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aurkibidea

hilabete honetako gaia

Zumarragako erretore ohia
Donostiako gotzain
B e h in g o a g a tik ,

zu rru m u rru ek

fu n ts a

z u te n :

Z u m a rra g a ko

Ei

S a lv a d o r

p a r r o k ia n e r r e to r e i z a n d a k o J o s e I g n a c io M u n illa D o n o s t ia k o g o t z a i n i z e n d a tu d u te . A s k o r e n u s te z u ltr a k o n ts e r b a d o r e a e ta a b e r tz a le ta s u n a r e n a u rkakoa

da

e ta b e r e iz e n d a p e n a k z a la p a r ta itz e la s o r tu d u . A lb is te a p o z e z

h a r tu d u te n fe d e d u n e k in e ta tr is tu r a z h a r tu d u te n e k in h itz e g in d u g u .

4

2009ko azaroa

hilabete honetako gaia
Jose Ignacio Munilla Agirre Donostian
jaio zen 1961ean. Intxaurrondon igaro
zuen haurtzaroa eta udak amaren baserrian

ematen

zituen:Zestoako

Aitzarnan.

Mundaizko

Anaia

Korazonisten ikastetxean egin zituen
ikasketak eta ondoren Toledoko apaizgaitegira

joan

zen.

Prestakuntza

Donostian bukatu zuen. Bertan ordenatu zen presbitero 1986an.
Zumarragara bidali zuten: Andre Maria
Jasokundekoaren

parrokian

apaiz

lagunkide izan zen 1990a bitartean.
Urte honetako uztailean El Salvador elizako parroko izendatu zuten eta bertan

A n d r e M a r ia
lehenago edo beranduago Donostiako

Munilla. Ultraeskuindartzat jotzen dute

gotzain izateko itzuliko zela aipatu zen.

eta euskal abertzaletasunaren aurka-

2008ko uztailean Juan Maria Uriarte

kotzat ere badute.

apezpikuak 75 urte bete zituen eta kar-

Egiari zor, Munillak sekula ez ditu bere

guari uko egin behar izan zion. Hautagai

ideiak ezkutatu. Abortuaren eta homo-

guztien gainetik Munilla azaldu zen.

sexualitatearen aurka argi hitz egin du

Gipuzkoako eliza gehienetan kezkaz

beti. Komunikabideetan bere iritzia ema-

jaso zuten albistea eta azken asteotan

tea atsegin du eta, hala, bere anaiak

gaia puri-purian izan da: bai komunika-

zuzentzen duen Radio Maria irratian

lan egin zuen 16 urtez. Lagun asko egin

bideetan eta bai kalean. Markel Olano

saio bat izan du duela gutxi arte.

zituen eta gazte asko elizara hurbiltzea

Ahaldun Nagusia bera Munilla izenda-

Bestalde, hainbat komunikabidetan ere

ere lortu zuen. Dena den, bere inguruan

tzearen aurka azaldu da.

esku hartzen du. Besteak beste, COPE,

hainbat polemika ere izan ziren. Ezker

Komunikabide abertzaleetan Espainiako

ABC eta Fe y Razon izenekoetan.

abertzaleak, adibidez, behin eta berriro

gotzain-batzarreko presidenteak, Rouco

Dena

salatu

berria

Varelak, Munillaren aldeko apustu irmoa

modurik onena www.enticonfio.org blo-

Ordezkatzaileek

egin duela eta azkenean Vatikanok

gean sartzea da. Bere bloga da eta ber-

zela.

donostiarra izendatzea lortu duela aipatu

tan Munillak idatzitako hamaika testu

Bestalde, gertakari bat salatu ondoren

da. Gara egunkariak, adibidez, Uriarte

irakurri daitezke. Izenburuetako batzuk

epailearen aurrean deklaratu nahi ez

beste batzuen alde azaldu dela aipatu

oso esanguratsuak dira: Manda el porro

izanak ere zeresan handia eman zuen.

da: Roger Etchegaray kardinal ezpeleta-

a la porra, El aborto tiene muchos com-

Hauek guztiek ez zuten bere irudia kal-

rra adibidez.

plices, Curar enfermos, pero sin elimi-

tetu, nonbait, 2006an Paientziako go-

Izan ere, Gipuzkoako fededun askok eta

nar a nadie, Casados jmucho mejor!,

tzain izendatu baitzuten. Orduan jada

askok

Despedida de ‘El Diario Vasco’...

Jaso ku n d eko a ren
p a r r o k ia n a p a iz la g u n k id e
iz a n z e n e ta o n d o r e n
E l S a lv a d o r r e n p a r r o k o

zuen

Zumarragako
agindutakoaren

parrokia
Arau

aurka

eraiki

ez

dute

begi

onez

ikusten

den,

bere

iritzia

ezagutzeko
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hilabete honetako gaia
Aldekoak eta kontrakoak dituen gotzaina: batzuentzat
zintzoa eta langilea eta besteentzat atzerakoi hutsa
Jose Ignacio Munillak lagun asko egin
zituen

El Salvador auzoan. Tartean

Inazio

Ibarluzea

eta

Mari

Jose Ignacio Mufcilla.
El Salvador parrokian>
Argazkia: www.loiola.org

Carmen

Aranzadi senar-emazteak. Ibarluzeak
eta Aranzadik “oso pozik” hartu dute
izendapenaren albistea. “Gertu nahi
dugu.

Lehenbailehen

etortzea

nahi

dugu. Nik horrelaxe sentitzen dut, nahiz
eta beste askok beste gauza batzuk
esango dituzten”, aipatu du Aranzadik.
Bere izendapena Gipuzkoarentzat ona
izango dela uste du. “El Salvador parrokian 16 urte egon zen eta gu oso gertu ibili
ginen. Pertsona zintzoa eta langilea da
nire ustez. Norbaiti lagundu ahal baldin
badio, hala egiten du. Bere inguruan ibili
izana asko eskertzen dut”, gehitu du.
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Aranzadik ez du uste gotzain berriak

tzen du. Nik, ordea, maiatzean utzi nuen

diogu.“Palentziako gotzain izendatu ondo-

abertzaleen aurkako jarrera duenik.

katekista lana”.

ren, oraindik hemen zegoela, biok garabi-

“Munilla

sartzen.

Munilla ere dagoeneko ez dago bertan,

ra igo ginen eta parrokiako kristalak gar-

Abertzalea ez da izango, baina kontra

baina arrastoa utzi omen zuen. “Asko

bitzen aritu ginen. Dagoeneko gotzaina

ere ez du egingo. Egia esan, ni abertza-

irakatsi digu eta asko zor diogu. Mila

zen! Horrek argi eta garbi uzten du gizon

lea naiz eta berarekin beti oso ondo

gauza irakatsi dizkigu. Denon artean

langilea dela. Asko balio du”. Parrokia erai-

moldatu naiz. Ez dut uste inori kalterik

ondo konpontzeari, adibidez, garrantzia

ki zen garaian denbora luzea eman zuten

egingo dionik. Abertzaleei ere ez. Denei

handia ematen zion. Katekisten arteko

elkarrekin. “Hamaika irteera egin geni-

on egiten saiatuko da. Bere inguruan

harremana asko zaintzen zuen. Oso

tuen: azulejoak erostera, kanpaiak begi-

ibili nintzenean ikusitakoaren arabera

saiatua zen”.

ratzera...”.

esan dezaket hori. Goiko parrokiako

Inazio Ibarluzea senarra ere iritzi berekoa

Ibarluzeak pertsona bikaina dela dio.

asko nire iritzi berekoak dira”.

da. Berak ere El Salvador auzoko parroko

“Askok kritikatu egiten dute, baina nik ez

Berak eta bere senarrak eliza berriaren

ohiari buruz hitz egin du, nahiz eta izen-

dut politika kontuetan sartu nahi. Pertsona

eraikuntza lanetan lagundu zuten. “Garai

dapenaren inguruan sortu den polemikak

zintzoa eta langilea da. Dena eman du

hartan katekista nintzen eta, senarra erre-

ez dion graziarik egiten. “Eztabaida han-

jendearen alde. Adiskide minak ginenez,

tiratu berria zenez, laguntza eskatu zigun.

dia sortu da, baina ni bere lagun handia

behin Opusekoa ote zen galdetu nion.

Oraindik senarra arduratzen da parrokiako

naiz. Pertsona bikaina da eta kontatzeko

Inondik inora ere ez zela erantzun zidan”,

mantenu lanez. Eraikuntza lanak gertutik

moduko anekdota asko dituf.

gehitu du.

jarraitu zituenez, eliza hori berea senti-

Horietako baten berri emateko eskatu

Berak eta emazteak ez dute oraindik

ez

2009ko azaroa
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hilabete honetako gaia
Donostiako gotzain berriarekin hitz egin
eta ez dute erabaki kargu hartze ekitaldira joango diren. “El Salvador parrokiako apaizak Donostiara joateko autobusa
jarriko duela esan du. Beharbada animatuko gara. Ekitaldia urtarrilaren 9an
izango da, Artzain Onaren katedralean”,
azaldu du Mari Carmen Aranzadik.
Egun horretatik aurrera gotzain berriari
“sufritzea ere” tokatuko zaiola uste du.
“Denekin harreman ona izatea kosta
egingo zaio, baina inork lortzekotan
berak lortuko du. Bere gertu ibili garen
guztiok pertsona aparta dela eta denekin ahalik eta harreman onena edukitzeko ahalmena duela uste dugu”, azaldu
du zumarragarrak.
Ez du uste Gipuzkoako elizetako lan egi-

eredu honek porrot egingo du”. Arregik

“Rouco Varelaren ildokoa” dela. “Dena

teko modua goitik behera aldatzera dato-

eliza aparatu “anakronikoa” dela gehitu du

den, ezingo du nahi duen guztia egin,

rrenik. “Bakoitzak bere ukitua ematen dio

eta oso ezkor agertu da. Bere ustez

hemen jende asko izango baitu kontra eta

bere lanari, baina ez dut uste aldaketak

Gipuzkoan jende askok elizaren alde lan

berauen beharra izango baitu. Izan ere,

kolpetik egingo dituenik. Gauzak poliki-

egiteari utziko dio.

ezingo ditu bere aurka dauden guztiak

poliki eta denekin hitz eginez egingo ditu”,

Andre Mari Jasokundekoaren parrokian

ordezkatzeko adina apaiz ekarri kanpotik.

amaitu du.

lan egiten dutenetako batzuek antzera-

Gainera, laikoen laguntza ere beharrez-

Ibarluzeak eta Aranzadik hitz onak bes-

ko iritzia dute. “Gotzain berria etorri eta

koa izango du”.

terik ez dituzte Munillarentzat, baina

zer egiten duen ikusi arte itxaron behar

Bukatzeko, euskararen inguruko hausnar-

beste askok ez dute begi onez ikusten

dugu, baina gure ustez bere etorrera

keta egin dute: Munilla euskalduna da,

bere

den,

atzera pausoa da. Vatikano II kontzilioak

baina berarekin gure hizkuntza galtzen

Gipuzkoako apaiz asko ez dira komuni-

elizetako ateak ireki zituen, baina beste

irtengo dela uste dute. “Bere etorrerak ez

kabideei euren iritzia ematera ausartzen

joera bat duen jendea etortzen bada

dio mesederik egingo, batez ere kanpotik

eta ematen badute anonimatua man-

dena utziko dugu”, aurreratu dute.

apaizak ekartzen baditu”.

tentzea eskatzen dute.

Gotzain berria ondo ezagutzen dute,

Otamotz aldizkaria Luis Mari Segurola

Argi eta garbi hitz egin dutenen artean

Zumarragan 20 urte eman baitzituen.

Andre Maria Jasokundeko parrokoare-

Joxe Arregi Deustuko Unibertsitako ira-

“Baditu gauza onak. Langilea da, esatera-

kin ere harremanetan jarri da, baina gai

kaslea dago. Gara egunkariak jasotakoa-

ko.

digu.

horren inguruko galderak ez dituela

ren arabera, Arregik Gipuzkoan ez dela

Kontuan izan behar da bera baino zaha-

erantzun behar esan du. “Hitz erdi bat

Munillaren aurkako matxinadarik izango

rragoak garela, etorri zenean berak 24

ez dut emango. Dagoeneko Noticias de

aipatu du. Ez dagoela horretarako indarrik

urte bakarrik zituela eta dagoeneko gu

Gipuzkoa, Ei Diario Vasco eta El Mundo

dio. “Instituzioak disidentzia mugimendu

hemen geundela”.

egunkarietatik deitu didate eta guztiei

oro itoko du aurki. Dena den, epe luzera

Hala ere, ezin dute burutik kendu Munilla

berbera esan diet”, azaldu du.

izendapena.

Dena

Guri

beti

errespetua

izan
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Oraln duzu aukepa, bat eglu gurnkinl
ZINTZO-M INTZO ELKARTEKO BAZKIDETZA:
-Hilero Otamotz aldizkaria jasoko duzu zure etxean.
-Zure ekarpenarekin proiektu hauek bultzatuko dituzu: Otamotz, Otamotz.com, Goierriko Hitza, eskualdeko
telebista, Kafe Antzokia, Mintzalaguna, Bertso Eskola, Kantu Afaria, Liburu-lanketa, Gazte Lokala, Aisialdia
Euskaraz, Normalizazio Plana, hizkuntza eskubideak, sentsibilizazioa...
-Urtean 25 euro.

OTAMOTZ ALDIZKARIKO HARPIDETZA:
-Hilero Otamotz aldizkaria jasoko duzu zure etxean.
-Urtean 12 euro.
-Ekarri edo bidali postaz zure datuak honako helbidera:
Zintzo-Mintzo elkartea
Labeaga 12, behea (Goierri elkartearen ondoan)
20700 Urretxu
-Posta elektronikoa erabiltzea nahiago baduzu:
otamotz @otamotz.com

ZINTZO-MINTZOKO BAZKIDE EGIN NAHI DUT
OTAMOTZ HARPIDETZA ORDAINDU NAHI DUT
IZEN-DEITURAK
JAIOTZE DATA
HELBIDEA
TELEFONO ZENBAKIA ETA E-MAILA
EHNA EDO NA
KONTU KORRONTE ZENBAKIA

erreportajea

Otamotz.com atari digitaleko
edukirik klikatuenak
OTAMOTZ T E LE B IS T A R E N A Z K E N A K
-Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzainaren mezaren pasartea.
-Antiguarekin herri plataformaren agerraldia.
-'Berunezko justizia. Ixilik bang zuen izena'.
-San Martin Jaiak Aginagan.
-San Martin eguna.
-Intxaurrak ipurdiarekin puskatzen.
-Emakumeak harriari tiraka.
-XXVII. Buzkantza Lehiaketa.
-Urola ibaia hazita dator (2009-11-08).
-Mineral bizidunak, txaranga, umeen parkea...
-Mineral, fosil eta harribitxien feria berezia.
-Txomin Morenoren fosilen erakusketa.
-'ltsaso bete fosil' erakusketa Juan de Lizarazun.

IR A K U R R IEN A K

-'Z-Z Urolako trena bizikletaz' martxa igandean.

1. Zumarragako bikote bat deklaratzera deitu dute haur pornogra-

-Garagardo Feria (2009-10-25).

fia tarteko.

-Mikologia erakusketa (2009-10-25).

2. Aritz handienen pare.
3. Munilla geroz eta gertuago.
4. Jose Ignacio Munilla, Donostiako Gotzain.
5. Arrakastaz estreinatu da 'Berunezko justizia. Ixilik Bang zuen
izena’.
6. ‘Nire amak ez dauka erremediorik’ Antxiñe Mendizabalen
azken liburua.
7. Jon Arana Urkiola espeleologo zumarragarra hil da.
8. Berriro atzeratu dute Ekai Alkortaren aurkako epaiketa.
9. Antioko azken proposamena handitu dutela salatu du EAJk.
10. Antiguarekin plataformak mobilizazioetarako deia egin du.

A ZK EN IRAG ARKI LA B U R R A K
-Garajea salgai Iparragirre plazan. Helbidea: Iparragirre 20. Mota:
estalia. Metro karratuak: 30. Prezioa: 42000 euro.
-Zumarragan pisua salgai. Helbidea: Elizkale 5 - 6. G.
Etxebizitza mota: pisua. Solairua: 6. Metro karratuak: 90.
http://etxeasalgai.googlepages.com.
2009ko azaroa 9

erreportajea

Herritarrek euskara erabiltzen
duten dendariak sarituko dituzte
Ezkio-ltsasoko

Yartu

elkarteak,

Legazpiko Zingi Zangok, Urretxu eta
Zumarragako

Zintzo-Mintzok,

Urola

Garaia udal elkarteak eta Emun kooperatibak Dendaria saritu eta irabazi 100 euro
ekimena

abian jarri

dute.

Egitasmo

honen helburua euskara balio erantsia
dela erakustea da. Horretarako, euskara
erabiltzen duten merkatariei esker ona
azalduko zaie ekitaldi publiko batean.
Kanpaina hau Gabonetako opariak eta
erosketak aitzakia hartuta antolatu da eta
bezeroak izango dira dendarien ahalegina sarituko dutenak. Beraien zerbi-tzua
ematerakoan euskara balio eran-tsia
dela argi duten dendariei hori esker-tzen
dutela jakinarazi ahal izango dute eta,
bide batez, 100 euroko erosketa-txartelen zozketan parte hartuko dute.
Merkatariek euskara bultzatzeko egin
dituzten ekintzak dira saritzekoak: hitz
egin, harrera egin, kartelak, oharrak...
Kontsumitzaileen lana arreta jartzea,
dendetan bertan aurkituko duten txartela
betetzea eta ontzian sartzea izango da.
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Dendari bakoitza bere mailan saritu ahal

zerbitzu erabat euskalduna eskaintzen

duaren 3an hasiko da eta urtarrilaren

izango dute: denek ez dute ezagu-tza

duena.

7an bukatuko da.

maila bera, baina ekintza batzuk jarrera

Txarteletan bezeroak bere izena eta tele-

Ekimenaren bultzatzaileek 100 euroko

onaren seinale dira. Hala, txarteltxoak

fonoa eta saritu nahi duen dendaren

sei erosketa txartel erosiko dituzte boto

hiru lagun saritzeko aukera ematen du:

izenajarri beharditu. Ondoren, oparitara-

gehien jasotzen dituzten dendetan eta

euskaraz jakin ez arren dendako karte-

ko dendek harrera mahaian izango duten

parte hartu duten bezeroen artean zoz-

lak, errotuluak eta oharrak euskaraz

ontzian sartu behar da txartel-txoa:

ketatuko dituzte. Hiru sari Legazpira

eskaintzen dituena; euskaraz egitea kos-

Euskaraz? Pozik gainera! dion marrazkia

joango dira eta gainontzeko hirurak gai-

tatzen zaion arren, saiatzen dena; eta

izango duten horietan. Kanpaina aben-

nontzeko hiru herrietara.
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943 72 02 15 - Faxa 943 72 52 91
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M U RU A
Oinetako konponketa

M A IM .T E G IIA ID M M IT E tG IIA

45 943 72 00 61
Leturiatarren enparantza, 2
ZUMARRAGA

Larruzko erropen konponketa.
Guraiza.labana... zorrozketa

Labeaga, 37
URRETXU
Golden plazoletan

BIONA

g u m e n d i, S .
M a n g a n e s o a ltz a iru a re n
a p lik a z io te k n ik o a k

A RO ZTEG IA
Altzariak neurrira

Ip e ñ a rrie ta , 4 8
O 9 4 3 7 2 3 3 01 - F ax: 9 4 3 7 2 4 3 41
U rre tx u -Z u m a rra g a

® 943 72 02 55

w w w .e g u m e n d i.c o m

Labeaga, 35

e g u m e n d i@ e g u m e n d i.c o m

Urretxu

^ 943 72 41 60

Erratzu, z/g URRETXU

centro optico
c ®

®

m

r r a t ib e i

Ikusm enaren neurketa - Begietako
ten tsioaren neurketa - G raduatutako
eta eguzkitarako betaurrrekoak Lentilak - Term om etroak eta
barom etroak
S o ra lu z e , 1 0 ZU M A R R A G A
® 943 72 54 84

&
SUTAN
Tximiniak, berogailuak, sukaldeak eta estaldurak
®94372 06 38 - 665 7373 02 Fax: 94372 06 38
Mugitegi poligonoa, Bbidea, 6bajua - URRETXU
www.sutan.biz - sutan@sutan.biz

TK£.
Muntaia eta instalakuntza elektrikoak
Enpresa mantenua
Argiteria publikoa

d /a n b ip or

IT U R G IN T Z A
Bide-Zar 5 ZUMARRAGA
943 72 13 70

m

» 943 72 36 52

20700 URRETXU

B IG A R R E N E S K U K O A U T O E N
E S K A IN T Z A Z A B A L A

URRETXU

(P

Bidezar, 7

Denda: Ipeñarrieta 4, ® 943 72 09 50
Tailerra: Mugitegi, « 943 72 42 66
Mugikorra: 656 703 392

a s ir a u t o

natural optlcs
Lurdes Rodriguez
Optiko-optometrista

- D ie te tik a
- Estetika

lparragirre,1-Urretxu
« 943 72 59 68
urretxu@naturaloptics.com
www.naturaloptics.com

REMANK

K
A N P O -K O N T R A T A Z IO B ID E Z K O
KANI
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KALITATEZKOZERBITZU
ERAGINKORRA
GERTUTASUNA, BIZKORTASUNA
ETABEZEROARI ARRETA
Argixao industrialdea, 55 pabiloia
20700ZUMARRAGA(Gipuzkoa)
94372 41 00
administracionl @premank.com
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H e r r i

ALTZARIAK
M E R K A -U R O L A
M ugitegi, 17 Tel. eta faxa 943 72 58 28
URRETXU

Piedad kalea, 14
® 943 72 08 19
ZUMARRAGA

^Jergintza
Edergintza tratamenduak
Depilazioak
Solarium

Belardenda, dieta eta errejimen elikadura

Labeaga, 2 - URRETXU
® 943 72 25 13

Mediku-homeopata kontsulta
Labeaga, 30 - Urretxu - ® 943 72 27 80

A l d i z k a r i a

TOKI A P R O P O S A DUZU HAUXE
ZU RE IR AG AR KIA JARTZEKO
Iker Telletxea - 647 319 757 - beasain@iragarri.net

komikia

egurra partitzen

Jon Torner
Jon Ormazabal

Galdera saltsa
Artikuluaren entrega-datak ezustean harrapatu

Bang zuen izena erdimetraia estreinatu du.

gaitu. Buruan galdera ugari, baina erantzunik ez

Labeaga aretoa gori-gori. Goierri ez da Montana.

azken asteetan Zumarraga-Urretxu(ren ingu-

Ala bai? zioen Hitzako titularrak... Zergatik

ruan)n gertatutakoei buruz.

Goierri? Ezin zitekeen jarri Urretxu-Zumarraga ez
kideek hitzaldia

dira Montana? Badirudi Goierriko Hitzan sartzeko

eskaini dute Zelai Aristin, polemika-iturri agor-

meritu bila gabiltzala.Tira, har ezazue hau goierri-

tezina den interpretazio zentroaren inguruan.

tar sentitzen ez diren bi gizasemeren arrapostu

Suposatzen dugu Udalak erantzun egingo

bezala. Portzierto, zorionak erdimetraiagatik.

duela. Noiz arte?

Zeintzuk dira azkarragoak, jatetxe txinatarreko

Zurrumurruek indarra hartu dute: Jose Ignacio

sukaldari-zerbitzariak ala Goiko Kalekoak? Afaria

Munilla, El Salvador parrokiako erretore izanda-

eskatu eta bost minutura (zehazki 4 minutu eta 28

koa, Gipuzkoako gotzain izenda dezake Antonio

segundura), dozena erdi errazio eta beste hain-

Rouco

beste bokadilo eduki ohi ditugu Goiko-Kaleko

Antiguarekin
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plataformako

Varela

kardinal

ultraeskuindarrak.

Argixaoraino helduko al dira bere atzaparrak?

barran. Inork kronometratu al ditu txinatarrak?

Herriko beste seme ilustre bat. ELA sindikatuak

Bada beste gai bat dezenteko zalaparta sortu

Petronorreko langileek jasaten duten “xantaia eta

duena, baina poliziaren, DVren eta egunkari

manipulazioa” salatu ditu. Noiz utziko dio Josu Jon

horren foroan parte hartzen duten herritarren ber-

Imazek albiste izateari?

tsio kakanahasleak soilik ezagutzen ditugunez,

KKinzona kolektiboak Berunezko justizia. ixiiik

errugabetasun presuntzioan sinesten dugu.

zenbat buru hainbat aburu

Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzain izendatu dute.
Zer iruditzen zaizu?

Asier Auzmendi

Komunikabideetan irakurri dut zerbait gai horren inguruan.
Ez dut Munilla ezagutzen, baina elizara apenas joaten naizenez, berdin zait elizak Donostiako gotzain nor jartzen
duen. Egun jende gutxi joaten bada elizara, Munillarekin gutxiago joango direla uste dut. Dena den, azken finean gotzainen aukeraketa ez dago elizara joaten direnen esku.

Joaki Yurrebaso

Ez nuen Munilla etortzea nahi. Berarekin lan egitea tokatu
zitzaidan eta azken urteetan aldatu egin zen. Ez dut uste
Gipuzkoara etorri beharko litzatekeenik eta hemengo apaizak nire iritzi berekoak dira.

Pedro Vazquez

Zer edo zer entzun dut, baina ez diot kasu handirik egin. Ez
dakit nire iritzia balekoa izango den. Izan ere, ez dut Munilla
ezagutzen eta apenas dut berari buruzko erreferentziarik: ez
onak, ez txarrak. Egia esan, niri bost axola zait Gipuzkoako
gotzain nor aukeratzen duten. Izan ere, ez naiz elizkoia.

Maite Lorente

Zerbait entzun dut, baina gaia ez zait asko interesatzen.
Mojen ikastetxean ikasi nuen garaian ezagutu nuen. Dena
den, ezin dut berari buruzko iritzi sendorik eman. Gainera,
egia esango dizuet: kontu honi ez diot garrantzia handirik
ematen. Pentsa, egungo gotzaina nor den ere ez dakitl

2009ko azaroa
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bota bertsoa!
Gaia: Udazkeneko hosto eroriei begira. Hurrengo alerako jarritakoa:
Bertsolari Txapelketa Nagusiko logoa.
Egilea: Beñat Torres

Egilea: Amaia Iturriotz

Egilea: Mikel Iturriotz

Leihora irten ta ikusi dut

Alboan dudan estufarekin

Nere leihoko pertsianari

nere parean nik bela

ondo berotu dut gela,

segitun ein diot tira

arbol txiki bat erdi biluzik

udazken honek hotzez akatu

eta a ze ikusmira,

azpian dauka orbela.

nazakeelako bestela.

hosto pila bat erori dira

Konturatu naiz pixkanaka're

Eta leihotik begira nago

horko arbola azpira.

behean pilatzen ai dela,

arratsaldero bezela,

Eta pentsatzen jarri naiz orain

eta pentsakor jarri naiz geldi

mirespen handiz, baina tentsioz,

buruai jira ta bira,

buruai esan honela:

begiratu det orbela,

udazkena iritsi da,

honek guztiak esan nahi digu

ondo baitakit gu ere aurki

eta tristuraz jarri naiz hemen

udazkena iritsi dela.

jausi egingo garela.

gelan leihotik begira,
baina erori direnen lekun
berriak sortuko dira.

iritziz iritzi

Joxe Manuel Bereziartua
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Hizkuntzen inguruko gorabeherak
Nire ingurukoek badakite ondo zer nolako gorabe-

irmotasuna. Saiatu eta saiatu egin behar da. Baina

herak izan ditudan aldartean ingelesa ikasteko

motibazioa ere behar da. Ikasketa prozesoa arina

egiten ari naizen saiakera dela eta. Tarteka nire

eta dibertigarria egin behar da. Horiek biak ditue-

aurrerapenen berri ematen diet. Mayi, lagunaren

nari agintzen diot 15-20 urteren bueltan edozein

alaba, begira gelditzen zait. “Nola ikas dezakezu

hizkuntza menperatuko duela.

ingelesa? Oso aspergarria da!” Nik “gustatzen zai-

Sartu berri dizuedan erretolika hau arintze aldera

dalako” erantzuten diot eta orduan, oraindik harri-

hizkuntzari lotutako pasadizo bat kontatuko dizuet.

tuago, zera esaten dit “Nola gustatu ahal zaizu

Protagonista Camilo Jose Cela dugu, erdera oso

ingelesa? Oso itsusia da!”. Ez nago ohitua horre-

gutxik bezala menperatzen zuen idazlea. Sari bat

lako argudio sendoei aurka egiten. Beraz, isildu

eman omen zioten Finlandian. Gizona larri, finlan-

egiten naiz. Isildu bai, baina kontuari bueltak ema-

dieraz ez zela ondo moldatzen eta eskerrak ema-

ten jarraitzen dut “Horrelako gauza itsusia ikastea

teko hitzaldia nola egingo zuen kezkatuta. Baina

zenbait kostatzen ari zaidan jakingo bazenu!”.

lagunak horrelako egoeratarako omen dira, eta

Nire esperientziaren arabera bi gauza daude

adiskide batek esan omen zion; “Lasai joan zaitez,

garrantzitsuak hizkuntza bat ikasteko. Alde batetik,

On Camilo, han denek dakite suedieraz eta”.

gure gomendioa
El animal piadoso
Luis Mateo Diez
Luis

Mateo

Diez

(Villablino,

Leon)

tzakiaz bakardadeaz, zahartzaroaz eta

Celamara itzuliko da, bere zenbait narra-

erretiratutako

ziotako ingurune paregabera, berak sortu-

erruaz arituko zaigu. Mateo Diezek, nahiz

tako lurralde mitikora, alegia. Kokagune

eta polizi-nobelaren baliabideak erabili,

pertsonal

Faulknerren

genero nobelatik alde egiten du gizon

Marquezen

bakarti baten kontzientzian murgildu alde-

Macondo edo hurbilagoa dugun Obaba

ra, hots, erruaren sendimenduak itota,

moduko lurraldean kokatuko du bere

barkamena eta errukia behar duen giza-

gogoeta morala. Hamalau urte lehenago

semearengan barrentzeko.

horretan,

Yoknapatawpha,

Garci'a

polizi

komisario

baten

Ricardo Babarro

gertatutako hilketa baten ikerketaren ai-

l n r a i n b o w s __________________________
Radiohead
Zer da musika emozioen sorrarazlea ez

egileak. Rock alternatiboaren eta post-pun-

bada? Eta horiek bere gordintasunean aza-

karen iturriak nahastuz, eta emari horri jaz-

larazteaz zer edo zer badaki Thom York

zaren, musika elektronikoaren edo klasikoa-

Radioheadeko abeslariak. Bere ahotsak,

ren lurrina gehituz, bidaia berean paradisua-

abesteko daukan molde berezi horrek, infer-

ren atariraino eraman zaitzake Yorkek bere

nuko atearen pareraino gidatu ditzake

bandaren laguntzarekin. In Rainbovvs (2007)

barru-barrutik ateratzen zaizkigun emozio

1993an lehen lana kaleratu zutenetik gaur-

horiek. Baina gugan kontrako efektua ere

daino ateratako diska guztiekin egindako

eragin dezake Creeps, Karma Police edo

collage baten modukoa da.

High and Dry bezalako abesti mundialen

Igor Susaeta

La buena vida
Andres Wood
Patricia

kabeak ere izaten baitira. Andres Wood

Santiago de Chilen bizi dira. Ez dute elkar

zuzendari txiletarra protagonista ugari dituz-

ezagutzen, euren bizitzek elkar ukitzen dute

ten film koralak filmatzeko ohiko moduaz

hiriko eguneroko eromenean, kotxe artean,

aldentzen da. Ohikoena elementu dramatiko

hara eta hona presaka doazen bitartean.

amankomun bat erabiltzea izaten da pertso-

Patricia izango da kasu honetan beste per-

naia ezberdinen istorioak puntu jakin batean

tsonaien arteko lotunea. Bakoitzak darabilen

biltzeko. Kasu honetan, ordea, per-tsonaien

ametsa lortzeko modukoa dela dirudien

bizitzak benetako bizitzara ahalik eta gehien

arren,

hurbiltzen saiatu da.

Teresa,

Edmundo,

lortzea

ez

Mario

da

eta

erraza

izango.

Ahaleginak ez du beti ematen fruitua, uste-

ButaK 21 zineklub taldea
2009ko azaroa
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Santa Barbarako eraikin berria gaur egungo arkitekturaren adierazpen deigarrienetako bat bihurtzen ari da, disziplina honi eskainitako aldizkarietan gero eta gehiagotan aipatzen ari baitira Ibon Salaberria urretxuarraren proiektua. Proiektu ia gorpuztua, azaroaren haseran egindako argazkiok erakusten dutenez.

Gotzon Aranburu

Izena
Telefonoa
Denda

Izena
Telefonoa
Denda

Zurean erosketak egitean erabat zerbitzu euskalduna
jasotzen dudalako...
h a r t u n ir e e s k e r o n a e ta p u x t a r r i a

Izena
Telefonoa
Denda

D e n d a r ia
s a r i t u eta

ir a b a z i

rA ñ t o l a t z a i l e a k <

euskara

Yartu K u l t u r e l k a r t e a

Ezkio-ltsaso

E3EM UN

LANAEUSKALDUNTZEKO
KOOPERATIBA
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Santa Barbarako eraikin berria gaur egungo arkitekturaren adierazpen deigarrienetako bat bihurtzen ari da, disziplina honi eskainitako aldizkarietan gero eta gehiagotan aipatzen ari baitira Ibon Salaberria urrelxuarraren proiektua. Proiektu ia gorpuztua, azaroaren haseran egindako argazkiok erakusten dutenez.

Gotzon Aranburu

zuek bai jakin!

Armando Arizmendiarrieta:
Bizipozari eutsi zion gerrako haurra
1 9 3 6 k o g e rra , h e ld u e k e z e z ik , h a u r r e k e r e p a ir a tu z u te n . A s k o
E u s k a l H e r r itik k a n p o r a b id a li z i t u z t e n , b e r a ie k in g e r ta z i t e k e enaren

b e ld u r .

Z um a rra g a n

H o r ie ta k o

b iz i d e n

bat A rm a n d o

A r iz m e n d ia r r ie ta

da,

e ib a r ta r r a . G u r a s o e n g a n d ik h u r r u n

b iz i

b e h a r iz a n z e n a rre n , e z z u e n b iz ip o z a g a ld u .

Armando Arizmendiarrieta bere etxeko'balkoian.
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Non jaio zinen?
Eibarren jaio nintzen duela 80 urte. Nire
aita sozialista zen eta nire ama, berriz,
Madrilgo familia eskuindar batekoa.
Arreba eta biok haurrak ginela, banandu egin ziren. Batzuetan baten familiarekin eta besteetan bestearenarekin
egoten ginela oroitzen dut. Guretzat
gauza naturala zen. Arreba amarekin
bizi zen eta ni aitarekin. Gerra heldu
zenean, aitak arreba ere berarekin
hartu zuen.

Eibarko oroitzapenik ba al duzu?
Haurtzarokoak gutxi, baina gerokoak
bai. Izan ere, bolada batean Eibarren
lan egin nuen.

Nola

g og o ra tze n

duzu

gerraren

hasiera?
Elgetako auzo bateko baserrian harrapatu ninduen. Bertan nire amonaren
anaia bizi zen eta, baserriko lanak oso
gustuko nituenez, oporrak bertan pasatzen nituen. Baserrian lan egiteko arro-

zuek bai jakin!
pa ere banuen. Gerra hasi zenean aita

Nola joan zineten Frantziara?

Nola gogoratzen duzu Frantzian iga-

gure bila etorri zen. Eibar berehala bon-

Gu ofizialki joan ginen, baina beste ba-

rotako denbora? G u raso e z askotan

bardatuko

zenez,

tzuk ezkutuan pasatu ziren mugaren

gogoratuko zinen...

Zornotzako baserri batera eraman gin-

beste aldera. Bordelera eraman gintuz-

Tren geltoki zahar batera eraman gin-

tuen. Bertan amonarekin egon ginen.

ten lehenengo eta gero Dijonera.

tuzten eta andereño batzuek zaindu egi-

Baserriaren

Nolakoa izan zen agurra?

ten gintuzten. Batzuetan bertako jendea

baina oraindik hara heltzen jakingo

Bilbora heldu ginenean obusak botatzen

etortzen zen eta euren etxera eramaten

nuke.

Eusko

ari ziren. Aitak argazkia atera zigula

gintuen bazkaltzera. Bikote batek nire

Jaurlaritzarekin gestioak egin zituen

gogoratzen dut. Jatetxe batean bazkal-

arreba egun batzuetarako eraman zuen,

arreba eta biok Frantziara bidaltzeko.

du genuen eta, ondoren, aita hizketan

baina ez zen itzultzen eta ondo zegoela

Dijon izeneko hirian izan ginen.

aritu zitzaigun. Etengabe besarkatzen

esan zidaten. Handik gutxira, beste

Aitak azaldu al zizuen inoiz zergatik

gintuen. Hunkigarria izan zen. Haur guz-

bikote

erabaki zuen zu ek E u skal Herritik

tiok Bilbon gurasoei agur esan genien

Senarraren izena ere Armando zen eta

bidaltzea?

eta trenean Santurtzira eraman gintuz-

horregatik hautatu ninduten. Sei hilabe-

Ba, egia esan ez. Sekula ez genion galde-

ten.

genuen.

tera-edo, Frantziako eskola publikora

tu, gainera. Gauza normala iruditu zi-tzai-

Francoren armadako Cervera ontziak ez

eraman ninduten eta adoptatzen ahale-

gun. Entzun izan dudanaren arabera,

zigun irteten utzi nahi, baina Gurutze

gindu ziren.

Francok Bilbo hartu behar zuela argi ikus-

Gorriaren babesa genuen eta azkenean

Zer m oduz moldatu zinen Frantziako

ten zen. Haur batzuekin ikaragarriak egin

utzi ziguten.

haurrekin?

Han

zutela

uste

izena ahaztu egin dut,

geundela,

aitak

Han

barkua

hartu

“E p a i l e r i a i t a r e k i n b i z i
n a h i n u e la e r a n tz u n n io n .

aurreko hilabeteak?

gizonak jipoitu egin ninduen. Asko maite

Hurrengo hilabetean biek eskolako lanak
egiten lagundu zidaten eta behin gelako

e r a m a n n in d u te n ih e s

onena izan nintzen. Bi urte inguru eman
nituen Frantzian. Herrialde hau Bigarren

gauez sua ere bai. Haurra nintzen,
baina primeran oroitzen dut. Baserrian

lau frantses nire atzetik utzi nituen.

ninduen, baina astapotro samarra zen.

O r d u a n z ie g a b a te r a

dut. Bestalde, Gernika bonbardatu zutenean, egunez kea ikusten genuen eta

ninduen.

Etxera pozik heldu nintzen, baina etxeko

ak izango zituztela ziurtatzeko.

Zornotzako baserria ondo gogoratzen

eraman

nituela uste nuen: klasean 40 ginen eta

guraso askok seme-alabak kanpora bidali

Nola oroitzen dituzu Frantziara joan

ni

Gogor lan egin nuen eta nota onak atera

zituenez, aipatzen direnak baino gehiago,

zituzten hauek babesteko eta ondorengo-

batek

e g in e z n e z a n ”

Mundu Gerran sartu baino apur bat lehenago itzuli ginen. Etxeko gizonak ordura-

beste bi haur zeuden eta jolasten ematen genuen eguna. Hori bai, ongi gene-

Zer pasatzen zen zure burutik?

ko armairuan armadako trajea zuela

kien zenbait tokitara ezin zela joan.

Haurrak ginen eta guretzako txango

gogoratzen dut.

Gero jakin genuen aita Gernikan zela

modukoa zen. Gainera, kontuan izan

F rantzian ondo hartu zintuztetela

bonbardatu zutenean.

behar da gerra apenas ikusi genuela:

uste al duzu?

Zer dela eta zen zure aita frankisten

Eibar eta Elgeta osorik zeuden handik

Bai. Esan dezakedan guztia ona da.

beldur?

irten ginenean, Zornotzan herritik kanpo

Jendeak asko maite gintuen.

Sozialista zen, Amuategi batailoikoa.

bizi izan ginen, Bilbon zarata bakarrik

Baina arreb aren gan d ik bananduta

Egungo sozialistak eta lehengoak oso

entzun genuen, Gernikakoa urrutitik

egon zinen.

ezberdinak direla uste dut. Garai bate-

bakarrik ikusi genuen... Ez genuen ezer

Arrebarena tristea izan zen. Ez nekien

koak euskaltzaleagoak ziren.

beldurgarririk ikusi.

ezer berataz. Halako batean ospelak izan
2009ko azaroa 1 9

zuek bai jakin!
eta arreba guregana etortzen zela oroitzen dut. Gerrarekin hori guztia aldatu
egin zen. Amaren familia oso boteretsua
zen, Frantziatik itzuli ginenean, aitari
gugana hurbiltzea debekatu zioten. Ez
zuten ni aitarekin itzultzea nahi eta adingabeen babeserako auzitegira jo zuten.
Epaileak aitarekin bizi nahi nuen galdetu zidan eta nik baietz esan nion.
Orduan, ziega batera eraman ninduten
ihes egin ez nezan. Egunbete eman
nuen bertan eta, ondoren, erreformatorio batera bidali behar ninduten. Ziegan
nengoela, arreba eta amona entzun
nituen ziegako leihotik. Deitu egin nien
eta ziega batean sartu nindutela ikusi
zutenean, atera egin ninduten.

A zken ean
Armando Miren emaztearekin.

aitarekin

itzuli

zinen.

Nolatan?
Madrilera joan zen eta, ezkutuan, gure-

20

nituen hanketan. Medikuari nire abizena

erabiltzen genuen eta frantsesez hitz

kin egon zen. Handik aurrera elkarri

zein zen esan nioenean, abizen bereko

egitea debekatu ziguten arrebak gazte-

gutunak idazten hasi ginen, ezkutuan.

neska bat ezagutzen zuela esan zidan:

lera

zezan.

Aitak bidaltzen zituen gutunetan bi

nire arreba zen, noski. Oso gaizki zegoe-

Madrileko senitartekoek ez zuten ulert-

mezu zeuden. Arrunta eta ezkutukoa:

la esan zidan, berarekin bidegabekeria

zen inork seme-alabak urrutira bidalt-

papera bustita ikusi zitekeena. Bigarren

egin zutela: etxeko emakumea gaixo

zea: nik beti aitak gu babesteko egin

mezu honetan bere benetako egitasmo-

zegoen eta arreba, 6 edo 7 urterekin,

zuela esan diet. Aitak gu kanpora bidali

en berri ematen zidan. 14 urterekin

bera zaintzeaz arduratzen zen. Nire etxe-

izana ulergarria da: Francoren aldekoek

Falangearen sindikatu batean sartu nin-

koek, hori jakin zutenean, arreba ere

egindako astakeriak ikustea besterik ez

duten eta euren uniformea eraman

hartu zuten. Biok asko maite gintuzten

da.

behar nuen. Falangearen kanpaleku

eta gure gurasoak hiltzen baziren adop-

Zuretzat ez zen batere gozoa izango

batera joatea eskaini zidaten eta aitak

tatu egingo gintuztela esaten zuten.

amaren fam iliarekin bizitzea.

Euskadira

Nolatan itzuii zineten?

Ez ziguten gure iritzia ematen utzi: pre-

zidan. Plentziako kanpalekura bidali nin-

Amaren bi ahizpek Francoren ministerio

saka eta korrika ekarri gintuzten. Bost

duten. Aita ni ikustera joan zen eta kan-

batean lan egin zuten eta beraiek eska-

urte eman nituen Madrilen amarekin,

palekutik ihes egiteko plana prestatu

tuta itzuli ginen Frantziatik. Hondarribian

izebekin

aitona-amonekin. Ama

genuen. Handik astebetera-edo ihes

jaso gintuzten. Hilabete eman genuen

berriro ikustea oso pozgarria izan zen,

egin nuen. Aita kanpoan zain nuen,

Bilbon eta gero Madrilera eraman gin-

baina berehala hil zen: 1940an, 33 urte-

ordezko arroparekin, eta Lekeitioraino

tuzten. Hori dela eta, nire euskara kax-

rekin. Aitaren eta amaren arteko istilurik

oinez joan ginen. Ondoren, Mutrikura

kar samarra da. Arrebak, berriz, gazte-

ez dut gogoratzen. Gerra hasi aurretik

autobusa hartu genuen: izan ere, aita

lera galdu zuen. Gure artean frantsesa

batzuetan amarengana joaten nintzela

Eibarretik desterratu zuten eta ordurako
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lehenbailehen

eta

ikas

etortzea

eskatzeko

esan

zuek bai jakin!
lan egiten zuen. Handik urtebetera
Debako giltzarrapo lantegi batera joan
nintzen, tornuan lan egitera. Arreba,
berriz, Mutrikuko zaku lantegi batean
hasi zen. Amaordea eta anaiordea etxetik joan zirenean, etxetik kanpo lan egiteari utzi zion. Halako batean nire izeba
bat etorri zen Madrildik eta berarekin
eraman zuen: ikasketak eta lana eskaini
zizkion, baina osaba bat zaintzen ere
jarri zuen. Azkenean arreba moja egin
zen. Niri dagokidanez, izebak irratiak
konpontzen eta pelikulak proiektatzen
ikastea aholkatu zidan. Ondarroako zine
batean ikasi nuen filmak botatzen. Behin
matxura bat izan zen eta teknikoak
Mutrikun berarentzat etxebizitza topatzen banuen irratiak konpontzen irakatsiko zidala esan zidan. Dena den, azkeaipatutako kostaldeko herrian bizi zen

amaordea eta anaiordea etxetik joan

nean nire kabuz ikasi nuen gehiena.

beste emakume batekin. Ni ere bertan

ziren.

Hala, irratiak konpontzen ere hasi nint-

bizi izan nintzen 27 urte bete nituen

Frankistek aita bakean utzi al zuten?

zen. Arrebak alde egin ondoren, bost

arte. Ni iritsi eta gutxira, arreba ere

Franco Donostiara etortzen zen bakoitze-

urte eman

Mutrikura etorri zen. Izan ere, dagoene-

an Martutenera eramaten zuten. Han

Mutrikuko taberna batean gosaltzen,

ko amarik ez genuenez, berak ere aita-

pasatzen zituen berak oporrak.

bazkaltzen eta afaltzen. Arropa garbi-

rengana etorri nahi zuen.

Zer m oduz moldatu zineten amaordearekin?
Alarguna zen eta seme bat zuen. Garbia
eta azkarra zen, baina ez zen oso ondo
portatu gurekin. Oso gogorra zen gurekin. Anaiordearekin, berriz, ondo moldatu nintzen. Nire ustez, aitaren emazteak
bere semeari ikasketak eman ahal izango zizkiotela uste zuen, baina arreba
eta biok heldu ginenean bere asmoak

genituen aitak eta biok

tzera emakume bat etortzen zen.

“F r a n c o D o n o s t i a r a
e to r tz e n z e n b a k o itz e a n
a ita M a r tu te n e r a

Nola ezagutu zenuen em aztea?
Bere ama ezaguna nuen eta Donostian
lan egiten zuen alaba niretzako modukoa zela esaten zidan beti. Ez nion kasu
handirik

egiten...

“Donostian

e z a z u ...”, pentsatzen

e r a m a te n z u te n . H a n
p a s a tz e n z itu e n o p o r r a k ”

pikutara joan ziren. Niri gogor egiten

nuen.

utz
Halako

batean zorioneko alaba etorri zen eta

joder... sekulako emakumea zenl
Bat-batean maitemindu zinen, beraz.
Berehala ezkonduko zineten...
Mirenek (emazteak) Padilla-Satrustegi

zidan, baina arrebari gehiago. Konturatu

Zertan aritu zinen lanean?

sendiaren

nintzenean, aitari zer edo zer egiteko

Orbean hasi nintzen, bizikletak egiten.

Etxeko gizona egungo Espainiako erre-

eskatu nion. Etxean sekula ez nuen isti-

Gainera, aitari laguntzen nion: Santa

gearen

lurik sumatu, baina egun batetik bestera

Lucia enpresaren erreziboak kobratzen

Ezkontzekoak ginela, Mutrikura etorri

etxean

aitaren

lan

egiten

idazkaria

zuen.

zen.
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zuek bai jakin!
Armando Arizmendiarrieta eta Miren Ansorregi,
Aintzane alabarekin eta Ainara eta Iñaki bilobekin.

zuen.

zela eta halako lanak bakarrik ematen ziz-

tzen. Termoak konpontzera bidaltzen

Berarengana joan nintzen eta “oye cha-

kiotela. Ezkondu nintzenean, irabazten

ninduten. Altzolako bainuetxera joaten

val, diles que vengan” esan zidan.

nuenarekin oso larri genbiltzala ikusi nuen

nintzela

Emaztea eurekin eraman nahi zuten,

eta Eibarren elektrikari lanean aritzea era-

Lantegiko lanetik kanpo, irratiak, telebis-

baina ezetz esan nien. Ezkondu egin

baki

ta aparailuak eta garbigailuak konpont-

behar genuela.

Zumarragarra etortzeko eskatu zidan.

zen

Alaba nagusia, Aintzane, jaiota zegoen

Udalarentzat elektrikari lanak egitera

zizun.

ordurako.

eta

behartu ninduen. 1957an hasi nintzen

Nire ustez Mutrikuko herriak ez zion

Urretxu ezagutzen eta ez nuen etorri nahi.

Orbegozon eta 1993an erretiratu nin-

behar bezala eskertu herriaren alde

Emazteak ere ez zuen etorri nahi. Lana

tzen.

egin zuen lana: ospakizunetako bazka-

aurkituko nuela banekien, baina etxebizi-

Orbegozorentzat lan egiten: 1972an

riak prestatzen zituen, eliza atontzen

tza falta handia zegoela banekien (jendea

Agurainen ireki zuten plantara bidali nin-

zuen ezkontza bat zegoen bakoitzean...

baserri zaharretan pilatuta bizi zela) eta

duten eta lantegi hau beste enpresa

Ogi puska zen. Mirenen aita ere pertso-

hori baliatu nahi izan nuen ez etortzeko:

batek erosi zuen handik urte batzuetara.

na zoragarria zen.

etxebizitza aurkitzen bazuen bakarrik eto-

Nolakoa da zure egunerokoa erretira-

Nolatan etorri zineten Zum arragara?

rriko ginela esan nion. Hurrengo asterako

tu zinenetik?

Aita izan zen etortzen lehena. Santa

etxebizitza aurkitu zuen!

Ordenadore kontua asko gustatzen zait.

Luciak hemen kobratzaile bat behar zue-

Non hasi zinen lanean?

Bestalde, emaztearen eta bion zuhaitz

lako etorri zen. Kontua da aita besamotza

Orbegozon. Elektrikari lanean aritu nin-

genealogikoa prestatzen ari naiz.

zen

eta

Em aztea
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gugatik

galdetu

am aginarrebak
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aurkeztu

nuen,

Ez

baina

nituen

aitak

berarekin

Zumarraga

gogoratzen

nituen.

dut,

Bestalde,

Ordurako

adibidez.

Orbegozok

ez

nuen

argazki zaharra

1945
Urretxu eta Zumarragako parrokietako abesbatzetako kideen txangoa Kizkitzara.

Etzanda: Martin Zenekorta, Manolo Garin eta Jose Luis Lete.
Eserita, lehen ilaran: Luis Bengoetxea, Gabriel Zamalloa, Migel Zelaia, Jose Mari Arranz, Felipe Lete, Felix
Albisua, Luis Mari Garin eta Javier Bengoetxea.
Bigarren ilaran: Jose Migel Mendizabal, Daniel Ibarzabal, Anjel Badiola, Paco Mantxola, Daniel Zabalo,
Celestino Pozueta eta Jose Olaetxea.
Hirugarren ilaran: Perico Bengoetxea, Patxi Irureta, Laureano Mendia, Jose Iturriotz, Luis Arrizabalaga eta
Maximino Barrutia.
Laugarren ilaran: Martin Errekalde, Justo Balzategi, Lazaro Artzelus eta Ignacio Mantxola.
Bosgarren ilaran: Claudio Carulla, Vicente Azkarate eta Jose Gartziandia.
Seigarren ilaran: Victoriano Balzategi, Pascual Okariz, Santos Sampedro, Ignacio Rodriguez, Juan Jose
Arrizabalaga, ..., Daniel Arbulu, Luis Kerejeta, Abundio Alvarez, Jose Plazaola, Bonifacio Aldalur, Luis
Otxoa, Jose Joaquin Azpiazu, Jose Gabilondo, Juan Pedro Maidagan, Prudencio Kortaberria, ..., Pedro
Arrizabalaga, Jose Larrea, Esteban Oiartzabal, Jose Ignacio Zaldua, Facundo Azkarate, Severo Paternain,
..., Jesus Olazabal, Antolin Araistegi, Juan Zaldua, ... eta Ramon Badiola.
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elkarrizketa

Joseba Iturbe: “Umetan
txarangaren atzetik ibiltzen nintzen”
Jo seb a

Itu r b e

zum arragarrak

B a r tz e lo n a n b iz i d a . D u e la

b a te r ia

jo tz e n

du

e ta ,

egun,

u r te b e te in g u ru , J ig g y ta ld e a r e k in

j o t z e n h a s i z e n . ‘A m a t e u r ’ d i s k o a g r a b a t u d u t a l d e h o n e k i n .

Nolatan musika zalea?
Txikitatik naiz zalea. Bi urterekin, haurtzaindegian, musika bandaz mozorrotu
ginen eta nik txindatak eraman nituen.
Andereño batek nire amari utzitakoak
ziren eta azkenean oparitu egin zizkidan.
Festetan txarangaren atzetik ibiltzen nintzen txindatekin.

Berehala solfeoa ikasten hasiko zinen.
Hala da. Ondoren perkusioa ikasi nuen.
Oso argi nuen perkusioa ikasi eta musika
nire ogibidea izatea nahi nuela. Hemengo
musika eskolatik Errenteriako kontserbatoriora joan nintzen. Bertan perkusio klasikoa ikasi nuen, baina bateria nahiago
nuen, eta uztea erabaki nuen. David
Barcos bateria-jotzaile nafarrarekin eskola partikularrak hartzen hasi nintzen.

M usikatik kanpo, beste ikasketarik
egin al duzu?
Andoainen soinuaren inguruko ikasketak
egin nituen eta, ondoren, Bartzelonara
joan nintzen espezializazioa egitera. Lana
bilatzeko garai txarra denez, elektronika
ikastea erabaki dut.

Zein taldetan jo duzu orain arte?
Secundino Esnaola musika eskolako tal-
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deetan, Zumarragako musika bandan,

urtea gogorra izan zen, ez bainuen inor

Euskadiko musika eskolen bandan, batu-

ezagutzen. Taldearekin hasi nintzenean

kada taldean eta Mehatxu eta Middle

gauzak aldatu egin ziren.

Finger rock taldeetan.

Nolatan hasi zinen Jig g y taldean?

Zer musika mota atsegin duzu?

Taldeko bi neskek urte dezente darama-

Denetik entzuten dut. Hori dela eta, koa-

tzate elkarrekin. Beti beste musikari ba-

drilako berezia naiz. Dena den, metala eta

tzuekin aritu dira, baina azken hauek ez

stonerra dira une honetan gehien gusta-

ziren taldekideak. Aurten talde formatua

tzen zaizkidanak. Bateria-jotzaileei dago-

hartu nahi izan dute eta apirila aldean

kienez, gustukoenak Led Zeppelin taldeko

baxu-jotzailea eta gitarrista sartu ziren. Ni

John Bonham eta The Who taldeko Keith

ekainean sartu nintzen. Nire entsegu loka-

Moon dira. Nire ustez bi horiek beraien

la taldearenaren parean zegoen. Jotzen

ondoren jotzen hasi garen guztiongan era-

entzun zidaten eta, bateria-jotzailea behar

gin handia izan dute.

zutenez, ate azpitik nota bat pasatu zida-

Zer dohain behar ditu bateria-jotzaile

ten. Beraiekin harremanetan jarri nintzen,

on batek?

proba egin zidaten eta taldean sartu nin-

Hasteko, gogoa. Bestalde, erritmoa izan

tzen. Hospitaleten entseatzen dugu, 300
lokaletik gora dituen pabilioi handi batean.

Zer nolako musika egiten duzue?
“N i r e b a t e r i a j o t z a i l e

Pop-rocka jorratzen dugu batez ere, baina
aranbi ukitu handia dugu. Izan ere, bi nes-

g u s tu k o e n a k L e d

kek betidanik aranbia egin nahi izan dute.
Dena den, hiru mutilak oso metaleroak

Z e p p e lin ta ld e k o J o h n

gara eta kaña pixka bat eman diogu estiloari. Hala, gurea nahasketa berezia da.

MP3a deskargatu daiteke. Kalitatea

Zer diozu diskoaz?

eskasagoa da, baina taldea ezagutzeko

Guk ekoiztu dugu eta gogorra izan dela

balio du.

aitortu behar dut. Kontzertuak lortzea,

Bukatzeko, nolakoa da Bartzelonako

berriz, nahiko zaila da. Bartzelonan aretoa

bizimodua?

behar da. Talde batekin bateria jotzeko ez

alokatu behar da jo ahal izateko, baina

Gogorra da, niri herriak gustatzen bai-

da aparteko dohainik behar. Artista izatea

dirurik ez duenak ezin du.

tzaizkit. Halako hiri handi batean bizitzeak

beste gauza bat da, noski.

Etorkizunera begira, zer asmo dituzu?

nekatu egiten nau. Horrenbeste jende, toki

Indar apur bat behar izango da...

Ahalik eta kontzertu gehien eskaini nahi

batetik bestera dagoen distantzia luzea...

Ez dago gimnasiora joan beharrik. Jotzen,

ditugu, asko gustatzen baitzaigu eta oso

Bestalde, Bartzelona oso garestia da.

instrumentua kargatzen... giharra egiten

ondo pasatzen baitugu. Bestalde, taldea

Herrian lasai asko egin daiteke parranda

da. Batez ere, udako festetan egunero jo-

ezagutzera eman nahi dugu, egonkorta-

asteburuero, baina han kontu handiz ibili

tzen dutenek. Lantegia bezala da: mailua-

suna lortu ahal izateko.

behar da. Hemen gau osoan gasta-tzen

rekin jo eta su dabilenak besoan indarra

Nola lortu daiteke zuen diskoa?

dena,

izatea normala da.

Ingelesezko bertsioa gaztetxean eta

Turistentzako gauza erakargarriak ditu,

Noiztik zaude Bartzelonan?

Fox eta Huts tabernetan eros daiteke.

baina bizitzeko hiri gogorra da. Dena den,

Duela urte pare bat joan nintzen. Lehen

Bestalde, taldearen Myspace gunean

oraingoz han jarraitzeko asmoa dut.

B onham

e t a T h e W h o ta l-

d e k o K e ith M o o n d ir a ”

han

ordubetean

joaten

da.
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izerdi patsetan

Aitor Aiberdi: Goi mailako
kirolarien prestatzaile
A ito r A ib e r d i z u m a r r a g a r r a

G e tx o k o

g o i-e r r e n d im e n d u k o

z e n tr o a n h a s i d a la n e a n , B A T f u n d a z io k o k ir o la r ie n p r e s ta k u n tz a n . B e r ta k o ja r d u n a z e ta

b e r e k ir o l j a r d u e r a z h itz

e g i n d u ‘O t a m o t z ’ a l d i z k a r i a r e n t z a t .

Zer ikasketa egin zenituen?

Ordiziako kiroldegian igeriketa eskolak
Kirolaren

eman nituen. Ondoren, Getxon datu bilke-

Zientziak ikasi nituen Gasteizen eta,

ta lan bat egiteko aukera sortu zen.

ondoren, Espainiako komite olinpikoaren

Kirolarien maila ikertzen egon nintzen

goi mailako masterra egin nuen Madrilen.

Athlon enpresak kontratatuta bi hilabetez.

Hilabetean behin joan behar izaten nuen

Enpresa

eta gainerako lana etxetik egiten nuen.

Eskoriatzako Unibertsitatean lan egiteko

Zertarako da masterra?

aukera eman zidaten. Urtebete eta bi hila-

Goi-errendimenduan

bete eman ditut bertan eskolak ematen.

Jarduera

Fisikoaren

eta

espezializatzeko.

berean

jarraitu

nuen

eta

Goi mailako entrenatzaile titulua dutenak

Nola sortu da Getxon aritzeko aukera?

eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren

Duela bi urte gutxi gorabehera oposake-

Zientziak

dira.

ta batzuk atera ziren bertan lan egiteko

Masterra Bartzelonako Joko Olinpikoen

eta azterketa gainditu nuen, baina mas-

garaian antolatu zen. Teknikoen presta-

terra ez nuen eginda oraindik eta hori

kuntza hobetu beharra ikusi zen: kirolarien

ezinbesteko baldintza zen. Orain esze-

ibilbidea laburra da, baina teknikoak den-

dentzia hartu duen baten ordez lan egi-

bora luzean mantentzen dira eta euren-

teko deitu didate eta hiru urterako lana

gan inbertitzea erabaki zen.

dut gutxienez. Getxokoa goi mailako kiro-

Madrilen goi mailako prestatzaileekin

lariekin

arituko zinen, beraz.

Jaurlaritzaren zentroa da eta egun BAT

Espainia mailako entrenatzaile onenak

fundazioko kirolarientzat lan egiten du

dira irakasleak.

batez ere. Entrenamenduak aurrera era-

Nondik nora ibili zara lanean Getxon

mateko eta testak egiteko tokia da. Lau

hasi aurretik?

teknikari, bi mediku eta teknologiaz ardu-

Ikasketak

ikasi

dutenak joaten

bukatzen

ari

nintzenean

lan

egiten

duen

ratzen den pertsona bat gaude.

Eusko

izerdi patsetan
Zein da zure lana?

Zu ere kirolaria zara eta lehiaketetan

baina nik ez dut batere argi ikusten. Ez dut

Teknikari bakoitza kirol batzuetaz ardura-

parte hartzen duzu. Nolakoa izan da

bukatzeko bermerik gabe joan nahi. Dena

tzen da eta kirol horietako goi mailako

denboraldia?

den, izena eman dut. Gabonetan erabaki-

kirolarien jarraipena egiten du. Baldintza

Gorabehera handiak izan ditut: batzuetan

ko dut zer egin.

batzuk betetzen dituztenak sartzen dira

oso ondo aritu naiz eta besteetan oso

Beste erronkarik ba al duzu?

fundazioan. Egun Leire Olaberria eta Unai

gaizki. Dena den, balorazioa positiboa da.

Oraingoz ez. Lan bat utzi eta bestea

Elorriaga txirrindulariak, Ainhoa Murua eta

Zergatik

hartu dudanez, denbora gutxi izan dut

Virginia Berasategi triatloilariak... daude

horrenbeste gorabehera?

ezertan pentsatzeko. Dena den, jarrai-

fundazioan. Ni txirrindularitzaz, triatloiaz,

Denboraldia maiatzean hasten da eta

tzeko gogoa dut. Gabonetan edo urtarri-

eskaladaz, neguko kirolez, igeriketaz eta

sasoi horretan oso nekatuta sentitu nin-

lean jarriko dut helburua.

kirol egokituez arduratzen naiz. Lan asko

tzen. Laneko kontuengatik beharbada.

Zure prestakuntzaz zu zeu arduratuko

dela dirudi, baina kirol batzuetan ez dago

Uztaila arte justu samar aritu nintzen,

zara, ala?

bekadun kirolaririk. Dena den, guk prest

baina gero Alpeetako Iron Mana egitera

Bai, baina batzuetan asko jakiteak eta

egon beharra dugu.

joan nintzen Jon Azpiazurekin eta oso

mundu hori ezagutzeak ez du balio izaten:

Euren prestakuntzaz ere arduratzen al

gustura aritu nintzen. Ez nuen bukatzea

mania batzuk hartuta ditut eta horiekin

zarete?

lortu, baina neure burua ondo ikusi nuen.

egiten dut aurrera. Denbora gutxi dut pla-

uste

duzu

izan

dituzula

Batzuek euren egitura antolatuta dute eta

nifikazio zehatza jarraitzeko. Triatloiak

ez dute laguntzarik behar, baina beste
batzuek bai. Horiei planifikazioa aurrera

ordu asko eskatzen ditu eta planifikazioa

“K i r o l a e g i n n a h i d u e n a k

eramaten laguntzen zaie.

jarraitu beharra presio handia da. Urtea
epe ertainera eta epe luzera begira anto-

Zuen azterketak bekak eman edo ken-

fis ik o k i o n d o d a g o e n

tzeko erabiltzen al dira?

latzen dut eta horren arabera egunerokotasunera moldatzen naiz.

Ez. Bekak txapelketetan lortutako emai-

ik u s i b e h a r d u :

Hiru diziplina entrenatu beharra ez al
da zoratzekoa?

tzen arabera ematen dira.

Suertatu zaizkizun kirolekin gustura

m e d ik u a r e n g a n a jo

Batzuetan bai. Askotan hiruetan batera

izango zara. Izan ere, horien artean zuk

hobetu nahi dugu eta hori oso zaila da.

b eh a r d a ”

jorratzen dituzunak daude.

Antolaketa eta pazientzia kontua da.

Kirola egiten dutenei aholkuren bat

Zortea izan dut. Han dauden kirolen artean gehien interesatzen zaizkidanak suer-

Hona itzuli ginenean Aritzalekuko lehiake-

emango al zenieke?

tatu zaizkit. Erresistentziako kirolak gus-

ta irabaztea lortu nuen. Maila eskasa zen,

Betikoa: profesionalen eskuetan jartze-

tatzen zaizkit. Txirrindularitzan ibilitakoa

hurrengo egunean Espainiako txapelketa

ko. Kirola egin nahi duenak fisikoki ondo

naiz eta orain triatloietan nabil. Bi mundu

baitzen,

nintzen.

dagoen ikusi beharra du eta horretarako

horiek ezagutzen ditut.

Ondoren, Guadalajaran bigarren postuan

medikuarengana jo behar da. Bestalde,

Zer moduz lanean eman dituzun lehen

sailkatu nintzen. Estatuko lehena izan

profesionalen

egun hauek?

nintzenez, 201 Oean Lanzaroteko triatloian

Kirolaz mundu guztiak uler dezakeela

Oso gustura. Oraindik ez dut kirolariekin

izena ematea eta astebeteko egonaldia

dirudi, baina mundu horretan ere profe-

egoteko

ordainduta ditut.

sionalak daude eta eurengana jo behar

Oihana Blanco judoka izan zen bertan

2010erako erronka baduzu, beraz.

da. Aldea nabaria da. Horretaz gain, jen-

eta, nire taldekoa ez den arren, berare-

Arazo bat dut: proba maiatzean da, luzea

dea triatloia egitera animatu nahi nuke.

kin izan nintzen protokoloa nolakoa den

da eta hemen neguak gogorrak izaten

Herrian taldea dugu eta taldeko ateak

ezagutzeko.

dira. Ingurukoak joateko esaten didate,

zabalik ditugu.

aukerarik

izan.

Lehengoan

baina

ondo

aritu

esku

jarri

behar

da.
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gure aholkuak

Oihane Sudupe_______________________
Osasuna

Neguko bitam inak: alkatxofa

Alex Areizaga
Informatika

Neguko ortuari honek ezaugarri senda-

‘Jdovvnload’

garri nabariak ditu. Horregatik, urteko
hilabete hotzak aprobetxatu behar ditugu
Kazetari entzutetsuak nire zutabe umil

produktu hau egosita edotan lurrunetan

honetara batu diren honetan baliabide

prestatuta

edo gomendio erabilgarriagoak ematen

aberatsa da (350mg/100g) eta baita fos-

hasiko naiz. Batetik Jdovvntoad programa

foro eta azido folikoan ere. Behazun

dugu. Fitxategi bat jaistean askotan lotu-

jarioa eta gibeleko odol irrigazioa gehi-

ra askori eman behar diegu, hauetatik

tzen ditu eta horrela liseriketa hobetzen

ere behin eta berriro zeinuak eta itxaron

da. Pisua galtzeko dietak jarraitzen dituz-

denborak igaroz. Programa honekin,

tenentzat elikagai aproposa da. Izan ere,

lotura horiek dituen orrian sartzea nahi-

oso kaloria gutxi ditu eta gantzen bere-

koa da lotura guztiak programan zerren-

ganatzea oztopatzen du. Gainera, duen

datu eta honek automatikoki jaisten jar-

azukrea, inulina izenekoa, diabetikoek

tzeko. Horrela zeinuak automatikoki sar-

ondo onartzen dute. Prestatu ondoren,

tzen dira. Denbora eta lan handia aurrez-

berehala kontsumitzea gomendatzen da,

ten du programak eta erabilera, ikus dai-

berehala hondatzen baitira onuragarriak

tekeenez, erraza eta azkarra da. Orrira

diren ezaugarriak.

sartzea nahikoa da loturak programan
azaltzeko. XPko erabiltzaileentzat bada
argazkiak tamainaz karpetan bertan jaisteko

modurik

ere.

Googlen Image

Resizer Povver jarrita deskargatu daiteke
aplikazioa Windowsen orrialdetik eta karpetan bertan argazkiak tamaina desberdinetara jaisteko aukera ematen du.
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kontsumitzeko.

Potasioan

literatura

H o u d in ir e n

k a z e ta r ia

Houdini handia izan omen zuen tarte osoan gogoan.

Hala ere, denborak, nahiz etatarte txikia izan, bere eta ego-

Hogeigarren

famatua.

eraren mugez ohartarazi zuen: hirugarren eta laugarren

Elefanteak desagerraraztea hark bakarrik lortu zuen; hala-

solairuen artean zegoen. Ez gora eta ez behera. Nahiz eta

korik! Hanketatik zintzilika, buruz behera akuario batean sar

eskailerak igotzeko eta jaisteko izan. Beste aukerarik gabe,

zezaten eskatzen zuen, adoretsu. Eta gandorra tente, eztu-

azkenean, amore eman zuen. Txirrinak oihartzuna izan

lik egin gabe libratzen zuen desafioa. Alkandora hertsaga-

zuen eraikin hutsean.

rriek ere ezin izaten zuten lotu. Bere burua kate-girnaldeta-

Deiari erantzun zion ahotsaren lasaitasunagatik eta goxota-

tik askatzeko gai zen gizon hura.

sunagatik izan ez balitz, igogailutik egin ezinda, lehenago

Houdini handia, eskuak lotuta zaku barruan. Zakua kutxan

irtengo zatekeen bere onetik. Izan ere, berriz isiltasuna

eta kutxa ondo lotuta eta giltzapetuta. Bere laguntzailea ku-

berreskuratuta, minutuak ez ziren errazak izan: luzeak eta

txaren gainera igo da, gortina moduko oihala astindu du,

hutsak. Metro karratu bakarra, sabaia goran, zorua azpian -

gertatzera doana ezkutatzeko. Gortina erortzen utzi eta...

eta ezereza azpi-azpian-, irekitzen ez zen atea alde batean,

voila, eskapista handiak ordezkatu du bere laguntzailea.

eta beste hiruretan ispilua, ispilua eta ispilua. Eta bertan,

Houdini handia garaipen usainez kutxaren gainean.

bera, bera eta bera. Bakardade hirukoiztua. Eta Houdiniren

Instantean, ireki dira kutxaren giltzarrapo eta sokak eta irten

itzala.

da eskapistaren laguntzailea kutxa barrutik. Bi irribarre

Nork, nork eta nork botako zuen faltan, han, igogailuan

handi baizik ez dira txaloen zain.

harrapatuta zegoen bitartean? Galdera horixe pizten zi-

Houdini handiagatik izan ez balitz... lehenago eman izango

tzaion behin eta berriz. Zer da, bada, ni gabeko egun bat

omen zuen amore. Hura, edozein herritako presondegian

ingurukoen bizitzan? Etxetik irteterakoan, ez zion inork nora

edota polizia eta agintarien aurrean azaldu zalea zen, beti

zihoan galdetzen; ez eta ea bazkaltzeko bueltatuko zen ere.

oilar. Kazetariez inguratuta, noski, hordagoa botatzen zuen.

Are gutxiago afaltzeko. Ez zen inoiz berandu ailegatzen.

Herriko aldizkarian jasotzen zuten eskapista handiaren des-

Inork ez zion nolako aurpegia zekarren adierazten. Ez zeu-

afioa, hitz ederrez eta gloriaz. Lantegietako sarreretan, okin-

kan inori kontu eman beharrik.

degietan, medikuaren kontsultan, elizako arkupeetan...

Gora begiratu, sei begi gainean ez ikustearren; txoko erosoa

herrian ez zen beste gairik izaten.

bilatu; pikotxetan jarri eta astiro-astiro igogailuaren erpinean

Komentatu zuen, jarraitzaileek sentimendu kontrajarriak iza-

eseri zen. Bertan, bera, bera eta bera. Eta Houdiniren itza-

ten zituztela. Berari behinik behin hala gertatzen zitzaiola.

la. Baina arrastorik ez.

Alde batetik, ilusionista garaile irten zedin nahi izaten zuen,

Eskerrak, instantean, igogailuen enpresako teknikoa, guar-

sokak askatzea, alegia. Bestetik, ordea, gizon haren mugak

dia egiten ari zena, azaldu zen. Honek, atea irekitzea lortu

ikusteko desiratzen egoten zen. Urduri eta harro, haren

bezain pronto, igogailu barruan zenak ikusi zuenean, lepora

borreroa bailitzan.

egin omen zion salto. Euforiak oraindik irauten ziola, jariota-

Bart, igogailuaren erpin batean eserita bukatu zuen, kikildu-

sunez, igogailuaren barruan gertatutakoa kontatu zion isto-

ta, burumakur. Antza, desafioa handi geratu zitzaion.

rioak entzuteko gogorik ez zuen teknikoari. Bertatik bere

Laguntza eskatzeko botoiari eman aurretik, Houdini bezala,

kabuz, adoretsu eta garaile irten izan balitz bezala hitz egi-

bera ere, bakarrik, itxialditik libratzeko gai bazela erakutsi

ten zuen gainera, hitz ederrez eta gloriaz. Houdiniren kaze-

nahi izan zuen. Adoretsu eta garaile irten, harrapatuta zego-

tariek egiten zuten bezala.

mende

hasierako

ilusionista

en igogailutik, irribarre batekin eta txalo artean.

Amaia Artolazabal Amilleta

2009ko azaroa 2 9

boteprontoan
Alex Areizaga

Alex Areizaga zumarragarrak Gainzuri ikastetxean eta Joxe
Mari Iparragirre institutuan egin zituen oinarrizko ikasketak.
Ondoren, Injeniaritza ikasketak utzi eta Kazetaritza ikastea erabaki zuen. Egun, ‘Goierriko Hitza’ egunkarian lan egiten du.
Horrez gain, ‘KK in’zona’ komunikazio proiektuaren buruetako
bat da. laz euren irratiak FMn emititzea lortu zuten eta azaroan, berriz, ‘Berunezko justizia, Ixilik Bang zuen izena’ erdimetraia aurkeztu zuten Urretxuko Labeaga aretoan. Filmak harrera bikaina izan du.
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Zer izan nahi zenuen umetan?

Irratia FMn emititzen hasi zenekoa. Sekulako garaipena izan zen.

Arotza. Haurrentzako zeuden arotz jostailuekin jolasten nuela

Neska eta mutil izen bana?

gogoratzen dut.

Timoteo eta Mikaela. Gainontzeko aitonen eta amonen izenak

A isialdian zer egitea atsegin duzu?

ere esan ditzaket, baina hauenak bereziagoak dira.

Lagunekin egon, ‘X-Box’ bideo-jokoen kontsolan jolastu, irratira

Zein egunkari irakurtzen duzu?

joan zer edo zer egitera...

Hitza esan beharko dut, ala?

Bizitzeko toki bat?

Gustuko telebista saio a?

Gabiria. Hiri handiak ez ditut gustuko.

Ez dut telebista asko ikusten. Funtzioa eta Dragoi Bola asko

Gustuko zuzendaria?

gustatzen zitzaizkidan.

Zuzendaria baino jende koordinatzailea naizela esaten dut.

Bereziki gorroto duzuna?

Ouentin Tarantino asko gustatzen zait.

ETB gorroto nuen, baina orain gehiago. Eta besteetaz zer

Gustuko generoa?

esan...

Akzioa eta umore absurdoa atsegin ditut.

Liburu bat?

G ustuko aktorea?

El Padrino, El Siciliano... Mario Puzo idazlea asko gustatzen zait.

Robert de Niro, Clint Eastwood eta Leslie Nielsen handia.

Pelikula bat?

G ustuko herriko aktorea?

La roca, El odio, Las locas aventuras de Robin Hood...

Aritz Ormazabalek oso ondo lan egiten du. Beste batzuek ere

Abesti bat?

bai. Egia esan, ezusteko atseginak izan ditugu.

Anestesia taldearen Kontraesanak eta Hil baino lehen taldea-

Ilehoriak ala beltzaranak?

ren Fuck the police.

Denak. Politak badira, baita burusoilak ere. Hori bai, peluka jarri

Soinu bat?

dezatela!

Dultzainarena.

Egindako azken oparia?

Usain bat?

Amonari eta aitonari bazkaria oso ona dagoela esatea. Beno,

Gosea duzunean bazkaria mahai gainean dagoela dioena.

baina hori ez da oparia: hori egia da.

Janari bat?

Eta jasotakoa?

Babarrunak.

Estreinaldi egunean Labeaga aretoa jendez gainezka egotea.

Ura ala...

Data bat?

Kas Naranja eta urtero egiten dugun patxarana.
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CAMARADECIPUZKOA.
GjpUZK.OAKOBAZXUNDEA

Elkarlanean, ilusioak, helburuak eta proiektuak aurrera.
Gipuzkoa Aurrera aliantza publiko-pribatutikelkarlanean ari gara,
indarrak eta ahaleginak batuz.

Gipuzkoa guztiaren gainetik dagoelako.
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