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Hitzaurrea

K

aixo irakurle! Hemen duzu, azkenean, hainbeste denboran zain egon zaren urtekaria. Urtebeteren
ondoren esku artean duzu 2019ko urtekaria, hogeigarrena 1997ko hura argitaratu zenetik.
Denbora, iraganeko, orainaldiko eta etorkizuneko gertakarien arteko tartea neurtzen duen magnitude fisikoa da. Baina “magnitude fisikoa” izanagatik, erlatiboa da denbora. Zergatik pasatzen
da, bestela, hain azkar batzuetan, eta hain motel besteetan? Zergatik doa denbora mantsoagoa niretzat lagunentzat baino leku eta egoera berean gaudenean? Ez al ditu bada egunak 24 ordu, orduak 60 minutu eta
minutuak 60 segundo? Ez al da denentzat berdina? Ikuspuntua omen da ardatza. Eta nire ikuspuntutik, azkeneko urtebete hau azkar igaro da.
Urtero bezala, herriko hainbat lagunek egindako lanek osatzen dute aurtengoa ere. Beraien borondatean
ate-joka joan ginen eta baita nahi genuena lortu ere! Horiei guztiei esker urtekari eder bat sortu dugu. Eskerrik
asko!
ADI! Irakurtzen hasi aurretik, jakin ezazu, irakurle, garrantzitsua dela momentu egokia aukeratzea. Hau da,
toki eta ordu egokiak aukeratzea. Hartu patxadaz, presarik gabe, jarri zure gustuko toki argitsu batean, eta
ez galdu detaile txikienik ere.
Gaztetxoenek, eskolan izan zuten bisita bereziaren berri emango dizute. Herriko pilotarien martxaren jakinaren gainean jarriko zaitugu, eta baita herrian gertatutako gauza asko gogorarazi ere, dagoenerako tradizio
bihurtu den motzean atalaren eskutik.
Zure eserlekutik mugitu gabe, Oskarbiko Iñakirekin korrika bizian ibiliko zara, eta Erromara, Mazedoniara,
Napolesera, Indonesiara eta Ingalaterrara bidaiatzeko aukera izango duzu altzotarren laguntzaz: esperientziak, ibilerak, gertakizunak, ametsak … Baina ez daukagu urrutira joan beharrik istorio eta historia bikainak
ezagutzeko. Altzok bere herri lursailak nola galdu zituen jakiteko aukera izango duzu hemen.
Aurtengoen faltan, lehengo urtekoez gozatu ahal izateko San Inazioei ere emango diegu begiradatxo bat.
Jaiotzek, heriotzek eta ezkontzek sortzen dizkiguten emozioak berritzeko aukera ere izango duzu. Eta ez
ahaztu errezetaz, zein izango ote da aurtengoa?
Hori guztiaz eta gehiagoz jardungo dugu aldizkari honetan. Hasi irakurtzen eta gozatu! Gustatuko zaizu.
Mari Murua
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UDALETXETIK
DATOR NOTIZIA
2019 urtean Udal jardueran gertatutako gertakaririk aipagarrienak hauek ditugu:
UDAL HAUTESKUNDEAK. UDAL TALDE BERRIA 2019-23 LEGEALDIRAKO; 2019ko maiatzaren 26an Udal eta
Foru Hauteskundeak ospatu ziren eta 2019ko ekainean egin zen Udalaren aldaketa.
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2015-19 legealdian lanean aritu zen ondorengo taldea:
Alkatea: Joseba Elduaien Olazar
Zinegotziak: Lurdes Murua Gorostidi
Josu Astrain Azkona
Miren Balerdi Amondarain
Lierni Izaguirre Gutierrez
Antonio Artola Artola
Eider Epelde Davila

2019-23 legealdian arituko den talde berria:
Alkatea:Txomin Rezola Clemente
Zinegotziak: Lorena Uriarte Arandia
Josu Astrain Azkona
Karmen Murua Gorostidi
Arantxa Menendez Chopitea
Joseba Elduaien Olazar
Nerea Elola Gorostidi

Argazkia eransten da; bi taldeek elkarrekin atera zutena, 2019ko ekainean:.
Udal taldea ondorengo moduan antolatu zen datozen lau urtetarako:
Batzordeak: Batzordekideak.
1)Hirigintza/obrak eta industria: Txomin Rezola, Josu Astrain eta Karmen Murua
2)Kultura, Euskara: Karmen Murua eta Nerea Elola
3)Gazteria eta Festak : Joseba Elduaien eta Nerea Elola
4)Hezkuntza eta berdintasuna: Lorena Uriarte eta Arantxa Menendez
5)Turismoa, Komunikazioa eta Ostatua: Arantxa Menendez eta Lorena Uriarte
6)Ingurumena eta Nekazaritza: Lorena Uriarte, Txomin Rezola eta Joseba Elduaien.
7)Ongizatea, Pertsonala eta Ogasuna: Txomin Rezola eta Josu Astrain
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Beraz, 2019ko ekitaldia bi Udal Taldeek kudeatutako urtea izan da.
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2019ko AURREKONTUA: 2019ko Hasierako
Aurrekontua onartu zen, 1.062.625,00 €takoa.
Aurrerago beste 376.000 € erantsi zitzaizkion
eta beraz guztira 1.438.625 €ko aurrekontua izan du Altzoko Udalak 2019ko ekitaldian.

3/

2019an egindako INBERTSIOAK:
1) Altzoko Ostatua:
2017an, I fasean, Segoretxe eraikina erosi
eta bertako 0 solairuan gutxieneko obrak egin ziren, bertan
taberna-jatetxe zerbitzua, bertako produktuen denda eta
bisitariei turismo informazio zerbitzua emateko. Zerbitzu
hauen emakida deialdi publikoz egin zen eta 2018ko otsailaren 26an ireki zen. Kontratua Iñaki Aguirrerekin izenpetu zen eta 2018 urte osoan zerbitzu horiek eskaini zituen
Altzoko Ostatua izenarekin. Halaber, II. Fasean, Segoretxe
eraikin osoa egokitzeko proiektua erredaktatu zuten BIRG
Arkitektoek. Egokitzapen osoaren eta mobleriaren kostua
550.000 BEZ barne aurreikusten zen eta kopuru hau finantzatzeko EJri laguntza eskatu zitzaion
2019an Segoretxe bigaitzeko II faseko lanak egin dira
542.356,30 €-ko gastua eginez eta EJtik 332.000 € ko laguntza jaso da. Lanak Arabako Indenort Enpresak egin ditu.
Lanak egin bitartean Altzoko Ostatuak martxan jarraitu du
zerbitzuak eskaintzen; Lorena Donoso Martinez izan delarik zerbitzu emailea.

2) Kaolin Eder meategiek eragindako zuloa betetzeko eta inguruan segurtasuna bermatzeko lanak: Altzoko
Udala eta Eusko Jaurlaritzako Meategi Zuzendaritzaren arteko elkarlanaren ondorioz Altzo Azpiko Kaolin Eder meategien kalteak aztertu eta inguru horretan segurtasuna
bermatzeko lanak hasi ziren 2018an, lehenik zuloa betez.
2019an inguru horretan segurtasuna bermatzeko lanak
egin dira horretarako inguruko lurrak erosiz eta txukunketa
eta segurtasuna bermatzeko lanak eginez eta seinalizazioa jarriz. Horretan 186.000 € gastatu dira eta horietatik
Eusko Jaurlaritzak 177.000. € jarri ditu.
Dena den, Udala kontziente da hondamenak aurrera jarrai dezakeela eta aurrerantzean ere eremu horretan lanean
jarraituko du.
3) Eskolako kirol gunea estaltzea: 2019an egin den beste inbertsio garrantzitsua Eskolako kirol gunea estaltzea
izan da 267.500 € ko gastua eginaz. Gastu hau finantzatzen lagundu dute GFAko Kirol sailak 96.891,90 eta EJko
Hezkuntza Sailak 149.268,86.
Laida Altuna Zugasti arkitekto altzotarrak erredaktatu
du proiektua eta lanak Idiazabalgo Iparragirre Eraikuntzak
enpresak egin ditu.
Modu honetan kirol gunea estalita, eskolako ikasleek eta
hauek behar ez dutenean altzotarrek kirola, kultur ekital-

Ostatu berriaren argazkia:

diak, jaiak e.a. eguraldiak baldintzatu gabe egin ahal izango
dituzte.
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2019ko

BIZTANLEAK: ondorengo bilakaera izan dute,
2018ko
abenduaren
31an
biztanle
kopurua:435
abenduaren 31an biztanle kopurua:460
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GURE HERRI
TXIKIKO
IRAKURLE
HANDIAK

2018-2019 ikasturteko hasierako eskola ebazpena irakurtzen ari ginela, plan berri bat osatu
behar genuela aditzera eman zigun. IRAKURKETA PLANA hain zuzen ere.

I

rakurketak egun hezkuntza sisteman duen garrantzia eta pisua ezaguna da gure artean eta urtez urte,
ekintza asko egin ditugu gure ikaslegoak ahalik eta
irakurketa hobea izan eta irakurketaz bere aisian
goza dezan.
Beraz buru belarri jarri ginen, irakurketaren inguruan egiten genituen ekintza guztiak biltzen, eta eskolak zituen baliabide desberdinak zerrendatzen, hau da, DIAGNOSTIKO
bat burutu genuen eta honekin gure planaren lehenengo
pausua emanda geratu zen.
Gure behar handienetako bat, LIBURUTEGIA zen, bertan txukuntze lanak egin behar zirela garbi genuen, baina,
irakasle guztioi horrelako zirrara berezia egiten zigun liburuak “botatzeak” nahiz eta garbi genekien haietako liburu
asko sekula ez zirela zeuden apaletik atera.
Aukera ezberdinak aztertu ondoren, Tolosako liburutegian liburu zaharrak biltzen zituztela jakin genuen, eta ekaineko azken astean, irakasle talde batek txukunketa ikaragarria egin zuen, liburuak sailkatu eta antolatuz.
Hurrengo erronka, eskolan zeuden liburuak inbentariatzea zela garbi genuen eta horrek suposatzen zuen lan
karga ere bai. Kasualitate batengatik jakin genuen, Tolo-
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saldeko Lanbide Heziketako ikasleak praktiketan horrelako
lanetan aritzen zirela, eta haiekin harremanetan jarri ginen.
Irailean bi emakume, etorri ziren goizeko jardunaldian, gure
liburuak inbentariatzea eta mailegu sistema digital bat
martxan jartzea lortu genuen.
Irailean ikasturte hasieran, ikasleen txanda izan zen baita
ere, eskola aztertu eta hainbat irakurketa gune sortzea proposatu genien, bota genien desafioari heldu eta buru belarri
lanean jarri ziren, eskolako gune desberdinak identifikatzen,

neurtzen, bertan egin zitezkeen gauzak pentsatzen, planifikatzen eta eraikitzen. Eta bai, eskolan dauden hainbat
altzari eraiki zituzten, apalak, jarlekuak, alfonbrak,… Aroztegian euren eskuekin sortu eta eraiki zituzten, elkarlanean.
Ikasleak izan dira, bere esku bitartez haien gozamenerako
sortutako txokoen sortzaile eta eraikitzaile.
Hau dena aurrera eramateko ere ezin bestekoa izan dugu
irakasleok urtez urte gai honen inguruan jaso ditugun formakuntza desberdinak eta gure arteko elkar lana bultzatzeko egiten ditugun koordinazio saioak egitea.
Berriro ere, irakasleon txanda den honetan, aurrez egindako jarduera desberdinak errutina bilakatzen joan gara,
irakurketa idazketa tailerra, ahoz gorako irakurketa saioak,
tertulia literario, bikoteka irakurketa, irakurketa librea….. Aurtengoan, berrikuntza nagusi bat izan dugu, ikaslegoaren
irakurzaletasuna sustatzeko, Yolanda Arrieta idazlearekin
tailer berezi bat martxan jarri dugu non ikasleak literatura
klasikotik gaur arte bidaiatzeko aukera izan duten. Azkeneko tailer hau aurrera eramateko, ezin bestekoa izan dugu
Udal liburutegiko arduradunaren laguntza eta prestutasuna.
Bukatzeko, guztiok irakurketaz gozatzeko gonbidapena
zabaltzea besterik ez zaigu geratzen eta barne gogoetarako hurrengo esaldia utziko dizuegu:
Irakurtzen duen haurra pentsatzen duen heldua izango
da.
Irakasle taldea
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Erromara bisita

E

rasmus programari esker psikologia graduko
hirugarren urteko ikasketak burutzeko plaza bat
eskuratu nuen Erroman. Nik neuk aukeratu nuen
Italiara joan nahi nuela ikasketak burutzera, eta
bereziki Erromara. Bertan egonda zeuden guztiek esaten
zuten leku ederra zela eta batez ere jaten ederki ematen
zutela. Bisitatu beharreko tokia dela alegia. Gainera esleitu zitzaidan unibertsitateak itxura polita zeukan, Europako
unibertsitaterik handiena da “la Sapienza” eta ikasketa
plangintza oso zabala eskaintzen dute bertan. Horretaz
gain, nire ikaskide bat ere toki berera joateko asmoz zebilenez biok batera joatea erabaki genuen eta horrelaxe hartu
genuen bi pertxonentzat zen pisua Erroma erdi-erdian.
Iritsi ginenean pixka bat galduta ibili ginen, klaseen ordutegiak, ikasgelen kokapenak, dena egiten zitzaigun arraroa,
ematen zuen ez zutela antolakuntzarik eta gauza gehienak
zehaztu gabe zituztela uneoro. Baina berehala konturatu
ginen zer zen, erromatarrek beraien erritmo propioa dute,
ez dira gehiegi arduratzen. Irakasleak ordu erdi berandu
iristen ziren klaseak ematera, nahi zutenean hartzen zituzten hogei minutuko atsedenaldiak eta ez ziren batere zorrotzak. Hasieran arraroa egin zitzaigun baina ez zitzaigun
asko kostatu berehala ohitzea egoera horretara.
Bertara iritsi ordurako, ezagutzen genuen erromatar bat
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guri harrera egiteko prest zegoena, eta ez nolanahiko erromatarra, Luka erromatar euskalduna baizik. Lukak urteak
daramatza Euskal Herria bisitatzen, 2013an lehen aldiz
etorri zenetik maiteminduta dago euskararekin eta batez
ere euskaldunokin, ikaragarria da zeinen ondo dakien euskaraz hitz egiten. Lehen egunetik erakutsi zigun bere taberna kuttuna “bar di San Calisto”. Bertan Erreala eta Athletic-eko banderinak zituzten eskegita, eta tabernari guztiek
zuten euskaldunon berri. Nahiz eta Erroma erdian egon,
etxean egongo bagina bezala sentitzen ginen bertan. Horretaz gain, berak eta bere lagunek asko zekiten erromako
gastronomiaren inguruan eta hori izugarrizko laguntza izan
zen guretzat, Erroman jatetxe asko baitaude garestiak direnak eta erdipurdiko kalitatea eskaintzen dutenak.
Gainera Erromara bisitan joango bazina zure kabuz inolaz ere ezagutuko ez zenituzkeen toki paregabeak bisitatu
genituen. Erromaren kanpoaldean kokaturik zeuden gaztetxe ezberdinak eta bertako jende aparta ezagutu ahal izan
genuen. Leku hauetan etxekoak bezala tratatu gintuzten
euskaldunak izateagatik, eta beste inon entzungo ez ditugun musika talde ezberdinez disfrutatzeko aukera izan genuen behin baina gehiagotan. Lagun onak egin eta behin
ere ahaztuko ez ditudan oroitzapenak utzi dizkidate gozatu
ahal izan nuen gaztetxe hauetako bakoitzak.

Erroma hiri liluragarrian bizitzeaz gain, izan genuen beste
toki batzuez disfrutatzeko aukera, horien artean Florentzia
izan zen bereziki erakargarria. Erroma polita iruditu zitzaidan, baina esango nuke Florentzia are eta gehiago gus-

tatu zitzaidala, nahiz eta izugarrizko eguraldi txarra egin
zuen bertan pasa genuen asteburuan. Bertan jotzen zuen
HEXEN taldeak, Bilbon bizi diren bost emakumez osatutako rock taldea da eta konturatu ginenean ikustera joatea erabaki genuen asteburu pasa. Emanaldia hasi baina
bi ordu lehenago abiatu ginen erdigunetik kontzertua zegoen gaztetxera. Iritsi ginen beraz Google Maps-en markatua zegoen lekura eta han ez zegoen ezertxo ere. Florentzia kanpoaldean erreka ondoko belaze huts batera iritsi
ginen, konturatzerako galduta eta mugikorretan bateriarik
gabe gelditu ginen. Oraindik ere nola ez dakidala kotxe bat
entzun genuen eta garrasika atera ginen errepidera korrika
batean, ikusi egin gintuzten eta kotxea gelditu egin zen. Beraiei kontatzen hasi ginen zer gertatu zitzaigun gure italiera
gaitasun ezin hobeaz baliaturik eta izugarrizko kasualitatez kotxean zoazten hiruetako bat euskal herrian bizitakoa
zen, eta horretaz gain gu ikustera gindoazen kontzertu bera
ikustera zihoazen. A zer nolako suertea gurea, salbaturik
geunden eta oraindik denbora genuen kontzertura iristeko.
Gaztetxera iritsi, sartu eta segituan esan ziguten: HEXEN
taldea ez da etorri, beraien kontzertua bertan-behera gelditu da... A zer nolako aurpegia gelditu zitzaigun biori; azkenean zortea bai, ez gehiegi badaezpada ere!
Beñat Madariaga Murua
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Altzoko herri-basoen
inguruko gertakizunak

H

erri-lurren eta herri-basoen inguruko aipamenak egingo dizkizuegu atal honetan. Gehiago
edo gutxiago ezagutzen dugu gaur egungo
egoera baina gauza gutxi dakigu herri-lurrek
eta herri-basoek historian zehar izan duten bilakaerari
buruz. Gaia jorratzeko ezinbestekoa izan da beharrezkoa
den informazioa eskuratzea eta horretarako iturri ezberdinak erabili ditugu. Alde batetik, herriko udal artxiboa arakatu eta aztertu dugu, bertan saiatu gara gaiari buruzko informazioa topatzen. Bestalde, Euskal Herrian herri-basoen
gaia sakon aztertu duen Alvaro Aragon Ruano adituaren
liburu batzuk aztertu ditugu eta nola ez, Alvarorekin izandako elkarlanak balio izan digu gauzak sakontzeko eta
genituen zalantzak argitzeko. Alvaro Aragon Ruano EHUko
irakaslea da eta esan bezala, ezagutza handia du gai honetan. Beste ezer baino lehenago eskerrak eman beharrean
aurkitzen gara eskaini digun laguntza guztiarengatik.
Irakurriko duzuen lantxo honetan bi zati ezberdindu daitezke. Alde batetik, oso modu xumean bada ere, Euskal Herrian basoek eta herri-lurrek izan duten bilakaera azalduko
dugu. Horretarako Alvaro Aragon Ruanoren liburuaz eta
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egin dizkigun ekarpenez baliatuko gara. Bestetik, Altzoko
herri-lurren eta basoen desamortizazioari buruzko aipamenak egingo dizkizuegu. Horretarako herriko udal artxiboan aurkitzen den dokumentazioaz baliatuko garelarik.

Basoa eta Mendia Euskal Herrian

Antzina basoa eta mendia izan ziren bertako bizimoduaren
ardatza edo erdigunea. XIII. eta XIX. mendeen artean Euskal
Herrian basoak izan ziren ekonomiaren ardatza edo motorra. Mende hauetan egurra behar beharrezkoa zen burutzen ziren jarduera gehienetarako eta basoekiko menpekotasun handia zegoen. Baina gauzak hain modu orokorrean
esatea baino hobea izango dugu mendez mende aztertzea
eta gertatu diren aldaketak nabarmentzea.

Basoa eta Mendia Erdi Aroan

Baso asko eta ugari zegoen Euskal Herrian. XII eta XIII.
mendean. Basoaren aprobetxamendua gauzatzeko ez zegoen inongo araurik. Basoak oso oparoak ziren eta inork ez
zuen uste desagertzeko arriskurik egon zitekeenik.
XV. mendean ordea egoera okertzen hasi zen eta ba-

Aizpe Haundiko familiak utzitako argazkia.
soen aberastasuna nabarmen murrizten hasi zen. Ondorengoak izan ziren arrazoi nagusiak: 1.-Etxeak eraikitzeko
erabiltzen zen egurra. Hiriburuetako etxe gehienek egurrezko egitura zuten eta egur asko behar izaten zen etxe
horiek eraikitzeko. Esan bezala, etxe gehienak egurrezkoak
ziren, dorretxeak bakarrik ziren harrizkoak. Haritza, pagoa
eta gaztainondoa ziren gehien erabiltzen ziren egur motak. 2.-Burdingintza. Gipuzkoan 110 burdinola zeuden garai
honetan eta ikatza asko behar izaten zuten beren jarduera
burutzeko. Txondorrak egin eta ikatza sortzen zuten. Nahiz
eta beranduagokoak izan, Altzon ere ikus litezke aztarna
batzuk. 3.-Ontzigintza. Garai honetan Euskal Herrian garrantzia handia izan zuen itsasontzien eraikuntzak eta esan
liteke Europako preziatuenak zirela.

Aro Modernoa

Hego Euskal Herriko basoen historian badira bi gertakari
nagusi aipatu beharrekoak:
1- 1548. urtean Gipuzkoako Biltzar Nagusiak, basoak jasaten ari ziren murrizketa larriaz jabetu eta Landatze Ordenantzak jarri zituzten martxan. Hori dela eta herri bakoitzak
500 haritz edo gaztainondo landatu behar zituztela agindu
zuen Gipuzkoako Biltzarrak. Gauza bera gertatu zen Bizkaian urte batzuk geroago, zehazki 1593. urtean moztutako
zuhaitz bakoitzarengatik bi landatu behar zirela agindu zuten
2- 1748. urtean Gaztelako Erregeak, Fernando VI.k, Mendien Ordenantza ezarri zuen (Novísima recopilación de las
leyes de España 1975: 532-543). Gero emango ditugu neurri honen azalpenak eta ondorioak.
Ohartzen bagara bi gertakizunen artean juxtu 200 urteko
tartea dago eta 200 urte hauetan aldaketa nabarmenak eta
garrantzitsuak gertatu ziren Euskal Herriko basoetan.
Ikus dezagun zeintzuk izan ziren gertaera nagusienak
garai honetan. XV. mendearen bukaeran eta XVI. mendearen hasieran, demografiak zein ekonomiak hedapen
nabarmena izan zuen Gipuzkoan garaiko ekonomi sektore garrantzitsuenek, burdingintza, ontzigintza, abeltzaintza
eta nekazaritzak, basoa edo mendia zuten euskarri nagusi.
Interes kontrajarriak zituzten ordea, batzuk basoa man-

tentzen ahalegintzen ziren eta besteak basoak xahutzen.
Kontua da garai honetan hasi zela basoaren atzerakada
edo murrizketa.
XVI. mendearen seigarren hamarkadan, Europako Mediterraneo aldea krisialdi ekonomiko batek astindu zuen.
Euskal Herrira ere iritsi zen krisiaren oihartzuna. Burdingintzak atzerapen nabarmena izan zuen eta horren ondorioz garaiko gizartean baserriak indartu ziren. Baserriek
lurrak behar zituzten beraien jardueretarako eta basoak
suntsituz irabazten ziren lur horiek. Gertaera hau arazo larri
bihurtu zen basoentzat eta basoak mantendu eta indartzeko helburuarekin Debako Biltzar Nagusietan, 1644. urtean,
basoen suntsiketari aurre egiteko dekretua onartu zen.
1657. urtean beste dekretu berri bat atera zen zentzu
berdinean eta baso izandako lurrak goldatu eta soro edo
belardi izateko lizentzia eskuratuz gero, urtean sei zuhaitz
landatu behar izaten zituzten herri lurretan.
Basoen suntsiketari aurre egiteko, lehenengo aldiz, udalek edo kontzejuek landare mintegiak edo biberoak eraiki
behar izan zituzten. Udalen diru iturrien % 10-a zuhaitzak
landatzeko eta zaintzeko erabiltzen zen.
Lehen aipatu ditugu garrantzitsu bezala 1748. urteko
gertakariak. Urte horretan Gaztelako Koroak bere Mendi
Ordenantza ezarri zuen indarrean. Gertakari horren aurrean
Gipuzkoako Probintziak bere protesta eta haserrea luzatu
zuen. Kontua da hamar urte lehenago, hau da, 1738. urtean, Gipuzkoako probintziak bere Mendi Arautegia osatu
zuela. Arautegiaren berrikuntza nagusia landaketa liburuaren argitalpena izan zen eta modu horretan basoen kontrol
handiagoa mantentzeko aukera izaten zuten. Gaztelako
Koroaren Ordenantzak garaiko foruen aurka jotzen zuen
zuzen zuzenean, eta ordurako probintziak zituen eskumenak Gaztelako Koroak ezabatzen zituen. Eztabaida askoren ondoren, 1749. urtean Gaztelako Koroak Ordenantza
partikularra eman zion Gipuzkoari. Gipuzkoak “Pribativa y
omnímoda jurisdicción” lortu zuen, hau da, eremu guztietako kontrola.
Esan liteke XVIII. mendeko legeek oro har basoen berreskurapena zutela helburu. Mende horren aurreko legeek berriz basoen prebentzioa zuten helburu. Indarrean jarri ziren
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lege edo arau berriek landatutako zuhaitz bakoitza diruz
laguntzea zuen xede. Horrela Gipuzkoako Diputazioak belloi erreal bateko saria bideratzen zuen landare bakoitzeko.
Beraz, ez da harritzekoa mintegiek sekulako garrantzia hartu izana. Mintegien inguruan negozio handia sortu zen eta
herriko gizonik boteretsuenak, udal mintegiak kudeatu eta
kontrolatzen zituzten eta modu horretan, jabego edo lursail berriak eskuratzeko modua izaten zuten.
Orain arte azaldu dugunez, mende honetan basoan gertatzen zenaren arduradun eta erantzule zuzenak ziren garaiko burdingintza, ontzigintza, abeltzaintza eta nekazaritza.
Baina sortu zen beste arrazoi berri bat basoen desoreka
nabarmendu zuena. Garai hartako gerrek basoen suntsiketan eragin zuzena izan zuten.

Gerren eragina

XVIII. mendearen amaieran (1793-95 Konbentzioaren Gerra edo Pirinioetako Gerra) burutu zen Espainia eta Frantzia
artean. Gerrak eragin handia izan zuen Hego Euskal Herrian.
Guda hau amaitu eta berehala piztu zen hurrengoa Napoleon Enperadorea buru zuen Frantzia eta Espainiaren
artean, Independentziaren Gerra deiturikoa. Eta zalantzarik
gabe, gure kasuan Gerra Karlistak izan ziren eragin handiena sortu zutenak.

Desamortizazioa eta herri-lurren salmenta.

XVIII. mendearen erdialdetik aurrera hasi zen prozesu hau.
Udalen diru iturriak agortzen hasi ziren eta gastuak berriz, geroz eta handiagoak ziren. Besteak beste, medikuen,
irakasleen, basozainen, udaleko langileen, mintegien gastuei, tropen eta gerrako gastuei aurre egin behar izan zieten
eta zor handiak pilatu zituzten.
Mintegi jabeek zailtasun handiak izaten zituzten landatutako zuhaitzak kobratzeko eta landatzeari utzi zioten.
Egoera honen aurrean herri-baso eta herri-lurrak saltzeari
ekin zioten udalek. Desamortizazioa deritzo gertaera honi.
Kasu gehienetan mintegien arduradunak, garaiko jauntxoak, egin ziren herri baso eta herri lurren jabe.

Altzoko desamortizazioa (1835-1836)

Esan berri dugun bezala desamortizazioa gertatu zen Euskal Herriko herri askotan eta Altzo ez zen hortik libratu.
Garaiko idatziak arakatuz esan dezakegu I. Gerra Karlistaren eragina izan zela horretarako arrazoi nagusia. Tolosaldeako herri txikiek, Altzo barne, karlisten alde ziren. Dirudienez Altzoko Udalak baliabide eta bitarteko ugari xahutu
zituen gerra horretan eta, ondorioz udalaren ahalmena izugarri murriztu zen. Altzoko Udala oso egoera larrian geratu
zen eta, esaten denez, ezin zuen herritarren zaintza eta bizimodua bermatu. Egoera zailaren aurrean beste udal batzuek egin zutenaren antzera, herri-lurrak eta herri-basoak
saltzeari ekin zion Altzoko Udalak. Gertatutakoaren nondik
norakoak azaltzeko udal artxiboan gordeta dauden garaiko
dokumentuak erabili ditugu, izan ere, gertaera xehetasun
handiz jasoa agertzen baita.
Altzoko herri-lurren eta herri-basoen salmenta 1835. eta
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1836. urtean suertatu zen. Kontuan izaten baldin badugu
I. Gerra Karlista 1833. urtean hasi eta 1839. urtean amaitu
zela, agerikoa da bi gertaeren arteko erlazio zuzena garaiko
idatzietan agertzen den bezala.
Aztertutako dokumentazioan xehetasun garrantzitsu bat
ikus daiteke hasiera-hasieratik, Altzoko Udalak ez zuen
bere herri-lurrak eta herri-basoak saltzeko eskumenik. Lur
horiek saltzeko errege-koroaren baimena behar zuen. Baimen hori lortzea nekeza zenez, herri-lur eta herri-baso horien erabilpena edo aprobetxamendua usufruktuan saldu
zien hainbat eta hainbat herritarrei.
1835. eta 1836. urtean Jose Manuel Erausquin zen Altzoko alkatea eta berak bideratu zuen salmentaren prozesua. Orendaingo Juan Ignacio Garmendia maisu perituak
neurtu, sailkatu eta tasatu zituen ordurako herri-lur eta basoak ziren sailak. Mende askotan herritar guztiek erabiltzen
zituzten baso eta lurrak, herritar batzuek bakarrik erabili
ahal izatera ekarri zuen horrek. Ez da agertzen udalak zein
diru kantitate jaso zuen salmenta gauzatuz baina ikusita zenbat herritar eta zenbat lur sail saldu ziren kantitate
dezentea izango zela pentsatu behar dugu.

1835. eta 1836. urtean gertatutakoaren
erreferentziak

Arakatu dugun dokumentazioan ikus litezke Altzoko Udalak, behin baino gehiagotan, Tolosako Epaitegiari luzatutako eskaerak. Eskaera horietan 1836. urtean Tolosako
notarioa zen Miguel Florencio Arrietaren aurrean, lur-sailen
usufruktua salduz gauzatu ziren eskrituren kopiak eskatzen dira.
1882ko irailaren 21ean jasotzen da erantzuna. Datak
badu bere garrantzia, izan ere lau herritarrek urte bereko
azaroaren 20an aurkeztu zuten helegitea udaletxean herri-lur horien berreskurapena eskatuz. Pentsa liteke beraz,
Altzoko Udala aurrez ari zela gaia jorratzen. Ideia hau indar-

beharko dela eta lehen erabiltzen zuten herritarrek dutela horretarako eskumena. 2.-Eskuratutako lur zati horiek
ezingo direla hesitu edo itxi. 3.-Herritar orok eskubidea
duela lur zati horietako otea jotzeko eta aprobetxatzeko. 4.Eskriturak egiterakoan sortzen ziren gastuak erosleengan
joan behar dutela.
Eta baldintza horiek kontuan harturik, preziorik onena eskaintzen duenari ematen zaizkio herri lurren hainbat zati.
Eskritura horietan agertzen da ezingo dizkietela beste bati
saldu udalarengatik eskuratu duten usufruktua edo lurren
aprobetxamendua.

Eta zer gertatu zen saldu eta 46 urte
geroago?

tuko luke helegitea aurkeztu zuten lau herritarretik bi, udaleko erregidore zirela jakiteak. Kontua da Altzoko Udalaren
eskaeraren erantzuna Alegiako notario zen Florencio Sarasolak bideratu zuela, esan bezala, 1882ko irailaren 21ean.
“Escritura de cesión en usufructo de varios terrenos”
izenburupean, Florencio Sarasolak baieztatzen du ikusi
eta ezagutu dituela 1936. urtean Miguel Francisco Arrietaren aurrean, orduko Alegia eta Tolosako notarioa, Altzoko
alkatea zen Manuel Erausquinekin batera, lurrak erosteko
asmoz agertzen ziren herritarrekin osatutako eskritura. Aipatzen da Altzoko Udalak konpultsatzea eskatzen dituen
eskritura horiek, 1etik 5era doazen folioetan agertzen direla. Salmentaren arrazoiak ere agertzen dira bertan. Ez da
arrazoi berririk agertzen, lehenago aipatu direnak berresten
baitira. Agertzen da udala ez dagoela baimenduta herri-lurrak saltzeko eta, baimena lortzeak luze joko
lukeelako, lur horien usufruktua edo aprobetxamendua bideratu nahi duela. Diru kantitate
batzuk ere agertzen dira, adibidez herritar batek
228 erreal eta 28 marabedi ordaindu zituen lur
horien usufruktuarengatik.
Argibide moduan hemen moneta ezberdinen
arteko baliokidetasuna

Altzoko herri-lur eta herri-basoen erabilpena edo aprobetxamendua usufruktuan saldu eta 46 urtera, 1882. urtean
hain zuzen, Altzoko Udalak espediente bat jarri zuen abian
1835. eta 1836. urtean saldutako lurrak berreskuratzeko.
Espedientearen abiapuntua 1882ko azaroaren 20an lau
herritarrek aurkeztu zuten helegitea izan zen. Miguel Jose
Luloaga, Antonio Labayen, Juan Ignacio Garmendia eta
Miguel Maria Eleicegi izan ziren helegitearen bidez Altzoko
udalari eskatu ziotenak bertan behera utz zezala 46 urte
lehenago hartutako erabakia. Lau herritar hauek helegitean
aipatzen duten arrazoia zera da: herritar guztiek ez zutela
aukerarik izan herri lurrak erosteko.
Helegitea aurkeztu eta lau egun geroago, 1882ko azaroaren 24ean elkartu zen orduko Altzoko Udala. Pertsona
hauek osatzen zuten udala: Joaquin Antonio Luloaga alkateak eta, Miguel Maria Eleicegui, Juan Ignacio Garmendia,
Jose Domingo Lizarribar, Marcos Antonio Celaya eta Jose
Luloaga erregidoreek.
Ohartuko gara helegitea aurkeztu zuten bi pertsona, Juan
Ignacio Garmendia eta Miguel Maria Eleicegui, agertzen direla udaleko erregidore bezala.
Udalak helegitea aztertu zuen eta lehenengo pauso bezala, beraien iritzia eta aholkua jakin nahian, ospe handiko
bi abokatuengana jotzea erabaki zuen. Tolosakoak ziren bi
abokatuak, Juan Bautista Larramendi eta Benito Gorostegi.

34 marabedi= 1 belloi erreala
2 belloi erreal = 1 zilarrezko erreala
4 zilarrezko erreal = 1 pezeta
1 euro = 166 pezeta
Esaten da behin-behineko neurria izango
dela eta udalak egoera ekonomiko hobea duenean berriro lurrak eskuratzeko asmoa duela.
Eskritura horietan agertzen dira herri-lurren
erosleek bete beharreko hainbat baldintza: 1.Lur horietako garoa San Juanetarako moztu
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Berehala, 1882ko abenduaren 1an igortzen dute Tolosako bi abokatuek gaiari buruzko beraien iritzia eta ikuspuntua. Laburbilduz hauxe:
Aztertuta Altzoko Udalak 1835. eta 1836. urtean gauzatutako eskriturak usufruktuan herri-lurren salmenta eta
aprobetxamendua bideratzeko, lehen-lehenik esaten dute
eskritura guzti horietan adierazten dela Altzoko Udalak
ezin zituela lur-sail horiek saldu. Hala ere, gerra karlistak
sortaraziko egoera zailaren aurrean, lur-sail horien aprobetxamendua usufruktuan saldu zela ordaintzeko gai ziren herritarren artean, modu horretan, diru kantitate bat
eskuratzeko ahalmena izango zutelakoan. Aipatzen dute
eskrituretan esaten dela behin-behinekoa zela erabakia
eta egoera ekonomikoa aldatzen zen bitartekoa. Ondoren
esaten dute herritar batzuk kaltetuta atera zirela lur horien
salmentan parte hartzerik izan ez zutelako.
Sei zehaztapen egiten dituzte bi abokatuek. 1.-Herri-lurrak eta herri-basoak herritar guztienak direla, txiro izan
edo aberats izan (Legearen 9. titulua, 28. partida). Lur eta
baso horien erabilpena herritar guztiei dagokiela. 2.-Herri-lur eta basoen zaintza eta kudeaketa Udalaren gain
dagoela. 3.-Udala behartuta dagoela lur horien zaintza eta
erabilpena betidanik izan den moduan gerora ere izan dadin bermatzeko. 4.-Udalak eskumen mugatuak dituela herri
lurren eta herri basoen salmentari dagokionez eta ez dutela
inongo ahalmenik lur horien aprobetxamendua saltzeko,
aurrez ez balu horretarako baimen bereziren bat eskuratu. 5.-Baldintza horietan egindako salmentak baliogabeak,
nuluak direla, beraz erosleek ez dutela inongo eskubiderik
bereganatzen. 6.-Legalki, Altzoko Udalak 1835. eta 1836.
urtean saldutako herri lurren aprobetxamendua “acto legal
de perfecta arbitrariedad” dela. Ondorioz, Altzoko Udala behartuta dagoela salmenta horiek baliogabetzeko eta saldu
zituen lur-sailen berreskurapena bideratzeko. Hori bai, aurrez ordaindutakoa itzuliz erosleei eta baita egin diren hobekuntzak ordainduz. Behin lur-sail horiek berreskuratu eta
gero, herri-lurren aprobetxamendua herritar guztien eskura
utzi behar dela.
Sei egun beranduago, 1882ko abenduaren 7an , elkartu
zen Altzoko Udala. Tolosako bi abokatuen txostena irakurri, behar den denbora hartu eta eztabaidatu beharrekoa
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eztabaidatu eta gero, ondorengo erabakia hartzen du Altzoko Udalak:
1.-Bat egiten du bi abokatuen txostenarekin eta puntu
guztiekiko adostasuna agertzen dute gainera.
2.-Baliogabea eta inongo balorerik gabea dela adierazten
dute bere garaian Altzoko Udalak herri-lurrak saltzeko hartu zuen erabakia.
3.-Onartzea eta kontuan izatea 1835. eta 1836. urtean
herri-lurren aprobetxamenduagatik hainbat herritarrek
ordaindu zuten kantitatea, baita ere egin diren hobekuntzak. Orotara suertatzen den kantitatea Udaleko aurrekontu arruntean edo aurrekontu berezian sartzea aurreikusten
dute.
4.-Ahalik eta azkarren Altzoko Udalak lur-sail horien
jabetza eskuratu behar duela. Horretarako edozein eskribautzaz baliatuko direlarik.
5.-Hartutako erabaki hauen aurka herri-lurren aprobetxamenduaz baliatzen ari den norbait edo norbaitzuk
agertuko balira, ondorengo ekintza bezala kontsideratuak
izango direla Altzoko Udala, Gipuzkoako Aldundia eta Gobernadore Zibilaren partetik: men ez egitea, atentatu edo
desobedientzia.
6.-Herriko Batzordeari helaraztea hartutako erabakia.
7.-Hartutako erabakia herri-lurren eta basoen aprobetxamenduaz baliatu diren herritarrei helaraztea.

Herritarren Batzordearekin bilera

Esan bezala, Altzoko Udalak 1882ko abenduaren 7an hartu zituen aurrez aipatutako erabakiak eta bi aste geroago
elkartu zen Altzoko Udala onartu zuen 6. puntuan aipatzen den Herritarren Batzordearekin. Ondorengo pertsonak
elkartu ziren: Udalaren aldetik, Joaquin Antonio Luloaga
alkatea eta Miguel Maria Eleicegui, Juan Ignacio Garmendia, Jose Domingo Lizarribar, Marcos Antonio Celaya eta
Jose Luloaga erregidoreak.
Herritarren Batzordearen aldetik: Marcos Antonio Luloaga, Juan Bautista Jauregui, Bartolome Aguirrezabala, Francisco Antonio Galarraga, Juan Ramon Urcola eta Francisco
Maria Ormazabal.
Bileran, Altzoko Udalak abenduaren 7an hartutako erabakien berri eman zen. Eztabaida luzea izan zen, batzuk Al-

tzoko Udalak hartutako erabakiaren alde mintzo ziren. Beste batzuk adierazten zuten Udalak ez zeukala behar adina
baliabide eta diru aurrez saldutako lur sailak berreskuratzeko. Ikusita adostasunik ez zegoela bertan elkartuta zeudenen artean, bozketa bat egin zen. Gauza harrigarriak gertatu ziren bozketa horretan. Ikus ditzagun.
Bozketa horretan Alkateak, Joaquin Antonio Luloaga, eta
Miguel Maria Eleicegui, Juan Ignacio Garmendia eta Jose
Luloaga erregidoreek Altzoko Udalak hartutako erabakiaren alde bozkatu zuten. Baita ere alde bozkatu zuten Herritarren Batzordeko Juan Ramon Urcola eta Marcos Antonio
Luloagak.
Altzoko Udalak hartutako erabakiaren aurka bozkatu zuten Jose Domingo Lizarribar eta Marcos Antonio Celaya
udaleko erregidoreek. Azken honek 7 lur-zati erosi zituela ohartuko gara zerrenda begiratzean. Hauez gain aurka
bozkatu zuten Herritarren Batzordeko Francisco Maria Ormazabalek, Juan Bautista Jaureguik, Bartolome Aguirrezabalak eta Francisco Antonio Galarragak.
Bozketa horretan aldekoen eta aurkakoen kopurua seinakoa izanik, berriro errepikatu zen bozketa eta bigarren
bozketan emaitza bera izan zen. Egoera honetan, alkateak,
legeak ematen zion eskumena erabili zuen eta berdinketa
hautsi zuen Altzoko Udalak abenduaren 7an hartutako erabakiaren alde jarriz.
Afera honetan hurrengo urratsak lau hilabete beranduago gertatu ziren. 1883ko apirilaren 19an Gipuzkoako Gobernadore Zibilaren idatzia jaso zen Altzoko Udalean. Idatzi
horretan Altzoko Udalari adierazten zitzaion kalkula zezala
1835. eta 1836. urtean saldutako lurrak berreskuratzeko
orotara zenbat diru beharko zukeen.
Idatzi honi erantzuteko, Altzoko Udala 1883ko apirilaren
24ean elkartu zen Joaquin Antonio Luloaga alkatea buru
zela. Altzoko Udalak ondorengo erantzuna eman zion Gipuzkoako Gobernadore Zibilari. 1.-Zaila egiten dela modu
zehatzean kalkulatzea saldu ziren herri-lur eta basoen
balioa. Izan ere, lur-zati asko izan baitziren salduak 1835.
eta 1836. urteetan. Hala ere adierazten du Udalaren ustez,
gehienez ere 10.000 pezeta izan litekeela orotara ordaindu beharreko kantitatea. Ez da erraza kalkulatzen orduko
10.000 pezeta gaurko zenbat euro izango liratekeen baina

ziur kantitate handia litzatekeela. 2.-Oso handiak izango
liratekeela herri-lur horiek eskuratzearen onurak, izan ere
herritar guztiek izango luketelako lur horietaz baliatzeko
eskubidea. Horrela nahi duten herritarrek aukera izango
lukete beraien abereak, batez ere ardiak, mendira larrera
ateratzeko.
Idatzi horretan agertzen da Altzoko Udalak ezinbestekoa
ikusten duela herri-lur horiek berreskuratzea, eta horrela ez
balitz egingo herriko baserri bat baino gehiago beraien jarduna eten beharrean aurkituko liratekeela.

Espedientearen amaiera

1883ko uztailaren 05ean beste bilera egiten du Altzoko Udalak. Ikus liteke udala berritu egin zela, Alkatea eta erregidore batzuk berriak baitira. Badirudi bilera oso jendetsua izan
zela. Bertan elkartu ziren Miguel Maria Eleicegui alkatea ,
Joaquin Antonio Luloaga, lehen alkate eta orain erregidore, Juan Ignacio Garmendia, Jose Luloaga, Marcos Antonio
Luloaga eta Manuel Eceiza erregidoreak. Hauekin batera
elkartu ziren bilerara espresuki konbokatutako herritarrak.
Agertzen diren sinadurak kontatuz, 44 pertsona inguru izan
litezke. Nahiz eta ezin ziurtatu, ulertu liteke 1835. eta 1836.
urtean lurrak erositako pertsona guztiak ez zirela joan bilerara. Pentsa liteke, Udalaren erabakiaren aurka zeudenak
ez zirela agertu. Uztailaren 5eko bilera horretan Alkateak,
Altzoko Udalak eman dituen urratsak adierazten dizkie bertaratu diren herritarrei. Hauek, alkateak esandakoa aztertu
ondoren, justua eta egokia dela deritzote udalak harturiko
erabakia, alegia herri lurrak berreskuratzea.
Lehen aipatutakoa berresteko, idatzi horretan agertzen
da baita ere 33 herritarrek aurkako jarrera dutela udalak
hartutako erabakiekiko. Udalaren iritziz beraien interesak
mantentzea eta gordetzea beste interesik ez dute herritar
horiek. Udaleko alkate eta erregidoreez gain, beste 44 herritarren sinadurak ageri dira idatzi horretan.
1884ko apirilaren 8an Gipuzkoako Gobernadore Zibilaren
idatzia jasotzen da Altzoko Udalean. Bertan ontzat ematen ditu Altzoko Udalak 1882ko abenduaren 7an hartutako
erabakiak eta baita ere Altzoko Udalak 1882ko abenduaren
21an Herritarren Batzarrarekin egindakoa eta bertan
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hartutako erabakiak. Aipamena egiten zaio Udalaren
erabakiaren aurka 33 herritarrek aurkezturiko helegiteari.
Gipuzkoako Gobernadore Zibilak helegitea aztertu ondoren, 33 herritarrek aurkezturikoa kontuan ez hartzea erabakitzen du, beraz Udalaren jarrera berresten du.
1884ko maiatzaren 12an Gobernadore Zibilaren beste
idatzi bat jasotzen da. Bertan, Pablo Zubillaga eta beste
hainbat herritarrek Altzoko Udalak herri-lurrak berreskuratzeko erabakiaren aurka aurkezturiko helegiteari erantzuten
zaio. Oraingoan ere ez du kontuan hartzen herritar hauek
aurkezturiko helegitea eta arrazoia ematen dio Udalari.

Eta zer gertatu zen gero?

Honaino iristen da arakatu dugun dokumentazioa. Ez
daukagu ondoren gertatu ziren gertakizunen berririk. Hala
ere galdera garrantzitsuak gelditzen dira airean, agian egunen batean ikertu eta argitzeko.
Lehenengo galdera eta nagusia. Inoiz bete edo gauzatu
al zen Altzoko Udalak hainbat ahalegin eta nekerekin bideratu eta hartu zuen erabakia herri-lurrak berreskuratzeko?
Badirudi inoiz ez zela gauzatu herri-lurrak berreskuratzeko erabakia. Froga bezala erabili litezke gaur egun Altzoko
Udala jabe den lur-sailetan ez direla inondik inora agertzen
saldu ziren lurrak. Honekin batera, zerrendan agertzen diren lur horiek gaur egun ere esku pribatuetan daudela frogatu liteke.
Eta zergatik ez zen gauzatu? Ez daukagu erantzun zehatzik baina zaila egiten da zer gertatu zen ulertzea. Udalaren jarrera, herritarren gehiengoaren jarrera eta garaiko
erakunde nagusien aldeko iritzia izanagatik, ez zen urratsik
eman. Ez dakigu, baina agian Altzoko Udalak ez zuen garai
horretan behar adina baliabide edo diru lur-sailak berreskuratzeko?
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Ikus dezakezuenez saldu ziren herri-lur sailen zerrenda luzea da, zehazki esateko 161 zati saldu ziren. Gehiena erosi zituen pertsonak 7 zati erosi zituen eta pertsona
dezente agertzen dira 6, 5 edo 4 zati erositakoen artean.
Nahiz eta kalkuluak ez izan erabat zehatzak, esan liteke,
gutxi gora behera, 70 pertsonek erosi zituztela herri-lur eta
herri-basoak.
Zerrenda hau osatzerakoan errespetatu dira garaiko
espedientean agertzen diren izen abizenak eta baita ere
lur-sailen izenak, beraz, agertzen diren bezala argitaratu
dira hemen. Bakarren bat agertzen da galdera ikurrarekin,
ezin izan dugulako zehaztasunez ulertu agertzen zena.

Azkenaldian egindako ahaleginak

Orain artean esan dugunez herri-lur eta herri-baso asko
pasa ziren herriarenak izatetik herritar batzuenak bakarrik
izatera. Hala ere, lan honi amaiera emateko bada beste
zerbait azpimarratu nahi duguna. Altzoko Udalak azken 30

urte hauetan hainbat lur edo baso zati berreskuratu ditu eta
modu horretan, herri-lur edo herri-baso bihurtu dira.
Garaiko diru laguntzaz baliatuz, 1990. urtean hasi zen horretan eta gutxi gehiago gaur arte jarraitu du lurrak bereganatzen herriarentzat.
2013ko urtekarian ikus dezakezue esaten ari garenari
buruzko informazio zehatza. Orain aipatu besterik ez ditugu egingo horietako batzuk: Sasian eta Amategi aldean,
Ollaunen, Geizan, Goensoron, Otsabio inguruan...etab. Honi
erantsi behar zaio azken aldian Ipintza aldeko kaolin minak
kaltetutako lurren berreskurapena. Guztira 25 Ha pasatxo
dira. Gehienak lur zati txikiak dira, baina bada bat edo beste
handiagoa denik ere. Bat azpimarratzekotan, Pagoaundi.
Altzomendin, Lizartzarekin muga eginez dagoen pagadi
eder bat. Izen bereko tumulua dago bertan.
Benetan interesgarria deritzogu ekimena eta zergatik ez,
posible den heinean jarraitu eta indartu beharrekoa. Azken
batean, gure ondorengoei utziko diogun altxor preziatua
delakoan baikaude.
Manu Olano Jauregi
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Motzean

Ostatuko jangela zaharraren eraisketa
eta berriaren eraikuntza (2019-01-09)
Bigarren denboraldiko lanak jangela zaharraren eraisketarekin hasi ziren urtarrilean. Taberna eta sukalde berria aurreko
fasean egin ziren. Bigarrenean, berriz, jangela eta komun berriak aurreikusten ziren. Lehen argazkian jangela zaharra
dakusagu terraza gainean duela. Beste argazkia handik bi hilabetera atera zen. Zimenduak jarri eta berria eraikitzen ari
dira langileak.

Altzueta sagardotegian
(2019-03-22)

Urtero lez eta Elordi Elkarteak antolatuta, Hernaniko
Altzueta sagardotegira joan-etorria egin zuen autobusez, hogei eta dozena bateko talde batek. Bertako
janari eta sagardo ederra dastatuz, umore onean
igaro zuten hango egonaldia.

Korrika (21. edizioa)
Apirilaren 4tik 14ra (Gares-Gasteiz) burutu zen Korrikaren 21. edizioa. Apirilaren 7an Korrikaren aldeko giza katea egin zen, apirilaren
13ko atari gisa, lekukoa eskuz esku pasatuz, ilusio eta animo handiz. Bi kilometro lortzea zen helburua, bata udalak erositakoa eta
bestea herritarrek. Apirilaren 13an igaro zen Korrika goizeko 5ak eta
laurdenetan. Arzabaltza inguruan hartu zuten lekukoa eta herritar
ugarik hartu zuten parte.

“VEDI NAPOLI
E POI MUORI”

O

raindik atzo balitz bezala oroitzen naiz Napolira iritsi nintzen egunaz. Zirraraz jota nengoen, urduri, beldur apur batekin, baina batez
ere gogotsu; gogotsu beste herrialde batean
bizitzeko, gogotsu Erasmus zelako esperientzia izugarri
hura bizitzeko, gogotsu jende berria ezagutzeko eta, batez
ere, gogotsu Napoli hiri “beldurgarri” baina, aldi berean, berezi hura ezagutzeko. Egia esan behar badut, ez ninduen
beldurtzen Napolik. Bai, beldur apur bat nuen, baina ez
hiriagatik edo Napoliri buruz entzuten ziren kontuengatik;
azken finean etxetik urrun nindoan, hizkuntza ezezagun bat
zuen lurralde batera, ez nuen etxebizitzarik eta ez nuen inor
ezagutzen nirekin zetorren lagunaz gain. Baina Napoli oso
arriskutsua zelako kontu horrek ez ninduen benetan beldurtzen, eta egiaztatzeko prest nengoen gainera.
2018ko irailaren 3an, gaueko 22:30ak aldera, zapaldu nituen lehen aldiz Napoliko lurrak. Erasmuseko ikasleentzako
elkarte bateko kide batek jaso gintuen aireportuan hurrengo egunetan gure lo-lekua izango zen ostatura eramateko.
Amatxo maitea! Hantxe gure lehen abentura! Hura zen hura
gidatzeko modua! Bakoitzak sudur puntan jarritakoa egi-

ten zuen: han ez zen ez karrilik, ez stopik, ez semafororik
existitzen; han ez zen araurik existitzen. Motoak gora eta
behera, ahal zuten lekutik, klaxona joka etengabe eta, noski,
kaskorik gabe. Laburbilduz, eromena zen hura.
Hurrengo egunak nahiko gorabeheratsuak izan ziren
egia esan. Batez ere bizilekua aurkitzeak larritzen gintuen
eta, pentsa, ehundaka Erasmus ikasle genbiltzan helburu
berarekin hirian eta, etxebizitzen kopurua, hauen egoera
kaxkarra eta alokairuaren prezio garestia kontuan hartuta
hura ez zegoen, ez, erraza! Egunak Napolin gora eta behera pasatzen genituen; lehenengo Italierako klasera, orain
goazen etxe hau ikustera, arratsaldean beste hura… Eta
egiten zuen bero itogarriarekin gainera. Astearen amaierarako, behintzat, aurkitu genuen zetozen 10 hilabeteetan
gure etxetxoa izango zena, Quartieri Spagnoli (Auzo Espainiarra) izenekoan, eta orduantxe hasi zen gure benetako
abentura.
Gure auzoa modu perpendikularrean kokatutako kale estuz osatua dago, bazter guztietan bertako biztanle umilen
denda txiki, jatetxe eta pizzeriak daudelarik. Aldare ugari
ere aurki daitezke kaleetan zehar, benetan deigarria, baita
Maradonari eskainiak ere, bere mural erraldoi bat eta guzti
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dagoelarik. XVI. mendean Napoli Espainiarren menpe egon
zen, eta soldadu espainiarrak bizitzeko eraikia izan zen
auzo hau; horri zor dio, beraz, bere izena. Urte askotan zehar
arriskutsutzat hartua izan da, “Camorra” Napoliko mafiaren auzo gustukoa izan baita, eta gaur egun ere arriskutsu
fama du askoren artean baina, tira, ni ez nator honekin bat.
Honen alboan kokatzen da Via Toledo izeneko kale nagusia
ere, Pedro Alvarez Toledokoa erregeordearen memorian.
Dendaz betetako kale luze eta zabala, jendez gainezka beti.
Hemen aurki zitekeen Galleria Umberto I deritzona ere, eta
kalean behera jarraituz gero Teatro di San Carlo eta Piazza
Plebiscito ikus daitezke. Plaza hau izugarria da, eta bertan
kokatzen da garai bateko Napoliko erregeen jauregia, gaur
egun liburutegia eta bestelako erakusketa batzuk aurkitu
daitezkeelarik. Hemendik behera jarraituz, guztiz atsegina
nuen itsas pasealekua aurkitzen da: itsasoko brisa sentitu
zitekeen, albo batera Vesubio eta urrutira Capri irla ikusten zirelarik, eta jendea arroketan bainatzen. Pasealekuan
bertan Castell dell’Ovo izeneko gaztelua dago, itsasoaren
alboan, eta bertako arroketatik Possilipora begira ilunabarra ikustea nire gauza kutunena bilakatu zela esango nuke.
Napoli hain kaotikoa eta zaratatsua izanagatik ere, hementxe lasaitasuna aurki zitekeen, eta benetan gustukoa nuen.
Napoliko goiko aldean, Vomero deritzon auzoa kokatzen da, aberatsen auzo gisa ezaguna. Bertan dago Castell
Sant’Elmo, Napoli osoaren ikuspegi zoragarria eskaintzen
duena. Hiriko beste gune xarmagarri bat Pignasseca merkatua da, hiriko zaharrena, hau ere auzo espainiarrean. Bertan denetarik aurki daiteke: fruta, barazkiak, arraina, arropa
eta zapatak, fruitu lehorrak, gozokiak, musika zein etxeko
tresneria eta edozein osagarri, oso prezio merkean. Merkatu hau ebakitzen du Napoliko kalerik garrantzitsuenetako
batek, Spaccanapoli deritzonak. Izenak dioen bezala, hiria
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bitan banatzen duen kalea da, iparra eta hegoa hain zuzen
ere. Kale honetan zehar Piazza del Gesu Nuovo, San Domenico Maggiore eta bestelako eraikuntza garrantzitsu batzuk daude, baita turistentzako denda ugari ere. Honekiko
modu paraleloan Via dei Tribunalli izeneko kale garrantzitsua topa dezakegu, amaieran Duomo di Napoli edo katedrala aurkitzen delarik. Kale honen ospea bertako pizzeria
garrantzitsuei dagokie; besteak beste, Sorbillori, munduko
pizzeria hoberenetarikoa izanik. Egunero-egunero sekulako ilarak egon ohi ziren bertan pizza bat jateko! Via dei
Tribunalli eta Spaccanapoli lotzen ditu Via San Gregorio Armenok, hiriko artisauen postuz betea, tamaina guztietako
jaiotzak eta bertan jartzeko osagarriak aurki daitezkeelarik,
baita panderoak eta bestelako eskulanak ere. Guztiz txundigarria da!
Ezin da ahaztu pizzaren sorrera hiri honetan kokatzen
dela, eta askotarikoak dauden arren Pizza Margherita da
tipikoena, tomate eta mozzarella famatuaz osatua, hiriko
txoko guztietan aurki daitekeelarik. Benetan gozoa da, hemengoarekin aldera ezina, eta oso merkea gainera. Ospetsua da, bestalde, Pizza Fritta edo pizza frijitua: pizza erditik
doblatu eta oliotan frijitzen dute. Nik, pertsonalki, ez nuen
oso gogoko, baina banituen lagunak benetan gustukoa zutenak. Probatu beharreko beste jateko bat da izozkia, benetan krematsua eta zaporez betea, baita kafea edota cappuccino famatua ere, eta hauei laguntzeko sfogliatella edo
fiocco di neve gozoak ere.
Campaniako hiri garrantzitsu hau Vesubio sumendiaren
magalean aurkitzen da, zeinaren leherketa baten ostean
Pompeia sugarren menpe geratu zen mendeak atzera.
Amalfiko kosta hemendik gertu kokatzen da, etxe koloretsuz betetako herri aldapatsu txikiz osatua, benetan zoragarria. Capri, Procida eta Ischia irlak ere Napolitik gertu

kokatzen dira. Hau dela eta, Napoli oso hiri turistikoa da, eta
egunero itsas-bidaietako itsasontzi handiez beteta egon
ohi da portua.
Napoli hiri zaharra da, eraikin zahar eta garaiez betea.
Kableak zintzilik ikus daitezke nonahi, eta arropa eraikinetik
eraikinera doazen soketatik zintzilik. Bitxia da bertako biztanleek, batez ere eraikinetako zati gorenetan bizi direnek
panaro deituriko saski bat sokaz lotu eta balkoitik behera
jaisten dutela, inguruko dendariek enkarguak bertan jarri ostean honi tiraka etxera igotzeko, pisu guztia eskaileretatik igo ez dezaten, han igogailua izatea pribilegiatuen
gauza baita. Jendea atzera eta aurrera dabilen kale estuz
betea dago, kaleko artea edonon ikus daitekeelarik, baita
zaborra ere, motoen klaxonak etengabe entzuten dira eta
trafikoa kaotikoa da; batzuetan, egia esan, estres sentsazioa eragiten zidan honek, baina badu bere xarma. Beti
diodanaren gisan, Napoli
kaos ordenatu baten gisan
definituko nuke. Atentzioa
ematen zigun kaleetan zenbat
polizia ikus zitekeen, baita armadako soldaduak ere, baina
gero han ez zen ezer errespetatzen eta inork ez zuen
ezer esaten. Deigarria da su
artifizialak egunero jaurtitzen
dituztela, hiriko puntu ezberdinetan. Diotenaren arabera,
hiru arrazoi egon daitezke honen atzean: familian haur bat
jaio da, familiako kideren bat
kartzelatik irten da edo droga
portura heldu da. Ez dakit hau

kondaira bat den soilik, ala benetan hala izaten den. Dakidana da Napoliko zerua kolorez josia egon ohi dela beti.
Napoliko futbol taldeak golen bat sartzean ere su artifizial
ugari entzun zitezkeen hirian zehar; benetan maite dute
futbola, ultrak ere ezagunak dira, eta Maradonari dioten mirespena harrigarria da, baita Juventusi dioten ikusiezina
ere (Juvemerda deitzen diote).
Hiri txiroa da, eta napolitarrak jatorrak eta umilak dira,
nahiz eta gaztetxoak apur bat lotsagabeak diren. Egia da
guztiz zaratatsuak direla; balkoitik balkoira, kalean punta
batetik bestera oihuak entzun zitezkeen etengabe, baita
prozesioak kaleetan zehar eta festa txikiak edozein unetan
ere. Urteetan zehar “Camorra” delakoaren ondorioz Napolik
izan duen arriskuaren ospeaz desegiten saiatzen dira hiritarrak gaur egun, eta erakusten ez dela diotenaren gisakoa.
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Italieraz haratago, napoletanoa hitz egiten dute eta honek
arazoak sortzen zizkigun batzuetan, italiera baino zailagoa
egiten baitzitzaigun, eta bestalde, hau dela eta, bertako Italiera ere oso itxia da. Benetan bitxia da hitz egitean zenbat
keinu eta imintzio egiten dituzten! Aperitiboaren ordua benetan dute maitea; terraza batean eseri eta spritz deritzon
edaria hartzeko ohitura handia dute, patata eta fruitu lehor
batzuekin batera. Gauetan, lagun taldeak hiriko plaza ezberdinetan bildu eta bertan igarotzen dituzte orduak eta orduak. Beraz, parranda giroa hemengoaren oso desberdina
da, ez baitute ohiturarik tabernetan egoteko. Bestalde, benetan deigarria egin zitzaigun emakumeek jasan beharreko
kale-jazarpena; begirada lizunak, piropoak, autoak geratu
eta eurekin joateko eskaintza baztertu ostean atzetik jarraitzea,... Nabaria da kultura bera hemengoa baino matxistagoa dela oraindik ere, eta genero rolak oso barneratuta dituzte.
Napolin emandako hamar hilabeteek asko ikasteko balio
izan didate, eta pertsona bezala hazteko. Garbi geratu zait
Napoli ez dela entzuten denaren gisakoa; bai, azken finean
hiri bat da, eta lapurretak daude beste leku askotan bezala. Gainera urte askotan mafiak izan duen indarra ezin da
ahaztu, eta gaur egun oraindik ere hor darrai, baina ezin da
alderatu entzuten diren gauzekin. Kultura guztiz ezberdin
bat ezagutzeaz haratago, munduko txoko ezberdinetako
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pertsonekin harremantzeko aukera izan dut, harreman
benetan bereziak eraiki ditut, eta beste hizkuntza batetan
ikasteko gai naizela erakutsi diot neure buruari. Italiako
txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan dut, benetan zoragarriak, baita Europako herrialde ezberdinak bisitatzeko
aukera ere. Pribilegiatu baten gisan bizi izan naizen arren,
ez nuke ezergatik ere aldatuko bizitakoa. Bada esaldi bat
Italia hegoaldeko hiri honetan asko errepikatzen zigutena: “Quando vieni a Napoli piangi due volte... quando arrivi e quando te ne vai” (Napolira zatozenean bi aldiz negar
egingo duzu, iristean eta alde egitean), eta ez zuten arrazoi
faltarik. Napoli kaotikoa izango da, zikina izango da, zaratatsua izango da… baina badu xarma berezi bat, benetan
barru-barruraino iristen zaizuna, bakarra baita, eta ez da
erraza munduan zehar horrelako txoko bereziak aurkitzea. Gaur-gaurkoz, esan dezaket nire bizitzako esperientzia ederrena bizitzeko aukera eskaini didala hiri zoragarri
honek, aske sentiarazi nau, eta betirako nire bihotz ttipian
gordeta geratuko da.
Esaera batek dioen bezala, behin Napoli ikusita lasai hil
omen zaitezke: “Vedi Napoli e poi muori”. Hala ere, garbi
dut lehenago edo beranduago itzuliko naizela. Mila esker,
bihotz-bihotzez, eta laster arte.
Irati Zapirain

GURE
PILOTARIEN
							MARTXA

2

019aren amaieran 38 neska-mutil altzotar ari ziren pilotan. Horietatik 23, 10 mutil eta 13 neska,
eskola kirolaren baitan, eta beste 15, 8 mutil eskuz eta 7 neska palaz, federatu mailan. Lehenak,
Pello Olano, Nagore Murua eta Uxue Olanoren esanetara
dabiltza, eskuz harekin eta palaz hauekin, eta Altzon bertan
egiten dituzte saioak, ohitura den bezala. Bigarrenek berriz,

Intxurre Pilota Eskolan, Beñat Urretabizkaia (eskuz) eta
Jexux Murua (palaz) dituzte laguntzaileak, eta Ikaztegieta
edo Alegiako frontoian aritzen dira, astean bitan.
Urtero bezala, entrenamenduez gain, hainbat txapelketetan parte hartzeko aukera izan dute. Hona hemen horietako
batzuk eta lortutako emaitza esanguratsuenak.

Gipuzkoako Herriartekoan hirugarrenez

2016an hasitako ibilbideari eutsi zitzaion 2019an, eta laugarren urtez jarraian hartu zuen parte Altzoko taldeak Gipuzkoako Herriarteko Eskuzko Txapelketan, eskuz.
Haritz Esteban, Iraitz Lizarribar, Amets Uzkudun, Iker
Zubeldia, Pello Olano, Enaitz Aizpitarte, Aitor Murua eta
Ander Zubeldia izan ziren taldea osatu zutenak. Lehen
kanporaketan aurkari indartsua egokitu zitzaigun, Oñati,
baina lortu zen kanporaketa gainditzea. Iraitz Lizarribar eta
Amets Uzkudunek jokatu zuten kadete mailan; Iker Zubeldia eta Pello Olanok jubeniletan; eta Ander Zubeldiak eta
Enaitz Aizpitarteko nagusietan. Altzon, hiru mailetan irabazi
zuten gure mutilek eta kadete eta jubeniletan bueltakoan.
Azken laurdenetan, Azkoitia egokitu zitzaigun, Txapelketa
hau inork baino gehiagotan irabazi duen herria. Zaila aurreikusten zen, eta halaxe gertatu: joaneko partidetan, Altzon, jubenilek bakarrik lortu zuten irabaztea, baina partida
estuak izan ziren guztiak eta kanporaketari buelta emateko
ilusioarekin joan ginen Azkoitiara. Ezinekoa izan zen: kadeteek partida irabaztear izan zuten, baina ez zuten zori hori
izan; etsipena igarri zitzaien beste bi bikoteei eta galdu egin
zituzten beren partidak.
Lau urtez segidan parte hartzea lortu du Altzok, lorpen
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handia da hori. Gurea bezalako herri txiki batentzat ez
da marka makala atera ahal izatea bera, eta zer esanik ez,
eman den itxura ematea, oso ona eman baita. Aurrera daiteke 2020an ez dela parte hartuko ezin dugu-eta talderik
osatu.

Pilotari federatuak, bidea egiten

Unai Amiano irundarra bikote zuela; Gartzaronen Unai Altuna lagun alegiarrarekin; eta Lizarran Xabier Olano beasaindarrekin; horrez gain, finaleko atarian gelditu zen Donostiako Trinitate plazan eta Elizondon. Aipagarria, Gipuzkoako
Udaberri txapelketako finalaren atarian gelditu zirela Iraitz
Lizarribar eta Amets Uzkudun bera, finalerdietan Egiguren-Labaka azpeitiarren aurka galduta.

Mutilak, eskuz, urte nahikoa emankorra izan zuten 2019
urtea, txapelketa dezentetan lortu baitzuten goi samarrean
ibiltzea, eta baita gi-goian ere zenbaitetan.
Harkaitz Muruak alebin mailako 5 txapel jantzi zituen: 2
buruz buru lau terdian, eta 3 bi-bitara. Buruz buru, Lizarra
eta Josetxo Ezkurra txapelketak irabazi zituen, eta txapeldunorde izan zen Gipuzkoako Berezkoen txapelketan, Eizagirre eibartarraren aurka. Bi-bitara, berriz, Errioxako torneoa
Rekalderekin, Donostiako Trinitatea plazakoa Egoitz Agirre
alegiarrarekin, eta Ataria txapelketa Martin Elola herritararekin, irabazi zituen.

Martin Elolak eta Harkaitz Muruakek beste bi final ere
jokatu zituzten, nahiz bigarren sariarekin konformatu behar
izan: Adunako Transernion eta Gartzaonen. Zerrenda luze
horri, Lizarrako Txapelketan Oier Garaikoetxearekin lortutako txapeldunordetza gehitu zion Harkaitzek.
Amets Uzkuduni, kadete mailan, txapel bat falta izan zitzaion urtea borobiltzeko. Hortxe-hortxe ibili zen frangotan.
Lau final jokatu zituen: Errenteriko Zuloagan eta Abadiñon
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Iker Zubeldiak, jubenil mailan, Zizurko txapela jantzi zuen
4 terdian Peso errioxarrari irabazita, eta Malerrekako txapelketan, modalitate berean, txapeleldunorde izan zen Lesakan Senar ataundarraren aurka galdu ondoren. Frontoi
osoan, Amezketako Joxean Tolosa txapelketako finaleko

atarian gelditu zen.
Iker Zubeldia-Pello Olano bikoteak, jubenil mailako Gipuzkoako Udaberri txapelketa irabazi zuten, eta finaleko
atarian gelditu ziren Mungia eta Añorgako txapelketan.

Uxue Olanok eta Nagore Muruak ere, kadeteak artean, jubenil mailako Gipuzkoako Udaberri saria irabazi zuten, paletaz, gomazko pilotarekin. Hurrena, udan, Ataria txapelketako finala jokatu zuen Nagorek, Anne Agirre alegiarra zuen
laguna, baina ez zuten irabazterik izan. Urteari amaiera
bikaina eman zion Nagore Muruak, Gipuzoako Elkartearteko jubenil mailako Txapelketa irabaziz Maddi Iturriotz leaburu-txaramarrarekin; garaipen handia.
Pello Olanok, aipatuez gain, Zaramaga eta Gartzarongo

suko txapela jantzi zuen Julen Alberdi zizurkildarra aurrelari
zuela, hogeita bi urtez azpikoetan; ETB4an ikusi ahal izan
genuen partida hori. Zaramagako txapelketan ere finalera
heldu zen, kategoria berean, Biain oñatiarra lagun zuela
oraingoan, baina txapeldordetzarekin konformatu behar
izan zuen.

Eskola mailakoak, ari eta ekin:

Gipuzkoako Eskolarteko txapelketa da eskola mailakoetan
parte-hartze handiena duena eta denboran gehien luzatzen
dena. Eskuz, benjaminetan eta alebinetan hartu zuten parte
altzotarrek eta, palaz, alebinetan eta infantiletan. Horrezaz
gain inguruko beste txapelketa eta topaketetan ere hartu
zuten parte. Emaitza esanguratsuren batzuk aipatzekotan,
hona bi:
Unax Gorostiaga eta Martin Elola, eskuz, Gipuzkoako eskolarteko alebin mailako finalera iritxi ziren ibilbide luzea
egin ondoren; errenteriarrak izan zituzten aurkari eta ez zuten menderatzerik izan. Urte asko ziren final hau jokatzera
heltzen ez ginela, eta lorpen handitzat hartu genuen txapeldunordetza hau.
Lorea Luluaga eta Ainhoa Ugartemendiak, palaz, Adunako txapelketan alebin mailako finala jokatu zuten. Lortutako txapeldunordetza goraipatu behar da, partida handia
jokatu eta txapeletik tanto batera gelditu baitziren Saizar-Agirrezabala berastegiarren aurka.

txapelketetako finalerdietara iritsi zen, Etxeberria ataundarrareki lehenengoan eta Otaño bidania-goiaztarrarekin bigarrenean.
Enaitz Aizpitartek Lezamako LX. Txapelketa entzute-_
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Frontoi zaharreko XXIII. Txapelketa, udan

Altzo Muinoko elizatzeko frontoi zaharra uztaileko arratsalde gehientsuenetako topalekua bihurtu zaigu hogeita
hirugarrenez; polita da Frontoi Zaharraren bueltak hartzen
duen itxura. Lau urteko hutsartea eta gero, lortu zen hamalau urtez goiko nesken mailakoa antolatzea ere. Eskuz
jokazen da, eta 44 pilotarik hartu zuten parte osotara: 8
neska-mutil, txikitan (6-8 urtekoak), 12 neska-mutil gaztetxoetan (9-13 urte), eta 10 neska eta 12 mutil hamalau urtez goikoetan. Beti bezala, festetan jokatu ziren finalak, San
Inazio bezperan: txikietan, Manex Luluagak eta Ibai Goitiak
eraman zuten sari nagusia Gailur Elduaien eta Martin Artsuagari 16-7 irabazita; gaztetxoetan, Olaia Agirre eta Harkaitz Murua izan ziren garaileak, Saioa Goitia eta Unax Gorostiaga 18-7 mendean hartuta. Helduetan, Haritz Esteban
eta Mikel Goitia -22 eta 21 irabazi zieten Ander Zubeldia
eta Pello Olanori- eta Ainhoa Uzkudun eta Ane Urrestarazu
-22 eta16 irabazi zieten Izaro Olano eta Ane Ugartemendiari- izan ziren txapeldunak. Jende izugarri bildu zen partidak
ikustera eta pilota giro dotorea izan genuen, urtero bezala.
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XVIII. Gabonetako topaketak abenduan

Azken hamazortzi urteotan egin den bezala, Topaketa honekin eman zitzaion amaiera urteari, pilotari dagokionez.
Inguruko herrietako pilotari kimu eta gaztetxoak elkartzea
eta pilotazaletasunaren pizgarria izatea du helburu topaketa honek. Altzo, Alegia, Amezketa, Abaltzisketa, Ikaztegieta,
Orendain, Baliarrain eta Bedaioko 6 urtetik 16ra bitartekoak
neska-mutilek har dezakete parte, eta eskuz jokatzen da;
bertan ziren pilotan dabiltzan adin tarte horietako ia altzotar guztiak. Emaitzei dagokienez, sei finaletatik lautan
izan genituen altzotarrak: benjaminetan, Gailur Elduaien finala irabaztetik tanto bakarrera gelditu zen Eneko Galartza
amezketarra bikote zuela; alebinetan, Ibai Goitika eta Martin Elolak irabazi zuten; infantiletan, Harkaitz Muruak irabazi egin zuen Egoi Agirrezabala alegiarrarekin bikote eginez;
eta neska kadetetan, Ainhoa Ugartemendiak irabazi egin
zuen, Anne Agirre alegiarra zuen bikotea, Araitz Astrain altzotarra eta Aisha Etxeberria amezketarraren aurka.
Jexux Murua

O

Otsabioko leizezuloak

tsabio eta bere inguruak goitik behera ezaguntzen ditugula uste dugu, Otsabioko tontorrera buelta bat emate hutsarekin, baina
inork ala ia inork ezagutzen ez dituen sekretuak gordetzen ditu oraindik. Ezaguna da Otsabiok izan
duen garrantzia urteetan zehar eta horren erakusle dira
oraindik bertan aurkitzen diren aztarnak; karobizulo, baso,
txondor plaza, borda nahiz trikuharriak, baina oraingoan lurrazaleko kontuak alde batera utziz lurrazpira sartuko gara.
Otsabioko kordala karstikoa dela kontutan izanik, lur azpian zulo handiak dituela jakina da eta hauek urez beteak
egon daitezke. Kontutan hartzekoa da Insalus ura Otsabioko manatialetik jaiotzen dela. Harkaitz karstikoz osatutako guneek leizeak izaten dituzte gehienetan eta Otsabio
ez da salbuespena. Gauzak horrela, Otsabioko kordaleko
leizerik esanguratsuenak ikusteko aukera ematen duen ibilbildea erakutsiko dugu, orain urtebete Unai Altuna, Amets
Uzkudun eta hirurok lehen aldiz osatu genuena.

Ibilbidea

Arrimaga izango da ibilbidearen abiapuntua; bertatik Otsabio aldera abiatuko gara eta lehen aldapa igotakoan es-

kubitara hartuko dugu, Askata alderantz. Askata pasa eta
aurrereaxeago ezkerrean dagoen pista bati helduko diogu,
hau jarraituz Otsabio eta Arteainen artean dagoen sendara iritsiko gara. Arteain aldera joango gara eta lehen leizea
ikusteko parada izango dugu bertan, Antzupelardi. Arteaindik aurrera segiko dugu egungo GR11-ari jarraituaz, harrobiaren gainetik pasatzen den bidetik. Harrobiaren bukaera
aldean bi bidetan bereizten den bidegurutzera iritsiko gara,
bertan Legasako bidea alde batera utziz ezkerreko bidetik
jarraituko dugu eta kilometro baten buruan Sasiolara iritsiko gara. Sasiolara iritsita, Ilarratsura jeisten den pistara
joko dugu (Lizartza aldera), baina ez gara asko jetsiko, hirugarren bihurgune handian pistatik aterako baikara Otsabio
alderantz doan senda bati jarraituz, horrela pinudia utzi eta
pagolizar baso eder batera sartuko gara. Sendaren ondoan,
goikaldean, kokatzen dira bi leizezulorik ikusgarrienak; Leizegazto 1 eta Leizegazto 2, elkarrengandik 30 metrotara.
Puntu honetan dator ibilbidearen gunerik gogorrena; behin
leizeak ikusita berriro Sasiolako lepora igo behar dugu eta
horretarako malda handi bat igotzea ezinbestekoa da, senda eta pistarik ez duena (etorritako bidetik bueltatzea ere
posible da, Ilarratsuko pistatik, luzeagoa baina suabeagoa
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izango da). Sasiolara iritsitakoan GR11 zaharrari helduko
diogu eta gainez gain bueltatuko gara. Sasiolatik Pagoaundira jarraituko dugu eta bertan Pagoaundiko tumuloa ikusteko aukera izango da. Tumuloa atzean utzita lepotik barrena jarraituko dugu ibilbideko gunerik altuenera iritsi arte,
Laparmendira. Bertan egonalditxo bat egin ostean ehiza
postuen albotik gure bidea jarraituko dugu Austokietako lepora iritsiz; bertan desbio txiki bat hartuko dugu Lizartzatik
igotzen den pista alderantz, baina ez da asko jetsi beharrik
izango. Zabalgune batera iritsiko gara eta bertan izango
dugu ibilbideko laugarren eta azken leizea ikusteko aukera,
Otsabio1. Bertatik Otsabioranzko norabidea segiz Austokietako gainera zuzenduko gara eta handik Otsabioko tontorrerainoko ibilbidea egingo dugu. Tontorretik behera jetsi
eta abiatutako puntuan bukatuko dugu ibilaldia.

esanda, ehiza postuak leizearen ondoan kokatuta daudela.
Honen ondorioz, ahoa zakarrontzi gisara erabilia izan da
urteetan zehar eta kartutxo hutsak aurki litezke leize barruan.

Antzupelardi

Koordenada UTM: X 576450, Y 4771690. Otsabio inguruak
ezagutzen dituen gehiengo batek ezagutuko du Antzupelardi. Lau leizeetatik Altzon kokatzen den bakarra da, beste
hirurak Lizartzako lurretan baitaude Altzoko mugatik oso
gertu egonagatik. 2,5m diametroko aho zirkularra eta -30m
desnibela ditu eta behera joan ahala zuloa estutu egiten da,
punturik bajuenean piska bat zabaltzen delarik.

Leizegazto1

Koordenadak UTM: X 578560 Y 4769960. Lau leizeetako
esanguratsuena da, bere ahoaren tamainu handi eta ikusgarriagatik. Sasiola azpiko pagadi malkartsutik jeisten den
errekasto bat erotzen da leizearen barrura, irudi eder bat
osatuz. 12m diametroko aho zabal eta luzea du, zorua
-20m-tara dagoela dirudi 8-5m-ko diametroa duelarik, baina han beste zulo estu batek -27m-tako leize batera garamatza. Zulo horretatik barrena pasatzen dira errekastoko
urak eta Leizegazto 2-k duen putzu handiarekin lotzen dira
bertan.

Otsabio1

Koordenada UTM: X 577530 Y 4771450. Lizartzatik igotzen den pistaren ondoan dago, pagadi batean, eta horren
ondorioz bere 2m-ko ahoaren zati bat orbelez estalia egon
ohi da. Leize honek, aurrekoak ez bezala areto zabal bat
dauka, eta bertara tunel malkartsu batetik irist daiteke. Aretoak 30m-ko zabalera eta 60m-ko luzeera dauzka. Altuerari dagokionez -15m-ko desnibelera iristen da eta ez da ur
korronterik eratzen bere barruan. Aipatzekoa da leize hau
ehiza postuen lerroen ondoan kokatua dagoela edo ,hobeto
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Leizegazto2

Koordenatuak UTM. X 578590 Y 4769960. Leizegazto
1-etik 30m eskasetara dago. Tamainari dagokionez
txapeldun eztabaidaezina dela esan dezakegu. Beste
leizearen gisara, errekasto bateko urak erortzen dira
8m zabalera eta 4m altuera duen ahora. Atal ezberdinez osatutako leizea da; tartean 62m-tako zulo bertikala. Honez gain, harri soltezko malkarrak, eta kanoiak
dira nagusi. Galeriaren punturik baxuena -158m-tan
dago eta bertan putzu handi bat eratzen da lurretik filtratutako urek eta errekastoko urek osatua, zeinak Insalusera bideratuak dauden. Faunaren alorrean ere oso
aberatsa dela esatea ez da erokeria bat; horren adibide
da Neovisium Navaricum espeziea, lehen aldiz Gorritiko Malkorraundin eta Otsabioko Leizegazton aurkitua.
Mendia ez da ikusten duguna bakarrik, lurrazala bezain aberatsa izan daiteke lurrazpia. Ez ahaztu mendi
ibilaldiak ez direla tontor batera mugatzen, gutxien espero dugun lekuan aurki ditzakegula ezustekoak, baina horretarako ibili eta ezagutu egin beharra dago. Ez
dago besterik!
Pello Olano

Denbora: 4h lasai joanda
Zailtasuna: Ertaina
Distantzia: 14,60km
Desnibela: 979m
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МАКЕДОНИЈА
(Mazedonia)

H

ainbeste entzuten den Erasmus esperientzia
bizitzeko ilusioz beterik nengoen eta erizaintza ikasten dudanez herrialde desberdin batean ospitaleko praktikak egiteko aukera ez
nuen galdu nahi. Behin ere pentsatuko ez nuen herrialde
batera joatea egokitu zitzaidan, Ipar Mazedoniara. Beste
batzuentzat, Antzinako Errepublika Jugoslaviarreko Mazedoniara, edo tira, besterik gabe, Mazedoniara, hainbeste
gatazka zituzten izenarekin, non oraindik ere ez nengoen
guztiz ziur zer izena zuen herrialdeak hara iristean.
Herrialde honi buruz, ezer gutxi nekien, Balkanetako herrialde txiki bat zela, askoz gehiago ez. Alde batetik, beldur
pixka bat ematen zidala onartu beharra daukat, herrialde
desberdina, hizkuntza ere ezezaguna (mazedoniera), baita
alfabetoa ere (zirilikoa, errusiarraren berdina). Beste aldetik ordea, ezjakintasunak gogo gehiago izatera bultzatzen
ninduen.
Mazedoniara joateko eguna iritsi zen, eta baita lehen anekdota ere. Mazedoniara joateko hegaldia ez zenez zuzena,
Erroman eskala egin behar genuen. Gure hegaldirako ordubete falta zela, aireportua hustuarazi zuten, jendea garrasika zebilen alde batetik bestera, gu ere aztoratu ginen
eta ez genuen ezer ulertzen. Arrazoia, eraikuntzako langile
batzuk bigarren gerra mundialeko lehergailu bat bilatu zutela izan zen. Bai, hainbeste urteren ostean, egun horretan
aurkitu zuten! Hortaz, beste lau ordu gehiago itxaron ondoren gauean berandu iritsi ginen Mazedoniara. Gure hiria
Štip (Штип) zen. Hau, Mazedoniako ekialdeko hiri txiki bat
da, 50.000 biztanle inguru dituena. Han, dagoeneko etxea
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bageneukan, eta bertan, hurrengo hilabeteetan gure pisukideak izango zirenak zain genituen ongi etorri goxoa egiteko
prest. Hauek dagoeneko irailetik zeuden hirian, eta hortaz,
asko lagundu ziguten.

Lehen egunak biziak izan ziren. Hiria ezagutzeko gogoa
geneukan eta horrekin batera bertako bizimodua, jendea,
gastronomia, kultura… Mazedonia, betiko Europako herrial-

deekin konparatuz desberdina da, Balkanetako herrialdea
baita, eta bertakoak eslaviarrak dira. Hala ere, kultura aniztasuna ikusi zitekeen, adibidez, nahiz eta hizkuntza ofiziala
mazedoniera izan albaniera, turkiera, bosniera, errumaniera
eta serbiera ere hitz egiten dira. Lehen aipatu dudan bezala,
ospitalera joan nintzen praktiketara eta behin esperientzia
arraroa bizi izan nuen hizkuntzekin. Pediatriako unitatean
nengoen erizaintzako beste ikasle mazedoniarrekin, horrez
gain beste medikuntzako ikasle batzuk ere bertan zeuden
eta azkenik ospitaleko langileak. Haurrei errebisioa egiten
zitzaien eta kasu honetan ere denok batera gelara sartu ginen (10 pertsona gutxi gorabehera). Haurrak 4 urte zituen
eta albanieraz hitz egiten zuen, zaintzaile berria zeukan eta
honek turkieraz bakarrik zekien, eta ospitaleko langile zein
ikasleek berriz mazedonieraz. Zorionez, ikasle batek familia turkiarra zuenez bazekien bertako hizkuntza, eta beraz
itzultzaile gisa aritu zen. Eta azkenik noski, ni falta nintzen,
ezertxo ere ulertu gabe! Euskaraz ez, baina eskerrak ingelesez eta gazteleraz bazekiten, bestela alferrik nengoan han!
Bertako jendeari dagokionez, atseginak eta etxekoiak ziren, eta beti edozein laguntza emateko prest zeuden. Hasieran ez zeuden ohituta hirian kanpotarrak izateaz, haien
begiradak harriduraz beterik zeuden eta ez zuten ulertzen
nolatan geunden han, Mazedonia bezalako herrialde txiro batean. Hiri txikia zenez, jende guztiak elkar ezagutzen
zuen eta gurekin ere berdina gertatu zen, gu haientzat
“spanski” ginen, frantsesak “frantsuski” eta italiarrak berriz “italianski”. Hizkuntza arrotza izanda ere nahiko erraz
moldatu ginela esan daiteke, beharrezko hitzak segituan
irakatsi baitzizkiguten, baita zenbakiak ere, hauek egunero
joaten ginen dendako saltzaileak irakatsi zizkigun. Alfabetoarena berriz, hasieran intseguritatea ematen zidan arren,
astebetean ikasi genuela esango nuke, letra batzuk aldatu
eta kitto!
Gastronomia aldetik, nahiz eta Euskal Herrian baino hobeto leku gutxietan jan daitekeen, Mazedonia ez da atzean
geratzen! Ohiko jakirik ezagunenetakoak hauexek dira: Burek-a ogitarteko moduko bat, Ajvar-a, piperren nahasketa
bat, eta azkenik, eta goxoena nire ustez, Pastramajlija, pizzaren modukoa, Štip-eko espezialitatea! Mazedonia guztitik gure hirira etortzen zen jendea bereziki Pastramajlija
jatera. Hala ere, Balkanetako herrialde gehienek aurretik
bakar bat osatzen zutenez, kultura gastronomikoa oso antzekoa dute.

Dena ez da polita ordea, egoera sozioekonomiko eskasean baitago. Bertan familia asko eta asko 200-300 € ingururekin ateratzen ziren aurrera hilabetean, eta nahiz eta
bizimodua hemengoa baino askoz ere merkeagoa izan, bizi-kalitatea ez zen horren duina. Haurrak diru eske ere ikus
zitezkeen kalean. Eraikinak, kaleak eta azpiegiturak nahiko
zaharkituta eta hondatuta zeuden.
Nik bereziki ospitaleko egoera ikusteko aukera izan nuen,
eta onartu beharra daukat lehenengo egunean hura ikustean bihotza gelditu zitzaidala une batez. Eskularruen bila
hasi nintzenean, nire aldetik erosi behar nituela eta nahikoa zela egunean eskularru pare bakarra erabiltzea esan
zidaten. Orduan, eskularrurik gabe nengoenez, gel hidroalkoholikoaren bila joan nintzen, behintzat eskuak garbitu
ahal izateko, baina hau ere faltan zegoen. Ezin nuen sinistu! Paziente bezala berriz, ahaztu gela indibiduala izateaz,
ahaztu urgentziazko diagnostiko bat izateaz eta kontuz
noiz gaixotzen zaren, beharrezko medikazio guztia ez baita
egunero iristen ospitalera. Hori bai, Mazedoniara ere jabetza pribatua iritsi da eta ospitale pribatuak, zeinak paradisua ziruditen, eraiki dira. Gutxi ziren ordea hau ordaindu
zezaketenak.

Beste aldetik, pentsamendu eta ideologia desberdinak
ezagutu genituen. Orokorrean, nahiko gizarte matxista dela
esango nuke, eta honekin batera atentzio asko deitu zidana homofobia izan zen, ulertezina egiten zitzaigun homosexualei zieten gorrotoa, batzuk gaixotasuna zela ere esan
ziguten…
Guzti honekin batera, hau da, matxismoa eta homofobia,
bizi-kalitate baxua, kaleak zaindu gabe eta zaharrak, txakurrak kalean abandonatuta eta klase sozial baxueneko haurrak tabakoa erretzen ere ikus zitezkeen… Badirudi, Mazedoniara joatea denboran atzera egitea dela.
Mazedoniaz gain, beste hainbat herrialde ezagutzeko
aukera ere izan nuen jende berria ezagutuz, esperientzia
berriak bizituz… Ez nuke egun bat bera ere aldatuko! Hun
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garia, Eslovakia, Kosovo, Eslovenia, Kroazia, Montenegro,
Albania eta Grezia. Denak oso gertu daude elkarrengandik, eta nahiz eta garraio bidezko komunikazioa ez izan
hoberena erraz moldatu ginen. Herrialde zoragarriak dira,
seguruak eta merkeak. Edonori esango nioke bi aldiz pentsatu gabe hauek bisitatzeko, benetan merezi du!
Mazedonia eta inguruko herrialdeak ez dira egoerarik hoberenean egongo, ez dira diruz aberatsak izango baina eskuzabalak ziren, beti laguntzeko prest, zure arazoa beraien
arazo bihurtzen zen eta aurreiritzirik gabe jokatzen zuten.
Adibide bezala, gure lagunek Albanian bizitutakoa. Hamar
lagun joan ginen bidaian, guztira bi autotan. Hauetako bat,
bide erdian hondatu zen, gaueko hamarretan, erabat iluna
zen bide bakarti batean. Oraindik beste 100 km geratzen
ziren eta hori Albanian hiru-lau orduko bidaia da. Ez geneukan telefonoko konexiorik, zorionez, gertu zegoen hotel batean telefonoa erabiltzen utzi ziguten. Garabiari deitu
genion, eta honek, autoa hurrengo egunerako egongo zela
esan zigun. Beraz, ostatu bila hasi ginen, hamarrentzat
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tokia bilatzea ezinezkoa zen ordea, eta hortaz, bi taldetan
banatu behar izan genuen. Auto hondatuan zihoazenak
garabiaren jabearekin joan ziren ostatu bila, eta besteok
gure bidea jarraitu genuen. Ahaleginak egin zituzten, baina
ez zuten arrakastarik izan. Beraz, erabat etsita zeudenean,
gizonak beraien etxean gaua pasatzeko tokia eskaini zien.
Bertan familia osoa zuen zain, bere bi seme-alaba txikiak,
emaztea eta gurasoak. Afaria eman zieten, umeen oheak
beraientzat prestatu eta ahalik eta goxoen hartu zituzten.
Hurrengo egunean, gosaria ere eman zieten eta dena musu
truk. Ez zuten zentimo bat bera ere onartu. (LAGUNAK)
Beti pentsatzen da bidaia bat egitean urrutira joan behar
dela txoko berriak ezagutzera. Ez dago oso urrutira joan
beharrik hau guztia egiteko, Europako ekialdean, herrialde
Balkanetan, txoko zoragarriak baitaude oraindik ezagutzeko!
Irantzu Zubeldia

Basoz baso,
gailurrez gailur,
oinak lurrean
IÑAKI OLANO ORBEGOZO

Antzuolako 8 miliak proban, 2015ean, estreinatu zenetik, ibilbide azkarra egin du Oskarbiko Iñakik
mendi-laisterketetan. Emaitzak hobetzen aritu da urtetik urtera eta, 2019an, sarri-sarri entzun da
bere izena hemen inguruko lasterketa ugarietako podiumetan, gehienetan txapela buruan duela:
zazpi aldiz igo da goi-goiko eskaila-mailara, binatan geratu da azpiko bietan, eta berarentzat izan
da Goierriko Kopa, bailara horretan jokatzen diren sei proben bataz bestekoaren merezimenduzkoa.
2020ko apirilaren lehen astetan egin dugu elkarrizketa hau. Egoera berezia da, ezustean, etxean
sarrarazi baikaitu guztiok mundu osoan zabaldu den gaitz malapartatu batek, Covid 19ak, eta aurrez
aurre jarri ezinda telefono eta e-mail bitartez egin behar izan dugu hitzaspertua. Maila pertsonalean,
ordea, poz handiak eman dizkio urte hasierak Iñakiri: osasuntsu munduratu berri du Estibalitzek beren bigarren haurra, Aratz; Euskal Herriko mendi-lasterkari selekziora deitu dute; eta hasiera
ikusgarria eman dio ekitaldi berriari. Ingurumaria horretan jarri gara atzera begira, aurreari begirik
kendu gabe.
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H

alako emaitzak lortuta 2019an, jarraitzeko ilusio-kupela nahikoa beterik bazuen, hori goraino bete dio Euskal Herriko selekzioaren deiak.
Egia esan, ez dakit hobeto hasterik izango
zukeen ekitaldi berria, 2020koa, hiru probatan parte hartu
eta hirurak irabazi baititu: Garingo mendi lasterketa, Berastegiko Negu Traila, eta Urretxu-Zumarragako UZ Negu
Traila, selekzioaren kamisetarekin korri egin duen lehenengoa azken hau. Baina etxean egon behar orain, entrenatzera atera ezinik. Halere, telefonoa hartu didanean elkarrizketa lotzeko, betiko irrifar zabalez erantzun didala iruditu zait.
Aratz seme jaio berria besoetan irudikatu dut, Maren alaba
“zein da atte?” galdezka galtza barrenetik tiraka duela. Krisia krisi, azkeneko berri onak lagun, ondo eta pozik daude
denak etxean. Kontu horietaz aritu ondoren heldu diogu
elkarrizketari.
Mendi lasterkari gisara egiten ari haizen bidean atzera
begira jarri behar diagu. Noiz, zergatik, nolatan ... eman
zian korrikako lehietan hasteko “joera”?
Umetatik ibili izandu naiz oso gustura korrika saioetan; eskolan egiten genituen erresistentzia probetan esaterako,
ondo sentitzen nintzen beti. Gerora, artean pelotan jokatzen genuela, 2013an, Behobia Donosti lasterketan parte
hartu genuen kuadrilako apustu bat tarteko. Gogoratuko
zara? Jajaja.
Jexux Murua: Barre!! Ez ziaken barregure handirik eman
niri: bi korrika saio egin eta, benga, goazen Behobia-Donostia egitera! Gero komeriak. Oker ez banagok, bik bukatu
zenuten proba, bakarren bat lau- hankan iritsi huen helmugara, eta izan huen anbulantzian bukatu zuenik ere. Pasadizo hartatik balegokek artikulu polita idaztea zer ez den
egin behar azaltzeko. Oraindik ere ondo gogoan diat hurrengo asteetako zuen “piura”, zazpitik frontisera pilota iritsi
ezinik. Eta ni, han, zuei begira-begira, “zer ari nauk ni alproja
hauekin” nire kasa pentsatzen... Segi ezak!
Bai, beno, je, je... Gero, korrika saio txiki batzuk egiten hasi
nintzen Altzomendi inguruan, nire martxan, askotan igande
goizetan bezperako ajea pasatzeko. 2015ean, ordea, lagun
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bati Zegama Aizkorri maratoiko azken jaitsieran laguntzera joan nintzen eta Andraiztik Zegamarako zatia egin
nuen berarekin. Txundituta geratu nintzen bertako giroarekin. Izugarri gozatu nuen 12 km horietan. Gogoan daukat,
lagunarekin beherantz abiatu eta laister, zapatila galdu
nuela lokatzetan; bilaketan pasa nituen minutu batzuk,
baina aurkitu orduko jantzi eta, eginahal guztian, berriro laguna harrapatzea lortu nuen. Ni ere hura egiteko gai izan
nintekeela noizbait pentsatu nuen orduan.
Lagunarteko apusturen bat ere izan huen tartean,

Otsabiora igo eta jaitsi egindakoa-eta?
Izan ziren batzuk bai, jajaja. Irurako festa batzutan izan zen
zuk diozun hori. Ordu txikitan, badakizu, Altzoko plazatik
Otsabiora igo eta jaitsi ordubetean baietz eta ezetz, teman
hasi ... Azkenean berotu eta egin genuen apustua, larunbata zen eta hurrego larunbatean bertan saiatzeko baldintza
onartu nuen gainera. Elordi Elkarteko iskinako argi postea
ukituta abiatu nintzen, eta 50´51¨ behar izan nituen bueltan bertan pailo egiteko. Donostiako Aste Nagusitik trenean gentozela, bertan lagunek beasaindar bati jokatu eta,
zuzenean, etxeratu gabe, Larraizko langatik Txindokira zein

azkarrago egindako bat ere izan genuen ...
Ixo, ez esan denak! Anaia Aitorrek bizikletari heldu zioan.
Ez al zian inoiz gogorik eman?
Aldian behin kuriositate pittin bat sentitzen nuen, baina oso
gogorra iruditzen zitzaidan anaiak egiten zuena. Ni, orduan,
oso eroso bizi nintzen: pelotan ibili, mendi buelta batzuk
egin, ikasketak, asteburutan parranda batzuk tarteka...
Anaiak askoz bizimodu gogorragoa zeraman, ikasketak eta
entrenamenduak, hortik aurrea ez zeuken denbora askorik.
Sakrifizio handia iruditzen zitzaidan.
Zergatik mendi-lasterketak?
Oso txikia nintzenetik gure etxean asteburutako plana
mendira joatea izaten zen, gehienetan Otsabiora edo Altzomendira, baina tarteka baita Aralar aldera ere. Uda garaian,
berriz, Pirineotara ere egiten genuen bueltaren bat, eta oso
oroitzapen politak dauzkat. Gerora, gaztetan, nire kaxara
joaten hasi nintzen, udazkenean perretxiku biltzera-eta,
askotan. Pixkanaka, mendian korrika ibiltzen hasi nintzen;
lagunarteko apustu txikiren batzuk tarteko, proba batzuk
ere egin nituen, eta nahiko ondo moldatzen nintzala ikusi
nuen. Mendian ibili eta bertan korrika egitea, ariketa fisikoa
egiteko modu perfektoa bihurtu zen niretzat. Errepidean ere
probatu izan nuen, baina oso monotonoa zen niretzat, eta
ordubeteko saioa egitea oso pisutsua egiten zitzaidan.
Zein duk gogoan duan lehenengo laserketa?
2015ean, Antzuolako 8 miliak mendi-lasterketa. Lagun batzuk, bezperan, bertara zihoazela parte hartzera esan zidaten, eta nik ere joatea pentsatu nuen. Korrikako galtza egokirik ez neukan, eta eskiatzeko galtza elastiko lodi batzuk
jantzita azaldu nintzen lagunengana. Algara ederrak egin
zituzten nire kontura, lasterketa aurretik, nere itxura tarteko. Lagunen aurretik iritsi nintzan helmugara galtza potolo
eta guzti.
Noiz hasi hintzen pentsatzen, “serio samar hasi behar
diat”?
2015 eko ekainean Tolosako T3T mendi maratoia antolatu
zuten lehenengo aldiz eta, Antzuolako 8 milak nahiko gustora eginda nengoenez, bertan apuntatzea pentsatu nuen.
Nahikoa ondo bukatzea lortu nuen, lehenengo postuetatik
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oso urrun baina oso pozik. Urte horretan ez nuen lasterketa gehiago egin baina nire martxan tarteka mendira korrika
joaten jarraitu nuen. 2016an, lasterketa gehiagotara joaten
hasi nintzan eta, tartean, Zegama Aizkorri maratoian korri
egiteko aukera izan nuen eta 100 lehenetan sartu nintzen
hurrengo bi urtetarako dortsala irabaziz; izaugarria izan
zen niretzat. Gero, Tolosako T3T lasterketa korritu nuen
eta aurreko urteko denbora asko hobetu nuen. Bi lasterketa
hauek izan ziren serioago entrenatzen hastera bultza nindutenak.
J.M: Ibilbide guztiek dituzte beren mugarriak, bidegurutzeak eta gurutzebideak. Aipatu dizkigu Iñakik mugarri batzuk. Handik hona garrantzia berezia izan duten beste lasterketa eta bizipen batzuk gogorarazi dizkiot segidan.
Tolosako T2Tko errekorra 2018an
Esan dut lehen T3T (3 tontor, 44 km) izan zela kontu honi
serioago heltzen hasteko arrazoietakoa. Bi ibilbide ditu, eta
2018an motza, T2T lasterketa (2 tontor, 27,5.km), egitea
erabaki nuen. Lasterketa honetan parte hartzen nuen lehen
aldia zen. Oso ondo sentitu nintzen hasiera-hasieratik; 6.
kilometrorako bakarrik nindoan lasterketa-buruan, eta oso
indartsu egin nuen hortik aurrerakoa. Bigarren sailkatuari
6 minutuko tartea atera nion eta probako errekorra ezarri
nuen. Oso garrantzitsua izan zen niretzat. Jarraitzeko gogoa ematen duten gauzak dira.
Eta 2019an beste errekor bat, Segura Zerain mendi-lasterketa gogorrean
Denboraldiaren erdian izaten den lasterketa gogorra da
hau. Bi astera Zegama Aizkorri izaten da eta horko parte hartzaile asko elkartzen gara bertan, azken test gisara.
Iaz ere, urtero bezala, izen handiko korrikalariak izan ziren
bertan. EH-ko selekzioko kide Julen Larruzeak, irabazteko
hautagai nagusiak, lehen metroetatik erraz jo zuen aurrera; segituan hasi zitzaizkigun erreferentziak ematen tarte
handia zeramala esanez. Baina, lasterketaren erditik au-
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rrera, tartea txikitzen ari nintzela esaten hasi zitzaizkidan.
Helmugarako 5 kilometroren faltan harrapatu nuen, atzean
uztea lortu nuen gero, eta bakarrik iritsi nintzen zintara, probako errekorra ezarriz. Egundokoa izan zen nirezat! Selekzioan zeuden korrikalarien pare ibil nintekeela sinesteko
balio izan zidan.
Pozak disgustuari paso: Zegama Aizkorrin nahi eta ezinean
Halaxe izan zen. Ustez oso ondo prestatuta eta sentsazio
oso onekin iritsi nintzen 2019ko Zegama Aizorri maratoiko irteerara. Abiatu eta 5 kilometro egiterako, ordea, tripetako arazoekin hasi nintzen. Jan eta edaten nuen guztia
bota egiten nuen. Indartsu sentitzen nintzen, korri egiteko
baldintza onak zeuden gainera, baina banekien maratoia
ezin nuela erritmo hartan egin ezer jan eta edan gabe. Behin Aizkorri gaina harrapatuta, 25. kilometroaren inguruan,
hustuta gelditu nintzen, korri egin ezin nuela. Oinez egin
behar izan nituen handik Zegamako helmugara bitarteko 17 kilometroak. Pasatzen ninduten guztiek animatzen
ninduten berain erritmoan jarraitzera, baina izugarrizko
inpotentzia sentitzen nuen. Banekien familiakoak, lagunak,
ingurukoak... nire zai zeudela Zegaman, eta ezin bertara
iritsi nik nahi bezain azkar! Nire mendi-lasterketa ibilbidean
hartutako disgusturik handiena izan da hau, dudarik gabe.
Eta disgustuak pozari paso berriro. Gora, behera, gora,
erori, altxa … mendi-lasterketan bezala
Zaldibiako mendi-lasterketan parte hartzea erabaki nuen
Zegama Aizkorri hartatik astebetera. Zartako handia hartua
nengoen. Astea tripetatik errekuperatzen pasatu nuen, baina sentsazio onak nituenez, azken unean, lasterketan parte
hartzea pentsatu nuen. Aralar mendilerroan barrena jokatzen den 28 kilometroko lasterketa gogorra da Zaldibiako
hau. Aurreko astekoa gogoan, lehenengo postuetatik urrun
ibili nintzen lehen kilometroetan, baina kilometroak egin
hala konfidantza berreskuratzen hasi nintzen eta, atzetik aurrerako lasterketa eginez, lehenengo postuan iritsi
nintzen helmugara. Sentsazio onak berreskuratu nituen,
tripetako arazoak ahaztu nituen eta aurreko asteko harra
kentzeko balio izan zidan. Inoizko pozik handiena hartu
nuen.
Ez etsitzea, esperientzia, ikasteko jarrera irekia …

Zentzu horretan, oso garrantzitsua izan da niretzat 2019ko
Basajaun Trail Race maratoia. Denboraldiari amaiera
emanez, udazkenean Lizarra inguruan jokatzen den lasterketa da hau; gogorra da oso, 44km eta 2600+ ko malda
pilatuarekin. Lasterketa luzeetan tripetako arazoak izanda,
konfidantza galduta nengoen. Karrera aurreko bi egunetan
frutarik ez jateko gomendatu zidaten hainbat adituk, eta aldaketa batzuk egin nituen nutrizio aldetik gomendioei kasu
eginda. Ez nuen inongo arazorik izan lasterketa guztian eta
hirugarren postuan amaitu nuen 4h eta 6 minutuko denboran. Dani Aguirre kataluinarrarekin egin nuen ibilbide osoa;
esperientzia izugarria duen korrikalaria da hau, Espainiako
onenen artean dabil beti, eta izugarri ikasi nuen berarekin.
Esperientzia aberatsa izan zen oso.
J.M: Aitor anaiaren bizimodua sakrifikatuegia iritzita ez zen
ausartu bizikletari heltzea. Handik urte batzuetara, berriz,
bera da hala dabilena. Hori iruditzen zait niri.
Kirol gogorra aukeratu duk, arnas luzekoa, ze dedikazio
eskatzen dik?
Hasieran dedikazio txikia eskaintzen nion. Baina, geroz eta
aurrerago ibili, orduan eta dedikazio handiagoa eskatzen
ari zait. Lehen 2-3 hilabe prestatzen nintzen maiatza-ekain
aldera forman egoteko, eta hortik aurrera urte guztian
mantenu lana izaten zen, hau da, ondo zetorkidanen eta
gogoa neukenen joaten nintzen entrenatzea. Baina orain,
ia urte guztian nahikoa sasoi puntu onean egoten saihatzen naiz, eta dedikazioa 10 hilabetera luzatzea dakar horrek. Ez dut entrenamendu asko behar berez, sasoi puntu

polita nahikoa azkar hartzen baitut, baina hala ere asteko
egun gehienetan, 7 egunetatik 5etan behintzat, entrenatu
beharra daukat.
Eta familia, lagunak, lana, ... Nola lortzen da dena konpajinatzea?
Bueno, ahal den bezela. Egia da, batzuetan nere buruari
esaten diodala: zer kristo ari haiz!?Normalen lanaldi zatituan egiten dut lan, eta entrenatu behar dudan egunetan
goizean 6:30-7:00ak alderako lanera joan, 11:30-12:00ak
aldera atera, entrenatu, bazkaldu eta berriro 15:00etatik
18:00etara lanean aritzen naiz. Normalean, astean zehar
entrenamendu motzagoak egiten ditut eta luzeagoak asteburuetan: gehienetan, goizean goiz etxetik atera, 7:00ak
aldera, eta 10:00ak alderako bueltatzen naiz, hortik aurrera familiarekin egoteko. Asko laguntzen dit Estik, bikotekideak, eta baita gurasoek ere. Orain arte ume bakarra izan
dugu etxean eta nahikoa ondo moldatu gara. Bigarrena jaio
berria dugu orain eta baditut nire kezkak horren inguruan,
baina, esan dudan bezala, ingurukoengandik oso babestua
sentitzen naiz, eta horrek animatzen nau .
Gustuko tokian, aldaparik ez! ziok esaldiak. Entrenatzeko
tokia bertan daukak behintzat?
Zortea daukat horretan. Altzon bizita, nahikoa mendi badaukat bertatik bertara; entrenatzeko ez daukat kotxea
hartu eta mendi-bila batera eta bestera joan beharrik, eta
horrek denbora aldetik asko laguntzen du. Hala ere, asteburu batzutan tokatzen dira goiz guztia etxetik kanpo pasa
beharreko egunak; esaterako, Zegama-Aizkorri inguratzen
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ari denean Zegamara joan eta bertan entrenamendu batzuk egitea tokatzen da.
Hire ibilbidea ez duk disimuluan pasa eta, urtea bukatzearekin, Euskal Herriko selekzioaren deia jaso duk.
Beste buelta bat kabilari?
Amets baten modukoa zen, oso urruti ikusten nuena, eta
ilusio handia egin dit. Erantzukizunez eta eman zaidan
konfiantza itzultzeko gogoz onartu dut, gogotsu. Baina,
bai, ahalegin handiagoa eskatuko dit horrek: prestakuntza
aldetik ez ezik, kanpoko lasterketetara joatea eta asteburu
guztia bertan pasatzea tokatuko zait orain arte ez bezala,
besterik beste. Hala ere, garbi daukat nere lehentasunak
lana eta familia direla, eta ezinezkoa bihurtzen bazait entrenamenduak eta karrerak horiekin konpajinatzea, albora
utziko dut mendi-lasterketa asuntoa. Garbi azaldu nien hau
selekzioko arduradunei ere.
Ahalegin handia eskatzen dik. Zer itzultzen dik honek
guztiak?
Asko baita ere, ez nintzateke bestela honela ibiliko: sasoian
sentitzea; lagun asko eta oso onak; toki eta mendi mordo
bat ezagutzeko bidea … Mendi buelta bat egiten dudanean,
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guztiz berrituta bueltatzen naiz, laneko kezkak ahaztuta,
burua garbi, eta familiarekin eta lagunekin egoteko gogoz.
Karrerak iristen direnean, familiakoak eta lagunak ere etortzen dira karreretara – Asier Epeldek ere asko laguntzen
dit ibilbideko toki desberdinetan jan-edanekin - eta asko
betetzen nau beraiek nik bezain beste disfrutatzen dutela
ikusteak.
Eta kendu?
Batez ere, gustoko ditudan beste gauzetarako denbora.
Esaterako, oso gustuko dut motorrean ibiltzea edo bertso
txapelketa garaian saioz saio ibiltzea, eta azken urteotan
albora utzi behar izan ditut gauza horiek. Baita lagunekin
gehiago elkartzea ere, sagardotegietara joatea... Hala ere,
saiatzen naiz gutxiagotan bada ere, ohitura on horiek denak ez galtzen.
Gorputza, burua .... Biak dituk garrantzitsuak, baina zein
da hire “fuertea”?
Erresistentziako probetan gorputzak laguntzen didala esango nuke eta toki teknikoetan ere nahiko ondo moldatzen
naiz. Burua ere garrantzitsua da, norbere buruan konfiantza
izatea. Karrera luze hauetan beti izaten dira gora beherak,
une onak eta txarrak, eta une txarretan konfidantza izan
behar duzu, pasako dela eta sentituko zarela ondo berriro.
Momentu txar horietan behera ez egitea da gakoa. Batzuetan ondoko korrikalariak baina okerrago zoazela igartzen
duzu, baina handik 20 minutura alderantziz gerta daitekeela sinetsi behar da.
Luzera ikuste al duk hire burua honetan?
Ez naiz urte askotarako ikusten azken aldiko maila honetan eta Euskal Selekzioarekin lehiatzen; dedikazio dezentea eskatzen dit, gauza asko bazterrera uztea, eta bere
muga dauka horrek: familia, lana, lagunak … Baina, nahiz
eta mailaz jaitsi, mendi karreretan parte hartzen jarraituko

Biografia, gertaera bat,
zorrak eta emaitzak

I

ñaki Olano Orbegozo, 1988ko uztailaren 6an jaio
zen. Ama Loli, alegitarra sortzez, eta aita Juan Karlos altzotarra, Artzaungoa, ditu gurasoak. Bi anaia
dira, Aitor eta bera, bi urteko aldez, egutegiko egun
berean jaioak. Hau kontatzen dut, ikasle berantiarra nintzela, hizkuntzak geureganatu eta ikasteko teoriak ikasi nahian ari nintzela, Noam Chomsky-ren gramatika sortzailea
ulertzeko bidea eman zidalako, beren urtebetetze egunean
Iñakik emandako erantzun genialak. Alegian, emakume
ezagun batek, ospakizunaren jakitun esan izango zien: Felicidades Aitor! Cuantos años has cumplido hoy? Eta, Aitorrek: Seis! Emakumeak, gero, Iñakirengana zuzenduz: Y tú,
Iñaki, precioso? Eta, Iñakik: Laus! Ordutik nengoen zorretan
berarekin.
Izan zitekeen bertsolaria, badu afizioa-eta, baina oinak
lurrean jauzika abilagoa da mutila mihiaz jaurtika baino.
Izan zitekeen pilotaria aitaren arrastoari segi izan balio.
Edo txirrindularia, anaiak erakutsitako bide sufritua aukeratu izan balu. Baina ez, azkenean, amaren pausu bizi eta
arina beretu eta korrika nabarmendu da. Mendi-lasterketetan azken urtetan bildutako meritu-kozkorrekin berdindu
du Behobia-Donostia hartako hankazuloa, eta nik kitatu
dut zorra.

EMAITZA BATZUK
dudala iruditzen zait. Badauzkat, orain arte egin ez ditudan
karrera batzuk begiz jota, Hiru Handiak, G2H, Transvulcania, Canfranc-Canfranc, Chamonix-eko lasterketaren bat...
Lasterketa luzeagoak dira baina askoz erritmo lasaiagoan
egitekoak. Orain intentsitate handiko entrenamenduak
egin behar izaten ditut, ez da mendira atera eta 2-3 ordu
korrika ibiltzea: pultsazioak igo behar dira, etengabe erritmo aldaketak egin goruntz eta beruntz...Eta hori gogorra
da. Orduan, urte gutxi batzuetara, entrenamendu gutxiagorekin eta hainbeste estutu gabe, erritmo lasaiagoan egiteko modukoak diren lasterketetan ikusten dut nire burua.
Goi-mailan lehiatzeko helbururik gabe.
J.M: Luze jo digu elkarrizketak. Honezgero, magalik goxoenean lo egongo da Aratz, eta Marenek aitaren galtzabarrenak askatu eta osatuak izango ditu dozenerdi bat puzzle.
Aurtengo mendi-lasterketa ekitaldia bete-betean sartzera
zihoala harrapatu du osasun krisiak Iñaki, esan dugu hasieran, eta kirolari guztiak bezala etxean ari da sasoi puntuari ahal duen ondoen eutsi nahian, gimnasia ariketa, bizikleta arrabola eta korrikarako zinta. Ez da hor mendiko
haize garbirik, txori-kantu soinurik, gora-beherarik, erritmo
aldaketarik, pausu txarrik, estrapozurik, askatasun sentsaziorik, egunsenti hotzeko hats lurrunik... “Hauxe tokatu
da eta bete beharra dago” esan dit azken ukituak emateko gurutzatutako azken hitzetan, eta “afizioz egiten dudan
gauza da eta mendia hor egongo da gero ere, hau guztia
bukatzen denean” esanez amaitu du, pazientzia plantan,
egonarritsu. Luzaz ikusten du bere burua basoz baso eta
gailurrez gailur, lur samurtuak edota harkaiztuak pausu
arinean igurzten edo sendo zapaltzen, gogor lehiatzen edo
bere martxan, oinak lurrean.
Jexux Murua

2016
• XV Zegama Aizkorri maratoia, 42km, 50., (04:52:29)

2017

• XXV. Loatzoko igoera-jaitsiera, 9,730km, 3. (00:45:32)
• VII. Larraul Hernio Larraul, 15km, 4. (01:16.19)

2018

• II Tolosako T2T, 24,5km, 1. (02:08:20, errekorra)
• III Gabiriko Leharrei, 24km, 1. (02:02:09)
• III Berriozarko Eliminatrail, 7km, 1. (00:30:52)
• I Berastegiko Negu Trail, 16,5km 3. (01:38:15)
• III Segura-Zerain Sanson, 25km, 3. postu (02:13:39)
• XVII Zegama-Aizkorri maratoia, 42km, 47. (04:40:13)

2019

• Goierriko kopa, Txapelduna (Gohierriko 6 lasterketa)
• IX. Larraul Hernio Larraul, 15km, 1. (01:14:52)
• IV Gabirio Leharrei, 24km, 1. (02:01:50)
• IV Segura-Zerain Sanson, 25km, 1. (02:06:20, errekorra)
• Zaldibiko mendi lasterketa, 27km, 1. (02,29:15:)
• Goizuetako Goizutrail, 25km, 1. (02:10:25)
• Etxarri Aranazko Trikutrail, 21km, 1. (01:47:37’)
• Orendaingo Eltxotrail, 21km, 1. (01:32:20)
• Oroel Jaca igoera, 10,7km, 2. (00:59:23)
• Arriarango mendi lasterketa, 23km, 3. (01:52:47)
• Urretxu-Zumarragako UZ trail, 23,4km , 3. (02:06:48)
• Lizarrako Basajaun Trail Race maratoia, 43km, 3.
(04:06:28)

Motzean
Natura soinuen bidez (2019-04-14)
Paseo bat ematera joaten garenean txori kantak entzun ohi
ditugu baina, gutxi batzuenak kenduta, ez dakizkigu identifikatzen edota, ez diegu kasu handirik egiten. Horretarako
antolatu zen ibilaldi bat apirilean, Mikel Olano adituaren gidaritzapean. Belarri zolia eduki behar da txori eta hegazti
bakoitzak egin ditzakeen soinuak entzun eta identifikatzeko.
Txorientzako ipintzen diren egurrezko kaiolei buruz ere jardun
zuen gidariak.

Aimar Murua Antolin saritua,
Matematikako Udaberriko
Lehiaketan (2019-05-06)
Lehiaketa honek hiru fase izan ohi ditu. Lehen proba institutuan bertan egiten da. Horrela egin zuten Alegiako Aralar Institutuan eta sei ikasle izan ziren sailkatuak Leioako
Zientzia eta Teknologia Fakultatera joateko. Joan ziren
hara eta egin zuten proba. Sei ikasle horietatik bi sarituak
izan ziren, Aimar tartean. Hirugarren ekitaldian, berriz, sari
banaketa egiten dute Leioako Aula Magnan.

Tolosaldeko Trikiti Elkartea
(2019-05-07)

Herri ugaritan irakasten da trikitia, baina ikasleek ez dute elkar
ezagutzen. Afizio bera duten gaztetxoen arteko harremanak sustatzea da asmoa -adierazi zuen Maixa Lizarribarrek. Horregatik,
Trikiti Elkartea sortzea bururatu zitzaien. Gerora Hauspotuz deitu
zitzaion Elkarte horri eta Tolosaldeko I. Trikitixa Eguna ospatu zuten Tolosan urriaren 5ean.

Emakumeen Bira (2019-05-23)
Maiatzaren 22tik 25era jokatu zen Iurretan hasi eta Oñatin amaitu zen Emakumeen Bira. Euskal Herrian egiten den UCI World
Tourreko proba bakarra da. Beraz, munduko txirrindulari eta talde onenetakoak ikusi ahal izan ziren. Horietatik bost euskal herritar izan ziren Bira honetan. Bigarren etapa gure herritik igaro
zen. Amaieran honela geratu zen sailkapena: lehenik, Elisa Longo italiarra, Trek-Segafredo taldekoa; bigarren, Amanda Spratt
australiarra, Mitchelton-Scott taldekoa; hirugarren, Soraya Paladin italiarra, Alé Cipollini taldekoa. Zortzigarren geratu zen lehen
euskalduna: Ane Santesteban errenteriarra, WNT-Rotor taldekoa.

ELORDI
ELKARTEA 2019
Elordi Elkarteak 2019an ekitaldi zerrenda oparoa izan zuen, oroitu ditzagun bada horietako
batzuk ondorengo lerroetan.

A

pirilaren 07-ko goizaldean igaro zen Korrika Altzo Azpitik eta Euskara irabazle
duen lasterketa lehiatzeko herriko ekitaldiekin bat egin zuen elkarteak. Hamaiketako goxoa eskaini zitzaien plazan bertaratu zitzaien
herritarrei eta bildutako dirua Korrikari eman zitzaion.

Eguna borobiltzeko, ondoren iluntzean bertan egin
zen bertso afaria. 30 lagun bildu ziren bertan eta barruak ederki bete eta busti ondoren kantuari ekin zioten Oihana Iguaran eta Julio Soto bertsolariek bertako
eta kanpoko gaiak jorratuz.

Altzotarren zapore finak zorrozteko garagardo dastaketa antolatu zuen elkarteak uztailaren 19-an. T.
Garmendia adituak taller teoriko eta praktiko baten bitartez azaldu zizkigun garagardoaren zapore ezberdin
eta ohitura berriak. Ordu ezkeroztik lupulu gabekorik
ez omen da edaten herrian!

Olentzerotan jakinminez egitarauaren barnean ohitura bihurtu da Talo-jana egitean Elordi Elkartean eta
2019-ko abenduaren 21ean ere horrelaxe izan zen,
bertaratu ziren 60 lagunek gustora barneratu zituzten
prestatutako janak. Eskertzekoa da urterik urte sukalde lanetan aritzen diren bolondresen jarrera, jarraitu
horrela!

Irailaren 28-ko arratsalde beroari aurre eginez, mus
eta punttu txapelketan egi-gezur batzuk esatera ausartu ziren hainbat herritar. Sarituen argazki honetan
ikus dezakegu generazio berriak nola trebatu zituzten
oraindik goi maillan dauden karta jokalariek.
Elordi Elkartea

/43

Paperezko
tenpluan,
sarrera
musu-truk
Jimbaran hondartzako sarrera.

B

izilaguna erratza pasatzen entzun nuen goizean
goiz, goxoa zen zarata, banbuzko makilatxoak
banan-banan zatitu, lixatu, markatu, eta honen
bueltan helduleku moduan okre koloreko haria leun bildu izana ez zen alferrikako lana. Egun horretan,
gehienetan bezala, ez zion iratzargailuari bere lana egiteko
astirik eman eta ohetik altxa eta etxe ondoko ur lasterrera begiak biratzearekin batera ofrenden intsentsuari zerion
usain gozoak liluratu ninduen.
Egun horretarako nuen egitekoaren irrika bikoiztu zitzaidan bat-batean. Lotus lorearen iturrira joan nintzen, hori
erabiltzen genuen aurpegia garbitzeko, tarteka, ur gardenera iristeko lore mordoa alboratu behar baziren ere. Soina
estaltzen zidaten tela pare bat jantzi eta oraindik ere egun
bat gehiagoz matxuratu gabe iraungo zuela zirudien motoan joan nintzen hainbesteko zirrara sortzen zidan tenplu
sakratura.
Indonesiak dituen 17.000 isletatik erlijio Hinduista praktikatzen duen isla bakarra da Bali isla, beste guztiak batuta,
musulman kopuru gehien dituen herrialdea da munduan.
Horrek egiten du isla hain berezi, eta ez pentsa; beraiek ere
hori diote. Harro daude astean gutxienez egun osorako zeremonia Hinduista batean parte hartzeaz, eta horretarako
ere lana alboratzeaz.
Datu xume hauek buruan bueltaka nituela iritsi nintzen zorte pixka batekin sartzen utziko zidatela esandako
tenplura. Oin hutsik jarri nintzen, eta Baliko etxeen tamaina
hirukoizten zuen zirrikitudun ate zoragarri batek banatzen
zituen tenpluaren atarian ni, eta barruko bakea. Zortea esan
dut, baina banekien oraingoan ez zela zorte kontua eta tratua betetzen bazuen barruan izango nintzela. Dena prest
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nuen, berak esan bezala nire koadernoko orri zatitxo bat
moztu, eta “Bhinneka Tunggal Ika”, “dibertsitateak batzen
gaitu” herrialdearen lemapean sartzea otu zitzaidan lehen
aldi baterako aukerarik onena. Baldintza hori zen, irrika grina azaldu behar nuen, beste guztia bere kontu. Berehala
antzeman zuen berak emandako tinta gorridun lumaz idatzita zegoela, eta tratuak zioen modura, tinta amaitu arte
ontzat emango zuen lemapean joan ahalko nintzen bertara. Begietara begiratu, irribarre egin eta ateak zabaldu zizkidan.
Bali irlan 365 egunetik 312 egunetan zeremoniak egiten
dituzte, plazentaren ehorzketa eta haurraren jaiotza, haurrak lehen aldiz lurra ukitzea… eta auskalo nik ere ez dakizkidan zenbat milaka gauza. Prestaketa guztian zama handie-

Goizero etxe atarian eta tenpluetan jartzen dituzten ofrendak.
na emakumeentzat da. Azkenean, beraiek dira apaingarria,
janaria eta erritualak prestatzen denbora gehien pasatzen
dutenak. Eskolara iristera noa, eta ziur emakumeek beranduraino lanean egon direla esango didatela. Eta saiatuko
gara denon artean indarra ateratzen. Gaurkoan ikasleekin
hondartzan batuko baikara itsasoak dakarren plastikoa
biltzeko, eta ekintza honek beti ere grina berezi bat sortzen
du.
Irribarre jostagarridun ikasle bat albora etorri zait zerbait
esan nahian. Orain denbora asko ez, ur ertzean plastikoaz
kateatuta igeri egin ezinean ikusi zuen dortokak alda arazi
ziola pentsamendua. Orain berari ere kezkatzen diola aldaketa klimatikoak, eta eskolatik egiten genuen irteerarik
gustukoena zela berarentzat. Berriketan genbiltzala, plastikoz poltsa mordoa bete genuela ohartu ginen. Eta niri
behintzat, bata bestearekin nahasten ziren ilunabarraren
kolore; hori, laranja, gorri eta moreak momentuaz gozatzeko unea zela transmititzen zidaten. Himnotikoa benetan. Ikasleak banaka etxera zihoazen bitartean, beraientzat
hain ohikoa zen ilunabarraren magiaz gozatzen hasi ginen.
Krustazeoak gauez bizi direnaren baieztapena geure begiekin egin genuen, izan ere, denetarikoak ikusi genituen.
Ohiko karramarro gorriak, kontxa gabeak, hanka finak izan
arren itsas ertzean markak uzten dituztenak eta baita gerturatu eta berehala burua hondar azpira sartzen dituztenak
ere.
Konturatzen zarenerako gaua heltzen den moduko egunek hartzen zuten tartea gehienetan Balin. Eta hurrengo
egunean pentsatzen, irrikan sartzen ginen ohera. Horretan
bai, inozentzian bagenuen gure ikasleen antza.
Oraindik ere kea zerion kafeari bi eskuekin heltzen niola, eta izterren artean laugarren aldiz tenpluko berriketak
entzuteko orri zatia eta tinta gorridun luma prest nituela,
bat batean otu zitzaidan hurrengoan sartu ahal izateko
benetan asebetetzen ninduen esaldia. Baldar xamar kafea
lurrean utzi, ohe ondoko mahaitxora jo eta tintari so nengoela, laugarren honetaz gain, beste hainbestetan tenplura

joateko aukeraren irrikak jota hasi nintzen idazten. Lumaren tinta, erdi betea baitzegoen oraindik.
Egun horretan bertan, lumaren tinta bezain alarma gorriak saltatu ziren, eta espero baino lehenago maleten kremailera guztiak itxi eta etxera buelta egiteko garaia zela
jabetu ginen. Pandemia, inor salbu uzteko borondate gutxirekin zetorrela baitzirudien. Idatzitako azken nota eta luma
nirekin ekarri nituen poltsikoan. Begiratzen ditudan bakoitzean oroitzen naiz zeinen zoriontsu izan garen, eta batzuetan, ea nire bizitzako beste tarteren batean tratu berdinak
ate erraldoi hori irekitzeko balioko ote duen pentsatzen diharduten dut.
Maddi Amiano

Haurrak eskolako jolastokian jolasean.
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Herritar
eta

T

alkate

xomin Rezola, egungo alkatearekin, eta Joseba Elduaien, aurreko legealdiko alkatearekin,
herriaz eta alkate izateaz aritu gara ondorengo
elkarrizketa honetan.
Zuek biok, jaiotzez, herri handi batekoak zarete, nolatan aukeratu
zenuten Altzo bezalako herri txiki bat bizileku modura?
Txomin: Ni izatez, Tolosako San Blas auzokoa naiz, kalea
aparte xamar geratzen zitzaidan. Han baziren baserri batzuk, garia ereiten zen, artzainak etortzen ziren negua pasatzera,… eta ume garaian haien inguruan pasatzen genuen denbora: txoriak harrapatzen, txakurrekin jolasean...
Gero, ezkondu eta semea jaio ondoren, Tolosan pisu txiki
batean bizi ginen eta, handiago bat erosteko genbiltzala, jakin genuen Altzon etxeak egitera zihoazela eta, herri txikiak
betidanik gustuko izan ditudanez eta familiaren babesarekin, hona etorri nintzen.
Joseba: Ni ere Tolosako naiz, Amarotz auzokoa, baina jaioz
geroztik izan dut Altzorekiko lotura sendoa eta betidanik
izan dut gustuko herri hau. Aiton-amonak hemen bizi nituen, Udaletxean (kontsejun) hain zuzen ere, Aitona herriko
aguazila zen-eta. Hori dela eta, ume nintzenetik ibili naiz
hemen. Gero, bertara bizitzera etortzeko aukera sortu zenean, ez nuen asko pentsatu beharrik izan, nahiko modu
naturalean eman nuen pausoa; bide zati bat egina nuen herria ezagutzen nuelako eta bertako herritar batzuk ere bai,
beraz erraza izan zen.
Zenbat urte daramatzazue Altzon bizitzen?
Txomin: 2002ko ekaina geroztik bizi gara bertan. Anekdota modura, gogoan dut, urte hartan San Inaziotan, Joseina
Etxeberria izan zela musika jartzen eta sekulako jendetza
etorri zela.
Joseba: Gure kasuan, 2004an etorri ginen.
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Herri handiago batekin alderatuta, zeintzuk dira honelako herri
batean bizitzeak dituen alde onak?
Txomin: Herri euskalduna da, hori niretzat inportantea da;
lasaitasuna dago, umeak kalean arriskurik gabe ibiltzeko
gune aproposak daude, inguru segurua da; natura bertan
daukagu eta horrek basoaz eta paisaia ederrez gozatzeko
aukera ematen digu.
Joseba: Txominek hasieran esan duen moduan, Tolosa bezalako herriak kalea eta kaleko bizitzarekin lotzen baditugu
ere, auzoen arabera, errealitate desberdinak daude bertan:
gu Amarotz auzoan bizi ginen eta herri txiki baten moduko
bizimodua zen bertakoa; gezurra badirudi ere, nik Tolosako
kalea hamalau urte arte ez nuen ezagutu. Gure auzoan Altzon baino jende gehiago bizi bazen ere, elkar ezagutzen
genuen eta harremanak oso estuak ziren. Horregatik, gauza askotan, nahikoa antzekotasun daudela esango nuke,
batez ere, semeak hazten ikusten ditudanean, gu ere horrela bizi ginelako, kalean aske, lasai.
Herri txiki batzuetatik besteetara ere aldea dago, baina,
Altzoko kasuan zehazki, nik asko estimatzen dut, hasteko,
kokaguneagatik, hemengo argitasuna, paisaia, mendiaren
gertutasuna. Bestalde, familia hazteko leku ezin aproposagoa dela uste dut: komunitate txiki bat izanik umeek bere
autonomia garatzeko erraztasun gehiago daukate, konfiantzazko giro batean bizi baitira, eta herriak eskaintzen
dituen zerbitzuengatik (haurtzaindegia, eskola, liburutegia,
eskola orduz kanpoko ekintzak -musika, dantza, kirola-,
udako ludoteka…) oso erakargarria da. Herri euskalduna
izatea ere oso inportantea da nire ustez, euskaraz hazi eta
hezitzeko aukera izatea, guk normaltzat jotzen badugu ere,
denek ez dutelako aukera hori. Eta azkenik, asko eskertzen
dut herriko giro ona eta herri oso “bizia” izatea, urtean zehar
egiten diren kultur ekintza eta jarduera guztiekin.

Eta, alde txarrik ikusten al diozue?
Txomin: Nik ikusten diodan desabantailarik handiena da
zenbait zerbitzu ez dauzkagula bertan eta ohikoak diren
hainbat gauzetarako, esate baterako, erosketak egiteko,
edo medikuarengana joateko, kotxea erabili behar dugula
ezinbestean. Kotxearekiko daukagun menpekotasun hori
da nire ustez alderik txarrena.
Joseba: Ni Txominekin erabat ados nator. Herri txiki hauetan garraio publiko zerbitzua oso eskasa da eta, etxe
bakoitzean, bi auto edo gehiago dauzkagu gutako bakoitzaren mugikortasun beharrei erantzun ahal izateko.
Bestalde, niretzako hau arazo bat ez bada ere, onerako eta
txarrerako, hemen denok ezagutzen dugu elkar eta herri
txiki batetara datorrenak jakin behar du hemen ez duela
izango herri handi batean edo hiri batean izango duen anonimotasuna.
Herriarekiko, aurretik zenituzten aurreikuspenak bete al dira?
Txomin: Etorri aurretik ezer gutxi nekien herriaz, Altzo oso
gutxi ezagutzen nuen, behin edo beste Otsabion izana nintzen baina ez nuen inor ezagutzen hemen. Mendiarekiko
gertutasuna eta naturaz disfrutatzeko aukera izateak ilusionatzen ninduen eta Altzok hori eman dit. Naturaz inguratuta egotea, paisaia ederrez gozatzea, aire garbia arnastu
ahal izatea, hemen daukagun herri-giroa,…
Joseba: Nire kasuan, gainditu egin dituela esango nuke.
Etorri aurretik herriaren errealitatearen zati bat besterik ez
nuen ezagutzen; bizitzera etorritakoan, errealitate zabalago

bat ezagutu dut eta honek nire aurreikuspenak guztiz ase
ditu.
Oso bizi-kalitate ona daukagula uste dut. Herri txikia izanagatik, lehenago aipatu dugun moduan zerbitzu mordo
bat dauzkagu bertan; gutako gehienok beste arlo batzuetan ari gara lanean herritik kanpo baina, hau nekazal aktibitateari lotutako ingurune bat da eta horrek ematen digun
aberastasuna ez daukagu beste inguru hiritarrago batzuetan.
Biok hartu duzue herriko alkate izateko ardura, Josebak aurreko
legealdian eta Txominek azken honetan. Zergatik?
Joseba: Komunitate txiki bat gara eta borondatez egiten
den zerbait da, ez da ogibide bat eta, nire ustez, txandaka
egin beharreko eginkizun bat da. Urte batzuk baneramatzan hemen bizitzen eta udal taldeko kide izateko prest ote
nengoen galdetzera etorri zitzaizkidanean, obligazio moral bat sentitu nuen. Gero, baiezkoa eman ondoren, taldea
osatuta, alkate izateko proposamena etorri zen. Errazena,
ezezkoa esatea izango zen, baina ardura horri ere norbaitek heldu behar dionez aurrera egitea erabaki nuen. Behin
zure burua konbentzitzen duzunean ilusioz hartzen duzu
erronka eta aurrera egiten duzu.
Txomin: Ni ere ados nago. Kontutan izan behar dugu, lehenengo udal hauteskunde demokratikoak ezkero udaletxetik
jende asko pasa dela eta, herri honetan, dauzkagun zerbitzuak eta bizi-kalitatea, ehin handi batean, haien lanari esker direla. Haiek beren denbora eta lana eskaini zuten herriaren alde, orain gure txanda da. Alde batetik, beldurrez
hartzen duzu baina, inguruan talde polit bat daukazula jakinda errazagoa da aurrera egitea.
Nolakoa da alkate izatea?
Joseba: Nik oso garbi neukan indarra taldeak zeukala eta
erabaki inportanteak taldean hartu beharrekoak zirela, baina gero, eguneroko martxan, zirt edo zart hartu beharreko
beste batzuk izaten dira, eta horiek, batekin edo bestearekin hitz eginda hartu behar izaten dira. Egia da, oso zaila
dela alkatetzak daukan protagonismo horri ihes egitea: instituzio batek, elkarte batek,… bilera bat nahi duenean alkatearengana joko du, herritar batek ere arazoren bat daukanean berdin, eta ardura hori taldean banatu nahi izanda ere,
inertzia horri ihes egitea oso zaila da; alkateak baditu beste
zinegotziek ez dituzten eskumen eta ardura batzuk eta, horrek, bere dedikazioa handiagoa izatea dakar.
Txomin: Nire ustez alkatearen figura gainbaloratua dago;
udal taldean, ardurak banatuta dauzkagu eta hainbat gaien
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inguruan alkateak bezain ondo, edo hobeto, erantzun dezake beste zinegotzi batek.
Eta, udaleko lanarekiko zenuten ikuspegia aldatu al da?
Joseba: Nire kasuan, oso intentsoa eta aberasgarria izan
dela esan behar dut. Lau urte hauetan, beste modu batetara ikasiko ez nituen gauza asko ikasi ditudala esan dezaket:
administrazioaren funtzionamenduaren inguruan, ideiarik
ere ez neukan; herriari dagokionez, nire ezagutza mugatua
zen. Orain askoz gehiago dakit, hau “master” bat izan da;
gaur egun, ikasketei aparteko garrantzia ematen zaie, titulu baten jabe egiten gaituelako, baina nik esan nahi nuke
jakintza esperientzietatik ere gureganatzen dugunez, herri
bateko alkate izateak ematen dizun eskarmentua, norbere
bizitzako beste esparru batzuetarako ere oso lagungarria
dela. Niri, adibidez, nire lanerako oso ondo etorri zait. Honekin, batez ere gazteei zuzenduta, esan nahi dudana da, horrelako ardura bat hartu behar dugunean, ez ditugula alderdi txarrak bakarrik ikusi behar on askoak ere badituelako.
Txomin: Zaila ere ez dut ikusten; ez dut uste titulu bat behar denik alkate izateko. Gogorrena da, ordu asko eskatzen
dituela eta, horrez gain bakoitzak gure lana daukagunez,
familiari eta aisiari kendu behar diogula denbora; gure zaletasunak alde batera utzi behar ditugu, gure buruari eskaintzeko denbora gutxiago daukagu eta horrek estres pixka bat
eragiten du. Hala ere, gutxi gorabehera, aurretik banekien
zer izan zitekeen, urte askotan lan egin dudalako Foru Aldundian eta diputatu batzuk aldi berean zinegotzi edo alkate ere baziren eta haiek askotan esaten zidaten: “Txomin,
Txomin…ni hobeto nago Aldundian, alkate edo zinegotzi
lanak egiten baino”.
Legealdi berri honetan, Joseba, zuk zinegotzi izaten jarraitzen
duzu.
Joseba: Bai. Ez zen hori nire asmoa, baina zerrenda osatzeko arazoak zeuden eta jarraitzeko erabakia hartu nuen.
Txomin: Eta orain beste lau urte. Denbora asko da.
Joseba: Lau urte, alderdi pertsonaletik ikusita, denbora
luzea da baina udal ikuspegitik ez da hainbeste, zenbait
proiektu aurrera eramateko denbora hori eta gehiago ere
behar izaten da. Niri, batek esan zidan, eta arrazoi osoz,
lehenengo urtea egoeraz jabetzen joango zitzaidala, ondorengo biak proiektuak diseinatzen eta martxan jartzen
eta azkenekoa, proiektuak bukatu ezinik. Udal bateko dinamikan, zenbait egitasmo aurrera eramateko bi edo hiru
legealdi behar dira. Horren adibide da Herriko Ostatua.
Eta zuk, Txomin, nola baloratzen duzu Joseba oraingo udal taldean egotea?
Txomin: Bada, orain esaten ari ginenaren haritik, udala gure
kargu hartu genuenean, hainbat proiektu martxan zeuden,
Ostatuarenaz aparte, minetako eremukoa edo eskolako estalpe berriarena, eta Josebak eskarmentua dauka, proiektuak ezagutzen ditu, jendea ezagutzen du…Hau niretzat
oso lagungarria da, ziurtasuna ematen dit. Gainera uste
dut, hainbat gaietan, ingurugiroa edo lehen sektorea esate
baterako, Joseba eta biok pentsakera berekoak garela.
Joseba: Nik uste dut Udal talde honetan, gai gehienetan
ikuspegi antzeko xamarra daukagula.
Herritarrak, eta hauen parte hartzeak, zer nolako garrantzia dute
zuentzat herrigintzan?
Txomin: Herritarrekin egon behar da haien kezkak eta nahiak zeintzuk diren ezagutzeko.
Joseba: Ezinbestekoa da. Udalean lan egiteak ez luke zen-
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tzurik izango haien iritziak kontuan izan gabe. Niretzat oso
garrantzitsua da gardentasunez jokatzea, hartzen diren
erabakiak eta egiten den guztia herritarrekin kontrastatzea,
horrela herriaren beharretara egokitzea bermatzen dugulako eta herriko giroa eta kohesioa indartzen direlako. Parte
hartze giro hori sortzen bada, askotan ekimenak bere kaxa
sortzen dira. Altzoko Handiaren antzerki ibiltaria egin zenean adibidez, herritarren parte-hartzea izugarri aberatsa
izan zen. Horrelakoetan, Udalaren papera oso xumea da,
bitartekoak jarriko ditu, baina benetako eragileak herritarrak dira.
Txomin: Kultur batzordeak urte guztian zehar sekulako
lana egiten du. Hor dauzkagu baita ere, jai batzordea, Elordi
elkartea, guraso elkartea, edo azken urteotan antolatu den
emakumeen taldea. Haien lanari esker era askotako ekintzak burutzen dira, herri dinamiko, berdinzaleago eta orekatuago bat sortuz.
Joseba: Batzuetan Udalak izan behar du eragile, baina
beste hainbatetan bitartekoak jarri eta egiten utzi behar du,
besterik gabe.
Joseba, aurreko legealdian egin diren lanetatik zein edo zeintzuk
azpimarratuko zenituzke?
Orain esandakoaren harira, nahiz eta agian hau Udalaren
meritua ez izan, lau urte horietan kultur batzordeak egindako lana azpimarratuko nuke. Aipatu nahiko nuke baita
ere euskararen inguruan egin den ahalegina: bai herritarrei euskara ikasteko aukerak eskaintzeko orduan bai kontzientziazioa mailan, egunerokotasunean indarra galdu ez
dezan. Eta bestalde, gizon eta emakumeen arteko berdin-

tasunaren bidean egin den lana.
Gero, beste era bateko lanei dagokienez, Herriko Ostatuarena izan da garrantzitsuena, fase desberdinetan egin da
eta diru inbertsio handia suposatu du. Minetako eremuan
aurreko legealdian hasitako proiektuari jarraipena eman
genion, zuloak betez, lurrak errekuperatu eta gune seguru
bat izateko (legealdi honetan, bigarren faseari ekin beharko
diogu). Eskolako jolastokiko estalpea izan da aurrera eraman den beste proiektuetako bat; bere beharraren inguruan
zalantzak izan genituen baina, herri txikia izanagatik neurriko azpiegiturak izatea zilegi dela uste dut eta estalpe honek
aukera ematen digu, urte osoan, eremu hori zernahitarako
erabiltzeko eta, nola ez, herriko eskolako haurrek ikasturte
osoan jolasgaraian kanpoan jolas egiteko eta ez, orain arte
bezala, eguraldi txarra zen bakoitzean, ordenagailu gelan
edo beste gune batzuetan.
Bukatzeko, esan nahi nuke, Altzoko Handia pelikulak, Seroretxeren itxierarekin batera, gure legealdia neurri handi
batean baldintzatu zuela eta aurreikusi gabe genituen behar berriei erantzun behar izan geniela: Handiaren ibilbidea
diseinatuz, kanpotarrentzako bisita gidatuak antolatuz,….
Azpiegiturei dagokienez, aurrera begira, zer behar ikusten duzue?
Zeintzuk dira erronkak?
Txomin: Niretzat inportanteena altzotarren ongizatea da.
Erronka nagusia dauzkagun zerbitzuak mantentzea eta,
ahal den neurrian, hobetu eta osatzea izango litzateke.
Gero, lehen aipatu dugu eta, mugikortasun alorrean, oinezkoentzako bideak, batik bat Altzo Azpin eta Amategin,
eta garraio publikoa hobetzea izango litzateke ikusten du-

dan beharretako bat: kotxearekin, atzera eta aurrera, geratu
gabe gabiltza eta ingurumena zaindu eta kutsadura murriztu nahi baditugu, ezinbestekoa dugu honetan gure ohiturak aldatzea. Bestalde, kontsumo jasangarriago baterako
bidea egiten hasi behar dugula bistakoa da eta energia berriztagarriei tokia egin behar diegula. Horregatik, Udaletik
plaka fotoboltaikoen instalakuntza bidez autokontsumorako energia sortzeko proiektu bat aurrera eramateko asmoa daukagu.
Joseba: Nik, garraioarena alde batera utzita, azpiegiturak
kontuan hartuz gero, Altzo Muino osatuta ikusten dut, baina Altzo Azpin edo Amategin zeregina badagoela uste dut;
Txominek aipatu duen mugikortasuna hobetu ahal izateko, inguruan dituzten herriekin lotzen dituzten bideekiko
loturetan, bertakoak, txikienak batez ere, oinez edo bizikletaz modu seguru batean mugitu ahal izateko bide gorrien
premia ikusten dut. Klima aldaketa dela-eta, pixkanaka
arazoaz jabetzen ari gara, gero eta argiago ikusten dugu
autoaren erabilpena murriztu behar dugula baina, horretarako, bitarteko egokiak jarri behar ditugu.
Txomin: Altzo Azpin, horrez gain, minetako lanekin lotuta,
beste behar batzuk ere ikusten ditut: haur parkea berritzea,
aparkaleku bat egitea, eliza eta erretoretxeko eremu horren
txukunketa…
Joseba: Guzti honez gain, ez nuke aipatu gabe geratzerik
nahi, herri gaztea dela gurea, gazte asko daukagula eta,
aurrera begira, herriak bizirik jarrai dezan, inportantea izango dela hauei, bere bizitza proiektua hemen garatu nahi
badute behintzat, etxebizitzaren alorrean aukera desberdinak eskaintzea. Inguruan, beste herri batzuetan abian diren
aukera desberdinak aztertu nahi ditugu Altzon bideragarriak diren edo ez jakiteko.
Eta, zeintzuk dira proiektuak aurrera eramateko izaten diren eragozpen nagusiak?
Joseba: Batetik, ekonomikoak, proiektu asko aurrera eraman ahal izateko diru-laguntzen menpe gaudelako eta,
bestetik, burokratikoak, tramite ugari egin behar izaten delako eta ate asko jo behar izaten direlako gauza bat hasten
denetik bukatzen den arte. Eta honek, bidean, zenbaitetan
nolabaiteko etsipena ere eragiten du.
Txomin: Nik azpimarratuko nuke baliabide gutxi dauzkagula, ez ekonomikoak bakarrik, baita humanoak ere. Josebak esan duen moduan, proiektuak gauzatzeko burokrazia
handia da, pauso asko eman behar dira eta, batzuetan, ez
dakigu oso ondo nora jo eta nola bideratu gauzak. Nik uste
dut, udal handiagoetan, arlo desberdinetako teknikariak dituztenez, alde horretatik erraztasun gehiago daukatela.
Joseba: Bai, baina hori horrela izanda ere, nik erantsiko
nioke, askotan zenbait teknikarirengandik bezain besteko
laguntza jaso genezakeela herritarrengandik, hauek duten
herriaren ezagutza zabalagoa delako. Jakinduri hori aprobetxatu behar dugu, lehen aipatzen genuen herri partaidetza horri etekina ateraz.
Landa eremuan kokatuta egonik, baserritarren jarduerak inguruaren kontserbazioan duen garrantzia azpimarratzeko, zer esango
zenukete?
Joseba: Hasteko, nik esango nuke, ez garela jabetzen zer
nolako garrantzia duen baserritarrek egiten duten lan horrek. Egunen batean faltatzen baldin badira orduantxe
konturatuko gara. Aurrera begira, herriak egin beharreko
hausnarketa dela uste dut: jarraipena emango dion inor ez
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badator atzetik, orduan, zer gertatuko da? Eta, une honetan
arazoa ez dena, urte gutxiren buruan arazo bilakatu daiteke. Hau horrela izanik, aurreikuspenak egin eta denboraz
heldu beharreko gaia dela uste dut.
Txomin: Jakin behar dugu baserritarrek, artzainek, abeltzainek,… txukuntzen dituztela inguru hauek. Landa zabala,
herri inguruko lurrak, dauden moduan daude hauek egiten
duten lanari esker. Nik uste dut, horregatik bakarrik bada
ere, konpentsazio bat izan beharko luketela, guztiok baikara haien lanaren onuradunak. Landa zabal hau ez balukete txukunduko, horko habitat guztia desagertuko litzateke,
espezie mordo bat galduko genituzke: hontz zuria, enara,
sorbeltza,... Nik ez dut imajinatzen nekazaririk, artzainik eta
abeltzainik gabeko Altzo bat baina, oraingoz, erreleboa ez
dut bermatuta ikusten.
Joseba: Aipatutako horrez gain, nik esan nahi nuke ez dugula ahaztu behar gure ondare kulturalaren parte direla.
Baita ere, azpimarratuko nuke, artzain eta nekazari hauei
esker, bertan ekoitzitako elikagaiak kontsumitzeko aukera
ezin hobea daukagula eta, bizi dugun globalizaio aro honetan, merezitako balioa eman behar diogula.
Kultura aipatu duzu eta, hezkuntzak, berdintasunak, euskarak,
kulturak,… zenbateko pisua izan behar dute udal jardueretan?
Ematen al zaie behar besteko garrantzia?
Joseba: Niretzat, hain ikusgarria ez bada ere, garrantzitsuena da; obra guztiak bigarren mailan daude. Azpiegiturak diseinatzen direnean ere, ez dira egiten egutegi batean
argazkia jartzeko, herrian dauden hainbat beharrei erantzuteko baizik. Azken urteetan, eskola, Batzarremuño, kirol
guneak,… eraiki dira baina guzti hauek ez dute ezertarako
balio ez badago ekintzarik eta ez bazaie erabilpenik ematen. Eskola herrian izateak herriari egundoko bizia ematen
dio eta, herriko umeek herrian bertan eskolaratzeko aukera
izateak herriarekiko lotura sendotzen du. Euskarari dagokionez ere, ahalegin berezia egin behar dugu euskal-hiztun
ez direnei euskara ikasteko baliabideak eman eta erraztasunak jartzeko.
Txomin: Kulturaz ari garenean, horretan dirua gastatzea,
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dirua alferrik botatzea dela esango du zenbaitek baina,
kulturari esker izateko modu batekin identifikatzen gara,
herriaren memoria gorde eta transmisioa eta sormena
bultzatzen dugu. Gure kasuan, euskaratik eta euskaraz
egiten denak ezinbesteko presentzia izan behar duela uste
dut. Zorionez, urtean zehar, Altzon ekintza asko burutzen
dira non hezkuntza eta kultur ekitaldi ezberdinak uztartuz,
alor ugari lantzen diren, izan daiteke gizon eta emakumeen
arteko berdintasuna, izan daiteke atzerritarren integrazioa,
edo izan daiteke bertako produktuak kontsumitzearen garrantzia. Eta, guzti honetan, Udalak baliabide ekonomikoak
eta azpiegiturak jartzen ditu baina benetako lana kultur
batzordeak, emakumeen taldeak, guraso elkarteak,… egiten
dute.
Altzotaz ezer ez dakien bati, zer esango zeniokete gure herriaz?
Joseba: Lehenengo gauza, eremu euskaldun batetara
datorrela eta bertan ondo integratu nahi badu behintzat,
euskaraz jakin behar duela, edo ikasteko pronto egon behar duela. Ondoren, aurretik aipatu ditugun hainbat gauza
esango nizkioke: laurehun biztanle inguruko herri txiki bat
dela; nekazal ingurunean dagoena; hainbat zerbitzu dituela
herrian bertan; kokapen egokia duela beste zerbitzu batzuk
eskaintzen dituzten herri edo hiriekiko; giro oneko herria
dela, herri “bizia”, eta familia proiektu bat gauzatzeko toki
paregabea dela, umeak modu natural eta askean hazi eta
hezitzeko.
Txomin: Nik, natur ingurunean dagoen herri txiki, polit, euskaldun eta “bizia” dela esanez laburbilduko nuke.
Eta, herriko txoko bat aukeratzeko eskatuz gero…
Joseba: Otsabio eta Laparmendi bitarteko korridorea aukeratuko nuke; toki harritsua da eta, arrazoi horiengatik, batzuk ez dute gustuko baina nik inguru hori oso gogokoa dut.
Txomin: Altzok txoko polit asko dauzka, baina Josebaren
moduan, mendi-gizona izanik, bi aukeratuko ditut: Oilaun
eta Otsabio.
Karmen Murua

Eunon, Dionixio.

Altzon, 1972ko errege bezpera

Hemen, hire bi ahuntzek, Linda ta Kaxilda, kate, kollare ta guzti. Ez tizkik
iñork lapurtu, ez, hemen tzeudek earki janda. Esangoit ze jan duen, gue baatzako
tipulek eta letxuk, baita letxu morek ere. A! Eta ataiaurren ere utziie señalea.
Gue ama ateaek potoa eskutan hartuta, illuntzero bezela lorek regatzeko asmotan,
eta, hoi karraxie atea zuna. Sugetzerren bat topatu zula pentsatu nian; hor etorri
zitzaiakean ikullua, ni behiek jezten ai nitzela. Noski, begonian zuztarra besteik
etzala agiri, eta, negu oson zaindutako la alegría de la casak tristure gehio emate
zula alegria baño.
Ostu esatek, e! Demonio ajolagabe potrosoa, hi! Nola lotu ittuen ahuntzek? Bee
kate ta guzti azaldu ittuen gue ikullun, batek hiru garo-zuztar zizkian kate-muturren eta bestek bi lahar mehe. Hoi al da ahuntzek lotzea? Ahuntze dan azienda
alukin! Ez al tzan ingurun arbolik, eo behar bezelako sustrai bat, eo ote loratu
ear bat? Etzaizkik urrutia jungo, etzeok kuidadoik, ikullun muturre pentsu-zakun
sartuta harrapatu nizkin, bik! Majo!
Hi, ta, beste gauze bat esangoiat, hontaezkeo. Ondo zeok hirek diela antzemateko
señalen bat eittea, baño,
belarri erdie moztea, hi!
Ze, gosetuta al heoan?
Heorri moztuko nikek
belarrie hola, piura
earra geldittuko litzaikek. Tia, halare belarri
faltik ez hukek izango,
ez! Bati belarri erdie
falta zaiok, ta bestei

bi puske, bi hozkazo in dizkiokela
emateik.
Ze, ixil-ixilik eon behar al dek oaiñ,
hitzik ez? Ijara earrakin zetoztek,
baño gue baatzako letxungatik dek,
ez hik emandakongatik. Asten behin
jute bahaiz lekuz aldatzea ze nahi
dek ittea? Ospa, biziik iraungo baue,
guk ee gauza bea ingo genikek. Zea, geo, eunero txapela bete arto ta ogi emateiekela
esanez ibiliko haiz gañea, Seotxea jundakon. Belaxe! Hok eztie urte oson artoik
ikusi, eta jan gutxio! Hik bai, ez hao alperrigalduta! Ogie nola emangoiek ba
ahuntzei, heorrek meindatzeko barra erdie tragatukoek eta!
Taa, zintzarri pare bat ez al daukek? Nundik noa dabiltzen jakitteko, sikira.
Astelehenero ta larunbatero hor izate haiz ba Tolosan perin! Ez al tzaik sekula
okurrittu ahuntzei zintzarri bana jartzea? Eo, bitako bati gutxiñez! Ez; ostu in
dizkiela zabaldu, azkar, pena eman nahien, iñor errukittuko ote dan esperantzan.
Hemen dittuk ba, bik, sano ta bizi-biziik. Ta gañea, ez asko meezi dekelako, baño,
portatu ingo zaizkik, bik ahala bik. Biña antxume emango izkie. Baita hik asko
zaindu gabe hazi ere. Hi, ta, bi ta bi lau dittuk. Etzekit ulertzeeken ze esan nahi
deten. Ni honeaño etorri nauk, ta, hemendik gue etxea ere tarte berbera zeok. Etzeok bate lokatzik, ezta laharrik ere. Aldapa pixkat, besteik ez. Zaindu; ahuntzek,
esan nahi nian.
Joakina
Agustin Amiano Gurrutxaga

Motzean
Hauteskundeak
(2019-05-26)

Bi mila eta hemeretziko maiatzean hiru erakundeetarako hauteskundeak egin ziren. Argazkietan ikus daitekeen moduan, Batzar Nagusietarako emaitzik nagusienak honako hauek izan ziren: EH BILDU koalizioak,
150 boto; EAJ-PNV alderdiak, 64. Europako Parlamenturako emaitzetan, EH BILDUk, 149 boto lortu zituen;
EAJ-PNVk, berriz, 58 boto. Udal Hauteskundeetarako
talde bakarra aurkeztu zen, EH BILDU, 205 boto lortuz.

Azintzio Jaia Altzo Azpin (2019-06-02)
Garai bateko ohitura berreskuratu asmoz ospatu zen Azintzio Jaia
lehen aldiz, Altzo Azpin. Baziren 40 urte eta gehiago egiten ez zela.
Egun horretarako, Salbatore eliza garbitzen eta txukuntzen jardun
zuten auzolanean. Ekainaren 2an herritar batzuk oinez abiatu ziren
herrigunetik Altzo Azpira. Mezaren ostean, Alegiako Txintxarri abesbatzaren emanaldia izan zen. Berdin egin zuten Loatzo Musika Eskolako ikasle batzuek. Segidan, hamaiketako oparoa eskaini zitzaien
han bildutakoei. Eta amaitzeko, emanaldia egin zuen Artea Dantza
taldeak.

Azkaratera S. Fermin
egunez (2019-07-07)
Urtero legez eta aspaldi xamar errotutako ohiturari jarraituz, hamabost bat herritar Azkaratera abiatu ziren 9ak aldera. Arte eta pago
artean doan bidean barrena, eguraldi lainotsu
eta lanbrotsua egokitu zitzaien ibilbide gehienean baina animotsu heldu ziren helmugara.
Itzulera, berriz, gehienek autoetan egin zuten
baina izan ziren bat edo beste oinez etxeratu
zirenak.

San
inaziok
2019
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019ko uztailaren 27ak ez zuen udako egun bat
ematen, hori euri jasak goizean goizetik! Hala
ere, irribarrea eta festarako gogoa soinean, frontoi handian eman zitzaien jaiei hasiera goizeko
11.30etan. Lehenik eta behin, marrazki lehiaketako sari banaketa egin zen. Ianitz Irizar izan zen irabazlea, zorionak!
Ondoren, ohiturak jarraituz, Artea dantza taldeko txikienek
emanaldi polita eskaini ziguten. Bitartean, sukaldariak paella prestatzen hasita zeuden, bazkaltzeko ordurako dena
prest izateko. Hala, 14.30 aldera eman zitzaion hasiera
paellada herrikoiari. Bazkalondorako euriak tarte txiki bat
utzi zigun eta kalejiran plazara joan ginen Elektro Txufla
taldearekin batera. Bukatzean, bertso triki poteoan bertso ederrak entzun genituen Eli Pagola eta Mikel Artolaren
ahotsean, herriko trikitilariek alaiturik. Bukatzean, eta eguraldia ez zela oso ona kontutan hartuta, jende ugari bildu
zein frontoian sagardo ezberdinak dastatuaz bakoitzak
bere kaxolarekin afaltzeko. Gauean, berriz, Gabezin taldearekin erromeria bikaina izan genuen plazan.
Bigarren eguna, hilak 28, igandea izaki, meza ondoren
hamaiketako ederraz gozatzeko aukera izan zuten jubilatuek. Jarraian, herri kirol erakustaldia eskaini ziguten herriko plazan Jokin Alkizalete, Aitor Urteaga, Maika Aristegi
eta Iratí Astondoa aizkolariek eta Mikel Lopetegi “Urra” harri
jasotzaileak. Bakoitzak bere etxeetan ederki bazkaldu ondoren, arratsaldean pilota partiduak jokatu ziren frontoian.
Hasteko, nesken partidua izan genuen eta Uxue Olano eta
Nagore Muruak irabazi egin zieten Maddi Iturrioz eta Uxue
Aranbururi. Jarraian, bigarren partidan, Iker Zubeldia eta
Amets Uzkudun gailendu zitzaizkien Unai Altuna eta Pello
Olanori. Azken partidan, berriz, Iraitz Zubizarreta eta Enaiz
Aizpitarte izan ziren irabazle Julen Alberdi eta Aratz Irazustabarrenaren aurka. Illuntzean, Xabi Solanoren emanaldiaz
gozatzeko aukera izan genuen herriko plazan eta jende
ugari bildu zen bertan. Bukatzean, zahagi ardoan afaldu genuen plazan eta gero Fan & Go taldearekin erromeria izan
genuen.
Astelehena, hilak 29, deskantsurako eguna izan zen.
Gauean, ordea, frontoira itzuli ginen Artea eta Allur dantza
taldeen emanaldia ikustera. Saio ederra izan zen!
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Laugarren eguna, hilak 30, haurren eguna izan zen. Goizean haur jolasak izan ziren eta hamaiketako goxo-goxoa
egiteko aukera ere izan zuten. Arratsaldean, berriz, antzerki polit batez gozatu ahal izan zuten. Bitartean, herriko
elkartean Mus Txapelketa jokatu zen eta, ondoren, Frontoi
Zaharreko pilota txapelketako finalak jokatu ziren. Gauean,
berriz, bigarren urtez jarraian zikiro jatea izan zen frontoian.
Bapo afaldu genuen! San Inazio bezperan ohitura den moduan, gauerdian San Inazio eresia eskaini ziguten herriko
txistulariek plazan, herriko dantzarien laguntzaz. Bukatzeko, Sustrajah, Ziztada eta Erlantz, eta Bassagain taldeen
kontzertuak izan ziren plazan goizeko ordu txikiak arte.
Eta horrela iritsi zen azkeneko eguna ere, hilak 31 eta
jaietako egunik garrantzitsuena: San Inazio eguna. Goizean
goizetik nagusitu zen festa giroa herrian, goiz eresiarekin.
Geroxeago, haurren txirrindulari proba ere ospatu zen. Honakoak izan ziren bost kategorietako irabazleak: Markel
Erauskin, Manex Luluaga, Martin Arsuaga, Oier Oreja eta
Eneko Murua. Bejondeiela! Eguerdian, txakolin probaketa
izan genuen pintxo goxoekin lagundurik. Eta horrekin batera, noski, baita Toka Txapelketa ere. Joxelu Uriarte suertatu zen irabazle bertan, zorionak Joxelu! Arratsaldean, Allur
dantza taldearen Irradak ikuskizunaz gozatu ahal izan genuen Batzarremuñoko plazan, jendetza bildu zen! Iluntzean
Drindots taldearen doinuek alaitu zuten herria, eta gauean,
urteroko bertso jaialdi paregabeaz gozatu ahal izan genuen.
Honakoak izan ziren bertsolariak: Miren Artetxe, Amets Arzallus, Andoni Egaña, Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta
Unai Mendizabal. Bukatzeko, Drindots taldearen doinuekin
jaiak hurrengo urtera arte agurtu genituen. Egun ederrak
izan ziren!
Maddalen Zapirain

Feminismoaren
altzo(a)
(B)eroan bagenekien 2019.a urte berezia izango zela, bai Mugimendu Feministarentzat eta baita gure
taldearentzat ere. Taldea errotzeko momentua, ordura arte eraikitakoa oinarritzat hartu eta taldea
egonkortzen hasteko urtea izango zela bagenekien. “Mugimendua(n) gara”, “Urte berri feminista on!”
pankartekin hasi genuen urtea (B)eroatarrok, herriari indarrez, ilusioz eta praktikarako gogoz ginela
adieraziz.

A

urreko urtean hasitakoarekin segiz, Mariren
Alabak eta Udaleko Berdintasun Sailarekin
biltzen jarraitu genuen. Elkarlanean herria feminismotik eraikitzen segi eta herrira begirako
ekimenak burutzeko asmoz. Tartean, “Zineklub feminista”
eta “Puntu saioa” antolatu genituen urte hasieran.
[Lehen hilabetetako ikaspena: puntua egiteko pazientzia
behar da, eta punto. Norbanakoen ahalduntze prozesuan
Thelma eta Louis filma elkarrekin ikusteak izugarri lagundu
dezake, talde sena nabarmen indartzen du.]
Martxoa iritsi eta indarrak Martxoak 8ko greba feministan
jarrita genituen denok. Hausnarketa kolektiboa eraikitzeko
momentua, indarrak batzeko unea. Bizitzako esparru guztiak astintzekoa. Zapalkuntzei aurre egiteko mekanismoak
birpentsatu eta martxan jartzeko garaia. Berriro ere hetero-patriarkatu-kapitalistari PLANTO! egiteko eguna. Pentsionistak, ikasleak, zaintza, enplegua eta kontsumoaren
inguruan hausnartu eta praktikarako momentua!
M8 egun handia izan zen. 00:00tan, batukadaren erritmoaz, Tolosako kaleetan borroka egunerako prest ginela
aldarrikatu genuen. Goizean esnatu, ikur diren zapiak besoan indarrez lotu, mantalak balkoietan eta pankartak herrian jarri eta lehenengo ekintza bateraturako hitzordua iritsi zen. Altzoko frontoian batu ginen, Altzoko, Ikaztegietako
eta Alegiako feministak eta kotxe karabanan abiatu ginen
Tolosarantz. Aldarri mezuak, musika, oihuak, irrintziak...

eta martxan jarri ginen! Tolosaldeko beste herritarrekin batera, kalea aldarriz bete genuen. Gero, Tolosan, eguerdiko
manifestazioan parte hartu eta Zerkausian bazkaldu genuen. Arratsaldean Donostiako manifara joan ginen denak.
Hasiera lasaia izan bagenuen ere, eztarriak urratuta eta
ahotsik gabe gelditu ginen azkenerako! ALTZOKO ERRALDOIAK, GURE AMONAK DIRA! PATRIARKATU TA KAPITALA,
ALIANTZA KRIMINALA! ETXEKO LANGILEAK, LANGILEAK
DIRA!
Greba feministak asko batu gintuen eta hilabete osoan
zehar beste hainbat ekimen burutu ziren herrian: Tuppersexa, emakumeen afaria, “Argentina aborto legala orain”
hitzaldia, Leire Zinkunegi ipuin kontalaria, erradikalak ginen
entsegu irekia, zineklub feminista...
[M8ko ikaspenak: kotxean aldarri mezuak bozgorailuan
emateak ahaldundu egiten zaitu. Kontsumo greban ezinbestekoa da ura eta fruta asko ematea. Manifestaldietan
leloak asmatzeak indartu egiten zaitu. Eszenatoki gainera igo behar baduzu, aurrez memorizatu denok elkarrekin
kantatuko dugun abestia. Bazkari kolektiboetan hobe da
elkarbanatzeko tuperrak ematea banakako bokadilloak
baino.
Martxoko ikaspenak: sexu harremanetan plazer gehiago
sentitzeko gelak erabiltzen badituzu kantitatea ondo neurtu. Hitzaldi bat ematerako orduan etxeko ispiluan ondo
entseatu. Antzerki batean antzezleak zer esan behar duen
aurrez asmatzeko gai izan bazara ez egin buila hobe da isi-
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lik gelditzea. Irrintzi egitean, batzuetan, ezustean esku eta
hankak ere mugitu egiten dira.]
Konturatzerako udara gainean genuen, eta honekin batera herriko festen txanda zetorren. 2018an egin genuen ekitaldi baten gisako zerbait egitekotan ginela, festen aurretik, herritarren arreta deitu eta jakin-min apur bat sortzeko
moskeo kanpaina martxan jartzea otu zitzaigun: 2-3 egunez behin pare bat pankarta zintzilikatu genituen herrian
zehar, taldeko kideok jai giroan entzun behar izan ditugun
iruzkin matxistez beteta, eta facebooken ere zintzilikatu genituen argazkiak.
Finean, lortu nahi genuena indarkeria modu oso praktikoan azaltzea zen, hau da, ez genuen hitz potoloez betetako diskurtso ulergaitza bota nahi. Horren ordez, gure
egunerokotasunean jasaten ditugun eraso matxistak agerian jarri nahi genituen eta urrutira joan gabe, gure herrian
eta gure inguruan gertatzen zaizkigula adierazi. Baina gure
lehen helburua betetzeaz haratago, ekimen honek espero
gabeko oihartzuna izan zuen Euskal Herri mailan eta babes
handia jaso genuen, hori izugarrizko txutea izan zen taldearentzat. Horrela, gogoz eta ahaldunduta igo ginen uztailaren 31an, San Inazio eresiaren ostean, udaletxeko balkoira,
gure ahotsak herri osoan entzun zitzaten eta leihotik zintzilikatutako pankartan irakur zitekeen HAU EZ BADA ERASOA, HORI DA ARAZOA! leloa lau haizetara zabaltzera.
[Udarako ikaspenak: beste herri bateko bertso saioan
zure herri txikian talde feministarekin egindako ekimena aipatzen badute oilo ipurdia jartzen zaizu. Leihotik pankarta
zintzilikatzean xehetasun guztiak hartu behar dira kontuan
azpiko balkoian dagoen hizlariari jotzea ekidin nahi bada.
Aurreko egunean euria egin badu pankarta gainean putzuak sortu daitezke.]
Udazkenean sartzearekin batera, “Salda Badago” Euskal
Herriko V. Jardunaldi Feministen aurkezpenak herriz herri
egiten hasiak ziren eta (B)eroa Talde Feministako kideongan ere, jardunaldi hauek, usain erakargarria hartzen ari
ziren. Horrela, taldetxo bat bildu eta lo-zakua, esterila eta
koadernoa hartuta, Durangorantz abiatu ginen azaroaren
1ean, goizean goiz, gogo eta ilusioz beterik, urduritasun
apur batekin ere bai, (des)ikaspen eta emozioz betetako
hiru egun aurretik genituelarik. Iritsi ginenerako, Durangoko
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Azoka dela eta, hain ezaguna egin den Landako Guneak
kolore morea hartua zuen, eta 3000 emakumek* baino
gehiagok parte hartuko genuen jardunaldiak hasteko puntu-puntuan ziren; hura zen, hura, zirrara!
Goiz horretan bertan, ongietorria eman ostean, lehen mahai inguru zentrala hasi zen: bizitzak erdiguneratzeko agenda partekatua eta burujabetza. Bertan, bizitzak erdigunera
ekartzearen garrantziaz aritu ziren zenbait hizlari, azken bi
urteetako M8ko greba feministen aldarria mahaigaineratuz. Arratsaldean, berriz, dekolonialitatearen inguruko mahai-inguru zentralaren txanda zen. Gehien markatu gintuen
mahai-ingurua izan zela esan daiteke, izan ere, zapalduak
izateaz gain, ez garela zapaldu bakarrak eta ez garela zapalduak bakarrik ikusarazi ziguten emakume arrazializatuek; hau da, gu ere zapalduak izateaz gain zapaltzaileak

ere bagarela ulertzea. Oso interpelatuak sentitu ginen, eta
tentsio uneak ere nabariak izan ziren.
Hurrengo goizean, Gorputzak eta sexualitateak mahai-ingurua ere interpelazioz josia egon zen, eta besteak
beste honako galdera honek hausnarketara bultzatu gintuen: Izan al zaitezke feminista heterosexuala izanik?
Arratsaldean ikuspuntu ezberdinetatik indarkeria matxistaren inguruan solasteko unea izan zen Medeak, Bilgune
Feminista, F.A.R.R.U.K.A.S, Emakume Internazionalista eta
Justizia Feministaren eskutik, Indarkeriarik gabeko bizitzak
eraikitzen mahai-inguruan. Azkenik, igande goizean, Mugimendu feministaren erraiei begira mahai-inguru zentralean
feminismoaren inguruko hausnarketa sakona egin ostean,
egun horietan entzun eta ikasitakoaren arabera aurrera
begira mugimendu feministaren betebeharrak identifikatu
eta jokatu beharreko paperaren inguruan eztabaidatzeko
aukera izan genuen.
Mahai inguru zentralez haratago, bestelako jardueretan
ere parte hartzeko aukera izan genuen: tailerrak, eztabaidak, antzerkiak, bertso saio zein kontzertuak. Jardunaldiei
amaiera emateko, Durangoko kaleak hartu genituen manifestazio jendetsu batekin. Neka-neka eginda amaitu bagenuen ere, benetako ikaspenekin eta emozioz beterik utzi
genuen hiru egunez gure etxe bihurtu zen herria eta inguru
feminista, eta VI. jardunaldi feministetara itzuliko garenaren zalantzarik gabe.
[Durangoko ikaspenak: intereseko tailerretan parte hartzeko, gutxienez, ordu bete lehenago joan ilarara. Mahai inguru
zentraletan iskinetan eseri pixagura izanez gero errazago
ateratzeko. Ordutegiak zorrotz jarraitu: lo egiteko tokia itxiko dutela esaten badute, sinetsi. Aje egunetan porrusalda

jan ordez ogitartekoa eta patatak jan. Txoznako edalontzia uneoro izan poltsan eta ez galdu. Emozionalki potentzia handiko esperientzia izan bada, sendatze tailer batean
parte hartu. Parrandan ez batu ezagunak diren pertsonen
elkarrizketara. Berandu izan baino lehen herritarrei parkinerako bide egokia zein den galdetu.]
Jardunaldien osteko aje emozionala artean gainean genuela, Emakumeekiko Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko
Eguna ere gerturatzen ari zen. Horrela, azaroaren 15ean
Amelia Tiganus ekintzaile feminista errumaniarra izan genuen gurean, Espainiako prostituzio-etxeetan 5 urtetan zehar jasan behar izan zuen sexu esplotazioaz hitz egiteko,
baita sistemak honen aurrean duen paper garrantzitsua
azpimarratzeko ere. Jende mordoxka bildu zen Batzarremuñon eta eztabaidarako grina ere piztu zuen, gaur egun
oraindik ere oso delikatua den kontua baita prostituzioarena, eta ikuspuntu oso ezberdinak daude; baita mugimendu
feministan ere. Azaroaren 24an, kontzentrazioa egin genuen herriko plazan, eta eskolako ikasleek egindako puntu
moreak banatu ziren, ondoren, norberak bere etxeko leihoan ipin zezan. Azaroaren 25an, berriz, Donostian antolatutako manifestazioan parte hartu genuen, bat gehiago ere
ez genuela onartuko ozen oihukatuz.
Berdinbideanetik hasi eta orain arte udaleko dirutik antolatu dira herrira begirako ia ekimen guztiak; oso eskertuta
gaude horregatik. Aurreko urtean antolatutako bertso afaria izan zen ordura arte izan genuen diru iturri bakarra eta
talde bezala dirua lortzen hasteko momentua zela adostu genuen. Horregatik, abenduan egin zen Altzoko azokan
gure postutxoa jarri genuen, (B)eroarentzat dirua ateratzeko asmoz. Herritar ugari gerturatu zen eta gure taldeari indarra eman zion.
[Ikaspenak: postu batean kanbioetarako kutxa bat beharrezkoa da. Mahaia txukun jarri eta antolatzeko lagungarriak dira saskitxoak edo kutxak. Loreak ez dira egun batetik bestera lehortzen.]
Urte oparoa izan da taldearentzat eta bizitako esperientziek taldea sendotu eta asko indartzeko balio izan dute.
Argi dugu taldea geratzeko sortu zela, eta nahiz eta oraindik asko dugun ikasi zein borrokatzeko, hemen jarraituko dugula! GORA BORROKA FEMINISTA! Eta bide batez...
tira Altzo, ulertu al duzue, behingoz, feminismoak bakarrik
egingo gaituela herri? GORA ALTZO FEMINISTA!
(B)eroa Talde Feminista
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There is nothing like
necessity to learn
(Ikasteko ez dago beharra bezalakorik)

2

018ko udan, jo eta su gradu amaierako lana
amaitzen ari nintzela, sortu zitzaidan aldi baterako kanpora joateko gogoa. Gipuzkoako Ingenieritza fakultatean ikasi nuen, Donostian, lau
urtez. Etxetik gertu egonik, ez nuen etxetik kanpo bizitzeko
beharrik izan gazte ikasle askok ez bezala. Ez pentsa horren pena nuenik. Ez zitzaidan askorik axola. Ez nintzenez
inoiz etxetik kanpo bizi izandu, eta ez neukanez bizipen
hori, ez nuen faltan botatzen. Beraz, erabateko bizitza unibertsitarioa ez nuela bizi esango luke askok, eta agian hala
da. Horrez gain, azken urtean Erasmus+-aren parte izateko
aukera ere izan nuen, baina azkenean ezin izan zen. Baina
hori beste kontu bat da.
Horrela bada, etxetik kanpo zer zegoen jakin-mina piztu
zitzaidan eta, bat-batean, Au Pair delakoaren iragarki bat
azaldu zitzaidan Facebooken. Horrela hasi zen dena.
Au Pair bat, denboraldi baterako harrera familia batera
atzerrira joaten den gaztea da. Normalean, familiako haurren zaintzaren kargu egiten da eta etxeko lan batzuetan
ere esku hartzen du. Lan horren truke, janaria eta ostatua
lortzen ditu. Denboraldi hori, kultura berriak ezagutu eta herrialde horretako hizkuntza ikasteko baliatzen da.
Ingalaterra aukeratu nuen atzerriko herrialde gisara, eta
nire ingeles kaskarra hobetzeko helburua jarri nion nire
buruari. Uda amaitzerako, Londrestik 40km ingurura dagoen 2.300 biztanle inguruko herri batean, Biggin Hill izenekoan, bizi zen familia batekin harremanean jarri nintzen
eta egin nuen tratua. Irailaren 17an hasi zen bidaia eta
egun horretan bertan, beraien familiako kide berria bihurtuko nintzen, hamaika hilabetetarako. Sophie eta Andrew
gurasoak, Charlotte (Lottie, 16 urte), Edward (14), George
(9), James (6) eta Mari (22).
Loiuko aireportuan hartu nuen Londresera eramango
ninduen hegazkina. Heathrow-ko aireportuan lur hartu
zuen, eta bertan topatu nintzen Sophie eta James-ekin.
Oso urduri nengoen, askotan begiratu izanagatik beraien
argazkiak, aireportuan beraien ondotik pasa nintzen eta ez
nituen ezagutu. Beraiek ni bai, eskerrak! Hori gutxi ba-
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litz, maletak kotxean sartu ostean, kopilotuaren aterantz
zuzentzen nintzelakoan, gidariarenean sartu nintzen ia-ia.
Urduritasuna.
Lehenengo astea gogor xamarra izan zen, batetik leku berri batean nengoelako eta bestetik, eta batez ere, ez nuelako
ondo menperatzen hizkuntza. Gauetan leher eginda oheratzen nintzen, baina mentalki. Afalorduan asko kontzentratu behar izaten nuen elkarrizketa segitzeko , askotan hitz
solteak bakarrik ulertzen nituen. Eta azkenean “itzali” eta
nire gauzetan pentsatzen hasten nintzen. Denbora aurrera
joan ahala, ordea, entzutearen entzutez ohitu egiten hizkuntza arrotzera eta ia konturatu gabe ikasten ari zara.
Familiako kideek lanera eta eskolara joan behar izaten
zutenez, ni ere ondoko herrian, Bromley-n (20 minutura autobusez), eskaintzen zuten ingeles ikastaro batean eman
nuen izena. Eta bertan ezagutu nituen nire bidaikide izango
zirenak. Herrialde ezberdinetako gazteak geunden bertan,
alemanak asko, frantsesak dezente eta gainontzekoetatik
bana. Nik argi nuen ingelesa ikastera joan nintzela bertara
eta, beraz, derrigorrean ingelesean aritu beharrekoen lagun
egin nintzen.

Au Pair bakoitzak bere tratua egiten du familiarekin. Eta
gauza bat argi dut, familia ona “tokatzen” bazaizu, dena
ondo joango da! Nirea halaxe zen. Igandean, hurrengo asteko zereginen zerrenda ematen zidan Sophie-k, egunean
eguneko egitekoekin. Bertan, egun bakoitzean prestatu beharreko menua ere agertzen zen eta, ematen ez duen arren,
asko eskertzen da. Asteburuak, berriz, jai izaten nituen, eta
astebururen batean lan egin beharko banu, bi asteko aurrerapenarekin abisatzen zidaten gutxienez. Nire egitekoak,
haurrak zaintzea, James eskolara eramatea, eskolako lanekin laguntzea, denontzako afaria prestatzea eta etxe
guztian aspiragailua eta fregona (astean bitan) pasatzea
ziren.
Aipatu bezala, James eskolara eraman behar izaten nuen,
ondoko herrira, kotxez!! Nahiz eta gidabaimena ordurako 3
urtez eduki, gurasoek bi klase hartzeko eskaintza egin zidaten, eta eskerrak! Bolantea eskubian, martxak ezkerraldean, ezkerretik gidatu beharra, errotondak ezkerretik hartu
beharra... Abiatu eta segituan eskubira hartu nuen, a zer
sustoa hartu zuena nire irakasle zenak! Beraien gidatzeko
modua ere ezberdina dela esango nuke, eta edukatuagoak
direla esatera ere ausartuko nintzateke. 11 hilabetetan pare
bat klaxon-hots jo zizkidaten baina, segituan ohitu nintzen.
Goizeko 6:30etan jaikitzen nintzen, 6:45ean James jaikiarazi (saiatu behintzat), uniformea jantzi eta gosaria eman,
ur-botila eta poltsa hartu eta 7:45etan eskolara abiatzen
ginen 8:30etan bertan egoteko. Ez genituen egunero 45
minutu pasatzen bidean, trafikoaren arabera, hara nolako
trafikoa batzuetan... Hangoarekin konparatuz, hemen lasai
ederrean gaude!
16:15ean jasotzen nuen eskolako atean, etxera joan, es-

kolako lanekin lagundu, afaria prestatu eta 18:00etan afaldu egiten genuen. Bai, bai 18:00etan! Eta 19:00etan James
eta George ohera (eskola egunetan behintzat).
Ingalaterran, etxe gehienetan behintzat, bazkari arina
egiten da 12:00ak aldera sandwich bat, normalean, eta garaiz afaltzen dute; ondo hornituriko plater bakarreko afaria.
Dena garaiz egiten denez, festara ere garaiz ateratzen
dira, eta etxeratu ere berdin. Ia-ia ostiralero ateratzen nintzen lagunekin zerbait hartzera. Denok ez ginenez herri berean bizi, handienean, Bromley-n, biltzen ginen. Jende askok erabiltzen zuen garraio publikoa, denek festara joateko
bazen, oso gaizki ikusia baitago trago bat hartu ondoren gidatzea. Oso ondo dago antolatua garraioa, edonora joan liteke autobusez zein trenez. Londresera joateko, Bromley-n
trena hartu eta 40 minutu behar nituen. Auskalo zenbatetan egin nuen bidaia horixe lagunekin!
Londresera ez ezik Ingalaterrako beste hainbat puntutara
ere joan nintzen, urrutien, Edinburgh-era (16 orduko bidaia,
autobusez); lagunekin egindako lau eguneko bidaia. Cambridge, Porstmouth, Stratford upon avon (Shakespeareren
jaiolekua), Brighton... ere bisitatu genituen. Eta bisitatutako herri zein hiriko postal batekin bueltatzen nintzen beti
etxera. Euskal Herrian euskalkiak ditugun moduan, ingeles
azentu ezberdinak dituzte Ingalaterran, eta iparraldekoarekin maiteminduta geratu nintzen. Askori itsusia edo gogorra dela iruditzen zaio, baina niri xarma berezia duela iruditu
zitzaidan.
Ia asteburu guztiak aprobetxatu genituen Londreseko
zein inguruko txokoak bisitatzeko. Museo ugari bisitatu
genituen; asko daude eta dohain gehienak. Ingalatarrera
osoan, gainera, milaka gaztelu zein jauregi daude; bisita-
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tu genituen horietako asko ere. Topiko eta tipiko guztiak
bisitatu genituen, Tower of London, Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Ben (obratan zegoen, kasualitatea), China
Town, Camden Town Oxford Streeten erosketak egin genituen, Piccadilly Circus-eko metroko ahoa ere ikusi genuen,
besterik beste. Hain tipikoak ez direnak ezagutzeko beta
ere izan genuen denbora guzti horretan.
Lekuez gain, Londres bezalako hiri handi batean, urte
osoan zehar hiria ezagutu nahi duten turistez beteta dagoen horretan, milaka ospakizun egiten dituzte. Horien artean, bertaratzeko aukera izan genuen bi; Txinatarren urte
berriaren ospakizuna eta LGBT+ komunitatearen aldeko
harrotasunez beteriko desfilea. Izugarria da bertara bertaratzen den jende pila. Bertan sumatzen den giroa ere ikaragarria da. Aukera izanez gero gerturatu zaitezte!
Aipatu beharrekoa iruditzen zait Londresen badagoela
Euskal etxe bat ere, London Basque Centre. Urte guztian
zehar ekimen ugari antolatzen dituzte, mus txapelketa, Gabonetako bazkaria, zinea euskaraz (Handia horien artean),
Euskararen eguna... Ni antolatutako bietara joan nintzen;
Aberri egunera eta Korrika’19-ra. Bai, bai.. martxoaren
21ean elkartu ginen Londresko parkeetako batean, bertan
edo inguruan bizi ginen 50 bat lagun (eguraldiak ez zuen
gehiegi lagundu). Sinbolikoa izan zen batez ere. Km batez
(edo gutxiagoz) egin genuen korri, parkean zeudenek harrituta begiratzen gintuzten, “zer oihu dira horiek? Zertan ari
dira?” pentsatuko zuten askok eta ondoren, musika lagun,
mokadutxo bat jan eta euskal dantzak dantzatzen aritu ginen. Orduan jakin nuen Londresen ere badagoela euskal
dantzak ikasteko aukera.
Mundu guztitik bertara joandako pertsona ugari bizi den
hiri handien alde ona horixe da, edozer topa dezakezula
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bertan. Baita espero ez duzuna ere.
Aipatu moduan, munduko herrialde guztietako jendea
topa daiteke Londresko kaleetan, hizkuntza ezberdin asko
entzun eta, tarteka, entzundakoa ulertzen duzula ohartzen
zara. Eta lagunari baju-baju irribarrea ahoan: “That family is
Basque!” (Familia hori euskalduna da!).
Hasieran aipatu bezala, zortea eduki nuen familiarekin.
Beraien kide moduan hartu ninduten: zinemara joaten nintzen haurrekin, igerilekura bi gazteenekin, Edwarden eta Jamesen ikasturte amaierako festara, baita errugbi partida
batera ere Andrew, George, Edward eta azkeneko honen lagun batzuekin eta nola ez, Halloween gauez mozorrotu eta
goxoki eske joan ginen. A zer festa!
Uztailaren amaieran nintzen bueltatzekoa, herriko festetarako prest! Bueltatu aurretik ordea, bidaiatxo bat bakarrik
egiteko ilusioa nuen, gorderik nituen jai egunak aprobetxatuz. Lehenik Yorkera joan nintzen, hortik Manchesterrera
eta azkenik Liverpoolera. Bidaia bikaina izan zen, tarteka
lagunen falta somatzen banuen ere. Ederki aprobetxatu
nuen. Gainera gazte pila bat elkartzen gara hostaletan eta,
nahiz eta bakarrik joan, lagun berriak egiteko aukerak ugari
izaten dira.
Hamaika hilabete horietan, Gabonetan bakarrik bueltatu
nintzen Altzora, familiarengana, bi astetarako. Gustura etorri nintzen, baina denekin egon ondoren, gustura bueltatu
nintzen berriro. Gaur egun dauzkagun teknologiekin, kilometroetan urrun egon arren, nahi dugunean elkar gaitezke.
Esperientzia bikaina izan zen. Eskerrak beldurrak utzi albora eta animatu nintzen!
Mari Murua

Motzean
EH BILDUko hautagaien
argazkia

(Ataria, 2019-04-16)

Lau urtez behin egin ohi den bezala, Udal-hauteskundeak izan ziren 2019ko maiatzaren 26an. Hautagai-zerrenda bakarra aurkeztu zen herrian, bost
emakume eta bost gizonezkoz osatua, Txomin Rezola alkategai gisa. Gauzak ongi egiteko eta epeak
ongi betetzeko asmoz, besteak beste honako argazki
hau atera zitzaien hautagaiei Altzo Muñoko zati bat
atzean dutela.

Udaleku irekietarako
begiraleak (2019-05-02)
Ekainaren 24tik uztailaren 24ra udaleku irekiak antolatu ziren.
Herriko udalak deialdia luzatu zuen begirale gisa aritzeko.
Baldintzak eta puntuen banaketa ere zehazten ziren: 18 urtetik gorakoa izatea, HABE-ren 3. maila izatea. Puntuei dagokienez, berriz, begirale titulua izatea, zuzendari titulua izatea,
lan esperientzia eta herritarra izatea aipatzen ziren, besteak
beste.

Gipuzkoa bertsotan
(2019-05-12)

2019ko udazkenean egin zen Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa. Aurretik, ordea, sailkapen fasea jokatu
zen maiatzaren 4tik 25era eta hitzordu horietako bat
gure herrian izan zen maiatzaren 12an, Batzarremuño kulturgunean. Bertan 6 bertsolari izan ziren: Iñigo Gorostarzu (Etxorde) (Berastegi), Iban Urdangarin (Ataun), Manex Astigarraga (Deba), Beñat Torres
(Urretxu), Martin Berrizbeitia (Aretxabaleta) eta Zigor
Iriondo (Lasarte).

Manu Olano, ‘Pasahitza’ saioko
partaide (2017-09-20)
Badira ia hiru urte, Manu Olano herritarrak parte hartzen duela
Ataria Irratiko osteguneko ‘Pasahitza’ solasaldian beste zenbait solaskiderekin batera. Jorratu ohi dituzten gaiak gaurkotasun-gaiak izaten dira, hara nola, jubilazioa, gastronomia,
alkohola eta tabakoa, Gabonak, nerabeak... eta abar. Solaskideen artean, berriz, Malentxo Arrospide, Joxe Agustin Arrieta,
Marimi Ugalde, Txepe Agirrezabala eta Izaskun Elizaran daude
besteak beste.

XXIII.
OLENTZEROTAN
JAKIN-MINEZ
Anitza eta aberatsa suertatu zen XXIII. Olentzerotan jakin-minez ekitaldia. Hasi azokarekin eta amaitu talo janarekin, zortzi egunez luzatu ziren ekitaldiak. Ondoren agertzen dira
xehetasun batzuk:

Laugarren azoka eguna:
Abenduaren 8an, igandez ospatu zen azoka. Oraingoan ere eguraldi kaxkarra tarteko, herriko frontoi estalian antolatu zen
azoka. Aurreko urteetan bezala jende asko elkartu zen bertan. Alde batetik, ia berrogei salmenta postu jarri ziren. Eta bestetik, herritar eta inguruetatik etorritako erosle ugari bertaratu zen. Garaikoak, bertakoak eta kalitate handiko produktuak
erosteko aukera ezin hobea eskaintzen du azokak. Nahiz eta eguraldiak ez gehiegi lagundu, goiz ederra igaro genuen eta
jendea pozik itzuli zen etxera. Ez dago zalantzarik, esan dezakegu Altzoko azokak bere lekua egin duela egutegian.
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Musika emanaldia:

Abenduaren 13, ostiralez, musika emanaldia eskaini zuen Loatzo Musika Eskolak Batzarremuño aretoan. Ume txikiak direnean ekitaldiko protagonistak, arrakasta ziurtatuta dago eta horrelaxe gertatu zen. Aretoa bete egin zen bertara inguratutako guraso, aiton-amona, izeba-osaba eta bertara hurbildutako herritarrekin. Era guztietako abestiak entzun genituen
eta, urte sasoia kontuan izanik, ez ziren falta izan gabon kutsukoak ere.

Xaboia egiten ikasteko
tailerra
Abenduaren 16an, astelehenez jende asko eta anitza elkartu zen Elordi
Elkartean Amaia Garmendia Orendaingo monitorearen gidaritzapean. Bi ordu
luzez jardun zuten xaboia nola egiten
den ikasten eta amaieran bakoitzak
egin edo lortu zuena etxera eramateko
aukera izan zuen.
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Pape Niag

Abenduaren 17an, asteartez, “Hasiera
berri bat”liburuaren aurkezpena burutu
zen Batzarremuñon. Duela hamaika
urte Senegaletik irten zen Pape Niagen ibilerak kontatzen ditu Mikel Garcia
Idiakez kazetariak liburuan. Gaur egun,
Bilbon bizi da Pape eta bertara inguratu ginenok bere ahotik entzun genituen
hamaika urte hauetan jasan behar izan
dituen zorigaitzak. Era guztietako trabak, bazterketak eta oso egoera gogorrak. Bere hitzen bidez adierazi zigun
zeinen gogorra den etorkina eta beltza
izatea. Nahi zuten guztiek aukera izan
zuten Papek sinaturiko liburua erosteko.

Diametro 200 eta
Larrabetzuko Eskola:
Abenduaren 18an, asteazkenez bi esperientzia edo bi proiektu benetan interesgarriak ezagutzeko parada izan genuen
Udal Aretora hurbildu ginenok. Bertako
produktuak kontsumituz funtzionatzen
duten bi errealitateen xehetasunak aditzera hurbildu ziren Fede Pacha eta
Aner Gorostiola.
Fede Pacha, Orona kooperatibako jatetxeko arduraduna da eta egunero 600
bazkari baino zerbitzatzen ditu. Fedek
azaldu zigun nondik eta nola eskuratzen dituen lehengaiak. Proiektuaren
izenburuak dioen bezala denak 200 kmko diametroan denak.
Aner Gorostiola, Larrabetzuko eskolako gurasoak azaldu zigun beraien
proiektua. Esan zigun ez dela erraza suertatzen eskolako jangela beste
modu batean kudeatzea. Alegia, bertako produktuak kontsumituz, administrazioko irizpideen kontrako norabidean....etab. Baina garbi esan zigun,
posible dela eta Larrabetzuko eskolako
jangelan bertako produktuak kontsumitzen direla eta gainera prezioa ez
dela garestiagoa suertatzen. Amaitzeko
gazta ezberdinak eta ardoa eta sagardoa dastatzeko aukera izan genuen.
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Euskalharia. Asisko Urmeneta

Abenduaren 19an, ostegunez, Asisko komikilari, eta
komunikatzaile trebe eta ezagunaren bisita izan genuen. Bere komikien bidez, oso modu atseginean
eta didaktikoan Euskal Herriko gertaera eta historiaren beste begirada bat ezagutzeko aukera izan
genuen. Oso saio interesgarria suertatu zen eta
bertara hurbildutako herritarrek beren iritziak eta
ikuspegiak Asiskorekin partekatzeko aukera izan
zuten. Asiskok lortu berria zuen Euskadi Saria komikigintzan eta nahi zutenek aukera izan zuten berak
sinatutako komiki bikaina eskuratzeko.

Pettiren emanaldia:
Abenduaren 20an, ostiralez abeslari beratarraren bisita izan
genuen. Jende asko inguratu zen Batzarremuñora. Bera
bakarrik, soilik gitarraren laguntzarekin, oso emanaldi berezia
eta ederra eskaini zigun Pettik. Denok dakigu zeinen artista
eta trebea den gitarrarekin. Eta bere ahots urratu eta sakonarekin bere estilo bereziaz gozatzeko aukera izan genuen.
Luxu bat.

Zirku Tailerra:
Abenduaren 21ean, larunbatez Zirika Zirkus-en eskutik, zirku tailerrean parte hartzeko aukera izan zuten herriko haurrek.
Besteak beste, oreka kablean, malabarerak egiten, zirku jostailuetan, dantzan ... ibili ziren. Arratsalde ederra igaro zuten.
Segidan, udaletxe azpiko lokalean guraso batzuk aurpegiak margotzen aritu ziren. Eta...ederki margotu gainera!
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Motzean
Bertako produktuekin
lanean (Ataria, 2019-06-04)
Herrietako ostatuen formakuntzarako antolatu zen
tailerra. Herriko Elordi Elkartean bildu ziren ostatu ezberdinetako arduradunak. ‘Bertako produktuekin lanean’ esaten dugunean, zertaz ari garen agertu zuten
ostalaritzako zenbait profesionalek. Balio erantsi bat
eman nahi zitzaion herriko ostatuari bertako produktuekin. Tailerra, arratsaldeko 4retatik zortzi t’erdietara
izan zen eta amaitzeko, sukaldaritza erakusketa batekin amaitu zen garaiko produktuak erabiliz.

X. Sega Ligako 3. saioa
(2019-06-29)

Almitza Elkarteak antolatuta, gure herrian jokatu
zen X. Sega Ligako 3. saioa. 31 bat lagunek hartu
zuten parte, 3 taldetan banatuta: haurrak, gazteak
eta helduak. Europar erara jardun zuten segan,
hau da, pisua ez da kontuan hartzen, bizkortasuna eta txukuntasuna baizik. Haurrek 20 m²-ko
saila ebaki zuten; neska-mutil gazteek 35 m²-ko
saila; emakume helduek berdin, 35²m eta gizon
helduek, berriz, 100 m²-ko saila. Eguraldi aproposa egin zuen segarako. Sariak eta txapelak banatu
ondoren, Elordi Elkartean ziren ia gehienak, afari
gozo eder baten inguruan.

Saria urtekariko galderak
asmatu dituztenei
(2019-08-02)

2018ko urtekariari zegozkion galderak asmatu zituztenen
artean zozketa egin eta sariak Ane Uriarte eta Daniel Irizarri
egokitu zitzaizkien (Iñigo semea, argazkian, aitaren ordez).
Sariak Karmen Murua kultura zinegotziaren eskutik jaso zituzten. Hogei galdera egiten dira urtekariko edukiei buruz. Denak
asmatu behar dira. 80€-ko bi sari daude (sari ederrak, beraz)
Elkar liburudendetan erabiltzeko.

Hitzak iruditan
Argi izpiak kanpoan gauez,
ideia biziak barruan egunez.

Otsabio bidean hagina,
urkiko karlosen
ahalegina.

Ataka lehenik, atea gero;
kanpoan goxo,
barruan bero.

Bide honi jarraituko diot,
ez daukat besterik eta.
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Lagunduko al didazu
harria karretilla gainera
jasotzen?

Bazekien imazek
pagoa non landatu;
goitik herria zaindu,
gertutik herritarrak
gidatu.

Egunon, Altzo.
Hementxe egon
nintzen atzo.

Kaskamotza,
bihar izotza, etzi elurre,
Kaskamotzan Beldurre.
Irudiak: Mertxe Allue Gines
Letra: Agustin Amiano Gurrutxaga
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Motzean
Lierni Izagirre saritua

(2019-10-02)

Lierni Izagirre herritarrak Profesionales 2019
saria jaso zuen beste bost lagunekin batera,
Espainiako Arte erta Zine Akademiaren eskutik.
1993an hasi zen Lierni zine munduan lanean
eta harrezkeroz majina bat pelikuletan hartu du
parte girotze lanetan, Handia pelikulan, adibidez,
besteak beste.

Konplizeak antzerkia

(2019-10-08)

Berrobiko Txalo-Talo antzerki taldeak, Ester Povedaren
zuzendaritzapean Konplizeak antzezlana taularatu zuen.
Antzerkia zaletasun duen boskote honek, eskenatokira
(agertoki, taulagaine, antzeztoki) agertu aurretik aktore talde batek izaten dituen urduritasun eta jokabideak
antzezten ditu lan honetan. Urretxun egiten den Antzez Motz antzerki laburren lehiaketan hiru sari irabazi zituzten lan honekin: antzerki onenarena, euskarazko
antzerki onenarena eta zuzendari onenarena. Eta hasierako hartatik abiatuta emanaldi luzeago bat osatu zuten,
zuzendariak proposatutako ideia batzuk entseguetako
inprobisazioekin aberastuz. Batzarremuñon elkartutako
ikusleek gustura entzun eta ikusi zituzten haien ateraldiak.

Txomin Rezola
alkatearekin hizketan

(2019-10-11)

Txomin Rezola da herriko alkate 2019ko maiatzaz geroztik. Tolosaldeko Atariak elkarrizketa
egin zion orduko hartan. Esku artean zituzten
proiektu eta lanez jardun zuen: Segoretxe ostatuko obrak, Altzo Azpin trafikoaren abiadura
mantsotzeko obra, Altzo Azpiko mehategiko lurren egonkortzea. Aurrera begira, berriz, beste
honako hauek aipatu zituen: Altzo Azpi auzoa
txukuntzea, Amategiko bidegorria, etxebizitzak,
lurrak erosi eta bertako landareak berreskuratu,
garraio publikoan Tolosa eta Alegiarako lotura
hobetu.

Motzean
Nafarroako lizarraldeara txangoa (2019-10-19)
Ohitura den moduan, irtenaldia antolatu zuen Udalak. Goizeko zortzit´erdietan puntuan atera zen autobusa Altzoko plazatik Nafarroako Arroitz-era, eguneko lehen geltokira hain zuzen ere. Han, besteak beste, zonalde horretan euskara bultzatzea xede duen Errigora ekimenean parte hartzeagatik ezaguna den Iturri kontserba bisitatu genuen. Pikillo-piperren
garaia zenez bete-betean, hauek nola erre, zuritu eta ontziratzen dituzten azaldu ziguten. Dastatzeko aukera ere izan
genuen, han bertan prestatu ziguten hamaiketako eder batean.
Segidan (Jarraian), Sartagudarako bidea hartu genuen, Memoriaren Parkea zen eta hurrengo geltokia. Jende askoren
lan eta esfortzuari esker eraikitako parke hau, Nafarroan faxistek eraildako 3440 biktimen omenezko monumentua da.
Bertan ikusi daitezke hainbat artisten lanak, bat aipatzearren
Jose Ramon Andaren “Atariaren besarkada”. Baita, biktima guzti horien izenak zizelkaturik dituen horma ere. Bisita
, bertako lau lagunen gidaritzapean egin genuen eta, haiek
emandako azalpenei esker, parkearen historia ezagutzeaz
gain, Sartagudan gerra hasi eta bata bestearen atzetik etorri
ziren errepresio ekintza latzen berri izan genuen. Hainbestekoa izan zen fusilatu kopurua, non geroztik, Alargunen herri
izenez ezagutzen dela.
Handik, ardo ekologikoa ekoizten duen Lakarrako Lezaun
Upategirako bidea egin genuen. Ordurako bazkaltzeko garaia
zen eta, denboraz justu genbiltzanez, bisita azkar baten ondoren, otordu ederra eginez ardo desberdinak probatzeko
aukera izan genuen.
Txangoari amaiera emateko Garesen geldialditxo bat egin
genuen, bertako txokoak ikusiz herria ezagutzeko.

Arnasa gara

(2019-10-24)

Herritar ugari aurkeztu ziren Batzarremuñon arnasguneek euskararen biziberritzean duten garrantzia azpimarratzeko ekimenaren aurkezpenera. Karmen
Murua eta Mari Murua izan ziren aurkezle. Horrez gain, abenduan aurkeztu
zen Kartzela serie digitalaren aurre-estreinaldia ikusi ahal izan genuen. Hori
gutxi balitz, bertan parte hartu zuten
Erika Olaizola azpeitiarra eta Sambou
Diaby oikiarra izan genituen gurekin.
Bakarrizketa baten ostean, elkarrizketa
bat eskaini ziguten.

Jaiotzak, ezkontzak
eta heriotzak

Izen-abizenak:
Aimar Barreiro Garcia
Gurasoak:
Jose eta Ainara
Jaiotze-data:
2019-05-18
Etxea:
Altzo-muino, 156

Izen-abizenak:
Arane Maiz Balerdi
Gurasoak:
Eneko eta Eider
Jaiotze-data:
2019-09-25
Etxea:
Altzo Mendi etxea

Izen-abizenak:
Ariadne Marchal Lizaso
Gurasoak:
Miguel Angel eta Maitane
Jaiotze-data:
2019-08-06
Etxea:
Elordi etxea

Izen-abizenak:
Arnau Larrea Grane
Gurasoak:
Xabier eta Meritxel
Jaiotze-data:
2019-01-05
Etxea:
Belaio

Izen-abizenak:
Elaia Amiano Caminos
Gurasoak:
Joseba eta Oihana
Jaiotze-data:
2019-12-29
Etxea:
Luberri

Izen-abizenak:
Joane Olano Andrade
Gurasoak:
Aitor eta Ainara
Jaiotze-data:
2019-05-14
Etxea:
Luberri

Izen-abizenak
Justino Iraola Amiano
Heriotza-data
2019-09-07
Etxea
Irisoro baserria
Adina
98 urte

Izen-abizenak
Iñaki Olano Orbegozo
eta Estibalitz Ezeiza
Barandarain
Ezkontza-data
2019-10-25
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Beroa denean,
klima aldaketa
bidean?
Eguraldia eta klima aldaketa beti daude presente gure egunerokoan. Ez da izango gai askorik eguraldia bezain maiz aipatzen dugunik. Ohartuta edo oharkabean, eguraldiak asko baldintzatzen du gure
bizimodua. Eguna joan, eguna etorri eguraldiari begira hartzen ditugu erabaki ugari. Eguraldiaren
baitan mugitzen gara eguneroko bizitzaren dantzan.

B

etidanik izan du gizakiak eguraldia neurtzeko
joera. Garai batean, lana nekezagoa izango zen,
behar bada. Egun ordea, tresneria eta teknologia lagun, nahiko erraz lor ditzakegu metereologia neurtzeko erabiltzen diren parametroak.
Iragandako eguraldiaren datuak jasotzen eta aztertzen
saiatzen gara urtero orrialde hauetan. Asmo horrek garamatza hurrengo hizkiak eta zenbakiak dantzan jartzera.
Urtea joan urtea etorri, eguraldiaren ezaugarri nagusiak
bi ardatzen bueltan mugitzen dira. Lehenengo ardatza euria izaten da eta haren arabera urteak lehorrak ala bustiak
izan direla ondorioztatzen dugu. Bigarren ardatza hotz-beroarena izan ohi dugu. Muturreko hotz-beroak markatuta
geratzen dira egutegian eta gure oroimenean.
Aipaturiko bi ardatzen garapen zuzena eman ahal izateko
oso lagungarriak izango zaizkigu neurketa zehatzak, eguna
joan eguna etorri, inguruko estazioetan egiten direnak.
Euskalmet metereologia zerbitzuari esker, eskuragarri ditugu gure inguru hauetako eguraldiari buruzko datu
ugari. Egunez egun jasotzen dituzte tenperatura eta euriari
buruzko datuak. Egunero ez ezik, orduero bildu eta gordetzen dituzte datu zehatzak. Eta jaso bakarrik ez, nahi due-

narentzat eskuragarri jarri ere bai interneten euskalmet.
euskadi.eus web orrian.
Datuak jasotzeko tresneria eta estazio sare zabala erabiltzen dituzte. Asko dira gure inguruan kokatuta daudenak
baina gertuen duguna Alegiakoa da. Altzon oraingoz metereologi estazio ofizialik ez dugunez Alegiako metereologi
estazioan jasotako datuak erabiltzen ditugu ondoko laukitan. Behar bada zenbait datu zertxobait aldatuko lirateke
Altzon bertan jasoko balira baina gehienak antzekoak izango direlakoan horra jarraian, Otsabiopean, Alegiako estazioan jasotako datuen zehaztasunak.
Euskalmet zerbitzuari esker jasota dago egunero eta orduero zenbat euri egin duen metroko eta litrotan, Alegiako
estazioan. Horra bada azken urtean (2019) hilabete guztietan eta bakoitzean pilatu diren litroak eta euri gehien egin
zuen eguna ere bai.
Lehen bi zutabetan urtea eta hilabetea jaso ditugu. Hirugarren zutabean, hilabete bakoitzean osoan pilatu diren litroak. Laugarrenean, zein izan zen hilabete bakoitzeko egunik bustiena. Eta azkenik, bosgarrenean, hilabeteko egunik
bustien horretan zenbat litro jaso ziren metro karratuko.
Horra bada, 2019 urteko euriaren datuak:
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Beraz, ez da oso euritsua izan 2019a. Azken 14 urtetako
bataz bestekoa 1.315,4 den bitartean, azken urtean 1.243,1
litro erori dira metro karratuko, bataz bestekotik gertu baina
azpitik.
Beste gauza askorekin gertatzen den bezala, neurri eta
garaia egokian datorrena ongi etorria da zalantzarik gabe,
baina neurriz kanpo datorrenean arazoak sor ditzake. Neurri eta egokitasun kontua hau ere.

Ikusten denez, 2019 urteko hilabeterik euritsuena azaroa
izan zen (323,1 litro metro karratuko). Azaroan ia egunero
bota zuen. Bi egun soilik izan ziren euririk gabekoak.
Euririk gutxien aldiz, ekainean eta uztailean izan genuen.
Urteko egunik bustiena berriz, urtarrilaren 23a izan zen,
53,2 litro jaso zirelarik, egun bakarrean.
Urtez urte jaso izan ditugun datuak konparatuz gero,
2019an aurreko urteetan baino euri gutxixeago egin zuen.
Eta nabarmen, 2013 edo 2014an baino gutxiago. Hamalau
urte daramatzagu euri datuak jasoz Altzoko urtekari honetan eta esan dezakegu, bataz bestekoaren azpitik joan dela
2019a. Horra laburbilduta metro karratu bakoitzean urte
osoan eroritako euri litroak, azken 14 urtetan:

Udan bero, neguan hotz

Euriak bezalaxe, hotzak eta beroak asko baldintzatzen du
gure eguneroko bizimodua. Denok gogoratzen ditugu, gutxi gorabehera, iragan neguko egunik hotzenak. Eta nola
ez, izerdi patsetan igarotako udako egun beroak ere bai.
Euriarekin aipatu dugun bezalaxe, urteko egun guztietako
hotz-beroak txukun neurtu eta jasotzen ditu Alegiako estazioak. Urteko egunik beroenak eta hotzenak zehaztasun
handiz jasota dauzka Euskalmetek. Jarraian eskaintzen
dugun laukiaren 1. eta 2. zutabetan, urtea eta hilabetea
jaso ditugu. 3.an hil horretako egunik beroena zein izan
zen. Gero, 4.an, egunik beroenean egin zuen muturreko
tenperatura. Azkenik, 5. eta 6. zutabetan hilabeteko egunik
hotzena eta zenbat gradu jaso ziren egun horretan.
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Horra bada 2019ko datuak:

Ikus dezakegunez, 2019ko egunik beroena uztailaren 23a izan zen (41,9 ºC), uda erdialdean.
Egunik hotzena berriz, urtarrilaren 6a ( -2,2ºC).

Azken 14 urteetako bero eta hotz handienak konparatzen baditugu, muturreko hotz-beroak nola aldatuz joan diren
ikusiko dugu. Iragan urtean, 2019an, ez genuen mutur-muturreko tenperaturik izan. Bero handia bai ordea, 42º graduak
oso gertu izan genituen uztailaren amaieran.

Nolabait laburtzekotan, bi ondorio nagusi aterako genituzke 2019ko datuak aztertuz:
Euriari dagokionez, nahiko urte normala izan da (ez oso euritsua, ezta lehorra ere). Metro karratu bakoitzean jasotako 1.243,1 litroak bataz bestekotik gertu daude
Tenperaturari dagokionean ere antzera. Aparteko hotzaldirik gabe joan
zitzaigun 2019ko negua. Udan ordea, egun bero xamarrak bizitu genituen.
Uztailaren 23an 42 graduak oso gertu izan genituen (41,9º). Azken 11 urtetan, hirugarren aldiz gainditu da Altzon 41 graduen marra. Behar bada,
klima aldaketaren adierazle argia izan daiteke.
Honaino ekarri gaituzte 2019an neurtutako datuek. Norberak bere uste,
sentsazio eta sentipen propioak biziko zituen ordea.
Datuak jasoz eta sentsazioak bizituz, jarrai dezagun elkarrekin beste urte
batez, gutxienez.
Xabier Olano
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Bakailao
entsalada epela
PROZEDURA

P

later batean, letxuga zati batzuk jarriko ditugu eta gainean borobil formako molde bat. Molde honetaz baliatuko gara osagaiak jartzeko, bata bestearen gainean.
Garrantzitsua da osagai guztiak moldean zehar ondo

zabaltzea.
Honela, patata egosiarekin hasiko gara, borobil formako zatitan
mozturik. Ondoren tomatea jarriko dugu eta gainean ahuakatea,
(guztia xerratan mozturik). Tipula eta piper berdea banatuko ditugu, zati txikietan.
Osagai hotzekin amaitu ondoren, beroekin hasiko gara. Aurretik
egositako bakailao zatiak jarriko ditugu (epela egotea gomendatzen da). Gainean, tiratan moztutako piper gorriak eta bi otarrainxka
frejituak. Amaitzeko, ozpin-olioz egindako saltsa botako dugu.
Gatz piska bat, perrexila eta listo. On egin!
Maixabel Arandia
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OSAGAIAK
• Egositako bakailao zati bat
• Letxuga
• Tomatea
• Ahuakatea
• Patata egosia
• Piper gorri frejitua (tiratan moztuta)
• Otarrainxka k
• Tipua zati txikitan
• Piper berdea zati txikitan
• Ozpin-olio saltsa
• Gatza

Lehiaketa
Hona hemen 2019ko Altzoko urtekariari dagozkion galderak. Hartu patxada eta irakurri lasai-lasai. Pentsatu ondo, orria
bete eta hartu parte. Aurtengoan ere 80 euroko bi sari dituzue zain, Tolosako Bilintx liburu dendan nahi duzuena erosteko.
Baina, hori bai, erantzun guztiek zuzenak izan behar dute sarien zozketan sartzeko. Beraz, orria bete (baita hurrengo orria
ere), moztu eta eraman udaletxera 24rako. Ekin lanari!
IZEN-ABIZENAK_________________________________
HELBIDEA__________________________________TELEFONOA_________________

1-2019ko abenduaren 31n, zenbat biztanle zituen
Altzok?
460
465
435
430

2 - Zertan egiten du lan Yolanda Arrietak?
Irakaslea da
Liburutegian
Idazlea da
Ipuin kontalaria da

3 - Nolakoa iruditzen zaio Erroma hiria Beñati?
Liluragarria
Ederra
Erakargarria
Altzo bezelakorik ez dago

4 - Zer gertakarik izan zuen erlazio zuzena 1835 eta
1836ko Altzoko herri-lurren eta baso-lurren
salmentarekin?
Herritar ugari lur horiek erosteko prest zeuden
Desamortizazioak
Herriko apaizak 50 urte bete zituen
Gerra karlistak

5 - Nolako eguraldia tokatu zitzaien Azkaratera
joan ziren lagunei?
Eguzkitsua
Trumoitsu eta lainotsua
Lainotsu eta lanbrotsua
Lanbrotsu eta euritsua

6 - Zein esaldi errepikatzen zieten behin eta berriz
Irati eta bere lagunei Napolin?
“Vedi Napoli e poi muori” (behin Napoli ikusita lasai
hil zaitezke)
zoan!)

“Non entrare in Camorra!” (ez sartu Camorra au-

“Quando vieni a Napoli piangi due volte... quando
arrivi e quando te ne vai” (Napolira zatozenean bi aldiz negar egingo duzu, iristean eta alde egitean)
“Vieni a mangiare un napoletano a Napoli” (etorri
Napolira napolitana bat jatera)

7 - Zein bikotek irabazi zuen Gipuzkoako Udaberri
txapelketa?
Harkaitz eta Martin
Iraitz eta Amets
Nagore eta Uxue
Pello eta Iker

8 - Zenbateko sakonera du lau leizezuloetatik
esanguratsuena denak?
30m-koa
27m-koa
158m-koa
20m-koa

9 - Zer gertatu zitzaion Irantzuri lehenengo aldiz
Mazedoniako ospitale batean sartu zenean?
Bertan lan egiten zuen erizain batekin nahastu eta
ebakuntza-gelara eraman zuten
Gaixoek bakarkako gelarik ez zutela ohartu zen
Une batez bihotza geratu zitzaion ospitalearen
egoera ikusita
Erizain ona zela eta, bertako ospitale pribatu batean lan egiteko eskaintza jaso zuen

10 - Zenbat denbora behar izan zuen Iñakik
Otsabiora igo eta buelta egiteko ?
Bere anaia Aitorrek bizikletan baino gutxiago
50’51’’
59’23’’
51’50’’

11 - Zenbat kilometro erosi zituen Altzok Korrikaren
21. edizioan?
2km
1km
1,5km
Ez zuen bat ere erosi

/77

Lehiaketa
12 - Bukatu esaldia: Elordi Elkartean...
... ospatu zen Bertso afarian 30 lagun bildu ziren.
... garagardo dastaketa antolatu zen P. Garmendia
adituaren eskutik.
... antolatu zen Bertso afariko bertsolariak Mikel
Artola eta Oihana Iguaran izan ziren.
... antolatzen den talo-jana ez zen burutuko afaria
prestatzen duten bolondresik ez balego.

13 - Zer iruditzen zaio Maddiri himnotikoa?
Irribarre jostagarridun ikasleak
Ilunabarraren koloreek sortzen zuten magia
Emakumeek lanean erakusten zuten grina
Bertako tenpluak

14 - Zertan datoz bat, Txomin eta Joseba, alkate
izateari buruz?
Herritarren iritziak ez du askorik balio
Ogibidea da
Euskara jakitea beharrezkoa da
Txandaka eta borondatez egiten den lana da

15 - Zer antolatu zen San Inazioetako laugarren
egunean, 30ean, alegia?
Irrintzi lehiaketa goizaldean
Haurren eguna
Frontoi zaharreko semifinalak
Zagi ardoa plazan

16 - Zein seinale egiten zien Dionixiok ahuntzei
bereak zirela erakusteko?
X gorri bat bizkarrean
Belarri erdia moztu
Dionixiok ez zuen ahuntzik
Txintxarria jarri

17 - Zergatik egin zituzten obrak Altzo Azpin?
Errepidea zabalegia zelako
Errepideak zulo ugari zituelako
Trafikoaren abiadura azkartu nahian
Trafikoaren abiadura mantsotu nahian

18 - (B)eroa Talde Feministaren zein ekimenek izan
zuen oihartzun handia EH osoan?
Durangon ospatu zen “Salda Badago” jardunaldi
feministak
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Antolatu zuten bertso saioko gaiek
Altzoko azokarako egin zituzten poltsek
Jai giroan jasandako iruzkin matxisten pankartak
zabaltzeak

19 - Zein ordutan bazkaltzen zuen Marik
ingalaterran zegoen bitartean?
12:00ak aldean
Altzon 12ak zirenean
13:30etan
Ez zuen bazkaltzen

20 - Zertan jolasteko aukera egon zen zirku
tailerrean?
Aurpegiak margotzen
Oreka kablean, malabarrak egiten, dantzan,
zirku-jolasetan...
Pilotan
Eguraldi txarra zela eta, ez zen ospatu tailerrik

21 - Zenbat haur jaio ziren Altzon 2019. urtean?
6
5
7
1

22 - Zer zerbitzuri esker lortu ditu Xabierrek egindako euri kopuruaren datuak?
Alegiako udal webguneari esker
Euskalmet-i esker
eguraldia.eus-i esker
Altzoko udal webgunerari esker

23 - Nola mozten du Maixabelek patata, bakailao
entsalada bikain bat lortzeko?
Oso-osorik utzi behar da
Zati txikitan
Borobilean
Tipula eta piper berdearen tamainan

24 - Non jarri ditu arrautzak Oilaunek?
Pagoaren azpian
Imazen pagoaren azpian
Ote azpian
Udaletxean
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Irabazitako
historia

