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Debako institutuan egokitu eta
lehen klaseetako batean, por el este
erantzunaren bila zebilen irakasle
berriari, herri honetan eguzkia Santa
Katalina gainetik altxatzen zela irakatsi
zion ikasle batek, artean bere 13-14
urterekin. Berez. Izenagatik galdetu
balio bezain natural. Gustatu zitzaion
seinalea berriari. Institutuak ikusmira
ezin ederragoak zituen eta irakasle-
klaustroan ingeles-irakasle guapa bat
zegoen.

Hamahiru urteko ezagupidea egin
dugu harrezkero, Izaskun. Ez dira
gehiegi, beharbada, baina balio duena
kalitatea dela erakutsi diguzu azken
egunera arte. Gaurtik, zergatik ez daki-
dala, bizpahiru momentu argitzen
zaizkit oroitzapenen artean: zigarro

bat erretzen ari zara Txomineneko bal-
koian, eguzkitan, dotore, ikasturte-
despedidaren batean. Ralph, zeu eta
hirurok inondik ezagutzen ez dugun
Luke Armstrong baten kontzertu bate-
ra joan gara Donostiara, larunbat gaua-
ri kolorea ematearren. Irakasle-klaus-
tro batean ikasle bat babesten jardun
zara, ikasle baino lehenago gizakia
dela gogorarazita. Gizakia. Hiru, ez
luzatzeko.

Zeure azken mezua “Disfrutau!”
daukat telefonoan. Ikasleekin tirolina-
parke batera joan ginen maiatzaren
amaiera aldera, eta erantzun hori itzuli
zenidan. Egun hartantxe, iluntzean,
operara joan nintzen. Musika ederra
bezain amaiera latza zeukan eta ez
nizun ezer aipatu. Gaur, berriz, zera

kontatu nahi dizut: badu opera horrek
zati oso ezagun bat, un bel di vedremo,
“egun eder batean ke-haritxo bat ikusi-
ko dugu” hasten dena. Ke-hari hori bi
lagun berriro elkartzeko itxaropenaren
sinboloa da. 

Joan zara, Izaskun. Borgesek “nadie
sabe de qué mañana el mármol es la llave”
dio. Ez dugu horretan asko sinetsi,
ezta? Baina zeinek esan. Pentsa ezazu
gu garen bi pertsona korrienteok kon-
fundituta gaudela. Badagokio gizakiari
asmatzea bezainbeste ez asmatzea.
Maite zaitugula esaten dizugunean,
ordea, eguzkia, goizero, Santa Katalina
gainetik aterako dela bezain seguru
esaten dizugu. Eta horretan, jakina, ez
gara konfunditzen.

Enrike Izagirre

Urteak daramatza Euskal Herriko
mugimendu feministak zaintza-lanen
errekonozimendua erreibindikatzen.
Zaintza-lanek ordaingabeak edo gaizki
ordainduak eta lan-balditza miserable-
dunak izaten jarraitzen duten bitartean,
emakumeek jarraituko dute lan hori
egiten, prekarizaziora kondenaturik. 

“Zaintzak erdigunera” lelopean
abiatu ditugu ehundaka manifestazio,
mahai-inguru eta tailer azken urteotan.
Erdigune politikora, batetik, hedabide-
en eztabaidetara eta gobernuen lehen-
tasunetara. Eta erdigune fisikora, bes-

tetik, etxeko pribatutasunetik herriko
kale eta plazetara.

Herri zaintzaileetan, espazioak
malguak izan behar dira, pertsonen
beharretara egokitzen direnak, eta ez
pertsonak espazioaren baldintzetara.
Herri zaintzaileetan, pertsonek segur-
tasuna hauteman behar dute, espazio-
ak ondo seinaleztatuta eta argiztatuta
daudelako. Herri zaintzaileetan, ezin
dira auzokoak kanporatu gehiegizko
alokairu-kontratuengatik, espekulazio-
agatik eta jabetza pribatua bakarrik
zaintzen duten araudiengatik. Herri

zaintzaileetan, pertsonak askotarikoak
garela onartzen da, adin, jatorri, gaita-
sun, genero, erlijio ezberdinetakoak.

Deba eta Itziar herri zaintzaile bila-
katzeko bidean, genero ikuspegitik
hiri-diagnostikoa egiteko prozesu
parte-hartzailea jarriko dugu abian
datozen hilabeteetan, Dagigun ekime-
naren baitan. Horrexegatik, hemendik
gutxira iragarriko ditugun ekintzetan
parte hartzera animatzen zaituztet,
guztion artean herri zaintzaileago bat
eraiki dezagun.

Amaia Arotzena

Izaskun eta Santa Katalina

Zaintzen duen herria
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Hogeita hamabost urte dira Goaz
Antzerki Taldeak lehenengo Antzerki
Astea ospatu zuenetik, azkar esaten
da. Udalaren babesari eta taldekideen
gogoari esker, XXXV. Antzerki Asteak
girotu zuen herria maiatzaren 20tik
29ra bitarte.

Aurten ere ederra izan da.
Antzerki tradizionalagoetatik berri-
tzaileenetara, umorea, poesia, musika,
magia... proposamen desberdinak
ikusi ditugu. Taldearen apustua sorre-
ratik izan da euskarazko antzerki pro-
fesionalaz gain amateurra ere susta-
tzea, eta eman ditu bere fruituak beste
behin ere.

Berrikuntzaren bat ere izan dugu.
Osioko Goaz-en lokalari erabilera
eman zaio aurtengo edizioan.
Badakigu irisgarritasunari dagokio-
nez traba izan dela antzerkizale
batzuentzat, herribildutik atera, eskai-

lerak igo, egurrezko aulki tolesgarri
horietan eseri..., baina izan du bere
xarma. Goaz taldearen etxea ezaguta-
razi eta antzerkia egiteko espazio
atsegin bat eskaini zaio herriari,
Deban antzeztoki egoki bat egon
bitartean. Hala, Tolosako Katiuska tal-
dearen Armiarma antzezlanak eragin-
dako barreak entzun ditugu bertan,
baita Goaz Antzerki Taldearen
Bilakatu lanak sortutakoak ere.
Azken honek, bereziki, harrera ona
izan du ikusleen artean; herrian
indartsu datorren antzerki taldetxo
bat ikustea pozgarria omen da.

Harrera ona izan dute erakustal-
diek. Goaz taldearen lokalean, pilota-
lekuan, tabernetan, Kultur Elkartean
zein Itziarko Burugorrin giro bikaina
izan da, eta datorren urtean ere hala
izan dadin lan egingo dugu.

Goaz Antzerki Taldea

XXXV. Antzerki Astea

Uztailaren 4an hasiko dira
Kolorez Blai udalekuak, uztaila kolo-
rez betetzeko prest dauden begiraleen
eskutik. Lehen txanda hilaren 4tik
15era bitartean izango da (2014-2016
artean jaiotakoek hartuko dute parte);
bigarren txanda, aldiz, uztailaren
18tik 29ra (2010-2013 artean jaiotako-
entzat). Udalekuak astelehenetik osti-
ralera egingo dira, 9:30etik 13:00etara.

Aurten 190 haurrek parte hartuko
dute udalekuetan, uste baino askoz
gehiagok. Izena eman zuten haur
guztiak onartuak izan dira eta horrek
asko pozten du begirale taldea.

Aurten, berriekin emango diegu
hasiera udalekuei, izan ere Itsaso Iciar
arituko baita koordinatzaile lanetan.
Lantaldea 13 begiralek eta koordina-
tzaileak osaturikoa izango da. 

Urtero bezala, udalekuen atarian,
guraso bilera egingo dugu; bertan,
elkar ezagutu eta egitasmoaren ingu-
ruan sor daitezkeen zalantza eta gal-
derei erantzuna ematen saiatuko gara.
Bilera datorren uztailaren 1ean izango
da, arratsaldeko 19:00etan, Kultur
Elkartean. Bertan ikusiko dugu elkar!

Badator, bagatoz... bueltan da!
Kolore Anitz Aisialdi Taldea

Uztailaren 1ean egingo dugu Kolorez Blai
udalekuen inguruko bilera gurasoekin
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Behin baino gehiagotan entzun
izan dut “Deban ez dago ezer” esaldia
eta sutu egiten naiz. Lepoa jokatuko
nuke hori dioenak ez duela herriko
ekintzen antolaketan eta prestaketan
parte hartzen. Niri herrian gauza asko
antolatzen direla iruditzen zait eta tarte
hau aprobetxatu nahi dut hauetarako
guztietarako ezinbestekoa den bolon-
dres lana balioesteko.

Zenbat kirol elkarte euren ekintzak
aurrera eramaten, zenbat musikari eta
dantzari herriko festa-egun eta jaial-
dietan herria girotzen, elkarte gastro-
nomikoak txorizoa eta salda banatzen,
erraldoi eta buruhandiak, Antzerki
Astea, umeen krosa, paella lehiaketa,
Caritasek ematen duen laguntza,
Gaztetxeko ekintza anitzak, Debarren
Egunaren bezperako marrazki lehiake-
ta eta karretoiak, festetako hainbat
egun (Umeena, Marinelena,...) eta
ekintza, txosnak, Begiradak, guraso
elkarteak, Kolore Anitz taldeak antola-
tutako jolasak, merkatarien elkartea
herriko saltoki txikiek bizirik irauteko
lanean, igande batzuetako zine-eman-
kizunak, Animadeba, Mintzalaguna,
Berriketan-eko zutabegileak, etab.
Niretzat hau aberastasuna da.

Herrian zerbait behar denean,
segituan jotzen da talde horiengana
laguntza eske. Eskatzea libre da, baina
eman ere egin behar da elkarte eta
bolondres horiek mantentzeko, bai
Udaletik eta baita herritarren aldetik
ere, gustura hartzen baitira erreleboa
ematen dutenak.

Bolondres izaera desagertzeko
arriskuan dagoela iruditzen zait eta
horrekin hainbeste ekintza galdu dai-
tezke... Mantendu nahi izanez gero,
guztion artean lor dezakegu.

Bolondresak

IRAIA AGIRREZABALA

iritzia
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Non zaude gaur egun? Zer nolatan? 
Orain dela bost urte Brescia izeneko hiri batean egin nuen

Erasmusa. Milanetik 45 minutura dagoen hiri bat da Brescia,
Donostia baino pixka bat handiagoa, eta aukera asko dituen hel-
muga da; Dolomitak eta Italiako laku handienak gertu dauzkan
leku berezi bihurtu da niretzako. Erasmusa bukatu eta ikaskete-
tako praktikak hemen egitea erabaki nuen; eta, esperientzia horri
esker, hainbat lan aukera izan ditut.

Zerk eraman zintuen horra? Zergatik Italia zehazki?
Diseinu munduari dagokionean, Italia helmuga onena zela

iruditu zitzaidan. Nire lagun onenetariko bat asko tematu zen eta,
ondorioz, onartzea erabaki nuen. Egia esan, ez nekien halako
esperientzia bat bizitzeko prest ote nengoen, baina gaur egun
nire bizitzan hartutako erabaki onena dela iruditzen zait.

Zertan zabiltza orain? 
Hainbat estudiotan lan egin ondoren, argiztapen-diseinatzai-

le bezala ari naiz lanean, mundu mailan garrantzitsua den enpre-
sa batean. 

Espero zenuen bezalakoa da guztia? Zerk harritu zintuen? 
Ez nuen inoiz pentsatuko nire bizitza beste herrialde batean

egin ahal izango nuenik. Beti gustatu izan zait bidaiatzea, baina ez
nuen inoiz irudikatu beste leku batean bizitza berri bat hasi eta
bizi-proiektu berri bat sortzea. 

Beste leku batean zerotik hasteko izan dudan gaitasuna da
harritu nauen lehenengo gauza; ez da erraza, baina esperientzia
bizi eta gero, bizi beharreko esperientzia bat dela uste dut, per-
tsona moduan gauza askoz konturatzen zarelako, zure mugak
non dauden ikusi eta munduaren aurrean zu bakarrik egonda
erabakitzeko gaitasuna garatzen duzulako.

Bestalde, hiri edo herrialde bezala, leku guztietan gertatzen

den moduan, hemen denetarik dago, baina mugarik gabeko
herrialdea dela iruditzen zait. Diseinu-mundurako leku perfektua
dela esango nuke, lan-aukera interesgarriak daudelako; eta,
maila pertsonalean, besteek pentsatzen dutenak axola gabe
bizitzeko aukera dagoelako. 

Zure egunerokoan euskarak zein leku du?
Oso txikia, egia esan. Bost urte hauetan hemengo lagunak

egin ditut eta denak dira bertakoak. Beraz, italiera da orain erabil-
tzen dudan hizkuntza bakarra. 

Bertako hizkuntzarik ba al dago hor? Hizkuntza txikirik edo?
Hizkuntza bakarra italiera da, baina Euskal Herrian bezalaxe,

dialekto edo hizkera desberdinak existitzen dira. Ez da gauza
erraza horiek ere ikastea, baina horretan gaude!  

Zer eramango zenuke horra Debatik? Eta zer ekarriko? 
Seguruenik Bresciara, pentsatu gabe, familia eta lagunak

ekarriko nituzke, eta Debara... hemen bizitako esperientzia, ikasi-
tako guztia eta mutil-laguna eramango nituzke.

Debara bizitzera bueltatuko zarela uste duzu? 
Ez zait gustatzen horretan pentsatzea, Deba asko botatzen

dut faltan eta ziur nago etxera itzuli beharko banintz Brescian nire
zatitxo bat lagako nukeela. Beraz, nahiago dut egunez egun bizi
eta gertatu behar dena gerta dadila.

Cristina Lahore

Barne-diseinu ikasketak Gasteizen egin ondoren, Erasmusak
Italiara eraman zuen Cristina Lahore orain bost urte. Bertan
bizi da gaur egun, Brescia herrian, Milanetik ez oso hurrun, eta
argiztapen-diseinatzaile lanetan dihardu. 25 urte ditu, eta
hamaika afizio; horien artean, bidaiatzea du gustukoen:
“Orain dela gutxi deskubritu dudan afizioa da. Betidanik gus-
tatu izan zait, baina azken bost urteotan aukera asko izan
ditut Erasmusari esker”. Ez da damu Italiara joateko erabakia
hartu izanaz. Handik erantzun die Berriketan-en galderei.

Paisaia bat: Kontxakoa, Donostian.  
Usain bat: gurasoen etxeko usaina, Debako usaina, familia-
ren usaina.
Zapore edo jaki bat: amamaren sukaldekoak, bereziki
makarroiak. 
Gustuko dut... lagun artean barre egitea, udarako afariak. 
Ez dut gustuko... errespeturik gabeko jendea. 
Amets bat: nire helburu profesional guztiak betetzea eta nire
inguruko denak ondo egotea.

Laburrean

Debarrak munduan



ALBISTEA

Herritarrei zumardiaren inguruko proiektuari buruzko argi-
penak emateko helburuz, ekainaren 15ean prentsaurrekoa egin
zuten udal gobernuko Gilen Garcia alkateak, eta Itziar Irizar eta
Antxoka Elorza zinegotziek. Azken asteotan proiektuaren eta
haren kudeaketaren inguruan zabaldutako zalantza eta kritiken
ostean egin zuten, hain zuzen, agerraldia. EH Bilduren gobernu
taldearen jarrera salatu ondoren, EAJk zein Debarren Ahotsak
batzorde mistoa uztea erabaki zuten ekainaren hasieran.

Alkateak azaldu bezala, Dagigun partaidetza gunean, Udala
herritarrekin gauzatzen ari den prozesuaren baitan, Europako
Next funtsetako diru-laguntza jasotzeko oinarrizko proiektua
osatu eta aurkeztu da. Hilabete hasieran ikusgai izan zen proiek-
tua, eta herritarrek zalantzak argitu eta ekarpenak egiteko aukera
izan zuten. “Prozesuan, hasieratik aritu gara elkarlanean Udaleko
alderdi guztiekin, eta hasieratik izan dira herritarrak prozesuaren
parte. Eta orain arte hartutako erabakiak herritarrekin eta udalba-
tzako gainontzeko alderdiekin batera hartu ditugu”, esan zuten. 

Prozesua garatzeko “puntako aholkularitza” eta “goi maila-
ko” talde teknikoa dutela ere adierazi zuten: “udal arkitektoa,
Debegesako arkitektoa, arkitekto urbanista, ingeniaritza profesio-
nala, eta dinamitzaile jantziak”.

Hainbat fase aurreikusi zituzten prozesuan. Udazkeneko par-
taidetza saioetan bildutako herritarren ekarpenekin lanketa tekni-
koa egin du aipatutako taldeak eta oinarrizko proiektua Europako
Next Funtsetara aurkeztea “sekulako erronka” izan dela diote.

Nolanahi ere, uneotan prozesuak martxan jarraitzen duela
azpimarratu zuten: “Aldaketak izango dituen oinarrizko proiektu
bat dugu esku artean, ez definitiboa, batzuek iradokitzen duten
moduan. Diru-laguntzak lortzeko aurkeztu dugu, baina denon
ekarpenekin aldaketak izango ditu. Eta azken erabakia herritarre-

kin hartuko dugu, udal gobernuak herritarren borondatea erres-
petatuko baitu”.

Horiek hala, herrian azken asteotan zabaldutako mezu edo
baieztapenak (“zumardia txikituko dute” ziotenak, kasu) herrita-
rrengan “alarma artifiziala sortzeko mezuak” direla iritzi dio udal
gobernuak. Herritarrei, hortaz, “lasai egoteko” mezua zabaldu
nahi izan diete. Oposizioko alderdiei, berriz, honakoa: “Zarata
mediatikoa ez da bidelagun ona gauzak ondo egiteko; politikan
denak ez du balio”. Kritika eta gaitzespenen oinarrian “eredu
talka” ikusten dute, gobernatzeko moduari dagokionez.

Partaidetzan sinesten dutela adierazi zuten, baita honakoa
erantsi ere: “Sinesten dugu herrigintzaren eta politikagintzaren
oinarria elkarrekin hitz egitea dela. Lan handia egin dugu orain
arte, elkarlanean, eta uste dugu batzorde mistoan gauza onak egin
ditzakegula Debarentzat eta debarrentzat. Batzordean denok
dugu tokia eta oposizioari dei egiten diogu gaizki-ulertzeak egon
badira, hitz egiten konpontzera”.

“Herritarrekin hartuko dugu azken erabakia 
zumardiko prozesuan”

iritzia
Egoskor gabiltza uneoro gure identitatea

zein eta nolakoa den justifikatu nahian. Ni
naiz halako eta zu nolako; ez naiz ni, aldiz,
gisa hartako eta zu, bai. Ez duzu hau egiten,
beraz, hori zara. Nik besteko egiten dut eta,
bai, banaiz. 

“Kafea onuragarria da gizakiontzat, betidanik
esan dutenaren aurka;  hala dio AEBetako Ustezabal
Unibertsitate txit gorenak egindako azken ikerketak,
% 83ko ziurtasuna bermatzen duen algoritmo berri-
tzailea erabiliz egin duten ziber-herri-galdeketa
parte-hartzailean ere oinarrituz”.

Kafeak inporta ez badizu ere, trankil; alda-
tu subjektua eta erabili esaldi bera. Yoga,
gazta, pintalabiosa, GKS, baraua, bizikletan
ibiltzea, alferkeria, feminismoa, rooibos-a,
egur-taila, maracuya, larrialdi klimatikoa

edota goizean jaiki eta okurritzen zaizun lehe-
nengo kontzeptua. Guztientzako argumen-
tuak erosgai daude Googlen (edota udaletxeko
arkupean).

Epairik epai, egunean zeharreko konber-
tsazioak bata bestearen atzetik kateatzen ditu-
gu iritzi subjetiboak jaurtiz, gaudenean gaude-
la adierazi nahi etsigarriz. 

Izan ziren garaiak nor izateko baserri, lur
sail edota sabel emankorren baten jabe behar
zuela izan batek, baina joan ziren garaiok eta,
gaur, ezin inor izan aldarri sendo baten ugaza-
ba -eta gatibu- ez denak. Zertarako bizi, bestela?

Beste alde batera begiratu behar honek
kondenatuta gauzka aldarrigintza patologiko-
ra, benetan inportantea den horri begiratzeko
ikaraz. Sentitu ezin, trankil bizi ezin. 

Homo Aldarri

RIKARDO IDIAKEZ
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Gustura egongo zarete Tomoko
Nazioarteko Torneoan lortutako domi-
narekin, ezta?

Bai, oso gustura. Espero genuena
baino askoz emaitza hobeak izan ditugu.

15 urtez beherakoen kategorian
aritu zara, maila ona dago kategoria
horretan? Nolakoa izan da lehia?

Bai, maila ona dago, kontuan izanda
ez dugula esperientzia handirik orain-
dik. Lehia oso berdindua egon zen lehe-
nengo hiru postuetan.

CN Catalunya kluba izan da txapel-
dun zuen kategorian eta Jug Adriatic
Osiguranjek (Kroazia) irabazi du zilarra.
Zein emaitza lortu dituzue?

Ez zitzaigun Kroaziaren aurka joka-
tzea tokatu, baina Catalunya klubaren
aurka gol batengatik galdu genuen.

Iaz hasi zinen selekzioarekin joka-
tzen. Zenbat txapelketatan aritu zara?
Zelakoa izan da esperientzia? 

Bi txapelketa jokatu ditut eta espe-
rientziak oso dibertigarriak eta politak
izan dira. Oso dibertigarria egiten zait
beste pertsona batzuen aurka eta beste
pertsona batzuekin jokatzea, hau da,
nire betiko taldekoak ez direnekin.

Izan ere Eibarko Urbat waterpolo
taldean zabiltza, ezta? Asko entrena-
tzen al zarete? Nolakoak izaten dira
entrenamenduak?

Bai, Urbateko senior taldean joka-
tzen dut, eta egunero entrenatzen gara.
Egunean 2 ordu eta 20 minutu, gutxi
gorabehera. Lehenengo gimnasio ordu
bat, eta ordu eta erdi uretan. Astean
bitan igeriketa asko lantzen dugu eta
beste hiru egunetan jaurtiketak eta jokoa
entrenatzen ditugu.

Eta partidak noiz eta non izaten
dira? 

Partiden erdiak etxean, hau da
Eibarren, eta beste erdiak kanpoan iza-
ten dira. Adibidez, Irunen edo Getxon.

Zein da waterpoloaren alderdirik
gogorrena? Eta politena?

Entrenamendua da waterpoloaren
alderik gogorrena. Politena, berriz, kiro-
lak ematen dizkizun aukerak, hau da,
taldearekin edo selekzioarekin torneoe-
tara joatea.

Zein dira zuen kirolean beharrezko-
en diren abileziak? Teknika handia
behar al da?

Ondo igeri egiten jakitea eta erresis-

tentzia handia izatea. Jaurtiketak egiteko
teknika behar da, batez ere; igeri egiteko
teknikak ez du hainbesteko garrantzirik.

Apirileko txapelketan lortutako
emaitza oso ona izan da. Eta gogor
entrenatu ostean galtzen duzuenean,
adibidez, nola bizi izaten duzu?

Egia esan, kasu honetan adibidez
guztiz kontrakoa izan zen. Galdu
genuen partidak gehiago animatu gin-
tuen sariren bat lortzeko.

Zer irakatsi dizu waterpoloak?
Taldean jokatzen eta egunero helbu-

ru berrietara iristen. Autosuperazioa.

Deban ez daukagu igerilekurik.
Itsasoan sortu zitzaizun igeriketarako
afizioa? Edo nola izan zen? 

Txikitatik gustatu izan zait ura, baina
waterpoloa nire ahizpari esker ezagutu
nuen. Bera hasi zen jokatzen, eta bere par-
tidak ikustea eta, orokorrean, kirola bera
asko gustatzen zitzaidan. Hori hala, azke-
nean probatzea erabaki nuen.

Aurrera begirako ametsik? Olinpiar
Jokoetara joatea, adibidez?

Noski, Olinpiar Jokoetara joatea amets
bat da.

Itsaso Molinak hamalau urte ditu, DBHko 3. maila ari da bukatzen gaur
egun, eta duela bi urte hasi zen waterpoloan jokatzen. Apirilean, Tomoko
Nazioarteko Torneoan Dubrovniken (Kroazia) brontzezko domina irabazi zuen
Euskadiko Igeriketa Federazioarekin. Txapelketak emandakoaz eta bere
esperientziez aritu gara solasean.

Itsaso Molina kirolaria

“Taldean jokatzen eta egunero

helburu berrietara iristen

irakatsi dit waterpoloak”
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Euskal Herriko Pentsiodunen
Mugimenduak antolatu eta Euskal
Herriari bira ematen diharduen bizi-
kleta martxa ekainaren 14an iritsi zen
Debara, “1.080 euroko gutxieneko
pentsioa, zerbitzu publikoak eta zain-
tza-lana partekatzea” aldarrikatzeko. 

Hamahiru etapaz osatutako ibilbi-
dea joan den ekainaren 13an hasi zen
Donostian eta hiriburu berean buka-
tuko da hilaren 25ean (ostirala). Hain
zuzen ere, bigarren etapan iritsi zen
martxa Debara, eta “Pentsio, bizitza,

zaintza duinaren alde” zioen pankar-
tarekin egin zioten harrera Lorea
tabernaren parean arratsaldean. Gero,
herriko kaleak zeharkatu eta Plaza
Zaharrean egin zuten ekitaldia.

Euskal Herriko eta Deba-Itziarko
pentsiodunek ekimen ibiltariaren
azken etaparen amaieran egingo den
elkarretaratzean parte hartzera dei
egin diete herritarrei; ekainaren 25ean
izango da, Donostiako Alderdi
Ederren, 12:00etan. Debatik trenez
joango dira hitzordura.

Debatik ere pasa da Euskal Herriko 
pentsiodunen bizikleta martxa

Irene Sarrionandia izena izango du 
Camille Extreme emakumezkoen 

lehenengo postuaren sariak

Galizia aldean eta Santiagon, berezi-
ki, izan berriak gara. Urte Xakobeoak
eraman gaitu haraino. Ezaguna denez,
Santiago apostoluaren jaieguna igande-
an egokitzen denean ospatu ohi da eta,
hori kontuan izanik, iaz ospatu beharre-
koa zen, baina pandemia zela eta ez zen
posible izan. Hori horrela, 2022. urtera
pasa eta tartea luzatzea erabaki zuten. Bi
urteko etenaldiak ez du jendea Santiago
bidetik atzeratu, ordea; erromesez jantzi-
ta agertzen dira Compostelarako bideak.
Horren testigu gara Itziar eta Deban, eta
zer esanik ez Donejakuera iristean. 

Santiagorako bideaz hitz egin ohi
dugu, singularrean, baina bide hauek
guztiak aipa ditzakegu: bide primitiboa
edo antzinakoena, frantziarra, iparralde-
ko edo kostaldekoa, portugaldarra, zila-
rraren bidea eta britainiarra. 

Santiagora iristean, elkargune nahita-
ezkoa bihurtzen da guztiontzat Obradoi-
roko enparantza nagusia (plaza erral-
doia, dotore eta kosmopolita). Eta hura
inguratuz katedralak, Raxoi jauregi edo
udaletxeak, Errege Katolikoen ospitale-
ostatuak (gaur egun paradore nazionala)
eta Unibertsitateko San Xerome ikaste-
txeak. Ondoren, ezin gelditu apostoluari
eskainitako katedral erromanikoa bisita-
tu gabe, eta bertan, euskaldunen kapera-
ra sartu-irten bat egin, eta Mateo mai-
suak egindako Aintzaren Portikoa
(mundu mailan hain ezagun den berriki
berriztatutako obra bikaina) kontenplatu.
Fededun izanez gero, egunean zehar
erromesentzat ospatzen diren ospakizu-
nen batean parte hartzeko aukera dugu,
eta zorte pixka batekin amaieran botafu-
meiroa martxan ikustekoa. Erromes fran-
tziar batek zioenez, “utopiak, iraultzak
eta beste hainbat kausa kolokan daude-
nez, erromesaldiek behintzat badiraute”.

Urte Xakobeoa

PATXI AIZPITARTE

iritzia

Camille Extreme mendi lasterketa-
ren antolakuntzakoek orain dela gutxi
zabaldu duten berria da: Irene
Sarrionandiaren omenez mendi-laster-
ketako emakumezkoen lehenengo

postuaren sariak debar kirolariaren
izena eramango du. Horrela, beren
esanetan, “mendiko crack honen inpli-
kazio handia aintzatetsi nahi dugu, 73
urterekin Camille lasterketaren edizio
guztietan hartu baitu parte”.

Izabako hitzordu ezagunaren 16
edizioetan hartu du parte Irene
Sarrionandiak, pasa den ekainaren
19an azkenengoz, eta bera da edizio
guztietan parte hartu duen kirolari
bakarra.

31,6 kilometro eta 2.044 metroko
desnibel positiboa du Camille Extreme
lasterketak eta izendapen hori izan du
berrikuntza handietako bat azken edi-
zioak, 586 lasterkari bildu zituenak, eta
210 bere bertsio murriztuan. 

ALBISTEAK



Jot Down zientzia alorreko lehiake-
tan ilustrazio modalitatean lehenengo
saria atera duzu. Pozik, ezta?

Oso pozik! Lehiaketan parte hartu
nuenean ez nuen esperantza handirik eta
oraindik sinetsi ezinda nabil. 

Zure ilustrazioak Ikusezina du izena.
Zer egin nahi izan duzu ikusgarri?

Lehiaketaren gaia Ikusezina izanik,
zientziaren atzean ezkutuan geratu diren
emakume zientzialariak ikusarazi nahi
izan ditut (begiratu ez ezik, jendeak ber-
tan daudela ere garbi ikusteko), baita
zientzialari horiek gizarteari eginiko
ekarpena islatu ere. 

Izan ere, ikusezintasuna ez da beti
objektu edo pertsonen berezko ezaugarri.
Emakume zientzialarien kasuan, ikuse-
zin egin dituzte, eta egun hala diraute. 

Irudian, gizartearentzat ordura arte
ikusezina zena ikusgarri egin zuten hiru
emakume ilustratu nahi izan ditut, euren
existentzia aldarrikatuz eta eginiko ekar-
penei garrantzia emanez.

Zure ilustrazioan hiru emakumezko
ageri dira, hortaz. Bada, zeintzuk dira?  

Ezkerretik eskubira, lehenengoak,
Cecilia Payne-Gaposchkin-ek, astrono-

mialaria, izarren osaera deskubritu zuen,
batez ere helio eta hidrogenoz osatuak
daudela esanez. Bigarrenak, Inge
Lehmann-ek, sismologo-lanetan lurraren
barne eta kanpo-nukleoa bereizten dituen
etenunea identifikatu zuen, egun
“Lehmann-etenune” bezala ezaguna. Eta
hirugarrenak, Rosalind Franklin-ek, X
izpien difrakzioaren bidez DNAren lehen
irudia lortu zuen. DNAren egitura zehaz-
teko balio izan zuen irudi horrek.

Ikur zientifikoak, begi lausoak hon-
doan... Zer iradokitzen dute?  

Emakumeen erretratuak arreta dei-
tzeko moduan marrazten saiatu naiz:
emakume hauek, begiratu ez ezik, ikuste-
ko ere deia egiten dute begi lausoek.

Sinboloen bitartez, zientziari egindako
ekarpenari aitortza egin nahi izan diot;
horregatik, ikerlariek, bakoitzak bere
esparrutik, zientziari eginiko ekarpenak
txertatu ditut, ezagutarazteko. 

Hala, Rosalindek X izpien difrakzioa
delako metodologiaren bidez lorturiko
DNAren irudia du masailean. Aldiz,
Ingeri, sismografoak erabiltzen zituenez,
txaketatik sismografo bat ateratzen zaio
eta gainera inguruan dituen sismograma
eta zirkuluak berak marraztutakoetan
oinarrituak dira. Azkenik, izarren konpo-
sizioa deskubritu zuenez, Cecilia izarrez
eta eguzkiz inguratua marraztu dut. 

Zientzian emakumea ez da ikusgarri
izan historikoki. Eta hala dirau antza...
Kopurutan eta lanaren onarpen edo
eskubideetan ez al da aurreratu?

Datuek diotenez, zientzialari hauen
ekarpenak, garrantzi handikoak izan
arren, ez euren momentuan ez oraindik
ez dira behar beste aitortu. Eta aurkikun-
tzak burutu dituzten emakume zientzia-
lariak ez dira ezagunak izan. Oraindik
lan handia dago egiteko berdintasunera
bidean eta, beraz, emakume hauek nahiz
egun lanean dihardutenak ikusaraztea
eta ezagutaraztea garrantzitsua da.

ELKARRIZKETA

Maddi Astigarraga zientzia-ilustratzailea
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“Aurkikuntza 

garrantzitsuak 

egindako emakume

zientzialariak ez dira

ezagunak izan, eta

oraindik ere ez dira” 

Arg.: Martin Lores

“Emakume zientzialariek

egindako ekarpenari 

aitortza egin nahi izan diot”

Biomedikuntza ikasketak eta bere betiko afizioa, marrazketa, batzen dituen masterra egiten dabil Maddi
Astigarraga (Deba, 1997). Oraintsu, ilustrazio zientifikoaren alorrean garrantzi handia duen saria bereganatu berri du
Jot Down lehiaketan, Ikusezina irudiari esker. Gainera, martxoan, Illustraciencia nazioarteko sariketan ere finalista
suertatu zen. Zientzia eta emakumearen arteko hariaz jardun gara berarekin solasean, haren ikusezintasunaz eta iku-
sarazteko beharraz; ilustrazioak horretarako ematen duen aukeraz, bere ibilbide pertsonalaz eta bestelakoez...
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Noiztik duzu marrazteko afizioa?
Betidanik! Ama Plastikako irakaslea izanda, etxean material

asko egon izan da beti, eta nik kuxkuxeatzeko gogoa ugari!
Baina marrazteko afizioa 13 urtetik aurrera landu nuen bereziki,
izeba Begoñak akuarela kaxatxo bat oparitzean. 

Biomedikuntza ikasi zenuen lehendabizi. Nondik sortu
zitzaizun ilustrazio zientifikoa ikasteari ekiteko nahia?

Biomedikuntza gustura ikasi nuen arren, ez nuen nire
burua arlo horretako lanetan ikusten. Karrerako 3. urtean nen-
goela ilustrazio zientifikoa deskubritu nuen, eta hortxe ikusi
nuen nire ikasketak eta afizioa uztartzeko lekua. Ez zen betida-
nik buruan izandako zerbait, baina ilustrazio zientifikoaren
inguruan zenbat eta gehiago informatu, orduan eta gehiago
gustatzen zitzaidan ilustratzaile zientifikoaren bizitza. Eta ahal
bezain laster ilustrazio zientifikoko masterrean sartzeko lanean
hasi nintzen. 

Lanbide hori duen jende askorik ez dugu ezagutzen…
Bizibidea atera al daiteke jardun horretatik? 

Neuk ere ez, egia esan; lanbidea bera ez da oso ezaguna eta
horretara dedikatzen direnak ere ez dira gehiegi. Espero ba bizi-
bidea ateratzea!

Zein da ilustrazio zientifikoaren aplikaziogune nagusia?
Ilustrazio zientifikoa zientzia komunikatzeko beste tresna

bat da. Modu bisualean informazioa transmititzen duenez gero,
erabilera ugari izan ditzake. Zientzialarien arteko komunikazio-
an lagundu dezake, aurkikuntza eta ikerketen emaitzak komu-
nikatzeko, baita dibulgaziorako ere. Museoetan, eskolako testu-
liburuetan, gidetan, hondartzako eta flyscheko paseoetako kar-
tel informatiboetan aurki daiteke, besteak beste.

Illustraciencia sarietan (Zientzia eta Naturako Ilustrazioen
Nazioarteko Sariketa) finalista izan zinen. Zer ondorio izan ditu
zuretzat?

Hasteko, nire lanaren aitortza.
Etxean, bakarka lan handia egin
behar da eta halakoek jarraitzeko
motibazio izugarria ematen
dute. Finalisten ilustrazioekin
erakusketa bat egiteko
asmoa dute.

Gaur egun, ilustrazio zientifikoak egiteaz gain, bestelako
marrazkiak ere egiten al dituzu? Gai kuttunik bai? 

Denbora dudanean bai, azkenaldian gutxi... Gai kuttunik?
Ez nuke esango.

Hain justu, ilustrazio zientifikoaren abantaila bat da
proiektu bakoitzarekin gai ezberdin bat jorratzeko aukera iza-
tea, eta alde horrek asko erakartzen nau. Horrek zenbait tekni-
ka probatzeko aukera eskaintzen du, eta alde sortzailea
proiektu ororekin lantzeko aukera.  

Zein teknika eta material edo lan-tresna erabiltzen dituzu
marrazkiak egiteko?

Egia esan denetarik. Asko gustatzen zait hainbat material
eta teknikarekin esperimentatzea. Egia da orain arte erosoago
sentitu naizela teknika tradizionalekin, grafito, akuarela eta
koloretako arkatzekin. Azkenaldian, berriz, ilustrazio digita-
lak liluratu izan nau, teknika horrek prozesua asko azkartzen
du eta “control+z” zapalduz akatsak borratzeko aukera izatea
zoragarria da.

Zer gustatuko litzaizuke ilustratzea?
Denetarik! Egia esan, burutazio ugari etortzen zaizkit,

baina altu amesten hasita National Geographic-entzat ez
bada, zientzia-dibulgazio aldizkariren baterako marrazkiak
egin nahi nituzke. National Geographic-eko irakasle bat izan
genuen eta bere lanaren aurkezpenaren ostean garbi ikusi
nuen, “ilustratzaile zientifikoa izan nahi dut!”. Berriketan-en
ilustraziorik behar izanez gero ere ni prest! Kar-kar.
Dibulgazio-lanak motibatzen nau gehien, informazioa ulertu
eta irudi bidez modu ulergarrian komunikatzeak. 

Zer ekarpen egiten du ilustrazio zientifikoak gizarte mai-
lan? Zer nabarmenduko zenuke?

Ilustrazioaren bidea oso polita da eta irudien bidez gauza
asko transmititu eta erakutsi daiteke. Funtzio ugari izan ditza-
ke, gizarteak ezkutatu dituen emakume zientzialariak azale-
ratzea, kasu. Esango nuke ilustrazio zientifikoak zenbait iku-
sezin ikusarazteko aukera ematen duela; garrantzitsua da,
beraz, ilustrazio zientifikoa bera ere ikusaraztea, aukera ugari
dakartzalako.

Ikusezina, Jot Down lehiaketan lehen saria irabazi duen lana.



Aitzuri abesbatza ez dago geldi azkenaldian. Baina laster
hitzordu berezia duzue. Ilusioz?

Gabonetako, Santa Agedako eta Korrikaren aldeko kale-
emanaldiak egin ditugu, eta duela gutxi Itziarko erromesaldian
ere izan genuen emanaldia. Horiez gain, bi kontzertu eman
genituen iaz, bata Donostian, eta, bestea, Deban. Hala ere, orain-
goan kontzertu oso berezi batekin gatoz, uztailaren 9an izango
da elizako klaustroan, udarari ongi-etorria emateko asmoz.
Berezia izango da formatuagatik (dena pianoak lagunduko du),
eskainiko dugun errepertorioarengatik, eta kontzertua ospatu-
ko den lekuarengatik. Berau prestatzen lan handia egin dugu
eta, bai, ilusio handiz gaude hurbiltzen den jendeari erakusteko.

Udako kontzertu honetan Amaia Zipitria pianista izango
duzue lagun…

Bai, eta horrek ere pozez betetzen nau. Pianista bikaina da
Amaia, Musikenen irakasle dabil egun, Asier Polo biolontxelis-
tarekin diskoak ditu argitaratuta, eta ganbera taldeetan eskar-
mentu handia du, gainera. Abesbatzekin lan egiten ohituta
dago Amaia. Donostiako Orfeoiarekin hasi nintzenean ezagutu
nuen, eta ordutik lagun mina dut. Proposamena helarazi nione-
an, bat-batean eman zidan baiezkoa.

Pandemia-sasoia zuentzat ere ez
omen zen samurra izan...

Ez da erraza izan, ez. Nik zuzendaritza
2020ko irailean hartu nuen, Aitzuriren pro-
posamena jaso eta ez nuen asko pentsatu
beharrik izan. Taldekideok ondo ezagutzen
dugu elkar eta erronka interesgarria irudi-
tu zitzaidan. Baina pare bat hilabetera

murrizketekin hasi ginen: lehenik, aforoena, gero musukoena,
partaideen “beldurra”rena ondoren... Azkenean, etenaldi bat
egin behar izan genuen. Hala ere, joan zen urteko maiatzaz
geroztik “normal” gabiltza, gaur egun “normal”en esanahia oso
argi ez dudan arren.

Eta nola sentitzen zara kide zintuen taldeko zuzendari? 
14-15 urte nituela hasi nintzen Aitzurin abesten, baina hasie-

ratik egon naiz soka desberdinetan abestiak irakasten. Pasa
diren zuzendari guztiekin ikasi dut asko (Ainhoa Sorazu,
Amaia Zinkunegi, Fefe Urain...) gero 22 urterekin Erresuma
Batura joan nintzen eta 2007. urtean berriz Aitzurira bueltatu.

Hala ere, lehendik horretarako bidea egina zenuen, gazte-
tan zuzendari izateko ikastaroak egin baitzenituen.

Bai, Amaia Zinkunegik animatuta, Iñaki Kareaga eta biok
hasi ginen Euskal Herriko federazioak antolatutako ikastaroe-
tan. Oso gaztea nintzen eta ez nekien oso ondo zer aurkituko
nuen. Gogoratzen dut lehen egunean tonoak ematen ere ez
nekiela eta beste ikasleak ikustean atsedenaldian bertan diapa-
soiari “sua” atera niola klaseetako mailan egoteko.

Donostiako Orfeoian ere aritu zara urte
askoan zehar. Nolako esperientzia izan da?

Ingalaterran nengoela ere beti abesba-
tzetan aritu nintzen, beti abestu izan dut.
Lehen aldiz, koru handien parte izaten hasi
nintzen, eta haiek errepertorio sinfoniko
koralak jorratzen zituzten eta beti orkestre-
kin aritzen ziren. 2007an, bueltatzean, erre-
pertorio hori egiten jarraitzea zen nire

ELKARRIZKETA
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“Abesbatzatik pasa

diren zuzendari 

guztiekin ikasi dut

asko: Ainhoa Sorazu,

Amaia Zinkunegi,

Fefe Urain...” 

Xabier Carrillo Aitzuri abesbatzako zuzendaria

Ohiko udako kontzertua emango
du uztailaren 9an (larunbata),
20:00etan, elizako klaustroan Aitzuri
abesbatzak. Amaia Zipitria pianista
izango du lagun, eta ilusio handiz eta
gogotsu prestatzen dihardute ema-
naldia. 

Xabier Carrillo Urkizurekin elkartu
gara kontzertuaren berri izateko eta,
bide batez, bere ibilbidea ezagutze-
ko. Izan ere, Carrillok hartu zion
2020ko irailean Ander Simali abesba-
tza zuzentzeko makila, bi bider pen-
tsatu beharrik gabe. 42 urte ditu
Carrillok eta abestu gabe ezingo luke
bere bizitza irudikatu; eta bidaiatuz,
lagun-giroan edo musika klasikoa
entzunez bada, askoz hobeto.

“Herri-koruak dira afizio-sortzaile eta horiek

bultzatu behar ditugu erreleboa gerta dadin”
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asmoa. Beraz, Donostiako Orfeoira hurbil-
du, sarrera-probak gainditu eta 13 urtez
han aritu naiz. Orain eszedentzian nago.

Esperientzia ikaragarria da! Rattle,
Gerghiev, Chailly eta abarren agindupean
aritzea, edota Berlingo Orkestra Filarmo-
nikoarekin aritzea... Parisen, Luzernan,
Londresko Promsetan, diskoak, DVDak,
soinu-bandak egitea (Goya saria ere irabazi-
ta)... Benetan “aluzinantea” da. Gainera, ibil-
bide horretan lagun ugari egin ditut.

Baina itzul gaitezen herrikora: nola antolatzen da Aitzuri
abesbatza? Zein maiztasunekin eta nola entseatzen duzue?

Aitzuri ezin da abesbatza handi batekin konparatu, Deban
egiten den lan, jorratzen den errepertorio eta ditugun baliabide-
engatik. Musika eskolan astean bitan elkartzen gara, batzuetan
ahotsetara antolatuta eta besteetan denok batera. Ilusio ikaraga-
rria duen taldea gara: beti errepertorioa berritzen saiatzen gara,
gure teknika indartzen, kalitatea hobetzen... 

Mota guztietako abestiak kantatzen al dituzue?  
Musika koralaren ehuneko handi bat polifonia erlijiosoa da,

hori da jendeak “eliz musika” bezala ezagutzen duena... baina
errepertorio horretan milaka altxor daude. Hala ere, folklorea
ere jorratzen dugu, herrialde askotako abesti eta polifonia,
poema musikatuak, soinu-bandak, eta abar. “Menua” ikaraga-
rria da; horren adibide uztailaren 9ko kontzertua izango dugu. 

Nola aukeratzen duzue une bakoitzean zein abesti kanta-
tuko dituzuen?

Oinarrirako errepertorio sendo bat dugu, eta gero gauza
berriak tartekatzen dira, beste koru-zuzendariekin hitz eginez
eta abar. Gure kontzertuak anitzak dira, eta programa osatzeko
gauza asko izaten ditugu kontuan: lanen zailtasuna, taldeko
kide kopurua, kontzertua eskaintzen dugun lekua, eta abar.

Kanpoan ere dezente ibili zarete. Aberasgarria izango da
hori ere taldearentzat…

Kontzertuak ematea da aberasgarria! Belgika eta Milanen

egin genituen agerraldiak aipatuko nituz-
ke, eta Estatuan, Madrilen, Bartzelonan eta
abarretan egindakoak. Griñoneko lehiake-
tan lehen saria irabazi genuen, eta beste
hainbat lehiaketatan ere parte hartu izan
dugu, betiere emaitza onekin. 2023an
Gijonen daukagu proiektu bat.

Kanpoan aritzeak, bidaiatzeak zirrara
berezia sortzen dizu: publiko berriak, kan-
poan euskal folklorea plazaratzeak, edota
euskal abesbatzen “soinu berezia” erakus-

teak. Hala ere, Deban edo Milanen aritzeko berdin prestatzen
gara.

Zein izan daiteke Aitzuri abesbatzako kide? 
Edonor izan daiteke taldeko kide. Abestea gustatzen zaio-

nak, talde-lana gustuko duenak, edo musikaren parte izan nahi
duenak Aitzuriren ateak zabalik ditu. Solfeoa ez da ezinbeste-
koa. Dena ikasten da! Gogoa eta konpromiso puntu bat soilik
behar dira, taldean egiten den edozein jardueratan bezala.

Gizonezkoak, emakumezkoak... antzeko kopuruan al daude
taldean? 

Emakume gehiago daude, baina erabat normala da, abesba-
tza guztietan gertatzen den zerbait da. Agian, premiazkoena,
kide berriak lortzea da, adin guztietakoak, gazteak eta ez hain
gazteak.

Gaur egun Euskal Herriko abesbatzen panorama osasun-
tsua dela esango zenuke?

Erlatiboa da hori, talde ugari daude, asko maila handikoak...
baina askotan jende berbera aritzen da talde guztietan... Herri-
koruak dira afizio-sortzaile, eta horiek bultzatu behar ditugu.
Bereziki ume- eta gazte-koruak, erreleboa gerta dadin.

Hurrengo lerroak zureak dira, Xabi. 
Gonbidapena luzatu nahi nuke uztailaren 9an, klaustroan,

eskainiko dugun kontzerturako. Bikaina izango da!
Bestalde, Aitzuri zoriondu nahi dut, egindako lanagatik eta

nigan konfiantza izateagatik.

“Ilusio ikaragarria

duen taldea gara: 

beti errepertorioa 

berritzen, teknika

indartzen, kalitatea

hobetzen... ”

Arg.: Arrate San Martin
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Askotariko kultur emanaldiak Gure Giroren bigarren edizioan

Nondik dator Gure Giro programa-
zioa sortzeko ideia? 

Pandemiak gogor kolpatu zuen herri-
ko kultur eragile eta sortzaileen jarduna.
Eta, etenaldi horri aurre eginez, kultur
eragileen dinamikak aktibatu eta taldeen
arteko sinergiak indartzeko helburuare-
kin sortu genuen iaz Gure Giro proiek-
tua. Aurten bigarren edizioa egingo
dugu, hasierako baloreei eutsita.

Kultur ekimen asko egingo dira
herrian uda partean... Zertan desberdin-
tzen da zuen proiektua edo eskaintza?

Proiektuaren izaera kolektiboa da
gure balio erantsia. Urtean zehar eragile
bakoitzak bere esparruan egiten du lan,
eta dinamika honen bidez udako kultur
eszena aberastu nahiko lukeen edozein
norbanako edo kolektiboren parte-har-
tzea bilatzen dugu; guztion indarrak batu
eta uztail osoa hartzen duen egitarau
zabal bat osatu dugu.

Aurten ere, Kultur Elkartea izango da
ekimen gehienen topagune. Zer eskain-
tzen du gune horrek?

Kultur Elkartea formatu txiki eta
ertaineko ekimenak antolatzeko gune
egokia da; azpiegiturak hobetzeko lanean
ari gara, baina kanpoko plazatxoa edo
areto nagusiak hainbat formatutako eki-
menak egiteko jokoa ematen du.
Bestalde, Kultur Elkartea erreferentzial
bihurtzea da aurtengo erronka nagusia;
bide horretan lanean ari gara buru-belarri
azken hilabeteotan eta udako eguraldi
ona aprobetxatu beharra dago.

Erraza izan al da egitaraua osatzea?
Kultur sorkuntzari dagokionez, Deba

herri aberatsa dela esan genezake, hain-

bat diziplina artistikotako talde eta nor-
banako asko baititugu inguruan. Hala
ere, agendak eta egitaraua “koadratzea”
ez da erraza izan. Programazioan, konta-
ketak, irteera gidatuak, zinema, hainbat
musika estilotako kotzertuak... biltzen
saiatu gara, adin eta profil ezberdineko
herritarrentzat erakargarria den egitarau
zabala prestatuz. Egindako lanak merezi
izan duela pentsatu nahi dugu.

Hainbat publikori zuzendutako ema-
naldiak programatu dituzue, zer nolako
erantzuna espero duzue?

Kontrakoa pentsa daitekeen arren,
uda partean ekimen batzuekin asmatzea
zaila izan daiteke; eguraldiak, hondar-
tzak edo inguruko herrietako jaiek, adibi-
dez, asko baldintzatu dezakete parte-har-
tzea. Hala ere, herritarren erantzuna ona
izatea espero dugu. Maialen Tellabide,
Iñigo Ruiz de Gordejuela, Josu Salegi,
Amaia Zinkunegi, Alex Turrillas, Maialen
Solabarrieta, Dawanada musika taldea,
Itsaso Iciar eta Martina Soto... herriko sor-
tzaileen lanari garrantzia eman nahi izan
diogu eta herritarrek hori modu positibo-
an baloratuko dutelakoan gaude.

Zinema, musika, tailerrak, irteera gidatuak... askotariko hitzorduak hartuko ditu bere baitan Gure Giro programazioaren
bigarren edizioak. Kultur Elkartea, Debako Gazte Asanblada, Jazzez Blai, Debadezine eta Zuhatza Euskara Elkarteak elkarla-
nean osatutako egitaraua du ardatz egitasmoak, eta beste hainbat norbanakok ere parte hartuko du bertan. “Udako kultur
eszena aberastu eta sortzaileen lana saretzea” helburu hartuta, hogei emanaldi izango dira uztailaren 3tik 30era bitartean.

Lourdes Gonzalez 
eta Jon Ander Urain 

Kultur Elkartea

Gure Giro, gure kultur eszena saretzen Egitaraua egunez egun

Uztailak 3 Udako zinema: Pan de limón con semillas de amapola 22:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 6 Blues tailerra + Jam session 22:00etan, Gaztetxean
Uztailak 7  Jazz kontzertua: The Chickpeas 22:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 8 Trakamatraka umeentzako ikuskizuna 11:00etan, zumardian
Uztailak 9 Jazz kontzertua: Malwina Masternak 19:00etan, zumardiko karpan
Uztailak 9 Jazz kontzertua: Juanma Urriza Quartet 22:00etan, zumardiko karpan
Uztailak 10 KulturEkin kontzertua: Xahu 13:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 10 Soul kontzertua: Arima soul 19:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 13-20-27 Asteazken Akustikoak 22:00etan, Gaztetxean
Uztailak 14  Udako zinema: Laburmetraiak 22:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 16 Irteera gidatua: La otra historia de Sasiola 10:00etan, Plaza Zaharretik
Uztailak 17 Rock kontzertua: Dawanada 13:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 21 Helduentzako kontaketa: Otsandreak korrika 22:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 23 Yoga tailerra 10:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 23 Rock kontzertua: Añube + The Clayton + John Dealer & The Coconuts 19:00etan, Gaztetxean
Uztailak 24  Udako zinema: Última noche en el Soho 22:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 28  Udako zinema: Delicioso 22:00etan, Kultur Elkarteko plazan
Uztailak 30  Irteera gidatua: Atalayas balleneras 10:00etan, Itxaspeko kanpinetik
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Udako zinema  |  Uztailaren 3, 14, 24 eta 28an  |  Kultur Elkarteko plazan

Patxi Lopez eta Iñigo Loiola Debadezine

Zer nolako filmak
proiektatuko dituzue? 

Hainbat gairi buruzko fil-
mak aukeratzen saiatu gara,

ikusleen gehiengoarentzat gus-
tukoak izan daitezkeenak.

Debadezine urte osoko dinamika duen taldea da, zein da
Udako Zinemak dakarren berritasuna? 

Filmak aire zabalean proiektatuko ditugu, eguraldiak lagun-
tzen baldin badu behintzat; hori izango da nobedade nagusia,
urteko gainontzeko emanaldiekin alderatuta, eta horrek giro eta
sentsazio desberdinak sortzen laguntzen du gutako bakoitzean.

Aukeratutako filmak oso desberdinak dira. Benito
Zambranoren sentsibilitateari protagonismoa ematen hasiko
gara, kasu honetan emakumeen mundua eta giza harremanak
jorratzen, Pan de limón con semillas de amapola lan liluragarriare-
kin. Aitor Oñederrak hautatutako euskarazko laburmetraien
bilduma bati beste saio oso bat eskainiko diogu: Dar Dar (Paul
Urkijo), Berak baleki (Aitor Gametxo), Heltzear (Mikel Gurrea) eta
Trumoiak (Iker Maguregi).

Bestalde, Última noche en el Soho filmak Londresko auzo
famatura eramango gaitu, suspensez eta beldurrez betetako gau
batean. Eta, azkenik, Delicioso filmak Frantziako Iraultzaren
aurreko uneak erakutsiko dizkigu, munduko lehen jatetxearen
sorrerari buruzko komedia batean. Goza ezazue!

Jazzez Blai festibala  |  Uztailaren 6tik 10era

Bueltan dator beste behin ere Jazzez Blai festibala, herria
jazz doinuez zipriztintzeko asmoz. Jaialdiaren hirugarren edi-
zio honetan, goi mailako jazz, blues eta soul emanaldiez goza-
tzeko aukera egongo da. The Chickpeas, Malwina Masternak,
Juanma Urriza Quartet, Xahu eta Arima Soul taldeen kontzer-
tuak izango dira aukeran; oholtzara igoko diren musikarien
artean herriko hainbat sortzaile daude. 

Jaialdiaz harago ere, beste zen-
bait ekimenetan ere presente
egongo dira jazz doinuak,  hala
nola Gaztetxean egingo den jam
session eta blues tailerrean edota
Iturri Ondoan ekimenaren baitan
antolatutako Begiradak saioan.

Trakamatraka ikuskizuna  |  Uztailaren 8an  |  Zumardian

Musika aniztasuna, sormena eta
irudimena, birziklapena eta ingurume-
narekiko errespetua bateratzen dituen

proiektua da Trakamatraka konpainia-
rena. Haurrei zuzendutako tailer eta kon-

tzertu didaktikoen bitartez, musikaren mun-
duan modu erakargarrian barneratzeko proposamena dakar
eta, aldi berean, birziklatze-kontzientzia lantzen du. Alegia,
“gizarte honek baztertzen dituen gauzak eraldatu, eta zoraga-

rriak diren musika-tresna bihurtuko” dituzte saioan; “giro atse-
gin eta parte-hartzaile batean, isiltasunari forma emango diogu
sormena landuz. Musika ulertzeko eta maitatzeko bide berria
ezagutzeko aukera izango dugu”.

Saio irekia izango da zumardikoa eta, Kolore Anitz Aisialdi
Taldearekin elkarlanean, Kolorez Blai udalekuetako haurrek ere
parte hartuko dute bertan; izan ere, HH5 eta LH1-2 mailetan
dabiltzan ikasleek udalekuetan landuko dute Trakamatrakaren
proiektua eta zuzeneko ikuskizunean ere arituko dira ondoren.

Nola laburtuko zenituzke uztaileko bi irteera gidatuak?
Loturarik badute euren artean? 

Bi bisitak dira oso interesgarriak. Lehenengoa, Sasiolakoa,
behin baino gehiagotan egin dut, jende askorekin beti. Nire iri-
tzi apalean, debar guztiek egin beharko lukete noizbait, gure
herriaren historiako gertaera interesgarri eta giltzarriei buruz
ikasi ahal izango baitute. Bidean zehar zein Sasiolan, Paleolito
garaiko historiaurreaz, Deba ibaiko merkataritza trafikoaz, ban-
dokideen gerraz, Gaztelako Erkidegoetako gerraz edo Sasiolako
fronteko Konbentzio Gerraz hitz egingo dugu, Sasiolako Erdi
Aroko dorrearen eta ondorengo komentu eta ospitale frantzis-
kotarraren jatorria eta gorabeherak ahaztu gabe, noski.

Bigarren bisita ere, Mendatako bale-talaiara egingo duguna,

oso interesgarria da. Jende asko-
ri ia ezinezkoa iruditzen zaio
Erdi Aroko benetako bale-talaia
bat kontserbatu izana, nahiz eta
hondatuta egon. Gure uretan
balearen ehiza eta merkataritza
Debako ekonomiaren lau hanketako
bat izan zen iraganean. Erdi Aroko Debako “Balaena
Biscayensis” eta ehiza denboraldiaz, itsasontzi eta tripulazioez,
balearen merkataritzaz eta talaia-sareaz hitz egingo dugu.

Nire aholkua da uztailaren 16an eta 30ean kirol eta kulturaz
jantzitako goiz eder bat pasa nahi dutenek ez dezatela galdu
Kultur Elkarteak antolatutako bi bisita horiek egiteko aukera.

Irteera gidatuak  |  Uztailaren 16 eta 30ean

Alex Turrillas Debako historian aditua
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Dawanada taldea  |  Uztailaren 17an  |  Kultur Elkarteko plazan

Oier Konde bateria jotzailea

Ezagutzen ez zaituzte-
nentzat, nola aurkeztuko
luke Dawanada taldeak

bere burua?
2017an, lagunartean eta

modu espontaneoan sortutako
musika taldea da Dawanada, Euge

Garcia, Izukaitz Arizmendiarreta eta hirurok osatua. Rock ins-
trumentala egiten duen hirukotea gara eta hasiera-hasieratik
garrantzi handia eman diogu abestien sorkuntzari. Gure erre-

pertorioa guk geuk sortutako abestiz osatuta dago eta kanta
bakoitzari gure ikutu pertsonal berezia ematen saiatzen gara.

Zer nolako emanaldia eskainiko duzue Gure Giron?
Oso gogotsu gaude gure herrian, lagunartean, gure abes-

tiak aurkezteko. Kontzertua Kultur Elkarteko plazan izango
da, eta garagardo fresko baten konpainian rock musika gustu-
ko duen edonori emanaldira bertaratzeko gonbidapena luza-
tzen diogu.

Asteazken Akustikoak  |  Uztailaren 6, 13, 20 eta 27an  |  Gaztetxean

Urtez urte formatuan berri-
kuntza txikiak egin izan diren
arren, bere esentzia herrikoia
mantendu dute Asteazken
Akustikoek. Programazioa osa-

tzeko orduan, maila zein estilo
guztietako musikarien presentzia

bilatzen dute antolatzaileek, herriko sortzaileen parte-hartzea-
ri garrantzi berezia emanez. Eguraldiak laguntzen badu,
Gaztetxeko terrazan egingo dira kontzertuak. Aurtengo edi-
zioan Koiu (bakarlaria, Urnieta), Abian (hirukote akustikoa,
Iruñea) eta Martina eta Itsaso (bikote akustikoa, Deba) ardura-
tuko dira asteazken iluntzeak goxatzeaz. Emanaldi guztiak
doakoak izango dira.

Yoga tailerra |  Uztailaren 23an  |  Kultur Elkarteko plazan

Maialen Solabarrieta Yoga irakaslea

Bigarren edizio honetan, yogak ere izango du kabida Gure
Giron. Zer nolako saioa izango da? Zeini zuzendua? 

Kultur Elkarteko plazan egingo dugu, eta txoko polita da
yoga praktikatzeko. Ordubete eta laurden iraungo du eta
publiko mota guztiei zuzenduta egongo da; izan ere, yogaren
praktika norbanakoari egokitzen zaio, eta ez alderantziz. Saioa
lasai hasi eta amaituko dugu, arnasketa kontzientez eta mugi-
mendu goxoz lagunduta. Tartean, asana edo postura desberdi-
nak proposatzen joango gara eta norberak haiei tamaina har-
tzeko aukera izango du, gehiago edo gutxiago sakonduz.  

Zergatik animatuko zenuke jendea saioan parte hartzera?
Yogaren praktikak barne mundurako begirada pizten

laguntzen digu. Uneoro
arnasten dugu eta mugitzen
gara, baina ekintza horiei
arreta osoa eskaintzeak egu-
nerokotasunaren pilotu auto-
matikotik irten eta gure burua
bere osotasunean ezagutzea ahalbi-
detzen digu. Bizitza, mundu emozionala zein erresistentziak
kudeatzeko tresna da yoga. Barne lasaitasuna elikatu eta
eguna energia berriztatuz hasteko aukera emango digu saioak.
Alfer, kirolari, gazte, heldu, mendizale, surflari, lotsati, umore-
tsu zein ostiraleko poteoko erresaka lagun duena ere beso
zabalik hartuko dugu! Gainera, gosaria gure kontu!

Otsandreak korrika |  Uztailaren 21ean  |  Kultur Elkarteko plazan

Amaia Zinkunegi ipuin kontalaria

Emakumeak protagonista dituzten istorio eta irakurketek
osatzen dute Otsandreak korrika; “jakin badakizkigun baina
batzuetan ezkutatzen ditugun gaiei buruzkoa da: heriotzaz,
amatasunaz, konplizitateez, sexualitateaz, arriskuak hartzeaz”
dihardu, Zinkunegik azaldu duenez. 16 urtetik gorakoei zuzen-
dutako kontaketa izango da (50 minutukoa).

Zergatik animatuko zenuke jendea bertaratzera? 
Alde batetik, planteatzen diren gai horiei buruz entzutea

interesantea dela iruditzen zaidalako; eta bestetik, pentsatzen

dudalako, jendeak tarte goxo
bat pasako duela eta gozatuko
duela kontaketarekin; irriba-
rreren bat ere aterako zaio
momenturen batean, seguru
asko. Gainera, dena begietatik sar-
tzen zaigun garai hauetan, ederra da
zaratarik gabeko entzuketaz gozatu ahal izatea eta norberak,
kontakizunean zehar, irudi propioak sortzea: protagonistak
imajinatzea, paisaiak irudikatzea, egoerak koloreztatzea...
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Uztaileko ostiral gauetan izango dira emanaldiak, 22:00etan
guztiak ere, eta, kokalekuari dagokionez, aurreko bi urteetan
osasun-egoerak hala behartuta beste gune batzuetan egin bazen
ere, jatorrizko lekura itzuliko da, hau da, Plaza Zaharreko iturri
ondora.

Bederatzigarren edizioa du aurtengo hau, eta hainbat dizi-
plinatako saioak izango dira ikusgai: bertsolaritza, literatura,
antzerkia, dantza eta musika.

Aritz Larrañaga kultura zinegotziak azaldu duenez, “aur-
tengoan gazteen sorkuntzari eta emakumeei leku berezia eman
nahi izan diegu”. Amaia Zinkunegi euskara teknikariaren esa-
netan, berriz, “aprobetxatu dugu herrian daukagun ondarea,
orain arte deskubritu gabe daukaguna argitara emateko”.

Hilaren 1ean, Tene Mujika gogoan hartuta egingo den  Tene
Mujika eta bere belaunaldiko emakume ekintzaileak izenburuko ber-
tso-saioarekin emango zaio hasiera egitarauari. Izan ere,
Debako Udala hainbat ekimen egiten ari da Mujikaren irudia
lantzeko, hura hil zeneko 40. urteurrenean. Uxue Alberdi, Miren
Amuriza, Alaia Martin eta Nerea Ibarzabal arituko dira bertso-
tan, Amaia Agirre gai-jartzailearen esanetara –Araitz Bizkai eta
Gari Otamendi musikariak izango dituzte aldamenean saioan–.

Hurrengo ostiralean, ekainaren 8koan, Begiradak ikuskizuna
eskainiko da, herritarren ekimenez aurrera ateratzen den ekital-
dia, ikus-entzunezkoak, literatura eta musika uztartuz. Iturri
Ondoan-en eskutik, betiko moduan, bederatzigarrenez datorki-
gu aurten ikuskizuna, irudi bakoitzaren gainean pausatutako

zenbait herritarren begirada desberdinak plazaratzera. Herriko
11 irudigilek eta 13 idazlek hartuko dute parte aurtengo saioan.

Dantzak hartuko du iturri ondoa genEroa ikuskizunarekin,
uztailaren 15ean. Kimua dantza kolektiboko sei dantzari eta
Ekaitz Goikoetxea bertsolari eta idazlea izango dira taula gaine-
an, “genero-ikuspegiaren inguruko lanketa, originala bezain
berritzailea” eskainiz.

Ekainaren 22an, berriz, musika-kontzertua eskainiko du
Habi osatzen duen bikoteak. Post-rock, grunge, stoner eta pop
melodiak nahasten ditu 2018an sortutako taldeak.

Ekimenei amaiera emateko, ekainaren 29an, antzerkia izan-
go da protagonista. Album lanarekin gazteak datozkigu oholtza
gainera gazteez mintzatzera, hots, beren buruez; gazteentzako
zein helduentzako Formol Laborategiak sortutako antzezlana
aurkeztuko dute.  

Aritz Larrañagak, halaber, ekimenaren izaera herritarra
nabarmendu du: “Iturri Ondoan herritarrek egiten dute, bai
haien kultur ekarpenekin, eta baita ikus-entzule moduan parte
hartzen ere. Debako Udalak eskerrak eman nahi dizkie herrita-
rrei eta aurten ere parte hartzera gonbidatu”. 

Herritarron sormen-emaritik
edateko prest, 
Iturri Ondoan

ALBISTEAK

Bost ostiral eta beste hainbeste kultur ekimen dakar-
tza aurtengo Iturri Ondoan egitasmoaren programazioak.
Euskal kultura sustatzea helburu duen egitasmoa uztai-
laren 1etik 29ra egingo da aurtengoan. 

Musika eta literatura uztartzen dituen
emanaldia eskainiko dute Ines Osinagak
eta Joseba Sarrionandiak Deban, ekaina-
ren 25ean (larunbata), 22:00etan, Plaza
Zaharrean. Ez da sarrerarik erosi beharko
bertaratu ahal izateko.

80 minutu inguru irauten duen ikus-
kizuna osatzen duten letrak Kuban sortu
zituen Sarrionandiak, duela ia hamar
urte. Hitzei musika jarri zien Gose talde-
ko Osinagak eta Gosariak izenburuko
proiektua gauzatu zuten. Orain, idazlea
Euskal Herrian dela, letra horien jatorria

eta zergatia azalduko ditu Osinagaren
musikaz lagunduta.

Olatu arteko txalupa arraroa emanal-
diak dozena bat testu biltzen ditu eta
“bidaia luzeko kantuak dira, edo, hobeto
esanda, kantuak dira bidaia”, sortzaileen
esanetan. Izan ere, Habanan sortutako
testuek Atlantikoa zeharkatu zuten eta
Euskal Herrira heldu ziren, “eskuz esku,
konplizez konplize, sekretu bat konparti-
tzen dutenen artean sortzen den zirrara
hori lagun. Amaia Apaolaza zegoen arte-
an, bere hutsunea utzi zuen”.

Olatu arteko txalupa arraroa aurkeztuko dute 
Joseba Sarrionandiak eta Ines Osinagak



AGENDA

Zalduegi: ekainak 27, 28, 29, 30.
uztailak 15, 16, 17.

Burgoa Zuazo: uztailak 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 
ZALDUEGI: ekainak 25 / uztailak 16 eta 23

BURGOA ZUAZO: uztailak 2 eta 9             

-Udal liburutegia: helduena (9:00-14:00);
haur/gazteena (2-6 urte bitartekoak: 10:00-
11:00; 7-15 bitartekoak: 10:00-13:00). 
-Turismo bulegoa: astelehenetik larunbatera:
10:00-15:00/16:00-19:00; igande eta jaiegunak:
10:00-14:00.

-10:00-13:00. Haur eta gaztetxoentzako taile-
rrak, Kolore Anitzen eskutik (txapak egiteko
txokoa, aurpegi margoketa, LGTBI murala
eta marrazketa txokoa), Foruen plazan.
-18:00. Debako kontalariak, Kultur Elkartean.
-19:00. Elkarretaratzea, Foruen plazan.

-Uztailaren 3tik 30era, kultur ekimenez osa-
tutako egitaraua (informazio gehiagorako:
aldizkariko 14, 15 eta 16. orriak). 
Bisita gidatuetan eta yoga-saioan parte har-
tzeko aurrez eman behar da izena:
labur.eus/guregiro2022.

Gure Giro Liburutegi eta Turismo bulegoko ordutegia

EKAINAK 25, LARUNBATA
-11:00. Bisita gidatua: Lastur familian.
Informazioa: www.geoparkea.eus.
-22:00. Emanaldia: Olatu arteko txalupa arra-
roa. Ines Osinaga eta Joseba Sarrionandia,
Plaza Zaharrean.

EKAINAK 26, IGANDEA
-19:00. Zinema: Por ser mujer, Debadezineren
eskutik, Kultur Elkartean.

EKAINAK 27, ASTELEHENA
-16:00. Bisita gidatua: Gotikoaren altxorra
Deban. Informazioa: www.geoparkea.eus.

EKAINAK 28, ASTEARTEA
-22:00. Zahagi-erretzea, Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 1, OSTIRALA
-19:00. Guraso-bilera Kolorez Blai euskal
udalekuen inguruan, Kultur Elkartean.

-19:00. “Ur (h)ondoan garden”, Cárdenas
pasealekuan.
-22:00. Iturri Ondoan: bertso-saioa, Tene
Mujika gogoan, Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 2, LARUNBATA
-9:00-13:00. Merkatu Txikia, estalitako
pasealekuan.
-19:30. Debako Musika Bandaren kalejira,
herriko kaleetan zehar.

UZTAILAK 4, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen elkarretaratzea, plazan. 

UZTAILAK 4-5-6-7-8
-Elkano Itsas Herria Deba eta Itziarren
(zeharkaldi kulturala euskal kostaldean).

UZTAILAK 8, OSTIRALA
-22:00. Iturri Ondoan: Begiradak, Plaza
Zaharrean.

UZTAILAK 9, LARUNBATA
-20:00. Aitzuri abesbatzaren kontzertua,
elizako klaustroan.

UZTAILAK 10, IGANDEA
-Flysch Beltza igeriketa txapelketa.

UZTAILAK 15, OSTIRALA
-10:30. Bisita gidatua: Marearteko zabalgunea.
Informazioa: www.geoparkea.eus.
-22:00. Iturri Ondoan: genEroa dantza-ikus-
kizuna, Kimua kolektiboa eta Ekaitz
Goikoetxearen eskutik, Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 16, LARUNBATA
-20:00. Nazioarteko Flysch Organo Kon-
tzertua, Santa Maria elizan.

UZTAILAK 18, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen elkarretaratzea,
Foruen plazan.

LGTBI Harrotasunaren Eguna
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