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GOIERRITARRAk ez du bere gain
hartzen derrigorrez, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik.

Jau ar yu? Inglesak goierritarrez hala
beharko dik, ala? Ingles inglesak ingles
goierritarran antzik balu, ez nikik
horrenbeste buruko min izango ditxo-
sozko lisenin ta espikiñekin. Baño
hoik_e badittuk bizitzak jartze_izkiun
erronkak ta hoiri re gogotsu heldu
behar. Saiatzen gaittuk behintzet!
Gabonak, oporren osteko lehen ingles
klase euneko hizketako gaie. Gabonak
ospatze ez dittun bat topau behar gen-
dun ta harekin jardun (hitzeitten, espi-
kin itten). Pentsau daikean bezela, nik
enian bate aurkittu ta danak aurkittu

niñuten ni. Danakin hizketan bukau niala, alegie; masailek gorrittu-
ta baño gustoa, beste askotan lotsa dala ta ixildu dittuan kontuk
kontatzeko gai izan nintzelako. Bai, tristea dek, baño oaindio lotsa
emate ziuk gabonik ez deula ospatzen o lau helduko familin kotxe
bakarrakin moldatzen geala o mobilik ez deula erabiltzen esatek.
Arrarok. Ta kuriosoa dek, baño lehenengo reakzioa harridurazkoa
izaten dan arren, asko dittuk ondorenen ean inbidie azaltzen diate-
nak. Ta ze nahi dek esatea, ordun ni izaten neok harrittuta sentitzen
dana. Hain zeok eskuragarri nik itten deana... o ez? Ez pentsa, hor
bazeok ze hausnartue...

Hausnartu. Gure burui galderaik in be bizi geala iruitze zaiak ta
horrek etziuk pertsona bezela hazten uzten. Galderaik in be ta tal-

detxo bat alkartzen geanen alkarren iritzi ta ideiatatio ikasi gabe.
Nola ikasiko diau iritzie ematea re iristen ez bagaittuk? Opor ondo-
rengo asteartea. ETAn komunikatun biharamune. Matematika min-
tegin inork ez dik ezerre esan. Ta ez zakiat zeaitio gertatzen dan hoi
(bazakiat guren gertautakoa oso zabaldue daola), jendea nazka-
nazka inda daulako, sinisgarrie itten ez dalako, ean iritzie askatasu-
nez ematen ausartzen ez dielako, notiziri kaso zipitzik itten ez die-
lako... ez zakiat, baño, ez zaiak oso normala iruitzen. Gauzak oso
ondo itten ai ez gean seiñale. Ze proposatzen dean? Euskal herritar
guzti-guztik (dan-danak) alkartuko dittun manifestazio bat, ETAi
iñungo baldintzaik gabe armak uzteko eskauko diona. Hortik aurrea
hasiko gaittuk, akaso, gure burui beste era bateko galderak itten ta
hain beharrezkok dittugun bateragunek sortzen, pertsona ta herri
bezela hazten hasteko. 

Hain fin. Bai, institutoko
inglesa R-5 zaharrakin
batea aparkau gendun artis-
tak holaxe ibiltze gattun,
motxilan bi hizkuntza sartu-
ta mundue entendittu
nahien. Yes, bai aurten ta
bai iez. Mundue baño, nor-
bee hanka azpin hasten
den, ta bukaure bai askon-
tzat; askotan bai behintzet.
Ta ze nahi den esatea,
hanka sartzeko gehiegi moi-
ttu beharrik ez daola pentsatzen hasita neon. Bertan
goxo balakatzen don ardik e, ze janik pe geitzeko arris-
kue izaten din. Ez al den uste?

Bai, gaur usteka idatziko diñat, ean iritzie nagoka
zaaltzen duen pillologok (asko gaittun eta) geo ta bildur
haundigoa emate baitziaten. Eotetik eitea bokal baten
aldea baño ez daola pentsatzeare. Adierazlea ta adiera-
zie bereizte ez dittun herrin bizi gaittun, agiriko agirika.
Agiriko agirika bai; lastima, agerikoa falta. 

Ez pauso ta ez pausu, lene usu, usugi hartu dizki-
ñau usok paka, ta bidek, bai nerek ta bai hirek, urratzea
eskatzen din, ta urratzeko ez zaian urratsa baño egoki-

Lotsa emate ziuk gabonik ez deula ospatzen o lau

helduko familin kotxe bakarrakin moldatzen geala

o mobilik ez deula erabiltzen esatek.

Adierazlea ta adierazie bereizte ez dittun

herrin bizi gaittun, agiriko agirika. Agiriko

agirika bai; lastima, agerikoa falta.
goik okurritzen. Hitze ez, ematea alegie, urratsa ema-
tea, bakarra, behin betikoa, alkarrekin ta alkarrengana-
koa. Hitzek haizek eamaten baitizkin ta bigarrenan zai
geatzen dan pausoa motz geatzen baiten hanka altxa-
tzeako. Zer? Eskubia o ezkerrea eman behar dan? Ez,
ezkerreko nahiz eskubikokin aurrea eman bear diñ
urratsa, aurrea ematen dana eskubia nahiz ezkerrea
allatzen den eta.

Anders(ie)stan o ez anders(ie)stan? Ez zekiñat,
baño guk bezela esnatzeko garaiere izango diñ onez-
keo. 

PD: Epitafio bat regalau nahi diñat, hil ondoreneako
ez den txarra ta hil aurreakore ez. Nago ez nagoela.
(Barkazan, ezin izan zionat tentazioi eutsi).
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Iritzia

Aspaldian asko entzunagatik, ez pentsa ohitzen naize-
nik. Zertaz ari naizen? Inor lotsati samar hizketan ari denean
maiz esan ohi dutenaz. Telebistako elkarrizketetan ere bai,
protagonistak azalpen luzeegirik ematen ez duenean. Pertsona
horrek gipuzkoarra izan behar du; hori da baldintza bakarra.
Horrelakoren bat ikusiz gero, hara zer esango duen sasi-psiko-
analistak: “Horrek bai, carácter gipuzkoano”. Normalean erde-
raz bota izango du, gainera. Eta lasai asko geratuko da, jaio-
tzetik daukan analisi gaitasun paregabea bere barnerako ospa-
tuz.

San Sebastian eguneko danbor hotsek xaxatu naute orain-
go honetan. Sarriegiren doinuek burua astintzen didaten bitar-
tean, esaldi hori aztertzeko gogoa sortu zait eta. Preokupaturik
nago, izamolde gipuzkoano hori dela eta ez dela. Herrialde
honetako biztanleen izaera laburtzeko balio duen jakinminez.

Klixe ezagun hori erabiltzen dutenek, oker ez banago, per-
tsona mozorrotzat daukate gipuzkoarra –hiriburukoa ez dena,
batez ere, beraz goierritarrok zaku horretan sartzen gaituzte–.
Isila izatez, ingurukoak ongi aztertu baina bere iritziaren berri
ematea kostatzen zaion gizon-emakume gisa. Gutxik esango
dute jatorra eta esanekoa ez denik, baina bere gaitasunen
berri emateko ahalmen gutxi daukala egotziko diote. Marketin
kontuetarako ezjakina omen, gipuzkoar zintzoa.

Ikuspegi optimista baten bahetik pasata, baina, ez da zaila
azterketa psiko-sozial horri punta ateratzea. Isiltasuna ikusten
den tokian ez ote dago lotsa, edo umiltasuna edo alferrik hitz
egitearen kontrako jarrera? Marketinerako joera motza baino,
diskrezioaren aldeko apustua ere ikus daiteke Iraitz, Manuel,
Ahmed, Miren edo Koro gipuzkoarrengan –herritar anonimo
batzuk aipatzearren–. Kanpora begira ematen duen irudian
baino, egiten ari den horretan indarra jartzen duenaren jarre-

ra. Lanean, etxean nahiz kalean apal baina egiaz jokatzen due-
narena.

Gurean alferkeriarik, superfizialtasunik eta hipokresiarik ez
dagoela esateko bezain inuzentea ere ez naiz. Hiru jokabide
horietatik asko dago, bai! Baina jende askok eguneroko bizi-
tzan ekimen handia, lan borondatetsua eta konpromisoa era-
kusten duela, horretan ere ez daukat dudarik. Begira bestela
ingurura. Adibide askorekin egingo duzu topo. Hori guztia nor-
maltasunez, handikeriatik urrun eta estridentziarik gabe egi-
tea, carácter gipuzkoano odol gabekoa da batzuentzat. 

Kotxe eleganteena eta azken telefono mugikorra edukitzea
hainbeste saritzen duen gizarte honetan, baina, nekez uler
daiteke ezberdintasuna. Garaiak aldatu egiten dira eta, tira,
jarrerak eta jokabideak eguneratzea ezinbestekoa da. Dena
den, arbasoei aurrera egiteko baliogarri izan zaizkien balore
horiek alde batera utzi gabe. Auto-marketinaren alde baino,
eguneroko lan eta jarrera apalaren aldeko apustua nahiago,
nik behintzat.

Azkenerako ni ere psikoanalista merkearen lekuan jarri
naiz! Estereotipoak estereotipo besterik ez direla, hori esatea
ahaztu zait. Kataluniarren artean eskuzabal asko dauden
bezala eta madrildar guztiak harrosko hutsak ez diren
moduan, Gipuzkoan ere bada nahiko barietate. Goierrin ere
berdintsu. Eta hala jarrai dezala. Ohar txiki bat ahaztu gabe,
ordea: hainbeste eta hainbeste errepikatuz, azkenerako gero-
nek sinestu egiten ditugula klixeak. 

Soziologo eta bestelako ikerlariei utziko diegu carácter
gipuzkoano horren azterketa. Gure burua saltzen ez dakigula
uste duenak, berriz, artikulu hau irakurtzea besterik ez du.

Joseba Imaz

Psikoanalista eta 
‘carácter gipuzkoano’

Gutxik esango dute jatorra eta esanekoa ez denik, baina bere

gaitasunen berri emateko ahalmen gutxi daukala egotziko diote.

Marketin kontuetarako ezjakina omen, gipuzkoar zintzoa.
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Ingurugiro txokoa

Landarlan taldeak egindako
orrialdea. Taldean parte hartu,

gairen bat aportatu  edo albisteren
bat bidali nahi baduzu:

☎ 943161244  landarlan@yahoo.es

JAKIN BEHARREKOAK

FICMA: zinema eta ingu-
rugiroa Ordiziako Herri
Antzokian, 2011n hila-
betero lehenengo oste-
gunean 21:00etan, sarre-
ra dohainik.
Ingurugiroko Zinema
Nazioarteko Jaialdiko
(FICMA), 9 dokumental eta
laburmetraia ikusgai izan-
go dira. FICMA ingurugiro
zinema gai duen munduko
bigarren jaialdi zaharrena
da, Barzelonan duela 17
urtetik egiten dena.
www.ficma.com. Otsaileko
filma duzue segidan:

Otsailak 3 osteguna: ‘Un
mar cambiante’, Barbara
Ettinger zuzendutako
dokumentala ikus gai izan-
go da. Estatu Batuetan
egindako dokumentala. 81
minutuko iraupena du.
Munduan gertatzen diren
eraldakuntza azkarren
atzean, Zientziak zer ezku-
tatzen duen. Ikusentzuleak
hezitzen eta aldaketa baten
konpromisoa bilatzen saia-
tzen da. 

Zero Zabor plataformak
atez atekoarekin inork
ez duela galtzen dio.
Azken 8 hilabeteetan hon-
dakinen kudeaketa ere-
duan asko aurreratu dela
diote. Hondakinen % 75
zabortegira eramatetik, 
% 80 baino gehiago modu
berezian jasoak eta birzi-
klatzeko prest egotera
pasatu da, Hernaniko Zero
Zabor plataformak ‘Eskuz,
esku, Atez ate: Ondo ari
gara’ manifestuan diote-
nez.

Urtero bezala hegaberek
(Avefría europea, Vanellus vane-
llus) negu garaian bere migra-
zio hegaldiak egiten dituzte
Europa iparraldetik
(Finlandia, Norvegia, Errusia)
hegoalderuntz, Mediterraneo
ingurura, (Iberiar Penintsula,
Italia,Grezia) baita Afrika ipa-
rraldera, 2.000 km, inguru
eginez. 

2010ko abenduko azken
egunetan, hegaz pasatzen
ikusi izan ditugu. Multzo txi-
kietan etortzen ziren (200-
300), arratsaldez iritsi eta
Goierriko hainbat belardietara
jaitsiz atsedena hartzeko.
Goizeko hegaldi luzearen
ondoren, lurreko intsektuez
elikatuz indar berriak hartu
eta atseden motz baten ondo-
ren, berriz egunsentian hegal-
dia hasteko prest zeuden
hegomendebalderutz, negu
epelagoa igarotzeko. 

Europako erdialdean
(Alemania, Belgika), egun
horietan hotz eta elurte handi-
ko bolada bat izan zen, albis-
teetan ikus-entzun genuen
bezala, aireportuak itxirik
egon baitziren hainbat egu-
nez.

Hegaberen ezaugarriak
Hegaberen hegaldia gure
inguruetan ikustea, negua eta
hotzaren iragarpena da, gure
herritar bizitza azkar honek
zerura begiratzeko beta ema-
ten badigu behintzat.

Hegaberak Itsasondotik
hegaz Ordiziako belardi bate-
an jaisten ikus zitezkeen 5
edo 6 egunetan, eta ondoren
Beasain aldera hegaldatuz,
Mariarats harana gurutzatuz,
lurralde epelagoen bila.

Hegaberak 28-30 zmko
luzera du, mokotik isatsara,

azpikaldeko lumen margoa
zuriska eta gainkaldea beltz-
marroia duelarik. Hegal boro-
bilak urdin-orlegiak ditu.
Arrak buru gainean bi luma
luze ditu, “V”ren antzera eta
emeak berriz, lepoaldea
marroia eta buruko bi lumak
motzagoak. Hanka gorriska
luzeak, isats motza eta moko
motz-fina dute intsektu, ziza-
reez, belar eta haziez elika-
tzen delarik.

Limikolak dira, beraz
hegaberak oso sozialak dira,
multzotan hegaldatuz baita

lurrean elikatzerakoan ere.
Habiak dituzten garaian
harrapakari bat agertzean,
beraien defentsa multzoan
antolatzen dute, elkarrekin
hegaldiak eginez harrapakaria
urruntzeko ahaleginean. 

Udaberriko migrazioa
Negu bukaeran hegaberen
multzo txikiak biltzen dira,
berriz kopuru handiagoetan
iparralderuntz mugitzeko.

Otsaila-martxoan eguraldi
ona eta hego haizea bada
gure inguru hauetan, hegabe-
rek berriz beste hegaldi bat
egingo dute hegoaldetik
Europa iparraldera. 

Hemendik animatu nahi
zaituztet zerura begiratzera,
hegaz igarotzen direnean
beraien hegaldi lasaia ikuste-
ko.

Koldo Ormazabal

Otsaila martxoan eguraldi ona eta hego haizea

bada gure inguru hauetan, hegaberek berriz

beste hegaldi bat egingo dute hegoaldetik

Europa iparraldera.

Hegaberak bixitan urteoro





Cooperativa Catolica 
del Campotik 
Baserritarren
kooperatibara

G
arai batean, herri guztietan izaten ziren base-

rritarren kooperatibak edo Cooperativa

Catolica del Campo delakoak. Baserritarrak

elkartu eta baserrirako behar zituzten hainbat gai,

granelean ekarrita, merkeago lortzen zituzten. Gaur

egun, Goierrin, Ordizian eta Idiazabalen bakarrik

daude. Idiazabalgoaren historiaren parte diren Julio

Urzelairekin, Ramon Aldasororekin eta Montse

Delgadorekin izan gara.
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100 urtetik gora ditu
Idiazabalgo Baserritarren
kooperatibak. Sindikatoa ize-
nez ezagunagoa bada ere,
bere jatorriko izena,
Cooperativa Catolica del
Campo zen. 2006ra arte izen
horixe jartzen zuen sindikato-
aren atarian. 2006an lokala
berritu zutenean, izena eus-
kaldundu egin zieten eta
Baserritarren kooperatiba ize-
nez bataiatu zuten.

Garai batean, herririk
gehienetan ziren baserritarren
elkarteak. Ganaduarentzako
pentsuak bakarka erosi beha-
rrean, baserritarrak elkartu eta
baserrirako behar zituzten
pentsuak granelean, prezio
hobean ekartzea lortzen
zuten. Dena den, gaur egun,
bizimodua aldatu da eta base-
rriak behera egin duen
garaian, oso herri gutxitan

gelditzen dira baserritarren
kooperatibak. Goierriren
kasuan, Idiazabalgoaz gain,
Ordizian dago bigarrena.

100 urte, urte asko dira
eta bere historia ondo ezagu-
tzen eta gogoratzen duen
bakarrenetarikoa, Urrezpale-
oko Juan Urzelai da. Oroimen
ona du Urzelaik eta xeheta-
sun handiz kontatu dizkigu
kontuak.

1965ean aldaketa
Gaur egun, Bikuña kaleko
Zazpiak Bat etxearen azpial-
dean dago Baserritarren koo-
peratiba baina aurretik, Bi
Kabi inguru horretan egon
omen zen. 

“Leku txarra zegoen. Bi
Kabi inguruan. Lokala handia
zen hura ere baina bajua.
Kamioia sartzeko, Elizako
buelta horretan, gaizki ibil-

tzen ginen”, dio idiazabalda-
rrak.

Bikuña kaleko Zazpiak
Bat etxea egiten ari zirela,
Iparragirre etxe-egileari erosi
zieten lokala. Orduan ere
dirua falta zen eta arazoak
arazo, Idizabalgo baserrita-
rrek lortu zuten helburua.
Julian Urzelai zen orduko
lehendakaria. “Kontratistare-
kin hizketan hasi ginenean, ni
presidente nengoen. 105
sozio ginen. Lokal hau,
60.000 duroan erosi genuen.
Betikoa, orduan ere dirua
falta. Diru hori amortizatzeko
pentsatu genuen, sozioek
dirua jartzea. Dirua asko izan-
go zela eta sozio bakoitzak
milana pezeta jartzea erabaki
genuen. Sozioak banatu egin
ginen orduan, batzuk kontra
baitzeuden. Baina aurrera egi-
tea pentsatu zuten. 40 bat

sozio kanpoan gelditu ziren.
Dirua botatzeko egun bat jarri
genuen”, gogoratzen du
Urzelaik. 

Dirua itzuli behar
Garai hartan, Union
Territorialak kudeatzen zituen
Baserritarren Kooeperatibak
gaur egun, Lurgintzak egiten
duen bezala. Hermandad de
los Labradoreseko lehendaka-
ria, Aranberri azpeitiar aboka-
tua zen. “Aranberrirekin
banuen amistadea lehenago-
tik. Aranberrik esan zidan,
ondo egin genuela, baina sin-
dikatoa zorretan egonez gero,
kanpora irtetzen direnek ez
zeukatela kobratu beharrik
baina, zorrik ez bazegoen,
kanpora ateratzen zen sozioa-
ri, botatako kuota eman beha-
rrean geundela. 500 pezeta
eman behar izan genien,

Idiazabalgo Kooperatiba

Ramon Aldasoro, Julio Urzelai eta Montse Delgado. Kooperatiban aldaketa handiak
egin badituzte ere, hor jarraitzen du San Isidroren irudiak



10 [ 2011-1-28 ]

Erreportajea

sozio egin zirenean jarritako-
ak. Etorri eta esan nien junta-
koei zein lege zegoen eta
bete egin beharko zela lege
hori. Sesiorik ez genuen
behar. Eman eta pakea!
Anuntzioa jarri genuen, kan-
pora joaten zena, dirua kobra-
tzera etortzeko. Leetu zuen
jendeak bai anuntzioa! Diru
bila etorri ziren”, gogoratu du
idiazabaldarrak.

Diru falta
Diru faltaren aurrean, “Caja
de Ahorrosera joan behar.
Orduan ez zegoen Caja de
Ahorrosik Izalen. Donostiara
joan ginen. Han sartu nintzen
eta direktorearekin egon nahi
nuela esan nien. Lokal batera
sartu nintzen eta han zeuden
direktorea eta mutil gazte bat.
Direktore horri esan nion zer
behar genuen eta direktore
horrek esan zion mutilari,
Izalgo kuenta korrienteko
numeroa hor egongo da eta
500 pezetako deskontua egin
iezaiozu, teknikoak lokala
ikustera joan behar du eta.
Zer? Lana egin baino lehen
kobratu? Horrela tokatzen da,
esan zidan. Nik ezin dut hori

autorizatu esan nien. Nik jun-
tea daukat eta juntak erabaki-
ko du hori. Direktorea joan
egin zen eta mutilak esan
zidan: ez duzu hemendik
eskatu behar dirurik. Nik
eman dizkizut paperak eta
Banco de Credito Agricolan
eskatu behar duzu. Horren
direkzioa eskatu nion eta
esan zidan Aranberrik egingo
zidala. Joan naiz segituan
Aranberrirena eta Aranberri
horrek esan zidan: datorren
urtean joan behar naiz
Madrida. Ez, esan nion, aste
honetan bertan joan, eh? Joan
da Madrila eta dokumentu
hori eginda ekarri zuen eta
esan zidan, sindikatuko 10
lagunek firmatu egin behar
zutela. Propiedadea daukate-
nak izan behar zuten, edozei-
nek ez zuen balio. Etorri nin-
tzen paperekin eta dirutan
galdu egingo ginela esaten
zidaten juntakoek. Azkenean
badakizu zer egin genuen?
70.000 duro eskatu genituen.
Banco Gipuzcoanora bidali
zuten dirua eta 65.000 duro
bakarrik hartu genituen, 5.000
duro han utzi genituen.
Zorrak pagatu genituen

behintzat!”. Bost urtean itzuli
behar izan zuten utzitakoa.

Bodega 
Hurrengo lana, bodega egitea
izan zen. Eta horretarako ere,
dirua behar. “Bodega egin
beharra zegoen eta kontratis-
tari esan genion bodega egite-
ko. 9.000 pezeta eskatu zizki-
gun. Egin egin behar zen,
ardo barrikak jartzeko.
Gaixotu egin zen kontratista.
Zorua bota gabe gelditu zen
eta prezio horretan ez zigula
egingo esan zigun bere
anaiak, gehiago kostatuko
zitzaigula. Azkenean pentsatu
genuen, materiala erosi eta
geuk egingo genuela. Geu
aritu ginen, auzolanean”. 

San Isidroren babesean
Oztopoak oztopo, 1965eko
maiatzaren 18an inauguratu
zen Baserritarren Kooperatiba
berritua. Egun osoko egita-
raua antolatu zuten idiazabal-
darrek inauguraziorako.
Meza, bazkaria, txistulariak,
bertsolariak, erromeria…

Lokala inauguratzerako,
hori bai, “zaintzailea” ekarri
zuten: San Isidro, idi pareare-

kin. Iruñetik ekarri zuten.
“Lokal berria erosi zenean
erosi zen. Apaiz batek egiten
zuen sekretario lana eta ni
presidente nengoela
Pamplonara joanda ekarri
genuen. Han bilatu genuen”.

Baserritrren santua da San
Isidro. Maiatzaren 15ean
ospatzen da San Isidro eguna.
“Dirua zen garaian, San Isidro
egunean, bazkaria egiten
genuen. Alkatea gonbidatzen
genuen. San Adrian egunean
berriz, alkateak, sindikatoko
presidentea gonbidatzen
zuen. Urte guztian sindikatora
azaldu ez baina bazkaria
debalde zelako denak etor-
tzen ziren. Urte batean, baz-
karia kobratzen hasi ginen eta
orduan galdu zen, jenderik ez
zen etortzen eta”, dio
Urzelaik. Gaur egun, hamai-
ketakoa egiten dute bezero-
entzat.

Eraberritua
Beste data garrantzitsu bat ere
aipatu behar da Baserritarren
Kooperatibaren historian:
2006ko abenduaren 1a.
Lokala eraberritu egin zuten
eta denda itxura handiagoa

Bi preziotako
ardoa
Ardoa gordetzeko egin zuten bodega, loka-
laren azpian. Batzordekoak eurak joaten
ziren ardotara. Hilero joaten ziren
Nafarroara, Murchantera eta Tafallara.
“Barrikatan ekartzen zen ardoa. Bi prezio-
tako ardoa ekartzen zen. Murchantetik ona
ekartzen zen eta Tafallatik, merkexeagoa.
500-600 litro bitarteko zortzi barrika ekar-
tzen ziren aldiko. Iluntzetan, jendea, garra-
foiekin etortzen zen. Garrafoietan eramaten
zen ardoa etxera”, dio Urzelaik. Gabon
inguruan, bi garrafoi anis ere ekartzen
zituzten. “Dena bukatzen zen”, gaineratu
du idiazabaldarrak.

Gaur egun ez dute ardoa kupeletan
ekartzen. Montse Delgadok esan digunez,
gaur egun botilatan saltzen dute ardoa
baina bada oraindik ere garrafoiarekin
ardoa erosten denik. Botilak bertara hustu
eta garrafoian eramaten omen dute ardoa
etxera.
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Idiazabalgo Kooperatiba

hartu zuen, nahiz eta pen-
tsuak oraindik ere garrantzia
handia izan. Aldaketarekin,
kooperatiba, kaletartu ere
egin dela esan daiteke.
Bezero berriak irabazi ditu.
“Ez nuen denda normal bat
izaterik nahi, lejia eta saltzen
zuena. Nafarroako produk-
tuak asko saltzen dira. Beti
saldu dira horiek ondo.
Lurlaneko produktuak.
Ekologikoak… produktu eko-
logikoekin beste bezero mota
bat ere hurbildu da. Kremak
eta jaboiak ere bai, olioarekin
egindako bereziak. Bezeroek
eskatutakoak dira. Aurpegiko
eta eskuetako kremak…
Zegamako alemaniarrek egi-
ten dituzten jaboi naturalak.
Garaian garaiko herriko base-
rrietako  produktuak: intxau-
rrak, hurrak, sagarrak, kiwiak,
porruak, ardi esnea…”.

Jakiekin batera, betiko
materiala ere bai: abarkak,
oinetakoak, katiuskak… bara-
tzerako tresnak, haziak, boti-
kak… Animalientzako pen-
tsuak.

Gaur egun 55 bazkide
ditu Baserritarren
Kooperatibak. Urtean 30
euroko kuota ordaintzen dute
eta ordainetan, erosketak egi-
terakoan, % 3ko beherapena
izaten dute. Garai batean,
urtero egiten ziren erosketak
kontuan hartuta, sariak ego-
ten ziren, eta erosketetan

ehuneko bat itzultzen
zitzaion. Sindikatuko kontuak
jasotzen dituzten kontu-liburu
ugari gordetzen dituzten sin-
dikatoan. Gordetzen den
zaharrena 1936ko omen da.

Gaur egungo kontuak
Montse Delgadok dakizki
ondoen, bera baita bertako
langilea, 1999. urteaz geroz-
tik. Goizetan egoten da ireki-
ta sindikatoa. Aurretik,
Ramon Aldasoro (1991-1999),
Otezabalgo Jose Luis eta Joxe
Urrestarazu izan ziren gaur
egun Montseren lana egiten
zutenak. “Nik beti esaten dut,
Ramoni esker nagoela hemen.
Kamioiak etortzen ziren pen-
tsu zakuz beteta eta zakuak
hustu egin behar ziren.
Orduan ez zegoen fenwick
orgarik. 40 kiloko zakuak
eskuz deskargatzen ziren.
Orain dela 4 bat urte erosi
genuen fenwica. Eta mugi-
mendua ere handiagoa zen.
Ramoni deitzen nion eta
berak laguntzen zidan
kamioiak husten. Nik, bestela,
ezin nuen”, dio Delgadok. 

Ramon ere horrela ibili
zen makina bat urtean.
“Lehen gainera, askoz ere
gehiago saltzen zen. Lehen
baserri denetan zegoen gana-
dua. Pentsu asko behar zen.
Beste bizi bazeukan sindika-
toak orduan. Orain baserri
erdiak gastatuta daude.
Horrela ibili gara. Ea noiz arte

Pentsua
Baserritarrei laguntzeko sortu ziren elkarteak. “Pentsua
granelean erosita, merkeago lortzen zen”, esan digu
Urzelaik. Segurako Galartzarenetik ekartzen zuten
Idiazabala pentsua. “Urte batean esan zigun, babea pre-
zio batean jarriko zigula. Barkuan ekartzen zuen
Galartzak. Barkua hustu behar zuen garaian, granelen
babea ekartzen zuen. Gero zakutan betetzen aritzen
ginen gauean. Galartzarekin ondo arreglatzen ginen
beti”, gaineratu du idiazabaldarrak.

Kilo ugari ekartzen zuten. “Lehen ez zen silorik eta
kamioi zisternarik. Dena hemendik eramaten zen.
Zaldiarekin edo astoarekin etorri eta eramaten zuten.
Lokalaren kanpoan, mantendu egiten ditugu ganadu
lotzeko lekuak. Ganaderia gehitu denean, zuzenean pen-
tsu etxetik eramaten diote, merkeago”. 

Gaur egun, “gehien saltzen den pentsua, oilo edo
konejuentzako pentsua izaten da. Baserri askotan dago
dozena bat oilo. Oiloarentzako zerealak ondo saltzen da.
Segurara eta Zeraina, bi hilabetean behin kamioia joaten
da”, zehaztudu Delgadok.

irauten duen”, azaldu du
Aldasorok. “Ni orain dela 11
sartu nintzen eta orduan ere,
proba egiteko sartu nintzen.
Ea aurrera egiten zuen eta
oraindik hemen gaude. Zorrik
ez dagoenean bitartean,
ondo”, gaineratu du
Delgadok. 

Baskula
Baserritarren Kooperatiba,
garai eta behar berrietara ego-
kitzen joan da pixkanaka.
Adibidez, fitosanitarioentza-
ko, leku itxi bat egin behar

izan zuten. Dena den, aldake-
ta horietan guztietan elemen-
tu bat ez da aldatu: baskula.
“Historikoa da benetan. Lokal
hau erosi zenean berehala
erosi genuen. Jarri zenetik
hortxe dago”, azaldu du
Aldasorok. 

Gillermo Urrestarazuk,
bertako langilea izan zen Joxe
Urrestarazuren semeak utzi
dizkigu sindikatoko argazki
zaharrak eta berak esan digu-
nez, “jornala bakarra izanaga-
tik, familia guztiarentzat iza-
ten zen lana”.
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Idiazabalgo 13 gaztek hartuko dute parte
otsailaren 5eko goitibehera txapelketan

Goitibehera zaletasuna
zabalduz

D
uela 11 urte hasi ziren Idizabalen, Gazte Asanbladakoak,  San

Blas jaietan, goitibeherak antolatzen. Garai hartan 6-7 urte

zituzten mutikoak, goitibeherak egin eta aldapan behera jais-

tera ausartzen diren gazteak dira gaur egun. Aurten, 13 idiazabalda-

rrek hartuko dute parte goitibehera txapelketan. Horietako bat, Joseba

Escudero da. Otsailaren 5ean, arratsaldeko 3,30etan dute goitibehe-

ra zaleek hitzordua Idiazabalen. 
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Goitibeherak

Aurtengo Goitibehera txapelketan, inoiz ez bezala,
herritar ugarik hartuko duzue parte.
13 herritarrek parte hartuko dugu, baina gehienak kanpokoak
dira. Dena den, hasierako urteetan herritar gutxik parte hartzen
zuten eta orain gero eta gehiago dira. Zaletasuna sortu da.
Hemen, inguruan, Gernika eta Busturia aldean dago zaletasun
handiena. 
Idiazabalen beraz, zaletasuna zabalduz doa pixkanaka.
Duela 11 urte hasi ziren goitibeherak antolatzen eta guk txiki-
tatik ikusi dugu. Gu txikitan, beti begira egoten ginen, nola jais-
ten ziren, nolako goitibeherak ziren... Hasieran inguruko herrie-
takoek hartzen zuten parte baina geroxeago, Euskal Herriko
txapelketa antolatzen hasi ziren eta  Gernikatik-eta etorri ziren.
Goitibehera handiagoak eta hobeagoak ziren. Guk ere beraiek
bezalakoak izan nahi genuen eta horrela hasi ginen.
Goitibeherak zuek egiten al dituzue?
Bai. Batzuk erosi egiten dute baina nik uste dut grazia handia-
goa daukala norberak egiteak. Beste ilusioa bat da.
Goitibehera ona nola egiten da? Goitibeheraren gainean
doanak ere ba al du zerikusirik?
Gainean doanak asko egiten du baina nik uste dut goitibehera
ona edukitzea dela funtsezkoa. Goitibehera on bat egiteko, has-
teko, jakin egin behar da nola egin. Ulertu egin behar da.
Materiala bera ere garrantzitsua da. Adibidez, gurpilak oso
garrantzitsuak dira. Goitibeheraren direkzioa garrantzitsua da.
Sendoa izan behar du. Hori bai, garrantzitsuena, frenu onak
edukitzea da. Material ona eduki eta nola egin jakin behar da.
Nondik ikasi  duzue? 
Ikusiz eta galdetuz. Lagun baten aitak ere laguntzen digu solda-
tzen. Baina batez ere, ikusiz, galdetuz, eta probatuz. Ez gara
espezialistak.
Garai batean, errodamentuekin eta egur edo ohol
zatiekin egiten ziren. Zein material erabiltzen duzue? 
Betiko goitibeherak horiek dira. Orain asko aldatu da. Batez
ere, gurpiletan dago ezberdintasuna. Goitibeheretan, hiru kate-
goria ezberdin daude. Bat, errodamentuena, bestea, pneumati-
koena eta hirugarrena, arina deitzen zaiona. Arinak, patineteak
dira. Errodamentuzko goitibeherak, erodamentuekin egiten
direnak. Eta pneumatikoena, gurea da, gurpilak pneumatikoak
dituena. Azkarragoak dira hauek. Autoen edo motorren gurpi-
lak, umeen aulkitxoen gurpilak… erabiltzen dira.
Errodamentuen goitibeherak gero eta gutxiago daude. Modak
ere izaten dira. Orain, autoen gurpildunak ari dira indartzen.
Hiru gurpilekoak.
Gurpil kopurua ere ezberdina izaten dute. Zenbat gurpil
edukitzen dituzte?
3 edo 4. Azkar ibiltzekoek, goitibehera onek, hiru edukitzen
dituzte normalean; aurrean bat eta atzean bi. Baina laukoak ere
badaude. On-onek, hiru izaten dituzte, bihurguneetan, azkarra-
go joaten direlako. Errodamentuetan, hirukoak ezagutzen ditut,
baina normalean, lau errodamentu edukitzen dituzte.
Garai batean, direkzioa, sokarekin mugitzen zen.
Gaur egun, soldatu ere egiten dira. Gaur egun, normalean, txa-
tarriara joan eta motor zahar baten manilarra hartu eta hori sol-
datzen da beste burdin batekin. Gero eta modernitate gehiago
dago.

13 idiazabaldar
Aurten, inoiz baino idiazabaldar gehiagok hartuko du parte
XI. Goitibehera txapelketan. Goitibehera handietan 10 gazte
lehiatuko dira: Joseba Escudero, Ibai Urkia, Ander
Garmendia, Mikel Aranburu, Xabier Mariñelarena, Andoni
Zabala, Xabier  Sanchez, Ander  Sarriegi, Jon Ander Mujika
eta Imanol Gomez. Beste hiru gazte, patineetan aterako dira:
Iban Diez, Jon Mujika eta Asier Mujika.
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Goitibehera batzuek, benetazko artelanak dirudite.
Izugarria da. Guretik beste batzuetara, alde handia dago.
Oraintxe badaukat buruan, Bizkaitik etortzen den goitibehera
bat. Perfektua. Ordu asko sartuta, detaile guztiak zainduta.
Aurten goitibehera berria daukazue. Zein helburu
daukazue?
Denboratan, gerra pixka bat emateko moduko goitibehera egin
dugu. Entrenatzen ari gara eta aurtengo helburua, denbora ona
egitea da. Ea irabazten diegun bizkaitarrei.
Bizkaitarrak al dira onenak?
Bai, gehienak ere han daude. Normalean beraiek irabazten dute
baina Zumarragan ere badago on bat. Berez, Espainiako txapel-
duna, Zumarragakoa da. Alde guztietan berak irabazten du
baina gainerako onenak, bizkaitarrak dira. 
Aurten beraz, idiazabaldarren bat aurrean ibiliko da.
Beharbada bai. Entrenatzen aritzen gara, bihurgune guztiak per-
fekto hartzeko.
Zuen goitibehera nolako da? Izena ere jartzen zaie
goitibeherei, ezta?
Izena jartzen zaie bai. Ez dugu denbora asko izan izena pentsa-
tzeko baina iaz, IGA racing 1 izenarekin atera ginen. Aurten ere
izen berdina jarriko diogu. Gure goitibehera, hiru gurpilekoa
da. Atzean, Seat Panda baten zubia dauka. Golf baten aulkia eta
motor scooter baten ardatza-orkilla, manillarra eta gurpilak ditu.
Eta azkenik, Ford auto baten frenuko bonba bat dauka. Esku
frenuarekin frenatzen dugu. Frenu ona daukagu.
Kolorea? 
Beltza. Hori bai, pisu handia dauka. 
Pisuan, gutxienekorik edo gehienekorik egoten al da?
Berez bai.  200 kilo inguruan ibili behar da. Baina gureak gehia-
go dauka. Guri, herrikoak izanda utzi egiten digute, baina
beharbada, kanpoan, ez ligukete utziko.  Egin genuen egune-
an, hori dena ez genuen kontuan hartu eta azpiko txapa lodie-
gia jarri genuen eta pisu handia hartu digu. Pisu handia dauka
eta azkar joaten da gurea.
Zenbateko abiadura hartzen duzue?
Asko harrapatzen du, 80 kilometro orduko. Iaz,
Zumarragakoek, 90 km/h harrapatuko zuen.  Torpedo itxura du
eta oso aerodinamikoa da.  Ni normalean gidatzen joaten naiz,

Dena ez da lehia
Goitibehera txapelketetan dena den, dena
ez da lehia izaten. Ondo pasatzea, umore
pixka bat jartzea izaten da batzuen helbu-
rua. “Goitibehera bereziak izaten dira
horiek; lehiatzera ateratzen ez direnak.
Baina umorea jartzen dute. Talde handia-
goak ateratzen dira. Errodamentuzkoak
izaten dira goitibehera horiek. Iaz ez ziren
etorri baina Nafarroa hegoaldetik Zakilixut
izeneko goitibehera bat etortzen zen.
Gidaria, 120 kiloko gizon bat izaten zen
eta atzean, 5-6 pertsona joaten ziren.
Ondo pasatzera joaten ziren. Ederra izaten
zen, giro ederra sortzen zuten. Alegia,
denak ez dira denbora egitera joaten.
Duela 2-3 urte, Erandioko batzuk atera
ziren, auto txoke txikiekin. Lau auto txoke
ziren, errodamentuzkoak, eta elkarri poli-
ki-poliki  joz jaitsi ziren. Hasieran onak
joaten dira, denbora egitera eta atzean,
espektakulu bezala. Dena ez da lehia”.

baina atzean joanda, inpresio gehiago egiten du abiadurak. 
Azkarrena zein izan da? Markarik ba al dago?
Orain arte ez dut aipatu baina Astigarragan bazegoen Sastraka
izeneko goitibehera bat. Askogatik, hura zen onena. Denbora
onena berarena izan da:  1 min 33 seg. Iaz, Espainiako
Txapelketa irabazi zuten zumarragarrek, 1 min 31 seg. egin
zuten. Euria egin zuen eta ibilbide bustiarekin egin zuten.
Errekorra beraiek daukate. 
Zuek zein denbora egiten duzue?
Gu, iaz, lehenengo aldiz atera ginen, eta 1 min 47 seg. egin
genuen. Dena den, egia esan, iaz ez geneukan oso goitibehera
ona. Aurreko gurpila txarra geneukan eta bukaeran, elizaren
kontra jo genuen. Erabat puskatu genuen. Aurten sendoagoa
jarri dugu eta aurten uste dut denbora ona egingo dugula. Iaz,
batez ere, ezagutzera atera ginen.  
Goitibeheretan ere esperientzia beharko da.
Hori da. Gainera, izugarrizko nerbioak izaten dira. Urduri ego-
ten zara saioa hasi aurretik baina bukatutakoan, adrenalina guz-
tia botata, tentsioa botata, ederra izaten da. Azkeneko bihurgu-
nean jende asko izaten da eta polita izaten da. Iazko esperien-
tzia asko gustatu zitzaidan.
Segurtasun neurriak ere hartu beharko dituzue, ezta?
Bai, kaskoa eta betaurrekoak erabiltzea derrigorrezkoak dira.
Bizkarrehezurra, sorbaldak, ukabilak  eta belauneko babesga-
rriak ere erabiltzen ditugu. Ez dira derrigorrezkoak baina
garrantzitsuak dira. Nik iaz, belaunerainoko botak nituen eta
eskerrak, elizaren aurka joan ginen hartan bota horiek ez
baneuzkan, beharbada, hanka txikituko nuen eta. Arrautzatxo
bat besterik ez zitzaidan. Babes neurriak hartzea oso garrantzi-
tsua da. 
Non egiten dituzue entrenamenduak?
Ibilbideak bertan. Aurretik kotxe bat jartzen dugu, kontra inor
ez etortzeko. Bidegurutze bakoitzean ere pertsona bana jartzen
dugu kotxerik ez irtetzeko. 
Idiazabalen bakarrik hartzen duzue parte, ala beste
nonbaitera joatean zarete?
Ez, Idiazabalen bakarrik hartzen dugu parte. Oraindik 17-18
urte ditugu baina gida baimena aterakoan badaukagu asmoa
kanpora joateko. 
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Idiazabalgo proba: ibilbide polita
ZZeerr  mmoodduuzzkkoo  iibbiillbbiiddeeaa  ddaa  IIddiiaazzaabbaallggooaa??
Polita da. Fama ona dauka. Jendeari asko gustatzen zaio ibil-
bidea. Aldapa handia eta bihurgune politak daude. Jende
asko etortzen da. Urteko lehenengo proba ere izaten da jen-
dea gogoarekin egoten da.
OOrraaiinn  ggaaiinneerraa,,  EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  lliiggaarraakkoo  ppuunnttuuaaggaarrrriiaa  ddaa..
Hori da. Federacion de deporte de inercia zegoen. Espainiako
Federazioarena zen. Orain arte beste segurorik ez zegoenez,
beraiekin aritzen ginen.  Iaz, haserretu egin ziren.
Espainiakoak, gure probetara, akatsak ateratzera etortzen
ziren. Aktan jarri eta Federazioan salatzen zuten. Orain,
Euskal Herriko Goitibeheren Elkartea sortu da. Beraien segu-
roa egin zuten. Aurten Euskal Herriko txapelketa jokatuko da
eta Idiazabalgo proba, lehenengo proba izango da. Gure segu-

ruarekin jokatzen den lehenengo aldia denez, nafarrak apun-
tatu egin dira.  Orain arte ez zuten parte hartzen. Aurten, 10
goitibehera gehiago omen daude.
AAnnttoollaakkeettaann  IIddiiaazzaabbaallggoo  GGaazzttee  aassaannbbllaakkooaakk  iiiibbiillttzzeenn  aall  zzaarree--
ttee??
Orain arte, Gazte Asanbladakook antolatzen genuen.
Idiazabalgo probak fama oso ona dauka, ibilbide ona delako,
eta jende asko etortzen da. Baina beti esan zaigu, antolakun-
tza aldetik ez zela oso egokia. Euskal Herriko Federazioek iaz
deitu ziguten esanez, beraiek etorriko zirela denborak-eta har-
tzera eta antolatzen laguntzera. Iaz etortzen hasi ziren eta iaz
dena oso ondo atera zen. Aurten ere etortzeko asmoa dauka-
te. Denbora hartzeko txipa ere erabiliko dugu. Geroz eta hobe-
to ari gara.
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Euskal Herriko mus txapelketako kanporaketak
jokatzen ari dira Goierriko herri eta auzoetan

Zazpi probintziatako
muslariak hordagoka 

M
usa, Euskal Herriko “kirol” nazionala dela esatea ez da berria.

Euskal Herriko txoko guztietan jokatzen da musean. Berezitasunak

berezitasun, araudia egokitu eta aurten, ia 2.000 bikotek hartuko

du parte. Finalera, 168 bikote iritsiko dira. Segurako Iparra-Hegoako ekime-

nekoak dira, Bai Euskal Herriari eta Orreaga Fundazioarekin batera,  Euskal

Herriko Mus Txapelketaren antolatzen dutenak. Xabier Albizu segurarrak kon-

tatu dizkigu txapelketa honen helburuak, xehetasunak eta zailtasunak.

Martxoaren 12an jokatuko da final handia, Lapurdiko Urruñan.

Arriarango kanporaketa urtarrilaren 22an.



Euskal Herriko Mus Txapelketa
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Iparra-Hegoa ekimenak, Orreaga Fundazioak eta Bai Euskal
Herriari ekimenak antolatzen dute Euskal Herriko Mus txapel-
keta.  Aurten hirugarren edizioa ari dira jokatzen. Herrietako
kanporaketak otsalailaren 6ra baino lehen jokatu beharko dira.
Goierrin, gehienak jokatu badira, oraindik badira hainbat kan-
poraketa. Gipuzkoako finala, Seguran jokatuko da, otsailaren
26an. Final handia berriz, martxoaren 12an, Lapurdiko Urruñan.

Urtetik urtera bikote gehiagok hartzen du parte. Aurten, bi
mila bikotera iristea aurreikusten dute antolatzaileek.
Musa aitzakia hartuta, Euskal Herria eraikitzeko beste
pauso bat egiten ari zarete beraz.
Hori da, guk geuk, ez daukagu muserako afizio handiegirik.
Iparra-Hegoa ekimenarekin aspaldian hasi ginen eta
Iparraldekoek esaten zuten, musarekin jende asko biltzen zela,
Euskal Herri guztian egiten zela musean, eta posible zela Euskal
Herri mailako txapelketa antolatzea. Kostatu zitzaigun baina,
testimonialki bezala hasi ginen, herrialde bakoitzean, kanpora-
keta pare bat eginez. Hiru-lau aldiz egin genuen era horretara
eta duela hiru urte hasi ginen oraingo formatoarekin. Bai Euskal
Herriak esku bat bota zigun eta ikusi genuen Nafarroan baze-
goela Orreaga Fundazioa, gure antzeko lana egiten ari zena.
Elkarrekin hizketan hasi eta serioxeago antolatzea erabaki
genuen. Hiru urte daramatzagu elkarrekin. 

Zailtasunak beti sortzen dira, talde edo erakunde bakoitzak
lanerako bere estiloa baitauka, baina hor gabiltza, ondo. 
Zailtasunak zailtasun, urtetik urtera gainera, bikote
gehiagok hartzen du parte. Finalean 168 bikote

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa eta
Nafarroa Behereko herri eta  auzotan jokatutako kanporake-
tatik sailkatutako muslariek, herrialde bakoitzeko kanporake-
tak jokatuko dituzte. Hortik, 168 bikote sailkatuko dira
Urruñan jokatuko den Euskal Herriko mus txapelketako fina-
lerako. Finalean, goizean, ligaxka jokatzen dute. “Gutxienez,
3 partida jokatzen ditu bikote bakoitzak”.

Egun guztiko ekitaldia izaten da finala Xabier Albizu
segurarrak adierazi digunez. “Formato berezia ematen diogu
finalari. Goizean, inaugurazioa izaten da. Euskal Herriko
herrialde guztietako ikurrak, eszenatokia… Herrialdeetako
txapelketak jokatuta daudenez, herrialdeko txapeldunak txa-
pel eta garaikurrekin etortzen dira eta denei argazkia atera-
tzen zaie. Aurkezpena egin batez ere euskaraz egiten da,
baina baita frantsesez eta gazteleraz ere; eta jokoa hasten
da. Euskal Herriko finala da eta bere seriotasuna ematen
zaio. Erreibinkazio puntu bat ere izaten du baina elkarrekin
ondo pasatzea izaten da helburua. Helburua da, musaren
bitartez ere, Euskal Herriko jendea elkarrekin biltzea. Final
egunak oso politak izaten dira”.

Iaz 1.800 bikotera iritsi ginen. Batez ere, bikote gehienak,
Nafarroan eta Gipuzkoan parte hartzen dute. Beste herrialdee-
tan, poliki-poliki, indartzen ari dira. Aurten, 2.000 bikotera iris-
tea dugu helburua.

Dena den. herrialdeen  artean oreka bilatzea nahiko genu-
ke, alegia, Gipuzkoan kanporaketak gehitzea baino, Bizkaian
gehitzea. Helburua ez da 5.000 bikotera iristea ere. Hor beste
konplikazio bat sortuko litzateke, baina egia esateko, dinamika
horretan ari gara. Kasu horretan, antolamendua sendoagoa izan
beharko litzateke.
Herrialdearen arabera zaletasuna handiagoa al da?
Zonaka dago afizio ezberdintasuna. Gipuzkoan, esate baterako,
zaila egiten zaigu Azpeiti inguruan txapelketak antolatzea.
Taberna oso zehatzetan egiten da musean eta eguneroko mus-
lariei, askotan, kosta egiten zaie  horrelako dinamika batean

“Iparraldean ez zekiten zortzi

erregeetara jokatzen zenik ere”.



sartzea. Irabazita herrialdeko txapelketara joan behar da, han-
dik Euskal Herrikora… Jende bat sartzen da dinamika horretan
baina beste bat ez. Gazte jende asko ari da sartzen. 
Gipuzkoan adibidez, herri gehienek parte hartzen al
dute?
80 bat kanporaketa jokatuko dira Gipuzkoan. Herri denetan ez
da jokatuko, herri batzutan, leku gehiagotan jokatzen baita.
Adibidez, Beasainen, bi jokatzen dira, Arriaranen ere jokatzen
baita. Goierrin, ia herri gehienetan jokatzen da. Helburua, aha-
lik eta herri gehienetan jokatzea da, txapelketa zabaldu egiten
duelako.
Herri batetik bestera, musean jokatzeko ohitura
ezberdinak daude. Esate baterako, lau erregetara edo
zortzi erregetara. Euskal Herriko mus txapelketan, zein
arau jarri duzue?
Poliki-poliki, lau erregetakoa indartzen ari da. Gipuzkoan,
denetik dago. Baina, lehen, Goierri mailan, zortzikoa gehiago
zegoen bezala, orain, laukoa gehiago dago. Gazte jendea, lau
erregetara aritzen dira. Araban eta Bizkaian, berriz, zortzi erre-
getara jokatzeko ohitura dago.

Askotan aitzakia bezala erabiltzen da, lau erregetara joka-
tzen delako, jende batek ez parte hartzeko. Baina adibide beza-
la jartzen dugu, duela bi urte, finala jokatu zuten bi bikoteak,
Trebiñuko bikote bat eta Gasteizko auzo bateko bikote bat, bizi
guztian, zortzi erregetara jokatutakoak ziren. Lau erregetara
jokatu zuten finala eta txapeldun eta txapeldunorde atera ziren. 
Herrietako kanporaketak, bakoitzaren ohituren arabera joka-
tzen dira baina herrialdeko kanporaketa eta finala, lau erregeta-
ra.

Bitxikeria da baina, Iparraldeko jendeak ez zekien, zortzi
erregeetara jokatzen zenik ere. Nahiko kuriosoa da. Txapelketa
honekin, uniformazio pixka bat eman zaio musari. 
Musaren arautegia egokitu egin al duzue?
Musa Euskal Herrian sortutakoa omen da eta hemendik espor-
tatutakoa omen da. Frantzia aldera eta Espainia aldera esporta-
tu zen pixka bat eta Amerikara, euskaldunen emigrazioarekin.
Diasporan, Amerikan, asko jokatzen omen da. Euskaldunen
emigraziorik ez dagoen lekuan ez da jokatzen.

Araudiarekin ez dago arazo handirik. Badaude bereizketa
batzuk: 31 erreala adibidez. Itxura denez, norbaitek asmatuko
zuen eta herri batzuetan erabiltzen da eta beste batzuetan ez.
Araudi orokor bat bazegoen eta araudi orokor horren egokitza-
pena egin dugu. 

Araudiaren barruan zegoen araudia erabili ala ez erabili.
Guk, keinuak, utzi egiten ditugu. Zergatik? Keinu ofizialak
uzten ditugu. Jokoa dagoen lekuan, tranpa txikiak ere badaude.
Elkarrekin 40 urte musean dabiltzanak, ez daukate begiarekin
keinurik egin beharrik 31 daukatela esateko. Beste keinuren bat
izango dute. Keinua debekatu daiteke, baina keinuak beti
daude. 
Hizkuntza ere arazoa izan daiteke kasu askotan. Euskara,
gaztelera eta frantses hiztunak egongo dira.
Herrialdeko txapelketetan arazorik ez da sortzen, gu behintzat,
elebidunak baikara. Gaztelera bakarrik dakitenak badaude
baina moldatzen da. Baina konplikatu egiten da final nagusian.
Frantsesa bakarrik dakitenak edo gaztelera bakarrik dakitenak
etortzen dira. Hizkuntza internazional bat badauka musak,
eskuekin ere moldatzen gara. Horrelako kasuetan, ondoko
araua daukagu jarrita: arerioak ulertzen ez duen hizkuntza ezin
da erabili. Zaila da betearaztea. 

Konplikazio puntu bat sortzen da hor, baina  kontraesan bat
ere gordintzen da. Gaztelania eta frantsesa bakarrik dakitenei,
galdetzen diezu, ea arazoa zein den: euskara ez jakitea. 
Euskal Herriko Mus Federazioa sortzeko lanean ere ari
zarete.
Bizkaia eta Arabako Euskal Herriko entitate bat beharko genu-
ke eta hori izango litzateke txapela. Baina oso zaila da, hiru
administraziotan banatuta dagoelako Euskal Herria. Zatiketa
politikoak ez du aukerarik ematen. Dena den, horretan baino
gehiago ari gara txapelketa sendotu nahian. Gero, txapela jarri-
ko diogu.  Gehiago gaude txapelketa sendotzeko fasean, horre-
tan burua hausten ibiltzeko fasean baino. Jendea ari da lan
horretan baina hori epe luzeagoko helburua da.
Parte hartzen duten muslari bakoitzak, oparia jasotzen
du: karta-joko berezia.
Geuk ateratako karta jokoa oparitzen dugu. Karten atzealdea,
berezia da. Helburua, karta joko guztia berezia egitea da, baina
momentuan, bateko urrea bakarrik aldatu dugu. Bateko urre
ofizialak, disimuluan, Espainiako bandera dauka, eguzki lore
itxurako bat… guk Fournierren oso antzeko beste karta batzuk
hartu eta Euskal Herria, nazioa, ikurrinaren sinboloa, Euskal
Herriko armarria jarri dizkiogu. Datorren urteari begira, helbu-
rua da, karta joko guztia gure diseinukoa izatea. Horretarako
karta bakoitza diseinatu behar da eta diru asko behar da. Ez
dugu gehiegi apartatu ere egin nahi karta-jokoa, baina geurea
egin nahi dugu.

Elkarrizketa
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Aurten 2.000

bikotek parte

hartuko dutela

aurreikusten

dugu. 

Finalera, 7

herrialdeetako

168 bikote

iritsiko dira.
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Mundua eraiki, berritu,
irakurri eta sortzeko Euskal
curriculumean eta Adimen Emozionalean
sustraitua, Euskal Herriko Ikastolen
metodologiaz gain, idazketa-irakurketa
goiztiarra, psikomotrizitatea eta soin
heziketa eta pentsamentu zientifikoa
lotzeko Berriztapen Proiektua.

Euskaltzalea eta eleanitza.
Elkar-bizitzarako euskara hautatzeak
egiten gaitu euskaldun. Ama-hizkuntza
maitatzeak egiten gaitu anitz eta nor.
Ingelesa 3 urtetik aurrera. Frantzesa
Lehen Hezkuntzako 4. mailatik aurrera.

Izateko sortu eta sortzeko
izan. Teknologia berrienak Urtxintxa
eta Txanela proiektuetan txertatuak eta
40.000 ariketaz osatutako IKASYS
Lehen Hezkuntza osoan, egunean 30
minutuz.

Haurtzaindegia (0-3)
Ludoteka eta jangela 
urte guztian zabalik,abuztuan salbu.

Hezkuntza proiektuan
txertatutako zerbitzuak.
Osasuna eta ekologia
ardatz Agenda 21 bidez.
EKOLAPIKO proiektuan
Janari Ekologikoa.

0-12 urte: BEASAINEN IKASTETXE BAKARRA

EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN MUGIMENDUAN

IKASTOLAREN AURKEZPEN DATAK:
URTARRILAK 29: ATEAK ZABALIK. 16:00etan.

URTARRILAK 31: 16:00etan  euskaraz.  18:00etan  erdaraz.
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San Blas jaiak Idiazabalen
Urtarrilak 29, larunbata:
18:30ean: Herri kirolak pilo-
talekuan.
20:00etan: Txistulari Alardea
Zelaako Kiroldegian.

Urtarrilak 39, igandea:
Idiazabalgo XXXI.
Herri Krosa:

10:45ean: benjaminak,
alebinak eta infantilak.
12:00etan: kadete eta
helduak.

17:00etan: Umeen danbo-
rrada.
18:00etan: Bertso trama
pilotalekuan: Amets Arzallus,
Sustrai Colina, Igor Elortza
eta Jon Maia bertsolariak eta
Josu Goikoetxea aurkezle
lanetan. Antolatzailea:
Nazioen Mundua.

Otsailak 2, astezkena:
Kandelari eguna:
17:00etan: Txokolatea hau-
rrentzat eta ondoren
buruhandiak.
17:30ean: Musika eskolako
haurren kontzertua plazan.
18:30ean: Txupinazoa, pre-
goia eta Axariaren jaitsiera.
Ondoren: ohiko kanpai buel-
takoa.
19:00etan: Meza eta kande-
la bedeinkazioa.
19:00etan: Herriko futbito
txapelketako finalak, IGAk
antolatuta.

Otsailak 3, osteguna:
San Blas eguna:
10:00etan: Txistularien kale-
jira.
11:00etan: Meza Nagusia,
Parrokiako Koruak abestuta,
eta ohiko erroskila bedeinka-
zioa.
Ondoren: Hamaiketakoa,
Guraso elkartean.
12:00etan: Herriko txirrin-
dulari proba. (11:00etan gaz-
teena izango da).



21[ 2011-1-28 ]

Eskolako gaiak
Goxokiak
Prentsa

Jai zoriontsuak!

☎☎ 943 18 72 19  IDIAZABAL

ARRAUTZAK

✆✆
943 187 458

Faxa:
943 187 134

I D I A Z A B A L

Era naturalean
elikatutako

oiloen arrautza
jarriberriak

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA

J. ARANBURU
IDIAZABAL

✆ 943 187 492

Jai zoriontsuak guztioi!

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

12:00etan: Paella prestatzen
hasiko dira Arretxe elkarteko
kideak, herriko plazan.
14:00etan: Paella jateko
aukera inguratzen den guz-
tiarentzat. Txartela 2 euro
kostako da eta txistorra pin-
txoa ere sartuta egongo da.
Txartelak aurrez salgai Izpar
dendan.
Ondoren: Patxi Perez eta
konpainiarekin dantza piko,
saioa plazan.
18:00etan: Haurrentzako
jolasak patinetan, Igarondo
pilotalekuan.
18:30ean: Trikipoteoa eta
karro lasterketak, IGAk anto-
latuta.
21:30ean: Herri afaria, herri-
ko plazan.
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Bikuña Kalea, 1    IDIAZABAL
Tel.: 943 188 193

- Depilazioak
- Laserra
- Aurpegiko eta 
gorputzeko tratamenduak:
* Kabitazioa
* Presoterapia

- Manikura:
* Gelezko azkazalak

- Solariuma
- Spray autobrontzeadorea
- Mikropigmentazioa
- Produktu salmenta

Guardiko Industrialdea   ☎☎ 943 18 74 83  IDIAZABAL

MEKANIKA ETA
IBILGAILU

KONPONKETA

Otsailak 4, ostirala:
San Blas txiki, ume,
ezkondu eta mozorroen
eguna:
11:00etik 13:30era: Puz-
garriak eta Gorritiren anima-
liak Zelaako kiroldegian.
11:30ean: Ohiko hamaiketa-
koa herriko plazan bertako
produktuak erabiliz.
12:00ean: Amets Arzallus
eta Iker Zubeldia bertsolarien
saioa herriko plazan. Bazkal
ondoren Pilar Eneako taber-
nan jarraituko dute.
16:30ean: Herriko gazteen
pilota txapelketako finalak.
16:30etik 18:30era: Puzga-
rriak Zelaako kiroldegian.
18:30ean: Joselu Anayak
taldearen saioa herriko pla-
zan eta buruhandiak.
23:30ean: Helduen danbo-
rrada eta mozorroak.
Ondoren: Joselu Anayak tal-
dearen saioa herriko plazan.
00:00etan: The Pardels eta
Oviedoko gaiteroen musika
emanaldia Igarondo pilotale-
kuko tabernan.

Otsailak 5, larunbata:
10:00etan: Herri mailako
plater-tiroketa Olaberriko tiro
eremuan.
10:00etatik 13:00etara:
Eskola kiroleko Goierri maila-
ko benjaminen herri kirol
saioa, Zelaako kiroldegian.
10:00etatik 11:30era:
Probintzi mailako bola txa-
pelketa.
12:30ean: III. Patata-tortila
txapelketa egingo da eta
ondoren bazkaria.
15:30ean: X.Goitibehera
txapelketa, I.G.A.k antolatu-
rik. Euskal Herriko txapelke-
tako lehen proba.
17:00 etan: Profesionalen
eskuzko pilota partida, Iga-
rondo pilotalekuan: Olaizola I
- Beloki / Bengoetxea - Patxi
Ruiz. Olaetxea - Albisu /
Urrutikoetxea - Iza.
23:00etan: Trikizio taldearen
kontzertua, herriko plazan.

Otsailak 6, igandea.
12:00etan: Herriko dantza-
rien erakustaldia.
17:30ean: Herri kirolak koa-
drila artean, Igarondo pilota-
lekuan.
19:00etan: Taloak jan eta
sagardoa edateko aukera
herriko plazan.
18:30ean: Axariaren igoera
eta buruhandiak.
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Garmendia Otaola, 7 - behea

BEASAIN
Medikuntza eta  zirugian lizentziatuak:

I. Fdez Ornaburu Dra.
(Medikuntza estetikoan masterra)

A. Ramirez Baigorri Dra.
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Goierri

Argi-Berri mus txapelketa
Otsailaren 12an, arratsaldeko 4,30etan hasita, Ordiziako
Argi-Berri elkarteak antolatutako XXXIV. Mus txapelketa
azkarra jokatuko da. 4 erregetara eta 6 hamarreko 3 ustele-
ra jokatuko da. Bikoteko, 40na euro ordaindu beharko dira
parte hartu ahal izateko. 

11 sari izango dira: bikote irabazlearentzat, 1.500 euro
eta txapelak; 2.arentzat, 800 euro; 3.arentzat 400 euro;
4.enarentzat 200 euro; 5. eta 6.narentzat arkume bana eta
bina txuleta (Xixio Mujika, Siglo XX eta Aliproxek emanak); 7.
eta 8.arentzat launa afari Oteñe erretegian eta Begiristain
sagardotegian. Herriko lehenengo bikotearentzat bi txuleta
emango ditu Iosu harategiak. Elkarteko lehen bikotearentzat,
bi txuleta eta 2 botila ardo emango ditu Orlegi tabernak eta
azkenik, lehenengo emakume bikotearentzat, lurrindeko lote
bat emango du Biñaspre lurrindegiak.

Otsaileko ekintzak
Otsailaren 7tik 26ra: 
Barrena Kultur Etxeko Erakusketa Aretoan Felix Igartua artis-
taren pintura erakusketa. Inaugurazioa: otsailaren 4an.

Otsailak 8, asteartea: 
18:00etan: Barrena Kultur Etxean Andoaingo VI. Piano
Jaialdian parte hartuko duten Musika Eskolako ikasleen aur-
kezpena. 

Zinea eta ingurumena 
Zinema eta ingurumena uztartuko dituzte Ordiziako Herri
Antzokian, hileko lehenengo ostegunetan, gaueko 9etan.
Sarrera, dohainik da. Otsailaren 3an,  Barbara Ettingerrek
zuzendutako ‘Un mar cambiante’ dokumentala eskainiko da. 

Ordizia
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Agenda

Korrika batzordeak 
sortzeko bilerak herrietan

Korrika 17 antolatzeko herriz herri batzordeak sortzen ari
dira AEK-koak. Lazkaon, Olaberrin, Legorretan eta
Beasainen egin duten bezala, datorren astean, beste hiru
herritan izango dira bilerak: urtarrilaren 31n, Ataunen, kalus-
tra gaineko gelan, 20:30ean; otsailaren 1ean, Ordizian,
Barrenan, 18:00etan; eta otsailaren 2an, Ormaiztegin, Udal
aretoan, 19:00etan. 

Apirilaren 13an pasatuko da Korrika 17 Goierritik.
Legorretan sartu eta Itsasondo, Arama, Ordiza, Beasain,
Lazkao, Olaberri, Idiazabal, Segura, Zerain, Mutilo, Lierni,
Ormaiztegi, Arriarandik pasatu ondoren, Mandubin utziko
dugu Korrikak Goierri.

Bukatzeko, AEK-ekoek gogorarazi dutenez, Korrika arro-
pa erosteko aukera dago Beasaingo Kale Nagusiko 12. zen-
bakiko Herri Dendan. Hauxe da ordutegia: ostiraletan eta
larunbatetan, 18:00etatik 21:00etara.

AEKren otsaileko ekintzak
Otsailak 2, asteazkena: 
14:30ean: Zeraingo Aizpeako meategietara bisita gidatua.

Otsailak 4, ostirala: 
15:30ean: Ordiziako Jubilatuen egoitzan Agate deunaren
koplak.

Otsailak 17, osteguna: 
18:30ean: Ordiziako Gaztetxean Zigor Lanpre DZ DJaren
hitzaldi didaktikoa. 2 musika mugimenduren azalpena.
Musika nahasketa mahaia nola erabili erakutsiko du.
Partaideek nahasketak egin ahal izango dituzte.



Antzerki garaia

Otsailak 11, ostirala: 
22:15ean: Herri Antzokian, Antzerki garaia programa: Txalo
produkzioak ‘Baginaren bakarrizketak’. Aktoreak: Aitziber
Garmendia eta  Ainhoa Garai.

Euskal Herriko mus txapelketako
kanporaketa Arranon

Urtarrilak 29, larunbata: 
16:00etan: Arrano tabernan. Izen-ematea 15:30ean irekiko
da. Bikoteko: 20 euro.

Bertso afaria Arrano Elkartean, 
Jon Maia eta Amets Arzallusekin

Otsailaren 12an, gaueko 8,30etan hasita, bertso afaria izan-
go da Beasaingo Arrano elkartean. Jon Maia eta Amets
Arzallus bertsolariak izango dira gonbidatuak. Afarirako txar-
telak, 17 euroan daude salgai, Arrano tabernan.

Beasain Ordizia

Beasain

Otsaileko ekintzak
Otsailak 4, ostirala:
18:30ean: Santa Agedako koruen irteera, Beasaingo kalee-
tan zehar.

Otsailak 5, larunbata:
09:30ean: Udal Txistulari bandaren eta musika eskolako
bandaren goiz eresia.
09:30ean: Kofradien harrera eta bilkura. Ongietorria ahogo-
zagarriekin.
10:30ean: XXVI. Odolki kofradiaren biltzarra. Kofradien ibilal-
dia galako jantzita, txistulari dantzari eta poxpolinek lagundu-
ta. San Martinen estatuara iritsi eta lore eskaintza egingo
diote. Ondoren ohorezko aurreskua dantzatuko da.
11:00etan: Meza Nagusia. Andre Mari Zeruratuaren Parroki
Elizan.
12:00etan: Kofradiaren XXVI. Kapituluaren Ospakizuna eta
Ohorezko Kofradiakideen izendapena Loinazko San Martin
plazan.
17:00etan: Haur zinea:  Mystikal. Usurbe Antzokian.
18:30ean: Erromeria Arrabots taldearekin. Loinazko San
Martin plazan.

Otsailak 6, igandea:
16:00etan: Arangoiti egoitzara bisita, Aizkorri Mendizale
Elkarteak antolatuta.

Goieniz zine kluba
Otsailak 3, osteguna:
21:00etan: ‘Un profeta’ filmaren proiekzioa. Usurbe
Antzokian.

Beasain

Non zer
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☎☎ 943 888 254
☎☎ 943 888 266

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

B E A S A I N
Autowag



Argazki zaharra
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Itsasoko Alegi auzoko ‘junta eskolarra’ 1926 inguruan
Ezkerretik eskuinera: Juan Mari Goitia (Atsusain, Itsaso), ezezaguna, Joxe Nikasio Atin (Altzibar, Gabiria), Eduardo Zabaleta
(Gabiriako apaiza), ezezaguna, Itsasoko apaiza eta Damiana Bidaurreta (Itsasoko Alegi auzoko maistra).

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.

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.

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 ✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea






