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Hemen gatoz 2015eko azken alearekin,
urritik abendua bitarte herrian egin diren
hainbat ekintzen informazioarekin.
Udazken jaia, garagardo-azoka,
Lezkarriren kontzertua...

Erreportajerako, aurten Gipuzkoako

Bertsolari Txapelketa jokatu denez, ber-
tan parte hartu duen Imanol
Lizarazurekin elkartu gara.

Urte amaierarako agenda ekintzez blai
dator.

Ea gustoko duzuen!

Kaixo herrikide!!!

Giro ederra udazken-festan

Herrian zer berri?

Kaixo herrikide!!!

Aurten urriak 24 eta 25 izan ziren aukeratutako datak udazken-festa ospatzeko. Iaz  bezala,
larunbatean  bertso musikatuez gozatzeko aukera izan genuen. Lainoari eta gaueko freskurari
aurre eginez, igeldotar asko eta kanpontar batzuk herriko plazan bildu ziren. Askok, saioa jarrai-
tzen zuten bitartean, ohikoak bihurtu diren bokadiloak afaltzeko aukera izan zuten.

Bertso musikatuen ondoren, herriko
musikarien ordua iritsi zen. Herriko talde-
ak kontzerturako osatutako erreperto-
rioak, herriko plazan bildutakoak, kantari
eta dantzan jarri zituen. Plazan herriko tal-
dearen estreinaldia izan arren, ederki bete
zuten plaza girotzeko erronka. Hala ere,
musikariek bilatutako “perfekzio ak”  ez
zien guztiz saioaz gozatzen utzi.

Igandean, azken urteetan bezala, egu-
raldiak lagunduta, jendetza gerturatu zen
azokara. Aurten eskola zaharrean egiten ari
diren konponkentek behartuta, barra eta karparentzat kokapen berriak bilatu dira. Honek, azo-
kako ohiko itxura aldatu du. Barrak, beste urteetan baino xumeagoa bazen ere, azokara gertura-
tu zirenei, postuen inguruan paseatzen zebiltzan bitartean, gedialdia egiteko aukera eman zien.

Bazkarian 150 herritar inguru bildu ziren. Bertan herriko jubilatuak omendu ziren, bereziki 85
urte bete berri dituztenak, horiek oparia jaso zuten eta. Bazkaltzera geratu zirenek giro aparta
eta janari zoragarria nabarmendu zituzten. Bazkalostean, Luis Erasok motozerrarekin daukan tre-
betasuna erakutsi zigun. Gainera, herritarrek berak egindako artelanak etxera eramateko aukera
ere izan zuten. Sarituak gutxi batzuk izan baziren ere, denok izan genuen herriko talogileek mimo
handiz prestatutako taloak dastatzeko aukera.

Antolatzaile taldea oso pozik dago, festa honen
inguruan herrian sortutako giroarekin, hau dalako,
gutxienez urtean behin  herriko zaharrenak biltzea-
rekin batera, mugiarazten gaituen arrazoi nagusia.

Antolatzaileek herriko tabernek eta jatetxeek
emandako laguntza nabarmendu nahi dute.
Languntza eskaini duten herritar zein elkarteen
lana eskertu nahi dute, bereziki sukaldariek urtee-
tan herri-bazkaria prestatzen egindako lan ederra.

Herritarrak azokan

Herriko gazteen kontzertua



3

Urte berria, lehengo ekintzak !
Urtero bezala, Ieltxok 2016an ere zine-janekin jarraitzeko asmoa du. Betiko

moduan, helduentzat eta haurrentzat antolatuko dituzte. Helduek 3 film izango dituz-
te ikusgai eta otsaileko, martxoko eta apirileko lehen igandeetan izango dira.
Haurrentzat aldiz, bi zine-jan egongo dira eta otsaila eta martxoko lehen ostiraletan
izango dira.

Asmoa dute, pating-rollerra ere maiatza inguruan egiteko eta, aste santua igarota,
beste ikastaro edota tailerren bat martxan jartzeko ere bai.

Zuen ideia edo nahiak entzuteko prest daude eta, zerbait nahi izanez gero, emailez
jarri kontaktuan ieltxokulturelkartea@ymail.com helbidean.

Garagardo-azoka, 
gastuei aurre egiteko

Azaroko hirugarren asteburuan garagardo-azoka izan genuen herrian, Itsas Aurre
elkarteak antolatuta. Elkarte honek dituen gastuei aurre egiteko zerbait berria anto-
latu asmoz, 3 egunetan zehar saltxitxa, ukondo eta garagardo ezberdinak dastatze-
ko aukera izan zen. 

Gainera, lehenengo erreferendumaren 21. urteurreneko ospakizuna aurten forma-
tu honetan ospatzea erabaki zuen eta, nahiz eta igandeko bazkarian agian ez zen
hainbeste jende elkartu, asteburu guztiko parte-hartzeari dagokionez, balorazio
positiboa egin du. Larunbat gauean Pasaiako Fenomenoak  alaitu zuen afal ostea
kantu giroan eta jendea oso gustura egon zen fenomenoaren trebetasunak ikusiz.
Bide batez, Itsas Aurrek eskerrak eman nahi dizkie parte hartu zuten herritarrei eta
baita garagardo-azokako parte izan ziren Txapela eta Kalonge tabernei ere, eurek
ere garagardo bereziak eskaini baitzituzten. 

Zer iruditu zaizu Igeldoko giroa?
Herriko giroa primerakoa, lotura handia egon da jendearen eta musi-
karen artean.
Eta herritarrak? 
Oso jatorrak, beti laguntza eskaintzeko prest.
Behin baino gehiagotan egon zarenez, nola ikusten duzu igel-
do herria? 
Txikia izan arren badu bere xarma berezia, herritarrek ematen dioten
indar hori, eta itsasoa eta mendiaren arteko loturak osatutakoa, oso
definizio poetikoa dirudi agian, baina bertan zaudenean ulertzen da
esan nahi dudana.
Kobertura hartzea zaila da, baina inork ez du behar telefonorik berta-
koen beroa alboan duenean.
Zer da atentzio gehien piztu dizuna? 
Nola izendatu didaten “Pasaiako Fenomenua”, uste dut aprezioa hartu
didatela eta izugarri eskertzen da hori, horregatik azkeneko aldian
lagun batzuekin joan nintzen, giro berezi horretaz beraiek ere goza
zezaten. Eskerrikasko benetan Igeldoko jende guztiari, berriz ere
itzultzeko gogoarekin uzten nauzuelako. Andoni “Pasaiko fenomenua”
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Nekazal Kooperatiba jo ta su

B
i urte dira jada Sindikatuko proiektuaren lehenengo pau-
soa egin zela, eraikinari teilatua berritu eta  eraikina
kontsolidatu zela.

Kooperatibak martxa hartzeko ahaleginetan aritu dira bitarte
honetan eta kooperatibako bazkideen artean hainbat auzolan
egun antolatu dituzte, eraikinaren barrualdea egokitzeko asmo-
tan. Egoera txarrean zeuden elementuak kendu, urteetan pilatu
diren trasteak atera, etab. Lan asko egin dute denbora honetan

eta oraindik ere asko dago egiteko, baina ahalik eta azkarren martxan jartzeko asmoa dute.

Bide horretan, nekazaritzan jarduten duten herritarrei zerbitzuak eskaintzeaz gain, herritarrei
begirako proiektu bat gauzatu nahi dute.

Kooperatibak  pentsuak, forrajeak, haziak, intsektizida, nekazaritzarako tresna eta makinaria
Igeldoko baserritarrei eskuratzen laguntzea izan du helburu eta eraikina bilketa eta salmenta-puntu
izan zen 2003.urtera arte. 

Urte askotan erabilera gehiago ere izan zituen Sindikatu eraikinak. Igeldotarren aisialdi edota eki-
taldi kulturalak antolatzen ziren: zinema-saioak, dantza-entseguak, antzerki taldea... Garai hartan,
herritarrek eskura zuten eraikin bakarra baitzen eta, hortaz, zentru sozial funtzioa ere betetzen
zuen.

Aurrera begirako lanketarako, eztabaidak burutzen ari dira eta, horretarako, 2 LANTALDE sortu
dituzte. Hasiera batean, kooperatibako kideen artean biltzen hasi dira, baina Sindikatuak herriari
begira bete dezakeen funtzioa kontuan harturik, herritar guztien parte-hartzea oso garrantzitsua
dela pentsatzen dute.

Igeldoko Nekazal Kooperatibak interes handia du herritarrei lehengo zerbitzuak eskaintzen
jarraitzeko, hau baita nekazaritza eta abeltzaintza jardueratik datozen produktuak eta zerbitzuak
igeldotarrei helarazteko erakunde bakarra herrian. Era berean, lantalde hauen bitartez, behar diren
azterketak eginda, jarduera-dibertsifikazioa oinarri duen eta ekonomikoki bideragarria izango den
proiektu bat burutu nahi dute.

Lehen lantaldea Igeldori begirakoa da, herriko baserritarren eta herritarren arteko harremanak
landuko dituena, herriko ekoizpena herritarrengana iritsi eta herrian falta zaiguna eskuratzeko hel-
buruarekin.

Bigarren lantaldeak Igeldora hurbiltzen den jendeari begira lan egingo luke. Gure herriaren
bereizgarriak, ohiturak, natura... erakutsi eta jendea erakartzeko egin daitezkeen ekimenen gaine-
an lanketa eta eskaintza txukun bat prestatzea litzateke helburua.

Talde hauen bilera-egunak zehaztuta ez dauden arren, asteartero elkartzen da Kooperatibako
zuzendaritza batzordea. Bestela, kideren batengana jo zenezakete, edota Itsas Aurreko kudeatzai-
lerangana.

Talde hauetan parte hartu nahi duen edonor ongietorria izango da!!
igeldokokooperatiba@gmail.com

Euskal preso eta iheslarien aldeko ekimenak
Gabonen inguruan, aurten ere ez da faltako euskal preso eta iheslari politikoen etxeratzea alda-

rrikatzeko ekimenik. Urtarrilaren 9an, Sarek antolatuta, “Mugi ditzagun harriak” lelopean, 2 mani-
festazio egingo dira, Baionan eta Bilbon. Beti bezala, autobusa aterako da, Txapela tabernan izena
emateko aukera egongo da.

Bestetik, abenduaren 31ean kontzentrazioa eta brindisa egingo dira plazan eta baita 9ko manifes-
tazioari begira atxikimendu argazkia ere aterako dugu.

Sindikatuan auzo-lanean
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Longa eta Ondazarteko 
ganaduak sarituak

Iraila hasieran, Longa baserriko animaliek
Salamancan izan  zen Akitaniako Blonda arra-
zako Espainiako txapelketan parte hartu
zuten. Adin ezberdinetako behi eta bigarak
eraman zituzten Salamancara eta hainbat
sari lortu zituzten alor ezberdinetan, lehenen-
go postu ugari lortuz. Gainera, ganadutegirik
edo ukuilurik onenaren saria ere lortu zuten.

Urriaren 10ean, berriz, Markina-Xemeingo
Urriko Azoka Nagusian, Euskadiko Akitaniako Blonda arrazako txapelketa ospatu zen.
Guztira, zortzi ganadutegik hartu zuten parte norgehiagokan, 95 bururekin. Bertan ere,
Longa baserriko ganaduek hainbat sari irabazi zituzten alor ezberdinetan, asko lehenengo
postuan han ere. Euskadiko sariketan ere ganadutegirik edo ukuilurik onenaren saria iraba-
zi zuen Longa baserriak. 

Azkenik, azaroaren 14an Euskal Herriko VII. Frisoi arra-
zako behien txapelketa izan zen Tolosan. Bertan Gipuzkoa,
Bizkaia eta Nafarroako 6 ganadutegik parte hartu zuten,
44 bururekin. Ondazarte baserrikoak bertan izan ziren eta
bigaren alorrean lortu zituzten sari gehienak, lehenengo
zenbait postu lortuz. Bigara guztien artean onenaren saria
ere irabazi zuten.

Urteko azken eguna osteguna izanik, urteko zozketa-
ri amaiera emateko sari berezia prestatu du Itsas
Aurrek, opari ezberdinez osatuta. Urtean zehar banatu-
tako boletoez  gain, beste hainbat berri saldu dira. Saski
bereziaren zozketa, abenduaren 31ean izango da, kul-
tur etxean gaueko 9tan. Illuntzeko 7terdietatik gaueko
9etara barra irekiko dute kultur etxean, urteari amaiera
emateko. Afalosterako, berriz, herritar guztientzako
festa antolatuko dute, urte berria alaitasunez hasteko
eta  herrian giro pixkat sortzeko.

Bestalde, datorren urterako, urte osoko zozketarekin
jarraitzeko asmoa azaldu dute, oraindik ere badutelako
zer ordaindu. Izan ere, desanexio-prozesuak epaitegie-
tan jarraitzen duenez, abokatu zein errekurtso ezberdi-
nekin gastu ugari aurreikusten dituzte. 

Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkie urte osoko zoz-
ketan parte hartzen duten herritar guztiei, bildutako
diruari esker, abokatuaren azken urte eta erdiko faktu-
ra ordaintzea lortu baita (8.000 €koa).

Urte bukaera ekintzaz josita! Din-din 
berrikuntzekin 

Din-dinek, aurreko alean azaldu
bezala, aldaketatxo batzuk izan
zituen baina, horietaz gain, kafe-
makinaren ondoan hozkailu txiki bat
jarri da gazta, txorizoa, arrautzak...
dituena eta izozkailuan ogia ere
badago aukeran. Aldaketez gain,
azaroa eta abenduan, sukaldaritza-
ko 6 saio egon dira. Bertan 10 herri-
tarrek parte hartu dute. 

Gure Kaiolako familia

Ondazarteko familiako kideak

Sukaldaritza-ikastaroa



6

Herri Kontseilutik bi ohar

60.hamarkadan, kanposantu zaharra zegoen eremuan, herriko gazteek lokala eraiki zuten. 4 bat
urte igaro zituzten berau eraikitzen eta, bertako gastuei aurre egiteko, kuota bat ezarri zuten.
Horrekin nahikoa ez zenez, hainbat ekintza aurrera atera zituzten; horietako bat gaur egun man-
tentzen den Gabon-eskea.

Ordutik, hainbat erabilera izan ditu. Adibidez, 70. hamarkadan Igeldoko Izpiberri dantza talde-
ak ensaiatzeko lokal gisa, herriko bazkariak egiteko… 90. hamarkadan Igeldoko gazte asanbladak
hainbat ekintza martxan jarri zituen (tailerrak, antzerkiak, kontzertuak...), betiere, herritar guztiei
zabalduta. Gazte asanblada indarra galtzen joan zen eta lokala urte batzuetan erabilerarik eman
gabe egon zen. 

Duela urte batzuk, gazte kuadrila bat apaizarekin kontaktuan jarri zen lokalari berriro erabilpe-
na eman nahian. Lokala erabiltzen egon ostean, egoera erregularizatzeko, Herri Kontseiluak ordu-
ko apaizarekin lokalaren zesioa sinatu zuen, 5 urterako.

Gazte batzuk, urte hauetan, gazte asanbladari bultzada bat ematen saiatu dira. Lokala beraien
bilgune izateko, egokitu beharra zegoen, hainbat arazo baitzituen (leihoak berritu beharra, ituki-
nak, elektrizitate-arazoak...). Herri Kontseilua gaur egungo apaizarekin negoziatzen saiatu zen,
obrak egitearen truke zesioaren luzapena bermatzeko. Baina, gaur egungo apaizak entzungor
egin dio eskariari. Aurtengo azaroan amaitu da hitzartutako
zesioa eta, horren berri,  Gotzaitegiko abokatu baten eskutitz
zertifikatu baten bitartez izan du Herri Kontseiluak, Igeldoko
apaizaren ahotik ezer jakin gabe. 

Horri guzti  buruz hitz egiteko eta horren aurrean zein jarre-
ra hartu aztertzeko, Herri Kontseiluak zuekin bildu nahi du.
Interesa duzuen herritarrok azaldu abenduaren 30ean
arratsaldeko 8etan kultur etxean egingo den bilerara.

Dinamizatzailearen ordutegia astelehenetik ostegunera 15:30-19:30 bitartekoa eta ostirale-
tan 15:30-16:30 bitartekoa da. Ordutegi horretan edonork erabil ditzake kultur etxeko gelak,
libre daudenean. Norbaitek edo talderen batek kultur etxeko gelaren bat behar badu, dinami-
zatzailearen ordutegian edota hortik  kanpo, emailez, telefonoz edota kultur etxera bertaratu-
ta, eskakizuna eginda nahikoa da. herrikontseilua@gmail.com; 943 31 30 30

Herri Kontseiluak hainbat informazio email bitartez jakinarazten dizue herritarrei. Ez bazai-
zue informazioa iristen, eta jasotzeko interesa baldin baduzue, mesedez, idatzi email bat
herrikontseilua@gmail.com era zuen helbide elektronikoa azalduz. Honela, herritarren
sarean sartuko zaituztete.

ELIZ ONdOKO LOKALA

LEZKARRI ABESBATZAK GABONETAKO EMANALDIA EGINGO DU
Abenduaren 26an, Lezkarrik Gabonetako emanaldia egingo du herriko tabernetan zehar,

hurbil-tzen diren herritarrekin batera abestuz. Arratsaldeko 8tan hasiko dira plazatik. 

Azaroaren 18an, abesbatzak Atotxako Frantziskotarren elizan ospatu zen Gipuzkoako Abesbatzen
Jaialdian parte hartu zuen Alaia eta Ekintza abesbatzen gonbidapenari erantzunez. Abesbatza
bakoitzak, bere saioa egiteaz gain, zenbait kantu elkarrekin abestu zituzten. Lezkarriko kideak oso
gustura itzuli ziren herrira, entzuleen aldetik izandako harrera onagatik. Musika-egun handia ospa-
tu zutela azpimarratu nahi izan dute, bai parte-hartzaile eta baita Atotxako eliza bete zuten entzu-
leek ere. Lezkarriren iritziz, denontzako interesgarria izango litzateke antzeko jaialdiak Igeldon
ospatu ahal izatea.

Lokaleko gazteen murala
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Mina bat, lore bat

Guraso elkarteak urtero elkartasuna lantzen duen
kanpaina bat egiteko asmoa du eskolan eta aurten,
ERREFUXIATUen gaia landuko du. Herri osora
zabaltzen ari da egitasmoa. Horren adibide, aben-
duaren erdialdean Juankar Izagirre herrikideak
saharar errefuxiatuei buruz  emandako hitzaldia  eta
haurrekin egindako tailerra. Elkartasun kanpainare-
kin jarraituz, saharar errefuxiatuentzat elikagai eta
beharrezko gauzen bilketa egingo da herrian dato-
zen egunetan. Bilketa-guneak eskolan eta Itsas
Aurren jarriko dira eta egun eta ordutegien berri
jakinaraziko zaizue kartel eta mezuen bidez. 

Errefuxiatuen gaiari segida emateko, ikasleekin
gaia landuko dute eskolan eta udaberrian programa
batean hartuko dute parte. Bertan, saharako deser-
tuan dauden pertsonen aurkako minen gaia landuko
dute eta Mina bat, lore bat ekimena ezagutuko dute.

JOSTAILU 
EZ-SEXISTAK

Gabonak bertan ditugula, hitzaldia
izan zuten eskolan, jostailuak aukera-
tzeko orduan kontuan izan beharreko
irizpideei buruz. Egungo jendartean
begi-belarrietatik iristen zaizkigun
mezu eta joera sexistak detektatu eta
jostailuen bidez  haurrengana mezu
horiek ez iristea helduon lana da.
Horregatik da garrantzitsua aukera
egitean adi ibili eta pixka bat pentsa-
tzea. 

Ez dago nesken/mutilen jostailurik.
Ez dago nesken/mutilen kolorerik.
Aukeratu neskak/mutilak agertzen
diren ipuin, jolas eta irudiak. Aukeratu
irudimena lantzen laguntzen duten
jostailuak, alboratu indarkeria darabil-
ten irudi eta jolasak. Haurrek jolastuz
ikasten dute, jolasak librea behar du.
Beraiek dira etorkizuna, egin dezagun
hobea.

Futbol-txapelketa
Eskola txikien arteko futbol-txapelketa martxan da eta Igeldoko Herri Eskolatik aurten

ere 2 talde osatu dira. Bat, 1. eta 2.mailakoek osatua eta bestea hortik gorakoek. Herrian
jokatzen dutenetan, animoak gustura hartuko dituzte. Azaldu animatzera!!!

Abenduaren 3a, nazioarteko euskararen eguna
denez, euskara batzordeak hainbat ekintza antolatu
zituen. Euskara egunerokotasunean erabili behar
den hizkuntza polita da eta, ondorioz, egun jakin
batean zerbait antolatu beharrean, abenduan zehar
hainbat ekintza antolatu ditu: gurasoei zuzendutako
bi hitzaldi (abenduak 1 eta 16), kirol-entrenatzaileei
eta aisialdiko begiraleei zuzendutako bi egunetako
tailerra (azaroak 30 eta abenduak 14), haurrentzako
ipuin kontalaria eta komiki tailerra eta herritarren-
tzat pintxo-potea abestiz lagundurik (abenduak 3),
eta  mahai ingurua kazetaritza, euskara eta buruja-
betzari buruz eta luntx txiki bat (abenduak 4). 

Argi dago gure
bizitzaren parte dela
gure hizkuntza eta
mintzalagun izan
behar dugula, gure
hizkuntzak gure iza-
tea definitzen baitu.

Euskararen 
nazioarteko astea

Lurraldea, ekoizpena, kontsumoa eta
hizkuntza auzolanaren bidez lotzen
dituen proiektu honek marka guztiak
hausten jarraitzen du. 

Aurtengo kanpaina ere arrakastatsua
izan da; 12.000 lagun baino gehiagok
eskuratu dute saskia 160.000 euro
inguru emanez Nafarroa hegoaldeko
euskalgintzari. Jasotako dirua Lodosa
eta Vianako ikastolen biziraupenera,
Erriberako AEKra eta D eredua
Nafarroa osora hedatzera bideratuko
da.

Igeldon ere aukera egon da saskiak
eskatzeko, eta 10 herritarrek 13 saski
eskuratu dituzte, iaz baino 6 gehiago.

BULTZADA
ERRIGORAREN
KANPAINARI

“Axpi” haurrekin, komiki tailerrean



8

imAnol lizArAzu illArrAmendi

Kontu kontari

Ez da erraza gure elkarrizketatua aurkeztea, hala ere, gehienok asmatu duzue
honezkero nortaz ari garen. Ezagutzen dugunok, badakigu edozein aitzakia duela ona
bertsotarako, betidanik gustuko izan duen mundua. Bere bertso esperientziaz luze eta

zabal hitz egin digu.

٭ Imanol Lizarazu
٭ Neurri bat: 9ko handia, neurri bereziak... neurri luzeak, oro har.
٭ Doinu bat: Naufragoarena
٭ Miresten duzun bertsolari bat: Andoni Egaña (nire ustez, bertsotarako “masterra”)                       
٭ Saio gogoangarri bat: Ikus-entzule gisa, 2005eko final handia. Bertsolari gisa,
berriz, Usurbilgo San Juan eskea eta hango bertso-bazkari eta afariak. Usurbil nire-
kin asko gogoratzen den herria izan da beti..

Zenbat aldiz hartu duzu parte Gipuzkoako
Txapelketan? Zenbat urterekin lehen aldiz?

Ba hau izango da... laugarren aldia. Lehen aldiz 18
urterekin hartu nuen parte. Orduan gainera erdi-pre-
saka, izena emateko berandu eta... pixka bat “pardi-
llo” harrapatu ninduen. Bigarrenean, pixka bat “sate-
lite”... gainera,  gogoratzen dut gaupasa eginda joan
nintzela orduan, Ataunera. Hirugarrenean, sailka-
pen-fasetik ez nintzen oso gustora atera. Bertsotan
ondo aritu nintzen, baina gai bat ezagutzen ez dene-
an... Alegian izan zen hura, Onkologikoari buruzko
gaia jarri zidatenean sartu nuen hanka; artean,
zorionez, onkologiko batean zer egiten den ez nekie-
lako... gaur egun, zoritxarrez, ondotxo dakit, gertu-
tik bizitzea egokitu zaidalako minbiziaren kontua. Eta
azkenik, aurtengo hau, laugarrena.

Nolakoa izan da zure esperientzia?

Lehenengo urtean handiegi egin zitzaidan.
Bigarrenean, berriz, neure buruari “ba, saio bat
gehiago duk!” pentsatu eta lasai joan nintzen, gehie-
gi prestatu gabe, egia esan. Gogoan ditut Ataungo
saioan botatako 3 habanerak, polizia baten papere-
tik; ezin izan nuen pentsatutakoa egin... konturatze-
rako 3. bertsoan nengoen! Aurkako ideiarekin amai-
tu nahi nuen baina... “tira ba, hala beharko du...”
pentsatu nuen. 

Hirugarrenetik, berriz, Alegiako pasadizoaz gain,
Gabirian bota nituen “txipironeraren” bertsoak ditut
gogoan; Zarautzen oraindik ere esaten didate, “ber-
tso antologikoak” direla haiek.

Aurtengoaz zer esan... nik uste ondo prestatu
dudala nire burua; errima, doinu, hitz-joko... dene-
tarik. Errima aldetik sobera nuen, hizketan bezala
sartzen zitzaidan dena baina puntuazioak... askori
bezala, harritu egin ninduen. Bertsolari batek “ño,
baleko saioa egin diat” pentsatzen duenean, ez da

puntu gutxirekin geratzen, normalean. Ataunen,
aldiz, justu kontrakoa gertatu zitzaidan. Ez nintzen
oso gustora geratu egindakoarekin eta hara, han
laugarren geratu nintzen, puntuazio altuarekin. Hor
bada zerbait...

Azken finean, txapelketa “karanbola” da... eta
horretara jarri behar. Aurtengoa izan da, ordea, 3
epaimahai izan dituen txapelketa bakarra, bertsolari
bakoitzak 2 saio izanik.Hor ez dago ezer leporatze-
rik. Leporatu daiteke, ordea, aurtengoa izan dela 3
epaimahai izan dituen txapelketa bakarra, bertsolari
bakoitzak 2 saio izanik. Epai-irizpide batzuk badau-
de, bai, baina orokorrak dira. Epaile bakoitzak bere
erara interpretatzeaz gain, epaimahai talde bakoi-
tzak bere “listoia” du.  Bertsolariaren puntuazioa
egokitu zaion “epaimahai konbinazioaren” arabera-
koa denez, nire ustez, bertsolari bakoitzak 3 saio
behar lituzke, denek epaitua izan dadin. 

Subjektibitatea erabat ezabatzea ezinezkoa da,
jakina... epai-irizpideak subjektiboak dira, bertsoa
bera ere subjektiboa da... dena da subjektiboa.
Txapelketan izena ematen duenak badaki zeri egin
beharko dion aurre. Jende asko egoten da, ikusleen
artean bertsozale kualifikatuak izan daitezkeen
asko... ildo horretan, azken 10 urteetan bertsozale-
tasunak “boom” bat izan du. Jakina, jende asko
dago, besterik gabe, gozatzera joaten dena baina
gero eta jende gehiago dago txapelketara joan eta
bertsoak baloratzen dituena; kuaderno eta guzti
ikusi izan dut bat edo beste, epaile bat gehiago
bezala. Gertatu izan zait, saioa amaitu eta sekulako
laudorioak jasotzea (baita epaileren baten ahotik
ere!) eta postu txarrean amaitu izana, “saioa hotz
joan dela” esanez. Bertsoaldiak saioaren araberako-
ak dira ala? Bertsoaldia bertsoaldia da, saioa horre-
lakoa edo halakoa izan... eta bakarkakoan, zer esa-
nik ez.

“Liza”, “Txirrito”, “Habana”...
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Aitortu beharra daukat, aurten egindako saioa eta
gero, azken postuan geratzea bidegabekeria iruditu
zitzaidala. Hausnartzekoa iruditzen zait. Ez niri ger-
tatutakoa zuzentzeko, gerora halakorik ez errepikat-
zeko baizik. Hau ez da Nafarroa, hau Gipuzkoa da...
hemen lau urtean behin dugu txapelketa eta nire
kasuan, lau urteko lana zakarretara bota balidate
bezala sentitu naiz. Gero ere hor izango ditut kua-
dernoak, bai, baina ez da gauza bera.
Txapelketarekin buru-belarri gaudenean, apuntatzen
dugun ideia bakoitzak ideia berri bat dakar... eta
ideia horiei 8 urtez eustea ezinezkoa da... denbora
horretan asko aldatzen dira gauzak, norbera eta nor-
beraren pen-tsatzeko modua ere asko aldatzen dela-
ko.

Nik dakidala, behintzat, inongo bertsolarik ez du
txapela helburu.  Niri, behintzat, txapela batek ez
lidake inolako hutsunerik beteko. Pozgarria da, jaki-
na, baina ez “ni hi baino gehiago nauk” esan ahal
izateko, puntuazioak puntuazio, “ni ere banauk hi
adina, ni ere banauk bertsola-
ri” esateko baizik.
Txapelketara gozatzera joan
behar da; azken finean, era-
kusleiho bat baino ez da,
“karanbola” bat...

Nola prestatzen duzu zeure burua txapelketa-
rako?

Txapelketak behar duena errima-jarioa da, batez
ere. Neurrian eroso sentitzea ere garrantzitsua da.
Hori lortuta bertsoa bakarrik doa, hizketan bezala
aritzea da kontua. Txapelketan denbora gutxian ari-
keta ezberdin asko daude, 3 neurri pasa beharra
(bakarkakoa kontatugabe, noski)

Nik hitz-joko asko egiten ditut eta hoskidetasun
itxiak bilatzen ahalegintzen naiz, errima estu zalea
naiz hirutatik bitan kanposantutikan joanagatikan...
bezalakoak; hor esaldi bat dago eta horrelako bat
9ko txikian sartzen duena “krak” bat da, oso jende
gutxik egiten du hori. Praktika kontua da. Zenbat eta
bertso itxiagoa egin, orduan eta jarriagoa dugu
burua. Bertsoa ez da izatea, aritzea baizik. Egañaren
hitzak gogora ekarriz: “bertsolaritza ez da nor baino
gehiago izatea; bertsolaritzaren eta gizartearen fun-
tsa nor izaten jakiteak izan behar luke”. Gehiagora
norbera joaten da, daukan onena emanez, besteei
begira egon gabe.

Zer moduz daramazu beti egunean egon
behar hori?

Nire kasuan, gai delikatu batekin egin nuen irrist
(onkologikoa zer den ez jakiteagatik)... ordutik obse-
sionatu samarra nago egunean egotearekin, egia
esan. Jende askok esan zuen, nire mesedetan,
“bejondeiola! Onkologikoa zer den ez badaki, ez duk
gaizki bizi”. Baina saio hartatik irten eta zer zen jakin
nuenean... mundua gainera etorri zitzaidan; “a ze

astakeria pila bota ditudana” pentsatu nuen, ikus-
entzuleen artean gaixotasuna duen edo izan duen
norbait egon zitekeela pentsatzearekin batera.
Horrek izugarrizko karga du. 

Esperientzia haren ondoren, azken txapelketa
honetarako bai, asko irakurri dut, egunkaria egune-
ro... alor hori astuna egin zait; etengabe informatu-
ta egin behar hori, egokituko zitzaidan gaiaz kezka-
tuta... nekagarria.

Txapelketetan, zein ariketatan sentitzen zara
erosoen? Eta zeinetan ez hain eroso?

Puntu-erantzunak asko gustatzen zaizkit.
Bakarkakoan, izan nuen denboraldi bat oso zentra-
tua nenbilena baina orain, hainbeste prestatu gabe
egiten ditut. Gustatzen zaidan  beste ariketetako bat
10eko txikia da. Zailena,  8ko txikia esango nuke.
Normalean umore kontuak izaten dira eta zein gor-
putzaldi duzun, neurria txikia izateak, “kolperen” bat
egin beharrak... asko eragiten du. Puntu-erantzunak
garbiak dira, erantzutea da azken finean. Bertsoa

nola hala bete daiteke, baina
eran-tzun egin behar da.

Zu noiz eta nola hasi zinen
bertso-munduan?

Nik bertsoa etxetik jaso dut.
Nire lehenengo bertsoak ukuiluan izango ziren.
Anaia eta biok aritzen ginen. Hura ere bertsozalea
edo sasi-bertsolaria, orain modan dagoena... Bertso-
eskolan ibili izan zen bera ere. Hemen, Igeldon, bilt-
zen ginen taldetxo bat. Gurekin han elkartzen ziren
Esoain eta Sukia bezalakoek beti esan izan dute
“lehengai” aldetik ni gehiago naizela anaia baino. Zer
den lehengai hori? Neurrian sartze hori, errimak
nahierara etor-tzea... U.Gaztelumendik berak ere
esan izan dit, inbidia ematen diola nire errima-
jarioak, berak buelta asko ematen dituelako, errimen
bila. Ni ez naiz bila joaten, niri etorri egiten zaizkit.
Dena den, ez dago errima perfekturik, testuinguruak
egiten du errima ona.

Badakigu edo-
zein aitzakia
duzula ona bert-
sotarako, inoiz
sentitu al duzu
kantatu behar
eta gogorik ez?

Bai, egun txar...
asko. Gertatu izan
zait, bertso-saio
batera joan beha-
rra, hileta batera
joan beharrean.
Halakoetan pisu-
tsua izaten da, burua beste toki batean izaten dugu,
ez dugu bertsoaz gozatzen, deserosoa da. Hiletetan
bertan abestea ere egokitu izan zait eta hori ere ez

“ni ere banauk hi
adina, ni ere banauk

bertsolari”

2014ko azaroan, herriari bertsotan
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da oso erosoa. Bertsoa bota eta jendea negarrez
ikustea... gero jendeak bertsoengatik zoriondu
arren, momentu horretan jendeari min ematen ari
naizen sentsazioa izaten dut. Eta bertso onak ez dira
min emateko, bertsoak betetzeko dira. Hildakoa ger-
tukoa denean eta mina sentitzen utzi baino lehen
bertsoaz galdetzen dutenean, ordea, gogorra da
oso. Konpromezua tarteko denean... mina handia
denean, zaila da hori hitzez azaltzea.

Zure ustez, zer ematen dio Gipuzkoak bertso-
laritzari? Eta bertsolaritzak Gipuzkoari?

Gipuzkoak bertsolaritzari askorik ez. Akaso gehia-
go da bertsoak Gipuzkoari ematen diona. Kontu
nabarmena da bertsolaririk onenak Gipuzkoan dau-
dela. Amets Arzallus bera aipatuko bagenu ere, ber-
tsolari gipuzkoarra dela esango nuke, iparraldean
jaioa eta bizimodua
han duena izan arren.
Sustrai gipuzkoarrak
ditu. Bertsoa hizketan
bezala aritzekoa iza-
nik, gipuzkerak bide
asko ditu. Gipuzkoako txoko askotan daude ber-tso-
lari handiak. Goierri, Tolosaldea... biltegi onak dira.

Bertsoa oso sendo dago hemen baina, nik uste,
inguru oso euskalduna dugulako dela. Gainerako
eskualdeetan euskaraz aritzeko joera handiagoa
balego, parekatuagoa egongo litzateke, nire ustez.
Inguru euskaldunak euskalduntzen du Gipuzkoa eta
txapelketako “boom” horrek ere Gipuzkoan du jato-
rria. Bizkaian ere bertsozale asko dago eta bertsola-
ri oso onak ere bai (Paiatarrak, esaterako). Herri txi-
kitan badago mugimendua... ber-tsoa herrikoia da.

Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta
Iparraldea... lurralde bakoitzak bere bertso-
kera al du? 

Bertsokera baino, maila kontua da... maila eta
euskalkia. Nik uste, Gipuzkoaren eta Nafarroaren
arteko aldea Euskal Herriko Txapelketan ez dela
islatzen. Nafarroa oso behean geratzen da. Eta badi-
ra bertsolari oso onak, edozein plazatara eramateko
modukoak. Baita Bizkaian ere. Arabakoak gutxixea-
go ezagutzen ditut baina Nafarroan eta Bizkaian
baditut lagun bertsolariak eta bertsotan ondo aritzen
direnak. Beraien kezka bertsotan aritzeko ezinbeste-
an bertso-eskolara joan beharra da, inguru bertsola-
ririk ez dutelako; eta hemen ez daukagu arazo hori.
Edozein herritara joan eta ezagunik topatuz gero,
berehala hasten gara bertsotan. Gogoan dut
Hernaniko taberna batean lanean ari-tzen nintzene-
an Zizurkilko lagun bat maiz etorri eta “taberna iste-
rako etorriko nauk!” esaten zidala eta hala egiten
genituen gure bertso-saioak, bertso-eskolara joan
beharrik gabe. Hor dago aldea, nire ustez, inguru
bertsozaleagoa dugu hemen, ez dugu aitzakiarik
behar bertsotan aritzeko.

Zein esango zenuke dela txapelketako saioen
eta saio informalagoen arteko alde nagusia?

Esperimentatzeko, plaza bat toki ezin hobea da.
Esperimentu batzuk ez dira ondo aterako baina bel-
durrak galdu eta norberarekiko konfiantza indartze-
ko balio dute. Txapelketa egin beharreko bidea da,
baina estropozurik gabe. Maialen, Amets... halako
bertsolariak plazan entzunda, ni gustora geratzen
naiz. Bertsolari berak txapelketan entzutera joanez
gero, badakigu han bertsoak “sartzera” joko dutela,
ez dela estropozurik egongo... eta hor Mendiluze,
Iturriaga eta halakoak baloratzen hasten gara, ber-
tsokera bakarra dutenak, batetik bestera alde nabar-
menik erakusten ez dutenak euren bertsoetan.
Zergatik izan behar du txapelketak serioa?
Txapelketa bertsoa da eta bertsoa “sagardotegi giro-
koa” da.

Zer nabarmenduko zenu-
ke lehengo eta oraingo
bertsolariengan? Non
kokatzen zara zu?

Ni erdibidekoa naiz... edo saiatzen naiz, behintzat.
Gustatzen zait bertso jantziak osatzea, baina hizke-
tan bezala aritzen saiatzen naiz. Ez naiz ez oso tek-
nikoa eta ezta bereziki burutazio asko dituena ere.
Baditut nire burutazioak eta nire teknikak... tarteko
zerbait, nolabait esateko.

Bertsoak janzteko ohitura dugu, detaileak emate-
koa... oraingo joera hori delako, hala landu dugula-
ko, eskolatik datorkigulako. Baina “kolpeak” berez-
koak dira; hizketan bezala aritzen ez da bertso-esko-
lan ikasten. Hori garatzen ere ikasi egiten da, baina
berez datorkigulako jarioa, hiztegia...

Kolpea izatea oso barregarria da. Saioa borobila
izan dadin bietatik behar du, ordea, kolpea ematen
duena eta bidea ematen duena. Bat kolpeka ari
bada, besteak neurria hartu eta gerarazi egin behar
izaten du... eta hala.

“Txapelketa bertsoa da eta
bertsoa “sagardotegi girokoa”

BERTSO-PORRA FINALARI BEGIRA
(Doinua: ETAren su-etenetik)

Beñat txapeldun Jon ta Agin 
podiumnean direla
Unai, Alaia ta Iñaki 
atzetikan dituztela

Arkaitz ta Oihana itxiz 
Zortzikotean kartela 

Horra hor nire susmoa 
susmoa da dena dela 
Illunben izango dugu 

giro ederra, itzela 
zortzi bertsolari doaz 
ta bakarra da txapela 

baina ziur bertsolaritzak 
irabaziko duela
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Dendora pasak

8 4 9 6 3 5

5 4 1 8 7

6 2

5 6 9 1

7 4 5

3 8 1 4

5 2 7 3

7 6 9 2

7 ezberdintAsunAk

sudokuA

Ze jatetxetan bazkalduko dugu?

JeroglifikoAk
Belabieta

sudokuAJeroglifikoAk

532746981

698132745

174985362

819527436

423861597

756493128

941278653

265314879

387659214

7 ezberdintAsunAk

AsmAkizunA

Erlojua

Aurreko erAntzunAk



Abenduak 19                Eskeko 2.entsegua + haurrentzako tailerrak (16:30etan kultur etxean)
Abenduak 22-24-30-31 Sahararen aldeko janari-bilketa (kultur etxean)
Abenduak 24 1. Eskea (14:00tan plazan, baserritarrez jantzita) 

Ondoren, Olentzeroren etorrera
Abenduak 31

- 2. Eskea (14:00tan plazan, baserritarrez jantzita)
-Itsas Aurreko zozketa (21:00tan kultur etxean)
-Presoen aldeko brindisa eta argazkia (eskea amaitu ondoren, plazan)
-Urte zaharretako festa (kultur etxean)

Urtarrilak 9 Sarek antolatuta “Mugi ditzagun harriak” manifa (Bilbo eta Baiona)

Herriko AgendA

iritzi-ArtikuluA: “LAIKOTASUNA ETA ERLIJIOAK“

ZER dA LAIKOTASUNA?
Erlijioen eraginik gabeko  estatu eta gizarte antolaketaren alde dagoen korronte ideologiko eta politikoa

da. 
Gaur eguneko gizartean, benetako  demokraziaren aldeko apustua egiteak,  kontzientzi eta erlijio askata-

suna, herritarren berdintasun morala, eliza eta estatuaren arteko banaketa eta estatuaren neutralitatea
suposatuko luke.
Kontzientzi askatasuna erlijio askatasunaren muina da. Hau  da, edozein erlijio izateko askatasuna eta erli-

jiorik gabe bizitzekoa ezin dira banatu. Bakoitzak bere pentsakerakin bizitza nahi duen erara antolatzeko
askatasuna, berrikusteko eta aldatzeko eskubidea, nahiz eta  ez-erlijioso edo erlijioso izan. Balore hauekin
loturik daude adierazpen askatasuna, ikaste askatasuna, kulto, bilera eta elkarte askatasuna.
Estatu eta herri egitura laikoen lehen egin beharra; pentsakera, kontzientzia eta erlijio guztien askatasu-

na bermatzea da. Diskriminatua ez izatea eta pertsona guztientzat (sinestun edo ez) tratu berdina garat-
zea.
ELIZA KATOLIKOAREN PRIBILEJIOAK.
Espaniar Estatuko legediak pribilejio nabarmenak ematen dizkio Eliza Katolikoari. Adibidez: Eliza katoliko-

ak eta bere  erakunde eta ikastetxeek ez dute  IBI (jabetza imobiliarioen zerga) ordaindu beharrik.
Bestalde, Eliza katolikoa, baseliza, eliza eta lurren jabetza handitzen ari da, Frankoren garaiko(1946) legea
erabiliz.
ZER EGIN GENEZAKE?
Orain dela gutxi, Iruñako alkateak esan zuen: “Ni prozesiora joango naiz baina mezetara ez”. Meza eta

prozesioa ez ditugu kenduko, noski, baina, udaleko egitarau ofizialean ez dira jarri behar. Nere ustez, gabo-
netan, naiz eta orain arte, erlijio kutsu handiko jaiak izan, abesten diren kanten letrak eguneratu beharko
dira , noski. Hileta guztiak elizan egitera behartuak gaude gaur egun. Kontzientzia ez erlijiosoa duten herri-
tarrentzat, agurra egiteko, beste aukerak aurkitu behar ditugu. Orain arte horrela egin delako, dena berdin
egiten ezin degu jarraitu.

Ion dorronsoro


