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Iritzia

Gizateriak badu marka berria: 1.020
milioi pertsonek gosea pasatzen
dute munduan. Gizateriaren histo-

rian, sekula ez da horrelako pertsona mul-
tzorik egon egunean 1.900 kcal. baino gu-
txiago ahoratuz. 1996an marka berria egin
zenean 840 milioi pertsona ziren, eta FAO
erakundeak erdira murriztu nahi zuen
2016rako gosea pairatzen zuten pertsonen
kopurua. Ordundik hona etengabe goraka
doa kopuru hau, urtean 35 milioi pertsona
zuzenean goseak hiltzen dituelarik (horie-
tatik 6 milioi umeak). 

Beste hitz batzutan, munduko biztanle-
en 6tik batek ez du egunean otordu bat
egiten. Kontraesana badirudi ere gehienak
baserritarrak dira edo landa eremuan bizi
dira. Bitartean gure munduko denda eta
supermerkatuak janez lepo daude, bitxi-
keriak eta gutiziak, baina inork pentsatzen
al du nork eta nola ekoizten dituen? FAOk
berak esaten du denontzat nahikoa janari
ekoizten dela, baina ez da denengana iris-
ten: non ekoizten den eta non kontsumi-
tzen den ere garrantzitsua da beraz. Baita
etekin ekonomikoak handitzeko non
ekoiztu eta non kontsumitu behar den on-
do antolatzea ere.

Hor dago arazoaren muina. Elikagaiak
merkantzia huts bilakatu dira: ez da esku-
bide bat, merkantzia bat baizik. Eta ez ho-
ri bakarrik, oinarrizko beste gaiekin bate-
ra (ura, lurra, energia, haziak…) estatuen
arteko menpekotasun erlazioak areagotze-
ko arma bilakatu da elikadura estatu in-
dartsuenentzat. Eta nola ez, hor daude

atzean guzti honekin negozioa egiten du-
ten transnazional handiak ere. Bitartean
baserritarrak krisian daude bai hemen eta
bai mundu osoan. 

Ez da erraz ulertzen nola litekeen egu-
nero jateko ematen digun sektorea eten-
gabeko krisian egotea mundu guztian. Ga-
ratu gabeko herrialdeetan landa eremueta-
tik hiri inguruko auzo txiroetara alde egi-
ten dute laborariek, eta hemen berriz bes-
te ogibide batzuetara doaz baserritarren
seme-alabak. ONUren txostenetan garbi
azaltzen da elikagaiak sortzeko modurik
eraginkorrena baserri txiki-ertainetan
ekoiztea dela (errekurtsoen aprobetxa-
mentu egokiena hor ematen delako), eta
populazioa handitzen eta baserritar kopu-
rua txikitzen goazen heinean elikagaien
krisia geroz eta nabarmenagoa izango de-
la. Baina nori axola horrelako kontuak?
Askoz ere interesgarriagoak dira Usain
Bolt-en errekorrak: harrigarria gizon ho-
nena. ETBn gehiago hitz egiten da espai-
niako toreroen txutxu-mutxuei buruz, Ipar
Euskal Herriko baserritarren esne grebari
buruz baino: markatakoa hau ere. Siste-
maren propagandak moldatu eta unifor-
mizatu egiten gaitu: eta denok gara ustez
ulerkorrak, bakezaleak, ekologistak, soli-
darioak… Ispilu bana oparitu behar ligu-
kete!

Ez dut pisua izan nahi kontu honekin,
baina denok hausnartu behar genuke ea
egiten dugun lanak sortzen duen egunero
jan eta edaten duguna, automobila, etxea,
arropak, telebista, mugikorra, ordenagai-
lua… Ez dugu kontsumitzen dugun adina
ekoizten, eta horretarako, beste batzuk
ekoizten dutena baino gutxiago kontsumi-
tu behar dute. Errekurtso naturalen xahu-
keta ere zuzenean lotuta dago (energia,
ura, arrantza kaladeroak, meategiak…).
Eta ez dut erori nahi errua denona dena-
ren diskurtso erraz-tonto horretan, baina
bai zein mundutan bizi garen onartu. Ba-
tzuentzat krisia etekinak murriztea edo
oporretara ez joatea da, besteentzat hipo-
teka ezin ordainduz ibiltzea eta azkeneko-
entzat goseak hiltzea.

Munduko marka berria

Aitor Aranburu

Munduko biztanleen 6tik batek ez du egunean

otordu bat egiten. Kontraesana badirudi ere

gehienak baserritarrak dira edo landa

eremuan bizi dira. Bitartean gure munduko

supermerkatuak janez lepo daude.
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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

Nafarroa ‘transgeniko-
rik gabeko eremu’ izen-
da dezaten eskatzen du
Ekologistak Martxan elkar-
teak, laborantza mota ho-
rien areagotzeaz kezkatu-
rik. 2008. urtean, Nafarro-
an, 5.150 Ha. arto transge-
niko landatu zituzten; pro-
portzioan, mota horretako
landaketa gehien dituzten
erkidegoetan hirugarrena
eta laugarrena zabalera ab-
solutuan. Aurten, Nafarroa-
ko Gobernuak baimena
eman du hango lurretan
aldaera berriekin esperi-
menta dezaten, eta ITG
Agricola enpresa publiko-
ak nekazariei aholkatzen
die zenbait aldaera trans-
geniko erabiltzeko.
www.ekolog i s takmar -
txan.org

Keniako Kogeloko gaz-
teek Greenpeaceko eguzki
belaunaldiarekin batera,
eguzki panelak ezarri di-
tuzte Kogeloko eskolan
eta AEBtako Barack Oba-
maren amonaren etxean,
Mama Sarah. Gazte ekolo-
gista hauek "pobrezia
energetikoa" eta klima al-
daketari ekin nahi diete.
www.greenepeace.es

LIBURUA
‘Un futuro sin petróleo’
Roberto Bermejo (Los li-
bros de la Catarata). Ho-
rren laburpena euskaraz,
ELA sindikatuaren Manu
Robles-Arangiz fundazioa-
ren web orrian dago:
http://www.mrafunda-
zioa.org/albisteak/roberto-
bermejoren-petrolioaren-
goi-muga-eta-horren-on-
dorio-sozioekonomikoak-
argitalpena.

JAKIN BEHARREKOAKAstizko kobazuloak (eta II)
Ekoturismo eta jasangarritasunaren eredu
Larraun bailaran (Nafarroa)
kokatzen den Mendukilo
koba jendeari irekitzeko
egin diren ekintzak aipa-
tzen dira artikulu honetan
(jarraipena):

Ebaluazio arkeologikoa
Egokitze lanak hasi aurre-
tik, Artzainzulo  deituriko
sarrerako gelan hainbat az-
terlan eta indusketa arkeo-
logiko egin ziren. Bertatik
ateratako ondorio nagusie-
na aurrehistorian koba mo-
menturen batean okupatuta
egon zela izan da. Gune
hau ibilbide turistikotik
kanpo geratzen da eta geo-
zuntzezko lamina batez eta
inguruko materialez estali
da. Honela etorkizunean
egin daitezkeen indusketa
arkeologikoetarako babes-
tua eta prest geratzen da. 

Kobazuloaren
argiztapena
Kobazuloan  bi argiztapen
mota ezarri dira: eszenikoa
eta larrialdietarakoa. Biak
ere automatizatuak daude
eta alga eta likenen hazkun-
dea ekiditeko pentsatuak
dira. 
● Argiztatze eszenikoa dina-
mikoa da eta denbora la-
burrez egoten dira piztuta.
Honek bisitariak argien
erritmoa jarraitzea behar-
tzen ditu argiak, denbora
baten ostean itzali egiten
baitira. Honek alga eta li-
kenen hazkundea ekiditen
du eta gainera jendearen
presentziak eragin deza-
keen desoreka klimatiko-
ak erregulatzen ditu. 

● Bideko edo larrialdiko ar-
giztapena oso intentsitate

txikikoa da eta beraz kon-
tsumo txikikoa ere bai. Ar-
giztapen honek irteerako
bidea markatzen du eta ar-
gindarra joatekotan, bate-
ria bati konektatuta dago-
enez gidariak 15 minutuko
denbora tartea du taldea
kobatik ateratzeko. 

Bisiten gestio
jasangarria
Mendukilo koban bisiten
gestio kontrolatu eta jasan-
garria egiten da, bisitari ko-
purua mugatzen delarik.
Horretarako oso garrantzi-
tsuak dira egiten diren az-
terketa klimatikoak, batez
ere kobako karbono dioxi-
doa eta tenperatura kontro-
latzeko. Orain arteko da-
tuek diotenez, bisitek ez
dute kobaren mikrokliman
eragin, bere kasa erregula-
tzen delarik. 

Lurpeko laborategia
Koban, jendeari ireki aurre-
tik eta ondoren ere, azter-
keta ugari egiten dira. Bes-
teak beste ondorengoak
ebaluaketa eta azterketak

egin izan dira:
● arkeologikoak
● hidrokimikoak
● klimatikoak
● erradioaktibitate naturala
● faunistikoak (xaguxarrak
eta troglobiosa edo kobe-
tako fauna)

● geoteknikoak (kobaren
segurtasuna bermatzeko)

Hauek guztiak kobaren
karga ahalmena neurtzeko
oso garrantzitsuak dira, ko-
ban turismoak izan dezake-
en inpaktua ahalik eta txi-
kien izateko. 

Ingurumen heziketa eta
sentsibilizazioa
Mendukilok turistez gain,
eskola-ume ugariren bisita
jasotzen du. Bertan sentsibi-
litatea eta kontzientzia piz-
tean oinarrituriko heziketa
programa garatzen da. Lur-
pean dagoenaren zati txiki
bat erakutsiz, gainerakoa
babestearen garrantzia azpi-
marratu nahi da. Izan ere
ezagutza da errespetuaren
oinarria. 

Arantxa Bodego

Mendukilo koba. Arg.: Jabier Les
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Euskara txukuntzen

Ez dira gutxi izango, zorioneko “A” itsatsi hori dela eta,
egin izan dizkiguten zuzenketak (gehiago edo gutxiago,
denoi!). Ikusi, bestela, propio sortu dugun elkarrizketa, bai-
na Goierriko edozein txokotan entzun genezakeena:

- Koxme, gauz bat esan behar diat!
- Bota, Julio, beldurrik gabe!
- Hi ez al daukek anai bat Madrilgo akademi baten, kla-
seren batzuk ematen?
- Bai, gizona! Baina han bakarrik ez dek aritzen! Bidai as-
ko egiten dizkik, probintziz probintzi ibiltzen dek umeei
irakasten, gure aita zanak erregalatutako makil beltza es-
kuan dola! 
- Dedio, Koxme, hori gizona, hori! Inbidi latza ematen zi-
dak!
- Hori bai, Julio, famili oneko umeei, e! Horregatik dik Ro-
txillek baino diru gehiago!
- Bai, mundu honetan alperkeri galanta donak ez dik be-
rehala dirurik egingo!
- Egi borobila, sozio, baina orain goaztek eliz ingurura,
horko izkin baten dagoen jatetxera, Hontz zuria izeneko-
ra, mokadutxoren bat egitera. Nire urdailak premi latza
zeukek! 
- Bai, idei ona, hirea! Aitzaki ona berriketan segitzeko!

Ez dakigu Julio eta Koxme Anai Handia jatetxetik ba-
po janda aterako ziren ala ez. Garbi dagoena zera da, el-
karrizketako hitz azpimarratuetan berezko “A” hori ondo
baino hobeto jan zutela!!!

Zu zeu ere alor horretan “jatuna” bazara, egin begiratua
ondorengo taulari:

1 Baina hitz elkarketako lehen osagai denean, arnas
erabili: arnas aparatua.
2 Azken adibideari erreparatuz gero, badira hitz gehiago er-
darazko –AJE atzizkitik euskal –AIA eman dutenak: bidaia,
pertsonaia, lengoaia, paisaia...

Ondorengo atzizkiek ere “A” berezkoa dute:
-(k)eria
Alferkeria, Astakeria, Harrokeria, Handikeria, Tontakeria.
-(t)eria
Gazteria, Gizateria, Langileria (langileak), Ikasleria (ikasle-
ak), Irakasleria (irakasleak).
-ezia
Ahulezia, Pobrezia, Malezia.
-Kuntza
Irakaskuntza, Hezkuntza, Aldakuntza.

Badira, bestalde, “A” hori berezkoa duten sei hitz eza-
gun (burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta
natura), baina izen elkarketan gal dezaketenak. Horiei –IA
bukaera dutenak gehitu behar dizkiegu (biologia, filoso-
fia, familia, eta abar). Nola gal dezaketen? Bada, honela:

EGOKIA DESEGOKIA
Hizkuntz proiektua
Hizkuntza proiektua
Hizkuntza-proiektua *Hizkuntz-proiektua
Kultur astea
Kultura astea
Kultura-astea *Kultur-astea
Famili arazoa
Familia arazoa
Familia-arazoa *Famili-arazoa

Baina, kontuz!

EGOKIA DESEGOKIA
Hezkuntza proiektua *Hezkuntz proiektua
Hezkuntza-proiektua *Hezkuntz-proiektua
Eskola porrota *Eskol porrota
Eskola-porrota *Eskol-porrota
Irakaskuntza sistema *Irakaskuntz sistema
Irakaskuntza-sistema *Irakaskuntz-sistema

‘A’ berezkoa (itsatsia, organikoa) Maizpide
euskaltegia

Koxme eta julio ‘Anaia Handia’ jatetxean majo edaten!

Beste botila bat 

ekar ezak, Xatur, 

okela hori mama 

gozoaz lagunduta 

edateko!

“A” berezkoa duten hainbat izen arrunt
Abantaila
Agentzia
Aisia
Aitona
Aitzakia
Akademia
Alegia
Amona
Anaia
Animalia
Antsia
Arbola
Arnasa1

Arroa (pisu neurria)

Ausardia
Axola
Aza
Balea
Baratza
Birjina
Botila

Burdina
Dardara
Denbora
Dotrina
Egia
Ekonomia
Eliza
Erregina
Erromeria
Eskola
Familia
Feria
Festa
Gauza
Gaztaina
Giltza
Gona
Grazia
Habia
Harea
Heriotza

Hizkuntza
Ideia
Ikastola
Imajina
Inbidia
Inportantzia
Itxura
Izkina
Justizia
Kaiola
Kartzela
Kontzientzia
Koroa
Kultura
Labana
Leihatila
Literatura
Lotsa
Lotura
Maila
Makila

Makina
Malezia
Meza
Natura
Neskatila
Okela
Ola
Ordena
Ostia
Panpina
Penitentzia
Pertsona
Pezeta
Politika
Polizia
Premia
Probintzia
Saltsa
Teila
Zalantza
Zuhurtzia
Erreportaia2

Hi, Julio, hau ez duk, inolaz ere,

penitentzia! Kar-kar!
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Azken aldi honetan lan
mundutik iristen zaizkigun
berriak ez dira batere bai-
korrak: kaleratze masiboak,
desenpleguaren hazkuntza,
erregulazio espedienteak,
etab. Egoera ekonomiko
ezkor honen aurrean eraba-
kiak hartzeko momentua
dela uste dute askok eta
garbi dago arazo honen au-
rrean norbere kontura en-
presa sortzea aukeratako
bat izan daitekeela. Emaku-
mezkoen artean, gizonez-
koek sorturiko enpresak
ugari badira ere, nabarmen
hazi da beren kontura lan
egiten dutenen kopurua.

Frogatua dago beraz
emakumeek ekimenerako
geroz eta joera  handiagoa
dutela eta beren kontura
lan egiteak hainbat abantai-
la ere ematen dizkiela (or-
dutegi malguagoak, kontzi-
liaziorako aukerak, garapen
pertsonala…).

Oro har ordea, ekintzai-
le batek jarduera bat mar-
txan jarri nahi duenean aur-
kitzen duen zailtasunik na-
barmenena, finantzazioa
edo diru iturria lortzean da-

tza. Honi aurre egiteko, ad-
ministrazio publiko desber-
dinek hainbat diru-laguntza
kudeatzen dituzten  progra-
mak jarri dituzte martxan.
Helburu bera dute denek:
emakumearen auto-enple-
gurako ekimena sustatzea
eta enpresari alorrean sar-
tzeko bidea erraztea.

Hauen artean aipamen
berezia merezi du Gipuzko-
ako Foru Aldundiak, ASPE-
GI-k eta Euskadiko Kutxak
elkarlanean martxan jarri
duten Emekin programak.
Programa honek enpresa
bat bere kontura sortzeko
ideia duten edozein adine-
tako emakumeei laguntzea
du helburu. Programaren
barnean eskaintzen diren
zerbitzuetatik garrantzitsue-
nak hauek lirateke: 
✔ Enpresa-jarrerei buruzko
tailerra. 

✔ Bideragarritsun proiek-
tuaren tutoretza.

✔ Finantzazioa lortzeko au-
kera (abala zenbait kasu-
tan).

✔ Enpresa martxan jarrita
urtebeteko aholkularitza.

✔ Lana eta familia batera-

garri egiteko neurriak. 
Zerbitzu guzti hauek,

Foru Aldundiak ekimenera-
ko homologatuak dituen
erakundeen bidez eskain-
tzen dira eta guztiz dohako-
ak dira. 

Lehen aipatutakoaren
harira, badira laguntza ho-
nez gain baste batzuk ere: 
✔ Eusko Jaurlaritzak ema-
ten duen 6.000 euroko la-
guntza, horretarako eska-
tutako baldintzak betetzen
badira. 

✔ Langabeziaren kapitaliza-
zioa. 

✔ Inem erakundeak es-
kaintzen dituen laguntzak
bai inbertsioen finantzake-
tarako baita maileguen
amortizazioan  laguntzeko
ere. 

✔ Sektorez-sektoreko la-
guntzak: (Artisautza,
proiektu berritzaileak…)

Dudarik gabe, norbera-
ren proiektuan sinestea,
etengabeko lana eta zorte
dosi apur bat beharrezkoak
badira ere, ongi etorriak
izango dira edonondik es-
kaintzen zaizkigun lagun-
tzak.

Idoia Oiarbide Nazabal 
Gertu Empresa
Aholkulariak eta

Abokatuak. 

Emekin: emakume eta enpresari AHOLKUA

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
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Erreportajea

A
ppiirriilleeaann  iinnaauugguurraattuu  zzuutteenn  aarrrriiaarraann--

ddaarrrreekk  IInnttxxaauurrppee  eellkkaarrtteeaa,,  bbaazzkkaall--

ttzzeekkoo  eeddoo  aaffaallttzzeekkoo  lleekkuu  ssooiillaa  bbaaiinnoo

ggeehhiiaaggoo  iizzaann  nnaahhii  dduueenn  eellkkaarrtteeaa..  AAuuzzooaa  bbeerr--

ppiizztteenn  hhaassii  nnaahhii  dduuttee  aarrrriiaarraannddaarrrreekk  eettaa  hhoo--

rrrreettaann  hhaasstteekkoo  bbiillgguunneeaa  bbeehhiinnttzzaatt  bbaadduuttee..

AArrrriiaarraannddaarr  eerrrrooaakk  ddiittuuzztteenn  ggaazztteeaakk  eerraakkaa--

rrrrii  ddiittuu  eellkkaarrtteeaakk..  KKiirrooll  eettaa  kkuullttuurr  eekkiinnttzzaakk

aannttoollaattuu  nnaahhiittuu  ddiizzuuttee..  II..  MMeennddiikkoo  DDuuaattllooiiaa

aannttoollaattuu  dduuttee  hhaasstteekkoo..  HHeemmeennddiikk  aauurrrreerraa,,

AArrrriiaarraanneenn  eettoorrkkiizzuunnaarrii  bbuurruuzz  hhaauussnnaarrttuu

nnaahhii  dduuttee..  

I. Mendiko duatloia izango da urriaren 3an

Arriaran, bizi nahi duen auzoa

Gurpil lanak,

alineazioa,

aluminiozko llantak

Filtroak, olioa,

engrasea

Frenu pastilak, tubo

eskapeak, bateriak

Harezko txorrotadak

MICHELIN zerbitzu ofiziala

EErrrroottaa  PPoolliiggoonnooaa    IIDDIIAAZZAABBAALLggoo  ssaarrrreerraann    ☎☎ 994433  1188  7722  5577

K. Nagusia 35   BEASAIN

☎ 943 88 77 58

Elosegi, 14   LAZKAO

☎ 943 88 72 79

Sta. Maria, 19   ORDIZIA

☎ 943 16 00 44

“Eguneroko ogia, ogi bereziak
eta pastel ezin hobeak”
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Intxaurpe elkartea, berritu
eta handitu egin dute arria-
randarrek. Bazkide gehiago
ditu orain, eta bazkaltzeko
eta afaltzeko leku hutsa bai-
no gehiago nahi izan nahi
du: auzoaren bihotza. Aitor
Mendizabal, Iñaki Aranbu-
ru, Goio eta Aitor Mujika el-
karteko bazkideak mahaia-
ren bueltan elkartu ditugu,
urriaren 3an jokatuko den I.
Mendiko Duatloia aitzaki
hartuta. 

Aitor Mendizabal, Elkar-
teko lehendakariak kokatu
digu Mendiko Duatloia
nondik datorren. “Intxaurpe
elkartea berritu eta handitu
egin dugu Arriaranen. Baz-
kari eta afaritarako leku hu-
tsa baino gehiago izan be-
har zuela eta, kirol eta kul-
tura taldeak sortu ziren, he-
rriari bizitasuna eman
nahian. Goio eta Aitor Muji-
ka, elkarteko bazkideak di-
ra eta eurak duatloietan ibil-
tzen direnez, mendi dua-
tloia antolatzea pentsatu ge-
nuen. Kultura taldea ere
sortzeko ahaleginetan ari
gara”.

Goio Mujikak gaineratu
duenez, “gu mendiko dua-
tloietan ibiltzen gara. Kan-
poko karreretara joaten ga-
ra. Korrika eta mendiko ko-
rrika saturatuta dagoenez,
zerbait ezberdina egitea
pentsatu genuen”.

Pentsatu eta egin. Lehe-
nengo edizioa prest dute
arriarandarrek. Jendeak on-
do erantzunez gero, aurrera
ere, bide horretatik jarrai-
tzeko asmoa dute.

Auzotarrek behintzat
ondo erantzun dute. Auzo-
lanean, ibilbidea txukundu
baitute. Iñaki Aranbururen
iritziz, “Inportantzia gehia-
go dauka, ibilbide hori hor
gelditzen dela. Aukera bat
gehiago sortzen da, gehien-
bat bizikletan ibiltzeko.
Mendiko korrikarako ere
bai”.

“Uda eta negu ibili lite-
ke. Lokatza gutxi egingo da.
Zenbait tokitara neguan ez
dago joaterik”, gaineratu du
Aitor Mujikak. 

Elkartearen garrantzia
Intxaurpe elkarteak dena
den, Mendiko Duatloia an-
tolatzearekin batera, baditu
beste asmo batzuk ere. “El-
kartearen helburua, elkartea
eta herria berzpiztea eta bi-
zi pixka bat ematea da. Ea
jendea zenbateraino anima-
tzen den egunean bertan
parte hartzeko”, dio Aitor
Mendizabalek. “Hasieratik
garbi geneukan: arriskua
badago elkarte gehienak di-
ren bezala, afariak eta baz-
kariak egiteko  izatea. He-
men, elkartearen handitzea
egin zen, jendea erakartze-
ko behar bat zegoelako,
pixkanaka husten eta hil-
tzen ari da auzoa delako.
Epe motzean ikusten ge-
nuen gainera, desagertzera
zoala auzoa eta aldi berean,
inplikazio maila bat sortu

nahi dugu horrelako ekin-
tzekin. Bi batzorde sortu di-
ra elkarte barruan, kiroleko-
ak eta kulturakoak. Horre-
kin, ilusioa pixka bat sortu
da eta inplikazioa ere bai,
bertako jendea berriz ere
bertara itzultzeko”, zehaztu
du Aranburuk. 

Eskaintza berri honekin,
Arriaranekin zerikusia du-
ten hainbat lagun hurbildu
dira elkartera. “Gehienak,
auzotik irtenda gaude. Mo-
mentu honetan, auzoan bi-
zitzen, 70 lagun inguru
egongo dira eta 70etik
%70a, jubilatua da. Horri
buelta eman nahian hasi gi-
nen, bai elkartea berritzen
eta batzordeak martxan jar-
tzen. 2005ean hasi ginen el-
kartearen berritzearekin.
Garai hartan, 73 bazkide
geunden eta 73 horietatik

39, 70 urteren bueltan zebil-
tzan. Auzotik irten den jen-
dea ez bada itzultzen, 10-15
urteko epean auzoa desa-
gertzera doa. Mugatuta
geunden leku aldetik. Bea-
saingo Udalarekin batera
eraikin berri hau egin zen
eta kanpora joandako jen-
dea berriro itzultzeko balio
izan du, eta elkarrekin ego-
teko aukera izan. Pauso ho-
ri eman da. 91-92 bazkidera
pasatu gara eta jende gazte
pilo bat itzuli da. Egin diren
bazkide berri horietako
gehienak bertakoen seme
edo alabak dira. Orain arte
harreman zuzenik izan ez
dutenak, baina erroak he-
men dituztenak. Alde horre-
tatik ondo. Inplikazioa ba-
koitzak, berak ikusten due-
na emango du. Ikusiko du-
gu. Ondo ateratzen baldin
bada, indarra hartuko dugu,
eta beste zerbait gehiago
ere egin daiteke. Ikastetxee-
tako umeekin ere kirolaren
inguruan zerbait egitea ere
pentsatuta dago. Umeentzat
ez dago hainbesteko arris-
kurik. Aukerak badaude eta
ikusiko dugu aurrera begira
zer ematen duen eta zenba-
teraino animatzen garen,

Elkartearen handitzea egin zen, jendea

erakartzeko behar bat zegoelako,

Arriaran, pixkanaka husten eta hiltzen 

ari zen auzoa zelako. 

Arriarango jaietako bazkaria frontoian.
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Auzoa berritu aipatu duzue. Zer behar du auzo ho-
nek? Zer eskatzen duzue?
Zer behar duen auzoak? Auzoak, egoerari buelta ema-
teko borondatea behar du, orain arte izan ez dena. Le-
hen esan dudan bezala, auzoetan, interesagatik edo in-
teresik egon ez delako, hustutzen ari dira ia denak. Ma-
tximenta, Astigarreta, Garin, Arriaran, eta Beasainmen-
din bertan, ez da inongo planik aurrera eraman. Herri-
tik aparte gelditzen diren auzo hauetara, herrian bertan
nahi ez ziren industrialdeak, zabortegiak eta gainontze-
koak ekarri dira. Arriaran, 300dik gora biztanle izatera
iritsi zen auzoa izan da. Kanpotar jende asko izan zen
bere garaian eta ez ziren errotu, transito lekuak izan di-
ra. 1965ean izan zuen biztanlerik gehien Arriraranek:
350 biztanletik gora. Baina gero, jende hori, pixkanaka,
Beasain, Ordizia edo Lazkao aldera joan da. Oraingo
arriskuetako bat ere hori ikusten dugu: etxeak egin eta
kanpotar jendea etorri eta besterik gabe herria bete.
Ikerketa sakonago bat egin behar da: zer nahi den eta
zer behar den, auzoek izan dituzten ohiturak eta izake-
rak mantenduz. 
Etxeren batzuk egiteko asmoa ere bada.
Bai, onartuta dago. 40 urtetik gora goaz gu eta garai
hartan ezin zen etxebizitzarik egin. Lehenagoko etxeak
daude bertan, etxe zaharrak, eta orain dela 15-20 urte
baimenik ez zen ezer eraikitzeko. Azkeneko arau sub-
sidiarioetan, 12na etxebizitzako bi etxe bloke egitea
onartu zuen. 24 etxebizitza guztira. Horrekin irtenbidea
emango zaiola eta berriz ere bizia sortuko dela Arriara-
nen? Ez dut uste, zerbitzu aldetik ere bultzada bat eman
behar baitzaio. Hasteko, gasik ere ez dago. Telefono li-
nea ere garai batekoa. Autobusa egunean behin etor-
tzen da, mutiko batekin. Alde horretatik hutsune de-
zente daude jendea erakartzeko. Ez da herri bat izango
balitz bezala, Mutilon gertatu den bezala. Mutilon, orain
10-15 urte nahiko hila ikusten zen. Gaurko egunean,
herri dotore bat jarri dute. Beste hainbeste, Zerainekin
eta Gaintzarekin. Herriak dira, udaletxeak dira; eta

Arriaran ez da udaletxea. Ez dago auzotarren esku. In-
plikazioa behar da eta norbaitek sinistea auzoek ere be-
re nortasuna badutela eta berriro horri buelta eman be-
har zaiola. Hori  ez da lortzen etxebizitzak bakarrik
eginda.
Plan osoago bat eskatzen duzue, beraz.
Bai. Ez da partxeo bat egin eta martxan jarri. Ikusi egin
beharko da, hitz asko egin beharko da, zer nahi dugun,
nola nahi dugun eta zenbateraino gauden prest bide
hori errazteko. Askotan, geure buruari bakarrik begira-
tzen diogu.  Guk ere errezena egin dugu. Ez zegoen
etxerik egiterik eta alde egin genuen. Orain dela 20 ur-
te hasi baginen plan honekin, guk ere beste zerbait egin
ahal izango genuen, orain arte egin ez duguna. Ikusi
beharko dugu zer nahi dugun eta pixkanaka hasi. Le-
hendabizi, Arriaran mantentzea nahi dugun ala ez. Ber-
din zaigun hiltzen uztea ala ez. Hori da erabaki beha-
rrekoa. Ikusten baldin badugu, buelta ematea merezi
duela, aukerak zeintzuk diren ikusi beharko dugu. Bes-
te edozein ekitaldi antolatzen den bezala, beste inpli-
kazio batekin, horren atzetik joan beharko gara. Baina
lehenengo galdera hori da: auzoa hiltzen utzi nahi du-
gu ala ez? Orain dela lau-bost urte elkartearen kontua-
rekin hasi ginenean ere horrekin hasi ginen. Hiltzeko
arriskua ikusten genuen.
Elkartearekin ez duzuela hiltzen utzi behar esan
nahi duzue?
Ez da elkartea bakarrik. Elkartea izango da auzo honen
bihotza, baina bihotzari jaten eman behar zaio. Biho-
tzari jaten ematen ez bazaio, geratu egiten da. Orain
ikusiko dugu. Behar hori sentiarazi behar diogu jende-
ari ekitaldi bidez-eta. Arriarana hurbilduz, hitz eginez…
Orain arte, jende batekin, urteetan, harremanik ere ez
zegoen kanpoan bizi ginelako. Orain hasi gara, ikusten
ez genuen jende horrekin berriz ere harremanak izaten.
Urte batzuetan lan hori egin beharko dugu eta denok
ados baldin bagaude beste pauso bat emateko, ikusiko
dugu nola egin. Zerbait egiteko asmotan gaude.

“Egoerari buelta emateko borondatea behar da”
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eta jendeak zenbateraino
behar hori ikusten duen.
Azken batean, desagertzera
zihoan egoera batetik, bizi-
berritze plan bat martxan
jartzera pasatu gara. Ilusioa
momentuan badago. Hasie-
rako ekitaldietan desgastea
ere handia izango da baina
emaitzak onak baldin badi-
ra aurrera egiteko asmoare-
kin”.

Horrelako auzoetan, el-
karte batek duen garrantzia
azpimarratu nahi izan dute
arriarandarrek. “Elkartea,
orain arte, apaizetxean
egon da. Herriko bilerak
egiten zen lokala elkarte
bihurtu zen 70eko hasieran.
Elkarte honetatik funtziona-
tu du Arriaranek, ez zegoen
bestelako bilgunerik. Ostatu
bat bazen, inguru horretan,
itxi zena, eta auzoa ezer ga-
be gelditu zen. Hemen hasi
zen herriko jendea biltzen.
Elkartea sortu zen eta elkar-
tearen inguruan egin dira
hemen egin diren gauza
apurrak. Auzolanean, zubia,
pilotalekua… egin diren
obra apurrak”, gaineratu du
Aranburuk.

Auzolanaren garrantzia
Arriarandarrek, beste gai
bati ere garrantzia handia
eman diete: auzolanari hain
zuzen ere. “Auzolanaren
kontzeptua berriz ere mar-
txan jarri nahi izan dugu.
Ikusten da gero eta gizarte
egoistagoa dela eta Euskal
Herrian bere garrantzia izan
du auzolanak. Era horretara

funtzionatu izan da baliabi-
de gutxiena zuen lekuetan.
Horietariko bat, Arriaran
izan da. Funtzionatzeko

modu polita dela iruditzen
zaigu, aportazioekin. Zure
zerbait bezala sentitzea da-
kar auzolanak, zure izerdia-

rekin egin baita. Inaugura-
zio ekitaldian azpimarratu
genuen puntuetako bat ho-
rixe izan zen. Ikusten da,
auzo txiki hauek beti izan
direla pixka bat baztertuta-
ko guneak. Horri buelta
emateko aukeretako bat,
edo ia-ia bakarra, jendearen
inplikazioa da. Hona ez da
inor etorriko halako inber-
tsioa egitera. Baztertuta
daude beste funtzio batzue-
tarako: urtegia egiteko, za-
bortegia egiteko, industrial-
deak egiteko… horretarako
daude utzita”.

Elkartea sortu zen eta elkartearen

inguruan egin dira hemen egin diren

gauza apurrak. 

Auzolanean, zubia, pilotalekua… 

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak
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Intxaurpe Elkarteak eta Tri-
goi, Goierriko Triatloi tal-
deak, elkarlanean antolatu
dute Arriarango I. Mendiko
duatloia. Euskadio Federa-
zioaren barruan sartuta, Gi-
puzkoako eta Euskadiko
txapelketak jokatuko dira,
proba bakarrera.

Guztia antolatuta dute
arriarandarrek. “Trigoi le-
hen ere ohituta dago karre-
rak antolatzen, eta bazeki-
ten zein pauso eman behar
ziren. Federazioan horrega-
tik lan errazteagatik sartu
gara. Irteera, helmugak, pa-
perak… berak egiten ditu,
erraztu egiten da”, dio Goio
Mujikak.

Hiru zati
Urriaren 3an izango da pro-
ba. Arratsaldeko 4etan, ko-
rrika aterako dira partehar-
tzaileak Arriarango plaza-
tik.  Irteera eta helmuga
bertan izango dira. 6 kilo-
metroko ibilbide bati itzuli
bat eman beharko diote le-
henengo kirolariek. Biga-
rren sektorean, mendi bizi-
kletaz, 10 km ko barrutian
2 itzuli burutu beharko di-
tuzte, 20 kilometro osatuz.
Duatloi proba korrika bu-
katuko dute, hiru kilometro
eginez. Probaren amaieran
txirrinduak garbitzeko zer-
bitzua eta dutxak egongo
dira. Partaide guztien arte-
an opariak zozketatuko di-
ra eta askaria antolatuko da
bertako elkartean.

Izen emateak, Euskadi-
ko Triatloi Federazioak ku-
deatuko ditu www.tria-
tloi.org webgunetik.  Fede-
ratuek 15 euro ordaindu
beharko dituzte eta federa-
tu gabeek, 20 euro. Parte-
hartzaile kopurua mugatu
egin dute antolatzaileek:
gehienez ere, 100 partehar-
tzaile. Webguneak behin-
tzat harrera ona izan du eta
egunero 100 bisita izaten
ditu webguneak. “Azken

egunotan mugimendua
ikusten da Arriaranen ere.
Jendea badator ibilbidea
ikustera. Interesa piztu du
probak”.

Sari ugari
Goio eta Aitor Mujika, men-
diko duatloietan ibiltzen di-
ren kirolariak dira. Beraiei
gustatuko litzaieken modu-
ko proba antolatzen saiatu
dira. Besteak beste, sari
ugari prestatu dituzte. Le-
henengo hamar sailkatuen-
tzat, emakumezko zein gi-
zonezkoentzat, garaikurra
eta dirua izango da. Junior,
sub 23, beterano eta talde-
ek ere bai.

Lasterketa bukatzen du-
ten partaide guztientzat
poltsa. Horretaz aparte,
zozketak ere izango dira:
Razesa kuadroa BTT karbo-
nozkoa,  4 bazkari (bi per-
tsonantzat), 4 asteburu lan-
detxean (bi pertsonantzat),
txuletak, arkumea, oilasko-
ak...

Herrikoiei deia
Arriarango probak Euskadi-
ko eta Gipuzkoak txapelke-
ten izendapena badarama
ere, normalean txapelkete-
tan parte hartzen ez duten

horiek animatu nahi dituzte
arriarandarrek. Probatu eta
parte hartu dezatela. “Men-
diko duatloirik ez dago in-
guruan. Amasan bat bada-
go, baina oso herrikoia da.
Orduñan ere badago, baina
beste formato bat dauka,
korrikan eta bizikletan. Fe-
derazioak antolatzen ditue-
nak, korrikan bukatzen di-
ra. Ibilbidea zaila ez da,
gainean egiten duzu eta.
Aldapatxoak badaude eta
jendeak esaten du nahiko
gogorra dela. Baina duatloi
probak, gogorragoak ere
badaude. Hemen ez dago
Nafarroan eta bezala, ibilbi-
de laua jartzerik”, dio Goio
Mujikak. “Jendeak uste du
mendikoa izateagatik gogo-
rra dela baina ez da horre-
la. Mountain biken jende
asko ibiltzen da. Trabesiak
antolatu eta jende asko joa-
ten da. Horiek askoz ere
gogorragoak dira. Gogorra
zela zabaldu zen, baina
etortzen ari den jendeak,
hain gogorra ez zela esaten
du. Animatu jendea, etorri
eta ikusteko”, gaineratu du
Aitor Mujikak.

Data aldetik begiratuta,
egokia dela uste dute arria-
randarrek. “Lurra lehorrena

ere orain dago. Eta larrak
ere indar gutxiago izaten
du”, diote.

Auzolanean
Ibilbidea auzolenean txu-
kundu eta prestatu dute.
Pozik daude emaitzarekin.
“Orain dela bi hilabete ibil-
bidea ikusi eta ezinezkoa
zela zirudien. Bilboko jen-
de bat etorri zen ibilbidea
probatzera eta atzera egin
zuten. Auzolanean, elkarte
atzealdea, pilotaleku ingu-
rua… txukundu ziren. Jen-
deak erantzun egin zuen
eta duatloierako ere auzo-
lan deialdia egitea pentsatu
genuen. Jendea elkartu
zen. Ibilbideko zati batzue-
tan, oinez, justu-justu pasa-
tzen zen. Garbitu eta oso
txukuna gelditu da. Ikuste-
ak ere poza ematen du.
Erabili ere ez zen egiten bi-
dea zen zati batean. Otea,
larrak… itxita zegoen. Jabe-
ekin hizketan aritu eta ara-
zorik ez zegoela, eta denok
gustura. Mantentzeko as-
moa daukagu. Negurako
ere ondo dago txirrinduan
ibiltzeko. Todounoa bota-
tzen aritu gara… neguan
ere ez da lokatza askorik
izango”. 

Urriak 3: I. Mendiko duatloia

Ibilbidea auzolenean txukundu eta prestatu dute. 
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Fredi Pelaez musikaria:

“Jazza jotzetik 
ezin da bizi, 
gustatzen 
zaigulako 
egiten dugu”
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Fredi Pelaezek 34 urte ditu.
Musika odolean daramala
esan daiteke. Pelaeztarra
da. Alberto Pelaez zenaren
semea; Eganeko Pelaezta-
rren iloba. Era batera edo
bestera, txikitatik bizi izan
du musika lazkaotarrak.
“Gogoratzen naiz txikitan
aitarekin joaten nintzela
festa askotara. Udan, opo-
rretan nengoenean, beraie-
kin joaten nintzen, pozik,
festarik festa. Arrano Beltza
1980an sortu bazen, ni 6 ur-
terekin, aitarekin joaten
nintzen”.

Musika ikasten hasi eta
pixkanaka musikaren bar-
neratzen joan da. “16 urte-
rekin, aitarekin eta, Arrano
Beltzan baxu jolea izan zen
Iñigo Apaolazarekin, ez-

kontza batzuetan jotzen ha-
si ginen, erromeria txiki ba-
tzuk… Urteetan aritu nin-
tzen aitarekin jotzen. Tekla-
tua, eskusoinua jotzen ni-
tuen. Hori bide bat izan
da”, dio Fredik.

Gaur egun musikaren
erregistro ezberdinetan da-
bil. Piano Jazz karrera egi-
na dauka. Musika Eskolako
irakasle, Drindotsekin erro-
merietan jotzen du, jazz tal-
dea du, musika estudioa
sortzen ari da... Fredi Pela-
ezen orain arteko musika
ibilbidea errepasatuko du-
gu hurrengo lerroetan.
Musika betidanik bizi
izan duzu, era batera edo
bestera. Musika ibilbide-

Udan, oporretan

nengoenean,  

6 urterekin,

aitarekin,  Arrano

Beltzekoekin joaten

nintzen, pozik,

festarik festa. Hammond organo jolea
Gutxi dira Euskal Herrian, hammond organoa jotzen dutenak. Horietako bat, Fredi Pela-
ez lazkaotarra da. “Hori bai, pedalarekin animatu den bakarra, ni naiz”. Autodidakta da
Pelaez. “Kontserbatorioan aukera izan nuen organo klasikoko irakasle bat izateko. Lore-
to Imazekin aritu nintzen, batez ere, pedal teknika ikasteko”.

Eskuekin batera, bi oinak ere erabiltzen ditu doinua ateratzeko. “Forma onean egon
behar da. Leher eginda bukatzen dut kontzertuetan”, adierazi du lazkaotarrak. Gutxi eza-
gutzen den instrumentua da. “Jotzen ere jende gutxik daki. Gaur egun zortea daukagu in-
ternetarekin. You Tubeko bideoak ikusten aritzen naiz, elizako organista askok bideoak
jartzen baitituzte. Hammond zaleontzat izugarrizko eskola da”. 

Musika tresna berezia da hammond-a. “Amerikan protestanteak dira asko. Erlijio pro-
testante asko daude. Katolikoek baino diru gutxiago daukate. Eliza katolikoetan, tuboz-
ko organoa egon da baina dirutza handia balio dute. Horrelako organo batek, gaur egun,
100 milioi pezeta balio dezake. Hammondek pentsatu zuen, ekonomikoki bideragarria
izan zitekeen zerbait egin behar zela, erlijio guztientzat. 1935ean egin zen lehenengo
hammonda. Nirea, 1963koa da”, azpimarratu du Pelaezek. “Elektromagnetikoa da. Alta-
boza dago, danborra eta bi tronpeta, bueltaka dabiltzanak. Doinua altaboz batetik atera-
tzen da eta bi tronpetak bueltaka dabiltzanez, doinua zabaltzen da”, gaineratu du. Ins-
trumentu delikatua da eta kontzertuetarako alokatu egiten dute hammonda. 

Pelaezek bere hammonda dauka, Pottoko estudioan. Erosteko “Odisea izaten da.
Hammonda alokatzen didana laguna dut eta bere bidez lortu nuen. Frantzia Iparraldetik,
Normandia aldetik ekarri zidaten”, zehaztu du.
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ari serio heltzea noiz era-
baki zenuen?
Hori nahiko gauza xelebrea
izaten da mundu honetan.
Gauza guztiak nahasten di-
ra nire kasuan. Batetik,
erromeria giroa, festeta,
musika jotzen ibiltzen den
modu hori. Bestetik, akade-
mikoki formatzen joatea da-
go, ikasten. Garai batean,
festetan jotzen zuten musi-
kari asko, autodidaktak iza-
ten ziren. Nire aita eta osa-
bak-eta, nahiko autodidak-
tak izan ziren. Ni behintzat
ikasten nenbilen. Baina ez
nintzen oso konstantea. Ez
ona eta ez txarra, baina in-
konstantea. Hasi eta utzi
egiten nuen. Boladaka.
Gauza batzuk ikastea kosta
egiten zitzaidan eta hasi eta
utzi ibili nintzen. 

Jazzaren mundua gusta-
tu egiten zitzaidan betida-
nik. Bluesa ere bai… beste
gauza bat ere bai: ez dakit
zergatik, txikikatik, instru-
mentu bat neukan buruan
sartuta: hammond organoa.
Pianotik pixka bat aldendu
egiten da. Ezberdina da.
Doinu aldetik, instrumentua
bera… diskoak entzuten ni-
tuen eta aitari galdetzen
nion ea zein instrumentu
ote zen. Hammonda zela
esan zidan. Gustatu egiten
zitzaidan. Instrumentu hori
entzunez, pixkanaka ham-
mondakin zeuden beste
disko batzuk entzuten hasi
nintzen. Jazzeko diskoak
entzuten hasi nintzen. Pix-
kanaka mundu horretan

sartzen zara. Ibilbide horre-
tan, halako batean, jazz ge-
neroa edo estiloa ondo ika-
si nahi nuela erabaki nuen.
Donostian, Jazzle izeneko
eskola bat zegoen, Iñaki
Salvadorrek zuzentzen zue-
na. Han ikasten hasi nin-
tzen. Erromerietan jotzen,
klasikoa ikasten eta niretzat
berria zen eta liluratzen nin-
duen jeneroa ikasten ari
nintzen. Urteak eraman ni-
tuen horrela. Halako bate-
an, hango maisu batek esan
zidan, zergatik ez nintzen
Musikenera joaten, jazzeko
goi maila jarri zutela eta.

Ahaleginduko nintzela eta
Musikenen sartu nintzen.
Karrera egin nuen. Hori
izan da ibilbidea. “Mertze-
nario” bezala ibiltzea ere to-
katu zait. Alegia, beste artis-
ta batzuentzako grabatzera
edo jotzera joan. 

Ibilbide horretan, rock &
rolla egiteko gogoa eduki
nuenean, Beasainen eduki
genuen talde bat, Sin Red. 
Denetik pixka bat egiten
duzu beraz. Musikatik bi-

zi al liteke? Eskolak ema-
tea beharrezkoa al da
musikatik bizitzeko?
Eskolan ondo pasatzen dut
ikasle askorekin baina zu-
kutu egin  du. Indar asko
kentzen dizu.

Nik eduki nuen garai
bat, 20 bat urte neuzkala,
ez nekiela oso ondo zer
egin. Beti erromerietan jo-
tzen ibiltzea ez zen gehien
gustatzen zitzaidana. Jazza
ikasten hasi aurretik, musi-
ka uzteko ahalegina egin
nuen. Baina hilabete bat
iraun nuen. Ondo edo gaiz-
ki, biziko gara. Ni musikaria

naiz, onerako eta txarrera-
ko. Momentu horretan esan
nuen, musika da nirea.
Hainbeste gauza eginda,
denbora nondik atera-
tzen duzu?
Ez da jotzea bakarrik. Ba-
koitza bere instrumentuare-
kin egon behar da. Manten-
du egin behar da. Edozer
dela eta, bolada batean ezin
baduzu mantendu… Goi
mailako kirolariek forma
mantentzeko entrenamen-

dua egin behar du. Musika-
ri batek hori galtzen badu,
behera joaten da. Batez ere,
burua. Askotan ezin izaten
da mantendu baina gero
nabaritu egiten da, asko
gainera.
Jazzak mundu berri bat
ireki al dizu?
Goierrin, Lazkaon, jazzare-
kin konesio hori sentitzen
duzun pertsona bakarra edo
bakarranetakoa zarenean,
eta kanpoko inguruarekin
kontaktu handirik ez baldin
badaukazu, desertuan beza-
la geratzen zara. Jazza gus-
tatu bai, baina inoiz ez du-
zu pentsatzen ezer egiteko
modurik izango duzunik.
Horrek barrera bat sortzen
du. Egia esan, Musikeneko
aukera hau, ez da ikasteko
bakarrik izan. Ikastekoa,
noski, oso ona izan da. Oso
irakasle onak izan ditugu,
bai hemengoak, bai kanpo-
koak. Baina niretzat izan
dudan aukerarik onena, de-
sertu guztietakoak elkartu
garela. Bilbokoa, Iruñea-
koa, Zumaiakoa… punta
banatako jazz-zaleak elkar-
tu gara. Guretzat berehaldi-
ko aukera izan da. Taldeak
sortu ditugu, proiektu ez-
berdinak. Jazzaren hizkun-
tzan gustura sentitzen gare-
nak hortxe gabiltza gure
musika egiten, gure sentsa-
zioak adierazten. Konposi-
zioak egitetik aparte, bakar-
saioak edo soloak egiten di-
ra, inprobisazioak egiten di-
ra. Esan nahi duzuna esate-
ko aukera duzu.

Jazza ikasten hasi aurretik, musika

uzteko ahalegina egin nuen. Baina

hilabete iraun nuen. Ondo edo gaizki,

biziko gara. Ni musikaria naiz, 

onerako eta txarrerako.
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Udan jazzaldiak izaten di-
ra. Hortik aparte, jazzak
ba al du lekurik?
Zaila da, dagoen kulturaga-
tik. Ez dut esango ez dago-
enik kulturarik. Dagoen
kulturagatik, jenero hau za-
baltzea ez da erraza. Trikiti-
xa zabaltzea oso erraza da.
Jazza zabaltzea oso zaila da.
Baina ez hau bakarrik. Kon-
tzertu klasikoak zabaltzea
ere zaila da. Hori da, dago-
en kulturagatik. Jendea ez
dago oso prest, según ze
kontzertutara joateko. Plaza
batean jarriz gero, bueno.
Baina areto batera joatea…
Merkantilismoak ere egiten
du. Ezaguna den gauza ba-
tera, jendea errazago joaten
da. Ezezaguna den gauza
batera gutxiago. 

Aurtengoak grazia egin
dit. Guk, urteak daramazki-
gu jazzaldietan jotzen. Bos-
garren edo seigarren urtea
izan da aurtengoa. Baina
gertuko jendea aurten kon-
turatu da. Kuriosoa da. Zer-
gatik, galdetzen duzu. Aur-
ten propaganda gehixeago
egon delako, disko bat ate-
ra dugulako, komunikabi-
deetan gehiago azaldu ga-
relako. Komunikabideetan
azaldu denez, herrikoren
bat ikustera joan da, zabal-
du egin da… Kalean jende-
ak gelditu egiten zaitu… Ni-

retzat urteroko gauza bat
izan da. 

Baina noski, musika hau
zabaltzea zaila da. Zaila da
Kultur Etxeetan proposa-
men hauek saltzea. Leku
batzuetan beste batzuetan
baino gehiago. Baina kultu-
ra arazo bat da. Besterik ez
da. Nik ikusten dut, lekua-
ren arabera dela, nahiz eta
herri kaskarragoak izan, oso
ohituta daude edozein mo-
tatako kontzertuak erama-
ten. Kultur zinegotzi edo
teknikari batzuk behintzat,
kontzientzia bat dute, dene-
tik programatu litekeela.
Beste leku batzuetan ez da-
go kontzientzia hori. Gauza
kultural bat da. Ez da beha-
rrezkoa ikusten eta kitto. 

Jazza jotzeko gure auke-
rak dira, jazz jaialdiak edo
klub txikiak. Hor oso gustu-
ra sentitzen gara. Gertuko
zerbait da. Eszenatoki handi
batean jotzea polita da. Bai-
na jendea hurbil daukazu-
nean sentitzen duzun xar-
ma ez da sentitzen eszena-
toki handi batean. Hortik
kanpo, kultur etxeetan jo li-
teke, antzokietan… baina
merkatu hori zaila da.

Askotan kontzertuak an-
tolatzen dira baina gero
propaganda gutxi egiten
zaie. Marketing egokia be-
har da.

Donostian jotzen omen
duzue gehiena. Euskal
Herritik kanpora atera-
tzen al zarete?
Talde bezala, Kantabriara
joan gara, Gasteizera… ez
gara asko atera. Madrid,
Bartzelona eta Valentziara
joan nahi dugu diskoaren
aurkezpenarekin.

Espainiako jazzaldietan
egon nahi dugu. Hammon-
dakin jotzen dugunez, nahi-
ko astuna da. Hammonda
lortu beharra dago. Alokatu
egin behar da, furgoneta
ere bai… Ez da erraza. Dis-
koaren kontuarekin egin
nahi dugu zerbait. Gure as-
moa da Espania mailan
dauden jaialdietan jotzea. 

Jazza jotzetik ezin zara
bizi, gustatzen zaigulako
egiten dugu.
Dantza eginarazi nahi
omen diezue entzuleei.
Hori da gure slogana. Buru-
tik oinetara doan musika.
Jazzaz esaten da, ez dakit
zergatik, musika intelektua-
la dela, entzuteko musika
dela, gustatu behar zaizula
entzuteko… Beste aldetik,
funky musika dago, dantza
egiteko musika. Gu, bi

mundu horien tartean gau-
de. Dantzarako balio duten
abesti batzuk egiten ditugu,
baina jazzetik urrundu ga-
be. Melodiak, estrukturak,
abestiak egiteko modua
jazz estandarrean oinarrituta
dago. 
Jendea jazzarekin dan-
tzan jartzea erraza al da?
Edo errazagoa da erro-
merietan jendea dantzan
jartzea?
Erromerietan ez daukazu
gauza handirik egin behar
jendea dantzan jartzeko.
Normalean, jazzeko gure
kontzertuetan, jendea eseri-
ta egoten da. Beti egoten da
norbait burua mugitzen
duena. Baina gure asmoa ez
da dantzan jartzea, baizik
eta, erritmoa eta dantzarako
gogoa transmititzea. 
Erromerietan jendeak
gaur egun ez duela dan-
tzarik egiten esaten da.
Kostatzen da bai. Tokiaren
arabera da. Alkoholaren
arabera ere bai. Ordu bate-
tik aurrera, oso erraza da.
Jendea ondo bustita doa.
Orduan, zaila, gelditzea iza-
ten da. Batzutan, ezin buka-
tu ibiltzen gara.
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2006. urtearen bukaeran sortu zen Organiks taldea, Dy-
namic Trio (Juanma Urriza, Fredi  Pelaez eta Mikel Ro-
mero) taldeari bi saxofoi gehituta (Julen Izarra eta Jose
Gallardo). 2006tik aurrera, areto eta eszenatoki askotan
jotzeaz gain, Donostia eta Gasteizko jazzaldietan ere aritu
izan dira. 2009ko apirilean, euren lehen grabazioa egin
zuten. “Jazza egiten dugu, baina oinak mugitzea atsegin
dugula ahaztu gabe, musikak gu dantzan jartzea gustatzen
zaigu, horregatik, gure kantetan swing-a dago, noski, bai-
na funky-ak, groove-ak, latinak... ere bere lekua hartzen
dute. Gure musika oinetara zuzendua dago... burua ahaz-
tu gabe”.

Organiks

Musikenen desertu 

guztietako 

jazz-zaleak elkartu gara.
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Beasaingo Katea auzoko industrial-
dean, estudioa eraikitzen ari da pix-
kanaka-pixkanaka Fredi Pelaez. Ai-
tak deitzen zion eran, ‘Pottoko’ izena
jarri dio bere txokoari. Estudioaz
gain, entseiu lekua ere izango da Po-
ttoko. 

“Musika estudioa, nire beste pa-
sio bat da. Musikarekin batera, beti
gustatu izan zait, familiatik etorriko
zait hori ere, nire aita ere ibiltzen zen
altabozekin eta… Asko gustatu izan
zait hori ere. Urteak dira zuzeneko
doinua egin eta grabatzen hasi nin-
tzela, medio gutxirekin. Pixkanaka-
pixkanaka mundu horretan sartzen
zara… Horretan esan dezaket, auto-
didakta naizela honetan. 2 urtetan
Juanan Ros goierritarrarekin egon
naiz estudio batean eta harekin ikas-
teko aukera izan nuen. Etengabeko
formakuntza da. Orain arte ez dut le-
ku bat eduki lan horiek behar bezala
egiteko. Txoko bat prestatzen ari
naiz nire gauzetarako. Gustura nago.
Etxean behintzat ez dut hotsik atera-
ko. Hammonda ere bertan daukat.
Pianoa ere han jarriko dut. Estudioaz
gain, entsaioetarako lekua ere izango
da. Pixkanaka egokitzen ari naiz. Az-
kenean nahiko obra handia izan da,
hasieran uste baino gehiago”, dio Pe-
laezek.

Estrenatu dute dagoeneko estu-
dioa. Lazkaoko gazte talde baten dis-
koa grabatzearekin batera, Organiks
taldearen lehenengo diskoa, apirile-
an bertan grabatu zuten. “Oraindik
nahiko modu probisionalean. Pixka-
naka gauzatxoak egiten ari naiz. Ez
dut horretara bakarrik dedikatu nahi.
Asko gustatzen zait baina ez ninduke
beteko estudioko lanak bakarrik.
Oso gogorra da, oso neketsua. Oso
polita, baina horretan bakarrik ari-
tzea oso-oso neketsua da”, zehaztu
du lazkaotarrak.

Zuzenean grabatzeko estudioa
Estudio berezia da Pottoko. “Musika-
riontzat beti egon da arazo bat: non
grabatu. Dena, beti bezala, diruaga-
tik. Arazoa beti dirua da. Jenero ba-

tzuk, edozein estudio txikitan egin
dezakezu. Musika mota asko banaka
grabatzen da. Baina jazza, denok ba-
tera jotzen grabatzen da. Baldintza
hori betetzen duten estudio oso-oso
gutxi daude eta daudenetan aurre-
kontu handia behar izaten da. Horri
gehitzen baldin badiozu, jazz taldee-
tan isats-pianoa behar dela, edo gure
kasuan hammond organo bat… estu-
dio handietan ez daude eta alokatu
egin behar dira. Oso garestiak dira.
Ondorioz, jazzean dabilen musikaria
ez da animatzen grabatzera. Eta lasti-
ma da. Edozein punk, heavy, rock,
ska…talde elkartu eta urtebetean ba-
daukate beraien maketa. Benetan
musikari handiak direnek, zerbait
esateko daukan jendeak ez dauka
modurik grabatzeko, arazoa, dirua
delako. Ni zaku horretan sartzen nin-
tzen. Hausnarketak eginez, nire txo-
koa eduki eta etengabe produzitzen
egotea nahi nuela pentsatu nuen.

Bueltak emanez, istorio honetan sar-
tu nintzen. Estudioa taldeak zuzene-
an grabatzeko dago prestatuta. Jazza-
ren munduan dabilen jendeak auke-
ra izango du. Estudioarekin jazza edo
musika klasikoa grabatu nahi dut. Es-
tudioa, pianoarekin eta hammonda-
rekin aurkitzea zaila da. Piano bat
edukitzeak bakarrik musikaria eraka-
rri egingo du”.

Lan txikiak egiten ari da dagoe-
neko eta hainbat proiektu baditu es-
kuartean. “Zabaltzen ari da estudioa
egiten ari naizela eta jendea ari zait
deika. Orain dela gutxi, Ruper Ordo-
rikarekin grabatu dut. Azkeneko dis-
kak New Yorken grabatzen ditu han-
go musikariekin, baina hammonda
sartu gabe zegoela eta niri eskatu zi-
dan sartzeko. Horrelako jendea zure-
gana etortzeak, ikutu egiten zaitu.
Sartu berria sentitzen zara eta jende
bat deika hasten zaizu. Polita da,
oso-oso polita”.

‘Pottoko’ estudioa

☎☎ 943 80 10 66   Intxausti eremua, 14G-14H nabeak ZEGAMA
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Bixente Aranburu, duela 60 urteko Ordiziako txirrindulari probaren irabazlea:

“Orduan ibilbide txikiagoak izaten
ziren baina karreterak ere halakoak!” 

Garai batean...

A
uurrtteenn  bbeettee  ddiirraa  6600  uurrttee,,  BBiixxeennttee

AArraannbbuurruukk  OOrrddiizziiaakkoo  kkllaassiikkaa

iirraabbaazzii  zzuueellaa..  11994499aa  zzeenn  eettaa  2200  uurrttee

zziittuueenn..  BBaahhaammoonntteesseenn  ggaarraaiikkoo  ttxxiirrrriinndduullaarriiaa

ddaa  BBiixxeennttee  AArraannbbuurruu  ‘‘SSaannttaa  LLuuttxxii’’..

PPrrooffeessiioonnaalleettaann  aarriittuu  zzeenn,,  hhoorrii  bbaaii,,  ggaauurr

eegguunnggoo  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaarreekkiinn  eezz  zzuueenn  bbaatteerree

zzeerriikkuussiirriikk..  11994400--5500eekkoo  hhaammaarrkkeeddaattaakkoo

ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaarreenn  lleekkuukkoo  iizzaann  zzeenn

AArraannbbuurruu..  8800  uurrtteerreekkiinn,,  oorraaiinnddiikk  ttxxiirrrriinndduuaa

hhaarrttzzeenn  dduu  ttaarrtteekkaa..  HHaannkkaa  eettaa  bbuurruu  oonnaakk

ddiittuu,,  OOrrmmaaiizztteeggiinn  jjaaiioo,,  SSaannttaa  LLuuttzziinn  hhaazzii  eettaa

BBeeaassaaiinneenn  bbiizzii  ddeenn  ttxxiirrrriinndduullaarrii  oohhiiaakk..

1947an, 18 urterekin ha-
si zen txirrindularitzan, “ka-
rrera txikiak egiten. Lanera
Zumarragara joaten nintzen
Ezkiotik. Eguenero, 10-15
kilometro egiten nituen.
Han bertakoak gutxi ibil-
tzen ziren eta denei irabaz-
ten nien. Horrela hasi nin-
tzen. Azpeitira joan nintzen
karrera bat korritzera. Han
bi anai oso onak ziren.
Haiek minutu bat kendu
behar ziguten. Kilometro
gutxi ziren. Hango anai ba-
tek pintxatu egin zuen eta
erretiratu egin zen. Nik bes-
te anaiarekin ihes egin
nuen eta Loiolan buelta
hartu genuenean, kilometro
bat falta nituen eta biok el-
karrekin ginen. Kilometro

batean 47 segundu kendu
zizkidan. Baina saria jaso
nuen”.

Bizikleta berria
Lanean aurreratutakoare-
kin, bizikleta berria erosi
eta serio heldu zion txirrin-
dularitzari. “Zumarragan lan
egiten nuen eta txanpon
batzuk aurreratu nituenean,
auzoko batek, Eibarren
GAC-en ezagun bat zeukala
eta GAC bat erosi nuen.
1.250 pezeta ordaindu ni-
tuen. Bizikleta berria erosi
aurretik, karrera batzuk ko-
rritu nituen baina harrezke-
ro, tope. Gero, soldaduskan
17 hilabete pasatu nituen
eta han ez nuen korritzerik
izan. Harek asko atzeratu
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ninduen. Ia bi denboraldi
korritu gabe egon nintzen”,
gogoratzen du.

Burdinezko bizikleta
zen GAC hura. “Aluminiorik
ez zen, dena, burnia. Orain-
go bizikletek 6 kilo inguru
pisatzen badute, nireak, 11
kilo pisatuko zituen”.

Profesioneletara
Afizionatuetan zebilela ira-
bazi zuen duela 60 urte, Or-
diziako lasterketa. Profesio-
naletan ere aritu zen. Añor-
gako Cementos Rezola izan

zuen profesionaletako lehe-
nengo taldea. “Afizionatue-
tan ez ziguten dirua kobra-
tzen uzten. Bale bat ematen
ziguten eta dendetan zer-
bait hartzeko aukera izaten
genuen. Toki batzuetan di-
rua ematen ziguten baina
ematerik ez zeukaten. Idia-
zabalen karrera bat korritu
genuen eta dirua eman zi-
guten. Dirua kobratzen iku-
si gintuzten eta hurrengo
karrera, profesionaletan
egingo nuela esan ziguten.
21 urtekin pasatu ginen
profesionaletara. Batera eta
bestera ibiltzen ginen”.

Lanean zortzi ordu egin
eta entrenatzera joaten zen.

“Lanetik 5etan edo 5,30etan
ateratzen nintzen eta etxera
zuzenean etorri beharrean,
Zumarragatik, Azkoititik,
askotan Tolosatik bueltan
etortzen nintzen etxera. La-
runbatean ere lan egiten
zen eta karrerak, igande
goizean izaten ziren. Vuelta
España korritzera joateko
hartu nituen hiru hilabete.
Gainontzean, lanik ez nuen
utzi. Zumarragan pasatu ni-
tuen zortzi urte eta beste bi
urte Orbegozon. Gero, bi
anaien artean, kamioia ero-

si eta garraioan ibili ginen
jubilatu arte”.

Bahamontes, Loroño...
horien artean ibiltzen zen
Aranburu ere. “Bahamonte-
sekin asko korritu nuen.
Loroñorekin ere bai. Baha-
montesekin oso ondo kon-
pontzen nintzen. Donos-
tian, belodromoa, egurrez-
koa zen. Poblet katalana
ekartzen zuten. Bahamon-
tes Vuelta España irabazita
zegoelako ere bai. Santiago
egunean Donostian korritu
zuten. Hurrengo egunean,
Villabonan zen karrerea.
Pistako bizikleta bakarrrik
ekarri zuen. Irtetzeagatik
bakarrik, 15.000 pezeta eta

Bahamontesekin asko korritu nuen.

Loroñorekin ere bai. Bahamontesekin oso

ondo konpontzen nintzen. 

Bixente Aranburu: 
“Txorkatila eta kaderako hezurra normalean,

markatuta izaten nituen. Alde batera edo beste erortzen
ginen, generalean, zeharka izaten zen erorketa.

Urte guztian, sendatu gabe”.
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bizikleta berria eman zio-
ten. Hemen nonbaiten ata-
katu zuen, eta ni bere gur-
pilera. Mandubia suabe-
suabe igoko genuela esan
zidan. Haren suabe-suabea!
Mandubia igo genuen. Az-
peitira jaitsi, Bidani igo, Vi-
llabona, Andazarrate… Jais-
ten ikaragarri txarra zen,
beldurtia. Igotzen artistea
zen! Laugarren egin nuen
Villabonan eta harek bosga-
rren”

Hamar bat urte egin zi-
tuen txirrindularitzan. “Di-
rua gastatu egiten genuen
eta ez zegoen zer eginik.
Lanerako jarri nintzen”, dio
Aranburuk. 

Vuelta España
Inguruko karrerarik gehie-
netan parte hartu zuen.
Vuelta Españara adibidez,
Vasconavarro selekzioare-
kin joaten ziren. Urte bate-
an gertatutakoa gogoratzen
du Aranburuk: “Vasconava-
rro selekzioarekin atera gi-
nen, hiru gipuzkoar eta hiru
nafar. Zuzendariak bertan
beheran utzi gintuen eta
bueltan denok etxera. Hori-

xe izan zen gure Vuelta Es-
paña. Lehendabiziko, ez
eramateko materialik, Bil-
baon emango zigutela de-
na. Ailegatu ginen haruntza.
Langarikaren denda zen.
Materialik iritsi ez zitzaiola.
Dena erosi behar izan ge-
nuen. Geneuzkan diru guz-
tiak kendu zizkigun. Do-
nostiara joan ginenean or-
duan iritsi omen ziren, diru
guztiak kendu eta gero.
Oraingo bezalako garaiak
ez ziren”.

Frantziako Tourrera ez

zen joan. “Gaur egun ere.
handia da Tourra, “orduan
gehiago. Lehendabizi, Vuel-
ta Frantzi mugitu zuena,
Bernardo Ruiz izan zen. Ur-
te batean bi etapa irabazi
zituen eta hurrengo urtean
hirugarren egin zuen oko-
rrean. Hurrengo urtean ho-
betogo zegoen. Dirua iza-
ten zen orduan”.

Ziklo krosean ere ari-
tzen zen. “Ondo moldatzen
nintzen. Karrera asko izaten
zen. Beasainen ziklo krosa
irabazita premio onak iza-
ten ziren”. 

Lasterketetan irabazita-
ko kopa ugari ditu Aranbu-
ruk. Dena den, gehienak
beste batzuk irabazten
omen zituzten. “Hemengo
karrera fuerteenak irabaz-
ten zituztenak, Agirrezabal,
bi anaia bizkaitarrak eta Bi-
daurreta anai nafarrak zi-
ren. Batek bat eta besteak
bestea ibiltzen zuen”.

Koñaka
Gaur egungo txirrindulari-
tza itsusituta dago erabat.
“Karrera ikustera joaten za-
ra, zerbait ikusi duzulako-

an, eta zer eta drogatuta
harrapatu dutela. Nahikoa
jan izan bagenu bai! Orain
bezala pastarik-eta ez zen
hartzen. Guk nahiko jana
eduki bagenu!”, dio. “Sin-
patina pastilla txiki batzuk
egiten ziren. Bi aldiz hartu
nituen eta botagureekin
oso gaizki ibili nintzen.
Gehiago ez nuen hartu”,
gaineratu du.

Dena den, Aranburuk,
bazuen errezetatxo bat,
sprintean iristen zirenerako.
“Ondoena, sprintean ibil-

‘Prueba Villafranca’
Bixente Aranburuk, 20 urte zituela irabazi zuen Ordiziako
lasterketa. Afizionatu mailan zebilen artean. Ondo gogo-
an du Aranburuk, duela 60 urteko lasterketa hura. “Urte
hartan bi etapa izan ziren. Ez dakit zergatik. Montero or-
duan hasi zen antolatzen eta ez dakit zergatik, festa gehia-
go jartzeagatik edo…  Lehenengo egunean, Ataundik eta
Legorretatik ibili ginen eta azkeneko bueltan, Olaberritik
metara. Hurrengo egunean, Itsasasondo aldera, Olaberri,
Lazkao, Legazpiraino joan ginen eta handik Ordiziara. Bi
egunetan, 126 kilometro izan zirela uste dut. Orduan ibil-
bide txikiagoak izaten ziren. Baina karreterak ere halako-
ak! Akordatzen naiz, Olaberri jaisten, nolako harriak zeu-
den. Pintxatu gabe pasatu nintzen baina azkeneko kurban
grabilla zegoen, frenatu egin nuen eta sasira joan nintzen.
Handik irten eta katea atera zitzaidan. Ordurako bi lagun
alde eginda zetozen. Beasain pasa eta segituan harrapatu
nituen. Helmugan, sprinean irabazi nien. Hurrengo egu-
nean, bost lagun ailegatu ginen. Hirugarren egin nuen.
Generala, irabazi egin nuen. Villafrancaco karrera famo-
soa izaten zen baina urte hartan profesionalik ez zenez
(urte hartan Gipuzkoan, bi edo hiru profesional bakarrik
zeuden), afizionatuentzat karrera gehiago izaten zen. Ni
atera nintzen urtean, 6 edo 8 irten ginen: bi Zaldibiako,
beste bi Ataungo, Donostiatik beste 2 edo 3… gu profe-
sionaletara pasatu ginean, karrera asko jartzen zizkiguten.
Beasainen, Zumarragan, Urretxun… karrera handiak jar-
tzen hasi ziren. Gogoratzen naiz, Urretxun, ez dakit zein
urtetan zen, Vuelta Frantzian korritu zuten denak etorri zi-
rela korritzera. Hirugarren egin nuen karrera hartan”, go-
goratu du Aranburuk.

Botila txiki bat eramaten nuen

koñakarekin eta aurrean ailegatzen

nintzenean, esprintatzeko, 

koñaka hartzen nuen.
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tzen nintzen. Jaisten ere on-
do. Esprintatzeko koñak
pixka bat hartzen nuen. Bo-
tila txiki bat eramaten nuen
eta aurreko filan ailegatzen
banintz sprintera, koñaka
hartzen nuen. Bizitu egiten
ninduen. Nire droga hura
zen. Zaldibiako batek, ha-
rek ere ondo sprintatzen
zuen, bazekien nik koñaka
eramaten nuela. Pixka bat
eman nion, baina hala ere
ez zuen irabazi”.

Garai ezberdinak
Denbora ez da alperrik pa-
satu eta Aranburuk bizi izan
zuen txirrindulariak eta

gaur egungoak ez dauka
inolako zerikusirik. “Profe-
sionaletan, 3 edo 4 mila pe-
zeta krobatzen zenuen. Ma-
teriala pagatu behar ge-
nuen… zeroan gelditzen
zen. Gurpila pintxatu eta
gurpila eman orain bezala?
Bai zera! Tubularra geuk al-
datu egin behar. Tubularra
bizkarrrean eramatera be-
hartzen gintuzten. Balbula
parean, korapilo bat egiten
genuen. Korapilo berezia
zen. Bizkarrean hartu eta
harekin joaten ginen. Hura
gabe ez ziguten irteten uz-
ten”, kontatu digu Aranbu-
ruk.

Bizikletak, errepideak,
arropa... dena aldatu da. Bi-
zikletei dagokienean,
“orain, manibelak-eta forra-
tuta etortzen dira, baina or-
duan zuloa edukitzen zu-
ten. Aitona zahar bat ibil-
tzen zen antolatzen eta kor-
txoa jarri gabe harrapatzen
bazintuen, kalera. Ez zuten
ateratzen uzten”. 

Kuloteak eta kamisetak,
norberak etxean zituenak.
“Villafranca korritu nuene-
an, Orbea kamiseta bat
neukan ez dakit nondik, eta
Monterok, beste bat eman
zidan, bere propagandare-
kin. Handik urte batzutara,

Cementos Rezolak talde bat
atera zuen eta hark ematen
zigun arropa”.

Errepideak ere ez ziren
gaur egungoak. “Olaberriko
kaminoa, mendi pista baino
okerragoa zen. Dena harri
librea”, esan du Aranburuk.
Karreretara ere, askotan,
norberak bere kontura joan
behar izaten zuen. “Gaur
egun, jubenilekin ikusten
dut, kotxean hartu eta nola
eramaten dituzten. Guk bi-
zikletarekin ibili behar iza-
ten genuen. Trena zegoen
lekura trenez, baina bestela
bizikletan joaten ginen”, dio
Aranburuk.

Atzean lepoan zapia daramana da Bixente
Aranburu. Garai hartako eta gaurko lasterke-
tan arteko desberdintasuna honela azaltzen
du berak: “Beasainen, behin, karrera nahiko
polita jarri ziguten: 34 km/orduko batez bes-
tekoa ateratzen bagenuen, sari berezia izango
genuela. Irteeratik saiatu ginen baina ez ge-
nuen lortu 34 km/orduko batezbesteoa egi-
tea. Gu 30ean ibiltzen ginen. Gaur egun ibil-
bide berean, 44 km/orduko egingo zuten.
Oraingo bizikletak eta oraingo karreterak!”

☎ 943 889 296

Faxa: 943 887 952

N-1 errep. 419 Kma

BEASAINBikar, S. A.
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Non zer

Lazkao
Kultur ekitaldiak

Irailak 24, osteguna:
21:30ean: Bertso afaria Maizpiden: Anjel Mari Peñaga-
rikano eta Jokin Sorozabal.

Irailak 25, ostirala:
16:30ean: Jolasak: futbolina, mahai tenisa, paleta, ma-
hai jolasak, kanikak, txapak, tailerrak...

Irailak 26, larunbata:
19:00etan: XVII. sagardo dastaketa herriko elkarteek
banatuta. Taloak eta Lazkaotxiki musika eskolako triki-
tilariek eta txalapartariek alaituta.
20:00etan: Ordiziako Santa Ana eta Lazkaoko Kantaka
abesbatzen emanaldia, San Migel parrokian.
20:00etan: ‘Visa Vis’ kale ikuskizuna, plazan.

Irailak 27, igandea:
Dantzari Txiki eguna:
11:00etan: Dantzarien desfilea herrian zehar.
13:00etan: Dantzarien alardea.
17:00etan: Erromeria Patxi Perezekin.

Legorreta
Eskulan ikastaroa 

urriaren 5etik aurrera
Legorretako Udaleko Kultur Batzordeak Eskulan tailerra
antolatu du Kutxa Gizarte Ekintzaren laguntzarekin. Tai-
lerra, astelehenetan izango da, arratsaldeko 4etatik 6eta-
ra, Patxi Ezkiaga Kultur Etxean. 

Tailerra urriaren 5ean hasiko da eta abenduaren
21ean bukatu. Tailer honetan, joste lanak, puntua, gan-
txiloa eta baikina praktikan jarri ahal izango dira.

Ikastaroak plaza mugatuak izango ditu (12 ikasle)
eta matrikularen kostua 25 eurokoa izango da. Kultur
Etxean izena ematerakoan ordainduak izan behar dute.
Izena emateko epea irailaren 24tik urriaren 1era bitarte-
an izango da (7:30etik 13:30era).

Urriaren 23tik 31ra

elkarrekin ospatuko dugu!

Goierritarra aldizkaria

20 urte  

Goierriko Hitza

5 urte
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Idiazabal
Urtsuarango festak

Urriak 2, ostirala:
19:30ean: Jaiei hasiera emango zaie suziri eta kanpaie-
kin.
Ondoren: Afaria: mondejuak, gixadua eta arditxuletak.
22:30ean:  XVI. Mus azkarra lehiaketa.

Urriak 3, larunbata:
12:00etan: Meza.
Ondoren: Txistulariekin hasita, Mikel Mendizabal eta
Xabier Zeberio bertsolariak, eta Dani Oiarbide eta Peio
Urdangarin trikitilariak.
14:00etan: Udaletxeko bazkaria.
16:30ean: Patxin eta Potxinen ikuskizuna, jokoekin
animaturik eta ume eta helduentzako txokolate jana.
Ondoren: Bertsolarien bigarren saioa.
Iluntzean: Afariak eta jarraian trikitixa.

Urriak 4, igandea:
12:30ean: Herri kirolak: Urtsuarango taldea Idiazabalgo
taldearen aurka.
14:00etan: Herri bazkaria, Iban Urdangarin eta Iker Zu-
beldia bertsolariekin eta Dani Oiarbide eta Peio Urdan-
garin trikitilariek alaiturik.
17:00etan: XVII. Toka lehiaketa.

Beasain
Arana-Bideluzeko jaiak

Irailak 25, ostirala:
18:00etan: Buruhandiak eta txistulariak.
19:00etan: Txokolate-jana umeentzat. 
20:00etan: Disko-festa. 
24:00etan: Disko-festa

Irailak 26, larunbata:
12:30ean: Baxoerdi-edate herrikoia. 
19:00etan: Antzerkia haurrentzat: ‘Musika tresnen fa-
brika’. 
20:00etan: Euskaraokea.
24:00etan: Kontzertua: Los Delgas.

Irailak 27, igandea:
12:00etan: Toka erretiratuentzat.
12:00etan: Baxoerdi-edate herrikoia. 
12:00etan: Herri kirolak umeentzat.
18:30ean: Tatxin eta Tatxan pailazoak.
19:00etan: Luntxa Aiztgorri Mendizale Elkartean, Ara-
na, Bideluze eta J. M. Iturriotz kaleetan jaio eta bizi di-
ren erretiratuentzat.
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Arama
Kultur astearen

azken txanpa
Irailak 24, osteguna:
19:30ean: Pintxo lehiaketa Arrikutz elkartean. Bakoi-
zak bere materiala eraman beharko du.

Irailak 25, ostirala: 
19:30ean:  ‘Piano bat bertsotan’ ikuskziuna, Kultur Etxe-
an. Ainhoa Ansa eta Jagoba Astiazaran musikari eta
abeslariak izango dira emanaldiaren gidariak.  Piano bat
bertsotan emanaldiaren helburua euskal musika herri-
koiari bultzada ematea da, eta bestetik euskaldunek
izan duten kantatzeko ohitura berpiztea. Honetarako
publikoa, ikusle huts izateari utzi eta partaide izatea ere
nahi du. Honela ikusleak gogokoen dituzten abestiak jo
eta denak elkarrekin abesteko aukera izango da.

Zaldibia
Mendi astea

Irailak 24, osteguna: 
19:30ean: ‘Suitza, haranak eta mendiak’ ikusentzunez-
koa, Karreanen, M.A. Otsoa de Aldaren eta I. Diaz de
Garaioren eskutik.

Irailak 25, ostirala: 
22:00etan: Mendi elkarteko urteko argazkien bilduma,
Jon eta Ihintza herritarrek egindako ‘Pirinioak itsasotik
itsasora’ ikus-entzunezkoa eta Koldo Zubeldiaren ar-
gazki-errezitaldia eskainiko dituzte. Antzokian.

Irailak 27, igandea:
Urteroko Baraibar-Zaldibia mendi irteera egingo dute
igandean. Izena aurrez eman behar da, Joxepenen eta
Illatin.

Beasain
Lazkaibargo jaiak

Irailak 24 , osteguna: Auzoko Zaindariaren eguna
18:00etan: Jai-batzordeko ordezkari batzuk Arangoiti
Egoitzara joango dira, han dauden Lazkaibarko auzota-
rrak  bisitatzera.
20:00etan: Poteo-herrikoia. Ondoren Beti-Bizi elkarte-
an afari-merienda egingo da eta Mus-partida jokatuko
da.

Irailak 27, igandea:
10:00etan: Goiz eresia auzoan. Jesus eta  Maitek bota-
ko dituzte suziriak.
12:00etan: Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren Parro-
ki Elizan Meza, hildako auzotarren alde, urtebete hone-
tan hildakoen alde batez ere. 12etako ohiko Mezatan
egingo da eskaintza hori.
14:30ean: Senidetasun-bazkaria. Bazkalondoan, Bea-
saingo Txistulariek joko dute eta Dantzari batek aurres-
kua dantzatuko du.

Ataun
‘Ate joka’ antzezlana

Ataungo Udalak antolaturik, Txalo antzerkia taldeak,
‘Ate joka’ antzezlana aurketztuko du Herri Antzokian,
urriaren 9an, gaueko 10etan. Sarrerak 10 euro balio du
eta aurrez jarriko dira sarrerak salgai herriko tabernetan
eta dendetan.





Argazki zaharra
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Itsasoko abesbatzako taldea 1975. urte inguruan
Atzeko ilaran ezkerretik eskuinera: Maria Jesus Arzelus (Sarriegibarrena), Pepi Arzelus (Sarriegibarrena), Lour-
des Okariz (Mendiguren), Pilare Mujika (Urteaga) eta Anttoni Okariz (Mendiguren).
Aurreko ilaran: Maite Arzelus (Sarriegi), Izaskun Barrenetxea (Atinbarrena), Joxe Migel Zufiria (Itsasoko organis-
ta), Kizkitza Barrenetxea (Atinbarrena) eta Pilar Larrañaga (Ostatu).

San Inazio, 14 BEASAIN
☎☎ 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
☎☎ 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
☎☎ 943 650 239

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA

LLuurrrriinnddeeggiiaa  eettaa  ooppaarrii  ggaaiiaakk

ESTIBALIZ JUAREZ ALDANONDO
602 Zbki. KOLEGIATUA

RADIOGRAFI PANORAMIKO ETA ZEFALOMETRIAK

ODONTOLOGIA OROKORRA: HAUR ETA HELDUAK

JOAN ITURRALDE, 3   BEASAIN
☎☎ 943 88 46 28
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