero 
beren kasa egiten baitute egin beharrekoa 
eta eskolari, lanari, lagunei eta bestelakoei 
behar adinako denbora eskaintzeko eurak 
antolatzen baitira: “Beti jakin izan dute zer 
egiteko gai diren, zer egin dezaketen lagun-
tzarekin eta zer laguntzarik gabe, aukeratze-
ko eta lehentasuna finkatzeko gai izan dira... 
Eta berdin gertatzen da ikasketekin”.

Lan handi baten ondorioak
Gurasoen oso gustura daude, alabak dizipli-
na, ardura eta egiten ari diren esfortzuare-
kin heldutasun sendoa lortzen ari direla uste 
dutelako; eta alde horretatik, “oso ondo” 
baloratzen dute Mirenek pertsona eta akor-
deoilari gisa “erlazio eta balioen inguruan” 
irakatsi diena. 

Hala ere, kezka batzuk badituztela aitortu 
dute: “Gehiegizkoa izango ote da? Posible 
ote da ikasketekin ongi uztartzea? Aspertu 
eta ez al dute guztia utziko?”.

Kontuak kontu, etorkizunean Mariak mu-
sikaren inguruko karrera bat egiten ikusten 
du bere burua, eta “errealitatea batzuetan 
zaila dela badaki”, gurasoen ustez. Beren 
aldetik indar guztia ematen omen diote: 
“Gustatzen zaiona egin dezala, saiatua iza-
ten jarrai dezala eta bideak erakutsiko dio 
zein aukera dituen”.
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“trikitixa ez,  
nik eskusoinua 

jotzen dut”



28  B a L e I k e  2 0 1 1  ot s a I L a



IKASTAROAK
dantZa/mugImendu teraPIa 

eta dantZa sortZaILea 
(emakumeeI ZuZenduta). 
otsailaren 7an hasita, 15:00etatik 
16:30era. Izen ematea Berdintasun 
sailean (943861056).

guraso eskoLa: otsailaren 
3an hasita 7 ostegunetan, 6-12 
urteko haurren gurasoentzat. 
Izen ematea ludotekan. 

kZ gunea: Internet eta 
e-administrazioa, It txartela, 
eta bi orduko mintegiak 
(Jaycut,  Youtube, skype...)

DEIALDIAK
ZumaIako outLet 

aZoka: otsailaren 12 eta 
13an kantauri plazan.

san teLmoak antolatzeko 
deialdia: otsailaren 18a, ostirala, 
19:00etan udaletxean.   

ZuhaItZ eguna: 
martxoaren 12an

mendI astea 2011: martxoaren 
21etik 24era, foronda kultur etxean, 
mendiko ikus-entzunezkoak

LEHIAKETAK
InauterIetako karteL 

LehIaketa: epea, otsailaren 
18a. oinarriak kultur etxean. 
foronda@zumaia.net 

emakume eguneko karteL 
LehIaketa: epea, otsailaren 9a. 
oinarriak:  
berdintasun@zumaia.net 

OTSAILA
Ostirala, 4
18:00etan hasita, Beheko Plaza 

abesbatzarekin santa ageda 
BeZPera kantu-kalejira.

Asteartea, 8
18:00etan forondan, hitzaldia: “sare 

sozialak: aukerak eta arriskuak”
Osteguna, 10
21:45ean  zine forum “mi refugio”
Ostirala, 11
22:00etan aita marin, antzerkia 

“CLuB de Las muJeres 
InVIsIBLes”

Igandea, 13
12:30ean komentuan, udal musika 

Bandaren kontzertu didaktikoa.
Osteguna, 17
19:30ean forondan, liburuaren 

aurkezpena: “denontZako 
makroBIotIka”

Igandea, 20
12:00etan aita marin, haur antzerkia 

“IPuInaren BILa”
Osteguna, 24
19:00etan foronda kultur etxean, 

“documentación medieval del 
archivo municipal de Zumaia 
(1256-1520)” argitalpenaren 
aurkezpena

21:45ean  zine forum “Villa amalia”
Larunbata, 26
9:30ean, Zumaiako III. txirrindulari 

saria.
11:30ean, neguko piraguismoko 

gipuzkoako txapelketa.
16:00etan Zumaiako XXVII. herri 

Lasterketa. haurrak 16:00etan eta 
nagusiak 17:00etan.

Igandea, 27
familia ir teera ordiziako “delikatuz” 

zentrora.

MARTXOA
Martxoaren 4an hasita: 

InauterIak.

Ostirala, 4
eguerdian, Beheko Plaza 

abesbatzaren kalejira mozorrotua.
arratsaldez herriko Ikastetxeekin 

kalejira.
17:00etan Ludotekan inauteri festa.
ordu berean, gaztegunean mozorro 

festa.
19:30ean musika eskolarekin 

InauterI JaIaLdIa.
22:00etan, antzerkia: “BagInaren 

BakarrIZketak”
Larunbata, 5:
12:00etan musika Bandarekin Inauteri 

jaialdia.
18:30ean diskoteka eta mozorro 

desfile eta lehiaketak
22:30ean dIskoteka 
Astelehena, 7
15:00etan eta 17:00etan Pirritx eta 

Porrotxen Inauteritako saioa: “ongi 
etorri PuPu eta Lore”

18:00etan Ludotekan, Inauteri festa.
Asteartea, 8
emakumearen naZIo arteko 

eguna
Iluntzean aita marin “nagore” filma.
Osteguna, 10
21:45ean  zine forum “madres e 

hIJas”

Ostirala, 11
22:00etan, aita marin, mIren 

kontzertuan: “Laztantzen nauen 
eskua”

Astelehena, 21
19:30ean mendi astearen zikloaren 

hasiera.
Osteguna, 24
21:45ean  zine forum 

“gaInsBourg”

Osteguna, 31
19:00etan forondan,  naBarraLde 

elkartearen esku, “gipuzkoaren 
jatorria” dvd-aren aurkezpena.

GAZTEGUNEA - KANTAURI 13
OTSAILA
Asteazkena, 2
17:00etan  PLaY statIon 

toPaketa
9, 11 eta 28an
17:00etan sukaLdarItZa 

taILerra
Asteazkena, 16
17:00etan maskara taILerra
Asteazkena, 23
18:00etan ZInea: “matrIX 

reLoaded”
Ostirala, 25
17:00etan ZInea 
MARTXOA
2, 9 eta 18an 
18:30ean sukaLdarItZa 

taILerra
Ostirala, 4
17:00etan moZorro festa 

gaZtegunean!
Ostirala, 25 eta Astelehena, 28 
17:00etan ZInea 

a
g

en
d

aotsaila-martxoa

Argitalpen honen edizioko laguntzaile:
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Aitak ez zidan negar egiten irakatsi.

Beste gauza asko irakatsi zizkidan, 
gauza txikiak eta gauza handiak. Gauza 
garrantzitsuak eta baita hainbeste inporta 
ez zirenak ere.

Baina negar egiten ez.

Amua lotzeko behar den korapiloa 
bezalako gauza sinplea irakatsi zidan, 
baina baita pertsona izateak daraman 
konplexutasuna ere. Ideia txiki baino 

garrantzitsuak barneratu nituen berari 
esker: ingurumena maitatzea, liburuak 
gozatzea, bizitzan uneoro adi egotea. 
Sentimendu handi eta sakonak transmititu 
zizkidan egunero: konpromisoa, 
errespetua, askatasunaren garrantzia eta 
inplikazioa bezalakoak.

Gauza asko irakatsi zizkidan aitak, baina 
negar egiten ez.

Hori bizitzak irakatsi dit.T
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