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Hartu Ibañarrietan Astotxiki bidea, eta segi gorantz. 
Hantxe dago, tontorrean, Iruretxiki baserria. Ekain 
sagardoa ekoizten dute bertan, eta udazkenetik aurrera, 
muztio ekologikoa ere bai. Sagardoa eginagatik, ordea, 
ez du egungo sagardotegien filosofia bera. 

“Sagardoarentzat 
ez da ona txotxean 
ibiltzea”

Txoootx! Eta edalontzian 
muztio ekologikoa atera-
ko didazu. 
Bai, sagardoaren prozesuan, 
sagarra prentsatu eta gero 
muztioa sortzen da. Sagar-
doaren kasuan upeletara 
botatzen da, gero irakiteko. 
Baina muztioa egitea erra-
zagoa da. Jendeari asko 
gustatzen zaio, alkoholik 
ez dauka, dietisten gomen-
dioetan azaltzen da, osasu-
nerako ona delako. Eskari 
handia dago. 

Sagardoa baino eskari 
handiagoa al dauka muz-
tioak?
Bai. Sagardoa eskaintzera 
joan, eta muztioa eskatzen 
digute; batez ere belar den-
detan eta. 

Nola doa muztio ekologi-
koa ekoizteko lana?
Oraindik ez dugu pasteu-
rizatzeko makina erosi. 
Muztioa atera eta gero, pas-
teurizatu egin behar da; hau 
da, tenperatura altua eman 
behar zaio denbora jakin 
batean bakterioak hiltzeko. 
Datorren udazkenerako 
prest edukiko dugu muz-
tioa. Sagar uzta udazkenean 
jasotzen da, eta behin hori 
eginda, ez dauka lan handi-

rik muztioa egiteak. 

Urola Kostako Landa Ga-
rapenaren Alde lan egiten 
duen Urkome elkarteak 
sari bat eman berri dizu. 
Azalduko al duzu zer 
izan den?
Xabier Azkue lagunak ba-
zuen Urkome sarien berri. 
Bi urtetik behin egiten dira, 
eta egitasmo berriak sari-
tzen dituzte. Egitasmo berri 
bat egin behar genuela esan 
zidan, niretzat bultzadatxoa 
izango zelakoan, eta horrela 
izan zen sariarena. Hau-
tagai batzuk geunden, eta 

herritarren botoek erabaki 
behar zuten zein izango zen 
irabazlea. Azkenean, gure 
muztio ekologikoak irabazi 
zuen. Hauteskunde kanpai-
na baten antzekoa egin zen 
Zumaian, eta nik jaso ditut 
boto gehien [barrezka]. 
3.000 euro eman dizkidate, 
eta pasteurizatzeko makina 
erosten gastatuko dut.

Muztioarena utzi, eta 
goazen sagardora, hori 
dagoeneko ekoizten bai-
tuzu. Noiztik ari zara?
Bueno, ba, baserria gura-
soek erosi zuten duela 25 
bat urte. Berritu eta gero, ez 
zeukaten garbi zer erabilpen 
eman. Azkenean, ikusirik 
nolako belardiak dauden, 
sagarrondoak jarriko geni-
tuela erabaki genuen. Ka-
litate onekoak ematen ditu 
lurrak hemen, eta lehen ere 
bazeudenez, sagarrondoe-
tara jo genuen. Orduan, be-
rriak aldatu genituen duela 
20 bat urte. 

Sagardoarena geroago 
etorri zen, orduan?
Bai. Sagarrondo mota 
batzuk daude. Gureek be-
zalakoek hamar urte behar 
izaten dute sagarrak emate-
ko, hamar urte horietan ez 

genuen ekoizpenik izan, ja-
kina. Gero hasi zen ematen, 
eta hasiera haietan, sagarra 
saldu egiten nien sagardote-
giei, eta etxerako egiten ere 
hasi ginen, lagunartean baz-
kariak-eta egiteko sagardoa-
rekin. Gero, animatu egin 
nintzen profesional aritzera, 
eta nire ametsa gauzatzea 
izan zen; duela sei urte izan 
zen hori. Eta horretan segi-
tzen dugu. 

Aldaketa handia izan al 
zen urrats hori ematea?
Handia, bai. 1.000 litro 
egitetik 30.000 litro egitera 
pasatu ginen. Ikastaro ba-
tzuk egin nituen, eta sagar-
dotegietara buelta zenbait 
ere egin nuen, ikaste aldera. 
Oso jator portatu ziren ni-
rekin sagardogileak. 

Lekua edo negozioa han-
ditzeko asmorik bai?
Ez, ez. Bertako sagarrare-
kin era ekologikoan egiten 
dut lan, eta horretan segi-
tuko dut. Ez dut handitu 
nahi. Kanpokoei afariak 
eta bazkariak ez dizkiegu 
ematen. Lagunentzat eta 
bezeroentzat bakarrik dago 
aukera, eta beraiek eskatzen 
didatenean egiten ditugu 
jatorduak. Bestela, ez dugu 

testua eta argaZkiak: aitor ManteroLa  
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beste sagardotegien antzera 
lan egiten. 

Zergatik filosofia hori?
Sagardoarentzat ez da ona 
txotxean ibiltzea. Upelak 
betea egon behar du, eta 
jende asko ibiltzen den sa-
gardotegietan zuloa egiten 
dute upeletan, sagardoa 
gutxituz joaten delako. Hori 
ez da ona. Era ekologikoan 
lan egiten dugunez, guk 
ezingo genuke upelean 
geratzen den kantitate hori 
bota, eta ez dugu botatzen 
ez dakit zein produktu ez 
oxidatzeko upela. Garbitik 
ibiltzen gara. 

Orduan, zure negozioa-
ren funtsa botilaratzea 
da. Nora saltzen gero?
Hainbat lekutara. Baina 
jendea ere etortzen da 
etxera sagardoaren bila, eta 
gehienbat horrela saltzen 
dugu. Egindako guztia 
saltzen dugu azkenean, eta 
pozik. 

Iaz, beste urrats bat 
eman zenuen, Ekain 
etiketa sortuz. Nondik 
nora?
2011ko uztailean sortu 
genuen, eta harrezkero 
produktu ekologikoen bi 

banatzailek darabilte gure 
etxeko sagardoa batera eta 
bestera. Beraiek banatzen 
dute taberna batzuetan, 
harategiren batean, Zu-
maiako Sartaian, Zaharren 
Egoitzan, Parafarmazietan 
eta abar. 

Ekoizpen ekologikoa 
indarra hartzen ari da 
orain. Bidea ondo ikusi 
zenuela ezin ukatu. 
Bueno, horretan sinesten 
dudalako hartu nuen bidea. 
Beti izan dut sentsibilitate 
ekologikoa. Ez nintzen 
hasi negozioa neukalako 
buruan. Ematen du etor-
kizuna baduela ekoizpen 
ekologikoaren bideak, krisi 
garaian jendeak patrikari 
gehiago begiratzen dion 
arren. Gainera, baserritarra 
lotsatuta egon da baserri-
tarra izateaz, eta horrekin 
hausteko modu egokia da 
ekologiaren bidea egitea. 

Jendeari entzuten zaio 
ondorengoa: “Garestia-
goa da jaki ekologikoa”. 
Hala al da?
Pixka bat garestiagoa da. 
Produktu kimikorik ez era-
biltzean, ekoizpen kopurua 
txikiagoa da, eta horregatik 
da garestiagoa. Gero, lan 

egiteko modua ere neke-
zagoa da. Esate baterako, 
sagar biltzea eskuz egiten 
dugu guk, eta bertako sa-
garra bakarrik erabiltzen 
dugu. 

Ekologiaren funtsetako 
bat garbitasuna da. Zuri 
entzunda, lasaitasuna oso 
aparte ez dela konturatu 
naiz. Zuzen al nabil?
Lasaitasunarena bada eko-
logiaren oinarrietako bat. 
Berez, bizitza ekologikoa 

bizitza lasaia da. Baina ni ez 
naiz oso lasai bizi. Izan ere, 
lantegi batean egiten dut lan 
lanaldi erdian, eta egunaren 
gainerako orduak sagar-
doaren ekoizpenari ematen 
dizkiot. 

Sagardotegietara joa-
teko garaian gaude be-
te-betean. Zer gogoeta 
egiten duzu bertan izaten 
den giroaz eta beraien 
ekoizpen prozesuaz?
Ez zait gehiegi gustatzen, 
baina halakoak ere egon 
behar du. Ezin da kolpe-
tik aldatu, baina uste dut 
gizarte osoak saiatu behar 
dugula ekologikoari gehiago 
begiratzen. 

Joaten al zara Astigarraga 
inguruko sagardotegie-
tara?
Bai, joaten naiz. 

Eta ikusten duzunean 
jendea edalontzia sagar-
doz gainezka duela, zer?
Frantsesak eta? [barrezka]. 
Ez dakite zenbat bete behar 
den, eta nire ustez txotxa-
ren arduradunek azaldu 
egin beharko liekete. Kultu-
ra falta dela iruditzen zait. 
Sagardoa gehiago maitatu 
beharko litzateke. Ezin du 
izan hirugarren mailako 
edaria. Txakolina hiruga-
rren mailakoa zen duela ha-
mabost urte, eta orain begi-
ra nolako saltoa eman duen. 
Kalitatearen aldeko apustua 
egin beharko litzateke kan-
titatearena baino gehiago. 
Baina hain erraza da nego-
zioa egitea sagardoarekin... 
Kamioika sagar kanpotik 
ekarri, makinen bidez sa-
gardoa sortu, eta banatzaile 
ona izatea nahikoa da. 

Gertu al dago sagar-
dotegi komertzialetan 
ekoizpen ekologikoa era-
biltzea?
Asko aldatu beharko litzate-
ke gauza. 
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“ematen du 
ekoizpen 
ekologikoak 
etorkizuna 
duela, krisiagatik 
jendeak 
patrikari gehiago 
begiratzen dion 
arren” 
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Garai gogorrak bizi ditugu, oro har, eta horrek ere eragin 
zuzena du musika munduan. Diskoak apenas saltzen diren 
urte hauetan, kontzertuak izaten dira rock taldeen heldule-
ku bakarrenetakoa. Talde txikiek, baina, ez dute hainbesteko 
erraztasunik izaten: kontzertu gutxi ematen dituzte, eta ko-
bratzen dutenean, kobratzen badute, jasotzen duten ordain-
saria ez da katxaperoak botatzeko adinakoak. Krisiari aurre 
egin nahian, eta Zumaiako rock mugimendua indarberritu 
nahian, Dardara izeneko elkarte edo kolektiboa osatu berri 
dute taldeek. Elkarteak berak kudeatuko ditu Usategian egin 
berri diren entsegu lokalak. 

Zumaiako rockak bizi duen egoerari buruz hitz egin 
dugu Got-ham eta Itaka taldeetako Iban Rubio, The Gra-
ce of  Dionysus taldeko Ion Sarasketa eta Christos Foufonis 
eta Izu Nauk taldeko Iurgi Taboada eta David Gorritirekin. 
Emakumezkorik ez da elkarrizketa honetan. Dirudienez roc-
ka, Zumaiakoa behintzat, gizonezkoen zerbait da. “Hortaz 
hitz egin genuen aurreko batean, emakumezkoen talde bat 
falta dela. Bere garaian izan zen bat Zumaian. Baina hutsune 

hau orokorra dela uste dut, ez Zumaiakoa bakarrik. Eta 
pentsa, ez dago ezer gehiago gustatzen zaidanik emaku-

me bat gitarra elektrikoa jotzen baino!”, dio Ion Saras-
ketak, barrez hasi aurretik.

Belaunaldi desberdineko taldeak izanik ere, ia 
denak pasa dira “bunker” bezala ezagutzen di-

tuzten Ubilloseko entsegu lokaletatik. “Orain 
12 urte hasi ginenean kanpoan geratu ginen; 

ez genuen izan sartzeko aukerarik”, du go-
goan Iban Rubiok. Gauzak aldatu ziren 

eta azkenean izan zuten entsegu lokal ba-
tean sartzeko aukera, betiere beste talde batzue-

kin partekatua. “Hasieran hiru talde sartzen 
ginen lokal bakoitzean eta zerbait ordaindu 

behar izaten genuen hiru hilean behin. Hezeta-
sunez betetako lokalak ziren; kristo bat eginda zeu-

den eta azkenean ordaintzeari utzi genion. 
Beste taldeek egoera bera pairatu behar izan dute. 

“Bunkerrak, izatez, penagarriak dira. Hezetasuna izu-
garria da. Dena herdoiltzen zaizu eta elektronikako 
tresnak erabili ezean izorratu egiten dira. Eta hori hiru 
lokaletatik onenean gaudela. Aldamenekoan paretak 
erori egiten dira; pitzaduraz josita daude”, dio Ion Sa-
rasketak. Iritzi berekoa da Iurgi Taboada: “Gitarrak, 
materiala… diru asko dago hemen goian eta baldintza 
onenak ez dira hemen gordetzeko. Entseatu eta gero 
gitarrak etxera eramaten ditugu, han gau batean uzten 
badituzu, hurrengo egunean herdoilduta agertuko dira 
eta. Baita gu ere! Hezetasunak gu ere jaten gaitu!”

Dozenatik gora rock talde daude gaur egun Zu-
maian eta horietatik gehienek hiru bunkerretan entsea-
tzen dute. Lokal bera beste talde batzuekin parteka-
tzeak ekarri ote du arazorik bizikidetzan? “Gure artean 
giro ona dago. Azken finean denok ezagutzen dugu 
elkar”, erantzun du Iurgik. “Zerbait falta bazaigu, ka-

testua: Juan Luis roMatet
argaZkiak:  
arnaitZ ruBio aPrea

rockaren 
dardarak 
usategian
Zumaiako rockak bizirik dirau. dozenatik gora 
taldek astintzen dituzte gitarrak eta bateriak ubillos 
atzealdeko entsegu lokaletan. urte hasierarekin 
batera, beste bost gela zabaldu dituzte usategian. 
ez da hau urte berriak ekarri duen albiste bakarra: 
Zumaiako hainbat rock taldek, bakarlarik eta 
musikaren inguruan mugitzen diren bakarkakoek bat 
egin dute elkarte edo kolektibo batean, etorkizun 
ilunari aurre egiteko. nahikoa arrazoi badira herriko 
rockari argazkia ateratzeko.
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+ bleren bat edo, aldamenera joan gaitezke eskatzera”, gaine-
ratu du David Gorritik. Iritzi berekoak dira beste musikariak 
ere, baina nahikoa da pixka bat zirikatzea paradisua ez dela 
ondorioztatzeko: (Christos): “Bizikidetza, bizitzako maila 
guztietan gertatzen den bezalakoa da. Orokorrean ona da, 
baina arazoak beti izan dira”. (Ion): “Noizean behin etorri 
izan da 10-15 laguneko talde bat alboko lokalera. Ez dakigu 
rock talde batekoak ziren, edo nor ziren. Gainera, ate eta 
leihoak irekiekin jotzeko ohitura zuten. Soinua lokal batetik 
bestera filtratzen bada, pentsa leihoak zabalik bazituzten. Al-
bokoei bakarrik ez, goian dauden zaharrei ere molestatzen 
zieten. Batzuetan ezinezkoa izaten zen bertan geratzea”. 
(Iban): “Beti egongo dira arazoak. Baimenik gabe norbaitek 
zure materiala erabiltzen duela, zerbait desagertzen dela… 
Betikoa. Noski, inor ez da erruduna. Elkartea sortu edo ez, 
beti egongo dira arazo horiek”.

San Juan Egoitza alboan izanda, bertako egoiliarrak ere 
kontuan hartu behar izan dituzte. Aitona-amonen atsedena 
eta rockaren erritmoa uztartzea ez da gauza erraza. (Chris-
tos): “Behin baino gehiagotan etorri zaizkigu eskatuaz gera-

tzeko, festa bat zutelako. Onartu behar da gaizki pasatzen 
dutela”. (Ion): “Orain neguan hainbeste ez, baina udan beti 
kanpoan daude. Ni han goian egongo banintz [egoitzan] ez 
nuke gustukoa izango behean norbait zarata ateratzen ego-
tea. Baina hau da daukaguna”.

Usategiko lokalak zabaltzearekin, egoerak hobera egingo 
duela pentsatzen dute musikariek. Bost lokal eta estudio bat 
prestatu dituzte San Juan Egoitza eta Arritokietako ermita-
ren artean dagoen eraikinean. Hamar dira bertan sartuko di-
ren talde edo bakarlariak, bina lokal bakoitzean. Bunkerrekin 
alderatuta hobekuntzak nabariak badira ere (“Erabat intso-
norizatuta daude eta apenas dagoen hezetasunik”, dio Iba-
nek), zalantza batzuk ere sortzen zaizkie: (Iurgi): “Uste dut 
espazioa ahalik eta gehien optimizatzen saiatu direla. Gela 
batzuek pasilloak gehiago dirudite lokalak baino”. (Ion): 
“Lokalek forma irregularrak dituzte. Bi lokal ondo daude, za-
balak dira, baina beste hirurak oso txikiak dira. Gaur ditugu-
nak baino txikiagoak”. Hala ere, bunkerretan hainbeste ordu 
pasa dituzten musikariek garbi dute hobera bidean daudela: 
(Ion): “Lokalak intsonorizatuta daude, hezetasunik ez dute 
eta berogailua dute. Ikusi nituenean pentsatu nuen gozamena 
izango dela han jotzea”. (Iurgi): “Lapurtuko diguten beldur 
gutxiago dugu. Aurretik pasa izan zaigu, entseatzera joan eta 
mikrofonoak eta beste zenbait gauza falta zirela norbaitek 
baimenik eskatu gabe eraman zituelako”. (David): “Bunke-
rretan gertatu dena da giltza asko banatu direla. Kopiak atera 

  GOT-HAM
Got-ham hirukoteak 
lehen maketa atera zuen 
orain pare bat urte eta 
beste baterako kantak 
prestatzen ari dira.

  IZU NAUK
Maketa bat atera ondoren lehen diskoa 
ari dira grabatzen “kanta biribilagoekin 
eta material hobeagoarekin”.

“Usategia guk kudeatuko 
dugu elkartearen bitartez”
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dituzte eta edozeinek izan du han sartzea”. (Iurgi): “Orain 
giltza bat emango digute eta gurea izango da. Gainera, Usate-
gia guk kudeatuko dugu elkartearen bitartez”.

Autogestioa bultzatu nahi izan du Udalak erabaki honen 
bitartez. Hitzarmenak urtebeteko iraungo du hasieran, eta 
balorazioa egin eta gero erabakiko da harekin jarraitu edo 
ez. “Bunkerretan ez bezala, lokal berrietan beste era batera 
funtzionatu behar dugu. Ondo dago zure zerbezak eta lagu-
nak eramatea, baina entseatu behar denean horretara mugatu 
behar dugu. Orain arteko bilera guztiak horretara bideratu 
dira. Han sartzen denak baldintza batzuk bete behar ditu. 
Rocka serio hartu behar da. Hamar urtez egon gara hau eska-
tzen, eta ezin dugu orain galdu”, dio Ibanek.

Lokal berriak zabaltzeak, musika talde gehiago sortzea 
ekarriko duela uste du Ion Sarasketak: “Nik uste talde gehia-
go sortuko direla. Lehen hiru entsegu lokal besterik ez zeu-
den eta lehertzear zeuden. Lekurik ezean, non sartuko ziren 
talde hauek... Orain talde batzuk gora joango gara eta lokal 
zeharretan sartzeko aukera gehiago izango da, eta horrek 
agian jendea animatuko du”. 

Hasieran kontrakoa bazirudien ere, musikariek ez dute 
alokairurik ordainduko Usategia erabiltzeagatik. “Ordainetan 
kontzertu batzuk emango ditugu urtean zehar”, argitu du Ita-
ka eta Got-hameko baxujoleak.

Bazkideentzat kontzertuak lortu edota antolatzea da sor-
tu berri den elkartearen helburuetako bat. (Ion): “Bakarrik 

rApA NUI
Hamabost talde aritzen dira musika 
jotzen entsegu lokaletan, hauen 
artean, Rapa Nui laukotea.

 THE GrACE 
OF DIONySUS
Hirukoteak Bilborock 
aretoan jo zuten abenduaren 
17an, rockaren areto 
esanguratsuenetakoan.

ZuMaia sound  
gitarra bati lotutako herria

Inguruko herrietan (Azpeitia, 
Zestoa, Zarautz…), estilo 
desberdinetako taldeak 
agertu dira (Jotakie, Lin 
Ton Taun, Delorean…); 
Zumaia, berriz, gitarra 
soinu gordinei lotutako 
herria da. Zergatik ote? 
(Ion): “Hori hala da. 
Gitarrari lotuta egon da beti. 
Inoiz ez da atera pop, ska edo 
techno talde bat. Beti soinu gogorreko 
taldeak izan dira hemen. Punkak bere momentua 
izan zuen ez hain aspaldi, baina esan daiteke pixka bat 
apaldu dela. Orain beste estilotako taldeak eta bakarlariak 
agertzen hasi dira, betiere rockari lotutakoak”. (Christos): 
“Horrek saltzen du. Zer entzuten dute gazteek irratian: 
gitarra distortsionatua eta erritmo azkarrak oinarri 
dituzten talde pila bat. Erreferentzia horiek dituzte. 13 
edo 14 urte dituzula horrekin bonbardatzen bazaituzte, ez 
dago beste erremediorik”. 
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2012. urteak Zumaiako rockari entsegu lokalak eka-
rri dizkio opari; baina beste erregalo bat ere izan da. 
Aurten eratuko da herriko musikariak bilduko dituen 
elkarte berria: Dardara Zumaiako musika kolektiboa 
du izena eta Eusko Jaurlaritzaren oniritzia besterik ez 
du behar martxan jartzeko. Elkartearen helburuez eta 
proiektuez aritu gara hizketan bere presidente Jon Bra-
kamonterekin.

Zer helbururekin muntatu duzue elkartea?
Helburuak asko dira. Gazteei bultzada eman nahi diegu 

eta musika egitera animatu, Zumaiako taldeen sorkuntza ere 
bultzatu nahi dugu, bai Zumaia mailan, baita hemendik kanpo 
ere. Herriko taldeen datu base bat osatzeko asmoa ere bada-
go, informazioa bildu eta beste gaztetxe edo udalei bidaltze-
ko. Ikusten genuen Zumaiako taldeak bakoitza bere aldetik 
zebilela eta denok bat egitea da garrantzitsua da. Kontzertuak 
ere antolatu nahi ditugu; tabernetan, Gaztetxean eta herriko 
aretoetan neguan, eta kalean uda garaian. Festetan ere parte 
hartzea izango litzateke gure gogoa, herriko taldeek jaietan jo 
dezaten. Guztira 15 talde daude eta horiek guztiak bultzatu 
nahi ditugu.

Usategian lokal berriak eraiki dituzte orain.
Lokal berri hauen kudeaketa emango digu Udalak. Be-

raien ideia izan da. Elkartea osatzen duten talde gehienak goi-
ko lokal berrietan egongo dira orain eta neurri horren bitartez 
hauen inplikazioa ere lortu nahi da. Ez da erraza izango; izan 
ere, lokaletan dauden talde batzuk ez dira elkarteko kide.

Zumaian 15 rock talde daudela diozu. Horietatik 
zenbat dira elkarteko kide?

Bat edo bi talde kenduta, beste guztiak daude barruan. 
Kolokan dauden horiek lokaletan daude, baina elkartean ez. 

Zer harrera izan du taldeen artean elkartea osatzea-
ren ideiak?

Nik aspalditik nuen ideia hori. Ubillosen bilera bat egin 
genuen eta gero herrira zabaldu genuen. Harrera oso ona 
izan du. Jendea prest dago lan egiteko eta parte hartzeko, eta 
nik uste onuragarria dela herriko taldeentzat. Gaur egun bizi 
dugun egoeran zerbait antolatu nahi badugu, batera egonda 
denontzat hobe izango da.

Negu garaian tabernatan jotzeko helburua dagoela 
diozu. Kontzertuetarako aretorik ez dagoen herri ba-
tean, ondo legoke tabernariek lekuko hori hartzea. Hitz 

egin al duzue tabernariekin beraiekin? Zer diote?
Oraindik ez dugu hitz egin, baina badakigu batzuek 

kontzertuak antolatzen dituztela. Beharrezkoa izango litza-
teke denekin hitz egitea eta jakitea ea prest dauden taberna 
barruan saioak antolatzeko edo zerbait eskaintzeko kalean 
kontzertuak egiten badira. Beste herri batzuetan emanaldiak 
antolatzen dituzte. Azkoitian, Zarautzen… Bestalde, herrian 
badira beste areto batzuk: Aita Mari, Alondegia… Arduradu-
nekin hitz egin beharko da eta ikusi ea horietan kontzertuak 
ematerik izango genukeen.

Elkartea noiz egongo da martxan?
Estatutuak aurkeztu ditugu Eusko Jaurlaritzan eta hiru 

hilabeteko epean emango digute erantzuna. 
Nork osatzen duzue Zuzendaritza Batzordea?
Gaur egun ni naiz presidentea. Aitor Ramos da presiden-

teordea, Xabier Garmendia idazkaria eta Beñat Fernandez 
diruzaina. Lau ordezkari ere baditugu. Dezenteko lana dugu 
orain elkartea bera muntatzen. 

Zer asmo dituzue etorkizun hurbilera begira?
Eskutan proiektu batzuk ditugu. Udan jaialdi bat antolatu 

nahi dugu herriko taldeekin eta kanpotik ekarritako norbait 
erakargarriarekin. Lokal berrietan estudioa dugu eta beste 
proiektu bat izango litzateke talde bakoitzak abesti bat graba-
tzea eta horiekin disko bat ateratzea. 

Hainbeste talde elkarte berean izanda, ez al da inbi-
diarik sortuko?

Arrisku hori egon daiteke. Lokaletatik hasita kristoren 
mobida daukagu: talde asko daude, batzuk hasiberriak, eta 
lokalak ez dira asko. Lokalen gaia ez daukagu erabat lotura: 
eraikina Udalarena da eta baldintza batzuk jartzen dizkigute; 
guk, berriz, gure proposamena dugu. Oraingoz ez da uzten 
lokal berrietan erretzen eta talde batek hiru hilabetean lokala 
erabiltzen ez badu kanpora joango da. Ikusiko dugu etorkizu-
nean zer legedi ezartzen den.
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“15 talde daude 
herrian eta horiek guztiak 
bultzatu nahi ditugu”

Jon brakaMonte
dardara Zumaiako musika kolektiboko presidentea

“Gazteei bultzada eman nahi 
diegu eta musika egitera 
animatu”
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gure kostaldeko labarren garrantziaz askotan entzun eta irakurri dugu 
azken urteotan. Lurraren historia jasotzen duen harrizko liburua dela 
ikasi dugu, iraganean gertatutako desagertze handien berri jasotzen dela 
bere orrialdeetan. Baina beste hamaika istorio harrigarri ere gordetzen 
ditu. Horietako batzuk duela milioika urte  itsas hondoan bizitako izaki 
misteriotsuen gainekoak dira. Haitzek ez dute, tamalez, izaki haien 
gorpuzkinik gorde; bai, ordea, detektiberik onenen jakituria eta imajinazioa 
dantzan jarri dituzten arrastoak: iknofosilak.

zaudenean nahiko zaila da kontzertuak lortzea. Elkarteko 
parte izanda lana hobeto egiteko aukera izango dela uste 
dut. Jaialdiak antolatzeko aukera dago, eta tabernariekin ere 
hitz egingo dugu”. (Iban): “Zumaiako rock giroa guk era-
man nahi dugu. Orain arte herriko festetan kanpoko taldeak 
ekarri dira. Gustatuko litzaiguke [herrian antolatzen diren 
kontzertuetan] Zumaiako talde bat, bi edo gehiago sartzea. 
Baita txandakatu ere. Azpitik datozen talde txikiek ere izan-
go dute talde handiekin jotzeko aukera, ezagutzera emateko. 
Gure asmoa da, baita ere, herriko talde denek berdin kobra-
tzea kontzertu hauetan. Bi disko izan, edo maketa bakarra, 
berdinak izango gara”. 

Zumaiak Gaztetxea duenetik kontzertuak emateko au-
kera areagotu egin dela diote (“Beraiekin hitz egin eta nahi 
duzunean lor dezakezu kontzertu bat”, dio Davidek). Orri 
hauetan bertan, iritzi artikulu batean Ibon Esteibarrek dioe-
naren antzera, herriko tabernariek zuzeneko musika gehiago 
bultzako beharko luketela ondorioztatzen dute galdetuta-
koek: (Ion): “Elkartean horri buruz hitz egin dugu. Taber-
nariek gehiago bultzatu beharko lukete kultura. Demagun, 
ostiralero kontzertu bat jartzen bada, agian jende gehiago 
aterako litzateke kalera”. (Iban): “Bizpahiru taberna prest 
daude dagoeneko. Kontzertuei esker gehiago kontsumitzen 
da. Azkenean denontzat da ona: beraiek guri jotzeko auke-
ra ematen diguten bezala, guk beraiei dirua ematen diogu”. 
(David): “Baina zer tabernak du lekua hori egiteko? Bestal-
de Zumaiako publikoa ez da mugitzen, ez bada zerbait gus-
tatzen zaiona. Beste herrietan ikusten duzu jendea joaten 
dela kontzertuetara, nahiz eta gustuko estiloa ez izan. He-
men ez da halakorik gertatzen. Taberna batean heavy metal 
talde bat sartzea taberna hori hustea da”. 

Musikarekiko interes falta dagoela ere sumatzen dute. 
(Ion): “Hori arazo bat da. Deban, adibidez, musikaren kul-
tura handiagoa dago; hemen, berriz, ez zaio hainbesteko ga-
rrantzirik ematen. Horren isla da tabernetan entzuten den 

Bunkerrak egin aurretik, San Pedro barruan egiten ziren entse-
guak, eta horretan aitzindariak Inazio Tolosa, Imanol Urbieta 
eta Festatxoko jendea izan zen. Gero etorri ginen gu, Atxan-
tatukoak. Guk ere San Pedro barruan entseatzen genuen, bai-
na zaratatsuak ginelako kanpora bota gintuzten, Ubilloseko 
atzealdera bidali gintuzten, bunkerrak bezala ezagutzen diren 
lokaletara. Edo lokala esan beharko, hasiera batean dena bat 
zen eta. Orduan ez zegoen hiru zatitan banatuta. Baina ha-
sieratik txapuza hutsa zen. Ez zegoen intsonorizatuta, heze-
tasuna ikaragarria zen… Lokal horietan lortzen genuen gauza 
bakarra gure osasuna izorratzea zen, baita goian zeuden zaha-
rrena ere.

Aurrera jarraitu aurretik, errieta txiki bat egin nahi nuke. 
Udan, hamabostaldi musika egiten zenean, biolinistak eta 
beste musikariak entseatzera etortzen ziren San Pedrora. Udan 
beroa egiten zuen, ez zen entseguak egiteko baldintza onena; 
izerditan egoten ziren biolina jotzen. Leiho eta ate guztiak ire-
kitzen zituzten, eta kanpoaldetik entzuten ziren haien eskalak. 
Guk ere kontzertuak ematen genituen, eta gure bunkerrean 
egoten ginen jotzen, ateak itxita eta zizko eginda. Hala ere, 
urte haietan jaialdiko zuzendaritza batzordeko kide bat eto-
rri zitzaigun esanaz hamabostaldiak irauten zuen denboran 
ez azaltzeko, besteak molestatzen genituelako. Nola balora-
tzen da baten balioa eta bestearena? Rock munduan ibiltzen 
garenak beti izan gara Zumaian gutxietsiak, eta hori ez dago 
ondo.

Ikusten dut azkenaldian berriro apogeo txiki bat izan 
duela rockak Zumaian. Jende asko dabil berriro ere, eta uste 
dut horrek herriari kristoren bentaja ekartzen diola. Festetan 
kontzertuak emateko, adibidez. Autokritika txiki bat ere egin 
behar da, baina: bertako jendea gustura egoteko, ondo entsea-
tzeko, leku horiek baldintza onetan egon behar dute. Bestela 
jendea azkenean nazkatu egiten da. Leku horiek, lokal horiek, 
fumadero hutsak bihurtzen badira, azkenean ez da ezer lortu-
ko. Jendeak motibatuta egon behar du eta horretarako beha-
rrezkoa da ematen edo uzten zaien leku horiek egoera onean 
egotea. 

Zerbaiten falta ere sumatzen dut: zuzeneko musika pro-
gramatzen duten tabernak. Beste nonbaitera joaten bazara, 
Alemaniara, Irlandara, Ingalaterrara, nonahi ikusten dituzu 
zuzeneko musika duten pub edo tabernak. Zumaian badira 
halako kontzertuak hartzeko tamaina duten tabernak, baina 
ez dago horretarako ohiturarik. Interesa baino gehiago, ohi-
tura falta dela uste dut. Tabernariak ez dira konturatzen rocka 
gustuko dutenek zenbat kontsumitzen duten. Hastea da kon-
tua. Hasieran bat joango da, gero gehiago eta azkenean mor-
doa. Denentzat da ona, baita herriarentzat ere. Herria bizirik 
dagoen seinale izango litzateke.

rocka 
bizirik dagoen seinale

ibon esteibar



14  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a14  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a14  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a

Pu
BL

iZ
it

at
ea



  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a   15

musika. Zertxobait aldatu da, baina esan daiteke 14 edo 15 
urte nituela entzuten nituen diskoak jartzen direla oraindik”. 
(Christos): “Interes faltaren adibidea da. Zer gustatzen zaio 
jendeari? Hori? Ba, horixe jarri, eta kitto!” (Ion): “Ihintza 
ere itxi zuten. Musika entzuteko hura bezalako tabernarik ez 
da izan. Kanpotik etorritako jendeak ere hori zioen”. (Da-
vid): “Etxean entzuten duen musika entzun nahi du jendeak 
tabernetan. Shakira, Rihanna… tabernetan entzuten dutena 
etxean ere entzuten dute. Eta hortik ez dira ateratzen. Zerbait 
ezberdina jartzen badiezu, ez dute apreziatzen”. 

Hori guztia kontuan hartuta ere, azken urte hauetan Zu-
maiako rock giroak edo mugimenduak aurrera egin duela 
uste dute, baina zailtasunekin. (Iban): Hasi ginenean nahiko 
itzalita zegoen. Talde bat edo beste bazegoen, baina ez gaur 
adina talde. Alde horretako hobekuntza izan da”. (Christos): 
“Eboluzio bat izan du. Ez dakit lokalek zer ikusirik izan 
duten, baina orain talde gehiago ikusten da”. (Ion): “Estilo 
gehiago ere ari dira ateratzen. Lehen dena modu berekoa 
zen: talde batek arrakasta izaten bazuen, denak haren an-
tzerakoak ateratzen ziren”. (Iurgi): “Orain hobeto dago, 
baina urteak aurrera joan ahala ikusten duzu gauzak nola 
diren: zailak, oso zailak. Zuk egiten ez duzuna ez dizu beste 
inork egingo”. (David): “Inork ez du lepoa jokatuko zu-
gatik. Inork ez dizu eskainiko hiru diskoko kontratua, ezta 
bakarra ateratzekoa ere”.

Diskoak apenas saltzen diren garai honetan, estudioan 
sartu dira Izu nauk taldeko kideak disko bat grabatzeko (bes-
te bi taldeak ere ari dira kanta berriak prestatzen: Got-hamek 
beste maketa bat ateratzeko asmoa du; Grace of  Dionysusek 
Internetera igoko ditu abesti berriak). Euskal heavy metala 
jotzen duen talde honek 2008. urtean atera zuen lehen ma-
keta, Izu nauk izenekoa. “Hura maketa bat zen eta orain dis-
ko bat ari gara grabatzen, kanta biribilagoekin eta material 
hobeagoarekin. Denbora gehiago izan dugu grabatzeko eta 
hobeto produzituta dago”, dio Iurgik. Auto-ekoizpena iza-
nik, beren poltsikotik ordainduko dituzte gastuak. Beste bi 
taldeek orain gutxi plazaratu zituzten beraien lehen maketak: 
The grace of  Dionysus 2011n, eta Got-ham 2010ean. Denek ere 
garbi dute disko salmenta handien garaia aspaldi joan zela. 
(Ion): “Inork ez du diskorik erosten. Gure kasuan, maketa-
ren kopiak oparitzen hasi gara”. (Iban): “Musikaren mundua 
nahiko itzalita dago. 200 edo 300 diskotik gora saltzea mi-
lagroa da. Oso ona izan behar duzu, edo jendearen gustu-
koa; bestela, justu-justu zure lagunek erosiko dizute diskoa”. 
(Iurgi): “Gauza da diskoa ateratzeko dirutza bat ordaintzen 
duzula, eta koadrilako lauzpabosti saldu eta gero, mila kopia-
rekin geratzen zara etxean. Gure ametsa da diskoa ateratzea; 
ez dugu aberasteko helburuarekin egin, baina… Diskoa mu-
gitzeko laguntza izatea ondo legoke”.

Internet gero eta zabalduago dagoen aro honetan, tal-
de guztiek dute txokoa Myspace, Facebook eta antzerako 
lekuetan. (Ion): “Azken finean, jendeak musika Interneten 
entzuten du. Inporta duena jendeak zure musika entzutea 
da”. (Iban): “Zintzilikatzen duzun musika jendeari gustatzen 
bazaio, primeran. Zorte pixka batekin, kontzertu bat ema-

teko deituko dizue”. (Ion): “Arazoa da orain eskaintza asko 
dagoela eta oso erraza dela lortzen. Ez diozu baliorik ematen; 
hain erraza da!”. (Christos): “Eskaintza eskakizuna baino 
askoz handiagoa da. Lehen alderantziz zen. Hilabeteak ego-
ten zinen gustuko talde baten disko berria erosteko zain, eta, 
bitartean, zuk zeuk deskubritu behar zenituen talde berriak. 
Orain click egin eta denak inbaditzen zaitu”. 

Rock talde gehientsuenen desioa kontzertuak ematea da 
eta oholtza gainean beraien materiala defendatzea. Kontzer-
tuen panorama ez da, baina, oso itxaropentsua talde txikien-
tzat. (David): “Ordainetan zerbeza batzuk ematen dizkizute, 
afaria…”. (Iban): “Hasieran, normala da dirua galtzea, baina 
pixkanaka gora egiten duzu. Ez duzu asko eskatuko, baina 
behintzat bidaia, afaria, tragoak eta 100-200 euro inguru bai. 
Gure kasuan, gehienetan konplitu dute”. (Iurgi): “Kobra-
tzen hasteko garia ere badela uste dut. Baina zenbat eskatu 
gaztetxe bati?”. 

Etorkizuna nolakoa ikusten duten galdetzean, “beltza” 
edo “gordina” dira ateratzen zaizkien hitzak. (Iban): “Etor-
kizuna gero eta digitalagoa ikusten dut. Grabazioak gero eta 
irrealagoak dira, eta gero ezin dira zuzenera eraman. Musika-
ren etorkizuna zein den? Pixka bat kantatzen duen tia buena 
bat edo tio cachas bat jarri, eta seguru arrakasta izango dutela”. 
(Iurgi): “Nik uste orain bezala segituko duela. Jendea ez bada 
aldatzen, interes gehiago jartzen ez badio, gauzak ez du hobe-
ra egingo. A zer kalte egin duen hemen reggaetoiak!” (Ion): 
“Zure taldearen zer ideia duzun da kontuan hartu behar dena. 
Entseatu eta kontzertu pare bat ematea nahikoa bada, arazo-
rik ez da. Baina zure taldean sinesten baduzu, zerbait lortuko 
duzula pentsatuaz inplikatzen bazara, hor aurkituko dituzu 
oztopoak. Gaur egun norberak egin behar du lan guztia”. 
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“Inporta duena jendeak zure 
musika entzutea da”
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Hawaiin dago jadanik, Munduko Bodyboard Zirkuituko 
lehen proban parte hartzeko. Munduko 

24 onenen multzoan ariko da 
lehen aldiz, eta mailari eustea 

da denboraldirako jarri 
duen helburua.

“HaWaiin surf egiteak  
          Badu ZerBait Mistikoa”

alex uranga

Neoprenozko jantzia etxean zintzilikatuta utzi du Alex Uran-
gak, bolada luze baterako. “Bainujantzia eta kamiseta nahi-
koa ditut Hawaiirako”, dio irribarretsu. Negua atzean utzi eta 
Ozeano Bareko ur epelak gozatzen ari da jadanik, urtarrila-
ren 30ean abiatu baitzen surfa erlijio duten irletarantz. Otsai-
laren14ra arte du irlez gozatzeko. Gero, lehia hasiko da. 

Lau hilabete joan dira Reunion irletan zerua ukitu zue-
netik. “Hankak berriro lurrean” dituela dio, baina aitortzen 
du oraindik oso sarri gozatzen duela handik ekarritako 
oroitzapenekin. Eta, aurrera begira, asko lagunduko dioten 
ondorioak atera omen ditu: “Alde batetik, aurten daukadan 
erronkaren aurrean, sekulako indarra ematen dit Reuniongo 
garaipenak, erakutsi dudalako onenei irabazteko gai naizela. 
Ez da gauza bera onenen artera iristea soilik postu onak egi-
nez edo Gran Slameko proba bat irabazita. Baina, bestalde, 
ohartu naiz beti onena eman behar duzula; bestela, edonork 
kanpora zaitzake uretara sartu orduko”. Badaki zertaz ari 
den, Reuniongoaren ondoren Kanariar Uharteetako proban 
lehenengoan kanporatu baitzuten. “Orduan kolpea izan zen 
niretzat, azken bi probak irabazita nindoalako; baina hartatik 
ere ikasi dut. Lehen egunetik txapelketan erabat konzentratu-
rik egon behar da, beste kontu guztiak alde batera utzita”.

Duela hiru urte nazioarteko probetara jauzi egin zuenetik 
buruan bueltaka izan duen ametsa gauzatzeko moduan da 
aurten, ilusioz gainezka: “Behin 24 onenen multzora iritsi-
ta, nire nahia da Munduko Zirkuituko zortzi proba nagusiak 
jokatzea; gutxienez sei, sei puntuaketa onenak hartzen baiti-
ra kontuan azken sailkapenerako. Helburua? Mailari eustea, 
onenen artean jarraitzea hurrengo urtean, gorengo mailan 

sendotzea”. Baina ametsak gauzatzeko, zoritxarrez, dirua ere 
behar izaten da, eta oraindik ez du urte osorako aurrekontua 
ziurtatuta. Hala ere, “urratsez urrats” joan nahi du, emaitzek 
lagunduko diotelakoan. “Oraingoz nire betiko babesleak 
diru gehiago emango dit; kortxo bat ere aterako dute nire ize-
narekin, eta salmentetako irabazien zati bat niretzat izango 
da; Aldundiak Kirolgiren bitartez lagunduko dit… Baina nik 
orain egin behar dudana da nire benetako maila erakutsi, hor 
goian mantendu, eta bestea etorriko da”.

Estreinatzeko, Hawaii
Top24an debuta egiteko ez dago Hawaii baino leku aproposa-
gorik Alex Urangarentzat: “Hawaiin surf  egiteak badu zerbait 
mistikoa, jende asko erakartzen du. Eta, gainera, oso ikusga-
rria da. Olatu oso bortitzak daude –bi metrokoak txikienak–, 
kostatik oso gertu lehertzen dira, jende asko hurbiltzen da 
ikustera, lehen txapelketa da eta denek nahi izaten dute emai-
tza ona lortu… Tentsio handia egoten da. Hori da Hawaii. 
Hawaiikoa da irabaz daitekeen txapelketarik handiena”.

Alexek ezagutzen du Hawaiiko proba, eta ondo egokitzen 
da hango olatura. “Han lehiatzeko aukera izan dut aurreko 
urteetan eta gustuko olatua da. Ezkerra da, eta hemen nik 
gehienetan ezkerrak egiten ditut surf ”. Eta, aurreko urteekin 
alderatuta, aurten abantaila handi bat izango du: txapelketa ez 
du lehen kanporaketatik hasi beharko. “Hori da Top24ak duen 
abantaila handiena, koadroaren amaieran sartzen zara lehiara, 
lehen kanporaketak jokatu gabe. Gainera, lehen lana ez da bu-
ruz buruko kanporaketa izaten, hiru saioko puntuaketa baizik, 
eta horrek akatsen bat egiteko tartea uzten dizu”.

testua: gorka ZaBaLeta  
argaZkia: arnaitZ ruBio aPrea
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La“HaWaiin surf egiteak  
          Badu ZerBait Mistikoa”

Europako Zirkuitua Zumaian
Hawaiikoaren ondoren, zuzenean Australiara bidaiatzea 
da bere asmoa, bigarren proba han jokatuko baita. Ondo-
ren, Txile, Brasil, Mexiko, Portugal, Puerto Rico, Kanariar 
Uharteak… Eta tartean, Zumaia: “Urrirako Europako 
Zirkuituko proba bat antolatu nahi dugu Zumaian. Jada-
nik Europako Federazioaren oniritzia daukagu eta orain 
aurrekontua osatu nahian gabiltza. Zumaian bodyboardak 
indar handia du eta uste dugu merezi duela horrelako proba 
bat antolatzea”. Alex bera Zumaian izango da probarako: 
“Egutegian ikusi genuen urrian bazegoela tarte bat eta ha-
laxe erabaki genuen”. 

ZORTZI PROBA  
NAGUSIEN EGUTEGIA (GSS)

HAwAII (Banzai Pipeline, Oahu)  
otsailak 14-26

AUSTRALIA (The Box, Margaret River) 
martxoak 26-apirilak 4

TxILE (Arica)  
maiatzak 18-27

Brasil (Itacoaitiara)  
ekainak 7-16

MExIKO (Puerto Desconocido)  
abuztuak 1-11

PORTUGAL (Sintra)  
abuztuak 25-irailak 2

PUERTO RICO (Isabella)  
azaroak 2-13

KANARIAR UHARTEAK  
(Fronton, Kanaria Handia)  
abenduak 1-16
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bortxatu nahian erabili izan da, berez behar lukeen erres-
petuzko tratamendua desitxuratuz. Sufrimendua geure la-
rruan pairatzen jarraitzen dugunok gutxienez besteena ere 
errespetatzen dugu, eta ETAk ez du izango arazorik berak 
eragindakoaren aitortza egiteko. Erantzuteko era aztertu egin 
beharko du, baina ziur naiz betiko antzera gai mingarri honi 
ere adarretatik helduko diola.

Indarkeriak zauri sakonak utzi ditu euskal gizartean, 
min handia eragin du: hildakoak, bahiketak, meha-
txuak, presoek eta haien senideek pairatutako neurri 
zanpatzaileak, alderdien legez kanporatzeak, komu-
nikabideak itxi dira, ideien jazarpena... Ez al da zama 
astunegia izango etorkizuna bakean eta askatasunean 
eraikitzeko?

Begira, munduan izan diren eta diren gatazka guztiak 
kontuan hartuta, konponketa aukerarik izan ez balitz gizon-
emakumeak aspaldi desagertuak ginateke. Muturreko ugari 
jasoa izan arren, jendearengan sinesten jarraitzen dut eta ba-
tzuetan horretan jarraitzeko arrazoiak azaltzen zaizkit. Duela 
hilabete batzuk, oraindik gaurko egoera usaindu ere egiten ez 
zenean, gure indarkeriak zuzenean kolpatu eta ia burua gal-

tzeraino sufritu duen pertsona batek, beste harremanik izan 

gabe, gure amari lore sorta bat  eskaini zion. Pertsona horrek 

sufritzen jarraitzen du eta ezerk ez du bere hutsunea guztiz 

beteko, baina  bere bihotza sendatzen hasi den momentuan 

lehen urratsa eman eta keinu xume horrekin konponketa-

rako borondatea azaldu dit. Lerro hauen bitartez zera esan 

nahi diot: jaso dut mezua, baita biziki estimatu ere, eta ahal 

dudanean, zu prest bazaude, handikeriarik gabe, elkar hartu-

ta erakutsiko dugu ez dagoela eraman ezinezko zama astune-

girik etorkizuna bakean eta askatasunean eraikitzeko. 
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“setio egoera 
mugagabean 
bizi gara”

el Mami aMar saleM
torturaren aurkako elkartearen presidentea
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ander urbietak lana 
zuen. Lantegi bateko 
enkargatua zen. 
dirua irabazten zuen. 
auto berri baten 
jabe egin zen. Baina 
ez zen zoriontsua. 
Zoriontasunaren bila 
abiatu zen, bere barruari 
entzunez, eta bidaia 
fisikoari eta emozionalari 
ekin zion eskozian eta 
indian barrena. 2010ean 
hasi zuen bidaia hura 
aberasgarria izan zaio, 
eta beste bizimodu bat 
dauka orain. 

Barrura  
Begirako  
Bidaiaria
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ander urbieta       
Masajista

testua: aitor ManteroLa
argaZkiak: arnaitZ ruBio aPrea
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Gizakiak askotan egiten dio galdera hau 
bere buruari: zer da zoriontasuna? Nor-
beraren araberakoa izan ohi da eran-
tzuna. Zoriontasunik ez dagoela ere 
erantzuten da. Ander Urbietak galdera 
hori zerabilen buruan aspaldian. Eta 
erantzuna aurkitzeko bideari ekin zion, 
barruak agintzen zionari entzunez. Bi-
daia bati ekin zion, fisikoa eta emozio-
nala aldi berean. Bidaiaren kronologia 
2006an hasten da, eta iazko uztailaren 
erdialdera amaitzen. Bukaera hura beste 
bizimodu baten hasiera da orain. 

2006an, Azkoitiko enpresa batean hasi 
zen lanean: “Xeitek du izena, eta hainbat 
lan egin nuen. Soldadore, montadore... 
Denborarekin enkargatu izatera ere hel-
du nintzen. Bi urtez jardun nuen ardura 
horretan”. Lanak dirua ekarri zion, di-
ruak auto berria, baina auto berriak, di-
ruak eta lanak ez zuten zoriontsu egiten: 
“Beti berdina zen, errutinak erre egiten 
ninduen. Errobota bilakatu nintzen, eta 
pentsatzeari uzten diozu, eta momentu 
horretan garbi neukan pertsona bezala 
ez nintzela ari garatzen”. Bere buruari 

galderak egiten hasi zen: “Bizitza guztian 
horrela geratu behar al dut? Lanean hasi 
eta kotxea erosi nuen, eta bale: orain zer? 
Etxea erosi, bestea erosi? Ez ninduen 
betetzen, ez zitzaidan gustatzen”. Eta 
galderei erantzunak aurkitzea erabaki 
zuen duela bi urte, barrenak esaten zio-
nari jarraituz, eta barrenak hauxe esaten 
zion: “Egon behar du poztasuna ematen 
duen beste zerbait”. 

Beste zerbait horren bila abiatu zen, 
baina ez zen hutsetik hasi. Barruan ba-
zuen zaletasun bat, eta horretan oina-
rrituz hasi zuen bidaia fisikoa eta emo-
zionala: “Ingelesa gustukoa nuela garbi 
neukan, eta Eskoziara joan nintzen 
2010eko hasieran”. Erabaki zuzena izan 
zen, han hasi baitzen sentitzen aurkitu 
nahi izan duen hori: “Askatasuna sen-
titu nuen. Berriz hastea bezalakoa izan 
zen”. Baina gogorra izan zen abiatzea. 
Delirium Tremens taldearen ‘Boga-
boga’ kantak dioen bezala joan zen, 
‘senideak, neska eta lagunak lehorrean 
utzita’, eta momentu hura gogoan, bi-
ziki eskertu nahi dio Eneritz neskalagu-

nari ulertu izana bere erabakia: “Ezingo 
diot inoiz eskertu urtebeterako kanpo-
ra noala esan eta berak ulertzea. Behar 
nuena zela ulertu zuen”. 

Hasiera hartan, hortaz, sentimendu 
kontrajarriak bizi izan zituen Edinbur-
gon, Eskoziako hiriburuan: batetik, 
askatasuna; eta, bestetik, bere maiteen 
hutsunea. Baina bidaiaren bide orria 
garbi zeukan, eta ez zuen atzera egin. 
Lehen hilabetea ingelesa ikasten igaro 
zuen eskola batean, eta familia batekin 
bizi izan zen bi hilabetez. Batera hartu 
behar ziren eskola eta familia. “Lehen 
hilabetean, zerbait lotua nahi nuen, he-
men horrela ohituta gaudelako, ziurta-
suna ematen diguten gauzetara lotuta 
bizi gara..., eta ingelesa ikasteko errazta-
suna ematen zidanez, horrela joan zen 
lehen hilabete hura”. Baina barruak ez 
zion agintzen lotuta segitzea. Oso gar-
bi zeukan hori. Bazekin hasierako hura 
ezinbesteko zerbait zela. Tarte hura iga-
ro ondoren, gauzak bere erara egiten 
hasi zen: “Eskubaloiko talde batean jo-
katzen hasi nintzen, hemen jokatutakoa 
bainintzen. Egin nuen gauzarik onena 
izan zen, lagun berriak ezagutzeko au-
kera ederra izan zelako”. Bizitzera etxe 
batera joan zen, alokairuan. 

Alokairua ordaintzeko hemen iraba-
zitako dirua zeukan, baina, hala ere, etxe 
berrira joan zenean, lanari ekin zion: 
“Platerak garbitzen aritu nintzen jatetxe 
batzuetan, eta etxeak garbitzen ere bai. 
Errutina zen hura ere, baina beste erron-
ka batzuk neuzkan, hemen ez nituenak: 
ingelesa ikastea, adibidez, eta egunero 
ingelesez ikastea”. Hilabetez lan egin 
eta gero, lanik ez egitea erabaki zuen: 
“Eskubaloiari heldu nion buru-belarri. 
Nire asmoa ez zen dirua egitea, dirua 
egiteko hemen nuen aukera eta ez nin-
tzen Eskoziara joango. Nik neure burua 

“Prest nengoen 
karrera bat ikasteko, 
baina beteko ninduen 
zerbait izan behar 
zuen”
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 MUNDUAN 
ZEHAr 
Errutinatik ihes egin nahian, eta 
bidaia fisikoa eta emozionala 
egiteko gogoarekin, munduan zehar 
bidaiatzeari ekin zion. Lehen eskala 
Eskozian egin zuen.
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aurkitu nahi nuen”. Eta bide horretan, 
bere buruari inoiz egin ez zizkion galde-
rak egiten hasi zen: “Zer izan nahi dut? 
Prest nengoen karrera bat ikasteko, bai-
na beteko ninduen zerbait izan behar 
zuen”. Halako erabakiek hemen sor-
tuko zuten zeresana gaindituta zeukan: 
“Berdin zitzaidan jendeak zer esango 
zidan. Beldur horiek kenduta neuzkan”. 
Beldurrak. Horra, Urbietaren ustean, 
berak hartu zuen erabakia bezalakoa 
hartzeko gainditu behar den aurrene-
ko sentimendua: “Horixe da lehenengo 
urratsa, beldurrei gaina hartzea, eta nik 
gaindituak neuzkan. Hortik aurrerakoa 
erraza izan zen”. Eta erraztasun horre-
tan sentitu zuen askatasuna: “Han ba-
karrik zaudenean, nola edo hala egiten 
duzu aurrera. Askatasun hori asko esti-
matu nuen. Hemen, nire karga mentala 
izango zen, baina ez neukan”. 

Berriz ere lantegira
Bederatzi hilabetez egon zen Eskozian, 
2010eko iraila arte. Zortzi hilabete hiri-
buruan igaro zituen: “Oso leku lasaia da 
hiria izan arren, eta lasai ibiltzeko espa-
zio asko dauzka”. Baina denbora guz-
tia ez zuen hirian sartuta igaro: “He-
rrialdea ezagutzeko aukera ez nuen 
alferrik galdu, urte batzuk lehenago 
bertan egon banintzen ere”. Lagunak 
ere joan zitzaizkion bisitan hemendik 
hara, eta Eneritz neskalaguna ere bai: 
“Portugalen ari zen ikasten, eta Esko-
ziara joaten zen. Ni ere bai Portugale-
ra, bisitan”. 

Eskoziako azkeneko hilabetea hi-
riburutik urrun igaro zuen: “Baserri 
batean aritu nintzen morroi, aitona-
amona batzuekin. Sukaldeko lanak 
egiten nizkien, eta baratzean ere ari-
tzen nintzen. Egunean hiruzpalau or-
duko lana izaten nuen”. Beste zeregin 
batzuk egiteko baliatu zuen denbora: 
“Etxekoen bidez, mendi taldeko ir-
teeretara joaten nintzen. Eta denbora 
asko nuenenez libre, asko irakurtzen 
nuen, eta neure buruarekin egoteko 
baliatu nuen bake hura”. 

Ordurako erabakita zuen gero zer 
egin behar zuen, baina bideak bere bi-
dea zuen, eta pausoz pauso joan behar 
zuen. Urratsa urratsari kateatze horre-
tan, etxera bueltatzea zegoen. 2010eko 

irailean itzuli zen. Oso gogotsu, baina 
kezkaren harra barrutik erabat desagertu 
gabe: “Aldaketa handia izan nuen neu-
re barruan Eskozian. Banekien pauso 
hori eman behar nuela beldurrak ken-
tzeko, eta on egin zidan. Zoriontsu izan 
nahi nuen, egunerokotasunean bizi nahi 
nuen, garbi neukan. Oso garbi neukan 
zoriontasuna edukiko ez nuen aukerarik 
ez nuela hartuko. Indarberrituta itzuli 
nintzen, gogotsu. Beldurra ere banuen, 
hemengoak jango ez ote ninduen, eta 
jendearen galderak erantzun beharra... 
Multzotik ateratzen bazara, arraroa zara, 
baina norberak onartzen duen momen-
tutik ez dago kezkarik”. 

Itzuli zen, hortaz, eta diru gutxirekin 
itzuli ere. Bere bidean barrena bidaia-
tzen segitzeko dirua behar zuen, eta 
ondo baino hobeto ikusi zuen Eskozia-
ra joan aurretik dirua non egoten den 
hemen: “Lehengo lantegira deitu nuen, 
Azkoitiko hartara, eta aukera eman zi-
daten bueltatzeko”. Berriz ere errutina? 
“Nire hurrengo asmoak gauzatzeko di-
rua behar nuen. Banekien zer zen nire 
asmoa: hemen lau hilabete pasatu eta 

Indiara joan masajea, yoga, meditazioa 
ikastera...”. Horra barreneko asmoa, 
horra barruak agintzen ziona. Baina 
kezka hau zuen: “Hemen ingelesa gal-
duko nuela banekien, eta Indian ingelesa 
behar nuen. Hortaz, berriz joan nintzen 
Eskoziara, beste baserri batera. 2011ko 
otsailean itzuli nintzen Eskoziara, 2 hi-
labeterako. Aurrekoan baino lan gehia-
go egin nuen, etxea aldatzen ari ziren 
eta... Hilabete egin nuen han, eta gero 
beste hilabete egin nuen lehengo base-
rrian; asko maite ditut aitona-amonak 
haiek, beraiek ni ere bai, eta polita izan 
zen berriz han izatea”. 

Indiara
Eskoziako bi hilabeteak joan ziren, eta 
bidaiaren hurrengo geltokia India izan-
go zuen. Iazko apirilean joan zen. Ma-
sajeak emateko ikastaroa egitera abiatu 
zen Hyderabad hirira: “Hiri handia da, 
zortzi bat milioi lagun bizi dira, eta kao-
tikoa da. Eskoziako baserri batetik joan 
nintzen, eta pentsa zer nolako aldaketa 
izan zen niretzat”. Ikastaroak bi hilabete 
irauten zuen, “baina luzatu egin zen, In-
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 ESKOZIATIK INDIArA 
Eskoziakon baserri batean egotetik, Indiara joan zen. Masajeak 
emateko ikastaroa egitera abiatu zen bertara.



22  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a22  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a

Pu
BL

iZ
it

at
ea



JaVier carBaLLo

  B a L e i k e  2 0 1 2  ot s a i L a   23

dian gauzak lasai egiten dituzte eta”. 
Ondorioz, luzatu egin behar izan zuen 
Asiako herrialdeko egonaldia: “Lau hi-
labetez egon nintzen azkenean”. 

Ikastaroa gainditzeko azterketak ara-
zorik gabe menderatu zituen, baina ika-
sitakoa Europan baliagarria izateko bes-
te azterketa batzuk egin behar zituen. 
Azterketa horiek uste baino geroago 
egin behar izan zituen, eta horregatik 
egon zen denbora gehiagoz Indian. 
Alokairuan egon zen, herrialde hartako 
zazpi lagunekin batera, eta sekulako es-
perientzia izan zela dio: “Egunero hitz 
egiten genuen, asko hitz egiten zidaten, 
lurrean eserita jaten genuen... Kulturalki 
oso aberasgarria izan zen”. Horregatik, 
oso garbi dauka berriz itzuliko dela: 
“Jendearekin txundituta geratu nintzen. 
Berriz joango naiz Indiara”. 

Azterketaren zain zegoen bitartean, 
proposamen bat jaso zuen: “Irakasle ba-
tek gomendatu zidan meditazioa egite-
ko”. Eta egin, egin zuen: “Lehendik ere 
banuen harra sartuta, eta animatu egin 
nintzen”. Honela egin zuen meditazioa: 
“Bipasna izeneko hamar eguneko ikasta-
roa egin nuen. Ezin da inorekin hitz egin, 
hamar ordu egunero meditatzen egon 
behar duzu. 04:00etan jaikitzen nintzen, 
eta 22:00etan bukatzen nuen. Egun osoa 
isilik. Hamar egun isilik. Hor ateratzen 
dira barruan gordeta dauzkazun denak, 
barruan zer daukazun konturatzen zara. 
Oso aberasgarria izan da meditazioa, 
gauzak lasaiago hartzen lagundu dit, 
denerako on egin dit. Meditazioak asko 
lagundu zidan. Hiri hartatik halako lasai-
tasunera joatea sekulakoa izan zen. Ha-
sieran gaizki pasatu nuen, lehen lau egu-
nak oso gogorrak izan ziren, negar eta 
negar..., dena ateratzen duzu horrela”. 

Gero, azterketak egin zituen, baita ondo 
egin ere. Europan balekoa zen, hartara, 
Indiako masaje ikastaroa. 

Etxera, eta egitasmo berria
2011ko uztailean itzuli zen Indiatik, eta 
hemen dago harrezkero. Oraingoan, 
ordea, ez da Azkoitiko lantegira itzuli: 
“Etxekook txokoa daukagu Zunbilo ka-
lean, eta jendeari masajea emateko presta-
tu dut. Horixe dut orain lanbidea”. Jakitun 
da hasiberria dela, eta asko duela ikasteko: 
“Indian ikasitakoa ondo egiten dut, baina 
konturatzen zara adar asko dauzkala, eta 
ikasteko asko dago. Motibatu egiten nau 
horrek aurrera egiteko; tailerrean ez neu-
kan hori. Orain masajea ematen dut, eta 
meditazioa eta yoga ikasteko gogoa dau-
kat”. Emandako urratsak asko lagunduko 
diola dio: “Garapen pertsonalerako la-
gunduko dit, ez daukat zalantzarik”. Lan-
bidea du, baina ez du helburutzat dirua 
irabaztea: “Hemengo lau fakturei aurre 
egiteko adina ateratzen badut, konforme 
nago. Gehiago ez dut nahi. Dirua irabazi 
nahiko banu, lantegian geratuko nintzen. 
Ez naiz Indiara joan diru bila, zoriontasu-
na aurkitzera baizik”. 

Ilusio handia dauka orain, eta “barru-
ra begira ari” dela dio: “Ilusioa eduki-
tzeak asko balio du, eta ilusioaren gaine-
tik ez dago krisirik eta ez ezer”. Buelta 
eman dio lehen zeukan bizimoduari, eta 
halako erabakiek ingurukoei ere eragi-
ten die: “Etxekoen pentsatzeko modua 
aldatu dut nire erabakiekin. Kolpe txiki 
bat eman diet beraien pentsamolde tra-
dizionalari, gauzak beste modu batera 
ikusten dituzte orain. Baina hasieran 
dena zen galdera eta kezka. Dena neu-
kala esaten zidaten, baina dena hori ma-
teriala zen erabat, eta nik barru-barruan 

sentituko nuen zerbait nahi nuen”. 
Askotan aipatu du bere barrua, eta 

barruan dugunari entzuteari garrantzia 
handia eman dio: 

“Norberak bere barruari begiratu 
behar dio, ez besteek esaten dutenari. 
Min gehiena ingurukoen iritziek ematen 
dute, baina aurrera egin behar da”. Berak 
egin du, eta oso garbi dauka “probatu 
egin behar” dela: “Hemendik 30 urtera 
neure buruari esatea ‘egin izan banu’... 
ez nioke neure buruari inoiz barkatuko. 
Porrota ez da izango hau gaizki atera-
tzen bada, porrota zen ez probatzea, 
lehengoan segitzea”. Orain zoriontsu 
dela dio: “Ni gustura bizi naiz. Ilusioz 
nago. Ondo ateratzen bada, ederki; eta 
bestela ere ederki”. 

Ibilbide honetan guztian, bere burua 
ezagutzeko aukera izan du: “Barruan 
zer dudan ondo dakit, eta zer behar du-
dan ere bai. Jendeari esango nioke lau 
egunerako gaudela hemen... Gertatzen 
da beste era batera hezi gaituztela, dena 
segurua izan behar duen ustean, biko-
tea, etxea, lana..., eta hemen segurua ez 
dago ezer, hiltzea kenduta”. Horregatik, 
aholku hau ematen du: “Norberak eman 
behar du pausoa. Ireki egin behar da”. 

Irekitze horretan, gertakari zitalek 
ere bultzatzen dute, eta Urbietak ‘tera-
pia shock’ deitzen die halakoei. Berak 
ere nozitu zuen halakoa: “Gure kasuan, 
koadrilako bat hil zen istripuz, eta ba-
rruan zerbait aldatu zitzaidan: ‘begira 
bizitza zein motza den, eta nik ez dut 
segituko orain arteko bidetik’. Gogorra 
da ‘terapia shock’ horretara iritsi beha-
rra halako erabakiak hartzeko... Ez egon 
halakoen zain!”. Barrura begirako bi-
daiariaren aholkua. Bidaiarik ederrena? 
Urbietak baietz erantzungo du. 

er
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Zumaia
espainiako Gerra zibilak 
gure herrian utzitako 
gertaera lazgarrienetako 
baten 75. urteurrena 
beteko da otsailaren 
13an: 256 zumaiar 
herritik kanporatuak izan 
zirenekoa. Senideak 
errepublikaren aldeko 
bandoan edo ihes eginda 
zituzten zumaiarrak herritik 
bidaltzeko agindua eman 
zuten boterea indarrez 
hartu zuten agintariek.

1937ko otsailaren 13an 
eta 14an aterarazi 
zituzten zumaiatik. 
Gehienak emakumeak 
ziren, seme-alabekin. 
herritik irteterakoan Agur 
Jesusen Ama abestu 
zioten arritokietako 
ama Birjinari. zaharrek 
eta haurrek autobusez 
egin zuten bidaia, eta 
gainerakoek kamioitan. 
zumaiako erreketeak 
zituzten zaindari, eta deba, 
Mutriku eta Ondarroa igaro 
ondoren, Saltsuarango 
gainean utzi zituzten. 
handik aurrera, pare bat 
kilometro egin zituzten 
oinez, txarrantxa eta lubaki 
artean, gerrako frontearen 
bestaldera iristeko.

kortezubiko bainu-etxera 
eraman zituzten eta, behin 
handik, senide edo lagunen 
etxeetara sakabanatu 
ziren pixkanaka. hala ere, 
indar faxistek Gernika 
bonbardatu zutenean 
(1937ko apirilaren 26an), 
artean kortezubiko bainu-
etxean zeuden batzuk. 
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Johan Perez 
de Çumaya 
piratak 
ekintza ugari 
egin zituen 
XV. mende 
amaieran
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I. Txakurkrosa
Pedro Etxeberriak eta Zurak irabazi 
dute Zumaiako I. txakurkrosa. Webean 
daukazue informazio guztia.

Entrenatzailea sarean
Joseba Sesma prestatzaile fisikoak 
bloga sortu du gure komunitatean.

Espilla 
gogoan
Pulpok Iñaki 
Espillari 
egindako 
omenaldiaren 
bideoa ikus 
dezakezue 
baleike.com-en.

Zumaiatik Pasaiara
‘Grampian Don’ itsasontziak Zumaiatik 
Pasaiara egindako bidaiaren bideoa ikus 
dezakezue baleike.com webgunean.
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ERAKUSKETAK
Otsailaren 15etik 29ra “Emakume 

ingeniari eta asmatzaileak”. 
Martxoaren 2tik 18ra  Arantza 

Jauregi, pintura erakusketa.
Martxoaren 20etik apirilaren 1era: 

Valentin Manterola.

DEIALDIAK
Otsailean “EUSKArA, BESTELA 

EZ GArA” izenburupean, hitzaldi 
zikloa. Asteazkenetan 19:00etan 
Alondegian.

Otsailaren 17tik 20ra INAUTErIAK: 
Musika Eskolakoen jaialdia, 
mozorro lehiaketak, etab. (Ikusi 
egitaraua).

“EMAKUMEA ETA OSASUNA” 
Hitzaldi zikloa, otsaileko 
ostegunetan 18:30ean, Alondegian 
(otsailaren 2, 9, 16 eta 23an).

Otsailaren 25 eta 26ean: Zumaiako 
Merkatari Elkarteak antolatuta, 
neguko OUTLETa.

OTSAILA
ostirala, 3
22:30ean alondegian, kafe-kontzertua 

“andoaingo konboa”.
larunbata, 4
18:30ean Beheko Plaza 

abesbatzarekin “santa 
ageda Bezpera”.

asteazkena, 8
19:00etan alondegian, “euskara, 

BesteLa eZ gara” zikloan 
hitzaldia: Joxe Manuel odriozola 
“abertzaletasuna eta euskara”.

osteguna, 9
22:00etan zine forum : “el 

hombre de al lado”.
ostirala, 10
19:30ean forondan, gunek 

antolatuta: otoitz-meditazio 
ekumenikoa.

22:00etan torreberrin, argia 
ProiekZioak: “Lucio”.

asteazkena, 15
19:00etan alondegian, “euskara; 

BesteLa eZ gara” 
zikloan hitzaldia: Jon sarasua 
“norabideari begiratu batzuk”.

osteguna, 23
22:00etan zine forum : 

“another Year”.
ostirala, 24
19:30ean forondan, gunek 

antolatuta, solasaldia: rafaeL 
cristoBaL (gazteleraz).

22:00etan aita Marin, antzerkia, 
tXaLo taldearen “Hil arte bizi”.

larunbata, 25
9:30ean Afizionatu mailako 

Zumaiako iV. txirrindulari saria.
11:00etan  ZuHaitZ eguna.
15:00etan Zumaiako XXVii. Herri 

Lasterketa. (Haurrak 15:00etan  
eta nagusiak 16:00etan).

16:30ean  neguko piraguismoko 
gipuzkoako txapelketa.

igandea, 26
12:00etan komentuan, Musika 

Bandaren inauteri kontzertua
asteartea, 28
17:30ean haur liburutegian, 

ipuin kontaketa.

asteazkena, 29
19:00etan alondegian, 

“euskara, BesteLa eZ 
gara” zikloan mahai-ingurua 
“eta Zumaian, bagara?”

INAUTERIAK
otsailak 17,  ostirala
eguerdian Beheko Plaza 

abesbatzaren kalejira.
arratsaldean, herriko ikastetxeetako 

haurren inauteri festa: kalejira 
herrigunean zehar eta 
amaiera Beheko plazan.

18:30ean Musika eskolaren 
inauteritako kalejira Ludotekako 
haurrekin batera: “ MaMu 
festa” herriko ume eta 
heldu guztiak gonbidaturik!

otsailak 18,  larunbata
12:00etan iraunkorrak 

txarangaren kalejira 
herriko kaleetan zehar 

17:30ean  Beheko plazan, 
inauteri MoZorro festa

18:30ean herriko kaleetan zehar 
kalejira  iraunkorrak 

txarangarekin
22:30etik 1:00etara kofradian 

diskoteka Mozorrotua
Mozorro Lehiaketak  
Larunbatean bi lehiaketa 

ospatuko ditugu:
Haur LeHiaketa: arratsaldeko 

18:00etan. Lau sari emango dira: 
0-8 urte bitarteko banakako 
eta taldeei bana, eta 8-16 
urte bitarteko banakako eta 
taldeei beste hainbeste..

HeLdu eta gaZteen LeHiaketa: 
19:30 ean. Hiru sari emango dira:

- Banakako edo bikote 
onenari-100 euroko saria

- taldeak: onenari 300 euroko saria 
/ bigarrenari 150 eurotakoa.

izen ematea, 11:00etatik 12:00etara 
alondegian, edo 17:00etan 
plaza bertan – Lehiaketarako 
Musika berezi bat eskatu nahi 
bada izenematean ekarriko da.

otsailak 19, igandea
14:00etan  Beheko Plaza elkartean: 

Bazkideentzat inauteri Bazkaria 
Jarraian, elkarte bertan 

Mozorro Lehiaketa
17:00etan aita Mari antzokian, 

haur zinema: VikY Bikingoa????
otsailak 20, astelehena
15:00etan eta 17:30ean  Maria eta 

Jose aretoan,  PirritX, PorrotX 
eta MariMotots pailazoen 
ikuskizuna : “ZaZPikoLoroa”

18:00etan  Ludotekan inauteri 
festa eta merendola 9-12 
urte bitarteko haurrentzat.

a
g
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d

aotsaila inauteriak
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euskara, bestela ez gara

Xabier aZkue ibarbia

doinua:  “aitorren hizkuntz zaharra” 
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1.
Egunez egun nonahi 
goxo-goxo jardun
guk geuk egiten dugu
Zumaia euskaldun 
Ez gara konturatzen
zer altxor daukagun
euskara galdu ez dadin
zabaldu dezagun

2.
Nahiz jendeak ikusi
salbatuta jada
etengabe behar du
guztion bultzada
eta hortaz ohartzen
ez baldin bagara
museoko hizkuntza
izango da euskara

3.
Erdaraz egitea
delako itxura
batzuen iturria
seko lehortu da
jarria digu prestu
euskarak eskura
bizirik jarraitzeko
behar dugun ura.

4.
Euskararen herrian
milaka biztanle
okerreko bidetik
dabiltzan seinale
nahiz eta sentimenduz
izan abertzale
askok egiten dio
euskarari kale

5.
Elkarturik hiztunon
komunitatea
euskarak guztiontzat
dauka estalpea
aurrerantzean ez da
izango kaltea
gogoz irekitzea
etxeko atea

6.
Murrizten ari zaigu
hizkuntzen atlasa
txikiek irautea 
ez baita erraza
herri euskaldunetan
harturik arnasa
jendez bete dezagun
euskararen plaza 
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