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GUTUNAK

Berriketan-ek ez du bere gain hartzen GUTUNAK atalean adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egon
behar dira argitaratu ahal izateko. Ez ahaztu izen-abizenak, NANa eta telefonoa jartzea. Bidali berriketan@zuhatza.com helbidera.

Eskerrak ematea; berri onak ematea. Baliteke bi gauza poli-
tenetakoak izatea. Eta horretara gatozkizue, oraingo honetan,
Chernobil elkartetik. 

Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik, elkartasun- eta maita-
sun-adierazpen ugari jaso ditugu; asko Deba eta Itziartik. Zuen
kezka eta interesak babestuta sentiarazi gaitu laguntza-eske ibili
garen azken aste zail hauetan. Laguntza behar genuen
Txernobyl inguruko landa-herrixka txikietan hainbat astez blo-
keatuta egon diren eta euren seme-
alabek gurekin uda asko eman
dituzten familientzat. 

Hasteko, Debako Udalak
Chernobil elkarteari emandako
7.000 euroak eskertu nahi ditugu.
Aipagarria da Debako elizan egin-
dako emanaldi solidarioa ere.
Eguerdi zoragarria igaro genuen
klaustroan Aitzuri abesbatzaren
ahotsez, Gure Kai taldearen dan-
tzez, eta Kalez Kale txistulari talde-
aren eta Debako Musika Bandaren musikaz gozatzen. Hurbildu
zineten guztioi esker, 3.903 euro bildu genituen. Eta ezin ahaztu
martxoaren 26-27ko asteburu horretan bertan bigarren eskuko
azokatik pasa zinetenok ere. 

Bi aste beranduago, Itziarko parrokian izan ziren elkartasun-
keinuak, Auzo Udalak antolatutako Zarautz abesbatzaren kon-
tzertu sakroan; benetan hunkigarria eta 326 euro gehiago batu
zituena. Esan bezala, bildutako diru guztia Txernobyl inguruko
herrixketan bizi diren familia txiroen oinarrizko beharrak ase-
tzera bideratuko da: elikadura, botikak, arropa, putzuak edota
etxeak konpontzeko... 

Apirileko lehen egun horietan, gainera, Errusiako armadak
bere erasoaldia Ukrainako ekialdean zentratzea erabaki zuen
eta, ondorioz, tropek iparraldeko herriak utzi zituzten,
Txernobyl aldekoak barne. Behin soldaduak irtenda, herritarrak
azpiegiturak konpontzen hasi ziren (argindarra, telefonoa,
Internet...) eta Chernobil elkarteari haurrak, eta euren familiak,
bertatik ateratzeko aukera ireki zitzaion. Horretan dihardugu
azken asteetan. Horregatik berri onak. 

Herrixketako familiak, talde
txikitan, Poloniarako bidean jar-
tzen ditugu eta Galdakaoko
Boluntarioen Gizarte Elkarteari
(GBGE) esker, bertan artatu eta
Euskal Herrira ekartzen ari gara.
Apirilaren 15ean iritsi zen
Chernobil elkarteko haurrez beteta-
ko lehenengo autobusa; guretzat
mugarri garrantzitsua, haurrak
gerratik modu antolatuan ateratzea
posible zela erakutsi baitzuen.

Aurrez uda Euskal Herrian igaro duten 15 neska-mutil etorri
ziren bertan beraien senitartekoekin; guztira 56 pertsona. Eta
apirilaren 19an, bigarren autobusa iritsi zen.

Chernobil elkartearen helburua dinamika honekin jarraitzea
da: familiak mugara iristen diren heinean, taldea sortu eta auto-
bus gehiago Euskal Herrirako bidean jarri, salbu egon daitezen.
Ez dugu gelditzeko asmorik azken udan etorri ziren ia 200 hau-
rren familiei aukera hori eman arte. 

Eta hori guztia, besteak beste, zuen babesari esker. Beraz,
bai: esker onak eta berri onak. 

Lide Álvarez eta Mila Osa (Chernobil Elkartea)

Esker eta berri onak



Badator aurten ere Euskaraldia.
Aurtengo erronkak, funtzionatzeko
moduak, proposamen berriak,... aztertu
eta eztabaidatzeko Herri Batzordea eratu
nahi dugu. Eta nahiko genuke, herrita-
rrak ez ezik, herriko eragileok ere (eus-
kaltegi eta euskara elkarte, ikastetxe eta

guraso elkarteez gain, herriko kultur eta
kirol elkarteak zein eragile sozialak ere)
bertan izatea, zenbat eta herritarron
ordezkaritza zabalagoa, orduan eta era-
ginkorragoa izango baita ariketa.
Inplikazio maila diferenteak, bakoitzaren
gogo eta indarren araberakoak, aurrei-

kusten ditugu. Beraz, ez izan beldurrik
eta zatoz maiatzaren 18an, asteazkena,
arratsaldeko 19:00etan Agirre jauregiko
Ispiluen gelan egingo dugun bilerara.

HITZEZ EKINEZ euskaldunduko
dugu herria.

Euskaraldiaren Batzorde Eragilea

Emakume pilotari:
Iruleak taldeak egindako azken asan-

bladan erabaki zuen, igandeetan, klubak
frontoia erabiltzeko dauzkan orduetatik
bat (11:00-12:00) herriko emakume guz-
tiei zabaltzea. Taldearen helburuetako
bat emakumeak pilotan zaletzea denez,
eta ikusirik frontoia erabiltzeko ordute-
giak mugatuak direla oso, taldeak bidea
ireki nahi du, bazkide izan ez arren, pilo-
tan ibili nahi duten emakume guztiek
horretarako aukera izan dezaten.

Horretarako, ordea, ordua hartu
beharko da, Iruleak taldeko partaideek
jakin dezaten 11:00etatik 12:00etara fron-
toia okupatuta egongo den ala ez eta,
horren arabera, antola daitezen. Telefono
honetara deituz, edo whatsappa bidaliz,
egin beharko da hori: 688663744 (Amaia).
Lasai idatzi, baita bakarrik bazaude ere;
saiatuko gara laukotea osatzen.

Asanbladan gogorarazi ziren, bestalde,
iaz taldeak aurrera eramandako ekimenak.
Pandemiak jota ibili arren, bizi aritu zen

honakoak antolatzen: Euskal Herriko
gomazko txapelketa irekia, Lilatoia, pala
azkarra, “Maite Etxeberria” Debako nes-
ken pala txapelketa, bazkide kanpaina...

Herriko emakumeen artean pilota-
zaletasuna (eta kirola, oro har) bultzatzen
jarraituko du aurrerantzean ere taldeak.
Horretan lagundu nahi baduzu, egin zai-
tez bazkide. Urteko kuota sinbolikoak
(10€) dirutan ez ezik, ikusgarritasunean
ere lagunduko lioke taldeari.

Iruleak Debako Emakume Pilotariak

Neska, zatoz igandeetan frontoira!

Badator Euskaraldiaren III. edizioa
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Non zaude gaur egun? Zer nolatan? 
Darmstadten nago, Frankfurtetik oso gertu dagoen hiritxo

batean (Donostia baino pixka bat txikiagoa). Orain dela hiru urte
etorri nintzen doktoretza-ikasketak egitera, eta oraindik beste
urtetxo bat gehiago egin beharko dut hemen, gutxienez, baina
oraintxe nire neskak hasi berri du doktoretza hemen, beraz...
agian denbora gehiago geratu beharko gara.

Zerk eraman zintuen horra? 
Kuriositateak. Doktoretza hasi aurretik nire ikasketen ingu-

ruan (errobotika eta inteligentzia artifiziala) ahalik eta gehien jakin
nahi nuen. Lotsa gutxirekin, Alemaniako unibertsitate bateko ira-
kasle bati idatzi nion, doktoretza posizioei buruz galdezka, eta
elkarrizketa batzuen ondoren, onartu eta hona etorri nintzen.

Zertan zabiltza orain? 
Doktoretza eta bizimodu normala orekatzen saiatzen ari naiz

orain, nahiz eta askotan ez lortu. Alde batetik, ikasketetan den-
bora piloa sartzen dut. Doktoretza atera ahal izateko, artikulu
zientifiko ugari argitaratu behar izaten dugu eta horrek denbora
asko hartzen du. Bestetik, Alemanian nagoenez, ahal dudanean,
bertako kultura eta lekuak bisitatzen ditut.

Espero zenuen bezalakoa da Alemania?   
Bi gauzak harritu naute. Alde batetik, janariak. Etorri aurretik

uste nuen bertako janaria ez zela batere ona, baina orain asko
gustatzen zait eta ahal dudan bakoitzean lagunak jatetxe alema-
niarretara joateko konbentzitzen ditut. Bestetik, nahiz eta alema-
niarrak burugogorrak izan, Euskal Herriko eta Espainiako jendea-
rekin konparatuz, askoz burugogorragoak zirelakoan nengoen.

Zure egunerokoan euskarak zein leku du? 
Ez handirik, egia esan. Nire neska euskalduna denez, askotan,

lagunen aurrean sekreturen bat esateko, euskara erabiltzen
dugu. Gure hizkuntza sekretua da. 

Zer eramango zenuke horra Debatik? Eta zer ekarriko? 
Familia, lagunak eta hango parajeak ekarriko nituzke.

Kanpoan denbora gehiegi zaudenean, herrimina hasten da eta
herri osoa ekarriko zenuke, ahalko bazenu. Hala ere, bertan buel-
tan nagoenean askoz gehiago disfrutatzen ditut momentuak,
beren falta igartzen dudalako. Alemaniatik horra, unibertsitateak
eta bretzela (ogi-lazo gazi bat). Hemengo unibertsitateetan iker-
leak oso ondo zaintzen dituzte, oso lan-baldintza onak eskainiz.
Bretzelek, berriz, adikzio larria sortu didate.

Debara bizitzera bueltatuko zarela uste duzu? 
Espero dut baietz. Oraindik esplorazio-momentuan nago,

ahalik eta leku gehien ezagutzen eta esperientziak bizitzen. Hala
ere, badakit momenturen batean lasaitasuna bilatuko dudala,
eta uste dut Debak lasaitasun hori eman ahal izango didala. 

Julen Urain

28 urte ditu Julen Urainek eta doktoretza egiten dabil
Darmstadten (Hesse, Alemania). Ingeniaritza elektronikoko
gradua ikasi zuen Bilbon eta gero Bartzelonara joan zen erro-
botika masterra egitera. Hura bukatu eta Eibarko Teknikerren
ibili zen urtebetez ikertzaile, baina kuriositateak gidatuta,
Tekniker laga eta Darmstadtera joan zen doktoretza egitera,
errobotika eta inteligentzia artifiziala arloetan. Afizio asko
dituela kontatu digu (korrika egitea, mendian ibiltzea, irakur-
tzea, kulturetatik ikastea...), baina, aukeran, denbora gutxi. 

Paisaia bat: itsasoaren han-
ditasuna, Sakonetatik  
Usain bat: kafe egin berria-
rena
Zapore edo jaki bat: kafe
egin berria 
Gustuko dut... udan, hon-
dartzan botata irakurtzea

eguzkipean 
Ez dut gustuko... zarata eta
larri dabilen jendea 
Amets bat: lasai bizitzea,
urduritasun gutxirekin; maite
ditudanak gertu ditudala,
eta kuriositatea sekula galdu
gabe

Laburrean

Debarrak munduan



Hamarren (Norvegia) jokatu da aurten Mushing-eko
Munduko Txapelketa eta Iker Ozkoidi nafarra gailendu da
Aurelie Delattre frantziarra eta Hans Lindahl norvegiarra men-
dean hartuta. Ozkoidik munduko txapeldunaren titulua berretsi
du, eta mushing munduan dagoen txapelik preziatuena gehitu
dio bere palmaresari, duela bi urte, eta distantzia berean,
Europako txapelketa irabazi ondoren.

Txakurrek tiratutako leren probak 43 kilometroko hiru etapa
izan ditu eta Norvegiako Gasbu eski-estadioan jokatu da. Musher
nafarrak irabazi du urrezko domina, Delattre geratu da bigarren
postuan, eta Lindahl hirugarrenean.

Harkaitz Aizpuruak laugarren postua lortu du, baina podiu-
meko hirugarren postutik oso gertu. “Aurten ezin izan gara iaz
bezala Norvegian bertan entrenatu –azaldu du Aizpuruak–;
Baqueira-Bereten aritu gara, askoz baldintza eskasagoetan eta
entrenamendu-kilometro faltan geunden”. Hala ere, bidaia bera
“oso berezia” dela azpimarratu du: “Esperientzia bezala oso ede-
rra eta erronka handia da autokarabanan haraino joatea 18 txakur

zeurekin hartuta”. 
Edozein modutan, mundukoa hirugarren lehia izan du aur-

ten Aizpuruak. Horren aurretik, Pirinio katalanetako Musher
Race-aren lehenengo edizioan parte hartu eta podiumean sartu
zen, hirugarren postua lortuta. 

Espainiako Txapelketan hartu zuen parte gero, eta laugarren
postua eskuratu zuen. Esperientzia hori “frustrante samarra”
izan zela gogoratzen du, izan ere, probako lehenengo egunean
(larunbata) lehen postuan geratu zen oso denbora onarekin (txa-
pelketako onena); igandean, aldiz, txakurrak okertu, pistatik
atera eta denbora asko galdu zuen. 

Mushing-eko Munduko
Txapelketan laugarren sailkatu

da Harkaitz Aizpurua lera-gidaria 
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iritzia
Agian izenburuak ez du zutabe hau irakur-

tzen hasteko laguntzen, ez dihoa askori burura
etorri zaizuen norabidean, baina ea lortzen dudan
bukaeran uler dezazuen.

Hain moderno eta teknologiko bihurtzen ari
diren edo garen garaiotan, galtzen ari diren gauza
fisikoen apologia pixka bat egin nahiko nuke.
Urte gutxian gizarteak aldaketa ikaragarria bizi
izan du teknologiaren eraginagatik, baina horrek,
aldi berean, galerak ere ekarri ditu. Oraingo aban-
taila teknologikoen etorrera, hein batean, papera-
ren erabilera murrizteko aitzakiarekin sartu digu-
te batzuek; horrekin eskutitzak, aldizkariak,
enpresetako katalogoak etab. desagerrarazi dituz-
te. Gogoan dut Zarauzko inprenta batean lanean
nenbilela, enpresa batek belar-usaina ezartzen
ziola gutunazalean inprimatuta zeraman logotipo-

aren tintari. Usaina buzoira iristen zen, eskueta-
ra...; gaur egun pentsaezina. Orain dena da digita-
la: fakturak, publizitatea, komertzioa...

Baina harremanak ere digital bihurtzen ari
dira, askotan nahikoa iruditzen zaigu etxetik irten
gabe gure ingurukoekin “egotea”, gure gotorleku-
tik dena egin dezakegula uste dugulako: bestee-
kin hitz egin, erosketak egin, kontzertuak ikusi eta
entzun, sendagilearekin egon... 

Saia gaitezen orain arte normala zena egiten,
fisikoki dendetara joaten, kontzertuetara hurbil-
tzen, mendian galtzen, lagunekin gehiago egoten,
familiarekin gozatzen. Gauza fisikoek sentiarazte-
ko berezitasuna daukate, norberak jarri diezaioke-
elako momentu berezi edo arrunt bati musika,
usaina, testura...

Izan gaitezen fisikoago eta ez hain digital.

Fisikoak inporta du

GORKA AGIRREZABALA

ALBISTEA
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Urtero, apirilaren 2an, Hans
Christian Andersen idazle daniarra-
ren jaiotegunean, Haur Liburuaren
Nazioarteko Eguna ospatzen da.
Hori gogoan hartuta, Haur/Gazte
liburutegian dagoen ezagutza-libu-
ruen bilduma eder eta liluragarria
ezagutarazi nahi dizuet; aipatutako
liburuek, askotariko gaiak lantzeaz

gain, ondo pasatzeko, haur eta gaz-
tetxoen jakin-mina asetzeko edo
mundua ezagutzeko aukera eskain-
tzen dute, eta ilustrazio eta argazki
bikainez hornituta daude, gainera.

Hona hemen liburu sorta erakar-
garri hori (natura, zientzia, giza gor-
putza, janaria eta historiaz, besteak
beste):

Estibaliz Beltran de Heredia
Ostolaza Udal Liburutegiko arduraduna

Liburu artean

Nola izan naiteke
atsegina besteekin?

(Christine Pym)
+5 urte

Antzinako Greziako
ipuintxo bat gauero

(J.K. Igerabide)
+5 urte

Amazonas
(Sangma
Francis) 
+8 urte

100 kontu planeta
salbatzeko
(Rose Hall)

+8 urte

Etxean 
barrena 

(Elena Odriozola)
+12 urte

Zer gertatzen da
klimarekin?

(Ole Mathismoen)
+12 urte

100 kontu ondo eza-
gutzeko Lur planeta

(Jerome Martin)
+8 urte

Zaindu dezagun
gure planeta
(Katie Daynes)

+8 urte

Eguzkia
gosaldu dut 

(Michael Holland)
+8 urte

Nola hazten
dira loreak?

(Christine Pym)
+5 urte

Sumendiak
(Pascale
Hédelin)
+5 urte

Zergatik behar
ditugu erleak?
(Katie Daynes)

+5 urte

Euskal Herriko
animaliak: ornogabeak

(A. Gorostidi)
+8 urte

Orangutanak
eta ni

(Karmele Llano)
+10 urte

Itsasoaren
inbentarioa

(Virginie Aladjidi)
+6 urte

Giza
gorputza

(Pascale Hédelin)
+5 urte

Gure inguruko
animaliak

(Nathalie Tordjman)
+8 urte

Kaixo,
Robot naiz

(Lucca Novelli)
+8 urte

Enigmak. Jo erronka
zeure buruari...

(Ana Gallo)
+10 urte

Abentura bat
Bikingoen herrialdean

(F. Durkin)
+8 urte

Egipto misteriotsua:
faraoien mundua

(J. Montoro)
+8 urte

Lur eta Amets: Euskal
Herriaren historia

(Manu Arregi)
+8 urte

100 kontu ondo
ezagutzeko janaria

(Sam Baer)
+8 urte

Basajaun eta munduko
beste lagun iletsu batzuk

(D. Navas)
+5 urte



Irabazi arte! telesailaren unibertsoan
girotutako euskarazko lehen komiki
interaktiboa jarri du abian EITBk.
Aplikazioaren bidez, Irabazi arte: iragane-
ko mamua izeneko narratiban murgiltze-
ko aukera du erabiltzaileak, bineta inte-
raktiboen bidez. Komiki digitala
Android eta iOSen play store-etan lor
daiteke.

Nerea Loiola idazle debarrak eta
Aitziber Alonso ilustratzaileak sortu
dute komikia, Alai argitaletxearen esku-
tik. EITBLab ideia eta eduki berrien

laborategiak sustatutako ekimena da eta
mundu mailako komikien gune den
webtoon plataformaren arrakastan oina-
rrituta abiatu dute proiektua.

Formatu berri honen bidez, protago-
nistek istorioan entzuten duten musika
entzun dezakete erabiltzaileek, pertso-
naiei edo gertakariei buruzko informa-
zioan sakontzeko aukera dute eta, komi-
kian aurrera egiteko, istorioaren garape-
naren inguruko galderak erantzun
beharko dituzte. Lehen fasean atalak
euskaraz eta katalanez eskainiko dira. 

Joan den otsailaren 17an zendu zen
Anjel Lasa Jauregi Anjeltxo, 72 urterekin.
Beasainen jaioa, Ordizian bizi zen eta
Deban uda eta asteburu ugari pasatzen
zituen, Marian Oiartzabal emaztea berta-
koa izaki. Bere heriotzak ez zuen inor
indiferente laga, pertsona oso ezaguna
baitzen herriotan, komunitatearekin izan
duen konpromisoagatik eta herri mugi-
mendu ugaritan oso aktiboa izan delako.

Hala ere, bazuen Anjeltxok beste afi-
zio ezkutu bat ere, ingurukoek bakarrik
ezagutzen zutena: txotxekin maketak
egitea maite zuen eta, gutxika, Debako
elizaren maketa zehatza egin zuen.

“Aspaldi, umeak txikiak zirela, txo-
txekin hainbat lantxo egiten zituzten”,
kontatu digu Marian Oiartzabalek.  “Uda
partean, Deban egoten ginenez, txotxekin
eliza egitea okurritu zitzaion. Lan handia
zela eta, armairuko txoko batean gorde

eta 20-30 urtean ahaztuta izan zuen (nik
ez). Etxean berrikuntza batzuk egin geni-
tuenean ikusi eta, jubilatuta zegoenez, eli-
zarekin hasi zen”. 12 urtean zehar, egu-
neroko jarduna izan zuen, arratsalde
osoa pasatzen zuen bere elizarekin.
Azkenean, pandemiako itxialdiak lanari
bultzada eman zion; ekin eta ekin jardun
zuen harik eta lana bukatu zuen arte.

Eliza osoa txotx zapalekin dago egin-
da, teilatua izan ezik, txotx biribilekin
egin baitzuen; kanpaia, berriz, pintzela-
ren egurrezko kirtenaren puska bati
forma emanda. Horretarako argazki
piloa atera zuen kanpandorrera igota,
Alex Turrillas eta apaizaren laguntzare-
kin, lana zehatz-mehatz egin ahal izate-
ko. Eliza hiru zatitan irekitzen da barru-
ko zehaztasunak ondo ikusi ahal izateko. 
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Nerea Loiola eta Aitziber Alonsoren Irabazi
arte-ren komiki digitala aplikazio formatuan 

Txotxez egindako elizaren maketa 
zehatza laga du Anjel Lasa Jauregik

Atzo iluntzean etxera iristean, sarre-
rako bonbila piztu eta euro bat, logela-
koa piztu eta beste euro bat, garbigailua
jarri eta 10 euro, afaria prestatzea 5 euro,
telebista edo ordenagailua entxufatzea
beste 2 euro.

Bai, esandakoa esajerazioa da,
baina egun elektrizitateak duen prezioa
ikusita ez dabil hain urruti errealitate-
tik. Argia garesti dagoela diogu behin
eta berriz, baina ez al genuke horren
ordez esan behar argia garesti jarri
dutela prezioak finkatzeko sistema
desitxuratu eta espekulatibo bati esker?

Gure elektrizitatearen egungo mer-
katua marginalista da, hau da, energia
sortzeko momentuko teknologiarik
garestienak jartzen du prezioa.
Merkatu arrunt batean guztiz kontra-
koa gertatzen da; sagarrik eskasenak
dira merkeenak azoka arruntean, baina
argindarraren merkatuan garestiena-
ren prezioan saltzen dira merkatuko
sagar guztiak. Adibide gisara,
Iberdrolari zentral hidroelektrikoetan
MWh-a ekoiztea 6-10 euro kostatzen
zaio, baina garestienaren prezioan, 250
eurora edo gehiagora (egunaren arabe-
ra), saltzen du.

Horrek guztiak zerutik eroritako
irabaziak, irabazi estratosferikoak, ema-
ten dizkie sektore elektrikoko korpora-
zio handiei. Esaterako, Iberdrolak,
2021ean, 3.884 milioiko mozkinak izan
zituen herritarrak txirotzearen kontura.

Eta zer egiten dute gobernuek egoe-
ra honen aurrean? Oinarrizko eskubide
unibertsal izan beharko lukeen argin-
darra merkatuaren esku utzi, marrazo
handi horien interesen esklabu eta sis-
tema ustel baten barruan. Ez dakit
zuek, baina nik gaur argia piztu ere ez
dut egingo.

Argia

EIDER ALDALUR

iritzia
ALBISTEAK



11 anai-arrebetan bigarrena. Nolako
umezaroa izan zenuten? Nola hasi
zinen eguraldia iragartzen?

Zortzi bizi gara orain. Izugarrizko
sinpatia geratu zitzaidan garai haietakoa,
mirespena... Baserria orain askoz elegan-
teago dago, baina niri inpresio oso ona
geratu zitzaidan katamuxarrak-eta,
saguak-eta... oso bizi zegoen natura.
Asko joaten naiz orain ere baserrira baina
herrian bizi naiz. Hasieran Endoian ikasi
nuen eta gero Zestoan bi urtez, baina
gutxitxo; neure kasa ikasitakoa, liburue-
tatik, gehiago izan da. Eguraldiarena pre-
miazko zerbait zen, aitak esaten zidan
eguneko lanak organizatzeko zer egural-
di zegoen begiratzeko. Ordurako lainoei
izenak ipintzen nizkien, eta segituan hasi

ziren auzokoak galdezka.

Zure eguraldi-iragarpenei sarri poe-
sia-kutsua darie (eguraldiaren dotore-
zia, euri lardatsa, trumoi konkorrak...).
Non ikasia duzu hiztegi hori? 

Aitari ikasi nizkion asko. Bazuen aitak
esaldi xelebre bat: Mendarotik zetorrene-
an haizea eta leihoko xirrixtutik pasa ezi-
nean fiuuu zarata egitean, zera esan ohi
zuen: Hara orain ere hemen dek Antonio
potolo. Eguraldiari asko begiratzen
zitzaion orduan baserrian, derrigorrez.

Itziarko mikroklimaz ba omen dago
zeresana. 

Kostaldeak du eraginik handiena,
kosta dezente duelako Itziarko parteak.

Diferentzia handia dago ipar isurialdea
izan edo beste aldekoa. Mendiak ere
ematen dio berezitasuna, haizeak hego-
tik jotzen badu aldapan gora doanean
mendian freskura galtzen du eta behera-
koan epeldu egiten da. Hotzena, berriz,
ipar mendebaldeko haizearekin izaten
dugu; haizea zeharo mendebala baldin
bada askoz gutxiago, Galizia aldetik
hona mendikate luzea zeharkatzen due-
lako, baina iparragokoa baldin bada
bete-betean harrapatzen gaitu.

Irakurri dizugunez, Txankarta soi-
nujoleak esan ohi zuen hego-haizea
Itziarko kasko inguruan sortzen zela.

Txapasta gainean zabalgune handia
dago eta hortik haizea Andutz eta

Aski ezaguna dugu Joxe Landa
itziartarra Debabarrenean, baita
Euskal Herrian ere, ez du-eta egural-
diaren berri alferrik ematen egunero
sei hedabidetan. Urteetan egindako
lanaren onarpena ere izan zuen iaz 92
urteko eguraldi-iragarleak, Landaola
saria jaso baitzuen. 

Endoiako Beliosoro baserrian jaioa
izanik, eta umezaroko inguruneak
sortutako mirespena kontuan hartuz,
erabat naturaltzat du egindako bidea:
baserriko lanetarako eguraldia azter-
tzeko premia batetik, ingurunea zain-
tzeko baserriaren beharra bestetik;
eguraldia eta kooperatibismoa, bere
bizitzaren bi isurialdeak. Politikan,
berriz, naturak dena biltzen duen
ideiak ikuspegi propioa ekarri dio.

ELKARRIZKETA

Joxe Landa eguraldi-iragarlea

“Natura da dena; ikaragarrizko arreta ematen dit 

denak hainbeste denboran berdin jarraitzeak”
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Lizarreta mendien artean sartzean, estu-
tzean, indarra hartu eta zakartu egiten
da. Gainera, alde ikaragarria dago,
Andutzen alde horretatik badator bete-
betean harrapatzen gaitu haizeak, baina
ekialdetik baldin badator Andutzek
traba egiten dio eta indarra kentzen dio. 

Eta Debak ere izango du bere ingu-
runearen araberako mikroklima, ezta?

Mendarotik Debara bitartean ibaiaren
gorabeherengatik hezetasuna sortzen da.
Itziarren baino hezetasun handiagoa dago
Deban, Mendarora arte hori. Mendarotik
gora ere, Eibar aldera, gutxiago dago
hezetasuna, hori ondo neurtuta dago. 

Animalien ohiturei begira ere iga-
rriko dira hainbat kontu, ezta?

Bai, garai batean dezente begiratzen
nion horri. Oiloek adibidez asko adieraz-
ten dute; oiloak ohikoa baino gehiago ibil-
tzen zirenean larrean, euria etortzen zen.

Pello Zabalak txantxangorriari hitz
egiten ziola diote ingurukoek. Zuk ere
txantxangorriaz idatzi izan duzu...

Bai, idatzi izan dut. Txantxangorria
da baserrian txoririk sinpatikoena.
Detaile asko ditu, ganbarara etortzea,
adibidez, babes bila. 

Zabala eta biok eguraldi-iragarle
ezagunak izan zarete. Nolako harrema-
na zenuten?

Garai batean asko ibili ginen elkarre-
kin. Bera tenporetan ere oinarritzen zen;
nire ustez ezin da horretan sinistu, sines-
keria da. Baina harreman handi eta ona
genuen.

Bloga ere baduzu eta bertan, iragar-
penez gain, naturari buruzko artiku-
luak ere idazten dituzu tarteka.

Bai, natura da dena, eta ikaragarriz-
ko arreta ematen dit guztiak (ilargia,
mundua, mugimendua...) berdin-berdin

jarraitzeak hainbeste denboran. Nik ez
dut aldaketa klimatiko orokor horretan
sinesten, epe laburregia begiratzen da
eta. Nire historia 1950aren aurretik has-
ten da eta 80 edo 40 urteko estatistika
eginda alde handia dago. 1956an, esate
baterako, otsailean, Kandelario Egunean
hasita, hilabete osoan izotza izan zen, eta
ezohiko beroaldiak ere beti izan dira.

Zein da gaur egun zure egunerokoa?
Goizero eguraldiari buruzko doze-

nerdi webgune begiratzen jardun galanta
egiten dut, eta kanpoan denbora guztian
ingurunearen detaileei begiratu (hori ia
konturatu gabe). Astegunetan goizero
zuzenean bost emisoretatik deitzen dida-
te eguneko iragarpena emateko (Leitza,
Baztan, Beasain, Segura eta Arrasate).
Bestalde, Gara egunkarira ere, haren
sorreratik, egunero bidaltzen dut iragar-
pena. Arratsaldeetan bi izaten ditut aste-
an, Jaime Zubia Onda Cerokoa eta beste
bat, eta biei hurrengo asteko iragarpena
ematen diet; hori zailxeagoa da beti.

Baserri-lanetan lehenengo, baserri-
elkarte batean gero, eta Inekon (Itziarko
Nekazari kooperatiban) azkenik. Beti
baserriaren alde lanean.

Baserri munduak beti ekarri du
ingurunearen kudeaketa, eta adminis-
trazioak ikusmira tekniko sakon bat izan
behar du gaiaz, baita bertatik bertarako
elikaduraz ere. Kanpokoarekin bakarrik
bagabiltza, orain Ukrainarekin gertatu
den bezala, mendeko gara. 

Bertakoa estimatu behar da eta
horren aldeko kudeaketa egin, ea norai-
no ahal dugun. Baserritik bizi den jende
gutxi dago orain; horrek laguntza behar-
ko luke eta alderantziz dago, kontribu-
zio ederra! Herri txikietan ere ingurua-
ren zaintza eta jakintza handia dago,
baina hiriburuetarantz doa jendea, eta
horrela akabo herri txikiak!

Politikak ere piztu izan du zure
interesa, ezta? 

Pekatu handia daukagu gutasunare-
kin. Nikeria handia daukagu eta gero
gukeria bihurtzen da hori, arrazonamen-
du horietan sakondu beharra daukagu,
ez gara konturatzen elkarrekin daukagu-
la indarra; bakarrik ez garela ezer.

Nortasunaren gaiaz ere hitz egin
izan duzu. Garai argiagoak al dira
hauek Deba eta Itziarrentzat, lehengo
lainoak urrunduta?

Nire ustez Debak ez du ezer galtzen,
gu ere debarrak gara, baina itziartar izae-
ra ere badaukagu. Hasieratik egin izan
balitz orain daukagun auzo udal hau
zenbat arazo aurreztuko genukeen!

Eta bukatzeko, aukera aprobetxatuz,
nolako udaberria datorkigu, Joxe?

Nik uste, batez beste, udaberria ondo
portatuko dela. Goiko haize hotzekin tar-
teka trumoietarako joera izango da, ikus-
ten da hori ere, baina trumoietarako joe-
rak ez du euria esan nahi beti.

“Nik ez dut 

aldaketa klimatiko 

orokorrean sinesten. 

80 edo 40 urteko 

estatistika eginda 

alde handia dago”

“Itziarren baino 

hezetasun handiagoa

dago Deban,

Mendarora arte;

hortik gora ere 

gutxiago”
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ALBISTEA

1981ean milaka urtetan inor ibili gabeko Itziarko Urtiagako
leizea aurkitu zuten Antxieta Arkeologi Taldeko kideek Salbatore
edo Urtiagako mendian. Ordura arte kobazulo ezezaguna zen,
mendian zegoen zulo txiki bat baino ez; taldekideek hura ireki
ondoren galeria garrantzitsuak bistaratu zitzaizkien, ordea.
Berriki, 40 urte pasa diren honetan, aurkitutako materialak
berraztertzen izan dira Gipuzkoako ondarearen gordelekua den
Gordailuan. Horren ostean, apirilaren 10ean, Urtiagako leizean
barneratu ziren berriz, antzinako oroitzapenak berreskuratzeko.

1981etik 1983ra bitartean, bi zundaketa egin zituzten koba
barruko bi zonaldetan, Aranzadiko Jesus Altuna paleontologoa-
ren ardurapean. Lehenengo zundaketan material paleontologi-
koa bakarrik azaldu zen, bigarrenean, berriz, horiez gain giza-
kiaren aztarnak ere aurkitu zituzten, material litiko bakar
batzuekin. 1983an ikerketa horiek bukatuta, material guztiak,
beren txosten eta guzti, Aranzadi Zientzia Elkartera bideratu
zituzten (garai hartan San Telmo museoan).

Aurkitutako animalia-espezieen artean garai hartan Euskal
Herrian berritasun zen mamutaren hezurra aurkeztu zen
1984an. Dena dela, azaldutako beste 16 espezieak ere oso garran-
tzitsuak ziren eta Jesus Altunak haien ikerketa gehiago aurkeztu
izan ditu Europan zehar. 

Guztiak ere garai hotzeko espezieak dira, Europako azken
glaziaziokoak (orain dela 115.000 urtetik 11.500 urtera arte).
Honako hauek dira:

Belarjaleak: Mammuthus primigenius (mamut iletsua), Equus
ferus (zaldia), Coleodonta antiquitatis (errinozero iletsua),
Rupicapra rupicapra (sarrioa), Ranfiter tarandus (elur-oreina),
Cervus elapus (oreina), Capreolus capreolus (orkatza), Megaloceros
giganteus (orein erraldoia), Lepus europaeus (erbia), eta Bos (idia). 

Haragijaleak: Panthera leo (lehoia), Crocuta crocuta (hiena),
Canis lupus (otsoa), Vulpes vulpes (azeria), Ursus spelaeus (leize
hartza), Mustela (erbiñudea) eta Meles meles (azkonarra).

Irungo Gordailuan dauden Itziarko Urtiagako leizeko materialak
berraztertu ditu Antxieta Arkeologi Taldeak
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AGENDA

Zalduegi: maiatzak 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22. 

Burgoa Zuazo: maiatzak 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19. 
ZALDUEGI: apirilak 30 / maiatzak 21 eta 28

BURGOA ZUAZO: maiatzak 7 eta 14               

-Maiatzeko 20-22 eta 27-29 asteburuetan,
Goaz Antzerki Taldearen ekimenez.

-Maiatzeko 13-15 asteburuan (programazio
berezia Kultura Batzordearen eskutik).

-Maiatzaren 19tik 29ra (ekimen bereziak
egingo ditu Euskal Kostaldeko Geoparkeak).

Europako Geoparkeen Astea XXXV. Euskal Antzerki Astea

APIRILAK 30, LARUNBATA > Eibar
-20:00. Kontzertua: Imanol Jazz (Iñaki
Salvador, Karlos Gimenez, Petti eta Ainara
Ortega), Coliseo Antzokian.

APIRILAK 30, LARUNBATA > Elgoibar
-9:00. Hileko azken larunbateko feria. 
-17:30. Kalejira: erraldoiak, buruhandiak...
-18:00. EME Eguna. Azoka eta kontzertuak.

MAIATZAK 6, OSTIRALA > Ermua
-20:30. Antzerkia: Ameriketako bidaia (Tantta-
ka Teatroa konpainia), Ermua Antzokian.
Sarrerak 10 euroan.
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...eta Debabarrenean zer? Eskualdeko hainbat plan interesgarri

APIRILAK 29, OSTIRALA
-19:00. Deba ehun hitzetan lehiaketaren sari-
banaketa, Kultur Elkartean.

APIRILAK 30, LARUNBATA
-Pala azkarra (txapelketa),Aldatsen (goizean).

MAIATZAK 4, ASTEAZKENA
-18:00. Hitzaldia: Haur eta nerabeen ongizatera-
ko eta garapen osasuntsu baterako gakoak (Leyre
Cano), Kultur Elkartean.

MAIATZAK 5, OSTEGUNA
-19:00. Liburu aurkezpena: Amatasun feminis-
ta, Kultur Elkartean.

MAIATZAK 6, OSTIRALA
-19:00. Film emanaldia: Tipularen sehaska
kanta (Lander Garro), Kultur Elkartean.

MAIATZAK 7, LARUNBATA
-Anes Arrinda Krosa.
-9:00. Merkatu txikia, estalitako pasealekuan.
-Erromeria Eguna Itziarren. Kalejira, Itziarko eta
Vianako dantzariak, herri-bazkaria, erromeria...

MAIATZAK 9, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan.

MAIATZAK 11, ASTEAZKENA
-18:00. Hitzaldia: Arauak eta mugak familian;
nola ezarri era asertibo batean (Leyre Cano),
Kultur Elkartean. 
-Errigorako produktuen banaketa, Aldats
pilotalekuan (11:00-13:00/17:00-19:00). 

MAIATZAK 13, OSTIRALA
-17:00. Odol-ateratzeak, Luzaro ikastetxean.
Txanda hartzeko: 612 402 103 (16:30-20:30).

MAIATZAK 15, IGANDEA
-11:00. Euskal Herriko Sokatira Txapelketa,
Kalbeton Zumardian.

MAIATZAK 19, OSTEGUNA
-19:00. Hitzaldia: Sorozabal, el compositor “mal-
dito” (José Francisco Gutiérrez), Kulturren.

MAIATZAK 20, OSTIRALA
-12:00. Erakusketa: Itzalpeko emakumeak,
Elizako klaustroan.
-22:00. Musika kontzertua: Pelax eta
Bidelapurrak, Kultur Elkartean.

MAIATZAK 22, IGANDEA 
-8:00. Zikloturista Martxa (Amaikak Bat T.T.)

MAIATZAK 23, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan.

Debarren Eguna 2022








