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Batek agindu behar, eta bera dabil lan horretan azken 
urteetan. Baina “taldeko lana” nabarmentzeko esaten du 
behin eta berriz: “Batzordean hartzen ditugu erabakiak”. 
Taldea baita danborrada. Askoren abilezia bateratzea.  
Eta hori, zuzendariaren lana da. 

“Oso herrikoia da 
danborrada”

Zenbat urte zuzendari 
zarela?
2002an hasi nintzen. Gero, 
urte batean ez nintzen atera. 
Hau hamargarren urtea 
izango dut. 

Nolatan hasi zinen 
danborrada zuzentzen?
Hasierakoek laga zuten, eta 
norbait behar zen. Ez dakit 
nola, ni hasi nintzen, eta gaur 
arte. 

Lehen ibilia al zinen lan 
hauetan?
Danborradan jotzen bai, 
baina zuzendari bezala, ez. 
Duela berrogeitaka urte 
jotzen genuen, umeak ginela, 
‘Anelito’ zuzendari zela. 
Gero, danborrada honetan 
aritu nintzen, eta orduan 
ere ‘Anjelito’ zen zuzendari. 
Gero, hark utzi zuenean, 
beste pare bat aritu ziren lan 
horretan, eta azkenean, ni. 

Zer behar da danborrada 
zuzentzeko?
Belarri pixka bat edukitzea. 
Ez da abesbatza batean 
bezain garrantzitsua 
belarriarena, baina eduki egin 
behar da, erritmo bateratuan 
jotzeko. Gero, kantak 
ezagutu egin behar dira. Eta 
ondo markatu danbor joleei 
noiz jo behar duten, eta noiz 
ez. 

Zorrotza izan behar da?
Ez. Bakoitzaren izaeraren 
araberakoa izaten da. Jotzen 
ari direnek zuzendaria nola 
ikusten duten garrantzitsua 
da, eta zuzendariak besteak 
nola ikusten dituen ere bai. 
1996an hasi zen danborrada 
hau, eta garaiak aldatu egin 
dira; orduan, era batera 
jotzen zen, eta zorroztasuna 
behar zen. Baina orain, 
jendea aldatu egin da, 
eta helduak gara denok. 
Jendeari eman behar zaion 
tratua da norberari jasotzea 
gustatuko litzaiokena; elkar 
errespetatu behar dugu. Gure 
danborradan gustatzen zaio 
jendeari ondo jotzea; umorez 
bai, baina ondo jotzea. 

Zuzendari lanak ardura 
gehiago ematen al dizu?
Ardura beti ematen du. 
Azkenean, ondo atera edo 
gaizki atera, zuzendariari 

begiratzen zaio. Baina 
jendeak asko laguntzen dit. 
Danborradakoek, esan nahi 
dut. 

Zubimendi abizena eta 
musika elkarri lotuta 
zurekin ere. 
Belarri ona eta entzumena 
besterik ez dauzkat nik. 
Ez naiz musika ikasitakoa. 
Azken batean, danborrada 
baterako ez da ezer handirik 
behar. 

Zer da danborrada ondo 
jotzea?
Denak batera jotzea. 
Kolpeak zehatza izan behar 
du. Erredoble batek baino 
gehiago betetzen nau denek 
batera emandako kolpe 
batek. 

Zer esan nahi du 
zuretzat danborrada hau 
zuzentzeak?

testua eta argaZkiak: aitor manterola  
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Ez. Lehen, hogeita 
hamabosten bueltan jarrita 
geneukan, baina orain 
ez, libre da. Hori bai, 
gizonezkoak falta zaizkigu. 
%70 emakumezkoak dira. 
Bakarrik etortzea zaila da, 
babesa izatea garrantzitsua 
da, eta akaso, horregatik ez 
da animatzen jende gehiago. 

Nolatan hasi zen 
danborrada hau?

Ardura, alde batetik. Ilusioa 
ere bai, jendeak erantzun 
egiten duelako. Esaten 
diet danborradako kideei 
beraiek ez dutela inoiz 
hanka sartzen... beti dela 
nire errua. Horregatik esaten 
dut jendeak erantzun egiten 
didala. Garbi jarri nien 
zuzendari iraungo dudala 
beraiek onartzen nauten 
arte, edo ni segitzeko prest 
nagoen bitartean. 

Momentu politena 
danborradakoa?
Udaletxearen aurrean jotzen 
dugunekoa, eta afarikoa, 
omenaldia egiten dugun 
unekoa. Hamazazpi urte 
hauetan jende ezberdin 
askori egin diogu omenaldia, 
eta jendeak barrenetik bizi 
du. Omenduak hunkitu 
egiten dira, nahiz eta 
danborradarekin zerikusirik 
ez eduki. 

Nor da aurtengo 
omendua?
Nagusilan taldea, adineko 
pertsonei laguntzen ibiltzen 
dena. Herriko elkarte 
eta talde askoren artean 
aukeratzen dugu nor izango 
den omendua; boz gehiena 
biltzen duena izaten da. 

Ondo sendotuta al dago 
danborrada?
Bai. Azken urte hauetan, 
arropak aldatu genituenetik, 
ehun bat lagun ateratzen gara 
urtero. Hirurogei ateratzen 
ginen urteak izan zirela 
kontuan izanda, sendoa dela 
erakusten du. Gainera, urtero 
berri batzuk hasten dira. Eta 
etorkizuna bermatze aldera, 
gazteak ere gerturatzen 
zaizkigu; poza ematen digu 
horrek. 

Adin jakin bat eduki behar 
al da hemen jotzeko?

1996an, omenaldia egin nahi 
zitzaion Jose Luis Esnal 
zenari, haurren danborrada 
antolatu zuelako. Hura izan 
zen hasiera. 

Gerora nola ikusten duzu 
ekimen hau?
Jendeak ilusioa duen 
bitartean, segituko du. 
Eta ilusioa ez da falta. 
Kanpotik Zumaiara bizitzera 
datorrenarentzat ere oso 
gauza ona da; baditugu 
horrelako batzuk gurekin 
jotzen, eta lagundu egiten 
diete herrian barneratzen. 
Zumaian jaiotako azkoitiar 
bat etortzen da, Elgoibarko 
bat ere bai, pare bat 
boliviar ere badaude, eta 
aurten, Kubakoren bat ere 
etortzekoa da. AEBetakoa 
ere badugu. Oso herrikoia da 
danborrada. 

“jendeak 
ilusioa duen 
bitar tean 
segituko du 
danborradak” 

JOxE MArI ZuBIMEndI
Jaioterria: Joxe Mari Zubimendi
Jaioteguna: 1953 
Ikasketak: administratiboa.
Lanbideak: Kutxabank-en egiten du lan. 
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testua: juan luis romatet
argaZkiak:  
arnaitZ rubio aprea

“aktore lanetik eZin 
da biZi eZ hemen, 
eZta madrilen ere”
dagoeneko urte dezente ditugunontzat 
telesail berezia izan zen Bi eta bat. euskaraz 
egiten lehen ‘sitcom’-etakoa izan zen, eta 
estatu batuetatik zetozen komediekin elikatzen 
ginenok nahikoa barre eta algara egiteko aukera 
izaten genuen jose lontxo gizagaixoaren 
kontura jaione eta idoiak egiten zituzten 
trikimailuekin. 21 urteren ondoren bueltan 
da Bi eta bat. maite duen pertsonaia baten 
azalean sartzeko aukera izango du berriro elena 
iruretak. ez hori bakarrik: urte askotan madrilen 
lanean aritu eta gero, berriz ere etxean lan 
egitea izango du.
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elena IrurEta
aktorea

testua: juan luis romatet 
argaZkiak: arnaitZ rubio aprea 

Aktoreena festa eta gau jaiez betetako bizitza dela pentsa-
tu ohi da. Krisiak gizartearen esparru guztiak kolpekatzen 
dituen garai honetan egia bestelakoa da. “Egoera oso gogo-
rra da. Gero eta pelikula eta telesail gutxiago egiten dira eta 
ekoizpen etxe batzuk ixten ari dira”. Madrilerako mila eta bat 
hegaldi hartua, ilusioz beteta hartu du Elenak berriro etxean 
lan egiteko aukera. Urduritasuna ere agerian du: hasieran sei 
episodio grabatuko dira, eta ikusleak kopuru batera heltzen 
ez badira, telesailak ez du jarraipenik izango. Audientzien 
diktaduraren adibide garbia da. 

Artadin dagoen Landarte hotelean jarri dugu hitzordua. 
Orain 12 urte hartu zuen etxea, txukundu eta gela batzuk 
jartzeko. Aktoreen lanak gorabehera handiak izaten ditu eta 
etorkizunean diru-sarrera bat izatea zuen helburua. Lorate-
gitik Santiago hondartzako eta Paroleko ikuspegia suma dai-
teke. Zuhaitzen artean lasaitasuna da nagusi; azpitik pasatzen 
den errepideko zaratak ez dira haraino heltzen. Etxea eraku-
tsi ondoren, lorategian eseri gara ondorengoko hizketaldia 
izateko.

Bueltan da Bi eta bat. Kostatu da!
Ba, bai. Lehiaketa batzuez aparte, Euskal Telebistak ez 

du ezer berririk egiten. Fikziozko serieak garestiak dira eta 
gaur egun horretarako dirurik ez du.

Nola izan da komedia hau berreskuratzeko aukera?
Orain pare bat urte izan zen. Telmo ilobarekin hizketan 

esan nion urte asko neramatzala Madrilen lanean eta zer 
nolako gogoa nuen hemen zerbait egiteko, baina inork ez 
zidala deitzen. Berak esan zidan Bi eta bat zela bere telesail 
gogokoena eta ea zergatik ez genuen berreskuratzen. Orain 
zaharragoak ginela eta polita izango zela pertsonaia hauen 
bizitza kontatzea. Ideia bat bazuen eta gustatu zitzaidan: di-
rurik ezean, eta artxiboko irudiak erabilita, iraganeko kon-
tuak gogora genitzake. Zinemaldi batean Eneko Olasagasti 
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zuzendariarekin topo egin nuen eta ideia komentatu nion. 
Handik urtebetera-edo Carlos Zabala [hau ere telesaileko 
zuzendaria] hurreratu zitzaidan eta esan zidan Orio Produk-
zioak etxea interesatua zegoela. Atzera begiratze hori ez zu-
ten gogoko, baina bai pertsonaia hauekin berriro bat egitea. 
Euskal Telebistara jo zuten ondoren. Beste bi telesailetara-
ko ideiak zituzten eskutan eta erantzuna Gabonen inguruan 
ematekotan geratu ziren. Denbora horretan oso urduri egon 
nintzen. Baiezkoa eman zigutenean negargura eta dena sar-
tu zitzaidan. Ai ama! Berriro hemen lan pixka bat egiteko 
aukera… Madrilerako joan-etorriekin leher eginda nengoen 
ordurako. 

Berriro Idoiaren gorputzean sartuko zara. Zer egin 
du denbora honetan?

Aktorea izan nahi zuen pertsona txoroa zen nirea. Idoia 
Venezuelan ibili izan da foiletoiak egiten, baina gutxi eta es-
kasak. Handik ere diru eskean ibili izan zaio Jaioneri (Ane 
Gabaraini). Azkenean lortu du itzultzea eta biak pisu bila ari-
tu dira. Azkenean lortu dute Jose Lontxoren (Jose Ramon 
Soroizen) etxean sartzea. Alarguna, eraikin oso baten jabea 
da hau. Eta handik ezta jainkoak ere ez ditu aterako! Eta beti 
bezala, ahalik eta probetxu gehien ateratzen saiatuko dira. 

Jose Ramon eta Anerekin grabatu duzu berriro. Zer 
moduzkoa izan da esperientzia?

Oso ona. Jose Ramonekin telesail gehiago ere egin ditut. 
Berekin denbora gehiago pasa dut beste edozeinekin baino. 
Oso ondo konpontzen gara; izan ere, hainbeste ezagutzen 
dugu elkar! 56 urte ditut orain eta 23 nituela hasi ginen elka-
rrekin lanean. Anerekin ere antzera. Antzerki Eskolako lehen 
promozioetakoak izan ginen bostok: Jose Ramon, Carlos eta 
ni lehen promoziokoak izan ginen; Ane eta Eneko bigarren-
gokoak. Harrezkero batera ibili gara eta lagunak ere bagara.

Ikuslearentzat agerian zegoen ondo eramaten zine-
tela, bazegoela zuen artean kimika ona. Mantentzen al 
da itzulera honetan?

Bai. Oso erraza da elkarrekin lan egitea. Hainbeste ezagu-
tzen dugu elkar, segituan sortzen da giroa. Ondo pasa ere bai. 
Gaur, adibidez, ezin genuen grabatu. Jose Lontxoren semea-
rena egiten duen aktorea gaztea da eta bere lerroak ondo ika-
sita zeramatzan. Guk ere ikasten ditugu, baina segun zer nola 
doazen eszenak, gauzak sortzen doaz. Eta une batzuetan ezin 
genion barreari eutsi. Behin eta berriro grabatu behar izan 
ditugu eszenak.

Hasiberri batentzat ez zen erraza izango.
Gazte honentzat errazagoa izango dela uste dut. Ikasteaz 

gain, soltura hartzeko ere balioko dio. Lanean ondo pasatzen 
bada, gauzak hobeto ateratzen dira, batez ere, komedia izan-
da. 

Zenbat kapituluz osatuko da telesail berria?
Oraindik ez dakigu. Inoiz ez dakizu zenbat izango diren. 

Beldur horrekin gabiltza. Hasieran sei episodio egingo dira 
eta segituan emitituko dira. Audientziak ez badu erantzuten, 
akabo!

Telebista asko aldatu da urte hauetan.
Txarrera egin du. Ez dizu hazten uzten. Aktore asko gara, 

ia denak berriak eta horiek denak aurkeztu beharko dira. 
Lehen episodioan ez da trama handirik egongo. Eta telesailari 
ez bazaio hazten uzten, ez badira tramak sortzen, etorkizuna 
arriskuan egon daiteke. Jende askok, gainera, ez du ezagutu-
ko telesail zaharra. Episodio batzuk ikustea beharrezkoa da 
pertsonaiak ezagutu eta haria jarraitzeko. Gainera, maiatzaren 
amaieran hasiko dira emititzen [elkarrizketa hilaren hasieran 
egin zen] eta oso garai txarra da. Eguraldi ona egiten badu, 
zein geratuko da etxean telebista ikusten? Ikusiko dugu zor-

  ArTAdIKO IsILTAsunA
Artadin duen Landarte hoteleko gela batean. 
Santiago hondartza eta Parolbidea ikus daitezke.
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tea dugun. Mantenduz gero, gehienez 13 kapitulu grabatuko 
lirateke. Saiatuko gara ahalik eta lan politena egiten.

Nola gogoratzen duzu lehen telesail hura?
Lagunen artean egin genuen lehen telesaila izan zen. Hura 

bukatu eta Jaun ta jabe egin genuen jende berarekin, eta gero 
Martin. Gero hutsune handia izan zen. 10-12 urte izango dira 
ez dudala hemen lan egin.

Behin eta berriro errepikatu dituzte episodio zaha-
rrak…

Hamalau aldiz bakoitza!
Berriro ikusten al dituzu?
Sekula ez. Ez dut gordetzen ez argazkirik, ez bideorik. Ez 

zait neure burua ikustea gustatzen. Behin edo beste tokatu 
izan zait irudiak monitorean ikustea zuzendari batek propo-
satuta. Ikusi eta, ‘ai, ama!’. Pentsatzen has-
ten naiz modu batera ez dudala jarri behar 
edo honela jarrita gaizki agertzen naizela. 
Horretarako nahiago dut aurrez ez ikusi. 
Paso egiten dut. Lana ahalik eta ondoen 
egiten saiatzen naiz eta balio badu, ondo. 
Zuzendariak esaten badizu ondo dagoela, 
aurrera. 

Berriro ere komediara itzuli zara. 
Komediari lotuta doa zure ibilbidea.

Barre egitea eta barrea eragitea asko gus-
tatzen zait. Ilusio handia egiten dit jendearen 
barrea eragiteak. Pila bat gustatzen zait.

Zer behar da komedian funtziona-
tzeko?

Ez dakit zer izan daitekeen. Adibidez, 
txiste bat kontatzen duzunean, eta ni oso 
txarra naiz txisteak kontatzen, batek 
kontatu edo besteak kontatu, ez du 
grazia berdina izaten. Zuk zeuk ondo 
pasatzen baduzu komedia egiten, hori 
transmititu egiten da. Komediarako 
sena behar dela uste dut. 

Generoen artean zailena dela 
esan izan da.

Ez da erraza barrea eragitea. 
Lehenbizi, gidoiak ona izan behar du. 
Txorakeria asko egin ditzakezu, baina 
gidoiak graziarik ez badu, alferrik da. 
Lana natural egin behar duzu. Gero, komedia izanda, torlo-
juari beste buelta bat eman behar diozu. Baina puztu egiten 
baduzu, frakaso. Marjina oso estua da, bestela oso zakarra 
gera daiteke eta, neurriz kanporakoa. Situazioak du garran-
tzia; situazioak grazia badu, ez duzu ia beste ezer egin behar. 

Komedia duzu maite, baina estilo gehiago jorratu 
behar izan dituzu. 

Aktore izanda, denetik egin behar duzu. Eskolan kome-
dia gutxi erakusten ziguten, eta drama asko. Nik uste komedia 
egitea zailagoa dela. Drama egitea gustatzen zait, baina ez hain-
beste. Ez dut hain ondo pasatzen. Badaude paper dramatiko 
oso onak, baina lan txikiak izanda, nahiago komedia egin.

Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem edo Iciar Bollai-
nekin beste mota bateko pertsonaiak lantzeko aukera 
izan duzu. 

Beraiek ere ikasten ari ziren. Ezin esan Coppola batzuk 
zirenik. Bajo Ulloa pertsona jatorra da eta zortea izan zuen 
bere lehen bi pelikuletan. Gogoan dut anaia eta ama erroda-
jean ibiltzen zirela laguntzen. Ama ekoizle aritzen zen lanean 
etxeko sukaldean tortilla bat egiten zuen bitartean. Bai Iciar, 
bai Julio ere oso pertsona normalak dira. Lehen pelikuletan 
zortea izateak ez zaitu bihurtzen zinemagile handi, nahiz eta 
egunkarietan eta promozioko orrietan hala agertu. Inoiz ez 
dakizu handik bost urtera zer gerta daitekeen.

Zinemako jendeak telebista gutxietsi izan du. Ez 
omen zuten inoiz telebistan lanik egingo.

Hori orain ez dizu inork esango. Zi-
nema maila gorenean zegoela uste zuen 
jendea da, eta orain, zinema gutxi egiten 
denean, telebistan paperen bat aurkitu nahi 
izaten dute. 

Telesail askotan agertu zara, baina 
El comisario izan daiteke esanguratsue-
netako bat. 

El comisariok 11 urte egin zituen! Ko-
media moduan enfokatu zen hasieran, eta 
horregatik komediatik zetorren jendea har-
tu zuten. Baina oso komedia pasatua zen. 
Bi kapitulu eta erdi egin ziren Telecincok 
geratu zuen arte. Buelta bat eman behar zi-
tzaiola esan ziguten, eta derrepentean beste 
telesail bat atera zen, guztiz poliziakoa. 11 
denboraldi grabatu ziren; 11 urte egon nin-

tzen Madrildik joan-etorrian. 
Azken urte hauetan zenbait 

pelikula egin dira euskaraz eta ho-
rietako bitan egin duzu lan: Aupa 
Etxebeste eta Urte berri on, amona! 
Euskal zinemaren sorreraren au-
rrean gaudela uste al duzu?

Nahi bai. Badaude gauzak sortu 
eta egiteko gogoa, eta jende honi au-
kerak eman behar zaizkio lan egiteko. 
Baina dirurik ez dagoenean, ezinez-
koa da. Zer egin behar du? Etxebizi-

tzarekin abalatu? Oso zaila da proiektuak aurrera eramatea, 
baina uste dut gauzak aterako direla, nahiz eta dirurik gabe 
izan. Zumaian bertan ere gauza politak egin dira: Eneko Do-
rronsorok egindakoa [Ttaup ttaup, arraun kolpeka] zer polita 
zen! Zerbait kontatu nahi duenak lortuko du.

Zinema edo telebistako industriaren egoerari buruz hitz 
egiterakoan begiratua lainotu egiten zaio. Agerian da nekatuta 
dagoela. “El comisario telesailetik 3.000 aktore inguru pasa zi-
ren. Eta non daude horiek guztiak? Lanean, baina ez zineman 
edo telebistan. Edozein motatako lanak egin behar izaten di-
tuzte. Baita aurpegi ezagunek ere. Hemen nabil ni ere hote-
lean nire lanak egiten. Ezin zara deituko dizuten zain egon”.

“Zuk zeuk ondo 
pasatzen baduzu 
komedia egiten, hori 
transmititu egiten da”
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Argi dago zaila dela aktore lanetatik bizitzea. Zuk 
Madrilera jo behar izan duzu.

Aktore lanetik ezin da bizi ez hemen, ezta Madrilen ere. 
Gauzak oso gaizki daude aktoreentzat, eta zer esanik ez tek-
nikarientzat. Telesail batean, pelikula batean, soinu teknikari 
bat izango da. Mordoa daude eta eskoletatik ehunka ateratzen 
dira. Non egingo dute lan horiek? Ekoizpen etxeak ere ixten 
ari dira. El tiempo entre costuras egin zuen etxearekin gertatu da: 
iaz grabatu ziren episodioak, baina telebista kateak ez ditu 
emititu. Eta ezin dute kanpora atera aurrez hemen botatzen 
ez direlako. Egoera oso gogorra da.

Aktore batentzat beharrezkoa izango da kanpora 
joatea lana aurkitzera.

Han ere ez pentsa. Urrutiko intxaurrak hamalau, hara 
joan eta lau. Jendea larri dabil. 

Zuri, baina, oraindik deitzen dizute.
Bai, nonbaiten ikusten naute eta adin honetako norbait 

behar dutenean nitaz gogoratzen dira eta deitzen didate. Ba-
tean lan egiten baduzu errazagoa da beste baterako deitzea. 
Ezezaguna bazara, berriz, oso zaila da inon hartzea. Lagu-
nekin gertatu izan zait. Ona izanda ere, ezezagunak zirenez 
zuzendariek ez zituzten hartzen. Telesail batean edo pelikula 
batean agertu ez badira, ez dituzte kontratatu nahi izaten.

Aktore ezagun bat izateak, demagun Antonio Resi-
nes batek, segurantzia emango dio telebista kateari.

Baina gero ez da horrela izaten. Aurpegi ezaguna izateak 
ez dakar derrigor produktuak funtzionatuzea. Hala ere, be-
raiek politika horrekin jarraitzen dute, eta ez dute arriskatzen 
jende berria kontratatzen.

Bi eta bat berrituaren lehen episodioaren grabazioan egoteko au-
kera izan du Baleikek. Miramongo korridoreetan barrena, telesai-
lean ikusiko diren dekoratuetara heldu gara. Tabernaren dekora-
tuan dago orain mugimendua. Kamera, foku eta kableez ingura-
tuta gaude. Teknikariak jira eta buelta dabiltza grabaziorako dena 
prest izateko. Eta han dira Jose Lontxo, Jaione eta Potxolo, taber-
naria. Azken uneko entseguetan daude murgilduta. Jose Lontxori 
esaldiak trabatzen zaizkio: “Egia bi eta bi… egia bi eta bi… jode! 
Egia bi eta bi lau direla!”. Estrak tabernako barran eta mahaietan 
esertzen dira: kafea hartu (“ez diegu kafea ematen, Coca Cola 
baizik”, argitzen digu geroago arduradun batek) eta egunkaria 
irakurtzearen itxura egitea izango da beraien lana. Carlos Zabala 
zuzendaria kamera batetik bestera mugitzen da. Planoak behar 
bezala hartuta dauden ziurtatu nahi du. 

Halako batean, Elena agertzen da estudioko ate handitik. 
Makilatuta, zapi koloretsu bat darama buruan. “Hemen al za-
rete! Azkenean denok etorri zarete!”. Bi muxu eman eta deko-
ratuan sartzen. Azken aginduak jaso eta eszena grabatzen hasi 
dira. Idoia lehen aldiz agertzen den eszena da. Urakana balitz 
zeharkatzen du Idoiak tabernako atea. Jose Lontxo gizagaixoak 
ez daki zer datorkion; ez du sumatzen Jaione eta Idoia bere 
etxean sartuko direla, noski, ez joateko.

Idoia: “Jose Lontxo! Ez nauzu honen etxean sartuko!” (dio 
Jaioneri begira)

Jose Lontxo: “Hau ez duzu nire etxean sartuko, ezta? 
Kauenlaletxe!”

Lehenengo hartualdia ez da ondo atera, bigarrengoa ere ez. 
Behin eta berriro errepikatzen dute eszena, eta hartualdi bakoi-
tzean detaileak aldatzen doaz. Zuzendaria gustura geratzen da 
laugarren edo bosgarrenarekin, eta atsedena hartzera bidali ditu 
aktore eta teknikariak. Minutu horietaz baliatzen da Elena Mi-
ramongo estudioak erakusteko. Ataria, Jose Lontxoren etxea, 
bizilagunena… baita Goenkaleko kalea ere, foiletoi honen de-
koratuak gordetzen dituen estudio handian tarte bat egin diote 
eta Bi eta bati. Benetako kalea dirudi! Ez da detaile bat bera ere 
falta ez hemen, ezta beste dekoratuetan. Pantailan ageri ez di-
ren tramoiak ikuskatzeko aukera dugu. Azken galdera batzuk 
erantzun eta gero, lanera itzuli da Elena. Agurtu eta bagoaz: 
ametsen mundua utzi eta errealitate gordinera bueltan.

Goiz bat Bi eta baten grabazioan

  TELEsAILArEn 
grABAZIOAn
Miramongo estudioetan grabatu dituzte 
Bi eta bat berrituaren episodioak. Beheko 
argazkian, Ane Gabarain eta Jose Ramon 
Soroizekin.
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Emakumeen kasuan, adin batera helduta zailagoa 
izaten da paper onak lortzea.

Gizonezkoentzako pertsonaiak badaude, baina ema-
kumezkoentzat oso gutxi. Gehienetan gidoilariak gizonak 
izaten dira eta gizonentzat idazten dute eta, noski, neska 
politentzat. Guri sobratzen dena ematen digute. Eskaini 
didaten azken aurreko papera ‘anciana muy debilitada’ zen. 
Hurrengoa: ‘moribunda’, ohean etzanda hitz egiten ez zuen 
emakumea. Hemendik aurrera halakoak etorriko zaizkit. Eta 
ez dituzu errefusatzen, lan egiteko aukerak ez dira-eta oso 
handiak.

Urteekin, nola ikusten duzu zure ibilbidea?
Nik ez dut inoiz ibilbide bat bezala ikusi. Esan daiteke ez 

dudala inoiz bokaziorik izan. Lehen dentista batekin egiten 
nuen lan. Zerbait egin nahi nuen eta ‘au pair’ joan nintzen 
Londresera. Handik bueltan ez nekien nora joan. Antzerki 
tailerra zabaldu zutenean hara joan nintzen eta onartu nindu-
ten. Garai hartan, goizez Donostiako dentista batekin egiten 
nuen lan eta arratsaldean eskolara joaten nintzen poz-pozik. 
Hurrengo urtean beka bat jaso nuen egun osoan ikasteko. 
Beka txikia zen, baina bizitzeko adina ematen zidan. Luxua 
zen niretzat bakarrik eskolara joatea! Eskolan muntaia batzuk 
egiten hasi nintzen. Bata bestearen atzetik etorri ziren, eta 
hala hasi nintzen mundu honetan. Gero Txirri, Mirri eta Txi-
ribitonekin hasi ginen Aitzpea [Goenaga] eta biok. Urte as-
kotan egon ginen lanean beraiekin Ikusmin ekoizpen etxean. 
Hau da hau, Beni eta Marini… Halako lanak egin genituen. 
Denbora askoan egon ginen beraiekin, eta beti oso ondo. 
Nirea lana egitea izan da beti, lana, lana, lana eta lana, eta 
zorionez hemendik bizitzea lortu dut, baina gorabeherekin. 
Lanik ez zegoenean Ama begira zazu eta antzerako antzezla-
nak atera ziren. Idatzi ere asko egin genuen, bai besteentzat, 
bai guretzat. Aktoreen lana oso polita izan daiteke, baina lana, 
lana da. Kanpotik beste zerbait ematen du, baina gogoan dut 
garai hartan haserre bukatu genuela elkarren artean. Mar-
tutenera joaten ginen kamioia kargatzera. Herri txiki batera 
joaten ginen, han deskargatu, muntatu, eskuak koipez beteta 
makilatu, eta eskenatokira atera. Antzezlaneko ordu eta erdi 
hori zen gutxiena. Amaieran, desmuntatu, kamioia bete eta 
Martutenera bueltan. Goizeko 4etan edo 5etan bukatzen ge-
nuen, leher eginda. Gazteak ginen eta gustura egiten genuen 
lan, baina oso nekatuta bukatzen genuen. Urte eta erdiren 
ondoren, ez genuen batak bestea ikusi nahi. Lagunak gara, 
baina… Ilusio handia behar da, eta orain ez daukat. 

Antzerkian gutxi ibiltzen zara.
Oso gutxi. Lan asko ematen du eta konpromiso handia 

exijitzen du. Azkenekoan (El jefe de todo esto) ez nuen batere 
ondo pasa. Bada komedianteen bizitza kontatzen duen Fer-
nando Fernan Gomezen pelikula bat (El viaje a ninguna parte). 
Ba, ordutik ez dira gauzak asko aldatu.

Nabari da etorkizuna beltz ikusten duzula.
Beti ikusi izan dut beltza. Beti izan da zaila lana ateratzea, 

baina gaur, batez ere, egoera okerragoa da. Hala ere gauzak 
egiten dira eta aurrera egin behar da. Osasun txarrarekin, bai-
na ikuskizunak beti egin behar du aurrera. 

Landarte ere hemen daukazu…
Bai, 12 urte dagoeneko. 2000. urtean zabaldu genuen. 

Beti pentsatu izan dut txiripaz bizitzen ari nintzela. Etorkizu-
nera begira etxe bat hartu eta gela batzuk jartzeko ideia neu-
kan. Hala sortu zen. Beti pentsatu izan dut gaur lana izango 
dudala, baina bihar ziur ezetz. Mantentzen gara, baina bata 
bestearekin. 

Azken urteotan gehiago ikusten zaitugu Zumaian. 
Bandak edota Musika Eskolak antolatutako ikuskizun 
batzuetan parte hartu duzu.

Hemen bizi naizelako ere bai. Hainbeste denbora pasa dut 
kanpoan! Zumaian inoiz ez didate ezertarako deitu izan. Bes-
te herri batzuetatik deitzen zidaten zerbait egiteko, baina Zu-
maiatik inoiz ez. Pentsatzen nuen nirekin ez zirela akordatzen 
ezertarako. Bandakoek deitu zidatenean kristoren ilusioa egin 
zidan. Pozik hartu nuen parte eta grabatzera joan nintzenean 
barre pila bat egin nuen. Zu ezagutzen zintudan [hau sinatzen 
duenak parte hartu zuen ikuskizun hartan], baina besteak ez. 
Nik jende gaztea ez dut ezagutzen, eta pentsatze hutsak gazte 
hauek edadeko jendearekin zerbait egin nahi dutela, ilusioa 
egiten du. Harrezkero beste gauza batzuetarako deitu didate. 
Musika Eskolako Sofiak [Oria] proposatu zidan Inauterieta-
ko jaialdian parte hartzeko. Telmo iloba ere irrikan zegoen, 
eta han joan ginen biok. Garrantzitsua da herrian egiten diren 
ekitaldietan parte hartzea. Oso jende jatorra dago herrian, eta 
gauza gehiago egin beharko genituzke elkarrekin. Ez al duzu 
hala uste? 
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Gu orduan zorotzat hartzen gintuzten herrian”, gogoratzen 
du Bernabe Apestegik. “Orduan ez zegoen ohitura jendea 
saltaka ibiltzeko, eta galtza motzetan gutxiago; barre egiten 
ziguten”, osatu du Luis Mari Aizpuruak. Inaxio Letamen-
dik ere gogoan du erdi ezkutuan ibiltzen zirela entrenatze-
ko: “Astean bitan iraupena lantzeko saltaka egiten genuen, 
Hotel Urangaren atzealdetik irten, errio ondotik Estazio gai-
nera igo, Egurkoko atzetik buelta egin eta Zubitxikira, Txo-
mineneko galdategiraino. Buelta hori egiten genuen ibilbide 
egokia zelako, baina baita ere lotsa ematen zigulako herrian 
jendearen aurrean ibiltzea, galtza motzekin eta…”.

Gimnasioko entrenamenduak berriz, negu partean, Hotel 
Urangako garajean egiten zituzten, bertako seme Miguel An-

gel Uranga tartean: “Hoteleko sonbrilen oinarriekin egiten 
genuen pisu altxaketa… Bizikleta baten erruberarekin arrau-
nean egiteko “makina” ere prestatu genuen; uztaibatzuk ere 
jarri genituen… Ahal genuen bezala moldatzen ginen”. Fo-
rondan ere egiten zituzten entrenamendu saioak. Aizpuruak 
gogoratu du berak eskatu ziola baimena Forondako marke-
sari, Madrilera bidalitako eskutitz baten bitartez: “Astebetera 
erantzun zidan baietz, erabiltzeko bere lursaila entrenatzeko, 
baina zulorik ez egiteko. Orduan Pako Romatet zegoen hura 
zaintzen, eta ez zion grazia handirik egin gu han ikusteak…”. 
[Letamendi]“Han entrenamendu teknikoagoak egiten geni-
tuen; adibidez, hesiak entrenatzeko, antxoa kaxetako egur 
meheak erabiltzen genituen, bi kainaberekin lotuta. Soka ez 

testua: gorka Zabaleta
argaZkiak: arnaitZ rubio aprea eta elkarriZketatuek utZitakoak

duela 50 urte Zumaiako gazte koadrila batek ahoa bete hortz utzi zituen gipuzkoarrak. entrenatzeko 
apenas zuten baliabiderik, baina bi urtez jarraian gipuzkoako atletismo txapelketa irabazi zuten. 
urteurrenaren harira, atleta haietako lau bildu ditugu, garai haiek gogora ekartzeko.

saltaka egiten 
Zuten “Zoro” haiek



zen ona, traba eginez gero min hartzeko arriskua zegoelako. 
Egur meheak jarrita, ukituz gero, bota egiten genituen. Bai-
na, klaro, bizpahiru hesi baino ezin genituen jarri, ez zegoen 
gehiagorako lekurik”. [Uranga] “Juxtu-juxtu pausoen meka-
nika ikasteko”. 

“Ba nik lehiaketa egunetan bakarrik neukan luzera jauzia eta 
hirukoitza behar bezala egiteko aukera”, dio Apestegik. “Zu-
maian ez neukan leku ego-
kirik. Itzurungo hondartzan 
ibiltzen nintzen, hondar leho-
rrean, orkatilak indartzeko 
ona zelakoan; eta hiru kiloko 
pisua sorbaldan hartu, korrika 
egin eta salto gora… Hala zi-
ren gure entrenamenduak”.

Hasierak
Gazte “zoro” haiek 1960an 
sortu zuten Club Atlético de 
Zumaya, baina lehenago hasi 
zen kontua, 1940ko hamarka-
dan-edo. [Aizpurua] “Gu hasi 
baino 15 edo 20 urte lehenago egiten ziren at-
letismo jaialdiak Amaiako plazan, Luistarren 
eskutik. Urtean behin egiten zen, Luistarren 
Egunean (ekainak 21): pisu jaurtiketa, luzera 
jauzia, saltaka… Orduan  zorua lurrezkoa 
zen, ez orain bezala. Simon Elosua Porte, 
Jontxu Uranga, Luis Aristondo Karne –gero 
futboleko atezain–…”, [Uranga] “Josema 
Albizu, Joseba Yeregi, Sanchez Burutxiki “. 
[Aizpurua] “Gu ere Luistarrekin hasi ginen, 
baina gero Oargui (Obra Atlético Recreativa 
de Guipúzcoa) etorri zen Zumaiara, hura ere 
Elizarena. Eta haren bidez kirol asko lantzen 
ziren: mendia, pilota, futbola, batelak, atletismoa  Atletismoan 
talde polita bildu ginen eta hasi ginen urtean jaialdi bat baino 
gehiago antolatzen. Herrian sekulako ikusmina pizten zuten 
jaialdi haiek. Mila lagunetik gora biltzen ziren Amaiako pla-
zan”. 1960an, Oarguiren Gipuzkoako Txapelketa irabazi zuten, 
“erraz”. [Aizpurua] “Orduan korritu nuen nik azken lasterketa, 
Tolosako Berazubin, 4x400 erreleboa”. [Uranga] “Zer martxa 
genuen ikusita, Oarguiren barruan mugatuta geundela ohartu 
ginen, beste hamaika kontu izaten zirelako han, eta geure kabuz 
jartzea erabaki genuen”. [Aizpurua] “Hamar urte lehenago Pul-
pok Luistarrekin egin zuen bezala. Hala sortu zen kluba”. 

Cantábrico tabernan jarri zuten egoitza. [Aizpurua] “Joxe 
Antonio Uria jabea oso ondo portatu zen gurekin. Almaze-
nak eta denak utzi zizkigun”. [Uranga] “Mesede ere egin zion 
gu han jartzeak… Ordura arte jende gutxi ibiltzen zuen, eta 
harrez geroztik indarra hartu zuen”. 

[Apestegi] “Klubean bi multzo bezala zeuden: alde ba-
tetik, federatu ginenak txapelketetan parte hartzeko; beste-
tik, herriko jaialdietan parte-hartzeko izena ematen zutenak. 
[Letamendi] “Zumaian kluba sortu baino lehen nabarmendu 

zirenak  Zarautzera joan ziren: Joseba Yeregi, Pedro Balen-
ciaga, Joseba Sasiain… Gero, Zumaian kluba sortu zenean 
herrira etorri ziren”.

Klubak ez zuen denbora gehiegi iraun, sortu eta hiru urtera 
desegin baitzen. [Letamendi] “Klubean funtsezko figura izan 
zen Miguel Angel Uranga. Bera zen presidente, entrenatzaile, 
langile…alma mater esaten dena”. [Uranga] “Ni izan nintzen 

txiklea…”.Entrenamenduak 
prestatzen Uranga bera ari-
tzen zen, liburuetatik eta. 
[Uranga] “Gipuzkoako Fe-
derazioak Juanito Gonzalez 
gasteiztarra ekartzen zuen 
Donostiara, astean behin, 
teknika erakustera. Ordura 
arte, hala moduz entrenatzen 
genuen, lehen kontatu du-
gun bezala. Neu Donostian 
ikasten nengoenez, harenga-
na joaten nintzen. Adibidez, 
1.500 metroak entrenatzeko, 
lehen horixe egiten genuen: 

1.500 metro egin, behin edo bitan, eta kitto. 
Hark erakutsi zigun serieak egiten…”.

Jaialdi jendetsuak
Jendaurrean entrenatzeko lotsez ibiltzen 
ziren arren, Amaiako plazan antolatzen 
zituzten jaialdiek sekulako arrakasta izaten 
zuten. [Aizpurua] “Herrikoez gain, Gi-
puzkoako atleta onenak ekartzen saiatzen 
ginen. 1958tik aurrera, indar handia hartu 
zuten jaialdi hauek. Zumaian ez zegoen 
hainbeste ikusle biltzen zituen beste ikus-
kizunik. Kronikak irakurri eta argazkiak 

ikusi besterik ez dago: milatik gora lagun biltzen ziren Amaiako 
plazan”. [Apestegi] “Jaialdi haiek antolatzeko lan handia egi-
ten zen. Lehenik eta behin, Udalari baimena eskatu eta zerga 
ordaindu behar zitzaion, espazio publikoa erabiltzeagatik…]. 
[Aizpurua] “Eta denda eta tailerretan ate joka ibili, diru eske”. 
[Uranga] “Akordatzen naiz nola behin Amaiako hotelean ze-
goen frantziar batek ehun pezeta eman zizkigun. Atletismoan 
ibilitakoa zen bera eta, ikusita zer gogorekin prestatzen genuen 
jaialdia, laguntza hura eman zigun”. [Letamendi] “Goizeko 
zazpietan hasten ginen lanean dena prest edukitzeko. Jauziak 
eta egiteko, hondarra ekarri behar izaten zen Itzurundik. Ehun 
metroak korritzeko marrak marraztu, zintak jarri… Lehiatu, 
eta jaialdia bukatzen zenean dena jaso”. 

[Uranga] “Jaialdietan normalean egiten ziren probak: lu-
zera eta altuera jauziak, pisu jaurtiketa, 100 metro –hasieran, 
arranplatik Itzurun aldera, gero Askunzenetik moila aldera–, 
eta iraupeneko lasterketa bat, Amaiako plazari itzuliak egi-
nez. Erreleboak ere egiten ziren, kalerik gabe”. [Aizpurua] 
“Pertika jauzia ere antolatu genuen. Illarramendi Gipuz-
koako txapeldun oriotarra ekarri genuen”, [Apestegi] “Eta 
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“hesiak 
entrenatzeko 
antxoa kaxetako 
egur meheak 
erabiltzen 
genituen”



16  b a l e i k e  2 0 1 2  e k a i n a16  b a l e i k e  2 0 1 2  e k a i n a16  b a l e i k e  2 0 1 2  e k a i n a

Iturzaeta”. [Letamendi] “Aldaitarrak ere bai, korrika egitera. 
Jende ona ekartzen genuen, eta oso gustura etortzen ziren”. 
[Uranga] “Diru pixka bat lortu genuenean jaialdiaren ondo-
ren Justanean otordua ematen genien eta…”.

gipuzkoako bi txapelketak
1960ra arte Realak, Atletico San Sebastianek eta Tolosak jo-
katzen zuten Gipuzkoako Txapelketa. Baina, ikusirik Fede-
razioak zenbait herritan klubak sortzen ari zirela, 1961ean 
bigarren mailako Gipuzkoako Txapelketa antolatu zen. Sei 
klubek hartu zuten parte: Errenteria, Ilintxa, Donibane, Her-
nani, Lartaun eta Zumaia. [Aizpurua] “Donostiako Anoetan 
jokatu zen txapelketa, orduan errautsezkoa zen pistan. Nik 
ez nuen txapelketan parte hartu, ez nintzelako federatu, bai-
na ezagutzen nuen pista. Gogoan daukat behin alpargatekin 
hartu nuela parte. Bustia zegoen eta ederki itsasten zen errau-
tsa! Bi kiloko algarpatak ziruditen…” [Letamendi] “Bai, garai 
haietan ez da orain bezala; gu ibilita gaude lau lagun zapatila 
pare bakarrarekin, txandaka”. 

[Uranga] “Lehen txapelketa hura bi egunetan jokatu zen. 
Gu trenean joaten ginen, 8:30ean”. [Letamendi] “Garaiko 
kronikak irakurrita, gehien nabarmentzen dutena da gure tal-
dean oso gutxi ginela, eta bakoitzak proba bat baino gehia-
go egin behar izaten genuen arren, nagusi ginela”. [Uranga] 
“Beste klubetan, bakoitzak bere proba zuen eta kitto. Gu 
lehen urtean bederatzi lagun bakarrik joan ginen. Batzuk, gai-
nera, oso gazteak ziren: Bernabek (Apestegi) 17 urte zituen, 
eta Inaxiok (Letamendi) 15”.

Hala ere, erraz irabazi zuten 1961eko txapelketa. Eta 
1962an, beste horrenbeste. [Uranga] “Bigarren urtean hiru 
jardunalditan jokatu zen txapelketa, talde gehiago ginelako. 
Gogoan daukat azken egunean Narru-rekin joan ginela, au-
tobusez… Alde handia genuen sailkapenean bigarrenarekiko 
eta seguru geunden irabaziko genuela. Autobusean joan gi-
nen, gero bueltan herrian harrera egiteko”. [Letamendi] “Se-
kulako harrera egin ziguten, musika eta guzti”.

Txapelketa haietan lortutako emaitzek izan zuten oihar-
tzunik Zumaiatik kanpo, eta klubeko zenbait atleta Gipuz-
koako selekzioa ordezkatzeko deitu zituzten. [Apestegi] “Es-
painia mailan, Gipuzkoa zen orduan hirugarren lurralderik 
indartsuena, Bartzelona eta Madrilen ondotik. Jubeniletan, 
1962an, Zumaiatik hiru joan ginen Espainiako Txapelketara 
Gipuzkoako selekzioarekin: Juan Zubia txomin, Inaxio Leta-
mendi eta ni neu. Ni nintzen taldeko kapitain, eta Espainiako 
Txapelketa hura irabazi egin genuen”. [Letamendi] “Txokola-
tea jatea ona zela esan ziguten eta han jardun genuen hirurok, 
gelan sartuta, txokolate beltza jan eta jan… Almendraduna 
gainera. Enpatxoa hartu ez genuenean…”.

Kluba desegin
Gipuzkoako lehen bi txapelketa haiek irabazi arren, klubak ez 
zuen iraun. 1962ko denboraldia izan zen azkena. [Letamen-
di] “Miguel Angel Donostiara joan zen lanera, eta Bernabe 
Madrilera, Blumera, beka bati esker. Bi pieza garrantzitsue-
nak falta eta, hemen gelditu ginenak sakabanatu egin ginen 
beste kiroletara”. [Apestegi] “Eta instalaziorik ez genuen, eta 

 JAIALdIEn ArrAKAsTA
Amaiako plazan antolatzen ziren atletismoko jaialdiek sekulako arrakasta izaten 
zuten. Herrikoez gain, Gipuzkoako atleta onenak ekartzen saiatzen ziren.
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1961eko Gipuzkoako txapelketa
LEHEN JARdUNALdIA (uztailak 30)
100 m. 1. Andres Mari Balenziaga
800 m. 10. Salvador Agirrezabalaga
110mh. 1. Joseba Sasiain, 2. Miguel Angel Uranga
Luzera 1. Bernabe Apestegi, 2. Saturnino Garate
Pisua 2. Juan Carlos Olaizola, 4. Inaxio Letamendi
Jabalina 1. Joseba Sasiain, 3. Miguel Angel Uranga

BIGARREN JARdUNALdIA (abuztuak 6)
200 m. 1. Andres Mari Balenciaga, 2. Saturnino Garate
400 mh. 2. Mariano Berastegi, 4. Inaxio Letamendi
Altuera 2. Joseba Sasiain, 3. Bernabe Apestegi
Hirukoitza 1. Bernabe Apestegi, 4. Andres Mari 
Balenciaga
diskoa 3. Miguel Angel Uranga
1.500 m. Zumaiarrik ez hamar lehenan artean
4x100 erreleboa 1. Club Atletico Zumaya

SAILKAPENA: 1. Club Atletico Zumaya (110 puntu), 
2. club Atletico Renteria (70 p.), 3. Sociedad deportiva 
Ilintxa (56 p.), 4. donibane (53p.), 5. Club deportivo 
Hernani (26 p.), 6. S.C.R. Lartaun (10 p.).

1962eko Gipuzkoako txapelketa
LEHEN JARdUNALdIA (ekainak 21)
100 m. 1. Bernabe Apestegi, 2. Joseba Sasiain 
400 mh. 1. Miguel Angel Uranga, 2. Mariano Berastegi
Altuera 1. Joseba Sasiain, 2. Bernabe Apestegi
Pisua 3. Inaxio Letamendi
4x400 erreleboa 2. Club Atletico Zumaya

BIGARREN JARdUNALdIA (ekainak 24)
200 m. 1. Bernabe Apestegi, 4. Joseba Sasiain
800 m. 3. Miguel Angel Uranga, 4. Inaxio Letamendi
110mh. 1. Lucho Olaizola, 2. Juan Zubia
Luzera 1. Bernabe Apestegi, 2. Felix Manterola
Pertika 2. Joseba Sasiain, 4. Miguel Angel Uranga
diskoa 4. Felix Manterola, 5, Inaxio Letamendi 

HIRUGARREN JARdUNALdIA (ekainak 29)
400 m. 3. Miguel Angel Uranga, 4. Inaxio Letamendi
Hirukoitza 1. Bernabe Apestegi, 4. Felix Manterola
Jabalina 1. Joseba Sasiain, 3. Felix Manterola
Mailua 3. Miguel Angel Uranga, 5. Inaxio Letamendia
4x100 erreleboa 1. Club Atletico Zumaya

SAILKAPENA: 1. Club Atletico Zumaya (157 puntu), 
2. Club Atletico Renteria (131p.), 3, Hernani (49p.), 4. 
Club deportivo Fortuna (21p.), 5. donibane (17p.), 6. 
Gimnastica de Ulia (14p.), 7. Lartaun (11p.), 8. Eibar (3p.).
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hori funtsezkoa da”. [Uranga] “Ba, gutxi falta izan zitzaigun 
instalazioak lortzeko. Santiagoko hezegunean pentsatu zen 
egitea. Lehen han futbolean ere jokatzen zen, enpresa arteko 
txapelketa. Planoak ere egin ziren, baina ez zen aurrera ate-
ra”. [Aizpurua] “Eta urte batzuk geroago, Egurko atzealdean 
ere izan zen aukera. Orduan Xabier Irureta zegoen kiroletako 
zinegotzi, eta hura saiatu zen berriro atletismoa errekupera-
tzen. Lursail hura Zumaiakok erabili zuen, baina Aita Marira 
etorri zenean libre gelditu zen. Euskadiko Kutxarena zen eta 
erabiltzeko baimena eskatu zitzaion. Baiezkoa eman zuen, 
baldintza bakarrarekin: enpresaren bat etorriz gero, alde egin 
beharko genuela”. [Apestegi] “Bai, neuk egin nituen instala-
zioen planoak”. [Aizpurua] “Azkenean, ziurgabetasun horre-
gatik, ez zen aurrera atera. Gero, hor egon da urte mordoan 
erabili gabe…”. [Apestegi] “Pena da, guk genuen indarrare-
kin ez lortzea instalazio batzuk Urola Kostarentzat”.

Maila handiko markak
Duela 50 urte, bistan da, atletismoa praktikatzeko baldin-
tzak ez ziren gaur egungoak. Hala ere, klubak iraun zuen 
hiru urte haietan aipatzeko moduko markak lortu zituzten 
Zumaiako atletek. “1961n edo 1962an, jubenil mailan ar-
tean, 44,5 segundoko marka egin genuen 4x100 metroko 
erreleboan. Sekulako marka da, eta zalantzak dauzkat Gi-
puzkoan inork gainditu ote duen”. Inaxio Letamendi Gi-
puzkoako Federazioko paperetan begira ibili da, eta beste 
marka batzuk nabarmendu ditu: adibidez, 1962ko jubenil 
mailako Gipuzkoako Txapelketan, Juan Zubiak 17,3 segun-
doan egin zituen 110 metro hesidunak; Bernabe Apestegik, 
13,73 metroko jauzi hirukoitza egin zituen 17 urte zituela, 
eta 18 urterekin 6,84 metro luzera jauzian. “Ralph Bosto-
nek 8,12ko jauziarekin irabazi zituen Erromako Olinpiar 
Jokoak, eta Espainiako errekor absolutua Isasak zeukan, 
7,30ekin. Nik 6,84 egin nuen artean jubenila nintzelarik”, 
gehitu du Apestegik. Andres Mari Balenciaga getariarrak 

11,2ko marka egin zuen 100 metroko lasterketan, eta 23,4-
koa 200 metrokoan. Ez dira nolanahiko markak…

Bernabe Apestegi, goi mailan
Baina garai hartako koadrilan norbait nabarmendu bazen, 
hura Bernabe Apestegi izan zen. Jauzietan zen espezialista, 
luzeran eta hirukoitzean. Jubenil mailako Espainiako Txapel-
keta irabazi zuen, eta 1961ean urteko hirugarren markarik 
onenak egin zituen, luzeran zein jauzian. Espainiako Atletis-
mo Federazioko arduradunak ohartu ziren bere mailaz eta 
Madrileko Blume egoitzara joateko beka eman zioten, goi 
mailako kirolarien artera. “Hemezortzi urterekin joan nin-
tzen Madrilera. Beka hari esker, kirola egiteaz gain goi maila-
ko ikasketak egiteko aukera izan nuen”. 

Baina aldaketa uste baino gogorragoa izan zen. “Hemen 
egiten genituen entrenamenduen aldean hangoak oso gogo-
rrak ziren. Udazkenean hasi ginen entrenatzen eta martxora 
arte gimnasioa eta korrika saioak egin genituen. Gimnasioko 
pisuekin-eta lesioa egin nuen, gehiegizko lan kargagatik. Pe-
riostitia egin nuen belaunean, eta handik aurrera, udaberrian, 
oso gutxi entrenatu ahal izan nuen pistan. Kortisona ere sartu 
zidaten salto egin ahal izateko, baina ez zidan onik egin. Udan 
Zumaiara bueltatu nintzen. Ikusi nuen, gainera, atletismoa eta 
ikasketak batera eramatea oso gogorra zela: entrenamendutik 
bueltatu eta ikusten nituen liburuak alde batean eta ohea bes-
tean… Oso gogorra zen”. 

Lehenengo urte hura amaitu zenean, uztea erabaki zuen. 
“Etxean planteatu nuen ikasketekin jarraitu nahi nuela eta 
baiezkoa eman zidaten. Orduan, Burgosera joan nintzen. 
Hango klub batek fitxatu ninduen, baina nire erritmora ibili 
nintzen. Han nengoela lortu nuen 100 metroko nire markarik 
onena: 11,3”. [Letamendi] “Ondorioa da Madrileko entrena-
menduak okerragoak zirela hemengoak baino. Goi mailako 
entrenamendu zentroa Zumaian zegoen, Miguel Angel, hire 
liburuekin eta…”.  
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+“txokolatea jatea 
ona zela esan 
ziguten eta han 
jardun genuen 
hirurok, gelan 
sartuta, txokolate 
beltza jan eta jan... 
enpatxoa hartu ez 
genuenean…”
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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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“bidaia batean,  
araZoak sortZen 

direnean  
hasten da onena”

testua: gorka Zabaleta 
argaZkiak: alfonso pereZ villar

urtarril amaieran furgoneta hartu eta 
hegoalderantz abiatu zen alfonso perez 
villar. hiru hilabetean 10.000 kilometro 

egin ondoren, bueltan da. marokon 
bizitako esperientzia kontatu digu.

alfonso PErEZ VIllar
bidaiaria

Surf saio onenetako baten 
ondoren, argazkiren bat 
egiteko aukera izan nuen, 
Thagazuten. 
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Nik lehen anaiarekin egiten nuen lan, ka-
mioi gidari. Ia aste osoa etxetik kanpo 
egiten nuen: igandean irten eta larunba-
tean itzuli. Lan baldintzak ez ziren txarrak 
baina, zortzi urte ibili eta gero, ez ninduen 
betetzen: dirua baino ez zidan ematen. 
Igandero, kamioiarekin abiatzen nintze-
nean, Roge Blascoren Levando anclas saioa 
entzuten nuen irratian. Saioa amaitzen 
zenean, gauerdian, irratia itzali eta bidaia 
berezi haiekin ametsetan hasten nintzen. 
Eta horrela, 2008an, kamioia utzi eta bi-
daiatzen hastea erabaki nuen. Barruak es-
katzen zidan”.

Lehen bidaia Mexikora egin zuen, Oa-
xacara. “Esperientzia polita izan zen. Han-
dik itzuli nintzenean, surfeko taulak konpontzen hasi nintzen 
–surflari amorratua da Alfonso–, diru pixka bat ateratzeko. 
Gero, hasi nintzen surfeko ikastaroak ematen surf  elkartearen 
eskutik. Eta orduan ikusi nuen proiektu polita izan zitekeela 
bidaiak horretara bideratzea, surf  mundura, ikasketa prozesu 
modura”. Indonesiara egindako beste bidaia batetik bueltan, 
bere surf  eskola sortzea erabaki zuen. “Udan lan egin diru 
pixka bat aurrezteko eta neguan bidaiatu: hori da gaur egun 
nahi dudan bizimodua. Euskal Herria asko maite dut, baina 
negua oso luze egiten zait”.

Afrikara bidaia
Egin berri duen bidaiaren ideia Mauro senegaldarrak eman 
zion. “Askok ezagutuko duzue Mauro. Urte asko daramatza 
Zumaian CDak saltzen. Berak eskaini zidan Senegalen duen 

familiarekin bizitzeko aukera. Espe-
rientzia ederra iruditu zitzaidan. Tokian 
tokiko bizitza bertakoekin egitea da nik 
bidaietan bilatzen dudana: haien etxean 
bizi, azokara joan, arrantzara, sukal-
dean egin… Baina, aldi berean, garbi 
nuen Senegal bidaiaren azken helmuga 
zela. Ez nuen nahi abioi bat hartu eta 
zuzenean Senegalera joan. Harainoko 
bidea bizi nahi nuen. Horregatik eraba-
ki nuen furgonetan egitea”.

Maroko, Sahara, Mauritania eta Sene-
gal markatu zituen mapan. Furgoneta oi-
narrizko gauzekin prestatu –ura eramate-
ko bidoi handi bat, sukaldean egiteko la-
nabesak, patatak, tipulak…–, eta urtarril 

amaieran abiatu zen hegoalderantz. Jaenen eta Granadan egun 
batzuk egin ondoren, Algecirasen itsasontzia hartu eta Marokora 
iritsi zen. “Rifeko mendilerrorantz abiatu nintzen. Hango fami-
lia bat ezagutzen dut eta haien etxera joan nintzen, egun batzuk 
pasatzera. Talassemtaneko parke nazionala dago han, leku ika-
ragarri ederra: basoak, tximino basatiak… Eta turistarik apenas. 
Oso bizimodu tradizionala daramate, lasaia. Ogia beraiek egiten 
dute, olioa ere bai, postreak behi esnearekin… Baina hotz handia 
topatu nuen, eta nik eguzkia nahi nuen”. 

Marokoko kostaldetik, hegoalderantz jarraitu zuen, Ca-
sablancan eta Rabaten gelditu gabe, Safiraino. “Marokoko 
arrantza portu garrantzitsuenetakoa da. Eta Safin dago ipar 
Afrikako eskuineko olaturik onena. Olatu haren bila joan nin-
tzen, baina egoera ez zen onena”. Ia astebete egin zuen Safin, 
“kalean eta azoketan jendea ezagutzen”.

“mexikotik bueltan 
surfeko taulak 
konpontzen hasi 
nintzen diru pixka 
bat ateratzeko. 
gero hasi nintzen 
surfeko ikastaroak 
ematen”

Argazki hau Mexikora egindako 
bidaiakoa da. Sei hilabete egin 
nituen motoan bidaiatzen. 
Abentura hutsa. 
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Asmoak aldatu behar
“Orduan, Senegaldik zetozen ingeles batzuekin egin nuen topo. 
Saharako 1.300 kilometro eta Mauritaniako beste 700 egin ondo-
ren, Senegalera iritsi zirenean atzera egin behar izan zuten. Ezin zen 
muga pasa. 2.000 kilometro, alferrik. Kotxearen pasaportea eskatzen 
omen zieten. Afrikako mugetan oso azkar aldatzen dituzte legeak, 
ez dago ziurtasunik. Han hasi nintzen pentsatzen agian bidaiaren 
helburua aldatu beharko nuela eta ez nintzela Senegalera iritsiko. 
Afrikan, bidaiak berak esaten dizu noraino irits zaitezkeen”.

Safitik hegoalderantz jarraitu zuen, hala ere, beti kostaldetik. 
“Essaouira herrian egin nuen hurrengo geldialdia. Han beste olatu 
famatu bat dago, baina ni joan nintzenean ezer ere ez. Prebisioetan 
ikusi nuen hurrengo egunetan ere ez zirela egongo, eta hegoalde-
rantz jarraitu nuen, Imsouane herriraino. Herri txikia da, oso bere-
zia. Japoniak duela 50 bat urte portu bat eraiki zuen bertan, arran-
tza ustiatzeko, eta arrantzatik bizi dira”. Han bai, han olatu onak 
aurkitu zituen eta izan zuen surfean egiteko aukera. 

Imsouanetik Taghazutera, Marokoko surf  lekurik ezagunena. 
“Agadirko aireportua oso gertu dago eta turista europar asko joaten 
dira. Olatu oso onak daude, baina negozio gehiegi dago surfaren 
inguruan. Surfa desitxuratu egiten da horrelako lekuetan”. Autoka-
rabanan joandako Cádizko bi gazte topatu zituen han. “Bi aste egin 
nituen haiekin, oso ondo, baina erosoegi. Autokarabanan denetarik 
zuten, eta ez ziren handik mugitzen. Wi-fia ere bazuten! Hausnar-
ketarako balio izan zidan: askotan, dena eramaten dugunean, ez 
gara bertakoekin erlazionatzen. Oinarrizko gauzekin bakarrik ba-
zoaz, beste aukerarik ez duzu, eta jendea ezagutzen duzu”.

sidi Ifni, benetako bidaiaren hasiera
Bidaian egin dituen hiru hilabeteetatik denbora gehien Sidi Ifnin 
egin zuen, hilabete eta erdi inguru. “Esango nuke han hasi zela nire 

Argazki hau Kadizen dago egina. Boloniako hondartza 
ikusten da. Pasadisu natural bat da, aurkikuntza 
liluragarria.

Argazki honetan ikus daiteke Marokoko paisaiak dituen 
aldaketak: Urrutira, Toubkal mendilerroa, lau metrotik 
gorako tontor elurtuekin; eta magalean, basamortua.

Goizeko hamarretan iristen dira arrantzontziak Sidi Ifniko portura, sardinaren arran-
tzan jardun eta gero. Gehienak arrantzatik bizi dira.

Surfaz gain, arrantza oso gogoko du Alfonsok, eta bidaia 
guztietan saiatzen da arrantzaleen bizimodua ezagutzen. 
Marokon ere izan du bertakoekin arrantzara joan eta tekni-
ka berriak ikasteko aukera. “ Guk hemen, arrantzara joaten 
garenean, bi, hiru edo lau ordu egiten ditugu. Han ez. Han, 
bi, hiru edo lau egun pasatzen dituzte. Haitzetatik atera 
gabe. Sartzen dira kobazuloetan, eta txoko moduko batzuk 
dituzte prestatuta han lo egiteko. Tea, sua, tallina eta denbo-
ra: horrela oso erraza da jendearekin erlazionatzea”.

Olagarrotan ere egiten dute paraje haietan, baina tekni-
ka ezberdinak erabiltzen dituzte. “Haitzaren arabera, leku 
batzuetan kakoarekin ibiltzen dira, marketan, Algorri al-
dean bezala. Baina txalupatik harrapatzeko teknika bat ere 
badute: amu handi batzuk prestatzen dituzte makiletan lo-
tuta; sardinak jartzen dituzte karnata, eta buia lanak egiten 
dituen bidoi batetik zintzilikatuta uretara botatzen dituzte. 
Buia mugitzen hasten denean, bizi-bizi jaso eta han egoten 
da olagarroa. Beste teknika bat, oso berezia: bi edo hiru ka-
nabera lotzen zituzten, sei edo zazpi metroko luzera lortze-
ko. Sekulako labarretan sartzen ziren, eta itsasoak gogorren 
jotzen zuen zuloetan kanabera sartu eta, muturrean duen 
kakoarekin, sekulako olagarroak ateratzen dituzte”.

arrantza kontuak

Kainaberarekin arrantzatutako 2,2 kiloko sarbua. Jatetxe batean erreta presta-
tu zidaten, erdia bazkaltzeko eta beste erdia afaltatzeko, entsaladarekin.
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Bizimodua aurrera ateratzeko surf eskolak 
ematen ditu Alfonsok uda partean Itzurungo 
hondartzan. “Bost urtetik gorako edozeini. 
Jendeak zer eskatu, ni egokitu egiten naiz: izan 
daitezke taldeak, bikoteak, banaka, asteburua, 
ordu batzuk…”. 

Udan, surf ikastaroak

benetako bidaia. Askotan, bidaiatzean, sentsazioa izaten dut 
ez dudala nahikoa denbora jendea hobeto ezagutzeko. Eta 
niri hori gustatzen zait. Paisaiak oso politak dira, baina ni jen-
dearekin bizitako esperientziekin gelditzen naiz. Hori topatu 
nuen Sidi Ifnin”. 

Hasieran, hondartzako sorosleak ezagutu zituen, gero 
azokako saltzaileak, portura hasi zen joaten… Azkenean, 
familia baten etxean bizitzeko aukera eskaini zioten. “Bidaia 
aprobetxatu nahi nuen furgoneta pintatzeko, han askoz mer-
keago baita. Baina pintatzen zuten bitartean lo egiteko lekurik 
ez nuenez, bizpahiru lagunek eskaini zidaten etxea. Haietako 
bi gazteak ziren, baina nik nahiago nuen familia oso batekin 
egon, ikusteko nola bizi ziren eta, behingoz, emakumeen bi-
zimodua ezagutzeko. Izan ere, oso zaila da Marokon emaku-
meekin traturik izatea. Etxean daude gehienetan, eta azokan 
edo umeak zaintzen daudenean ezin duzu haiekin hitz egin. 
Horregatik aukeratu nuen hirugarren lagunaren eskaintza”. 

“Aita sahararra da eta ama berberea. Sei seme-alaba dituz-
te: semeetako bat soroslea da, beste bat arrantzalea, eta beste 
bat Bilbon bizi da. Agian horregatik zabaldu zizkidaten etxe-
ko ateak. Eta gero, bi alaba gazte: haiek egiten dute etxeko 
lan guztia”. Lurralde haietan bizi dituzten gatazken lekukotza 
lehen eskutik jasotzeko aukera izan du Alfonsok. “Han dauz-
katen gatazkez nik ez nekien ezer. Saharakoa, Mauritaniakoa, 
paterak… Han bizi direnek hiru aukera baino ez dituzte bi-
zimodua aurrera ateratzeko: patera batean sartu eta Kanariar 
Uharteetara iritsi, arrantzale edo militar. Hango jendearekin 
hitz eginda ohartzen zara zer egoera latza bizi duten. Maro-
kok informazioaren kontrol zorrotza du eta gauza asko ez 
dira zabaltzen”.

Etxe hartan bertan ere aurkitu zuen egoera gordinik: 
“Laugarren semea, Mohammed, ezindu fisiko-psikikoa da; ez 
jaiotzez, txikitan izandako gaixotasun baten ondorioz. Oso 
gogorra izan zen ikustea nola daukaten etxean gordeta, kate 
bati lotuta. Antza denez, auzokideei oldartzen zaie, eta lotuta 
edukitzea erabaki dute. Harrigarria da nolako naturaltasunez 
daramaten egoera hura. Eta harrigarriena da nik neuk, egun 
batzuen ondoren, hura naturaltasunez bizitzen amaitu nue-
la… Gizakia edozein egoeratara moldatzen da”.

Alfonsok 40 egun egin zituen etxe hartan. “Familia har-
tako amona ezagutzera ere joan nintzen, mendi aldera. Hura 
bai zela landa eremua. Han, mendialdean, oso lasaia da bi-
zitza. Askotan, denborak ez du aurrera egiten. Tea edan eta 
tea edan… Eraman nituen nire iloba Aiorak emandako opari 
mordoa, hango umeei oparitzeko. Sekulakoa izan zen. Asko 
eskertzen dituzte horrelako detaileak eta Aiora ere oso pozik 
dago Afrikako haurrek bere jostailuak dauzkatelako”. 

Barrualdetik 
Hegoalderago jarraitu gabe, barrualdetik jarraitu zuen bidaia, 
basamorturantz: “Drako bailara, Todra… Antiatlasetik, At-
lasetik hegoaldera dagoen mendi katetik. Basamortuarekin 
muga egiten du eta oasi mordoa dago erreka alboetan. Ba-
ratzeak dauzkate, terrazetan muntatuta. Nekazaritza gustatuz 
gero, oso leku interesgarria, ikusteko eta ikasteko”. 

Han inguruan dauden bailara ezkutuetan egun bateko txan-
goak ere egin zituen. “Adibidez, Larrosen Bailaran. Handik 
ateratzen dute Marokorako lurrinak egiteko lehengaia”. Baina 
han ere uste baino turista gehiago topatu. “Turismoa dagoen le-
kuetan jendea aldatu egiten da: prezioak igo egiten dira, mundu 
guztiak zerbait saldu nahi dizu…”. Basamortuan gau bat pasa 
eta, pixkanaka, iparrerantz, etxerantz, egitea erabaki zuen. 

Laugarren bidaia izan du Marokora, eta beti aurkitu omen 
du zerbait berria. “Beste Maroko bat ezagutu dut. Aldi bakoi-
tzean zerbait ezberdina topatu dut. Guk hemen marokoar bat 
ikusten dugunean bizkarra ematen diogu; han beraien gela 
lagatzen dizute. Bidaiatzen dugunean, askotan, horrelako le-
kuetara beldurrez joaten gara: zer eskatuko ote dit trukean, 
noiz aterako ote ditu alfonbrak? Horrela ezin da bidaiatu, ez 
duzu gozatzen. Ez da hainbeste behar pertsona bati begietara 
begiratu eta konfiantza izateko”. 

Bidaia honetan ez da Senegaleraino iritsi; hurrengoan, 
agian. “Informazioa lortu dut, harremanak ere bai, eta pen-
tsatzen dut hurrengo bidaian errazago izango dela. Dena 
den, bidaia batean arazoak sortzen direnean hasten da onena; 
dena ondo badoa, ederki, baina momentu onenak sortzen 
dira arazoei aurre egin behar zaienean: zure ingurunetik kan-
po zaude eta laguntza eskatu behar duzu”.  
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 Sidi Ifnin egin nuen lagun handienetako bat: Ibrahim. Kresala 
zainetan eta marinel bihotza. Pateren inguruko istorio asko ditu 
kontatzeko.
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Alex Uranga
Txileko txapelketako olatuak jasotzen 
dituen bideoa.

Broadway plazan
Maiatza Dantzanen barruan musikal 
hau dantzatu zuten Astinduko kideek.

Bi eta baten itzulera
21 urte eta gero bueltan da telesail hau. 
Baleike lehen episodioaren grabazioan 
izan zen. Irudi batzuk zuzenean bota 
ziren baleike.comen. Geroago, Elena 
Iruretaren iritziak jasotzeko aukera izan 
genuen.

Orain hasi eta ekainaren 30era bitartean bazkide eginez gero 
Ekain sagardotegiak emandako 6 botilako kaxa bana jasoko 
duzu opari. Nahikoa da zure datuak elkartea@baleike.com 
helbidera bidaltzea edo mezua uztea 943 861 545 telefonoaren 
erantzungailuan.

Bestetik, iaz bezala, 5 kaxa sagardo ekologiko zozkatu ditugu jada 
bazkide badirenen artean, eta hauek izan dira irabazleak: 

Imanol Zuazobide, Eguzkiñe Senosiain, Igor Albizu, Ane Aizpurua, Mª Luisa Irigoien
Zorionak, eta eskerrik asko zuen ekarpenarekin aldizkaria eta baleike.com bezalako  
gune hau posible egiten duzuenoi!

Sagardoa Baleikeko bazkideentzat!
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ERAKUSKETAK
Erakusketak alondegian
Maiatzaren 25etik ekainaren 

10era: forondako pintura 
tailerreko lanak.

Ekainaren 12tik 24ra: Pan 
d’Oro eskulan elkartearen 
erakusketa.

Ekainaren 26tik uztailaren 
4ra: “gordetako Artea”, Zumaiako 
nagusiek egindako lanak.

DEIALDIAK
Maiatzak 28, ekainak 11 

eta 18, 18:30ean alondegian, 
emakumeen osasun Zikloa. 

Ekainaren 8tik 10era, sloW 
Zumaia: dastaketak, pintxo 
lehiaketak….

Ekainaren 11tik 15era 
Zumaiako merkataritZa 
astea: puzgarriak, braderie, 
kontzertuak,..

Ekainaren 11tik 17ra 
nagusien astea . ekainaren 
17an 89 urte dituzten zumaiarrei 
omenaldia.

EKAINA 
8, ostirala
18:00-19:30 kofradian pintxo 

festa, slow Zumaia 
programan barruan.

19:00etan aita marin, Zaragozako 
eCoZine ingurumeneko 
Zinemaldiaren 2011. edizioko 
zinema-emanaldia.

22:30ean itzurun tabernan, ori 
and the Wikipiks jazz taldea.

9, larunbata:
egunean zehar, aste berdearen barne, 

ate irekiak algorri interpretazio 
Zentroan, sarrera doan.

11:00-13:00 algorri interpretazio 
Zentroan, “algorriko jolasa” 
Zumaiako ekosistemen 
inguruko tailerra.

11:00-14:00 beheko plaza 
“baratza balkoian” erakusketa.

19:30ean erribera kalean zehar, 
Zumba dantza kalejira.

ordu berean amaiako plazan, melissa 
&the jacks taldearen kontzertua, 
slow Zumaia programan barruan.

10, igandea
egunean zehar, aste berdearen barne, 

ate irekiak algorri interpretazio 
Zentroan, sarrera doan.

12:00etan aita marin, haur antzerkia 
“jolas eta zilarrezko txartela”.

12:00-13:30 algorri interpretazio 
Zentroan doako barne bisita eta 
oinezko irteera geologikoa.

18:00etan pintxo lehiaketaren 
sari banaketa, slow Zumaia 
programan barruan. 

12, asteartea
18:00etan aita marin, san telmo 

lehiaketako sari banaketa. 
13, asteazkena
18:30ean aita marin, musika 

eskolaren entzunaldia. 

14, osteguna
19:30ean kofradian, musika 

eskolako ikasturte amaierako 
rock kontzertua. 

15:00-21:00 victoriano arraten 
puzgarriak, merkataritzaren 
astearen barruan.

15, ostirala
19:00etan ludotekako 

ikasturte amaierako festa.
19:30ean komentuan, musika 

eskolako kontzertu lirikoa.
16, larunbata
goiz guztian zehar braderie, 

dendak kalera aterako dira.
11:00-14:00 eta 17:00-20:00 

umeentzako ekintzak gernika 
parkean eta ondartxo plazan, 
merkataritzaren astearen barruan.

19:30-21:00 amaiako plazan 
kontzertua , merkataritzaren 
astearen barruan.

19, asteartea
19:00etan aita marin, akordeoi 

kontzertua: maria Zubimendi, 
amaia Zubimendi eta maria mogas.

21, osteguna
19:00etan maria eta josen, 

musika eskolaren ikasturte 
amaierako jaialdia. 

22:00etan aita marin, zine 
forum “nannerol, la 
hermana de moZart”.

22, ostirala
18:00etan odietan eskuzko pelota 

txapelketako azken partiduak.
22-24, ostiraletik igandera: amaiako 

plazan, marinel azoka: azoka, 
hitzaldiak eta egitarau zabala.

23, larunbata:
19:30ean kiroldegian, 

boxeo gaua.
22:30ean san juan iturrian, san juan 

dantzak musika eskolako dantzarien 
eta txistulari bandaren eskutik.

jarraian, eki egunaren jaia.
24, igandea
19:30ean komentuan, oroith 

abesbatzaren kontzertua: 
“loreak lau haizeetara”.

Ekainaren 28tik 
uztailaren 1era

san pedro jaiak 2012.

a
g

en
d

aekaina

cOnn Bux
Ekainak 15
Algorri tabernan, 23:00etan 
kantautore irlandar 
honen kontzertua.
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Hondakinak

markel PEÑalBa 

doinua:  “trumoia ortzi beltzean hoska” 

1.
Atez ateko estrategia,
zero zaborren ideologia,
ta bestaldeko alternatiba
kontainer ta erraustegia.(bis)
Geure zaborra arazo bada,
arazoa da geuria.
Sortzea da miseria
ta beraz sortzen jarraitze hutsa
jada ez da zilegia. (bis)

2.
Arazoa da herritarrona.
Herritarrongan izan du sona.
Bide horretan koka liteke
sortu duten plataforma. (bis)
Birziklatzeko konpromisoa
polita eta sakona.
Erantzukizun sintoma?
ala gestio aldaketari
jarritako azken horma. (bis)

3.
“Birziklatu BAI” lehen goiburu,
efizientzia bada helburu,
dagon sistema onena, ziur,
atez atekoa dugu. (bis)
Bereizketarik onena baita
kalitate ta kopuru.
Kontainerrekin seguru,
ezer bereizten ez zuen orok
berdin-berdin segiko du. (bis)

4.
Norberak bere ideiak ditu
ta aldatzerik ez okurritu,
baina aspaldi zabor kontutan
guztiok gera aditu. (bis)
Edozer gauza esaten dugu
nahiz ez ezer entenditu.
Marmarra ezin gelditu.
Ta bitartean zaborra bere
potean ezin kabitu. (bis)

5.
Galdeketa bat behar duela.
Demokrazia joko itzela.
Erraustegia egin aurretik
galdetu zuten bezela. (bis)
Nahiz ta dirudin birziklatzea
eskubide hutsa dela.
Gauzak ez dira horrela.
Zabor demokratikoak jango
gaituelako bestela. (bis)

6.
Eskubidea, betebeharra.
Bien artean da hiritarra.
Nahiz ez gustatu, hau konpontzeko
dugu guztion beharra. (bis)
Ja(da) ezin zaio arazoari
berriro eman bizkarra.
Bildu dezagun indarra!
Ama natura zaintzea izan
dadin interes bakarra.(bis)
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599€749€

499€ 299€

EDESA
URBAN F670

• No Frost

• 200 x 60 cm
FAGOR
FFK6835X

• No Frost

• 200 x 60 cm

BOSCH
KGN39A120

• No Frost

• 200 x 60 cm

HOOVER
FFK6835X

• No Frost

• 185x 60 cm

BALAY
3KFE1084

• No Frost

• 185 x 60 cm

• 0ºC kajoia.

WHIRLPOOL
WTE2511

• 165 x 55 cm

INOX

INOX

ZURIA

ZURIA

ENDAÑETA ZUMAIA
ELEKTROGAILUAK

erribera, 8   Tel. 943 861 694
www.endanetazumaia.com

BALEIKEko irakurleentzat
Ekainean artikulu hauekin

opari berezia!
Robot kantari bat!

!

Ordaindu 6 hilabetean interesik gabe!

Ordaindu 6 hilabetean interesik gabe!

7 urte
garantia

699€

479€

629€

419€

299€
EDESA
ZEN F211

• 144 x 45 cm




