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Joan den San Martin egunaren ilun-
tzean Kale Zaharreko Juli Ajuriaren
hileta elizkizunera batu naiz. Pena han-
diz, batetik. Bestetik, ordea, nahiz eta
neure burua sekula ezin izan dudan
fededuntzat aitortu, Debako eliza han-
diak niretzat badaukan ama baten sabel
beroaren sentimenduak ninderaman,
gozotasunez.

Hiletan alderdi askori eta bazter
askori erreparatu diet. Halako uneetan
burutazioak bata bestearen atzetik
lotzen dira. Juli izan den emakume lan-
gilearentzat Zubeltzutarren kapera
argitan mantentzea sinbolo esangura-
tsua iruditu zait: esku batean gorua eta
bestean ardatza, hango beiratean ari da
irulea, lan eta lan, betiko. Patxi abadeak
diskrezioa eta umiltasuna zerabiltzan,
kurioso-kurioso, hilaren omenez ezin
egokiago. Seme-alabek estudiatzeari

eta Julik ikasketei eman zien garran-
tziaz ere jardun zuen. Irulearenaren
parean baina elizaren eskuineko alde-
an, Sasiolatarren kaperako ateburuari
begiratzen nion. Urre zahar koloreko
ateburu haren barruko aldetik virtus et
labor vera nobilitas dio: bertutea eta lana
benetako noblezia. Sasoi batean geuk
ere latin apur bat ikasi genuen eta gero-
ra herriko eliza osoago disfrutatu ahal
izan dugu ordukoari esker. Inoiz ez
dakizu txoriaren hegada non pausatze-
koa den.

Eserlekuen erdialdean Felisa ikusi
dut. Poztasuna eragin dit. Kale
Zaharreko amama zenaren etxean karte-
tara batzen zirenetatik tia Isabel eta
Felisa bakarrik gelditzen dira. Etxeak
berak ere ez du iraun. Lana, diozu?
Zenbat lan eginak ote dira emakume
haiek? Pisutan neurtzerik balego, guta-

ko zenbaten eta zenbaten artean jaso
ezinda behar genuke karga hura guztia?

San Martin eguna zen. San Martin
egunean betetzen zituen gure ama
Martinak urteak. Urte luzetan urre-dia-
mantezko hari finez josi zen Juliren eta
Martinaren, Martinaren eta Juliren elka-
rrenganako estimua. Ederki zekiten nor-
bere eta bestearen ahalegina eta bizimo-
dua zer izana zen, baina eurek egin
beharrekotzat zeukatenarekin kunpli-
tzea harrotzeko batere arrazoi ez zela
ere barne-barneraino sartuta zeramaten.
Juliren eta Martinaren apaltasunak
miresmena hurkoarentzat baino ez zuen
ametitzen. 

Zain egon nintzen. Agur Jesusen ama
ez zen abestu. Neure baitan “Agur ama
nerea / agur, agur, agur!” bientzat kantatu
nuen barrutik.

Enrike Izagirre

Juli: virtus et labor
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Nazio Batuen Erakundeak 2000ko abenduaren 18a
Migratzailearen Eguna izendatu zuen. Migrazioa ez da gerta-
era iragankorra, egiturazko errealitatea baizik. Immigrazioa
fenomeno globala den arren, integrazioa, gizarte-kohesioa eta
bizikidetza hurbileko espazioan kudeatzen dira neurri handi
batean, udalerrietan. Udalerrietan zehazten dira herritarren
arteko eguneroko harremanak eta integrazioa gauzatzen da,
elkarbizitza egokia ahalbidetzen duten ekintzekin.

Deba-Itziar hartzaile
Harrera egiteak aipamena egiten dio giza eskubideetako

bati, gizaki guztien duintasunari. Gizaki izate hutsagatik,
beste edozein baldintza kontuan izan gabe, gure herrian bizi
diren pertsona guztiei dagokie, euren nazionalitatea, jatorria
edo egoera administratiboa edozein delarik ere.

Deba-Itziar barneratzaile
Aldi bereko izatea emana dago, baina bizikidetza ez da era

naturalean gauzatzen. Zaila da ezagutzen ez dena onartzea.
Horregatik, garrantzitsua da elkarrekintza, harreman eta kon-
takizun desberdinen ezagutzarako tokiak nahiz baliabideak
sustatzea, eta aurreiritziak eta estereotipoak gainditzea.
Bizikidetza egunetik egunera eraikitzen den esperientzia da,
eremu komunak partekatuz, elkarrizketaren, errespetuaren
eta elkarren arteko onarpenaren bidez. Topaguneak ditugu
eskolan, kiroletan, lantegietan, dendetan, auzoetan, kalean.
Beste egoera batzuk ere sustatu daitezke: jatorri desberdineko
esperientziak trukatzea, elkartzeko lokal bat izatea (zaintzai-
leen artean bereziki), eta abar.

Egoiliar migratzaileei dagokienean, ezingo da benetako
integrazioa lortu ez baldin badugu beren herritartasuna onar-
tzen eta ez baldin baditugu titulartasun eta herritarren esku-
bide eta betebehar berak errespetatzen. Etorkinek zeregin era-
ginkorra izan beharko lukete gizarte eragile gisa eta gai izan

beharko lukete gure gizarte sistemari elementu eraldatzaileak
emateko.

Esperientzi desberdinek, historikoek eta garaikideek, era-
kusten digute gizarte-kohesio baterako zein arriskutsua den
aniztasuna ikusezin bihurtzea eta desberdintasunak normali-
zatzea. Kontua ez da denok gauza bera pentsatzea eta sines-
tea, edo estilo berdineko bizitza egitea, baizik eta berdintasu-
nean hitz egiteko borondatea izatea, elkarlanerako prest ego-
tea, elkarrengandik ikastea, proiektu partekatuak egiteko gai
izatea. Inklusioak berdinak ezberdin bezala hartzen ditu eta
ezberdinak berdin bezala.

Zein da aniztasunaren balio handiena? Pertsonei beste
edozein gauzari baino garrantzi handiagoa ematea, baita
aniztasuna norbanakoen baitan dagoela konturatzea ere.
Deba-Itziar bide inklusiboak aniztasunarekiko begirunea
dakar, pertsonen arteko ezberdintasuna gainditzea; giza esku-
bideak abiapuntutzat hartzen ditu, gizarte eta bizikidetza jus-
tuago bat lortzeko. 

“Atzerritasun Legea” da herri migranteen integraziorako
eragozpenik handiena. Ehunka erakundek eta pertsonak sina-
tu dute legea kentzeko eskaera. 

Denon artean egiten dugu Deba-Itziar.
Jose Luis Albizu
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Asko kostatzen zitzaion goizean jai-
kitzea. “Zer da hori?”, esan zuen Haziak
bere ohean eserita zegoela, ordura arte
ez zuen entzun sekula santan halako
zarata goxorik; oso goiz zen eta kristo-
ren isiltasuna zegoen etxean, eguzkia
irten berri zen. 

Zerua oso estalia zegoen, ihintz tan-
tek diamanteek bezala distira egiten
zuten belar gainean. Salto bat eginez
irten zen ohetik, eta ezin izan zuen jakin
soinu goxo ura nondik ateratzen zen. 

Iratxo bat izan daiteke? Ia ez dira
geratzen eta gainera gauez irteten dira
eta goizez etxeratu. 

Mari Karmen izeneko izeko prest
zegoen goizero iratxo bila elkarrekin
irteteko. Eguna etorri eta eguna joan eta,
iratxorik ez. Goiz batean katutxo bat
ikusi zuten bere kumetxoa ahoan zera-
mala, beste goiz batean txakurtxo bat
titia ematen bere kumetxoei, eta hurren-
go batean oiloa kakaraka arrautza ipini
ondoren, eta txoriak, berriz, zer esanik
ez. Goizean berandu jaikitzean iratxoe-
na eta dena ahaztu zitzaion. 

Azkar eta asko doa dena aldatzen.
Orain iratxoak goizean irteten dira bate-
re magia gabe, burua tente-tente dutela
herria berena bakarrik balitz bezala.
Umeak gutxitu eta txakurrak gehitu.
Beharbada atzera goaz? Kuku txoria
izan ezik. Horrek beti kantu berdina, eta
inoren kabian arrautza utziz; esaten
dute etxe denetan dagoela kuku bat, eta,
batzuetan, bi ere bai. Orain, berriz, ume-
txoei izena jartzeko arazoak. Aspaldi
batean entzunda daukat “Tigre” nahi
ziola ipini, baina ezin zela, eta honela
zioen interesatuak. Nola? Tigre ez eta
Leon bai? Gure herrian Leon izeneko
gizon jator bat ezagutu nuen eta inoiz ez
zuen eman atzaparkadarik. 

Goizaldean

REXU ARAKISTAIN

iri
tz

ia 22 urte betetzen ditu aurten
Debako Gazte Asanbladak

Debako Gazte Asanbladak 22 urte
betetzen ditu aurten eta, bi hamarkada
eta bi urteko ibilbide hau ospatzeko
asmoz, bi asteburuko egitaraua presta-
tu dugu gazte asanbladako kideok.
Hori dela eta, gustu eta adin tarte
ezberdineko herritarrei gonbita egin
diegu urtemugarekin bat egin eta gure-
kin batera ospa dezaten. 

Azaroaren 11n eman genien hasiera
ospakizunei, haur eta gazteenentzako
txokoa antolatuz, Kolore Anitz Aisialdi
Taldearen eskutik dantza eta jolasean
leher egin arte. Ondoren, txokolate bero
eder bat hartzeko aukera izan genuen
udaletxeko arkupeetan.

Txokolate goxoaren zaporea orain-
dik ere gogoan genuela, asanbladako
egungo kideen eta kide ohien bazkaria
egin genuen gaztetxean hurrengo egu-
nean, larunbatean. Mahaiaren bueltan,
azken 22 urteotan gazte asanbladaren
historiaren parte izan diren eta oraindik
ere historiaren parte garen kideok batu
ginen. Solasaldi, pasadizo eta kantak
partekatuz ibili ginen ordu luzez eta,
biharamunean, urtemugaren egitaraua-
ren baitan bertan berriz elkar ikusteko
asmoz agurtu genuen gaztetxea. 

Hilaren 13ko eguzki beroaren azken
izpiak joan aurretik, intentsitate eta
kolore ezberdineko argiak piztuta zeu-
den gaztetxeko aretoan. Maider
Lasaren Loa Loa Laguna ikuskizunaren
aitzakian, uraren zaratak, kantu ede-
rrek eta Maiderren gorputzaren mugi-
menduek egin zieten konpainia argiei,
gaztetxera gerturatu ginenon begirada-
pean. Argi guztiak piztean ondo mere-

zitako txalo-zaparradak bete zuen gaz-
tetxea, eta igande gauak laster handik
martxa egiteko gonbita egin zigun. 

Lasai egin genuen etxerako bidea,
urtemugak hasiera ezin hobea izan
zuela jakinda eta geure buruari errepi-
katuz oraindik ere gozatu eta parteka-
tzeko beste horrenbeste edo gehiago
izango genuela hurrengo asteburuan.

Izan ere, azaroaren 18an Aitor
Sarriegi eta Eñaut Martikorenak alaitu-
tako bertso afaria izan genuen Arranon.
Hurrengo egunean, berriz, herri osoa
kantuan eta dantzan jartzea izan zen
asmoa. Eguerdian, Euskeraz Bagera eta
Euskaraldiarekin bat eginez, Kalean
Kantuz-eko kideekin ibili ginen, ezta-
rria hamabitako ederraz berotu ondoren.
Eta, arratsaldean, Que Toque El De
Alau txarangaren erritmora hasi ginen
gorputza berotzen, betiere gauean gaz-
tetxeko kontzertuetan lesionatu gabe
dantza egin ahal izateko; Coast Rebels,
Bide Batez eta DJ Kemena-k markatu
ziguten erritmoa.

Eskerrik asko
Gaztetxean beste noizbait topo

egingo dugulakoan, eskerrak eman
nahi dizkiegu urtemuga hau posible
egin duten talde eta norbanako guztiei,
baita asanblada 22 urtez bizirik man-
tendu duten kideei eta gertukoei ere. 

Bide batez, duela pare bat urtemu-
gako leloa gogora ekarriz, herriko gaz-
teei gazte asanbladara batzeko deia egi-
ten diegu; badakizue, gazte edo ez hain-
beste, antolatu zaitezte! 

Debako Gazte Asanblada

KOLABORAZIOA
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Egunotan hasiko dituzte Osio kaleko
sarrera eta irteera hobetzeko lanak

Debako Udalak jakitera eman due-
nez, lanak egingo dituzte Osio kalea-
ren sarreran, ibilgailuen sarrera eta
irteerak hobetzeko helburuarekin.
Tokiko erakundeko iturriek azpima-
rratu dutenez, “udal gobernuak hartu-
tako konpromisoa beteko da horrela”. 

Lanak azaroaren 21etik 27rako
astean hasiko direla iragarri dute, eta
lau fasetan burutuko dituzte; aurrei-
kuspenen arabera, astebete inguru
iraungo dute fase bakoitzeko lanek.
Obra Egurki Eraikuntzak enpresari
esleitu diote, eta 141.262,16 euroko
(BEZ barne) aurrekontua du.

Lehen fasean, esaterako, agerian
dauden instalazioak (argiteria publi-
koa, argi eta telefonia konpainien ins-
talazioak…) behin-behinean desbide-
ratzea eta amiantoa kentzea izango da
helburua. “Lehen aurreikuspena da
lanak astebetean egitea, baina gerta
daiteke konexio elektrikoekin denbora
gehiago behar izatea. Hortaz, lehen
fase honen iraupenak baldintzatuko
ditu hurrengoen hasiera datak”. 

Bigarren fasean, berriz, Osio kale-
ko 2. zenbakiko etxea eraitsiko dute.

“Segurtasuna bermatze aldera, jaurti-
keten aurkako errezelekin eraitsiko
dira eraikinaren fatxadak”. Lanak
segurtasunez burutu ahal izateko erre-
pide nagusiko bide bat ere moztuko
dute, eta Osion sartzeko eta ateratzeko
nahikoa lekurik ez denez egongo,
Astillero kaletik txandaka bideratuko
dute zirkulazioa. 

Hirugarren fasean, aldiz, eraitsita-
ko etxearen hondakinen sailkatzeari
ekingo diote. Guztiarekin amaitzeko,
proiektatutako urbanizazioa egingo
dute. “Agerian zeuden kable guztiak
lurperatu, eta asfaltatze lanak eta mar-
gotze lanak egitea aurreikusten da fase
honetan”. 

Boikotak eta bidezko salaketak egina-
gatik, zutabe hau irakurtzen ari zarenera-
ko, gizonezkoen Qatarreko Mundiala beste
konturik ez dugu edukiko batean eta bes-
tean. Horoskoporik eta tarotik gabe ere,
garaian entzungo ditugun eztabaidak
aurreikusteko erraz samarrak dira: ea zer-

gatik ez garen ofizial, ea zein selekzio ani-
matu behar dugun… Izango da, Iñaki
Williamsen presentzia dela eta, Ghanaren
alde egingo duenik ere.

Elkanoren urtea izan da aurtengoa.
Tira, Elkanorena baino gehiago, bidaia
haren kontura eraikitako mitoarena.
Harrabotsa ekarri du, nolanahi ere, euskal-
dunok inperialismo espainiar eta frantsese-
an izandako partaidetzak. Ez ginen gure
zapaltzaileekiko hain diferenteak izan
(baita buru ere, sarri), itxuraz; azalaren
kolorearen komeriak. Bitxiak izan dira, era
berean, Mexiko edo Argentinako zuri zen-
baiten erreakzio sutsuak, erantzukizun
eske. Ukaezina da inperialismo kolonialak
haien gainean utzitako arrastoa, nola ez.
Hori bai, euren estatuetako nahuatl eta
kitxua hiztunen gainean, gustura entzungo
nituzke hizketan. Oraindaino, antzinako
kolonien muga, administrazio zein egitura

sozio-ekonomiko koloniarrek bere horre-
tan dihardute; eta bertako eliteek, koloni-
zatuetatik baino gehiago dute Ostolazatik.
Afrikar potentzia zen Akan inperioa
Ghana modernoaren zati bat besterik ez da
gaur; in english, noski. Ez dut uste
Nkrumah honen bila zebilenik.

Gure zilbor europarretatik sortutako
mundu honek eraiki dituen disfuntzionali-
tate menperatzaileek bere horretan bi
mende beranduago ere. Guregana milioika
jende jaurtitzen dituzten disfuntzionalita-
teak dira, egunkarietan ordezkapen handi
arrazistak aipatuagatik gugana berdin-ber-
din ekarriko gaituztenak. Deba eta
Madrilek zerikusi gutxi dutela azaltzen
saiatzen garenean, ez dezagun ahaztu
Jujuy ez dela Buenos Aires, edo Mariupol
ez dela Lviv.

Bitartean, Al Jazeeratik informatu
beharko dugu. Aupa Iñaki(ak).

LANDER ARANBERRI

Elkano eta Iñaki

iritzia

Emakumeen Aurkako Indarkeria
Desagerrarazteko Nazioarteko Eguneko
kanpaina erakundeen artekoa izango da
aurten. Kanpaina bateratuak zuzenean
hitz egiten die gizonei eta gogoratzen die
“bakarrik bai dela baietz” eta “ezetz esa-
teko modu asko daudela, baina bat baka-
rra ulertzeko”.

Testuinguru horretan, askotariko
ezaugarriak dituzten hainbat ekimen
antolatu ditu Debako Udalak. Aurten
garrantzi berezia eman nahi izan diote
gizonek duten paperari, eta, horrekin
lotuta, gizonei, maskulinitateei eta bote-
reari buruz hausnartzeko bi saio egin
zituzten azaroaren 10ean eta 11n.

Urtero modura, gainera, udalak adie-
razpen instituzionala onartu du eta aza-
roaren 25ean 19:00etan Foruen Plazan
egingo den elkarretaratzean parte har-
tzeko dei berezia egin du. Jarraian,
Beldur Barik lehiaketaren sari banaketa
ekitaldia egingo dute. Aurtengo propo-
samenak hilaren 27ko kontalarien saioa-
rekin amaituko dituzte. 

Indarkeria matxista
desagerrarazteko beharra

aldarrikatuko dute
azaroaren 25ean
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2022ko BEGIRADAK saioan berak
idatzitako kantu eder bat eskaini
zigun Iraia Agirrezabalak.

Saioan ikus-entzule izan arren,
baliteke askok ez gogoratzea hark
kantatutakoa. Baina, nire ustez, egu-
nero ez bada ere, sarri entzun beharko
genukeen abestia da eta bertan esan-
dakoa kontuan hartu.

Ez dut abesti osoa hemen idatziko,
baina bai behin baino gehiagotan erre-
pikatu zituen leloak:

“Haizeak bezala eginez dantza,
baina nik aukeratuko dut norantza.
Haizeak bezala eginez dantza neu iza-
nez” eta “haizeak bezala eginez dan-
tza, baina sortzen zaizkit hainbeste
zalantza utzidazu hanka sartzen neu
izanez”.

Gurasoa naiz eta seme-alabak
hazita baditut ere, oraindik neure mol-
dera ekarri nahi izaten ditut askotan;
alegia, nola jantzi, zer jan, nondik nora
ibili, norekin... gogoratu gabe izaki
independenteak direla eta erabakiak
hartzeko eta hanka sartzeko eskubi-
dea dutela aspaldi.

Seme-alabak txikiak direnean gure
zereginetako bat haien gidari izatea da
eta baliabideak eskaintzea etorkizune-
an nahi dutena izan daitezen. Hala
ere, susmoa dut hazten doazen neu-
rrian, “guk” nahi duguna izan daite-
zen ahaleginak egiten ditugula sarri
(edo ez daitezen izan guk nahi ez
duguna). Susmoa dut haien kabuz
erabakiak hartzen berandu “uzten”
diegula eta gure nahia inposatzeko
gogoak luze jotzen duela.

Inoren etxean sartzeko asmorik
gabe animatu nahi zaituztet Iraiaren
abestia entzutera eta interpretatzera.

Neu izanez

ARANTZA IRIONDO

iri
tz

ia

Debako udalbatzak urriko ohiko
osoko bilkuran berretsi zuen
Mendaroko adinekoen udal-ostatu zer-
bitzua kudeatu eta erabiltzeko
Mendaro, Elgoibar, Mutriku eta Debako
udalen arteko lankidetza-hitzarmena. 

Neguko dispositiboa laguntza-
intentsitate txikiko zerbitzua da, bazter-
keria-egoeran dauden pertsonei eskain-
tzen zaiena, batez ere pasadizoko jen-
deari eta etxerik gabekoei. Finean, gaua
igarotzeko baliabide bat da, berehalako
izaera duena; gaua igarotzeko, mante-
nurako eta higiene pertsonalerako oina-
rrizko prestazioak eta laguntza eskain-
tzen dituzte bertan. 

Udalak azaldutakoaren arabera,
egonaldi ertaineko gelak ere baditu,

baztertuta dauden eta eskualdeko
gizarte-zerbitzuek artatzen dituzten
pertsonentzat, “baldin eta erreferentzia-
ko profesionalak baliabide horretan sar-
tzea agintzen badu”. “Sartzeko ezinbes-
teko baldintza izango da pertsona
horrek esku hartzeko plan pertsonaliza-
tu batean parte hartzea”, argitu du. 

Guztira hamalau plaza arrunt
eskaintzen dituzte, beste sei plaza garai
hotzetan aktibatzeko eta beste lau ego-
naldi ertainetarako. Plaza horien osaera
beharren arabera alda daiteke, eta egu-
raldi txarra dagoenean plaza gehiago
eskainiko direla adierazi dute.

Zerbitzua 2023ko apirilaren 15era
arte erabili ahal izango da, 20:00etatik
10:00etara.

Martxan da bizitegi-egoera larrian dauden 
pertsonentzako neguko dispositiboa

2022-2025 Kulturarteko Bizikidetzarako
Plana egin du Debako Udalak

Migrazio fluxuen ondorioz, azken
hogei urteotan aldaketa demografiko
eta sozial esanguratsuak izan dira
EAEn eta, udal gobernuaren esanetan,
“Debako herria ez da salbuespena izan
eta pertsona etorkin atzerritarren eto-
rrerak eragindako aldaketak nabarme-
nak izan dira hemen ere”. 

Hori hala, Ikuspegi-Immigrazioaren
Euskal Behatokiaren eta Begirune
Fundazioaren laguntzarekin, Debako
Udalak “kultura-aniztasunaren kudea-
ketaren aldeko apustua” egin duela
nabarmendu du. Udalerriko gizarte era-
gileekin eta migrazioen eta gizarte-ekin-
tzaren arloan lanean diharduten herrita-
rrekin bildu ondoren, prozesu horreta-
tik jaio diren “Debako immigrazioaren
gaur egungo egoeraren diagnosia” eta
2022-2025 Kulturarteko Bizikidetzarako
Plana aurkeztu berri ditu jendaurrean.

Deban egindako diagnosian bildu-
tako datuen arabera, udalerrian bizi
diren pertsona guztien % 8,5 atzerrian
jaio dira. Hortaz, ondorioztatu dute
immigrazioa ez dela fenomeno puntual
bat izan, prozesu estruktural bat baizik;
azken hogei urteetan 450 pertsonatan
handitu da jatorri atzerritarra duten
herritarren kopurua.

Arreta pertsona horien ezaugarrie-
tan jarriz gero, atera daitekeen ondo-
rioa da lan egitera etorri direla gurera,
herritar horien erdiak 25 eta 44 urte
artean baititu (% 47,6). Jatorriari dago-
kionean, berriz, atzerrian jaio diren
debar berrien gehiengoa (% 54,1)
Latinoamerikan jaioa da –Nikaragua
eta Bolivia dira jatorri nagusiak–.

Udalaren iritziz, “Debako auzota-
rren osaera gero eta askotarikoagoa den
testuinguru honetan, Kulturarteko
Bizikidetzarako Planak kultura-anizta-
sun gero eta handiago hori kudeatzea
bilatzen du, immigrazioaren eta biziki-
detzaren eremuko ekintza politikoaren
etorkizuneko ardatzak ezarriz”. Planak
datozen urteetan garatu nahi dituzten
hogei jarduera biltzen ditu guztira bere
baitan, lau lan eremutan banatuta.



9

Elene Ramirezek urrezko domina lortu du
bere taldekideekin Euskalgym 2022an

Arrakastatsua izan da Deban egin den 
futbol egokituko topaketa

Gipuzkoako Futbol Federazioaren ekimenez, eta Amaikak Bat-ekin lankide-
tzan, futbol egokituko topaketa egin zuten azaroaren 20an Errotazarren. Iaz abia-
tutako futbol egokitu eta inklusiborako planaren barruan kokatzen da ekimena.
Antolatzaileen esanetan, “arrakastatsua” izan zen topaketa. “Lurralde osotik eto-
rritako 9 eta 21 urte bitarteko 50 partaide inguru batu ziren eta, hiru taldetan bana-
tuta, entrenamendu saio antzerako bat osatu zuten giro onean”.

Azaroaren 4, 5 eta 6an Bilbon jokatu
zen Basque Crossfit Txapelketan banaka
parte hartu zuten Aitor Ibarluzeak eta
Ane eta Iñigo Falagan neba-arreba deba-
rrek, eta, erakutsi zuten maila onari esker,
guztiek final handian sartzea lortu zuten. 

Ane Falaganek eskuratu zuen emai-
tzarik azpimarragarriena. Emakumez-
koen eskalada kategorian lehiatu zen, eta
526 puntu eskuratuta, bigarren postua
lortu zuen; irabazleak baino 12 puntu
gutxiago eskuratu zituen eta hurrengo
sailkatuak baino 40 gehiago. “Aurkarien
maila ikusita, hirugarren postua lortzea
espero zuen, baina bigarren postua lortu
zuela jakin zuenean, sekulako ezustekoa
hartu zuen”, azaldu du bere nebak. 

Iñigo Falaganek eta Aitor Ibarluzeak
ere txapelketa ona egin zuten, baina ez
zuten podiumean sartzea lortu. Falagan
gizonezkoen RX kategorian lehiatu zen,
eta 493 puntu lortuta, laugarren postuan
sailkatu zen. Lehen hiru sailkatuengandik
oso puntu gutxira amaitu zuen, eta hasie-
ra batean “pena” sentitu bazuen ere,
“pozik” amaitu duela azaldu du; hiruga-
rren sailkatuak baino 8 puntu gutxiago
lortu zituen, eta lehen bi sailkatuek baino
13 gutxiago. “Hainbeste ahalegin egin
ondoren, momentuan pena sentitu nuen,
baina orain pozik nago. Laugarren postua,
egia esan, oso emaitza ona da”. 

Ibarluzeak lehen aldia izan du txapel-
keta ofizial batean parte hartzen.
Gizonezkoen eskalada kategorian lehiatu
zen, eta, 419 puntu lortuta, bosgarren pos-
tua lortu zuen; laugarren sailkatuak baino
4 puntu gutxiago eskuratu zituen. “Egia
esan, ez zuen hain emaitza ona espero.
Oso pozik geratu da”.

Herriko crossfit atletek
maila ona erakutsi dute

Basque Crossfit
Txapelketan

Elene Ramirez gimnastikalari
debarrak urriaren 28tik 30era BECen
egin zen Euskalgym txapelketa irabazi
du; Naroa Alonso, June Araujo, Elene
Lazpita eta Nahia San Martin Eibarko
Ipurua gimnasia klubeko gazte maila-
ko oinarrizko taldekideekin erdietsi du
urrezko domina. Taldeko arduradunen
esanetan, bi uztai eta hiru maza paree-
kin egindako “lan bikainaren fruitua”
da Euskalgymen lortutako emaitza. 

Euskal Herri eta Espainia mailan
egiten den txapelketarik entzutetsue-
netakoan lortutako garaipen horri
esker, gainera, azaroaren 9tik 13ra Jerez
de la Fronteran (Cadiz, Espainia) joka-

tu zen oinarrizko taldeen Espainiako
Txapelketarako sailkatu ziren Ramirez
eta haren taldekideak. Taldea hilaren
11n atera zen tapizera, eta parte hartu
zuten 130 taldeen artean 10. postuan
amaitu zuen lehia. “Lortutako emai-
tzarekin oso harro gaude. Zaila izan
den denboraldiari amaiera bikaina
eman diogu”, adierazi dute talde tekni-
koko arduradunek. 

Taldea denboraldi biribila egiten ari
da. Ikasturtea hasi denetik hainbat txa-
pelketa jokatu dira, eta horietan hain-
bat lorpen izan dituzte; besteak beste,
Gipuzkoako txapelketan urrea eta
Euskadikoan zilarra eskuratu dituzte.  
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Nolakoak izan ziren zure hastapenak?
Parte hartu nuen lehenengo lasterketa 5. postuan amaitu

nuen, eta hortik aurrera lasterketa guztietara joaten hasi nin-
tzen. Garai hartan orain baino lasterketa gehiago antolatzen
ziren, gehienak Mediterraneo itsasoan izaten ziren, eta, nahiz
eta kilometro asko egin behar izan, gustura aritzen nintzen.

Orain artean zer kategoriatan lehiatu izan zara?
Kategoria eta modalitate guztietan lehiatu naiz, baina horie-

tan guztietan Offshore F1 deritzona da nire gogokoe-
na. Kategoria horretan pilotuaren trebeziak
garrantzi handia dauka, baina baita motorra-
ren mekanikak ere. Nire kasuan, motorrari
egin beharreko aldaketa guztiak nik egiten
dizkiot. Maila teknikoan garatzen joatea
oso motibagarria da mekanika aldetik,
batez ere, motorraren portaera eta itsaso-
an lor daitekeen abiadura hobetzeko. Hori
guztia garatzeko proba asko egin behar
dira, eta horrek ordu asko eskatzen ditu tai-
lerrean. Aldaketa horiek ,baina, beste ondorio
bat ere badute. 

Zein ondorio?
Motorra hainbeste ukitzeak guztia mugara eramaten du,

eta, horren ondorioz, lasterketetan arazo mekanikoak maizago
sortzen dira. Askotan, lasterketa erdian motorra izorratu eta
etxera esku hutsik ere bueltatu behar izan gara.

Non lehiatzeko aukera izan duzu?
Gehienbat Espainiako txapelketetan parte hartu izan dut.

Galizian eta Asturiasen lasterketa bana jokatzen da, eta gainon-
tzeko guztiak Mediterraneo itsasoan izaten dira, Murtzian batez

ere. Hango itsasoa hemengoa baino bareagoa da, eta hori guri ez
zaigu ondo etortzen. Itsasoa bare dagoenean, motorrak du pro-
tagonismo handiena lortutako emaitzan. Itsasoa mugituagoa
dagoenean, eta gu baldintza horietara ohituagoak gaudenez,
postu hobeak lortzen ditugu. Europako txapelketetan ere aritu
izan gara. Hainbat urtetan Frantziako Oleron uhartea ingura-
tzen zuen lasterketa batean parte hartu izan dugu eta
Cavalierren ere izan gara. Grezian ere bi aldiz egon gara, eta
Portugalgo Algarvean ere beste bi urtetan aritu gara.

Guadalupera joan gara urrutien; Karibeko itsasoan
kokatua dagoen irla frantses horretan antolatzen

den munduko txapelketan bi aldiz parte hartu
dugu. 

Hain urrutira joatea ez da erraza izango.
Logistika aldetik prestakuntza handia

eskatzen du. Motorra lasterketa baino hila-
bete lehenago itsasoz bidali behar izaten da

edukiontzi batean, eta baimen aldetik ere
gauzak nahiko zailtzen dira. 

Eta nolako emaitza lortu zenuen bertan?
Bi urteetan ez nuen zorte handirik izan. Mekanika

aldetik arazoak eduki genituen, eta ezin izan genuen lasterketa
amaitu. Hala ere, esperientzia ona izan zen. 

Zeintzuk izan dira orain arte lortu dituzun emaitzarik azpi-
marragarrienak?

Duela urte batzuk Europako Txapelketa irabazi nuen
Portimaon (Portugal). Greziako Jet Raid-ean ere emaitza ona
lortu nuen, hirugarren amaitu nuen. Paris Dakarren antzeko
proba bat da; bost egunetan burutu zen proba, eta GPS bidez
uharte desberdinetatik nabigatu behar izan genuen; guztira,

ELKARRIZKETA

Aitzol Arakistain pilotua

Motor munduarekin lotura estua
dauka Aitzol Arakistainek. Auto las-
terketetan lehiatzen hasi bazen ere,
arriskutsua zela eta, autoa saldu eta
uretako motor bat erosi zuen duela
25 urte. Lehiatzen jarraitzeko asmo-
rik ez bazuen ere,  lagunek bultzatu-
ta, lasterketa batean parte hartzea
erabaki zuen, eta horrek lehiarako
grina piztu zion berriro. Orduz geroz-
tik ehunka probatan parte hartu du,
baita emaitza onak lortu ere. Besteak
beste, Europako Txapelketa bat ira-
bazi eta munduko bi txapelketetan
parte hartzeko aukera eduki du.

“Ematen ez duen arren, uretako motor bat 

gidatzeak esfortzu fisiko handia eskatzen du”

“Errege Kopan

lortutako emaitzei

esker, Espainiako

Txapelketako 

4. postuari eutsi

ahal izan nion”

Arg.: Basque Riders Club



1111

1.200 km egin genituen. Nahiz eta oso gogorrak izan, mota
honetako probak dira nire gustukoenak. Beraz, sailkapenean
goian egoteak ilusio berezia egin zidan. 

GP1 kategoria nagusian lehiatzen zara orain; zehazki,
Offshore eta Rallyjet modalitateetan. Zein duzu nahiago?

Distantzia luzeko Offshore probak ditut gogokoen. Espainia
mailan, baina, mota horretako gero eta proba gutxiago antola-
tzen dira azkenaldian. Hori dela eta, zirkuituko edo Rallyjet
modalitatean ere parte hartzen dut orain. 

Bistan da abiadura gustuko duzula. Uretan ez ezik, lurrean
ere beste motor kirol batzuetan ere aritu izan zara, ezta?

Txikitatik datorkit ibilgailu motordunekiko zaletasuna. Aita
ere oso motorzalea zen, eta, egia esan, berak sartu ninduen
mundu honetan. Gaztetan gidatzeko karneta atera orduko hasi
nintzen auto lasterketetan parte hartzen.

Zer motatako motor probak iruditzen zaizkizu erakargarria-
goak, uretakoak ala lurrekoak?

Duela urte asko utzi nion auto lasterketetan parte hartzea-
ri, baina igoera bat ikustera joaten naizenean inbidia puntu bat
sentitzen dut. Egia esan, uretako motorretako lasterketetako
exijentzia fisikoa gehiegizkoa iruditzen zaidanean, beharbada,
auto lasterketetara bueltatuko naiz; aukera horri ez nioke eze-
tzik esango.

Nolakoa da uretako motor bat gidatzea? 
Ematen ez duen arren, uretako motor bat gidatzeak esfortzu

fisiko handia eskatzen du, batez ere, itsasoko baldintzak txarrak
direnean. Abiadura handian 130 km/h zoazenean eta olatuetan
ematen dituzun saltoekin motorra menderatzea ez da erraza
izaten. Behin baino gehiagotan erori izan naiz, eta, azkar joate-
rakoan, kolpeak ez dira edonolakoak. Gidatzeko orduan moto-
rraren ezaugarriek ere garrantzi handia daukate. Abiadura han-
dia hartzen duten motorrak daude, baina horiek kontrolaezinak
dira itsaso txarra dagoenean, eta beste batzuk, ordea, egonkor-
tasun handiagoa dute itsasoa mugitua dagoenean. 

Nolakoa da orain lehiatzeko erabiltzen duzun motorra? 
Kawasaki Ultra bat erabiltzen dut orain. Bere ezaugarri

nagusiena da motorrak duen kroskoari esker, itsaso baldintza
txarretan oso ondo moldatzen dela. Itsasoa bare dagoenean
abiadura handiagoa hartzen duten beste marka batzuk ere
badaude, baina nireari egin dizkiogun moldaketei esker, nahi-
ko gertu ibiltzen gara; 400 zaldiko potentzia edukitzera iristen
da eta 130 km/h abiadura lor dezake.

Aurtengo denboraldiari buruzko zer balorazio egiten duzu?
Ez nuen oso ondo hasi. Lehenengo lasterketako bigarren

txandan istripu bat eduki nuen, eta ezin izan nuen jarraitu, lehe-
nengo postuan nindoanean. Laku batean antolatu zen beste las-
terketa batera ere ezin izan nintzen joan. Horri guztiari
Espainiako Txapelketako azken proban buelta eman nion.
Mazarronen (Murtzia) antolatutako Errege Kopan bigarren pos-
tua lortu nuen parte hartu nuen bi modalitateetan. Itsasoaren
baldintza onak ikusita, egia esan, ez nuen espero hain emaitza
onak lortzea. Offshore eta Rallyjet probetan oso irteera onak

egin nituen, eta, horri eutsita, bi zilar irabazi nituen. Errege
Kopan lortutako emaitzei esker, Espainiako Txapelketako 4.
postuari eutsi ahal izan nion. Denboraldian gertatutakoak kon-
tuan hartuta, nahiko emaitza ona iruditzen zait.

Basque Raiders Club Motonautika klubaren sortzaileetako
bat ere bazara. 

Orain dela urte batzuk sortu genuen kluba. Bultzatzaile
nagusienak Durangoko Andoni Gutierrez eta Alba Bermejo
izan dira; dirulaguntza aldetik gauza asko lortu dituzte. Gaur
egun, hamar pilotu gaude klubean, eta Espainia mailan emai-
tza oso onak lortzen ari gara. Lehiatu ginen azken txapelketa-
ren podiumean ikurrin asko ikusten ziren, eta hori seinale ona
da. Horrez gain, Euskal Uretako Motorren Federazioa ere
abian jartzea lortu dugu; hainbat erakunderekin elkarlanean
gabiltza, kirol hau sustatzeko eta laguntzak lortzeko.

Eta hurrengo denboraldiari begira, zer asmo daukazu?
Izugarrizko erronka daukagu esku artean. Basque Riders

kluba eta Euskal Federazioa Getarian burutuko den Europa
mailako txapelketa antolatzen ari gara elkarlanean. Egin beha-
rreko lana izugarria da, eta baimenak lortzea ere ez da erraza,
baina bide onean goazela dirudi. Dagoeneko hainbat udalen
eta erakunderen laguntzak lortu ditugu. Getariako lasterketa
aurrera ateraz gero, Europako Txapelketako lehen proba izan-
go da; proga gogorra izango da, bai kilometro aldetik eta baita
antolakuntza aldetik ere. Atzerriko pilotuentzako erakargarria
izatea eta parte-hartze handia lortzea espero dugu. Niri dago-
kidanean, Kroazian eta Suedian antolatuko diren Europako
probetara joatea gustatuko litzaidake, baita Greziako Jet Raid
lasterketara ere.
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KULTURA

Ondare artistikoa zaharberritzeaz,
kontserbatzeaz eta aztertzeaz arduratzen
den Petra sozietate kooperatiboa Debako
Santa Maria eliz atariko kontserbazio
lanak egiten ari da urriaren 19az geroz-
tik. Gipuzkoako Foru Aldundiaren onda-
re historiko-artistikoa kontserbatzeko
planaren barruan kokatzen da proiektua,
eta, aldundiko iturriek jakitera eman
dutenez, bi hilabete iraungo dute lanek.
“Aurreikuspenen arabera, abenduaren
bigarren astean amaituko ditugu”. 

Esku hartzearen aurrekontua 53.500
eurokoa da, eta 1995an gauzatutako
zaharberritze integralaren “jarraipen”
moduko bat dela esan dute aldundiko
arduradunek. “Eliz atari gotiko polikro-
matu honen balio handia kontuan hartu-
ta, eta atariaren osotasuna bermatzeko
asmoarekin, azken urteotan hainbat kon-
tserbazio jarduketa egin ditu aldundiak.
2019an, eliz ataria ikuskatu, berrikusi eta
hautsa kentzeko txostena eskatu zion
aldundiak Petra enpresari, eta txosten
horren ondorio da ikusitako kontserba-
zio arazoak konpontzeko egun egiten ari
diren esku hartzea”. 

Nekane Sanz Gomez de Segura lanen
arduradunak azaldu duenez, polikromia
finkatzea eta morteroen egitura sendo-
tzea da, batez ere, lanen helburua.
“2021ean mantenu lanak egin genituene-
an polikromiaren aglutinatzailea ez
zegoela konturatu ginen. Polikromiaren

pigmentua ere hauts bihurtuta zegoela
ohartu ginen. Hori dela eta, mantenu
lanak egitea beharrezkoa zela ikusi
genuen. Zaharberritze lanak egin zirene-
an, bestalde, ez zen morterorik ipini.
Tarte horietan hautsa eta zikina sartzen
zen, eta guztia babesteko elementu
garrantzitsua da”. 

Lanak ikusgai
Lanen arduradunak zehaztu duenez,

hondarrez eta karez egindako mortero
tradizionalak ari dira ipintzen. “XV. men-
dean garai hartako artisauek egiten zuten

erara ari gara morteroak jartzen; hau da,
erretxinik edota gauza sintetikorik gabe”. 

Bospasei pertsonako lantalde profe-
sionala ari da zeregin horretan eta,
Sanzen esanetan, “martxa onean” doaz
lanak. “Hiru mailatan banaturik dagoen
aldamio bat ipini dugu eroso lan egiteko.
Goiko mailako lanekin amaitu ondoren,
erdiko mailan ari gara orain lanean”.
Nahi dutenek, gainera, lanak bisitatzeko
aukera izango dutela gaineratu du.
“Interesatuta dauden guztiak aldamiora
igotzera gonbidatuta daude. Beharrezko
azalpen guztiak emango dizkiegu”. 

Martxa onean doaz Santa Maria eliz atariko 
kontserbazio lanak

Ezkerrean, Petra enpresako kide bat lanean. Eskuineko irudian, lanen aurkezpean parte hartu zuten ordezkariak: Isabel Cubillas (Petra), Aritz Larrañaga
(Debako Udala), Mari Jose Telleria (Foru Aldundia), Nekane Sanz (Petra) eta Patxi Aizpitarte apaiza.
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Hitzez ekiteko garaia da. Azaroaren 18an hasi zen hiruga-
rren Euskaraldia, eta hizkuntza-ohiturak aldatzeko ariketa
sozialarekin batera abiatu zen herrian Euskeraz Bagera progra-
mazioa bera, Zuhatza Euskara Elkartea, Debako Udala,
Euskaraldia eta beste hainbat eragileren ekimenez.

Hitzordua goizean goiz jarrita zegoen hilaren 18an,
Euskaraldiari irrintziz emateko hasiera gurean. 06:45ean
entzun ziren lehen irrintziak, eta goizean goizetik ikus ziteke-
en jendea kalean ahobizi eta belarriprest txapa jarrita.
Norbanakoek soinean ez ezik, ariguneek ere ikusgai jarri zituz-
ten identifikagarri laranjak euren lantoki edo egoitzetan.

Euskaraldiko kideek nabarmendu dutenez, aurten 700dik
gora lagunek eman dute izena egitasmoan Deban eta Itziarren.
Halaber, guztira 63 arigune sortu dira.

Azaroaren 18an goizeko irrintzi katearekin abiatu zen egi-
tarauak iluntzean izan zuen jarraipena Deban, Labatai taber-
natik hasita, trikitilariekin egindako kalejirarekin. Hurrengo
egunean, Kalean Kantuz-en emanaldia izan zen eguerdian.
Eta, hilaren 20an, berriz, Euskaraldiaren dantza ikastaroa

(Gure Kai EDT-ren eskutik), mural margoketa eta Gune
Ibiltaria izan ziren estalitako pasealekuan.

Abenduaren 2ra arte izango da Euskaraldia. 15 eguneko
iraupena izango du, hortaz, ariketak. Nolanahi ere, euskara
ardatz hartuta herrian antolatutako jarduerak abenduaren
10era arte luzatuko dira. Hori hala, Euskeraz Bagera zikloak
Euskararen Nazioarteko Egunarekin (abenduaren 3an) eta
Zuhatza Euskara Elkartea sortu zeneko 25. urtemugaren ospa-
kizunarekin bat egingo du abenduan.

Askotariko jarduerak izango dira aukeran –hemen behean
dago ikusgai programazioa–. Antolatzaileek ohartarazi bezala,
hitzordu gehienak doakoak izango dira eta ez da beharrezkoa
izango izena aldez aurretik ematea, baina badira salbuespen
batzuk; azaroaren 26ko yoga ikastarorako edota abenduaren
1eko Mintzodromorako izena aurrez ematea eskatu baitute
antolatzaileek. 

Bestalde, Benito Lertxundiren emanaldirako sarrera guztiak
agortuta daude (660 laguntzeko edukiera izango du saioak),
baita Skabidean taldearen kontzertua ikusteko sarrerak ere.

Euskaraldiarekin batera abiatu da
Euskeraz Bagera zikloa 

Azaroak 26, larunbata
-10:00. Yoga ikastaroa (Maialen Solabarrieta) Agirre jauregian.
-19:00. Antzerkia: Bilakatu (Goaz Antzerki Taldea) Ispiluen
gelan. Sarreren salmenta: bertan, 3 euroan.

Abenduak 1, osteguna
-18:00. Mintzodromoa (eta luntxa) Ispiluen gelan.

Abenduak 2, ostirala
-10:30. Literatur lehiaketako sari banaketa ekitaldia Mendata
institutuan.
-17:00. Euskaraz blai truke jolasa udaletxeko arkupeetan.
-22:00. Kontzertua: Benito Lertxundi kiroldegian.

Abenduak 3, larunbata. Euskararen Nazioarteko Eguna
-11:30. Umeentzako mahai-jokoak udaletxeko arkupeetan.
-13:30. Euskaraldiaren dantza eta, ondoren, argazki herrikoia
Foruen plazan.

Abenduak 9, ostirala
-22:30. Herriko musikarien kontzertu akustikoa: Euskeraz
bagera! Kultur Elkartean (doan).

Abenduak 10, larunbata
-11:00. Skabidean 10 urte dokumentalaren aurkezpena eta
solasaldia taldekideekin Kultur Elkartean.
-20:00. Kontzertua: Skabidean Gaztetxean.

Euskeraz Bagera egitaraua
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Lehenago ere abestu izan duzu
Deban. Zer nolako harremana duzu
herriarekin? 

Egia esan, nire memorian oso urrun
gogoratzen dut Deban kantatu nueneko
azken aldia. Txarto ez baldin badut gogo-
ratzen, behin edo bitan bakarrik abestu
dut bertan. 

Gustura jarduten duzu Debakoa
moduko herri txikietan, ala nahiago duzu
hiri edo herri handietan aritu?

Niretzat emanaldi guztiak dira
garrantzitsuak; grin guztia jartzen dut
kontzertu bakoitzean. Egia esan, eskain-
tzen ditudan kontzertuak ez ditut  bata
bestearengandik nabarmentzen. Gero
askotan gertatzen da halako edo bestela-
ko emanaldia zerbaitengatik berezia iza-
tea, baina iruditzen zait tokiak ez duela
aurrez zerikusirik horrekin guztiarekin. 

Ospakizun handi baten bueltan eto-
rriko zara, gainera. Zuhatza Euskara

Elkartearen 25. urteurrena, Eus-
karaldiaren amaiera, Euskararen
Nazioarteko Egunaren bezpera...
Halako ekintzak euskara indarberritze-
ko baliagarriak  direla uste duzu? 

Ez dut behin ere sinetsi urtean behin
egiten diren ekimenekin euskara salba-
tuko denik. Hizkuntza guztien soluzioa
politikoa dela iruditzen zait, eta inoiz ez
folklorikoa. Beraz, eta galdera euskaraz
bizi den bati egiten diozunez, esan
behar dut euskara nire zerbitzura ekarri
dudala, eta ez alderantziz. Auskalo nire

kantuak zer izango ote ziren euskaraz
izan ez balira, izango zirenik ere ez
dakit.

Zure abestietako asko ere errefe-
rente bihurtu dira. Zer sentitzen duzu
zure kantek euskara ikasten laguntzen
dutela jakitean? Eta nola hartzen duzu
ardura hori? 

Oso pozgarria egiten zait. Horrek
guztiak hunkitzen nau, eta, gainera,
fereka moduan hartzen dut.

Azkar esaten baldin bada ere,
mende erdi baino gehiago daramazu
oholtzaz oholtza. Zuzenekoek zer ema-
ten dizute? Oraindik ere lehen kontzer-
tuak besteko zirrara eragiten dizute? 

Beti pentsatu izan dut kantagintza-
ren egia zuzenekoa dela, nahiz eta gero
modu asko dauden musikarekin bizitze-
ko, eta horretaz guztiaz sortu daitezkeen
hunkidurak eta abar. Baina nolabait egia
esateko, kantu bat abestu eta entzuleak

ELKARRIZKETA

“Kantagintzan ia 

hirurogei urte baldin

badaramatzat, hori

neurri batean 

belaunaldi berriak

etorri direlako da”

“Auskalo nire kantuak zer izango ote ziren euskaraz

izan ez balira, izango zirenik ere ez dakit”

Orioko Bardoak kantaldi berezia eskainiko du Euskararen Nazioarteko Egunaren bezperan. 22:00etan hasita, Debako
kiroldegian izango den hitzordua aurtengo Euskeraz Bagera zikloaren, Euskaraldiaren eta Zuhatza Euskara Elkartea
sortu zeneko 25. urteurrenaren baitan antolatu dute; sarrera guztiak agortuta daude. Kontzertu hori aitzakia hartuta,
Berriketan aldizkariko kazetariekin elkartu da oriotarra. Kantaldiari buruzko hainbat xehetasun eman ditu, eta beste

hainbat gai ere izan ditu ahotan: euskarak bere ibilbidean izan duen garrantzia, aurrera begirako asmoak... 

Benito Lertxundi 
musikaria
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bizi-bizirik hartzen duen gertaera baka-
rra zuzenekoan ematen dela uste dut.

Zer eskatzen diozu zeure buruari
kontzertu bat ontzat emateko?

Neu konforme geratzea.

Abenduaren 2an zer errepertorio
entzuteko aukera izango du publikoak? 

Azken aldi honetan gusturen eskain-
tzen dudan entzungo du. 

Zure kanta enblematikoez gain,
oraindik grabatu gabe dagoen piezaren
bat entzuteko aukera egongo da?

Bai, halaxe da.

Kontzertuetan gehien gozatzen
duzun abesti bat aukeratu beharko
bazenu, zein izango litzateke?

Gaur egungo kontzertuetan azken-

azkena kantatzen dudan abesti berri bat
nabarmenduko nuke.

Musika estilo eta talde berrien gora-
kadarekin, nola egiten du zu moduko
kantari batek nabarmentzeko? Zein da
zure arrakastaren gakoa?

Naizenari jarraitzen diot eta jarrai-
pen horretan bakoitzak bere sena jartzen
du. Kantuan hasi nintzenerako mun-
duan kantari eta kantu asko zegoen, eta
nik nire nahiari, izaerari eta nire senari
jarraitu izan diot beti. Horren ondorio
dira nire kantuak ere.

Deigarria egiten zaizu kontzertuetan
belaunaldi askotako jendea ikustea? 

Bai. Lehen aldiz aspaldi Donibane
Garazin eskaini nuen kontzertu batean
konturatu nintzen hiru belaunaldi zeu-
dela nire aurrean. Kantagintzan ia hiru-

rogei urte baldin badaramatzat, hori
neurri batean belaunaldi berriak etorri
direlako da; bestela, lanbide hau aspaldi
utzita izango nintzen.

Kontzertuetan, gainera, aretoak
betetzen jarraitzen duzu. Horrek zer
nolako sentimenduak eragiten dizkizu? 

Zorte handikoa sentitzen naiz, bene-
tan, egiten dudanak ere zerikusia izan-
go duela uste dut. 

Beti sortzen ari den musikari bat
zara. Zure musika ibilbide oparoan 18
disko argitaratu dituzu. Musikalki zer
momentutan zaude orain? Beste
proiekturen bat ba al duzu esku artean?  

Bizpahiru kantu berri badauzkat
eginak, eta ez diot ezerri atea ixten.
Kantu horietako batean diodan bezala,
unez une bizi naiz.

Benito Lertxundirekin batera
arituko diren musikariak:

Imanol Iribarren (pianoa eta sinte-
tizadoreak), Ander Zulaika (bate-
ria), Amaiur Cajaraville (baxua eta
kontrabaxua), Gurutz Bikuña
(gitarra), Angel Unzu (gitarra,
bouzukia eta perkusioa), Xabier
Zeberio (arrabita eta nyckelhar-
pa), Pello Ramirez (txeloa eta
eskusoinua), Intza Unanue (aho-
tsa) eta Olatz Zugasti (ahotsa,
harpa eta teklatua).

Kontzerturako oharrak:

660 lagunentzako edukiera izan-
go du kiroldegiko emanaldiak.
Kontzertua 22:00etan hasiko da
eta 90 minutuko iraupena izango
du. Ateak 21:30ean irekiko dira.
Eserlekuak (plastikozko aulkiak)
ez daude aurrez esleituta eta, hor-
taz, gunera garaiz iristea gomen-
datzen da (sarrera iritsieraren
hurrenkeran izango da). Berogailu
sistema jarriko da. Gunearen
segurtasuna bermatzeko lanean
jardungo duten boluntarioek peto
laranjak eramango dituzte soine-
an, eta haien jarraibideak errespe-
tatzeko eskatu dute. 
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ALBISTEAK

Abuztuan Gasteizko txosnagunean
emandako kontzertutik agertokirik
zapaldu gabe egon ondoren, Etxarriko
Gaztetxean azaroaren 19an  emandako
“ezusteko” kontzertuarekin itzuli da
Brigade Loco musika taldea oholtzetara.
Azaroaren 25ean emango dute hurrengo
emanaldia, Italiako Bull Brigade eta
Abadiñoko State Alerta taldeekin batera
ariko dira Oñatiko Gaztelekuan. 

Beste hainbat zuzenekoren datak ere
iragarri ditu taldeak. Abenduaren 17an,
esaterako, Atarrabian egingo den
Hatortxu Rock jaialdian parte hartuko
dute Soziedad Alkoholika, Skakeitan,
Odolkiak Ordainetan, Bulego, Nogen
edota Odei taldeekin batera. Urtarrilaren
14an, Santiago de Compostelan joko dute
Rude Pride eta Keltoi! taldeekin batera.
Otsailaren 17an, Bilboko Kafe Antzokiko
eszenatokira igoko dira, Arene 6 taldeare-
kin batera. Ekainean egingo den Gasteizko
Azkena Rock jaialdian ere arituko dutela
jakinarazi dute. Mundu mailan sekulako
ospea duten hainbat talderekin partekatu-
ko dute oholtza: besteak beste, Iggy Pop,
Rancid eta Lucinda Williamsekin.

Taldeko kideek, gainera, beste albiste
bat ere eman dute. Perugiako (Italia)
Azione Diretta taldearekin batera
Borghetti Crew izeneko disko elkarbanatua
aurkeztuko dute abenduan. 

Atsedenaldi baten ostean
oholtzetara bueltatu da

Brigade Loco taldea

Beste bi sari eskuratu ditu Aitor
Oñederraren Ur azpian lore filmak

Aitor Oñederrak zuzendutako,
ekoitzitako eta idatzitako animazioko
film laburrak sariak eta izendapenak
pilatzen jarraitzen du. Espainia maila-
ko jaialdien zirkuituko beste bi sari jaso
ditu Ur azpian lore lanak. Urriaren 20tik
29ra egindako Arnedoko (Errioxa) 24.
Octubre Corto jaialdi entzutetsuan
lortu zuen sarietako bat. Debarraren
zinta fikziozko sailean nabarmendu
zen, eta, sail ofizialeko Ofimar Saria
eskuratuta, jaialdiko animaziozko film
onena izendatu zuten. 

Jaialdiko epaimahaiak lanak bere
gain hartzen duen “erronka formala”
nabarmendu zuen saria ematean.
“Pertsonaien mundu intimoa adierazte-
ko sinbolismoz beteriko hizkuntza
esplizitua erabilita heldu dio lanak
fokutik kanpo izan ohi den emakume
migratzaileen abortua moduko gataz-
kari”. Oñederrak “esker onez” jaso
zuen 500 euroko saria eta Aborigen
garaikurra. 

Zintak, gainera, urriaren 25etik
30era gauzatu zen Granadako 28.
Zuzendari Gazteen Jaialdian banatu
diren zortzi sarietako bat ere irabazi
zuen. Zehazki, Epaimahai Gaztearen
Saria eman zioten urriaren 30ean. 

Lanak, guztira, bost sari lortu ditu
orain arte. “Oso pozik gaude lortutako
sariekin. Bospasei urteko sortze lana
izan da, eta orain arteko lanari egindako
errekonozimendua dira sari hauek.
Animazio lan bat egiteak zulo antzeko
batean sartuta egotea eskatzen du. Zulo
horretatik atera, eta jendeak zure lana-
rekin bat egitea eta lan horrekin adiera-
zi nahi izan dudan guztia ulertzera
eman dudala ikustea oso pozgarria da”.

Goya sarietarako bidean 
Lanak, gainera, bestelako jauzia

eman du. Espainiako Zine Akademiak
37. Goya sarietan lehiatzeko aurrez
aukeratutako hautagaien zerrenda
publiko egin zuen, eta zinta film labu-
rren batzordeak aukeratu dituen 35
lanen artean dago. Zehazki, lehen hau-
taketa horretan animaziozko katego-
rian lehiatzeko hautatu zituzten hamar
film laburren artean dago. 

Zine akademiako kideek lanik gus-
tukoena hautatzeko bozka emateko
aukera izango dute asteotan, eta emai-
tzak jaso ostean emango dituzte 2023ko
Goya Sarietarako finalisten izenak.
Hautagaitza lortzeko “itxaropentsu eta
pozik” dagoela esan du Oñederrak.





















AGENDA

Burgoa Zuazo: azaroak 28, 29, 30 eta abenduak 1, 16, 18

Zalduegi: abenduak 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15

BURGOA ZUAZO: azaroak 26 eta abenduak 17
ZALDUEGI: abenduak 3 eta 10

AZAROAK 25, OSTIRALA
-19:00. Emakumeen kontrako indarkeriaren
aurkako elkarretaratzea, Foruen Plazan.
-19:30. Beldur Barik lehiaketaren sari bana-
keta eta askaria Ispiluen gelan.

AZAROAK 26, LARUNBATA
-Goiz osoan, Liburu Solidarioak, udaletxeko
arkupeetan.
-11:00. Hitzaldia: Deba, historiaurreko bailara
Kultur Elkartean. Hizlariak: Xabier Peñalver,
Jose Antonio Mujika eta Asier Gomez. 
-12:30. Debako Musika Bandaren kontzer-
tua, elizako klaustroan.

AZAROAK 27, IGANDEA
-17:30. Ipuin-kontaketa. Emakumeenganako
indarkeriaz ariko dira, Ispiluen gelan.

-19:00. Helduentzako film emanaldia,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

AZAROAK 29, ASTEARTEA
-16:30. Euskaraz jolasean Bastiñuixan,
zumardiko kioskoan.

AZAROAK 30, ASTEAZKENA
-19:00. Irakurketa kluba, Otto Pette (Anjel
Lertxundi), Ostolaza liburutegian.

ABENDUAK 4, IGANDEA
-19:00. Helduentzako film emanaldia,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

ABENDUAK 5, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen elkarretaratzea,
Foruen Plazan.

ABENDUAK 11, IGANDEA
-09:00. Herriko ekoizle eta artisauen azoka,
Simon Berasaluze Plazan.
-12:00. Bisita gidatua: Gotikoaren altxorra,
Debako Santa Maria eliza ikusteko. Irteera,
turismo bulegotik hasita.
-16:30. Umeentzako film emanaldia, Zubi
Guraso Elkartearen eskutik, Kultur Elkartean.
-19:00. Helduentzako film emanaldia,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

ABENDUAK 18, IGANDEA
-19:00. Helduentzako film emanaldia,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

ABENDUAK 19, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen elkarretaratzea,
Foruen Plazan.
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AZAROAK 25, OSTIRALA > Mutriku
- Antzerkiaz Blai! zikloaren barruan, Hiru

kortse, azukre asko eta brandy gehiegi antzezla-
na, 20:00etan, Zabiel Kultur Etxean. Sarrerak

turismo bulegoan eta mutriku.eus atarian.

AZAROAK 30, ASTEAZKENA > Eibar
- 43. San Andres azoka: 09:30ean hasita,

nekazaritza eta jatorrizko deiturazko pro-
duktuen postuak, abeltzaintza azokaren

gunea, txistulariak, aizkolariak, erromeria... 

ABENDUAREN 11RA ARTE > Elgoibar
- Ermuan bizi den Angel Gil eskulturagilea-
ren erakusketa ikusgai dago, Kultur Etxeko
erakusketa gelan. Ordutegia: astelehenetik

larunbatera, 18:30etik 20:30era.

...eta Debabarrenean zer? Eskualdeko hainbat plan interesgarri

Azken txanpan sartu da Emakumeen
Binakako X. Pala Txapelketa. Azaroaren
20an amaitu zuten ligaxka, eta talde bakoi-
tzeko lau bikote onenek lortu dute azaroa-
ren 24ean eta 25ean jokatuko diren final-
laurdenetarako txartela. Abenduaren 17an
jokatuko dira 1. eta 2. mailetako finalak
baina aurretik finalerdiak (abenduaren
1ean) eta 3. eta 4. postua argitzeko partida
(abenduaren 15ean) jokatuko dituzte. 

Debako Udalak eta Elkar argitaletxeak,
Euskal Herriko historia hurbilaren ezagutza
zabaltzeko eta gure literatura aberasteko
asmoz, XVII. Tene Mujika beka sortu dute.
Antolatzaileek iragarri dutenez, aurtengo
lan sarituak 6.000 euroko dirulaguntza jaso-
ko du. Abenduaren 11n bukatuko da lanak
aurkezteko epea eta proiektuak
artxiboa@deba.eus helbidera bidali beharko
dira. Oinarriak www.deba.eus atarian.

Zuhatza Euskara Elkartea, Debako Udala,
Euskaraldia eta beste hainbat eragileren
ekimenez antolatutako Euskeraz Bagera
zikloa azaroaren 18an abiatu zen. Hala ere,
egitarauak aurrera darrai eta abenduaren
10era bitartean hamaika jarduera egingo
dira gurean euskara ardatz hartuta.
Programazioaren nondik norakoak eta
informazio guztia aldizkari honetako 13.
orrialdean eskuragarri.

Euskeraz Bagera XVII. Tene Mujika BekaNesken binakako X. Pala txapelketa



27






