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Iritzia

Benetako kasua da, lagun baten se-
meari gertatua, ez dut esango non
eta noiz baina. 

Lau mutil gazte, etxe batean. Unibertsi-
tateko ikasleak dira, eta estudiante-pisu
batean bizi dira. Gaua da. Denak lotan.
Bat-batean, polizia. Linterna-fokuak,
oihuak, metraileta eta abarren zalaparta.
Mutil gizajoak, izututa baino gehiago, ka-
ka eginda. Haietako baten bila datoz poli-
ziak, baina, gauzak errazago egiteagatik-
edo, hartara ezkero, laurak eraman dituzte
berekin.

Polizia-etxera eraman dituzte denak.
Benetan atxilotu nahi zutenarekin zer egin
zuten, hori bai izan daitekeela dardarka
hasteko modukoa, baina nik ez dakit, eta
kontatu nahi dudanerako ez zaigu gehiegi
ere inporta. Beste hirurak han eduki di-
tuzte, ez hotelean bezain gozo, ez parran-
dan balebiltza bezain gustura, baina ez di-
tuzte jo, eta horrenbestean konforme esan
beharko.

Biharamunean askatu dituzte, eta eske-
rrak, pentsatzen du batek, oroitzapen txar
bat geratuko zaie baina tira, hori besterik
ez bada… Ez ba. Hor non jakin duten hi-
ru mutikoek, agintarien kontrako atentatu
eta erresistentzia-delituak egozten dizkie-
tela, zergatik eta poliziak etxera sartu zi-
tzaizkienean aurre egin zietelako. Aurre
egin? Bota-muturretik kasko-puntaraino
armatutako kankailu-koadrila bati? Nork
sinetsi hori? Baina, noski, atestatua egin
duen poliziak nolabait zuritu behar, beren
etxean eta ezeren errurik gabe lo zeuden
hiru mutil zergatik eraman dituzten atxilo.

Salaketa egina dagoenez gero, justizia-
administrazioaren gurpila hasten da mar-

txan: diligentziak, deklarazioak eta beste-
lako buruzpideak (pelegrinazio horiek
ezagutzen ez dituena hobeto dago horre-
la). Polizien txostena beste frogarik ez da-
go, baina poliziaren hitzaren kontra zure
hitza besterik ez duzunean, ez daukazu
zereginik: harenak balio du. 

Epaiketa-eguna ipini dute eta fiskalak
egin du bere eskaera: bi urte eta erdiko
kartzela. Mutilak, ikaratuta. Abokatuak,
hala ere, abisatzen die beharbada negozia-
tu ahalko duela. Eta halaxe gertatu da,
epaiketarako izendatutako egun berean:
akusatuek beren errua onartzearen truke,
hamar hilabeteko zigorra eskatuko du fis-
kalak. Denek onartu dute leporatutakoa,
eta epaiketarik egin gabe amaitu da auzia.
Zigor horrekin ez da kartzelara joan beha-
rrik (ondoren beste deliturik egin ezean),
eta hiru mutil horiek kalean dira. Libre
edo.

Makina bat historia tristeago ezagutu
ditugu gure herrian, eta, horrenbestez, hau
ondo antxean amaitu dela esan behar.
Txarrenera jarrita, okerragoa ere izan zite-
keen: ez zituzten torturatu, ez zuten epai-
keta bitartean kartzelan egon behar izan,
eta orain ere ez dute espetxea zapaldu be-
harko, bisitan ez bada.

Baina nork ukatu kasuaren injustizia
handia? Imajinatu mutilen beldurra poli-
ziak sartzen ikustean, komisarian pasatako
gaueko estutasunak, haien larria epaiketa
iritsi bitartean; eta orain bertan, aurrekari
penaletan idatzita geratu da haien delitua,
beraiek onartua gainera, horrek eduki di-
tzakeen ondorio administratibo guztiekin.

Gaitz erdi, kasu bakan eta bakarra ba-
litz…

Okerragoa ere izan 
zitekeen baina

Xabier Mendiguren Elizegi

Polizien

txostena beste

frogarik ez

dago, baina

poliziaren

hitzaren

kontra zure

hitza besterik

ez duzunean,

ez daukazu

zereginik:

harenak balio

du.
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9:30etik 19:00etara

EGUERDIZ IREKITA
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Ingurugiro txokoa

Landarlan taldeak egindako orrialdea
Taldean parte hartu, gairen bat aportatu 
edo albisteren bat bidali nahi baduzu:
☎ 943 16 12 44 - landarlan@yahoo.es

Gurelur elkarte ekolo-
gistak Magnesitas enpre-
sa salatu du Alduides (Ba-
tasuneko Garrantzizko Le-
kua izendatua) Erro baila-
rako Zilbeti herrian egin
dituen pago mozketenga-
tik.

Nafarroako sagarrondo
autoktonoen 276 barie-
tate deskribatu ditu Nafa-
rroako Unibertsitate Publi-
koko ikerlari taldeak. Bio-
aniztasun genetiko handia
dagoela ikusi dute: zuhai-
tzen indarren, adarkatzeko
joeran, hosto eta loreen
kolore eta tamainaen. Bai-
ta erabilera ezberdinak ba-
rietatearen arabera eta izu-
rrite eta gaixotasun aurka-
ko erresistentzian.

Igaraba Palencian. 2004-
2005. urtean eginiko iker-
ketaren emaitzen arabera,
1984 eta 1994. urteko on-
dorioekin alderatuta, igara-
ben populazioa berresku-
ratze maila asko igo dela
azaltzen du. Habitaren
suntsiketaren ondorioz
ubide askotan igaraba de-
sagertu egin zen baina
orain berriz agertu da ego-
era hobetzean.

Merkurio planetak ere
sumendiak, erupzioak
eta jarduera tektonikoak
izan zituen. Zientzialariek
Merkurio gorputz hotza
zela uste zuten, jarduera
gabekoa. Baina Messenger
zuntzak bidali dituen datu
berriei esker oker zeudela
baieztatu da. Planetan fai-
lak eta zartadurak ikus dai-
tezte jarduera hauen ondo-
rio gisa.

JAKIN BEHARREKOAKBegi-niniak zabaltzen
direnean (II)
363. zenbakiko hariari ja-
rraituz, uda garaia oso apro-
posa da zerura begira jar-
tzeko eta astronomiaz goza-
tzeko Kronologikoki uztai-
lean ikus daitezkeen gauza-
rik bitxienak hauek dira:
● Uztailak 1: Siriusen kon-

juntzioa Eguzkiarekin.
12:45ean. kontuz! Baka-
rrik babesgarriekin ikus
daiteke. (Sirius Eguzkia-
ren aurretik igarotzen
da). Sirius zeruko izarrik
argitsuenetako bat da.
Eguzkitik 40∫º hegoalde-
ra ikus daiteke. 

● Uztailak 4: Lurra afelio-
an dago, hau da, Eguz-
kiarekiko distantziarik
handiena. 152.091.174
km. Larunbata 2:00etan.
Ilargia Messier 4 kumulo
globularren aurretik iga-
rotzen da. (Ezkutaketa),
Scorpiusen. Antares iza-
rraren aurretik ere igaro-
tzen da. 3:45ean.

● Uztaila 7: Iluntzeko Ilar-
gi-eklipsea, Amerika
kontinentean ikusiko
da. 4:38an. Ilargia betea.
Eguzkitik distantzi txi-
kiena 2009ean, apogeo-
an. Txikia eta urrun iku-
siko da. 4:22an.

● Uztaiak 8: Marte, Artiza-
rra eta Aldebaran (Tau-
rusen izar distiratsuena)
lerrokatuta egongo dira
5:35ean.

● Uztailak 10: Jupiter. Ilar-
giaren hegoaldetik ze-
harkatzen du. (Konjun-
tzioa). 5:30ean.

● Uztailak 11: Marte
Pleiadekin konjuntzio-
an. 3:40an.

● Uztailak 13: Artizarra

Taurusekin lerrokatuta.
5:30ean.

● Uztailak 14: Artizarra Al-
debaranekin konjun-
tzioa. 5:30ean.

● Uztailak 15: Ilargia ilbe-
heran. 4:56an.

● Uztailak 16: Ilargia Ha-
malen, Ariesen hegoal-
dean. 5:20an.

● Uztailak 17: Ilargia,
Pleiadeak, Marte, Hya-
deak eta Artizarra lerro-
katuta. 5:10an.

● Uztailak 18: Ilargia,
Pleiadeak, Marte, Hya-
dek eta Artizarren lerro-
katzea eta konjuntzioa
ikus daiteke.5:30ean.

● Uztailak 19: Ilargiaren
alde iluna, errauts-ar-
giak, argituko du.
5:00etan. Perigeoan da-
go, hau da, oso handia
ikusiko da. Era berean,
Ilargia konjuntzioan Ar-
tizarrarekin.

● Uztailak 21: Eguzki
eklipsea. Asiako hegoal-
dean ikusiko da. Aitza-
kia ederra. Asia ezagu-
tzeko. 21:37etan. Ilbe-
rria.21:23ean.

● Uztailak 22: Ilargia oso
fina eta polita ikusiko da
egun hauetan. 21:00-
etan.

● Uztailak 23: Ilargia Re-
gulusekin konjuntzioan.
21:20an.

● Uztailak 24: Ilargia Sa-
turnokin konjuntzio-
an.21:50ean.

● Uztailak 27: Artizarra
Karramarroren Nebulo-
satik igarotzen da.
5:20an.

● Uztailak 28: Delta
Acu·ridas-en izar ihes-

korrak. 24:00etan. (20
meteorok, 41Km/s).

● Uztailak 29: Capricorni-
das-en izar iheskorrak.
24:00etan. (15 meteo-
rok, handiak).

● Abuztuak 2: Merkurio
Regulusekin konjuntzio-
an. 21:00etan.

● Abuztuak 3: Artizarra
Messier 35ekin konjun-
tzioan. 5:20an.

● Abuztuak 5: Iluntzeko
Ilargi-eklipsea Europan,
Afrikan eta Hegoameri-
ketan ikusiko da
19:41ean. Ilargia betea
19:56an.

● Abuztuak 6: Jupiter Ilar-
giarekin konjuntzioan.
22:00etan.

● Abuztuak 12: Perseidako
izar iheskorren maxi-
moa. 60 meteoro ordu-
ro. Kolore urdin-berdes-
kak. 24:00etan.

● Abuztuak 13: Swift-Tut-
tle kometa. Ilargia ilbe-
heran.

● Abuztuak 14: Jupiter
oposizioan, gau osoan
ikusiko da.

● Abuztuak 16: Martitz,
Ilargia eta Artizarra le-
rrokatuta. 5:15ean.

● Abuztuak 17: Merkurio
Saturnoren hegoaldean.
20:55ean.

● Abuztuak 18: Errauts-ar-
giak Ilargiaren alde ilu-
na argituko du.
6:00etan.

● Abuztuak 19: Ilargia pe-
rigeoan. 0:00etan.

● Abuztuak 20: Ilargia il-
berrian. 5:02an.

● Abuztuak 21-22: Ilargia
fina eta liraina. 20:40an.

Maribel Zufiaur
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Euskara txukuntzen

Zurrumurrua tarteko bada… kontuz, aizue!
Azkenaldi honetan gero eta maizago entzuten ditugu kale-
an horrelako esaldiak:
✘ Florentinori entzundakoaren arabera, Xabi Alonso Ma-

drilen arituko litzateke datorren denboraldian (desego-
kia)

✘ ”Kaixo” aldizkariak dioenaren arabera, Martin Zipriztin
boxeolari ospetsua eta Pamela Goikoetxea kantaria aur-
tengo udan ezkonduko lirateke (desegokia)
Gaztelaniaz egindako esaldien “kalkoak” dira, azken

batean. Honela, askoz txukunago:
✔ Florentinori entzundakoaren arabera, Xabi Alonso Ma-

drilen arituko da datorren denboraldian (egokia)
✔ “Kaixo” aldizkariak dioenaren arabera, Martin Zipriz-

tin boxeolari ospetsua eta Pamela Goikoetxea kantaria
aurtengo udan ezkontzekoak dira / ezkontzekotan dira
/ ezkonduko dira (egokia)

Esaldiak alfer-alferrik luzatzea…
Askotan euskaraz modu guztiz arruntean esan daitekeena
luzatzen edo “korapilatzen” abilak garela esan behar da.
“Errua”, ia beti bezala, Cervantes-en hizkuntzaren eraginak
izaten du. Ikusi, bestela:
✘ Badira irakasle asko konforme ez daudenak (aukeran,

hurrengoa hobeto)
✔ Irakasle asko ez daude batere konforme (egokia)
✘ Realean garrantzitsuenak diren hiru jokalariak saldu

egingo dituzte (aukeran, hurrengoa hobeto)

Denetik (XXIII) Maizpide
euskaltegia

Zuzendu, behar izanez gero...

1. Antzeman nion Errumania aldetik etorritakoa zela.
2. Lapurrak polizia atzematen duen pelikularik ez dut

oraindik ikusi!
3. Administrazioak emandako erantzunaren arabera,

Etiopiako haurra Gabonak aldera izango genuke
etxean.

Matilde Galarraga albaitariak berehala
antzeman zion katutxoari zer zuen…

✔ Realeko hiru jokalari garrantzitsuenak saldu egingo di-
tuzte (egokia)

✘ Monumentuaren eraikuntza egitea da kontua (desego-
kia)

✔ Monumentua eraikitzea da kontua (egokia)
✘ Atzo ordu aldaketari ekin genion europarrok (desegokia)
✔ Atzo ordua aldatu genuen europarrok (egokia)
✘ Jon izeneko mutikoa aurkitzen da hondartzako aldage-

letan! Gurasoak azaldu daitezela lehenbailehen, mese-
dez! (desegokia)

✔ Jon izeneko mutikoa dago hondartzako aldageletan! Gu-
rasoak azaldu daitezela lehenbailehen, mesedez! (ego-
kia)

✘ Zumalakarregi museoa Ormaiztegin kokatuta aurkitzen
da (desegokia)

✔ Zumalakarregi museoa Ormaiztegin dago (egokia)
✘ Gaizki aurkitzen al zara, Arantxa? (desegokia)
✔ Gaizki (ondoezik) al zaude, Arantxa? (egokia)

Atzeman / antzeman
Nahastu egiten ditugu askotan. Kontuz, beraz!
Atzeman (= harrapatu):
Neska gazteren batek atzeman al hinduen, Iñazio? 
Bruselan gezurretan atzeman omen dute eurodiputaturen
bat
Antzeman (= igarri, nabari izan, ezagunizan)
Kanpotarra dela antzematen da / zaio
Kanpotarra dela nabari da
Kanpotarra dela igartzen zaio
Ezagun du kanpotarra dela

OHARRA: denak zuzenak, hirugarrena izan ezik (“Ga-
bonak aldera izango dugu etxean” behar du).

Hori, beti ere, atzekoa bezalako
beste zakurtzarren batek atzematen

ez badu!

Lasai, Bizkor, 
albaitariak dioenaren arabera,

datorren hilean hasiko zara berriro
korrika egiten eta!
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Harpidedunen arreta zenbakia: 902 82 02 01

27 euro
Egin  X  bat

aukeratutako kaxan

+ 72 euro

67 euro
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Prezio merkea duten orde-
nagailu eramangarri txikiak,
izugarrizko arrakasta izan
dute azken aldian. Ia dene-
rako baliagarriak dira. Bai-
na, zeri begiratu behar dio-
gu honelako ordenagailu
bat erosterakoan? Kontuan
hartu beharreko 10 aholku
dituzu ondoren.

1. Zuretzat da?
Ordenagailu honen erosle-
ak hiru taldeetan sailkatzen
dira: Bigarren ordenagailu
“laguntzaile” moduko era-
bilpena eman nahi diotenak
edo eta bidaiatzeko erabili
nahi dutenak. Lehen orde-
nagailu moduan, txikia, oi-
narrizkoa eta sinplea nahi
dutenak. Eta infomatika
munduan hasi nahi duten
haurrak.

2. Salneurria
200 euro azpitik aurki dai-
tezke honelako ordenagai-
luak, baina kontutan izan
beharrekoa da, pantaila txi-
kikoak (7”) edo teknologi-
koki motelagoak direla.
Itxurazkoak 300-400 euro
inguru kosta daitezke, hor-
tik gora hobe ohizko orde-
nagailu eramangarri bat
erostea.

3. Pantailaren neurria
Nahiz eta 7”-ko pantailak
izan, arrakasta gehiena 9”

eta 10”-ekoak izaten dute.
Hauek pantaila handiagoa
izatean, teklatua ere handia-
goa dute. 

4. Datuen gordeketa
Ohizkoa den formatu txiki-
ko disko gogorra daramate
datuak gordetzeko 160 Gb
ingurukoak. Kanpoko disko
gogorra eta “penDrive” mo-
duko memoriak ere erabil
daitezke, memori txartelak
ere bai.

5. Sistema eragilea
Gehien saltzen direnak,
Windows Xp sistema eragi-
lea daramate. Linux siste-
marekin erosten badugu,
prezioa ere merketu egingo
da. 

6. Teklatua
Pantalailaren neurrira ego-
kitua aurkitzen dugu tekla-
tua. Geroz eta handiagoa,
errezago tekleatuko dugu.
Teklatu txikietan, postura
txarrak hartzen dira eta te-
kla batzuk txikiak izateaga-
tik edo eta leku zailetan
egoteagatik, idazterakoan
huts asko egiten dira.

7. “Touchpad” sagua
Oso txikitua aurkitzen de-
nez, egokiagoa da ordena-
gailu hauetan, ohizko sagu
bat ipintzea. Kablerik gabe-
koak dira egokienak.

8. Konektibitatea
Ordenagailu hauek, Inter-
net erabili ahal izateko sor-

tuak dira gehienbat. WiFi
daramate denek, kablerik
gabe erabili ahal izateko
edozein lekutan. “Lan” edo
sare konexioa eta “Blueto-
oth”-a ere badute. Memori
txartelak irakurtzen dituzte,
eta “usb”-a ere badute.

9.- Neurria
Antzeko neurria duten
arren, dituzten konektoreek
edo eta bateriak duten ta-
mainak, handiagoa edo txi-
kiagoa egingo dute ordena-
gailua. Pixua 1,5 Kg-z azpi-
tik dute, oso eramangarriak. 

10. Autonomia
2 – 4 orduko iraunpena iza-
ten dute gehienek. Ordezko
bateria bat eramatea izan
daiteke, beharraren arabera,
aukera on bat.

Jose Luis Estala
Informatika teknikaria

Infonet - Ordizia

Ordenagailu eramangarri txiki merkea AHOLKUA

Komunitateen administrazioa
Kol. Zenb. 599

Urdaneta 52-behea
ORDIZIA

Tel.: 943 087 486

✕ Jabekideen
komunitatea
osatzea

✕ Komunitateen
kontabilitatea

✕ Akten idazketa

✕ Aurrekontuen
eskaera

✕ Aholkularitza
legala

✕ e.a.

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA
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Elkarrizketa

G
aallddeettzzeerraa  oohhiittuuttaa  bbaaddaauuddee  eerree,,

oorraaiinnggooaann,,  mmiikkrrooffoonnooaarreenn  bbeessttee  aall--

ddeeaann  jjaarrrrii  ddiittuugguu  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa--

rreenn  kkoonnttaallaarrii  ddiirreenn  bbii  ggooiieerrrriittaarrrraakk..  JJooxxee

MMaarrii  AAppaaoollaazzaa  EEuusskkaaddiikkoo  IIrrrraattiikkoo  kkiirrooll  eessaa--

ttaarriiaa  ddaa..  4433  uurrttee  ddiittuu  eettaa  llaazzkkaaoottaarrrraa  ddaa..  FFeerr--

mmiinn  AArraammeennddii,,  EETTBBeekkoo  kkaazzeettaarriiaa  ddaa..

AAttaauunnddaarrrraa  ddaa  eettaa  4499  uurrttee  ddiittuu..  TToouurrrraa  iirriiss--

tteeaarreekkiinn  bbaatteerraa,,  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa  ddeennbboorraall--

ddiiaann  ggaaiilluurrrreeaann  ggaauuddee  eettaa  TToouurrrraazz  eettaa  ttxxii--

rrrriinndduullaarriittzzaazz  hhiittzz  eeggiinn  dduugguu  bbii  kkaazzeettaarrii

ggooiieerrrriittaarrrreekkiinn..

Fermin Aramendi eta Joxe
Mari Apaolaza kazetariak

“Tourra 
tourra da, 

dena dauka”

Fermin Aramendi eta Joxe
Mari Apaolaza kazetariak

“Tourra 
tourra da, 

dena dauka”



Tourra hastear dago, txi-
rrindularitza denboral-
diaren gailurrera iritsi
gara, ezta?
Fermin Aramendi: Orain-
txe gaude bai gorenean.
Maiatza eta uztaila bitarteko
hilabete hauek dira goia jo-
tzen dutenak.  Orain aldapa
gora eta gailurrean gauden
bezala, behin Tourra pasa-
tutakoan behera egiten du,
nabarmen gainera. Urteko
garairik onena da guretzat.

Lanik gehiena, baina polite-
na ere bai. 
Joxe Mari Apaolaza: Hala
da bai. Txirrindulariak ere
oraintxe daude puntuan.
Beste urte sasoien batean
esaten dugu, halako karre-
retarako ari da eta bestera-
ko ari da, baina orain aitza-
kiarik ez dago.
Ogibideak egin zaituzte
txirrinduzaleak ala aurre-
tik ere bazineten?
Aramendi: Ni aurretik ere

banintzen. Banintzen baina
beste era batera. Tourrera
joaten zen horietakoa nin-
tzen, 1985-86 urte haietan.
Orduan ziklismo zalea, hila-
bete batean zinen, Tour ga-
raian. Giroa pixkat, Vuelta
España… orduan gainera
oso konzentratuta zegoen. 
Apaolaza: Ni ere bai. Bizi-
kletan ibiltzen nintzen beti.
Lanean hasi aurretik ere bi-
zikleta bueltak egiten geni-
tuen. Gogoan daukat,

1977an Tourreko etapa
Gasteizen bukatu zenean
eta Nazabal alde eginda pa-
satu zenean, Etxarrira nola
joan ginen. Osabak kotxea
bazuen eta hantxe joan gi-
nen denok. 12 urte nituen
eta huraxe da lehenengo in-
paktua. Afizioa beti egon da
gure etxean. Nik neronek,
futbola igual gehiago nuen
baina gero txirrindularitza
ere bai.
Joxe Mari, irratian zer da
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“Tourrak dena dauka”
Zer dauka Tourrak, beste karrerek ez
dutena? 
Aramendi: Tourrak dena dauka. Batetik,
pelotoirik onena dauka. Korredore guz-
tiak puntuan. Bestetik, prestigioa; prentsa,
mundu guztia han dago; antolakuntza,
izan daitekeen onena; eta jendearen esti-
mazioa.
Apaolaza: Eta horri denari gehitzeko,
eguraldia eta telebistatik jarraitzen duena-
rentzat bereziki, Frantzia erakusteko Fran-
tziako telebistak egiten duen lana. Hilabe-
teak lehenago ibilbide guztia ikusita dau-
kate. Badakite zein momentutan zein gaz-
teluren, zubiren… ondotik pasatuko di-
ren… zein tren pasatuko den… Espekta-
kularra ere halaxe ematen dute, tourrak
dauzkan osagai horiek guztiekin batera.
Aramendi: Tourrak dena dauka. Antola-
kuntzarik perfektuena izango da, zorro-
tzena eta taldeek ordaindu egiten dute ha-
ra joateagatik. 
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errazagoa: futbol parti-
dua ala lasterketa bat
ematea?
Apaolaza: Futbola esango
nuke nik. Erretransmisioa
egiteko momentuan, futbo-
la mugituagoa da. Etengabe
gauzak gertatzen ari dira.
Irratian nola tarte guztiak
bete behar diren hitzekin,
igual futbolak aukera gehia-
go ematen dizkizu, ziklis-
moak baino. Ziklismoan,
ordekako etapa denean eta
pelotoia batera dihoanean,
narrazioa egin behar badu-
zu, derrigorrean euskarria
behar duzu, iritzi emaileren
bat edo norbait. 

Irratia asko aldatu da.
Telebistak baldintzatu gaitu
gu, erabat. Lehen, irudirik
ez zenean eta irratia han ze-
goenean, irratia bera ari zen
irudia sortzen. Orain, mun-
du guztiak, irratia entzuten
ari bada ere, telebista dau-
ka. Irratiak beste plus bat
bilatu behar du. Kontatu ba-
karrik ez, iritzia, bitxike-
riak… behar dira. Osatu
egin behar duzu.
Talde finkoa zaudete az-
ken urteetan Euskadi
Irratian: zu zeu, Joxe Ma-
ri, Perurena eta Usabiaga. 
Apaolaza: Aurten ere hala
izatekoak gara. Telebista
ematen ari dena ari gara
kontatzen. Zu bertan baldin
bazaude, Tourrera baldin
bazoaz, helmugatik ari ba-
zara kontaketa egiten…
beste gauza batzuk ere ba-
dituzu kontatzeko. Baina te-
lebistak baldintzatzen badu
zure jarduna, osatu beharra
dago. Hauek telebistan, hu-
tsarteak egiten dituzte eta
askotan eskertu ere egin
dezakezu, paisaje bat esti-
matzeko. Irratian, etengabe
aritu behar zara.
Zu Fermin, Tourrera ber-
tara joaten zara. Zer mo-
duzko lana izaten da?
Aramendi: Azkeneko urte-
otan, lan txarra. Lehen, ko-
mentarista postu batekin jo-
aten ginen, narrazioa egiten
genuen eta hemen diferi-
tuan ematen zen. TVE-k
dauka Tourreko irudien es-

kubidea, guk ez daukagu
aukerarik. Orain diferituan
emateko ere, dirutza or-
daindu behar da. Dirutza
lotsagarria eskatzen dute.
Ikusi zuten diferituak guri
funtzionatu egiten zigula.
Iluntzean, 9ak aldera ema-
ten genuen. Orduan, diru
gehiago eskatzen hasi ziren.
Diferituko programa bat
ezin zitekeela hainbeste or-
daindu erabaki zen.

Orduan orain joaten ga-
ra, albistea ematera batetik
eta karreraren inguruan iza-
ten den gairen bat bilatu,
heldulekuren bat heldu…
Batez ere, presentziagatik.
Mundu guztia egoten da
Tourrean, badakite guk ez
dugula horrelako aportazio-
rik egiterik, baina Tourra
Tourra denez, presentzia
eduki beharra daukagulako
joaten gara. Lan txarra. Ez

da joan, etapa komentatu
eta kitto. Modu txarrean,
batera eta bestera ibili be-
har zara. Egunero gainera
zerbaiti heldu beharra dau-
kazu eta kosta egiten da
eguneroko lana sortzea.
Apaolaza: Guk diruagatik,
han nahiz eta norbait edu-
ki… hark ere zu ikusten ari

zarena kontatuko du. Baina
han edukitze hori, beti da
plus bat. Mundu bat ezagu-
tu, harremanak egin…  ber-
tan ez bazaude, nekezago
egiten duzu telefonoz. Era
berean, produktu bat eskai-
ni dezakezu telebistak ema-
ten dizunarekin: bi komen-
tarista jarri eta produktu
ona ari zara ematen. Baina
beti faltako duzu bertan
egote hori. Eta hori dena,

jakina, dirua da.
Tourra, Tourra da ezta?
Aramendi: Tourrak futbol-
zalea ere mugitu egiten du.
Paris-Nizak edo Tirrenok
mugitzen ez duen jendea.
Uztailean, futbolik ez dago
eta beste ezer ez dago eta
Tourra da.
Apaolaza: Aisi hilabetea
ere bada. Lanean dabilenak
ere, arratsaldeetan jai dau-
ka. Jendea gehiago mugi-

tzen da eta ikusteko ere au-
kera gehiago dago.
Eta orain arteko denbo-
raldia zer moduz doa?
Ezustekorik ba al dago?
Aramendi: Bai, polita. Beti
izaten dira ezustekoak. Es-
pero ez dituzun batzuk na-
barmentzen dira baina itzu-
li handiei begira, aurreko

urteetako taldea dabil orain-
dik. Giroa bukatu berria da
eta aurreneko hamarretan
sartu diren denak, 30 urteen
bueltan dabiltza. Horrek
esan nahi du, itzuli handie-
tan behintzat, belaunaldi al-
daketarik ez dela egon. Eta
Tourrean ere ez da emango.
Berdintsua izango da. Baina
klasikoetan eta egun baka-
rreko karrera horietan, ikusi
dira gazteak. 
Belaunaldi berririk ez de-
la izango esan duzue, bai-
na beterano bat itzuliko
da aurtengo Tourrera.
Aramendi: Amstrong? 
Apaolaza: Etorri, etorriko
da. Amstrongek egin deza-
keenaz iritzi eta zalantza as-
ko dago. Nik neronek uste
dut, lehiarako daukan grina,
lehen ere bagenekien eta
hiru urte aparte egonda,
ahalegin hori egingo duela
eta ahalmen hori badaukala
garbi dago. Berak itzuliko
zela esan zuenean, beste
proiektu bat ere bazuen.
Minbiziaren kontrako gizar-
teratzea egin nahi zuen
mundu mailan. Nik ez da-
kit, baina uste dut berak ba-
rruan daukan lehiatzeko
grina hori, irabazteko dau-
kan gose hori ez zaiola itza-
li eta hiru urte kamaretatik
aparte egonda ere ez zaio
itzali. Funtsean hori dago.
Giroan ere erakutsi zuen
izaera hori, klabikula hautsi
berritan hor dago. Nik ez
dut uste goiko mailara itzul-
tzeko Amstrongik ikusiko
dugunik Tourrean. Baina
horrek beharbada, berriz
ere zirkoa martxan jarri du.
Mediatikoki, babesle alde-
tik… Show kutsu hori ba-
dauka. Lehiarako nik ez da-
kit.
Aramendi: Amstrongen
gaiari bi alde ikusten diz-
kiot, ona eta txarra. Ona,
zirkoak jendea mugitu due-
lako. Baina nik ez dut uste
ziklismoarentzako ona izan-
go litzatekeenik, Amstron-
gek Tourra irabaziko balu.
Uste dut kalterako izango li-
tzatekeela. Eta Joxe Marik
esan duena: barruan arra

Tourra Tourra da. Tourrak futbozalea

ere mugitu egiten du. Uztailean futbolik

eta beste ezer ere ez da dago, Tourra

dago. FERMIN ARAMENDI

Telebistak baldintzatu du irratia. Lehen

irudirik ez zenean eta irratia han

zegoenean, irratia bera ari zen irudia

sortzen. JOXE MARI APAOLAZA



daukala, sosegatu ezin
duen ar horietakoa. Iaz eta
aurreko urteetan etxean
Tourra nola joan zen ikusi-
ko zuen, zeintzuk dabiltzan
aurrean… “Ni horiek mane-
jatzeko gai naiz oraindik”,
pentsatuko zuen. Aparte,
uste dut gabezia daukala,
ohituta dago mundu guztia
bere bueltan izaten…

Apaolaza: Su hori hor zeu-
kan. Ni ere bat nator, ez dut
uste ona izango litzatekee-
nik Amstrongek Tourra ira-
baztea. Nahiz eta ez dagoen
sekula ezer aurreratzerik, ez
zait iruditzen irabazteko
azalduko denik.
Aramendi: Eta nik uste dut
Giroan, bera jabetu dela, le-
hen uste zuena ez dela

igual izango Tourrean. Hau
seguru, iaz denborak-eta
hartzen aritu zela eta berak
usteko zuen menderatu
egingo zituela. Giroan ikusi
du zaila izango duela. Ger-
ta liteke Tourrera joan eta
hanka batekin irabaztea.
Baina ez zait iruditzen.
Gaur egungo txirrindula-
ritzan mailarik ba al da-
go?
Aramendi: Bai, badago. Zi-
kloak izaten dira eta tarteka
extraren bat ateratzen da.
Indurainen garaian Indurain
bezala, Amstrong… Zikloak
beti izan dira. Merckxen ga-
raia ere hor izan zen. Hi-
nault etorri zen gero...
Apaolaza: Kirol guztieta-
koa da hori.
Aramendi: Nik uste dut bi-
zilegea dela.
Orain dena den, bizita-
sun gehiago ere badago
beharbada. Irabazteko
aukera, gehiagoren arte-
an dago.

Apaolaza: Beti izaten da
aukera gehiago eta iaz ere
hori gertatu zen. Ikusteko
eta jendearentzako hobea
da.
Aramendi: Politagoa as-
koz. Lehen ateratzerako ba-
genekien nork irabazi behar
zuen. Orain, askoz ere poli-
tagoa da. Nik uste dut
Amrstrong erretiratuta, me-
sede egin ziola karrerari.
Karrerari eta jendeari. Le-
hen zen, nork egingo ote
du bigarren. Eta orain gal-
dera da: nork irabaziko du?
Porra asmatzea beraz,
zailagoa dago orain.
Apaolaza: 30 urteko buelta
horretan, korredore oso
onak daude. Orain jendea
irabazteko aukerarekin da-

go: Menchov, Sastre, Conta-
dor… sail bat egon liteke,
zein baino zein Tourra ira-
bazteko. Karrerari on egiten
diote patroirik gabeko urte
horiek. Segurasko, patroi
handi horiek edukitzeak
mediatikoki izango du bere
eragina, Jainkotzen da
bat… baina kirol lehiarako
ez dio mesederik egiten.
Aurten, irekita dago be-
raz. Zein duzue faborito?
Aramendi: Denok dauka-
guna. Aurten faboritoa bat
dago, garbi samarra. Ez be-
harbada Amstrongnen ga-
raiko koskarekin, baina
Contador dago. Ondo dela,
Contadorrek irabazi behar
luke. 
Apaolaza: Nik ere garbi,
Contador ikusten dut. Txi-
rrindulari onak, egindako
txirrindulariak, edozein mo-
mentutan karrera handi bat
irabazteko badaude. Evans
hor egon da podiumean,
Menchov Giroa irabazita

dator, Sastrek irabazita dau-
ka...
Aramendi: Schlek
anaiak…
Apaolaza: Beste zerbait
ikusten zaio Contadorri, on-
do dagoela.
Tourra eta dopinga. Az-
ken urteetan itsusituta
ibili da txirrindularitza.
Aramendi: Ibili da, eta da-
bil. Katiatuta daude eta
konponbide txarra dago.
Gizartea dago gaizki eta gi-
zartearen ispilua da. Hain-
beste diru mugitzen den le-
ku batean, alperrik dira le-
geak. Azken batean norbe-
raren borondatea dago eta
pertsonak badakigu zer di-
ren, aurrean dirua jarriz ge-
ro. 
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Historiako txirrindulari bat:
Gustatzez, bere kondairak jaso ditudalako eta bere bizitza
pixka bat irakurrita dudalako, Gino Bartali italiarra. Guk
etxean asko bizi izan dugu ziklismoa. Garai bateko egun-
kari puskak badaude oraindik. Aditzea asko gustatu izan
zait eta aita kontalari ona izan da eta garai bateko kon-
tuak ondo akordatzen da. 1936ko gerraren aurretik, Bida-
nitik pasatu zen Euskal Herriko itzuli batera bizikletan jo-
an zirela, eta urte hartan Bartali etorri zen. Asko daukat
entzundakoa eta asko daukat irakurrita. Anaia hil, fraile
sartu, Tourra 10 urteko tartean irabazteko gai izan zen...
Mitoa sortu zait jaso dudan guzti horretatik.
Gaur egungoetako bat:
Contador da onena, baina nork erakartzen edo katiatzen
nauen gehien? Nik hori, Irujorekin bakarrik daukat. Pilo-
tan Irujorekin sufritu egiten dut.
Lasterketa bat:
Paris-Roubaix.
Ikusteko kirol bat:
Ziklismoa eta futbola. Espektakulu bezala ikusteko ikara-
garri gustatzen zait futbola, partidua bera.
Irratian emateko kirol bat:
Futbola.
Praktikatzeko kirol bat:
Ziklismoa eta korrika.
Kirol kazetari bat:
Gaztetako oroimenean dut, Hector del Mar.
Bizitzeko leku bat:
Lizarra aldea.
Oporretarako leku bat:
Gaztela. Galsoroak, egun bero lehorrak eta gau freskoak.
Amets bat:
Zorrik gabe gustuko leku batean bizitzea eta Euskal Herri
independiente bat ezagutzea.

Amstrongek barruan daukan lehiatzeko

grina, irabazteko daukan gose hori ez zaio

itzali. JOXE MARI APAOLAZA
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Apaolaza: Arazoa estruktu-
rala da. Ondokoa baino gu-
txiago zarenean, bestea
menperatzeko nahi hori oso
oinarrizkoa da, oso aintzi-
nakoa da. Eta zure baliabi-
deak ez diren beste zerbait
hartuko duzu. Sistemak ho-
rretara bultzatuko zaitu, zuk
irabaztearen baitan egon
baidaiteke talde osoaren
kontratua eta taldeak dato-
rren urtean segitzea. Zenbat
eta gorputzez zailduagoa
eta produktuekin jantziagoa
baldin badaukazu eta abia-
dura handiagoan egiten ba-
duzu, espektakulua handia-
goa izan liteke orain. Tele-
bistarekin beharbada, kon-
tsumo azkarreko produk-
tuak behar dira, biziak...
horregatik esaten nuen es-
trukturala dela. Eta zigor bi-
tartez kendu beharra, eta
kendu ahal izatea ez dakit

posible izango den sekula.
Heziketa bitartez, gizarte
sistema aldatze bitartez…
oso gauza luzeak eta noiz-
bait egitekoak izango dira,
baina… Noizbait kentzeko-
tan, kultur balio berrietan
edo heziketan egongo da.
Zigorrekin? Ni zigorren al-
dekoa naiz. Zigorren alde-
koa edo kontrolak egitea-
ren aldekoa, ez baitut bes-
terik ikusten. Kontrolak egi-
tearen aldekoa, besterik ez
bada, bere garaian gerta-
tzen zirenak ez gertatzeko:
produktuak hartzeagatik,
bat-batean hilda gelditu da
txirrindularitzan ibilitako
bat, edo ez dakit zein min-

bizi sortu zaion, halako pro-
dukturen gehiegizko erabi-
lera egin zuelako. Kontrol
hori behar da. Baina seguru
nago, tranpa beti, kontrola-
ren aurretik joango dela. Bi-
dea nik ikusten dut hori de-
la, kontrola eta zigorra. Eta
tristea da.
Txirrindulariak kexatu
egiten dira kontrol mor-
doa pasatu behar izaten
dituztelako, askotan, inti-
mitate garaietan…
Aramendi: Bai, baina ate-
ratzen diren positibo guz-
tiak? Txirrindulariek dauka-
ten arazorik handiena da,
beraien artean ez direla el-
kartuko, beraien gainetik
managerrak daudelako eta
managerrak sponsorren
menpe daudelako… Eta gu
profesionalei buruz ari gara.
Larriagoa iruditzen zait
oraindik, zikloturismoan

gertatzen ari dena. Pertsona
berez da tranposoa eta bi
lagun elkartzen badira
apustu batean, kitto. 
Doping kasuren bat en-
tzuten duzuenean, zer
sentitzen duzue?
Apaolaza: Zaildu egiten za-
ra, gogortu egin zaizu azala,
baina aurrena etsipen pun-
tua izaten duzu. Zertan ari
gara? esaten duzu.
Aramendi: Nik uste dut,
pertsona eta kirolaria be-
reizten jakin behar dugula.
Pertsona gauza bat da eta
kirolaria beste bat. Kirola-
riek, presio handia daukate
alde guztietatik. Kirolari bat
maila zehatz batera iristen

ez bada, etxera doa. Maila
horretara iristeko, askok, la-
guntza beharko du. Lagun-
tzarekin arriskua dago. Gur-
pilean sartzen zara eta onar-
tzen edo ez duzu onartzen.
Pertsona eta kirolaria be-
reiztu behar dira. 
Apaolaza: Ez doaz txirrin-
dularirik berekasa, momen-
tu jakin batean denetik
egongo zen, baina … horre-
gatik esaten genuen estruk-
turala dela. Taldea bera da.
Azkenaldian eman diren

pausoak hortik doaz, positi-
bo bat badago, talde osoa
bidaltzen da etxera, medi-
kua ere bai. Horrek azal-
tzen du, ardura ez dela ki-
rolariarena, erabat.
Aramendi: Ardura badu,
baina inguruak eragiten du,
sistema baten biktimak dira. 
Zigor neurriak zuzenak
iruditzen zaizkizue or-
duan.
Aramendi: Neurriak jarri
beharrean daude derrigo-
rrean. Noraino?
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Historiako txirrindulari bat:
Perurena. Merkcx iruditzen zait izan dela munduan one-
na, baina mutiko garaian eta, Perurena. Gainera gertukoa
izanda...
Gaur egungoetako bat:
Onena Contador da hiru asteko karreretarako. Baina gaur
egun gertatzen zait, mutikotan Perurenaren irudia bizi
izan nuen bezala inor ez zaidala iristen. Gustatu asko, he-
mengo mutiko onak badaude... baina beste era batera
hartzen dut ziklismoa, distantzia batekin. Lemonekin izan
nuen halako sinpatia bat. Delgadorekin zeukan borroka
harregatik izango zen. Oso gertuko sentitzen nuen Lemon
eta Indurain ere bai.
Lasterketa bat:
Flandesko itzulia.
Ikusteko kirol bat:
Ziklismoa.
Telebistan emateko kirol bat:
Ziklismoa.
Egiteko kirol bat:
Ziklismoa eta mendia.
Kirol kazetari bat:
Josetxo Lizartza.
Bizitzeko leku bat:
Ataun, eta Ataun ez bada, Nafarroa.
Oporretarako leku bat:
Mendia dagoen edozein leku.
Amets bat:
Jubilaziora kirola egiteko moduan ailegatzea eta Euskal
Herriak bere selekzioaz gozatzeko aukera izatea.

Dopingaren inguruan, pertsona eta

kirolaria bereizten jakin behar dugu.

Pertsona gauza bat da eta kirolaria beste

bat. Kirolariek, presio handia daukate

alde guztietatik. FERMIN ARAMENDI
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Apaolaza: Orain pasaporte
biologikoarena ere hor da-
go, ez dakit zenbat kontrol
pasatu eta bost kasu azaldu
dira. Zein kontrol klase egin
behar den? Guk baino
gehiago buruari bueltak
emandakoak izango dira.
Nik ez dut beste biderik
ikusten: kontrola.
Dopingaren, krisi ekono-
mikoaren… ondorioz,
zer moduz dago txirrin-
dularitza?
Aramendi: Egon den ba-
xuena egongo da. Audien-
tzia ere, inoizko audentzia-
rik baxuenean gabiltza. Bai-
na nik uste dut, sponsorre-
na baino gehiago izango
dela dopingaren ondorioa.
Jendea nik uste dut, nazka-
tu egin dela. Azkeneko ur-
teetan, Giroa, Tourra eta
Vuelta irabazitakoak, zalan-
tzazkoak izan dira. Batak ez

bada besteak eman du, bi-
garrenak ere bai… Hor joan
dira, bost-sei itzuli handi se-
gidan, irabazleak, zalantzan
egon direnak. Ze txiste da
hori!
Apaolaza: Jendeak azken
batean, telebistari begira ja-
rrita, esaten du: “hor ikus-
ten ari naizen hori egia dek?
Denek leporaino zebiltzek,
hori ez dek egia”, esatea
normala da.
Aramendi: Lehenengo
Landisek. Ondoren, Vini-
kourov, aurretik Heras
Vuelta Españan, Giroan ere
igual… Aurrean ibili dire-
nak denak. Amstrongek
ere, 1999ko epoa hor dau-
ka.
Sinisgarritasuna galdu
dugu beraz.
Aramendi: Hori da bai.
Jendea, dezepzionatu beza-
la egin da. Puntuala izan

balitz, baina bata bestearen
atzetik ari dira agertzen. 
Apaolaza: Horrek berak,
babesleak atzeratzen ditu.
Mundu mailako krisia hor
dago, dudarik gabe, baina
inork ez du bere firma ho-
rrelako gauza batekin lo-
tzea nahi. Desprestigio
handia da. Eta justu, ziklis-
moa hori izan da: publizita-
tea ia betidanik izan duen
kirola, ziklismoa izan da.
Firma batentzat, herriz herri
doan gizon batek, bere ize-
na eramaten du. Oso ga-
rraiobide egokia izan da
publizitatearentzat ziklis-
moa. Orain pentsa, telebis-
tarekin zer den. Baina atze-
ratu egin da.
Buelta txiki asko ere de-
sagertzen ari dira.
Aramendi: Asko. Hemen
bertan bat bera joan da,
Euskal Bizikleta. Gu ere

atzeratzen ari gara ETBn.
Aurten lehenengo aldiz, ez
dugu Zornotzako karrera
eskaini. Urkiola ere ez dugu
eskainiko. Audientzia behe-
ra doa eta gutxieneko au-
dientzia eman ezean, ezin
da diru kopuru batetik gora
gastatu.
Apaolaza: Dena gurpilean
doa.
Tourra bakarrik gelditu-
ko al da?
Aramendi: Tourra ziklis-
moa baino gehiago da.
Apaolaza: Tourra planeta
aislatu bat da. Dena nola
daukan, beti zerbait egongo
da erakarriko duena. Beste-
rik ez bada Frantziako pai-
saia ikusteko.
Aramendi: Tourra aparte
dago, egutegitik aparte da-
go. Tourra enpresa handi
bat da. 200 lagunetik gora
urte guztian aritzen dira.

Kirola eginez gozatu
Kirolaz eta batez ere txirrindularitzaz hitz egin dugu, baina argi
utzi digute, “kirola ikustearekin baino gehiago gozatzen dugu ki-
rola egitearekin”. Oraindik ere kirola egin gozatu egiten dute. “Eta
gehiago ez, uzten ez digutelako”. Bizikletan ibiltzea izugarri gus-
tatzen zaie. Elkarrekin bizikleta buelta bat baino gehiago eginda-
koak dira Nafarroa aldera. Baina bizikletak, denbora eskatzen du.
Bi Quebrantahuesos elkarrekin egindakoak dira. Ferminek, bost
eginda ditu. “Quebrantahuesos karrera bera baino politagoa da
bere aitzakian egin egin behar den eguneroko lana”. 

Lizarrusti, askotan igotakoak dira. “Arbolak kontatuta geneuz-
kan garai batean. Badakizu ze lujo daukagun! Behin Lizarrusti pa-
satuta, Sakana osoa, Lizarraga,… kotxe bat ikusi gabe egun guztia
egin dezakezu”, diote.

Tourra jarraitzen ari direnean, mendateren bat igotzeko tenta-
ziorik izaten al duten galdetu diegu. “Tentaziorik ez, biderik ez
daukazulako baina gustura bai. Oporretan egon, carabana hartu…
Nik han ikusten ditudanean karabanak, telebista txikiarekin eta
atzean bizikletekin… uff. Horrek ematen dit inbidia!”, dio Ara-
mendik.

“Ni izugarri erakartzen nau baina eguneroko martxan, kirola
egiteko aukera edukitzeak horrek gehiago betetzen nau. Horrekin
konformatzen naiz”, gaineratu du Apaolazak.

☎☎ 943 888 254
☎☎ 943 888 266

Faxa: 943 888 105
N-1 errepidea, 419 Km

B E A S A I N
Autowag
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A
iizzkkoorrrrii  ggaaiinneekkoo  aatteerrppeeaa  iinnaauugguurraattuu

zzuutteellaa  7755  uurrttee  bbeetteekkoo  ddiirraa  uuzzttaaiillaa--

rreenn  88aann..  MMaattiiaass  GGoorrrroottxxaatteeggii  eettaa

MMaarriiaa  OOttaaeeggii  zzeeggaammaarrrreenn  pprroommeessaarreenn  oonnddoo--

rriioo  iizzaann  zzeenn  aatteerrppeeaa  eerraaiikkiittzzeeaa..  DDaattaa  hhoorrii  ooss--

ppaattuuzz,,  aazzkkeenn  uurrttee  hhaauueettaann  uuzzttaaiilleekkoo  lleehheenn

iiggaannddeeaann  eeggiitteenn  ddeenn  bbeezzaallaa,,  XX..  AAiizzkkoorrrriikkoo

LLaagguunneenn  EEgguunnaa  oossppaattuukkoo  dduuttee  ZZeeggaammaann..

11993355..kkoo  aappiirriilleeaann  PPyyrreennaaiiccaa  aallddiizzkkaarriiaarreenn

1177..zzeennbbaakkiiaann  EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  AAllppiinniissmmoo  FFee--

ddeerraazziiookkoo  lleehheennddaakkaarriiaa  zzeenn  FFrraanncciissccoo  MMaarriiaa

LLaabbaaiieenn  ttoolloossaarrrraakk  AAiizzkkoorrrriikkoo  aatteerrppeeaa  eerraaii--

kkiittzzeeaarreenn  nnoonnddiikk  nnoorraakkooaakk  eettaa  iizzaann  zziittuuzztteenn

eerraaggoozzppeennaakk  aarrggiittaarraattuu  zziittuueenn  aarrttiikkuulluu  bbaattee--

aann..  OOnnddookkoo  oorrrriieettaann  ddooaa  bbeerrttaann  PPyyrreennaaiiccaann

aarrggiittaarraattuuttaakkooaarreenn  llaabbuurrppeennaa..

X. Aizkorriko Lagunen Egunean gogoratuko dute

Aizkorriko aterpeak
75 urte

Erreportajea

JANTZI ZURE ETXEA
EGURREZ

Tfnoa.: 943 67 36 11 Faxa: 943 67 36 55
Cuatrovientos Industrialdea, 1

Txarama Auzoa  20491 LEABURU

Egurrezko
leihoak,

kontraleihoak,
ateak eta
eskailerak
neurrira.
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1934ko uztailaren 8an inau-
guratu zuten Aizkorriko
aterpea, Labaienek dionez,
Gipuzkoako Alpinismo Fe-
derazioko zuzendaritzaren
ardurari eta kemenari esker.
Hauek 1925ean Tolosan hil
zen Matias Gorrotxategi ze-
gamarraren legatuak zioen
ametsetako egitasmo hura
aurrera eramatea lortu zu-
ten.

Legatu hori 2.000 peze-
takoa zen eta 9 urtetan
emandako interesekin 3.085
pezeta bihurtu ziren. Ho-
rrez gain Gipuzkoako Al-
dundiak 2.500 pezeta eta
“Patronato Nacional del Tu-
rismo”-k beste 2.000 pezeta
jarri zituen. Hainbat erakun-
dek eta norbanakok jarrita-
ko diruarekin osatu ziren
aterpea eraikitzeko beha-
rrezko ziren 8.000 pezetak.
Beraz mendi federazioari ez
zaitzaion dirurik kostatu

Aizkorriko haitzetan Santo
Kristo ermitaren ondoan
aterpea egitea. Proiektuaren
egilea Julian Delgado Ube-
da arkitekto eta mendizale
madrildarra izan zen. Pla-
noa moldatzea eta lanak zu-
zentzea Joaquin Labaien ar-
kitekto eta mendizale zen
tolosarraren ardura izan zi-
ren.

Federazioak hartu zuen
ardura
1928. urtean Bizkaiko Alpi-
nismo Federazioa desagertu
zen, aurretik Arabakoa eta
Nafarroakoa desagertu zi-

ren bezalaxe. Euskal federa-
zioaren barruan Gipuzkoak
bakarrik eusten zion, nola
edo hala, lanari. Egoera
etsigarri honetan iritsi zen F.
M. Labaienengana Matias
Gorrotxategik, hiru urte au-
rretik, utzi zuen legatuaren
berri.

Gorrotxategi familiak ez
zuen Matiasen nahia bete-
tzerik lortu, 2.000 pezeta
haiekin ezer askorik egite-
rik ez baitzegoen, eta diru
gehiago ez baitzuten lor-
tzen. Aizkorrin aterpea egi-
tearen erronka, berriz, Gi-
puzkoako federazioak bizi-

rik irauteko pizgarri izango
zen itxaropena zuen Labaie-
nek. Horretarako lagun izan
zituen Donostiako eta Ei-
barko mendizaleak.

Lehenengo eginbeharra
Zegamako udalarekin akor-
dio batera iristea izan zen.
Zirudienez udalarenak ziren
aterpea egiteko asmoa zen
Aizkorri gaineko Santo Kris-
to ermitaren ondoko lurrak.
Udalarekin erraza izan zen
akordioa eta dohainik utzi
zuen eraikuntza egiteko be-
har zen lurra, diru-laguntza
xume bat emateaz gain. Ho-
nela, egun gutxira, federa-
zioko kideak 2 zinegotzire-
kin igo ziren Aizkorrira,
aterpeak hartuko zuen lur
eremua markatzera.

Berehala hasi ziren gai-
nontzeko laguntzen bila.
Gipuzkoako Aldundiko bu-
ru Luis Castro Casal zen, to-
losarra eta mendizalea hau

Ezkerrean, 1935ean kaleratu zen Pyrenaica aldizariaren azala. Erdian Aizkorriko garaiko 4 irudi 
(goiko biak inaugurazio egunekoak) eta eskuinean, bitxikeri modura, Pyrenaicaren zenbaki horrek 

kontrazalean zuen iragarkia: Urbiako ostatukoa.

Zegamako udalarekin erraza izan zen

akordioa eta dohainik utzi zuen eraikuntza

egiteko behar zen lurra

PSIKOLOGI KLINIKOA
Jose Ramon Pato Prieto

Psikologian lizentziatua
Elkargokide zenbakia: E-2644

RPS: 420/01

Helduen,
umeen,

bikoteen eta
sexologi

tratamenduak
AURRE ZITA ☎☎ 943 887 221  ☎☎ 610 020 041

JM Arana, 1 - 2. esk. esk.     BEASAIN

kudeaketa

fiskala

kontablea

merkatala

laborala

z e r b i t z u a kTel 943 88 44 00
Faxa 943 80 51 27
www.biokzerbitzuak.com
Ordizia Urdaneta, 7
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ere. Beraz, erraz lortu zuten
Aldundiarengandik 2.500
pezetako laguntza. Honek
aldi berean “Patronato Na-
cional de Turismo”tik 2.000
pezeta lortzeko ateak zabal-
du zien. Ustez zailena zena,
dirua biltzea, hain erraz
lortu ondoren, errazenak,
aterpea eraikitzeak, bu-
ruhauste ugari eman zien
Gipuzkoako Alpinismo Fe-
derazioekoei.

Zailtasunak hasi ziren
Pozez Matias Gorrotxategi-
ren senitartekoengana joan
zirenean, federaziokoen
ezusterako zegamarraren
ondorengoek dirua beste
zeregin batzuetarako erabil-
tzea erabaki zuten. Matia-
sen legatuak garbi zioen di-
ru hori Aizkorriko gainean
aterpea egiteko zela eta
aurkako erabakirik ezin zu-
tela hartu konbentzitzen
saiatu baziren ere, azkene-
an bi aldeen arteko hartue-
manak hautsi egin ziren.

Lagun batzuen eta hain-
bat senitartekoen bidez, az-
kenean lortu zuten Matia-
sen diru ondare hura, hain-
bat urtez atzeratutako lana
aurrera eramateko, Gipuz-
koako Alpinismo Federa-
zioaren esku uztea.

1933ko abuztuaren ha-
sieran, aterpea eraikitzeko
lanak enkantera atera zituz-
ten Zegamako Udaletxean;
lanak bukatzeko 40 egune-

ko epea emanez. Enkantera
hainbat etxegile aurkeztu
ziren baina batena izan zen
eskaintzarik onena, alde
handiarekin gainera. Kon-
tuan hartu behar da ez zela
lan erraza, 1.500m-ko altue-
ran egin beharrekoa eta
gertueneko errepidetik 3
orduko zamaketa lana.

Abuztuaren 10ean hasi
zituzten lanak. Kasualitatez,
Urbiatik egun horretan Aiz-
korrira igo ziren mendizale
batzuk argazkia atera zuten

eta Donostiako egunkari
batetan argitaratu zuten.
Dena behar bezala zihoan,
eguraldia ere ona zen eta
federaziokoek irailaren
20rako lanak bukatuta izan-
go zirelakoan zeuden. Ho-
nela urriko lehen igandean,
Partzoneriak Urbiako ze-
laietan antolatzen zuen
erromeri egunean, inaugu-
ratu ahalko zuten.

Baina egun gutxi barru
berri txarrak iristen hasi zi-
ren: Aizkorrira igotako

mendizaleek lanak ia geldi
zeudela adierazi zuten. Ho-
ri entzunda federazioko
hainbat kidek, bertara joan
eta lanak nola zertan ziren
ikustea erabaki zuten. Hi-
tzordura lanen kontratista
ez zen azaldu ere egin eta
Aizkorri gainean hiru langi-
le aurkitu zituzten, ez zuten
lanerako beharrezko gairik
ez eta janik ere!

Eraikuntza kontratua
bertan behera uztekotan
egon baziren ere, pazientziz

Kontuan hartu

behar da ez zela

lan erraza, 

1.500m-ko altueran

egin beharrekoa

eta gertueneko

errepidetik 

3 orduko 

zamaketa lana

Aizkorriko gailurrean 1934ko uztailaren
8an 2.000 lagunetik gora bildu ziren erro-
meria-ospakizunetan, bertan egin berri zu-
ten aterpearen inaugurazio-ekitaldiak zire-
la eta. 

Izerdi patsetan gailurra jo, meza santua
eta zegokion sermoia entzun, hamaiketa-
koa egin eta erromeria alaitsua, hala gogo-
ratzen dute egunaren ederra garai hartako
egunkariek. Ez zen gutxiagorako: mendi-
zale eta artzainei hain premiazko zitzaien
ateperleku eder bat eraiki izana ospatzen
zuten eta hura ahalbideratu zutenei eske-
rrak emateko modurik egokiena ere hura-
xe izan zuten. 

Matias Gorrotxategi Otaegi, Etxeberri-
Erdi baserrikoa eta haren emazte Maria
Otaegi Mujika, Larrekoko alaba, Aizkorrin
artzai zebiltzala, ekaitz eta denborale izu-

garri batek harrapatu zituen eta larrialdi
hartan egin zuten promes, onik ateratzen
baziren, Aizkorriko gailurrean aterpea, ba-
beslekua egiteko bideak urratuko zituztela.
Agindua zor, eta Matiasek bete: 1925ean
hil zen eta bere testamentuan 2.000 pezeta
utzi zituen izendatuta, Aizkorriko aterpe-
txea eraikitzeko. 

66 urte geroago, Zegamarrak Matias
Gorrotxategi eta Maria Otaegi senar-emaz-
teez gogoratzeko I. Aizkorriko Laugunen
eguna antolatu zuten: mendi-ibilaldia, ha-
maiketakoa, herri-bazkaria eta festa-ospa-
kizun berezia. Honela sortu zen Zegaman,
2000ko uztailaren 2an, Aizkorriko Lagunen
Elkartea. Aizkorriko aterpea mendizaleen-
tzat atseden eta babes leku den eran, Ze-
gamako herria Aizkorzaleen bilgune izan
dadin.

Aizkorriko Lagunen Elkartea
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hitzartutako 40 egunak itxa-
ron behar izan zuten. Hone-
la irailaren 20an zimenduen
gainean hormen hasiera ba-
karrik egeri zen. Pleguan
aurkeztu eta 2. lekuan gera-
tu zen kontratista prest ze-
goen lanekin jarraitzeko. 

Eguraldi txarrak hasi au-
rretik denbora gutxi zegoen
eta lehen bait lehen lanean
hasi nahi izan zuten. Baina,
beste eragozpen bat ere
sortu zitzaien: aurreko kon-
tratista, minduta, ez zegoen
jaso behar zuen diruarekin
ados eta lanak berriz hastea
eragotzi zuen. Auzia epaibi-
dera eramateak denbora be-
har zuenez eta negua gaine-
an zenez, lanak hurrengo
udaberrian hastea erabaki
zuten.

Lanen bukaera
Kontratistarekin izandako
tira-birak konponbiderik ez
zuela zirudien, baina, azke-
nean bere semearekin, hau
ere kontratista, akordio ba-
tera iritsi zien: berak egingo
zuen aterpea eta ekainaren
bukaerarako bukatuta
egongo zen. Eta hala izan
zen.

Baina, bitartean beste
ezusteko bat ere izan zuten
federazioko kideek. Hain-
bat lagun azaldu ziren nota-
ri-akta aurkeztu eta aterpea
eraiki behar zen lurraren ja-
betza beraiena zela adiera-
ziz. Denen ustetan lur haiek
Zegamako udalarenak zi-
ren, eta udalak berak lurrak
utzi zituen eraikina egin

ahal izateko. Ustezko lur ja-
beak, ordea, asmo onarekin
jo zuten federaziora. Prest
zeuden aterpea eraikitzen
hasi ziren lurra oparitzeko,
egunen batean eraikina de-
sartuz gero beraien jabetza-
ra itzultzeko baldintzarekin.

Honela notarioarengana
jo zuten jabe ‘berrien’ nahia
betetzeko asmoarekin. No-
tarioak esan zien, beraiek
ekarritako notari-aktak oso
nahasiak zirela, bai idazke-
raz, baita mugei zegokione-

an ere. Eta gainera, bertan
zionaren arabera, ez zutela
lurra oparitzeko eskubide-
rik, saltzeko edo trukatzeko
baizik. Notarioak dokumen-
tuen benetako balioa iker-
tzeko mehatxua egin ondo-
ren, Aizkorri gaineko 124’8
m2 salneurri testimonilaean,
5 pezetan, saltzeko akordio-
ra iritsi ziren. Eta lurraren
jabetza Gipuzkoako Alpi-
nismo Federazioaren izene-
an jartzeko zailtasunak zeu-
denez, Francisco Maria La-

baien beraren izenean jarri
zen. Eskritura jabetza erre-
gistrora eraman eta tramite-
ak egitea erostea bera baino
garestiago izan zen, 8 peze-
ta hain zuzen ere.

Inaugurazioa ere atzeratu
Azkenean lanak bukatu eta
inaugurazio eguna uztaila-
ren 1erako jarri zen. Baina,
bezperan oso eguraldi txa-
rra egin zuen eta antolatzai-
leek festa astebete atzera-
tzea erabaki zuten. Berria
larunbata arratsaldean Do-
nostiako ‘Union Radio’ren
bidez zabaldu zuten. Baina
albistea denen belarrietara
iritsi ez zenez eta igandean
eguraldiak hobera egin zue-
nez, ehunka lagun elkartu
ziren Aizkorrin, batez ere
Donostiako irratia entzute-
rik izan ez zuten bizkaita-
rrak eta bezperan Madrildik
abiatu ziren Peñalara elkar-
teko kideak, Delgado Ube-
da arkitektoa buru zutela.
Hauei Antxon Bandres
mendizale beteranoak, Eus-
kal Herriko Alpinismo Fe-
derazioko lehendakari iza-
nak, ongi etorria egin zien,
eta Urbiako ostatuan bazka-
riak prest zituztenez bertan
bazkaldu zuten denek. Ho-
nela egin zen aterpearen
inaugurazio estraofiziala.

Uztailaren 8an egin zen
inaugurazio jai handia. Izu-
garrizko jendetza bildu zen
Aizkorriko gainean, egural-
dia ere ederra egin zuen eta
festa alai eta atsegina izan
zuten bertaratu ziren denek.

X. Aizkorriko Lagunen Eguna
Uztailak 5, igandea:
07:00etan: Mendi irteera,
Zegamako plazatik abiatuta
Aizkorriraino, Amezti mendi
elkarteko kideen gidaritza-
pean.
08:00etan: Mendi ibilaldia
Aizkorrondoko kanalean.
Ibilaldia Apeaderoan hasiko
da eta Zegamako plazan
amaitu. Apeaderora igotze-
ko, autobusa egongo da Ze-
gamako plazatik.
09:30ean: Aizkorriko ater-
petxean oroimen-plaka jarri-
ko da Aterpetxearen 75. ur-
teurrena dela eta.
11:30ean: Mendizaleak he-
rrira jaisten direnean, Eusko
Labeleko hegaluzea dasta-
tzeko aukera izango da Ze-
gamako plazan.
18:00etan: Poxpolo eta Mo-
kolo pailazoen ‘Mekatxis
Mariatxi’ ikuskizuna, Zega-
mako pilotalekuan.

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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Musika

Haritz
Artola,
Fiachras
Bizarduna

B
rigada Criminal

taldeak 2006. urtean

bukatu zuen bere

ibilbidea eta taldeko bi kidek,

Haritz Artola lazkaotarrak eta

Aitor Aldanondo bergararrak,

Fiachras taldea sortu zuten

beste hiru bergararrekin

batera. Musika irlandarra

egiten dute eta lehenengo

diskoa iaz kaleratu zuten.

Aldi berean, Haritz Artolak,

Bizardunak talde nafarrari

ahotsa jartzen dio. Irlandar

folk erradikala egiten  dute.

Bizarra utzita dago

lazkaotarra, taldearen izenari

ohore eginez.
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Bizarrarekin ikusten dugu
azkenaldian Haritz Artola
lazkaotarra. Egunkari bate-
an ikusitako argazki batetik
atera dugu pista: Bizardu-
nak musika taldeko kidea
da Artola. 9 nafarrek eta laz-
kaotar batek osatzen duten
taldea da Bizardunak, irlan-
dar folk musika egiten dute.
Brigada Criminaleko kide
ohia da talde berrriko abes-
larietariko bat.

Fiachras musika taldea-
ren bidez izan du harrema-
na Artolak Bizardunakekin.
Irlandar ikutuko musika
egiten du Fiachrasek ere.
Lazkaotarrak berak kontatu
digu nola sortu zen harre-
mana: “kontzertu batean,
Cabeza Fuego, Bizardunak
taldeko perkusioarekin to-
po egin genuen. Komentatu
zidan ea beraiekin abestu
nahi nuen. Eta oso ondo”. 

Taldearen izenari ohore
eginez, bizarra utzi du Arto-
lak. “Lehen, bi hilabetean
behin, bizarra eta ilea moz-
ten nuen, beraz ez zait go-
gorra  egin. Orain 6 hilean
behin txukundu bat ematen
diot baina taldeak Bizardu-
nak deituta, bizarrik uzten

ez badugu... Taldekiren bat
kexatu da, Bizardunak ez
zirela deitu behar…”, dio
lazkaotarrak. 

Irlandar musika
Irlandar musika dute errefe-
rentziatzat Fiachras eta Bi-
zardunak taldeek. “Bizardu-
nak folkagoa da eta Fiach-
ras, rockerogoa”, dio Arto-
lak. 

Baina nolatan Irlanda al-
deko musika? “Hango musi-
ka entzuten hasi ginen eta
orain beste guztia kaka bat
iruditzen zait. Abesti zahar-
zaharrak entzun, eta kantu
horiek daukaten indarra eta
letrak harrigarriak dira.
Denboran atzera egiteko
gogoa ematen dit, basapizti
batean bihurtu. Eragin roc-
keroak hartu beharrean, Ni-
ko Etxart hartzen dut adibi-
dez”. 

Adinarekin, musika gus-
tuak aldatzen direla esaten
da. Eta Artolaren kasuan,
horrek ere izan omen du
eragina. “Bai, adinak ere
badauka zerikusia, baina
Aldanondo eta biok asper-
tuta geunden beti berdin jo-
tzen. Aldaketa behar ge-

nuen. Instrumentu gehiago
sartu, jende gehiagorekin
jo… parrandak berdinak
edo handiagoak izaten dira
baina lasaiago bezala har-
tzen dugu”, aitortu du. The
Pogues taldea adibidez, oso
gustuko du. “Jainkoak ez
baina urruti ez dabiltza nire-
tzat. Country amerikarra ere
bai. Hori adinarekin hasi
naiz  entzuten. Duela 10 ur-
te inork esango balit musika
hori entzungo nuela. Nire-
tzako zentzurik ez zeukana
da, inondik inora, 40 urtere-
kin, punk musika jotzen ari-
tzea. Ez nintzen ikusten 40
urterekin gitarra hartu eta
istiluak botatzen.  Musika
hau, bizi guztian jotzeko
musika bat da. 60 urterekin,
musika hau jotzen ikusten
naiz, eserita igual. Irlandako
tabernaren batean? Hala da,
han dena horrela ikusten
da”.

Bi taldeak uztartuz
Jende eta instrumentu
gehiago dituzten taldeak di-
ra biak ere. Bizadunak tal-
dean, teknikoarekin, hamar
lagun dira; Fiachrasen, zaz-
pi. “Orain Lazkaoko neska

batekin harremanetan ari
gara, duo  batzuk egiteko.
Beraz, zortzi ere izan gin-
tezke”.

Disko bana ere kaleratu
dute, eta abestiak egiten ja-
rraitzen dute.

Bi taldeak uztartzen
saiatzen da. Asteburu bate-
an batekin eta bestean bes-
tearekin. Gertatu izan zaio
bi taldeekin gau berean
kontzertua edukitzea. “Saia-
tzen gara egun berean kon-
tzerturik ez izaten baina
koinziditzen baldin badu,
normalean beti dago mol-
datzea: adibidez, talde bate-
kin, lehenengo jotzea eta
bestearekin azkena. Azken
batean, Euskal Herria oso
txikia da eta 2 ordutan pun-
ta batetik bestera joan zai-
tezke. Entsaiatzeko, astean
behin Iruñeara joaten naiz
eta Fiachrasekin Lazkaon
bertan entsaiatzen dugunez,
arazorik ez dago”. 

Euskaraz ondo
Bi taldeen izpiritua oso an-
tzekoa dela dio lazkaota-
rrak. Euskal folk erradikala
deitu izan dio Bizardunak
taldeak: “Bizardunak-ekoek

Irlandako musika entzuten hasi nintzen eta orain

beste guztia kaka bat iruditzen zait. 

Abesti zahar-zaharrak entzun, eta kantu horiek

daukaten indarra eta letrak harrigarriak dira.

Denboran atzera egiteko gogoa ematen du eta

basapizti batean bihurtu.
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abesteko deitu  zidatenean,
letrak-eta dena eginda
zeuzkaten. Letrak, PNV-ren
aurka, Nafarroako Foruen
alde, Santa Cruz apaizaren
kondairak kontatzen dira,
1978ko Sanferminetan hil-
dako  Germani buruzkoa…
Bigarren diskorako ari gara
denon artean gehiago egi-
ten. Fiachrasekoak ez dira
hain  zuzenak. Fiachraseko
musika eta letrak, Aldanon-
dok eta biok egiten ditugu”

Bizardunak taldeak ate-
ra berria du diskoa. “Lau
abesti, taldearenak eta beste
bost, Irlandako bost abesti
tradizional, baina letra eus-
karaz jarrita. Lapurtutakoak
dira. Ez dira itzulpenak”,
dio Artolak.

Euskaraz kantatzen dute
gehienbat. “Fiachrasen, eus-
karaz, gazteleraz eta ingele-
sez. Bizardunak-en, ia dena
euskaraz eta abesti bat dago
erdaraz. Ondo uztartzen di-
ra euskara eta musika irlan-
darra. Nik uste nuena baino
hobeto. Oso ondo gelditzen
da. Txukun, kurioso. Euska-
rarekin dagoen arazoa da,
musika gutxi entzun dela
hemen euskaraz. Folk irlan-
darrik, batere ez. Brigadan
jotzen nuenean, kantuak
euskaraz egitea kosta egiten
zitzaidan, 80eko hamarka-
dako euskal rock erradika-
la, dena erdaraz entzun
nuelako. Idazten hasi eta
dena erdaraz ateratzen zi-
tzaidan, nahiz eta nire bizi-
tzaren %80a euskaraz egi-
ten dudan. Entzuten duzu-
naren arabera dago hori.
Horrelako folka ez erdaraz,
ez euskaraz entzun ez du-
gunez, errazago ateratzen
zait euskaraz, buruan ez
baitaukat aurreritzirik egin-
da. Euskaraz ateratzen  zait.
Bizardunak-erako, bi abesti

atera zaizkit dagoeneko, ba-
tere behartu gabe, natural.
Ea gehiago izaten diren”.

Inspirazioa
Abesti tristeagoak edo alaia-
goak sortzea, Espainiako
selekzioek edo Espainiako

kirolariek egiten dutenaren
arabera omen dago. “Inspi-
razio gehiena, Espainiako
selekzioak, edozein kirole-
tan zer egiten duen, eragin
handia du zein abesti klase
atera behar dudan. Galtzen
dutenean, erabat inspiratu-
ta. Espainiak Eurokopa ira-
bazi zuenean? Oso gaizki.
Rafa Nadalek zer egiten
duen… irabazten badu, era-
bat tristontzioa aterako zait
eta galtzen baldin badu,
poztasunarekin. Momentu
hori da nire eragin nagu-
sia”.

Irlandar musikaren era-
ginari eusteko, Irlanda alde-
ra urtero, bidaiatxoren bat
egiten dute. “2003tik, urte-
ro, bidaiaren bat egin izan
dugu. Normalean gabone-
tan joaten gara. Eragina
mantentzeko, urtean behin
bidaia bat egitea komeni
da. Mentalki, pilak karga-
tzeko merezi du. Irlandara
joan eta España galtzen iku-
siz, kontzertu bat jo, hori
izugarria da. Eta irabazten
baldin badu, balada pesi-
mista batzuk atera eta au-
rrera”, azpimarratu du.

Brigada Criminaletik Fiachrasera 
2006. urtean Brigada Criminal taldearekin bukatzeko erabakia hartu zutenetik, Haritz Ar-
tola ez da geldirik egon. “Buruak aldaketa eskatzen zidan”, dio Haritz Artolak. Aitor Al-
danondorekin batera, Fiachras taldea sortu zuten, beste hiru bergararrekin batera. Musi-
ka suabeagoa egiten dute, eta beste musika instrumentu batzuk ere sartu dituzte. Beste-
ak beste, akordeoia eta klarinetea. Lazkaon entseiatzen dute. Izenari buruz galdetuta, mu-
sikaren ildotik  jarraituz, Irlndako Jainko baten izena omen da: lorategi edo basoen jain-
koa.

Kontzertuak
Uda bete-betea dute bai Fiachras eta bai Bizardunak taldeek. Fiachras  taldeak adibidez,
asteburu  honetan, bi kontzertu izango ditu. Bata, uztailaren 4an, Ordiziako Gaztetxean,
gaueko 11etan; eta bestea, uztailaren 5ean, Euskal Herria Zuzenean jaialdian, Heletan,
iluntzeko 8etan.

Irlandar folka eta euskara oso ondo

uztartzen dira. Nik uste baino hobeto. 

Oso  ondo  gelditzen da.Txukun, kurioso.
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Non zer

Aztiria
Santa Marina jaiak

Uztailak 17, ostirala:
18:00etan: Kanpai joaldia eta etxafuego jaurtiketa.
18:30ean: Gaztetxoentzat jokoak eta txokolate jana.
19:00etan: Bola eta toka auzotarrentzat.
21:00etan: Auzo afaria Aztiri erretegian, Legazpi talde-
ak alaiturik.

Uztailak 18, larunbata:
11:00etan: Meza Nagusia.
12:00etan: Aztiriko XIV. Patata tortilla lehiaketa.
Ondoren: Salda, pintxo, patata tortilla eta ardo bana-
keta plazan, ‘Katain eta Eguskitza’ trikitilariek alaiturik.
16:30ean: IV. Helduen eta gazteen arteko futbol parti-
da Gainzabal zelaian.
18:30ean: Idi-proba erakustaldia: Legazpiko Arizti eta
Legazpiko Julian Telleriaren idi arteko norgehiagoka.
19:00etan: Bola eta toka lehiaketa.
Arratsalde osoan: Trikitilariak.
23:00etan: Kuluxka taldea.

Uztailak 19, igandea:
10:00etan: Goiz eresia Gabiriako txistulariekin.
11:00etan: Aztiriko V. mendi lasterketa.
12:30ean: Gabiriako Goruntz dantza taldearen saioa.
13:00etan: ‘Katain eta Eguskitza’ trikilariek alaiturik,
mendi lasterketaren sari banaketa.
18:00etan: Trikitilariak arituko dira kioskoan.
18:30ean: Herri kirol erakustaldia: Azurmendi eta Ugar-
teburu aizkoran; Larrarte ahizpak trontzan eta Goenatxo
harri jasotzen.
19:00etan: Gipuzkoako bola txapelketa.
Ilundu arte, trikitilariak ibiliko dira.

Lazkao
Maizpideko Udako

ikastaroetako ekitaldiak
Uztailak 3, osteguna:
19:00etan: Idiazabalgo herri kirol taldearen saioa, pla-
zan.

Uztailak 7, asteartea:
22:00etan: Goierriko bertsolari gazteak: Julen Agirre,
Ainhoa Mujika, Odei Lopez, Gorka Maiz, Joseba Agirre-
zabala eta Germa Urteaga. Gai jartzen, Inaxio Usarralde.
Plazan.

Uztailak 9, osteguna:
22:00etan: Drindots musika taldea, plazan.

Uztailak 14, asteartea:
22:00etan: Beasaingo Aurtzaka dantza taldea. ‘Goierri-
ko dantzak’ ikuskizuna. Plazan.

Uztailak 16, osteguna:
22:00etan: Ez Dok Hiru Bikoteatro taldearen ‘Euskara-
zetamol’ antzezlana, Areria zinema-aretoan.

Uztailak 21, asteartea:
22:00etan: Petti kantaria, plazan.

Uztailak 23, osteguna:
18:00etan: Trikibertsopoteoa: Endika Igartzabal eta
Gorka Maiz bertsolariak eta Joseba Iztueta eta Ibon
Maiz trikitilariak. Lazkaoko tabernetan hasi eta Maizpi-
deko jangelan bukatu.

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70
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Segura
Erdi Aroko I. Aste kulturala

Uztailak 13, astelehena:
19:00etan: ‘Segura bere erroetan murgilduz’ DVD-aren
aurkezpena. Ardixarra Etxean.

Uztailak 14, asteartea:
19:00etan: ‘Segurarren historiaurrea’. Hizlaria: Jose An-
tonio Mujika, Aranzadi Zientzia Elkarteko eta EHUko
irakaslea. Ardixarra Etxean.

Uztailak 15, asteazkena:
19:00etan: ‘Herria sortu aurreko aztarnak eta hirigin-
tzaren eboluzioa’ Hizlaria: Alfredo Moraza, Aranzadi
Zientzia Elkartekoa. Ardixarra Etxean.

Uztailak 16, osteguna:
19:30ean: ‘Landarbaso abesbatza’. Kutxak sustatutako
ekintza. Komentuan.

Uztailak 17, ostirala:
19:00etan: Linuaren prozesua, teoria eta praktikaren
erakustaldia, plazan. Hizlaria. Jaione Isazelaia.

Uztailak 18, larunbata:
22:00etan: Alurr dantza taldearen ‘Sua’ ikuskizuna, pla-
zan (Eguraldi txarra bada, Baratze pilotalekuan).  

Erakusketa
Abuztuaren 1a bitartean, XVI. mendeko arropen era-
kusketa izango da ikusgai Ardixarra etxean, Iraultza
Dantza Taldeko Ramon Garcia diseinatzailearen esku-
tik.

Beasain
Buztin eta zeramikako

ikasleen lanen erakusketa
Uztailaren 3tik 12ra bitartean, buztin eta zeramikako
ikasleen lanak ikusgai izango dira Usurbe Antzokiko
erakusketa aretoan. Ordutegia: lanegunetan: 19:00etik
21:00etara; jaiegunetan: 12:00etik 14:00etara eta
19:00etik 21:00etara. 

Ataun
Organo barrokoaren

Nazioarteko III. jaialdia
Ataungo San Martin elizako organo barrokoaren soinua
entzuteko aukera izango da uztaileko larunbatetan. III.
edizio honetan, David Sagastume eta Daniel Oiarzabal
ahots eta organo duoa entzun ahal izango dira eta bai-
ta ere Els Biessemans belgikar organista eta Conductus
Ensemble talde gipuzkoarra, azken hori, Andoni Sierra-
ren zuzendaritzapean.

Uztailak 4, larunbata:
20:00etan: David Sagastume, kontratenorea eta Daniel
Oiarzabal organojolea. 

Uztailak 11, larunbata:
20:00etan: Els Biesemans organojolea.

Uztailak 18, larunbata:
20:00etan: Conductus Ensemble. Alize Mendizabal or-
ganojolea eta Andoni Sierra zuzendaria.
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Zaldibia
Gazte festak

Uztailak 2, osteguna:
19:00etan: Txupinazoa, trikipoteoa eta buruhandiak.
21:00etan: Ogitarteko afaria, plazan.
Ondoren: Filmina emanaldia: AHTren aurkako labur-
metraia herrikoia.
00:00etan: Jonu bakarlariarekin, kantaldia.

Uztailak 3, ostirala:
11:00etan: Murala margotzea, Gaztetxean.
16:00etan: Kafe tertulia: borroka feminista.
18:30ean: Sasi-pilotarien finala.
20:00etan: III. Sagardo dastaketa plazan.
23:00etan: Kontzertua: ‘Ze esatek’ eta TZ.

Uztailak 4, larunbata:
12:00etan: Futbito finala.
Ondoren: Poteoa eta gazte bazkaria.
17:30ean: Kukaña txapelketa, errekan.
19:00etan: Denak mozorrotzera!
19:30ean: Kale animazioa, Zpeiz Mukakirekin.
21:30ean: Mozorro afaria eta jokoak.
00:00etan: Bakarlari gaua.

Altzaga
Artea elkarteko XV. sagardo

lehiaketa
Uztailaren 5ean, izango da Artea elkarteko sagardo
lehiaketa. Goizeko 10,30etan hasiko da eta probaketa-
ren ondoren, bazkaria izango da elkartean bertan.

Sagardoa, elkarteko bazkideak direnek eraman ahal
izango dute (bakoitzak, sagardo berdineko seina botila,
uztailaren 3a baino lehen). Edonork parte hartu dezake
dastaketan, bazkide izan ala ez, eta bertan parte hartze-
ak bazkaltzeko izena ematea ekarriko du berarekin. Ira-
bazlea geratzen den sagardoa ekarri duen bazkideari
garaikurra eman eta bazkaria ordainduko zaio.

Ataun
Santa Ixabel Aian

Uztailak 2, osteguna:
11:00etan: Meza Nagusia.
12:00etan: Otsoak Dantza Taldea.
Ondoren: Hamaiketakoa.
12:00etan: Mendizabal eta Zubeldia bertsolariak eta
Santi eta Katxo trikitilariak.
14:00etan: Herri Bazkaria, bertsolari eta trikitilariekin.
Ondoren Toka txapelketa.
23:30ean: Santi eta Katxorekin erromeria. 

Uztailak 3, ostirala:
16:30ean: Ume jolasak eta Kidan magoa.
21:00etan: Herri afaria Joanito Mendizabal txiste kon-
talariarekin.
23:30ean: Skapando eta Laket.

Uztailak 4, larunbata:
11:00etan: Aiako Errotatxo martxan.
19:00etan: Sagardo eta sardina dastaketa eta Lazkao
Txiki musika eskolakoen saioa.
20:00etan: Korrikako DVD-aren emanaldia. 
21:00etan: Gazte afaria. 
00:00etan: Kontzertua: Egurre eta Esne Beltza.

Uztailak 5, igandea:
12:00etan: Pelota partiduak. 
17:00etan: XXIV. Dantzari Txikien txapelketa.
Ondoren: Herri kirolak.

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

Altzariak neurrira
Mota guztietako aroztegi lanak

PVC eta aluminiozko leihoen fabrikazioa

Logela, egongela
eta sukaldeko
altzari nahiz
osagarrietan

aukera paregabea

☎☎ 943 16 40 40  -  639 631 640   faxa: 943 16 47 47 
Antzizar-Katea, 5          BEASAIN



Argazki zaharra
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Ormaiztegiko Mendizabal-erdikoa baserrikoak, 1942. urte inguruan
Ander Iurritak utzi digun argazkian, Iurrita Apaolaza sendia agertzen da, gurasoak eta izan zituzten 6 seme-alabe-
tatik 5 hain zuzen. Semerik gazteena (Migel Angel) 1949. urtean jaio zen
Ezkerretik eskuinera: Roxario Iurrita, Joxe Mari Iurrita Jauregi (aita), Juanito Iurrita, Juanita Iurrita, Joxe Andres
Iurrita, Joxepa Apaolaza Osinalde (ama, izatez Gabiriako Barretxe baserrikoa) eta bere besoetan Martin Iurrita.

KONTABLEA
JURIDIKOA
LABORALA
FISKALA
MERKANTILA
INMOBILIARIA
FINKEN ADMINISTRAZIOA

Tel.: 943 887 129 

Oriamendi 15, behea

BEASAIN 

Tel.: 943 086 420

J.M. Iturriotz, z/g

A S E P L A N  S . L .
A H O L K U L A R I T Z A -  E N P R E S A K

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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