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Ibon Uranga sukaldariak.
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“Modu BAKEtsuAn 
ErAKutsI dugu 
InjustIzIA BAtEn 
KontrA gAudELA”
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gazte independentisten mugimenduak desobedientziaren bidea hartu du epaiketa 
politikoak salatzeko. Loiolako basilikaren aurrean egindako herri harresia izan da azken 
ekintza. Han izan ziren lerro hauetan mintzo diren bederatzi zumaiarrak.

tEstuA: gorKA zABALEtA   ArgAzKIAK: AXIEr LoPEz
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argazkiak: PEio romatEt Eta gorka zaBalEta

Irailaren 22an hasi zen Madrilgo Auzitegi Nazionalean 28 
gazteren kontrako epaiketa, Segiko kide izatea leporatuta  
–tartean da Beñat Lizeaga zumaiarra–. Bezperan, agerral
di publikoa egin zuten auziperatuek Loiolako basilikaren 
aurrean, “auzi politikoen aurrean herritarrei konpromisoa” 
eskatzeko, eta 28 auzipetuetako bostek epaiketara ez joatea 
erabaki zutela iragartzeko. Iragarri bezala, biharamunean, 
epaiketan bost gazte falta zirela ikusi eta atxilotzeko agin
dua eman zuen Angela Murillo 
epaileak. Bostak Loiolan zeuden, 
baina 400 bat lagunek osatutako 
herri harresi batek babestuta. Ba
silika atarian osatu zuten harre
sia, eskaileretan elkarren ondoan 
eserita eta besoetatik helduta. 
Eta hala eutsi zioten elkarri, Er
tzaintzak epailearen agindua bete 
eta indarrez bost lagunak atxilo
tzea lortu zuen arte. “Guk bage
nekien bostak eramango zituzte
la, baina helburua zen erakustea 
epaiketa bidegabekeria hutsa dela. Horregatik esan genuen 
guretzat garaipen bat izan zela”, azaldu du Aratz Zearretak. 

Irailaren 22an Loiolako basilikako eskaileretan eseri zi
ren Aitor Ossa, Itxaso Urkidi, Borja Yeregi, Libe Osa, Ibane 
Astigarraga, Maddi Altuna, Aratz Zearreta, Alaitz Gorosti
za eta Roman Etxaniz, beste hainbat zumaiarrekin batera. 

“Epaiketa politikoak bidegabekeria hutsa direla salatzera” 
joan ziren. (Aitor Ossa):“Epaituei elkartasuna adierazi nahi 
nien, epaiketara ez agertzea erabaki zuten bost gazteei babesa 
eman; gizarteari adierazi nahi genion ez gaudela ados epaiketa 
hauekin”.(Maddi Altuna): “Epaiketa hauek legearen babesa 
edukiko dute, baina injustizia handiak dira. Ideia xinple ho
rrek bultzatu gintuen Loiolako ekimenean parte hartzera”. 
(Aratz Zearreta): “Azken finean, militantzia politikoagatik 

badaude auziperatuta, orduan 
ehunka lagunek egon beharko 
genuke kartzelan. Nik Loio
lako harresian ikusi nuen neure 
burua, leloarekin bat eginez: Gu 
zuek gara, zuek gu zarete”. (Alaitz 
Gorostiza): “Beraien auziperatzea 
oso injustua da, beste gazte askok 
duten militantzia politikoa dute
lako, eta zergatik beraiek, denok 
berdinak bagara?”.

Gazte independentisten kon
trako epaiketa politikoei eran

tzuteko bide berri hau 2013ko apirilean erabili zen lehen 
aldiz, Donostian –Ondarroan, Iruñean eta Loiolan egin da 
geroztik–; aurrekari zuzena da, baina, Batasunako kide Auro
re Martinen atxiloketa saio ustela: 2011ko ekainaren 21ean 
Martin atxilotzen saiatu zen Frantziako Polizia, baina herritar 
multzo batek eragotzi egin zuen. (Aratz Zearreta): “Ideia hori 
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“militantzia politikoagatik 
badaude auziperatuta, 
orduan ehunka lagunek 
egon beharko genuke 
kartzelan”
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+ LoIoLAKo BAsILIKA
Esanahiez betetako lekua aukeratu zuten 
herri harresia egiteko.
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Aurore Martin zuberotarraren atxiloketa eta estradizioa gala
razi zituen harresi herritarrak irekitako bideak, Donostiatik, 
Ondarroatik eta Iruñetik igarota, Azpeitian eman du urrats be
rria. Militantzia politikoa zigortzeko asmoa duten legeei aurre 
egiteko molde berria sortu dute herri harresiek. Gure herriak 
elkartasuna ADNan txertatua duela zioen idazle ezagun hark, 
eta herri harresien dinamikak hala berretsi du berriz ere Loiolan. 

Azpeitiko Loiolako basilikaren aurrean 400 bat pertsonako 
herri harresi koloretsuak babestu ditu Xabier Arina eta Imanol 
Salinas burlatarrak, Jazint Ramirez donostiarra, Igarki Robles 
gasteiztarra eta Irati Tobar portugaletetarra. Espainiako Auzitegi 
Nazionalak hauspoturiko epaiketa politikoen gurpil eroaren 
baitan, 28 gazteren aurkako epaiketa arbuiatu eta Madrilera 
joateari uko egin zioten bost lagun hauek. Gainerakoak, Angela 
Murillo epailearen aurrean erakusten ari dira egunotan prozesu 
judizialarekiko beren kontrako jarrera. 
Tartean da Beñat Lizeaga zumaiarra. 

Atxiloketak gertatuko zirela jaki
na bazen ere, aurreko herri harresietan 
Ertzaintzak izandako jarrera oldarko
rraz jakitun baziren ere, eta Loiolako 
desobeditzaileen artean herriko edo es
kualdeko gertuko lagunik ez bazegoen 
ere, dozenaka zumaiarrek parte hartu 
zuten Askegunean, gorputza eta gogoa 
elkartasunari emateko prest. Eta horre
tan seguru aski zerikusi handia izango 
du hilabeteak lanean daramatzan Zumaiako Libre taldeak. 
Beñaten kasuaz gain, Inpernuperen epaiketa ere jorratu du do
zena bat lagunek osatzen duten Libre lantaldeak. Ehundik gora 
herriko tabernekin batera ixteko agindua jaso du Inpernupek 
Madrildik udan.

Legeak hala dioelako
Lehen, AEBetan afroamerikarrak autobusean ezin ziren zurien 
jarlekuetan eseri eta Espainiako Estatuan armadari oparitu 
behar genizkion gure bizitzaren 356 egun. Paper batean hala 
idatzita zegoelako. Gaur egun, Katalunian ezin dute haien etor
kizunaz bozka eman eta Euskal Herrian ezkerreko baloreetan 
oinarritutako independentzia kalean aldarrikatzeak 8 urteko 
kartzela zigorra dakar. Politika negozio bilakatu duten kasta 
politikoak hala idatzi duelako paper batean.

Giza eskubide unibertsalak murrizteko gutxiengo batek 
hartutako erabaki politikoak dira horiek. Aktibismo poli
tikoa zigortzeko legeen aurka Euskal Herrian piztu den dina
mika logika horren baitan ulertu behar dugu. Legea eta jus
tizia, askotan, gauza bera ez direla erakusteko, desobedientzia 
publiko, masibo eta ezbortitza da askok hautaturiko tresna. 
Desobedientzia zibilak gatazka bat azaleratzea du helburu, bai

na baita arazoa hori kudeatzeko boterearen 
zentzugabekeria eta, azken finean, zilegita
sun eza ageria uztekoa ere. Euskal Herriko 
herri harresien dinamikak aukeratutako 
bidea horixe da, hain zuzen ere.

“gu zuek gara, zuek gu zarete”
Herritarrak maila berean jartzea du oina
rri desobedientziak. Hierarkia gabe, ideia 
baten inguruan ahalik eta jende gehien 
batzea. Pentsamolde hori “Gu zuek gara, 
zuek gu zarete” leloaren baitan gorpuztu 
zen Loiolako Askegunean. Antolatzaileek 
adierazi zuten gisan: “Ehunka pertsonen 
artean, auzolanean, hitzaldiak eta kultur emanaldiak anto

latu genituen, karpak altxatu, lo egi
tekoak atondu eta otorduak prestatu. 
Konplizitate ideologikotik harago, auzi
petuen eta herritarren arteko elkarlanean 
bat eginik, maitasuna eta borrokarako 
grina biderkatuz”. Nekez uler daiteke 
bestela, hainbeste lagunek isunak jaso, 
jipoituak edo atxilotuak izateko beldurra 
gainditu, eta aurretik ezezagunak ziren 
gazte batzuen defentsan arrisku horiek 
hartzeko prest azaltzea. 

Euskal Herrian “elkarbizitzaz eta 
normalizazio politikoaz” hitz egiten den garaiotan, ageriko 
oztopo gisa azaltzen zaizkigu hau zein hurrengo epaiketa po
litikoak. Baita maila pertsonal zein kolektiboan hausnartzeko 
moduko galdera batzuk mahaigaineratu ere:
4  Gure herrian bakea egonkortu nahi duen gehiengo zabala

ren parte garenok, zer egin dezakegu sendatu gabeko zauri 
hauen aurrean?

4  Instituzioen eta alderdi politikoen mugak agerian geratu di
ren garaiotan, zein leku har dezake desobedientziak egungo 
Euskal Herrian?

4  Auziperatuak babesten, 400 beharrean, 2.000 edo 5.000 
pertsona egon izan balira, zer gertatuko zatekeen?
Zalantzak argitzeko aukerak ez dira urriak izango. Tamalez. 

Izan ere, 200 bat euskal herritar daude epaituak izateko zain, 
Eleak mugimenduak emandako datuen arabera. 28 gazteren 
kasuan bezala, askorena torturapean egindako deklarazioak 
dira inputatzeko duten froga nagusia. Herritarron gehiengoak 
gainditu nahi duen iraganeko egoera politikoaren alde minga
rria erakusten dute epaiketa politikoek. Eta herritarren desobe
dientzia masiboa, demokraziaren hutsune garrantzitsuak age
rian husteko tresna gisa, giltzarria izango da, lehen bezala, gure 
herriaren etorkizunean ere. 

gorputza tresna, elkartasuna 
bide, justizia helburu

axier lopez
argiako kazetaria

auzipetuak 
babesten, 400 
beharrean, 5.000 
izan balira, zer 
gertatuko zatekeen?
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garatuz sortu dira askeguneak eta herri ha
rresiak. Jendea kokoteraino dago. Beste garai 
batzuk dira, baina Estatuak formula zaharki
tuak erabiltzen jarraitzen du. Horren aurrean 
zer aukera dago? Desobedientzia”. (Maddi 
Altuna): “Herri harresiak aukera ematen du 
gutako bakoitzak oso modu zuzenean parte 
hartzeko, bata bestearen ondoan jarrita. He
rritar bakoitzak osatutako kolektiboa da hor 
irudikatzen dena. Jendeak parte hartzen du, 
bere ekarpenak eragin oso zuzena duela ikus 
dezakeelako”. 

Duela 25 urte mugimendu antimilita
ristak desobedientzia ekintza baketsuak eta 
erresistentzia pasiboa erabili zituen derrigo
rrezko soldadutzaren aurka borrokatu eta le
gea aldarazteko –beste hamaika 
adibide ere eman daitezke–. 
Bide horrek gizartearen aurrean 
duen zilegitasunaz eta bote
reari eragiten dion deserosota
sunaz jabetuta daude gazteak. 
(Aitor Ossa): “Dudarik gabe. 
Agintean daudenek ez dakit 
zer pentsatuko duten, baina gi
zarteak ikusten duena da gazte 
batzuk geldirik, ezer egin gabe, 
eta Ertzaintza haiek egurtzen. 
Irudi horrek zilegitasuna kentzen die, eta espero dut aldake
taren bat eragitea, indarkeria hain erraz erabil ez dezaten”. 
(Borja Yeregi): “Guk modu baketsuan erakutsi dugu injusti
zia baten kontra gaudela, eta beraiek betiko formula zaharre
kin erantzuten dute. Jendearengana iristeko beste zilegitasun 
bat lortzen da horrela”. (Maddi Altuna): “Irudiak oso ondo 
azaltzen zuen zer gertatu zen. Alde batetik, Ertzaintza Auzite
gi Nazionalaren aginduz gazte batzuk indarrez eramaten, ji
poika; bestetik, herritar multzo bat, maskara laranjekin, kolo
retako pelukak jantzita, denak geldirik, inolako indarkeriarik 
erakutsi gabe”. (Aratz Zearreta): “Parte hartzeko ideiak garbi 
eduki behar dira, ez delako batere samurra, kolpeak jasotzen 
ari zarenean, jarrerari eustea. Garbi eduki behar da zein den 
gure hautua. Gure gorputzarekin, bakoitza adreilu bat izanik, 
eutsi. Jakinda, hala ere, atxilotu nahi dituzten bost gazteak 
eraman egingo dituztela”.

Emozioen zurrunbiloa
Harresian egindako ordu haiek nola gogoratzen dituzue?

(Borja Yeregi): “Oso emotiboa izan zen. Kantuan egin 
genuen asko, eta ikusi genituenean Ertzaintzaren furgonetak 
gerturatzen, orduan eta ozenago hasi ginen kantuan. Zain. 
Bagenekien zer gertatuko zen. Bagenekien egurra jasoko 
genuela, baina hantxe egon ginen, beste bost gazte haienga
tik”. Libe Osa: “Niretzat lehen aldia zen. Loiolara iritsi eta 
orduantxe batek esan zuen Ertzaintza bidean zetorrela. De
rrepenteko kontua izan zen.”. (Ibane Astigarraga): “Eskola

tik iritsi ginen eta segituan hasi zen 
dena. Nik behintzat ez nuen espero 
hain azkar izatea, etxean afaltzea zen 
nire asmoa…”. (Alaitz Gorostiza): 
“Ni hesiaren kanpoan gelditu nin
tzen, eta uste dut okerrago izan zela, 
asko sufritu nuen gertatzen ari zena 
ikusten”. (Borja Yeregi): “Irudietan 
ikusten da ertzainek nola atera zu
ten jendea, baina harresitik detaile 
guztiak ikusten dituzu, egiten di

tuzten zikinkeria guztiak, ukalondoa sartu, porrarekin jo… 
Eta segidan pentsatzen duzu hurrengoa zeu zarela”. (Maddi 
Altuna): “Oso emozio ezberdinez jositako momentua izan 
zen, oso gorabeheratsua. Beldurra pasatzen duzu, sentsa
zioa daukazulako edozein momentuan zerbait larria egin 
diezaioketela norbaiti. Baina kriston indarra sentitzen duzu 
kolektibo baten parte sentitzen zarenean”. (Alaitz Gorostiza): 
“Oso gogorra izan zen, baina oso polita. Bete egiten zaitu 
barrutik”. (Roman Etxaniz): “Ikustea 500 edo 600 lagun, 
bata besteari helduta, erresistentzia pasibo bat egiteko prest, 
horrek emozio handia sortzen du”. (Maddi Altuna): “Hor 
zauden momentuan zuk badakizu defenditzen ari zarena jus
tua dela, eta konbentzimendua hain da handia, kolpatuko 
zaituztela jakin arren eutsi egiten diozu. Hori da honen in
darra. Beraiek legearen babesa dute, baina justiziaren indarra 
guk daukagu”.

Aurrera begira, desobedientziaren bidetik jarraitzea al 
da zuek planteatzen duzuen aukera? 

(Aratz Zearreta): “Desobedientzia bide berriak zabaldu 
behar dira, garbi dagoelako alde bakarreko bidean goazela. 
Herri harresietan sentsazioa da irabazi egin dugula, gero eta 
gehiago garelako”. (Maddi Altuna): “Badakigu ekintza jakin 
batekin ez dela epaiketa geldituko, baina helburua da era
gin bat lortzea”. (Aitor Ossa): “Eta aurrera begira zilegitasuna 
lortzea gizartearen aurrean”. (Roman Etxaniz): “Desobedien
tzia jarrera eraman behar da beste maila batzuetara, herri 
mailako desobedientziara”. 

“gizarteak ikusten 
duena da gazte batzuk 
geldirik, ezer egin gabe, 
eta Ertzaintza haiek 
egurtzen”
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Historia
“Orain dela 25 urte ere ingelesa ikasteko eskaera 
handia zegoen”, aipatu du Itziarrek. Aurretik, 
Zarauzko akademia batean egin zuen lan, baina beste 
lankide batekin akademia propioa zabaltzea pentsatu 
zuen. “Zumaian jartzea pentsatu genuen, Zarautzen 
nahiko konpetentzia bazegoelako”. Hasiera gogorra 
izan zela kontatu du Itziarrek. “Nire lankidea eta ni 
ez ginen zumaiarrak, inork ez gintuen ezagutzen, eta 
horrek, noski, hasieran oztopoak eragiten dizkizu”.
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1989AN jARRI ZUEN MARTxAN ITZIAR ARTETxE ZARAUZTARRAK HARvEsT 
AKAdEMIA ZUMAIAN. HAsIERA gOgORRA IZAN BAZEN ERE, 25 URTE gEROAgO 
KLAsEAK EMATEN jARRAITZEN dUTE AdIN gUZTIETAKO pERTsONEI. 
IKAsTURTE HONETAN ERE EHUN IKAsLETIK gORA dAUZKATE, ETA 
HERRITARREN fIdELTAsUNA EsKERTZEKO AsMOZ, URTEURREN 
BEREZIA OspATUKO dUTE. BIdE BATEZ, LANTALdEA OsATZEN 
dUTEN AITZIBER ETxABERI ETA IRENE 
MANTEROLARI ERE EsKERRAK EMAN 
NAHI dIZKIE.
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Eskaintza ZABALA
Akademia astelehenetik ostiralera egoten da zabalik 
arratsaldez. Ordutegia urtero aldatu egiten dute. “Umeen 
ordutegien arabera moldatzen ditugu klaseak. Beraien 
beharretara egokitzen gara, azkenean eskolaz kanpoko 

aktibitate asko dituzte eta”. Adin guztietako pertsonei 
ematen dizkie klaseak. “Gazteenak Lehen Hezkuntzako 
bigarren mailakoak dira, eta hortik hasita, adin guztietako 
jende helduari irakasten diegu”. Txikienak astean bi orduz 
joaten dira, eta zaharragoak, berriz, hiru orduz. 

CambridgE AZTERKETEN 
pREsTAKUNTZA
“Helduen helburua, gehienbat, tituluak ateratzea da”, adierazi 
du Itziarrek. Umeen kasuan ere gero eta gehiago arduratzen 
dira tituluren bat ateratzen. “Gurasoek ikusten dute premia 
dagoela”. Akademian Cambridgeko Azterketa Ofizialetako 
prestakuntza eskaintzen da: PET, KET, FIRST eta ADVANCE 
tituluak, hain zuzen ere. Advanceko klaseak natibo batek 
ematen ditu, gainera. “Emaitza onak lortzen ditugu, joaten 
direnen % 90ek baino gehiagok gainditzen dute”.

METOdO HobEak
Gaur egun ikasketa prozesua hobetu egin da. “Lehengo 
liburuetan gramatika asko zegoen, eta zerbait berezia lortzeko, 
bilatzen jardun behar zen. Klaseak prestatzea zailagoa eta 
neketsuagoa zen. Orain, aldiz, metodoak material guztiarekin 
etortzen dira”. Izan ere, materialen inguruan aldaketa handia 
egon da azken urteotan. “Berrikuntza horiei esker klaseak 
dibertigarriagoak egin ditzakegu, eta hori, umeek, batik 
bat, asko eskertzen dute”. Umeentzako material polita dago: 
koloreak, pegatinak... Erakargarria da. Bideoak, kantak, 
jokoak, pelikulak… denetarik erabiltzen dute.

atzErrirako pROgRAMAK
Bi motatako atzerrirako programak dituzte. “Ikasleak, nahi 
duen enfokearen arabera, bat edo beste aukera dezake”. 
Alde batetik, Donostiako agentzia batek eskaintzen duen 
programazioa dago. “Kasu horretan, guk bitartekaritza lana 
egiten dugu, informazioa banatu eta asesore lana egiten dugu. 
Programa zabalak izaten dituzte, eta bakoitzak bere nahiaren 
arabera bat edo beste aukeratzen du”. 

Beste alde batetik, soilik beraiek eskaintzen duten 
programa berezia dago. “Laguna dugun familia irlandar baten 
etxera joaten dira”. Orain dela hiru bat urte hasi ziren ekintza 
horrekin eta esperientzia ona izan dute. “Programa berezia 
da, familia irlandar batera joaten dira eta egunero beraiekin 
egoten dira, familiakoak balira bezala. Ez dira eskolara joaten, 
familiarekin egotea eta ikastea da interesgarria hemen”.

ZOZKETA bErEzia
Mende laurden betetzeak ospakizunetako merezimendua 
ematen duenez, ikasleei zerbait berezia eskaintzea pentsatu 
dute. Horrela, aurten eskolan dabiltzanen artean hilero 
zozketa bat egingo dute, eta tokatzen zaionak hilabete hori 
dohainik izango du. “25 urte hauetan gurekin egon direla 
eskertzeko modua da, bestela ez ginelako hemen egongo”. 
Horretaz gain, matrikulazioa ere dohainik da.
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olagarroa
sUkaldean

olagarroa sukaldean 
nola presta 
daiteke? galdera 
hori zumaiar bati 
egiten bazaio, 
berehala erantzungo 
du: zopan edo 
patatekin. Piperrauts 
ukituak dituen 
galiziar erara 
prestatutako 
olagarroa ere 
bururatuko zaio. 
Baina beste eraren 
batean ere prestatu 
al daiteke? Ibon 
uranga sukaldaria 
baiezkoan da, eta 
halaxe erakutsi 
zuen azken olarro 
Egunean eskaini 
zuen sukaldaritza 
erakustaldian.
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tEstuA: juAn LuIs roMAtEt
ArgAzKIAK: ArnAItz ruBIo APrEA
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a Irailaren 20an izan zen Olarro Egunaren bezperan, olaga

rroa prestatzeko beste era erraz eta merke batzuk badaude
la erakutsi zuen Ibon Urangak Kofradiako plazan egindako 
erakustaldian. Arroz krematsua, fideoak txipiroi tintarekin, 
babarrunak olagarroarekin eta olagarro broxetak tenpuran 
prestatu zituen hara joan zirenen aurrean. Baleikek hala es
katuta, saioa kameren aurrean errepikatu du Ibonek. Inda
Mendi elkartean jarri dugu hitzordua eta Joxe Mari Eluston
do lagun eta Olarro Egunaren 
antolaketa taldeko kidearekin 
agertu da. Osagaiak mahai gai
nean jarri eta lanean hasi dira.

Sukaldaritzako irakaslea da 
Ibon eta esan daiteke bizitza 
osoa daramala sukalde mun
duan. “Zazpi urte nituen aitak 
[Etxe Ona] jatetxea zabaldu 
zuenean. 14 urterekin joan 
nintzen Madrilera sukaldari
tza ikastera eta orain 50 urte 
ditut. Pentsa”. Jatetxe bateko 
sukaldari baino nahiago izan 
zuen irakasle bihurtu. Madrilen 

bertan atera zituen oposaketak eta Hezkuntza Ministerioak 
Llanes (Asturias) herrira bidali zuen. Han zortzi urte igaro 
zituen. “Ondoren, beste bost urte egin nituen Santo Do
mingo de la Calzadan (Errioxa) eta beste zortzi daramatzat 
orain Leioan, EHUko sukaldaritza eskolan. Munduko gizona 
naiz!”, dio irribarretsu. Sukaldaritzarekin zerikusia daukaten  
hainbat alor landu ditu denboraldi horretan. “[Leioan] Le
hen platerak erakusten hasi nintzen, eta hurrengo urteetan 

bigarrengo platerekin eta postree
kin jarraitu nuen. Iaz erosketen 
administrazioa eman nuen eta 
aurten berriro tailerrera joan naiz, 
pastelgintzara”. Flysch izeneko pas
tel bat ia eginda duela argitu digu. 
“Forma eta kolorea, grisa, lortu di
tut, baina gozo puntua hartu behar 
dut. Eskolak ikertzeko aukera hori 
ematen du. Beste toki batzuetan 
ezinezkoa izango litzateke”.

Olarro Egunaren sorreran izan 
zen Ibon, Joxe Mari, Agustin La
rrañaga eta Inaxio Olidenekin ba
tera. Gaur egun, lehen biek jarrai

tzen dute antolaketa batzordean. Egunak duen arrakastarekin 
ez konformatzea eta berritzen joatea da antolatzaileek beren 
buruari jarritako erronka. “Berrikuntzak sartu behar ditugu;  
bestela, Olarro Egunak behera egingo du”, zioen Joxe Marik 
Egunaren aurretik egindako elkarrizketa batean. Berrikuntza 
behar horren baitan kokatu dute Kofradiako erakustaldia.

“Hemen olagarroa patatekin eta olagarro zopa ditugu. 
Eta kito. Besterik ez da”, dio tipula mozteari ekiterakoan. 
Llanesen lanean zela ezagutu zuen Ibonek asturiarrek osa
gaiak nahasi edo gehitzeko duten ohitura. “Han beste ohi
tura batzuk dituzte, baina ez olagarroarekin bakarrik. Adibi
dez, hemen babarrunak txorizoarekin edo odolkiarekin jaten 
ditugu; han, txerri hankak botatzen dizkiete, eta tripakiak, 
masailak, perretxikoak... Edozer gauzarekin jaten dituzte ba
barrunak. Eta beste osagai bat olagarroa da. Harrigarria da”. 

Olagarro egosiaren erroak patatekin edo galiziar era
ra jateko ohitura dago hemen; lehortutako olagarroa, aldiz, 
zopan. Munduko beste leku batzuetan ere olagarro lehorra 
jateko ohitura badagoela dio Ibonek. “Asturiasen ez dago 
olagarro lehorra jateko ohiturarik, baina pixka bat ikertzen 
arituta, jakin nuen Dakarren (Senegal) pila bat lehortzen du
tela olagarroa. Parrillan etzanda eguzkitan jartzen dute, eta 
hainbestekoa da beroa, berehala lehortzen da. Grezian ere le
hortu egiten dute eta gero parrillan erreta jan. Nik ez du dut 
sekula probatu, olagarro lehorra gehiegi ez zaidalako gusta
tzen, baina hori zeinek jan dezake?”, galdetu dio bere buruari.

Arroza, fideoak, babarrunak eta broxetak prestatuko diz
kigu, baina olagarroa prestatzeko beste hainbat era badaude
la azaldu du. “Olagarroaren erroak erabiliko ditugu hainbat 
plater prestatzeko. Baina zer egin buruarekin? Erraza: txiki
txiki egin eta enpanadillak edo hanburgesak presta daitezke. 
Mila gauza egin daitezke olagarroarekin”.

“olagarro erroak 
erabiltzen ditugu. Baina 
zer egin buruarekin? 
Erraza: txiki-txiki egin 
eta enpanadillak edo 
hanburgesak presta 
daitezke”
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OlagarrOa nOla egOsi
Gatzik, oliorik, tipularik edo beste 

osagairik ez duen uretan egosi 
behar da. Oso garrantzitsua da 

gatzik ez jartzea. Zergatik? Gatza 
jarriko bagenio, murriztu egingo 
litzatekeelako. Olagarroa hirutan 

sartu eta aterako dugu irakiten dagoen 
uretan. Horrela, nerbioak bigunduko 
zaizkio eta azala osorik mantenduko 
da. azala osorik izatea garrantzitsua 
da, presentzia aldetik. Gero, uretan 

bertan utziko dugu egosten. 1,2 
kilo inguruko olagarroak ordu erdi 
inguru behar du egosteko. Bertako 
olagarroak kolore eta zapore handia 
ematen dio gero platerak prestatzeko 

erabiliko dugun egosteko urari.
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+ FideOak OlagarrOa eta 
txipirOi tintarekin
Osagaiak: fideo lodi lehorrak, 

egositako olagarro erroak, txipiroi 
tinta, tipula, piper gorria eta berdea, 
baratxuria, oliba olioa eta olagarroa 

egosteko erabilitako ura.

Paella bat bezala prestatzen da, 
baina fideoekin. Lehenbizi, barazkiak 

puska txikitan moztuko ditugu. 
Oliba olioa jarriko dugu berotzen. 
tipularekin hasiko gara, gogorrena 

delako. tipula biguntzen hasten 
denean, piper gorria eta berdea 

botako ditugu, eta azkena baratxuria. 
Barazkiak bigunduta daudenean, 
fideoak jarriko ditugu. Plater hau 

edozein pastarekin egin daiteke, baina 
betiere pasta lehorra izan behar du. 
Osagaiak oliotan egingo ditugu eta 

ondoren olagarroa egosten erabilitako 
urarekin bustiko dugu. Osagaiei 

eragiten joango gara eta ura agortzen 
doan heinean ur gehiago botako 

diogu. Ondoren, txipiroi tinta botako 
diogu. erositako tinta erabiliko dugu 
hemen. kontuan hartu behar da tinta 
gordina ez dela jan behar; aurrez egosi 
egin behar da. Beltza geratzeko adina 

tinta botako diogu. Gatza hasieran 
edo bukaeran bota daiteke; pastak 

bi eratara onartzen du. Pastak 15 bat 
minutu behar izaten ditu egosteko. 
Behin egosita dagoenean, olagarro 
erroak botako dizkiogu. egositako 

olagarroa denez, nahikoa da fideotan 
sartzea berotzeko. Lehorragoa nahi 

dugun, krematsuagoa, hori norberak 
erabakiko du. amaitzeko, apaintzeko, 
erro gehiago jarriko dizkiogu gainean.
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BrOxetak kurruskariak 
patata purearen 

gainean
Osagaiak: egositako olagarro 

erroak, patata purea, ogi arrailatua, 
intxaurrak, pinoiak, eguzki lore eta 

oliba olioak, piperrautsa.

intxaurrak eta pinoiak xehatu eta 
ogi arrailatuarekin nahastuko ditugu. 

Xehatutako kiko edo frijitutako 
arto ale handiak ere erabil daitezke. 
Olagarro erroak txotxetan jarri eta 

ogi arrailatuarekin prestatutako 
nahasketatik pasa ondoren, eguzki 

lore olioarekin frijituko ditugu. 
kanpoaldea kurruskatzeko adina 

denboran frijituko ditugu. Bitartean, 
patata purea prestatuko dugu 

oliba olio pixka batekin eta plater 
zapal batean jarriko dugu oinarri 

gisa, eta haren gainean jarriko 
ditugu broxetak, zutik. emaitza 

piperrautsarekin hautseztatuko dugu. 
Galiziar erara egindako olagarroaren 
zaporea izango du, osagaiak berberak 

dira eta.

arrOz krematsua 
OlagarrOarekin
Osagaiak: arroza, egositako 

olagarro erroak, tipula, kalabazina, 
piper gorria eta berdea, baratxuria, 

koloratzailea, oliba olioa eta olagarroa 
egosteko erabilitako ura.

Barazkiak jarriko ditugu oliba 
oliotan, fideoekin erabilitako ordena 
berean. Hemen gogokoenak ditugun 

barazkiak erabili daitezke: kalabazina, 
perretxikoak, etab. Behin bigunduta 
daudenean, arroza gehituko diogu. 

arroz mota desberdinak erabili 
daitezke, baina guk arroz biribilarekin 

prestatuko dugu. Normalean arroza 
saldaren ondoren jartzen dugu, baina 
krematsua egin nahi dugunez, risotto 

baten antzekoa, aurretik arroza 
jarriko dugu eta ondoren olagarroa 
egosteko erabilitako ura gehitzen 
joango gara eta osagaiei eragiten. 
Ur honek emango dio platerari 
olagarroaren zaporea. arrozak 

botatzen duen almidoiak loditzen 
du jakia. Pixkanaka ur gehiago 

botako diogu eta eragiten jarraituko 
dugu nahi dugun kremositate maila 

lortu arte. arrozari koloratzailea 
eta gatza botako dizkiogu. risottoa 

egiterakoan, normalean gazta eta 
mantekila botatzen dizkiogu; hemen, 
berriz, ez zaio ezer bota behar. Puntua 

zein den? Bakoitzak nahi duena. 
amaieran, minutu gutxiren faltan, 
olagarro erroak gehituko dizkiogu.
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“iruditzen zait 50 urte 
pasa direla seniorretan 
debuta egin nuenetik”

iurgi IrUretagOIena arraunlaria

Hogei urte biribil 
burutu ditu duela 
hilabete pasatxo 
aurrenekoz traineru 
estropadetan aritu 
zenetik. Etxeko 
taldean izan 
zen hura, “nire 
taldean, zumaian”, 
eta harrezkero 
urdaibain, orion, 
Castron eta 
Portugaleten ibili da 
Iurgi Iruretagoiena 
(donibane 
Lohizune, 1975). 
Arraun ibilbidea 
bukatu duen edo 
ez argitu gabe du 
oraindik, baina 
aukera ematen 
dute 20 urte horiek 
egindakoari begirada 
emateko. 

1011 urte zituenean hasi zen zenean eta aurten bertan bete 
ditu hogei urte traineru munduan. Zumaian hasi eta Kantau
riko hainbat klubetan aritu da. Arroa Goian duen etxean jarri 
dugu hitzordua urte hauek guztietako istorioak eta bizipenak 
jasotzeko.

Zenbatgarren denboraldia izan duzu hau traineruetan?
Hogeigarrena. 
Biribil-biribila zenbakia...
Bai. Ez ditut denak segidan egin, 2005ean eta 2008an ez 

nuelako arraun egin. Lanagatik utzi nuen lehendabizikoan, 
eta bigarrengoan, familia izan genuelako. 

Hogei urte azkar pasatu zaizkizu?
Ez zara konturatzen, baina argazki zaharrei begiratzen 

diedanean, iruditzen zait 50 urte joan direla. 
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Bizitza erdia ia-ia traineruan sartuta...
Bizitza erdia, bai. 
Zumaian egin zenuen debuta traineruan. Zenbat urte 

egin zenituen etxeko klubean?
1994an hasi eta 2002ra arte. 
Zer daukazu gordeta buruan Zumaiako urte  haieta-

tik?
Aurreneko urteak asko 

markatzen du. Zazpi debutari 
ginen urte hartan, eta besterik 
ez zegoenez, traineruan sartu 
gintuzten. Denboraldi oso polita 
egin genuen. 

traineruko zure aurreneko 
estropadaz gogoratzen?

Loiolan izan zela uste dut. 
Zergatik izan zen urte poli-

ta aurreneko hura?
Emaitzak onak izan ziren, eta 

beste gauza askogatik ere berezia 
izan zen. Gogoan daukat Kon
txako Banderan sartzeko auke
rekin ikusi genuela geure burua. 
Minutura geunden onenetatik, 
eta garai hartan, tarte hura ez zen asko, Kontxan sartzeko 
muga hor ibiltzen zen; orain, berriz, minutura geratuz gero 

aurrenekoetatik, urruti geratzen zara. Ligarik ez zegoen or
duan, eta antolatzaileek gonbidatzen zituztenak joaten ziren 
estropadetara. Santurtziko estropada oso garrantzitsua zen 
orduan, eta ohorezko txandan sartu ginen. Kontxa genuen 
buruan, baina kale egin genuen sailkatze estropadan. 

Urruti geratu zineten?
Baietz uste dut. Debutari asko ginen, eta oso urduri geun

den. Sailkatze estropadan dena 
ondo egin behar izaten da. Os
tegunekoa izaten da zailena Kon
txan, bi igandeak ere bai, baina 
zailena sailkatzekoa. 

Nolakoak izan ziren Zu-
maian egindako beste denbo-
raldiak?

1999ra arteko urteak ez zi
ren oso gozoak izan, lanak iza
ten genituelako trainerua uretan 
izateko ere. Gogoan daukat be
hin, 1997an edo izango zen, eta 
gu Lekeitioko hondartzan zain, 
hamalaugarren arraunlaria noiz 
helduko lanetik bertara; bitar
tean, beste traineruak ordurako 

beroketarekin hasita zeuden. Baina beste alde batetik, urte 
ederrak izan ziren, lagun giro jatorrean ibiltzen ginelako. Ez 
zaizkit inoiz ahaztuko urte haiek. 

Zuek jarraitu izan ez bazenute urte haietan, Telmo 
Deunik ez zen egongo orain, agian...

Ez diot horri begiratzen. Azken batean, nik neuregatik 
egin nuen, eta arrauna gustatzen zait, eta aurrera segitu nuen. 
Nekagarria zen, bai, baina gustukoa nuenez han ibiltzea...

Zein izan zen Zumaiako urte haietako lorpenik han-
diena?

2001ean Kontxan aritzea polita izan zen. Getariarekin ba
tera atera genuen trainerua urte hartan. 1995ean, Errioxako 
bandera irabaztea ere polita izan zen. Hango urtegi batean 
jokatu zen aurrenekoa izan zen 1994an beste bat ere atera 
genuen, Colindresen. 

Nolako giroa izaten zen Colindres eta antzeko lekue-
tan?

Puff... Bandera jasotzera eszenategi batera igo behar zen, 
eta bueltanbueltan Espainiako banderaz josia zegoen. Joseba 
Aristi zen patroi, eta bera ez zihoala han gora; eta guk baietz; 
berarekin igotzeko  berak... Azkenean, igo zen. Bandera ba
rregarria zen. Eskoba kirten bat, eta bandera zeloarekin itsa
tsita. Eta bandera tenpera margoekin marraztua. 

Zumaia garai hartan trainerilletan ondo ibili zen, ezta?
Bai. 2000an Gipuzkoako Txapelketa irabazi genuen, ha

mahiru urtez irabazi gabe egon eta gero. 2001an ere irabazi 
genuen. 

eta 2002an, istilua eta xextra trainerilletan...
Gu aurreneko kalean ginen, eta irtetera gindoazela, mo

tordun ontzi bat pasatu zen guretik gertu, eta olatua atera 
zuen. Epaileak ez gintuen ikusten, eta guk eskua altxatu ge

“1999ra arteko urteak 
ez ziren oso gozoak izan, 
lanak izaten genituelako 
trainerua uretan izateko 
ere. Baina beste aldetik, 
urte ederrak izan ziren, 
lagun giro jatorrean 
ibiltzen ginelako!”
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nuen, irteera ez emateko eskatuz. Baina irteera eman zuen, 
eta gu irten ez. Oihuka hasi ginen, eta beste ontziak ere ge
ratu egin ziren. Epaileak esan zigun kaleratuta geundela, eta 
trabeska jarri ginen protestatzeko. Luxia etorri zen, eta esan 
zigun bera jarriko zela trabeska eremuaren erdian, kentzeko 
gu handik. Ez genuen ezer lortu... Bueno, bai, komunikabi
deetan gure izena asko zabaldu zen. 

Zumaiako aroa bukatu, eta 2002ko udazkenean, Ur-
daibaira joan zinen. Garai hartan hasi ziren arraunlariak 
batetik bestera mugitzen. ai-
tzindariak izan zineten. 

Joxean Olaskoaga Aizperrok 
deitu zidan, eta hura 2001ean 
hasi zen Urdaibain. Aurretik, 
Zumaiatik bertatik, Iñigo Etxabe 
atera zen, Ondarroara. 

Zu Zumaiatik ateratzea nola 
hartu zuen orduan klubean ze-
goen jendeak?

Normala den bezala, gai
zki. Baina gauza bat da gaizki 
hartzea, eta bestea errespetatzea. 
Azken batean, bakoitzak ezberdin 
pentsatzen dugu. Zumaian egon 
nintzen urte guztietan ez nuen 
batere aitzakiarik jarri arraunean 
segitzeko; galdetu beharrik ez zu
ten niri segi behar nuen edo ez 
segitzeko. Urte hartan esan nien 
lagatzera nindoala, baina inork 
ez zidan sinetsi. Horren ondoren, 
Aizperrok deitu zidan, eta beste 
zerbait piztu zitzaidan barruan: 
Zumaiatik kanpoko arrauna eza
gutzeko gogoa. 

espero zenuen kanpoko es-
kaintzaren bat jasotzea?

Ezta inondik ere! Eta gutxia
go Aizperrok esan zidana esatea. 

Zer esan zizun, bada?
Ezagutzen ninduelako era

maten ninduela esan zidan. Tratua geneukan berarekin, eta 
esan zidan ezagun bat behar zuela alboan, eta ez zuela inor 
ezagutzen. 

Zer moduzko esperientzia izan zen Bermeokoa?
Ona. Urtebete bakarrik egin nuen, lanarekin uztartzea 

ia ezinezkoa nuelako. Erreleboan egiten nuen lan, goizez, 
arratsaldez eta gauez. Oso ezberdin sentitzen nintzen halako 
talde batean. Bidaiak izaten ziren gogorrak, batez ere gauez 
lan egin behar izaten nuenean. Lehenago joaten nintzen 
bakarrik [bestela, hiru joaten ziren auto berean: Aizperro bera 
eta Xanti Zabaleta], eta lehenago alde egiten nuen Bermeo
tik, lanera garaiz heltzeko, eta bidean ogitartekoa edo fruta 
janda bakarrik. Lanean gaizki pasatzen nuen, makinaren au
rrean lo hartuta ere geratu nintzen behin baino gehiagotan. 

damutu egin zitzaizun Bermeora joatea? 
Damutu ez, baina asko pentsatu bai. Klubeko medikuak 

esaten zidan ez zekiela nola irauten nuen tente ere! Esaten 
nion geldirik egoten ez nintzelako irauten nuela... Geratuz 
gero, akabo. Halako nekeak adin batekin jasaten dira; orain 
ez nuke jasango. 

Hura izan zenuen aurreneko urtea arraun egiteagatik 
kobratzen?

Kobratzen bai, baina badakit Zumaian geratu izan 
banintz etekin handiagoa aterako 
nuela. Huskeria zen diru aldetik 
Urdaibaikoa, eta ez nintzen di
ruagatik joan. 

Orion ikusi zintugun 2004ko 
denboraldian. 

Xabier Bereziartua Txato ze
goen han, Zumaian elkarrekin 
ibiliak ginen. Jokin Amilibia eta 
Jon Salsamendi ziren entrenatzai
leak. Orion ikustea espero ez nuen 
zerbait ikusi nuen. Buruan nuena 
zen arrauneko munduan zebilen 
kontua: Orio zela futboleko Real 
Madril. Zumaian gauza onik ez 
zen Orioren inguruan. Harritu 
ninduena izan zen zer ondo ze
goen antolatua kluba, eta han 
arraunlariek esandakoa zintzo 
betetzen zutela. Hau esan egiteko 
eta egin egiten zuten. Asko eska
tzen ziguten han, eta Oriorentzat 
ez irabaztea porrota zen. Garran
tzi handia ematen zioten arraun
lariaren izaerari; ez zen bakarrik 
fisikoa eta teknika. Berezko se
lekzioa egiten zen arraunlariak 
aukeratzerakoan: presioa jasateko 
gai ez zena kanpoan geratzen zen. 

Beste mundu bat ezagutu 
zenuen?

Bai. Gaur egun arrauna de
naren antzekoa zen Orio hura. Adibidez, Orion ohikoa zen 
ergometroan entrenatzea, baina beste lekuetan apenas erabil
tzen zen. 

Orio beti koska bat aurrerago?
Denean ez. Hango gimnasioaren aldean ona zen Zu

maiakoa, esaterako. Edozein eratara jartzen zituzten Orion 
pisuak, arraunlariek indarra lantzeko. Zumaiako makinak 
hobeak ziren. Pabilioi handi bat zen Oriokoa, eta neguan 
izoztu egiten ginen. 

Hurrengo urtean, 2005ean, utzi egin zenuela esan 
duzu lehen. Zer dela eta?

Lanarekin ezin uztartua ibiltzen nintzelako. 
2006an Oriora joan zinen berriz 
Bai, hori da. Aizperro zen entrenatzailea, eta deitu egin zi

“klubeko medikuak 
esaten zidan ez zekiela 
nola irauten nuen tente 
ere! Esaten nion geldirik 
egoten ez nintzelako 
irauten nuela...”
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dan. Lanarekin hobeto moldatzeko moduan nintzen, eta han 
joan nintzen. Uste baino urte hobea egin genuen. 

Orioren inguruan bada kontu bat, beti bueltaka: be-
raiek diote ez diotela ordaintzen arraunlariei, bertara joan 
egiten direla arraunlariak. Hala al da?

Joan egiten da arraunlaria Oriora, beste inora baino ge
hiago, eta kobratu gabe ere norabait joatekotan Oriora joan
go da arraunlaria. Kobratzen duten edo ez, ez naiz sartuko... 
Nik dakidala ez zen kobratzen. Nire ondoan ez zuen behin
tzat inork kobratzen. Hori bai, era asko daude kobratzeko... 
Sarietan irabazitakoa klubak biribildu izan zuen, baina hori 
beste klubetan ere egiten da. 

Hurrengo urtea izango zen zuretzat mugarria: 2007an, 
kontxako Bandera irabazi zuen Oriok, eta zu barruan zi-
nen. 

Zerbait ezberdina da Kontxan irabaztea. Orduan sentitu 
nuena ez dut orain sentitzen, baina berezia izan zen. Gogoan 
dut oso gaizki pasatu nuela igande batetik besterako astea, 
tentsio handiarekin, lorik ezin eginda. 11 segundo atera geni
tuen alde lehen igandean, baina oso gutxi iruditzen zitzaidan. 
Estropada bukatu, bandera irabazi eta sekulako korapiloa as
katu nuen barruan. Hain gaizki ez dut sekula pasa. Propio 
joan nintzen lanera aste horretan, emazteak eskatu zidalako 
opor astea beste tarte baterako lagatzeko. Uste nuen ondo 
etorriko zitzaidala lanean egotea, arraunean ez pentsatzeko, 
baina okerrago izan zen: lankide asko galdezka izaten nituen 
uneoro, Kontxa gora eta Kontxa behera. Neure onetik aterata 
ibili nintzen. 

aizperro azaldu da behin baino gehiagotan solasal-
dian. agerikoa da zuretzat esanahi handiko pertsona izan 
dela arraun munduan. Zer eman dizu?

Garbi daukat ez bazidan Urdaibairako deitu, ez nuela 
beste aukerarik edukiko Zumaiatik kanpo, nire arraun bizi
tzan izan dudan pertsonaia garrantzitsuena da. Gainera, egin 
duen ibilbidea eginda ere, ez da aldatu pertsona bezala, lehen 
bezala jarraitzen du. 

2008an utzita egon eta gero, 2009rako Castrok fitxatu 
zintuen. Berriz ere kilometro pila bat egitera...

Juan Mari Etxabe eta Joseba Fernandez ziren entrenatzai
leak orduan. 2008an utzita egon nintzen alaba zaharrena jaio 
zelako, eta urte hartako udazken hasieran deitu zidan Etxa
bek. Zakila Birako eguna zen, eta proba egin behar nuen. Au
toa kiroldegi aurrean utzi, eta orduantxe deia. Taldea indartu 
nahi zuela eta niri deitu. Oso urduri jarri nintzen, eta Zakila 
Biran oso gaizki pasatu nuen, burua Castroko deian neukan, 
eta iaia bukatu ere ez nuen egin lasterketa. Tentsio betean 
aritu nintzen lasterka. 

Bi urte egin zenituen Castron...
Castroko aukera eta lana uztartzea ez zen erraza. Asmoa 

nuen lantegian lanaldi murrizketa eskatzeko, umearekin eta 
egoteko. Eskatu nien, eta beraiek zer proposatuko eta lana uz
tea aldi baterako, eszedentzia. Onartu egin nuen, eta bi urtez 
egon nintzen horrela. 

arraunerako bizi izan zinen bi urtez. Zer moduzko 
esperientzia?

Arraunerako eta umearekin egoteko. Zoragarria izan zen. 
Umearekin denbora asko egoteko aukera izan nuen, etxeko 
lanak egiten nituen... 

eta emaitza aldetik ere bikaina izan zen aurreneko 
urte hura Castron. 

San Miguel ligan hamazazpi banderatik hamahiru irabazi 
genituen. 

Baina gero kontxan, kale, faborito ia bakarrak izanda. 
Zer gertatu zen?

Beste batek irabazi zigula. Guk gure maila eman genuen, 
baina... Beste batek minutu bateko hobekuntza egin zuen 
Kontxarako. Lehen igandean geuk galdu genuen, bueltako 
luzean norabide okerra hartu genuelako, eta Kaikuk bost 
segundo atera zizkigun. Bigarren igandean, txikitzera atera 
ginen, eta lehertu egin ginen; hogei segundo atera zizkigun 
Kaikuk. 

Castroren arazo ekonomikoek eragin zizuten zuze-
nean?

Bai. Bigarren urtean agindu zidatenaren erdia baino ge
hiago kobratzeko daukat oraindik, eta, gainera, itxaropen 
gutxi edo batere ez kobratzeko. Lehen urtea osorik kobratu 
nuen, aldiz. 

Halako egoera baten aurrean zerbait egitea pentsatu 
zenuten arraunlariek?

Gure artean aipatu ziren protesta egiteko aukera batzuk, 
baina ez ziren gauzatu. Gu kirolariak gara, eta lehiatzea da 
gure lana. Berdinberdin egin behar izaten da lana, eta au
rrera. 

Zure arraun ibilbideko unerik txarrena izan da Cas-
troko arazo ekonomikoarena?

Txarrena ez dakit izan den. Une txar bat izan da, beste
rik ez. Hainbeste une izan ditut txarrak eta onak... Castron 
oso giro ona izan genuen; okertu, 2010eko amaieran okertu 
zen, Kontxarako sailkatu ez ginenean. Diru kontuek ez zu
ten eragin giro txarrik. Ez zen atsegina kobratu gabe ibiltzea, 
baina hori baino gehiago ez. Azkenean, gauza guztiak hartu 
behar dira kontuan balorazioa  egiteko, eta Castron, esate
rako, zaleen jarrera zoragarria izan zen. Emaitza onak izan 
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1011 urterekin hasiko nintzen. Arraun Elkartea Amaiako 
plazan zegoen orduan, eta gu goiko etxean bizi ginean, Kluba
ren gainean. Egunero ikusten genituen arraunlariak han ber
tan, trainerua nola ateratzen zuten, nola jasotzen, nola gar
bitzen... Anaia hasi zen lehendabizi, eta ni atzetik. Klubaren 
barrura ere sartzen ginen erdi ezkutuan, hautsita zeuden leiho 
antzeko batzuetatik... Ume irteerak! Hasiera batean jolasa zen 
niretzat. Pixkanakapixkanaka gero eta gehiago sartzen hasi 
ginen, eta gaur arte. 

arraunlariei entzuna da hau: “Behin hasiz gero arrau-
nean, zaila izaten da uztea”. Zer dauka, bada, arraunak?

Beste kirol gehienetan bezala, lagun giroa sortzen da. 
Norbere koadrilarekin baino 
denbora gehiago pasatzen dugu 
arrauneko taldekideekin, eta 
gozatu egiten da taldean kirola 
egiten. Gero, oso kirol polita da, 
zuk eragindako indarrarekin mu
gitzen delako ontzi bat. Zenbat 
eta egokiago eragin, azkarrago 
joaten da ontzia. Sentitu egiten 
duzu nola doan, eta behin hori 
lortuta, oso sentsazio polita da. 

Patroi bezala hasi zinen 
umetan, eta horregatik ere 
izango duzu trebezia berezia 
ontzia sentitzeko?

Baliteke. Kakanarrua nin
tzen, eta patroitzan hasi behar. 
Aurreneko hiru urteetan aritu 
nintzen patroi, eta heldua
goekin jokatzen nituen estro
padak. Eta igande goizetan 
baita seniorrekin ere, norbait 
falta zenean. Ohetik jaikiarazten ninduten, eta ez pentsa gra
zia handirik egiten zidanik...

arrauna ikaragarri aldatu da denbora gutxian. Zertan 
gehien?

Materiala aldatu da asko. Egurrezko traineru haiek ez dira 
ikusten orain. Amilibia ontzigileak atera zuenean fibrazkoa, 
gauza asko aldatu ziren. Egurrezkoaren aldean, gehiago eta 
beste era batera ibiltzeko aukera ematen zuen. Adibidez, egu
rrezkoa askoz hobeto zaindu beharra zegoen. Gogoan dut 
egurrezko traineru bat, eta berria zen; bada, bere bigarren ur
tean ur handitu egin behar izan genuen uretara joan aurretik, 
uretan ura har ez zezan. Beste mundu bat zen hura. Hedabi
deen aldetik ere beste segimendu bat egiten zaio arraunari; 
telebista dago sartuta, esaterako. Ligak ere hor daude... Gauza 
asko aldatu dira. Aldatu ez dena da betiko jendea dabilela 
laguntzen arraun elkarteetan. 

Zer balio emango zenioke osasunaren arloan arraunak 
izan duen bilakaerari?

Lehen, garai batean, familiamedikuak ibiltzen ziren 
klubetan. Orain ez. Orain, kiroletan adituak diren medikuak 
dabiltza, horretarako mediku taldeak sortu dira, enpresak eta 
sortu dituzte, lehiatzen erakusteko. Aldaketa onerako izan da. 
Nik duela hamarhamabost urte askoz gehiago sufritzen nuen 
gerrietatik; lehen, masajea bakarrik jasotzen genuen, eta ora
in, ikasi egin dut neure burua erabiltzen, minek eta gutxiago 
erasateko. 

Nondik nora ikusten duzu arraunaren geroa?
Ez da denbora asko esan zela etorkizun handirik ez zeuka

la; TKE ligaz esandakoak dira horiek. Baina hor jarrai tzen du. 
Arraun elkarteei dagokienez, gauzak ondo egin behar izango 

dituzte aurrera segitzeko. Diruari da
gokionez, bukatzen joango dela ema
ten du. 

dirua eskaintzeari uzten bazaio, 
buruko min gutxiago klub txikien-
tzat etxeko arraunlariei eusteko?

Normala da klubek etxeko arraun
lariei eutsi nahi izatea, baina normala 
da, baita ere, arraunlariek kanpora ate
ra nahi izatea. Jendea asko kexatzen da 

dirua mugitzen duten klub horien 
filosofiagatik, baina gero, harrobia 
lantzen duten klub horiek nahi zu
telako, dirua eskatzen dute arraun
lari baten truke, TKEko araudiak 
hala zehazten duelako. Ezagutzen 
ditut arraunlariak bere patrikatik 
ordaindu dutenak klub batetik bes
tera joateko jarri behar den dirua. 
Arau hori beste era batera egingo 
nuke nik. Ezin zaio ukatu arraunlari 
bati kanpora joaten uztea, nahiz eta 

normaltzat hartzen dudan klub bakoitzak bere baloreak defen
datzea. Baina uste dut klub batzuk besteen interesen kontra 
egiten dutela norbere interesen alde baino gehiago. 

Jende askok esaten du hau: “arrauna da kirol baka-
rra lehiatzen baino entrenatzen denbora gehiego ematen 
dena”. 

Portugaleteko aurreneko urtean, Espanyol futbol taldean 
ibili zen prestatzaile fisikoa izan genuen aurreneko hilabetee
tan, eta hura gustura zegoen prestakuntza hain luzea delako. 
“Zuekin mirariak egin daitezke, hainbesteko prestakuntza
rekin”, esaten zigun. Hala ere, neguko traineru jaitsierekin 
aldatu egin da gauza. Lehen, entrenamendu onak egiteko 
testak izaten ziren, baina orain, ia topera joaten gara jaitsiere
tara. Lehen, otsailaren erdialdean izaten zen aurrenekoa, eta 
orain, abendu amaieran izaten dira. 

arindu egiten dute prestakuntza?
Alde batera bai, baina emaitzaren bila joaten gara orain, 

eta horrek berak estutu egiten ditu gauzak. 

zergatik hasi zinen arraunean?

“normala da klubek 
etxeko arraunlariei eutsi 
nahi izatea, baina, baita ere, 
arrunlariek kanpora atera 
nahi izatea”
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edo ez izan, Castroko zaleak egu
nero etortzen ziren entrenamen
duaren hasiera ikustera; jendetza 
pilatzen zen trainerua uretara
tzeko unean. Eta entrenamendua 
bukatu ondoren, zenbait egune
tan zale batzuek gonbidatu egi
ten gintuzten beren elkarteetara, 
eta afaria ematen ziguten. Zaleen 
borondatea ez sinesteko modukoa izan zen. Ezagutzen ditut 
familiak klubaren alde dena eman dutenak. 

Castrokoa amaitu eta gero, zein azalduko berriz zure 
parera eta aizperro. Portugaletera joatea nola gauzatu 
zen?

Deitu egin zidan, eta esan zigun lau urterako egitasmoa 
zela, eta lau urterako sinatu behar genuela. Aurrenetakoa izan 
ginen Portugaleteko presidentearen bulegora joaten, eskain
tza entzun genion, eta azkenean, taldea osatu genuen. 

Zer moduzko urteak izan dira lau hauek?
Besteetatik oso ezberdinak. Onena aurrenekoa izan zen, 

2011koa. Klubaren egoera ez zen egokiena, zerotik hasi be
har izan genuen, eta egiten genuen dena onerako zen. Asmoa 
zen pixkanaka joatea, hobetzen joatea, eta aurreneko urtean 
KAE 1etik San Miguel ligara igo ginen. Bandera asko irabazi 
genituen, eta pozik. 

Nolakoa izan zen san miguel ligako lehen urtean Por-
tugaleterentzat?

Mailari eustea zen helburua. Etxeko jendeak uste zuen 
erraz ibiliko ginela, baina esaten genien San Miguel ligan zar
takoak hartzea oso erraza dela. Hala ere, hobetzen joan ginen 
urte hartan, eta hirugarrenean ere hobetuz joan ginen. 

Hirugarrenen urtean lortu zenuten lau urte hauetako 
emaitza onena: kontxako Banderan sartzea eta sailkatze 
estropada irabazita, gainera. 

Bai, ez genuen asko uste halako zerbait lortuko genuenik. 

Urte hartan, Ligan, arazoa izan 
genuen arraunlari propio gutxi 
genituelako; aldiz, txapelketetan 
eta Kontxan ez genuen arazo 
hori, eta beste talde bat ateratze
ko aukera izateak on egin zigun. 

azkeneko urte hau, berriz, 
zeharo okerra atera zaizue. Zer-
gatik?

Bai, erabat. Dezepzio handia izan da. Neguan oso ondo 
aritu ginen, baina Mutrikuko estropada baino lehen, ekaina 
aldera, aldrebestu egin ginen. Oso estropada txarra egin ge
nuen, eta ez gara gai izan buelta emateko gero. Konfiantza 
galduz joan ginen pixkanaka, eta ez dugu lortu txalupa behar 
bezala joatea. Gaizki hasi ginen Ligan, eta ez dugu asmatu 
egoera bideratzen. Buruak lan gehiegi egin digu, eta uste dut 
ez dudala aurten adina inoiz sufritu; etsigarria izan da. 

Bukatu al da iurgi arraunlaria?
Ez dakit. Orain ez daukat ezertarako gogorik. Kirola egi

ten segituko dut, eta baliteke alabaren bat arraunean hasiz 
gero berriz ere hor sartzea, edota beteranoekin hastea. Gai
nera, 40 urte beteko ditut hurrengo urtean, eta zaila da talde 
indartsu batek niri deitzea; 20 urteko bati azkarrago deituko 
diote. Oraingoz ez daukat arraunean segitzeko asmorik, baina 
ikusi egin behar...

ez litzaizuke gustatuko zure arraunlari ibilbidea Zu-
maian amaitzea?

Hasitako tokian bukatuta nago: Zumaiako zikloa amai
tutzat ematen dut. Beti galdetu izan didate zergatik ez dudan 
Zumaian bukatzen, horretara behartua banengo bezala, eta 
nik esaten dut: zergatik bukatu behar dut Zumaian? Hemen 
egin beharrekoak eginda dauzkadala iruditzen zait. Horrek ez 
du esan nahi Zumaiak ez didanik ezer esaten; ezta gutxiago 
ere! Sentimendu handiak dauzkat Zumaiarekiko, nire kluba 
delako, azken batean.  

zuMAIAKo urtEAK
Zumaian hasi zen arraunean Iurgi Iruretagoiena. 1994an egin zuen debuta lehen traineruan, eta 2002an utzi zuen taldea, Aizperrok Urdaibaira joateko 
deitu zuenean. Handik aurrera ere. talde onenetan egin du beti arraunean.

“Hasitako tokian bukatuta 
nago: zumaiako zikloa 
amaitutzat ematen dut”
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Ertz informatika
Ordenagailu eramangarria eta jokoak 
erostean %5eko deskontua. Ordenagailu 
eramangarrien konponketan %5eko 
deskontua.

Tximista taberna
Astearte eta asteazkenetan, inportazioko bi 
garagardo ordaindu eta hirugarrena doan.

Juanjo harategia
10 eurotik gorako lehen erosketarekin, 
ardo botila opari. Bazkide txartelaz gain, 
aldizkarian argitaratuko den kupoia erakutsi 
beharko da.

Basusta Erretegia
Astelehenetik ostiralera, kartako bazkariak 
%10 merkeago.

Flysch-Uzkudun taberna
Eguneko menuarekin, kafea debalde.

Iratxe Plazaola
Sei hilabetez, asteazkenetan errebisioa eta 
aho eskubila doan.  Bazkideak eta beraien 
bikote eta seme-alabek balia dezakete 
eskaintza, bakoitzak behin.

Marina kafetegia
Bost pizza erosita, seigarrena doan. Txartel 
bana jasoko da erositako ale bakoitzeko, 
eta bost osatutakoan, pizza baten truke 
aldatzeko aukera izango da.

Zalla taberna
Udazkenean, kafea euro batean.

Egoki erlojudenda
%10eko deskontua erlojuetan, eta urre edo 
zilarrezko bitxietan. Deskontu hau ezin zaie 
beste eskaintza batzuri gehitu.

Nikol taberna
Ostegunetan lehen garagardoa euro batean.

Ana zapiak
%5eko deskontua produktu guztietan.

Basusta loredenda
Azaroaren 3tik martxoaren 12ra, %10eko 
deskontua 25 eurotik gorako erosketa eginez 
gero, hileta eta ezkontza zerbitzuak ezik.

Kabi taberna
Garagardo kaña 1,5 euroan.

Juaristi jatetxea
Afariarekin kafea doan; kafea hartzen ez 
duenak txupitoa aukeran.

Trapaia taberna
Igandetako bazkariarekin kafea opari.

Ttakun taberna
Ostegunetan kafea euro batean.

Zatozte bakailudenda
Astelehenetan %5eko deskontua txarkuteriko 
produktuetan.

Ganbara taberna
Garagardo kaña 1,5 euroan bazkideei.

Inpernupe taberna
Kafea euro batean bazkideei.

Otezuri taberna
Etxeko tartak %10eko deskontuarekin.

Optika Zumaia
%10eko deskontua betaurreko eta 
eguzkitako betaurrekoetan.

Ukendu parafarmazia
Baleike txartelarekin %5eko deskontua 
erosketa guztietan. Ez da bateragarria izango 
beste deskontu txartelekin.

Margari frutadenda
Baleike txartelarekin %10eko deskontua urte 
osoan.

Ekin elektrizitatea
LED lanpara eta papertegiko materialetan 
%10eko deskontua.

Iriondo optika
Haurrengan ikasketa arazoak eta “begi 
alferra” ekiditeko ikusmenaren azterketa 
pertsonalizatua doan.

Endañeta elektrogailuak
Urriaren 31ra arte, 1.000 euro arteko 
artikuluetan %5eko deskontua Baleike 
bazkide txartelarekin, eskaintza berezietan 
izan ezik. 

D’Ana ileapaindegia
Ilea garbitzeko produktu ekologikoak eta 
alergiaren kontrakoak (kolorante eta osagai 
toxikorik gabeak) %15eko deskontuarekin.

Upela belardenda
15 eurotik gorako erosketa eginez gero, 
150 gramo zereal opari (kinoa izan ezik). 30 
eurotik gorako erosketetan, ezpainetarako 
margoa opari (aleak agortu arte).

Maite ileapaindegia
Depilazioak %10 merkeago. Hilean behin, 

bazkideen artean zozketa ilea garbitu eta 
orraztu debalde egiteko.

Golden Gate Institute
Matrikulazioan %20eko deskontua 
bazkideentzat.

Ilargi taberna
Kafeak euro batean.

La Primavera Pizzeria
Bazkideentzat etxera eramatea doan.

Beheko Plaza jatetxea
Igandetan pintxoa doan.

A3
Artikulu guztietan %5eko deskontua.

Talaipe jatetxea
Bi lagunentzako hiru mariskada bazkideen 
artean zozkatzeko.

Talaia jatetxea
Ostiraletan afariarekin kafea eta txupitoa 
doan.

Artaza kanpin ekologikoa (Urbasa-
Lizarra)
Baleike txartelarekin %10 merkeago.

Iruitz ileapaindegia
Asteartetik ostiralera, ilea keratinarekin 
hidratatzeko tratamendua %25 merkeago. 
Txanda aurrez hartu behar da.

Ardantzabide altzariak
Ispiluak %10 merkeago.

Aizpurua liburudenda
Haur eta helduentzako irakurketarako 
liburuak %5 merkeago.

Oskarbi kiroldenda
Arropan %5eko deskontua.

Txalaparta
Bazkide txartelarekin produktu guztiak %5 
merkeago, merkealdian izan ezik.

Kuttun
2014ko abenduaren 31 arte, %5eko 
deskontua produktu guztietan. Ezingo zaio 
bestelako deskonturik gehitu.

Kalari taberna
Igandean afariak %10 merkeago.

B A Z K I D E  K L U B E K O  A B A N TA I L A K

txartel berriarekin hamaika abantaila dituzue zumaiako denda, 
taberna, jatetxe eta negoziotan. Hemen zerrenda:
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PARTE HARTZAILEAK: 
GURE TXOKOA, ITZURUN, KALARI, KRESALA, BASUSTA, 
TRAPAIA, ZALLA, TXIMISTA, IDOIA, ZELAI

Zumaiako 
Merkatari eta 

Ostalaritza Elkartea

ANIMAZIOA
PINTXO BEREZIAK

GARAGARDO 
DASTAKETAK

MUSIKA TABERNAZ TABERNA 
MAC JEARA´S BAND TALDEAREKIN
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DEIALDIAK
Urriak 10-12 
garagardo Festa zumartianeko 

tabernetan
Urriak 17-19
Asteburu mikologikoa
azaroak 26-30 zumaiako 

XIII. Klarinete Maratoia. 
Kontzertuak egunero.

ERAKUSKETAK
Urriak12 arte 

FrAnCIsCo HErnÁndEz 
Urriak 22-azaroak 9 

dIstIrA Argazki Elkartea
azaroak 13-30 Anton 

EgIgurEn

URRIA
10, ostirala
19:30 Forondan, gune 

elkartearen meditazio saioa.
12, igandea
08:00 Kostaldeko Baleadak: 

ibilaldi kultural eta 
gastronomikoa.

09:00 LXI. Elkarte arteko 
arrantza lehiaketa.

12:00 + 16:30 Aita Marin 
haur antzerkia, “Hiru 
txerritxoak” glu glu 
taldearen eskutik.

14, asteartea
18:00 Alondegian, Anitzen 

sarea: gizarte arloko gogoeta 
saioa.

15, asteazkena
10:00-14:00 eta 16:00-20:00 

oxford aretoan gure 
historiaren pasarteak, 
Ander gillenearen argazki 
erakusketa.

18:00 Alondegian, Anitzen 
sarea: kultur elkarteekin 
gogoeta saioa.

16, osteguna
22:00 Aita Marin zine forum: 

“La gran belleza”.
17, ostirala
20:00 oxford aretoan, Kafe 

musikala the Calcetin Band 
taldearekin.

19, igandea
09:00 Eskolarteko XXVII. 

Mendi lehiaketa.
21, asteartea
17:30 Haur liburutegian ipuin 

kontaketa:  “Aniztasuna, 
bizipoza”. 

24, ostirala
19:30 Forondan gune 

taldearen solasaldia: Elena 
Andrésen “La Educación 
de la Interioridad: devolver 
el ser al centro de la 
Educación”.

30, osteguna
22:00 Aita Marin zine forum: 

“Her”.
31, ostirala
18:00 Kofradian Anitzen 

batzarra-world kafea 
(eguraldi txarrarekin, 
oxforden).

AZAROA
1, larunbata
11.00 Algorriko doako 

ekintzak: Hegaztientzat 
jantokiak sortzeko tailerra.

2, igandea
19:00 Parrokian, kontzertua 

tolosako nazioarteko 
abesbatzen 46. lehiaketaren 
barne: rigako Maska 
abesbatza gaztea.

7, ostirala
18:00 Alondegian, Errioxako 

ardo eta olioen dastaketa.
22:00 Aita Marin antzerkia,  

Bada teatroaren 
“traganarru”.

13, osteguna
22:00 Aita Marin, zine forum: 

“joven y bonita”
16, igandea
12:00 oxford aretoan 

txotxongiloak, “Inaugurazioa” 
gus marionetas taldearen 
eskutik

19, asteazkena

18:00  Musika Eskolaren Xixili 
eguneko entzunaldia

20, osteguna
18:00  Musika Eskolaren Xixili 

eguneko jaialdia
21, osteguna
22:00 “160 metro” proiekzioa
22, larunbata, Xixili 

eguna
17:30 Maria eta jose aretoan 

udal Musika Bandaren 
kontzertua: “gulliverren 
Bidaiak”.

23, igandea
11:00 Parrokian Meza nagusia 

Beheko Plaza abesbatzak bere 
zaindari Xixiliren ohorez

27, osteguna
22:00 Aita Marin zine forum: 

“Ida”.
28, ostirala
19:30 Forondan gune 

taldearen saioa nErEA 
ALzoLA:  “Adimen 
espirituala irakasleen 
prestakuntzan”.

urria-azaroa
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BE
rt

so
 X

o
rt
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1.
Ez genituzke Audientziako
paretak expraiatuko,
ez genituzke zoruak eta
zuloak profanatuko,
ez genituzke lorategiak
Moncloan ureztatuko,
‘Cara al Sol’ kantatuko,
militarrik maitatuko.
Aske ezina ukatuz aske,
libre nahi dugu ta punto!
Eta nahi hori gauzatzeari
ez diot egin nahi uko.

3.
Militante naiz, borrokatzen dut
nire, gure askapena’,
sala arrotzek eman dezaten
merezitako kondena,
Sotora edo Aranjuezera
bidera gaitzakeena.
Zer da benetan hor dena?
legeak eta ordena,
herri batek du desobeditzen
herri baten ukapena,
bide hortatik sor dezakegu
sortu nahi genukeen dena.

2.
Estatuaren boteregune
indartsuenen morrontzak,
zelda iluna arnasbide ta
itomenerako poltsak,
estu ta larri doa burua,
eztu hitzik, estu hortzak:
gorrotoaren ahotsak,
baldosa gris bezain hotzak,
zabaltzen ditu zauriak eta
uzkurtzen ditu bihotzak,
eta halere ze duin diren
torturatuen aitortzak. 

4.
Zenbat lotura ta korapilo
Loiolan edo Bulean,
haustura bati lotzeko asmoz
konponbide bat aurrean,
margo laranjak begiak erre
eta birikak puztean,
askeak ginen unean,
kalean, Askegunean,
heldu eskutik elkarri eta
segi dezagun lanean,
bandera trapu izan ez dadin
ekaitzaldien ostean.

libre 

doinua:  “ligoi bizitza ez da izaten.” 

A
n

d
Er

 H
o

r
M

A
z

u
r

I

maddi gallastegI
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Juanjo 
Larrañaga
harategia

Kalitatezko 
produktuak

Gipuzkoako 
Okelaren 

Ziurtagiria: 
GI-OKELA

Bazkideentzat  
10 eurotik gorako 

erosketekin 
eta Beheko 

txartelarekin 
(moztuta ekarri)

ardo Botila opari
 

ZUMAIA
Basadi auzategia, 4. Tel./Faxa: 943 860 621

ZARAUTZ
Salegi kalea, 14. Tel./Faxa: 943 890 215

"
ardo 
Botila 
opari




