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Abenduko ale honetan azken
hilabeteetako berriak bildu ditu-
gu eta badira batzuk, bai:
Neguko Pala Txapelketa,
OihHerrirekin hasitako elkarla-
na, Argi ikas-gela... Ho rrez gain,
Jai Batzordeak eta Jubi latu

Elkarteak beraien asmoak plaza-
ratu dizkigute. Kixmik ere “gero
arte” esanaz idatzi bat argitaratu
du. Bestalde, Gabonak ate joka
dauzkagu eta Euken Ostolaza
tenoreari elkarrizketa egiteko
aprobetxatu dugu. 

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2021

Herri Kontseiluak OinHerriren berri
izan du eta egitasmo interesgarria
iruditu zaio. OinHerrik Herri
Hezitzaileak garatzea du helburu.
Hori horrela, abenduaren 1ean bilera
egin zuten Igeldon OinHerriko kideek
eta gaiarekin interesa azaldu zuten
herritarrek. Bertan, 9 pertsona elkar-
tu ziren eta OinHerriren ideia eta lan
ildoak ezagutu ostean,  ondorengoa
erabaki zen: Egitas moa rekin interesa
duten kideek OinHerrirekin elkarlana
posible den aztertuko dute eta
herrian egin beharreko lanketari
begira, lehen urratsa herriko beha-
rrak identifikatzea izango da. 

Bileran bertan behar batzuk
atera ziren: nerabeen parte hartzea
nola sustatu eta nola egin herrian
presente egoteko, eskola eta
herriaren arteko lotura nola estutu,
espazio batzuk (eskolako patioa,
Lizardi, parkea etab.)  nola hobetu

eta hezigarriagoak egin… Horrez
gain, egiten den herrigintza lan
guztiari marko edo txapela orokor
bat jarri behar zaiola hitz egin zen.
Hau da, OinHerrik aldarrikatzen
dituen balio edo ideietan oinarrituta
herriari begirako ipar edo norabidea
finkatu behar dela. 

Hurrengo bilera abenduaren
15ean 18:30tan jarri dute, beraz,
interesa duen orok aukera izango
du bertan parte hartzeko. 

Zer dira herri hezitzaileak?
Filosofia horren sustatzaileen ustez,
herrikide guztiok bizi garen herria
hezitzailea izatearen ardura dugu.
Horrela, beraien ustez, hezkuntza
ez da eskolan hasten eta amaitzen,
eta ez da eskolako 4 pareta artean
geratu behar. Esan bezala, guztion
ardura da herria eremu hezigarria
izatea, denok aldi berean hezitzaile
eta hezigarriak garela ulertzen
dute.  Norabide honetan, hainbat
eragile eta egitasmo ezberdinetan
dabiltzan pertsonen artean OINHE-
RRI egitasmoa sortu zuten duela
urte batzuk. Azkenaldian udal
dezente gehitzen ari dira egitasmo-
ra. Horrela, herri askotan proiektu
ederrak garatzen ari dira: jolas
lekuen eraldaketa, berdeguneen
ugaltzea eta porlanaren gutxitzea,
herrigintzatik egiten diren lan
ezberdinen azterketa…

Urtarrilaren 8an Bilbora joateko 
autobusa egongo da

Igeldok OinHerrirekin elkarlana hasi du

500 eurotan 
baloratutako saskia
zozketatuko da
Aurreko urteetan bezala, aurten ere
bertako produktuen saski eder bat
zozketatuko da urtarrilaren 6an El
Niñoko loteriarekin. Hain zuzen, 500
eurotan baloratutako saskia izango
da. Herriko eragile desberdinek elkar-
lanean antolatu dute zozketa eta
dirua herrigintzarako izango da.
Aurten, Kooperatibako parkina egite-
ko eta San Pedroetarako erabiliko da.

Boletoak eskuratzeko aukera
Herritarren laguntza asko eskertuko
dela azaldu dute antolatzaileek eta bi
modu daude laguntzeko:
- Tako bat hartuz. Tako bakoitzean 25
boleto daude (50€). Animatuz gero,
jarri harremanetan: 615764389 (Iraitz).
- Boleto sueltoak erosiz. Kultur etxean
eta IKOn daude salgai 2 euroan.

Urteroko ohiturari jarraiki, Euskal Presoak etxeratzearen aldeko
mobilizazio erraldoia izango da Bilbon urtarrilaren 8an. Beti
bezala, Igeldotik ere autobusez joateko aukera egongo dela
azaldu dute antolatzaileek.

Errigorako 30 saski banatu dira
Aurten ere, Errigorako saskien kanpaina ondo joan dela jakina-
razi dute Igeldoko arduradunek. Denera, 30 saski banatu dira:
12 saski beltz, 15 saski berde eta 3 saski zuri. Saskien kanpaina
honekin jasotzen du Errigorak diru-sarrera gehien, hain zuzen,
kanpaina honetatik jasotzen duen portzentaiatik. 



Badira hilabete batzuk Jai
Batzordea lanean hasi zela dato-
rren urteko San Pedroak antola -
tzen. Bereziak eta mundialak iza-
tea nahi dute, «izan ere, badira bi
urte Covid-aren ondorioz, jaiak
muga askorekin egin behar izan
ditugula». Egitarau oparo bat
antolatzeko, ordea, dirua ezinbes-
tekoa dela nabarmendu dute eta
hori dela eta, urtean zehar ekintza
puntualak egingo dituzte dirua
lortu asmoz. Dagoeneko hasi dira.
Gabonetako saskiaren zozketa
antolatu dute Kooperatibarekin
eta Herri Kontseiluarekin batera,
besteak beste. Aurten, bertatik
ateratako dirua Jai Batzordea -
rentzat eta IKOrentzat izango da. 

Ekintzak norberak proposatu
eta egin
Azken urteetan, taldearen dinamika
aldatu egin dela gaineratu dute Jai
Batzordeko kideek: «Izan ere, ikus-
ten genuen San Pedro jaien antola-
keta Jai Batzordeko taldearen eskue-
tan ia ehuneko ehunean geratzen
zela: ekintzen antolaketa eta presta-
keta, presentzia, Udalarekin harre-
mana, materialaren kudeaketa etab.
Gehiegizko lan karga zela iritzita, tal-
dea handitu eta lan egiteko eredua
aldatzeko apustua egin genuen». 

Norabide horretan azken urtee-
tan urratsak eman dituztela azaldu
dute, batez ere ekintzen ardura
eta kudeaketari dagozkion lanak
modu egokiagoan banatzeko.

«Ekintza zehatz bat egin nahi due-
nak Jai Batzordearekin harrema-
netan jarri eta proposamena egin
duena/dutenak arduratu beharko
da/dira ekintza prestatzeaz eta
horrek eskatzen duen kudeaketaz.
Ezin baitugu ahaztu, Jai Batzordea
festen antolaketa orokorraz ardu-
ratu arren, herriko jaiak herritik
eta herriarentzat sortu behar dire-
la», diote.  

Animatzeko dei egin dute:
«Horiek esanda, adi egon eta ez
harritu Ttonttorro Jai Batzor -
dearen logoa ikusten baduzue
ekintza ezberdinetan! Eta ez ahaz-
tu, Jai Batzordeko ateak irekita
dituela parte hartu nahi duen
orok!! Zaindu eta laister arte!!!».
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Hurrengo urteko jaiak «bereziak eta
mundialak» izateko hasi dira lanean

Abian da Neguko Pala Txapelketa
Asteazken, ostegun,
ostiral eta larunbatetan
ari dira jokatzen 
partiduak.

Azaroaren 24an hasi zen III.
Neguko Pala Txapelketa. Aurten
guztira, 42 bikotek lehiatuko dute:
2. Mailan gizonezkoetan 28 bikote,
nesketan teniseko pilotarekin 7
bikote eta 1. Mailan gizonezkoetan
7 bikote. Aipatzekoa da herriko
pilotari dezentek parte hartuko
dutela txapelketan. 

Txapelketa luzeegi egiten zela
iritzita, aurten astean zehar parti-
du gehiago jokatuko dira.
Asteazkenetan 18:00tan hasita 2
partidu jokatuko dira, ostegune-
tan 19:00tan hasita beste 2, osti-

raletan 18:00tan hasita beste 3
eta larunbatetan 10:00etan hasita
4 partidu. 

Egoerak okerrera egin ezean
eta uneko osasun neurriek utziz

gero, ostiraletan barra irekitzea da
asmoa. «Animatu herrikide, parti-
du bikainak ikusteko aukera izan-
go baitugu!» egin dute dei anto-
latzaileek.

Nesken modalitatean 7 bikote lehiatuko dira. 
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Ikasleei zalantzak argitzeko: 
Argi ikas-gela

Urte berriarekin, Herri Kontseiluak
zerbitzu berria jarri nahi du, herri-
tarren eskura: ARGI. Ikasleei
zuzendutako ikas-gela bat izango
da, zalantzak argitzeko toki bat. Ez
da gela fisikoa izango; ikasleak
behar duenean, eskura izango
duen zerbitzua baizik. Ez da aka-
demia bat; une puntualetarako
izango baita. 

ARGIren helburua da ikasleari
behar duen laguntza puntual estra
hori ematea, eskolan eta etxean
jaso ezin izan duen laguntza.
Euskaraz. 

Eskolan behin eta berriro azal-
du badizute ere, oraindik ez duzu-
la ulertzen filosofo presokratikoek
zer dioten? Gizarten, Aro
Modernoan trabatuta zaude?
Bigarren mailako ekuazioekin ezin
duzu gehiago? Zirkuitu elektrikoa
nola dabilen ulertzea kosta egiten
zaizu? Frantsesa, ingelesa, euska-
ra, gazte? ARGIri guatxapa idatzi
eta esan zer behar duzun eta noiz.
ARGIk zure zalantza argitzeko, ira-
kasle egokiarekin jarriko zaitu
harremanetan, eta hitzordua egin-
go duzue nonbait (ikaslearen

etxean, ARGI-irakaslearen etxean,
ala herriko lokalen batean), azal-
penak jasotzeko.

Interesa dutenek, idatzi
Zerbitzu hau martxan jartzeko,
azalpenak emango eta ariketak
prestatuko dituen jendea behar
da. Edozein arlotan lan egiten edo
ikasten duen jende motibatua,
euskaraz azalpenak emateko gai
dena. Interesa izanez gero, bidali
guatxapa ARGIri.

ARGIren guatxap-zenbakia
honakoa da: 632 427 415. 

Azalpenak eman eta ariketak prestatuko dituen jendea behar da. 
Edozein arlotan lan egiten edo ikasten duen jendea. 

Genero 
indarkeriaren
izeberga ikusgai
Azaroaren 25a, Emakumeen Kontrako Indarkeriaren
Aurkako eguna dela eta, genero indarkeriaren ize-
berga osatu eta ikusgai jarri zuten Igeldoko
Emakumeek arkupean.  Azaroa hasieran izan zuten
elkartzeko hitzordua eta gai librean hizketan aritu
ondorenean, Azaroak 25erako herrian zerbait egitea
erabaki zuten. Deialdia zabaldu zuten egun horretan
elkartu eta emakumeen kontrako indarkerien ingu-
ruan hausnartzeko eta ondorenean izeberga osatu
zuten elkartu zirenen artean. Izebergaren metafora
oso aproposa dela adierazi dute, izebergaren zati txi-
kiena izaten baita bistan eta handiena ur-azpian.
Metafora hori aintzat hartuz, emakumeen egoerare-
kin parekatu eta genero indarkeriaren izeberga
osatu zuten.
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Plazan ezin dela aparkatu gogorarazi die 
Herri Kontseiluak bizilagunei

Espero baino dexente gehiago
atzeratu bada ere, abenduarekin
batera hasi da Igeldoko Tokiko
Entitate Txikia sortzeko negoziake-
ta fasea. Siadeco enpresa justifika-
zio txostena prestatzen ari da eta
Igeldoko batzordeko kideekin bildu
zen abenduaren 2an. Tokiko Enti -

tate Txikia sortzeko dagoen beha-
rra azaltzea da igeldotarron etxeko
lana orain: Igeldoren berezitasunak
zehaztu, Donostiako Udalak ze zer-
bitzu eskaintzen dituen zerrendatu,
zeintzuk ez, ze azpiegitura dauzka-
gun, ze gabezia...

Bestalde, prozesu osoan herri-

tarren partehartzea beharrezkoa
izango da eta partaidetza dinami-
ka hori nolakoa izango den ere
zehaztu beharko da orain. Beraz,
TET batzordeko kideek dei egiten
diete herritarrei aktibo egon daite-
zen, «denon artean erabaki behar
baitugu nolako TET nahi dugun».

Herri Kontseiluak bilera egin du
plazako bizilagunekin bertan ezin
dela aparkatu gogorarazteko.
Bilerara azaldutako hainbat bizila-
gunek adierazi zuten momentu
puntualetan uzten dutela ibilgai-
lua, oso eguraldi txarra dagoene-
an eta inori kalterik egiten ez dio-

nean. Bilerara ez ziren bizilagun
guztiak azaldu, baina Herri
Kontseiluak denekin hitz egin du
bere jarrera adieraziz eta seinale-
ak errespetatzeko eskatuz. 

Herritar guztiei eskaera
Plazan ez ezik, herriko beste hain-

bat puntutan ere herritarrek gaizki
aparkatzen dutela gaineratu du
Herri Kontseiluak (espaloi gaine-
tan, besteak beste) eta herritar
guztiei eskatzen die «arauak
errespetatzeko eta behar den
bezala aparkatzeko, nahikoa leku
bai baitago». 

EHBilduko herriko taldea sortu da
Duela aste batzuk herriko EHBilduko
taldea sortu zen. Baina zertarako eta
zein helbururekin? Nortzuk osatzen
dute taldea? Ondorengo herrikideek:
Nekane Urruzmendi, Eneritz Ota -
men di, Jabier Iraola, Aratz Urruz men -
di, Imanol Gomez eta Joxi Oiarbidek. 

Azaldu dutenez, «EHBilduko
azken kongresuan EHBildu alderdi
politikoa baino gehiago dela era-
baki zen. Hau da, instituzioa eta
kalea uztartuko dituen alderdi/
mugimendua eratzeko bidean
urratsak egitea erabaki zen.
Horrela, herriz-herri EHBilduko tal-
deak sortzen ari dira eta Igeldon
ere sortu dugu ekipo ederra». 

EHBilduk nazio mailan egiten
dituen proposamen eta dinamikak
lurreratu (herrian landu) eta herrira
begirako programa bat lantzea dira

taldearen helburuak. Proposamenak
lurreratzeari dagokionez, EHBilduk
hezkuntza lege berri baterako egin
duen proposamena bereziki interes-
garria iruditzen zaiela gaineratu dute
eta aurrerago herrian lantzeko
asmoa dute. Herrira begirako pro-
gramari dagokionez, arlo ezberdine-
tan proposamenak egitea dute as -
moa: «hala nola, energia, hezkuntza
edota bestelako arloetan EHBilduk
herriari egiten dion proposamena.
Noski, horretarako parte hartzeko
espazioak eskainiko dira, EHbildu
komunitate zabala baita eta guztion
artean eztabaidatu eta aberastuz
osatuko baitugu herri honen beha-
rrei erantzungo dien programa».

Bilbora 20 lagun Igeldotik
EHBilduren aldarriak kaleratu eta

ezkerreko independentistak aspal-
diko partez bildu asmoz, azaroa-
ren 20an «mobilizazio erraldoia»
egin zen Bilbon. «45000 pertsona-
tik gora elkartu ziren eta herritik
autobusa eta kotxeetan joandako
pertsonak kontuan hartuta, 20 bat
lagunek parte hartu zuten mobili-
zazioan. Esan beharra dago,
mobilizazioak EHBildu bera indar -
tzeko balio izan zuela, lehen aldia
baitzen alderdi/mugimenduak
horrelako mobilizazio bat antola -
tzen zuela», nabarmendu dute. 

«Beraz eta amaitzeko, jakin tal-
deko ateak zabalik dituzuela.
Ezkerreko independentiston etxe
sendoa eraiki behar dugu, beraz
proposamen edota ideiaren bat
baduzue jarri harremanetan talde-
ko kideekin», luzatu dute gonbita. 

Hasi da Igeldoko Tokiko Entitate Txikia
sortzeko negoziaketa fasea
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Arimen gaua, gau beltza, Halloween...

Hainbat irteera egin dituzte
Eskolako umeek

Garai batetan Euskal Herrian ospatzen zela edo ez zela,
Ameriketatik etorri zaigun ohitura bat dela,… batzuk
ados, besteak ez hain konforme…

Garbi geratu zaiguna da, era batera edo bestera,
hemen dugula urriaren 31ko gauaren ospakizuna.

Hori dela eta, Igeldoko guraso talde batek, gau hau
gure egitea erabaki genuen. Gau beldurgarri bat ospatuz,
euskaraz bustia, jolasez alaitua, apaingarri politez apain-
dua eta janari dastagarriz goxatua. Elkarrekin momentu
polita pasa, gauza desberdinak egitea helburu, herrigiro-
an eta euskaraz.

Ilunabarrean frontoian elkartu ginen, bakoitzak bere
trapu, mozorro, etab-ak armariotik atera eta festari

hasiera emanez. Lehenik eta behin, eskulanak egin ziren,
hauekin frontoia apaindu zelarik ondoren. Gero, jolas
ugari egin ziren, musikaz alaituta, ume eta ez hain umeek
oso ondo pasa zuten. Jarraitzeko, Igeldoko txoko desber-
dinetan postu beldurgarriak jarri ziren, ume eta ez hain
umeak taldetan osatu eta postuan aurkitzea zen xedea.
Behin aurkitzean, erronka bat osatu eta saria jasotzen
zuten.

Azkenik, berriro ere frontoian bildu ginen, pizza eta
gaztainak janez eman genion amaiera gure Igeldoko
urriaren 31ko ospakizunari.

Eta hala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan eta
irten dadila Igeldoko plazan…

Laster iritsiko dira Gabonetako
oporrak, baina aurretik, azken
hilabeteetan egindako lanen berri
eman digute Eskolatik. HHko ikas-
leak urarekin esperimentuak egi-
ten ibili dira. 1. Zikloa San Telmon
izan da "Bidairik luzeena" erakus-
ketan; lehen mundu biraren ingu-
ruko erakusketan. 2. Zikloak Itsas
Museora bisita egin du euskal pira-
ta eta kortsarioak ezagutzeko.

Horrez gain, LH osoa Arritxulora
gaupasa joan da. Bertan jarduera
eta jolas desberdinak egin dituzte:
mendi martxa, eskalada... 

Bestalde, urtero bezala Oroimen
Txokoa ere jarri zuten joan direnei

mezua uzteko, baita Halloween eta
Gau Beltza ospatu eta landu ere.

LH osoa Arritxulora joan zen gaupasa. Ekintza desberdinak egin zituzten bertan.
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Jubilatu ElkarteaIgeldo 2021

Jubilatuen Elkartea 2022ko 
egitaraua prestatzen ari da

Urriaren 24an Jubilatuen Elkarteko
batzar nagusia egin zen, estatu-
tuetako bi atal aldatzeko eta jun-
tako kide batzuk berritzeko.
Zuzendaritza Junta lehen 8 kidek
osatzen zuten eta orain honako 6
hauek osatuko dute: Joseba
Lizarralde, Antton Dorronsoro,
Iñaki Goikoetxea, Lurdes Etxabe,
Begoña Eizmendi eta Juantxo
Dorronsorok. Estatutuetan egin-
dako beste  aldaketaren ondorioz,
lehen, Juntako kideak bi urtetik
behin erdiak aldatu behar ziren
eta orain hiru urtetik behin alda -
tzea nahikoa izango da.

Elkartearen kokapena eta
asmoak
Igeldoko Jubilatuen Elkartea 96 baz-
kidek osatzen dute oraingoz.
Igeldok, 2021ean, EUSTATeko
datuen arabera 1054 biztanle ditu.
Hauetatik %21.3 (224 biztanle), 65
urtetik gorakoak dira. Igeldoren hiri-
erdigune txikia, baserri eta etxeen
sakabanatzea, baserri eta landagune
baratzetako lanak, amona-aitonek
familietan eta bilobekin dituzten
zereginak... Zailta sun horiek guztiak
gaindituaz, astean bi egunetan
elkartzen dira 22 emakume eta 2
gizonezko, pilates motako gimnasia
egitera eta memoria lantzera.

Ikastaro hauetan parte hartzen
dutenen iritzia baikorra dela adiera-
zi dute elkarteko kideek, «gorputza-
ren mugikortasuna mantentzeko
oso beharrezko diren ariketak egi-
ten ditugulako, bakoitzak bere posi-
bilitatearen arabera. Bestalde, etxe-
tik atera eta adinekoen arteko
harremanak indartzeko aukera poli-
ta da». Memoria lantzea berriz

derrigorrezkoa dela diote, batez ere
adinean aurrera doazen heinean.

Bestalde, datorren urterako
ekintzak antolatu aurretik, elkarte-
ko bazkideen iritziak jaso nahi
dituztela azaldu dute, gehiengoa-
ren gustuko gaiak eta beharrak
jasotzeko. Horretarako galdeketa
orri bat bidaliko diote bazkide
bakoitzari bere etxera.

Jubilatuentzako gunea
Gaineratu dute ezin dugula ahaztu

Eskola Zaharraren proiektuan, Herri
Kontseiluak aurkeztu zuen bezala,
gazteentzako gunea eta erabilera
anitzeko lekuarekin batera, jubila-
tuek kudeatu eta erabiltzeko gune
egoki bat behar dutela.  

San Tomas bertan behera
San  Tomas eguna ospatzeko zer-
bait egiteko asmotan zirela adiera-
zi dute, baina pandemiaren egoe-
ra ikusirik, datorren urterako uztea
erabaki dute.

Ohiko pilates klaseak jasotzen dituzte beste batzuek.

Pilates aulkian egiten dute batzuek. 

Datorren urteko ekintzak antolatu aurretik, bazkideen iritziak jaso nahi 
dituzte eta galdeketa orri bat bidaliko diete etxeetara.
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«Taula gainean rol bat 
antzezteak zoriona ematen dit»

Gabonak eta kantua elkarrekin lotuta doazela ezin uka dezakegu eta aspalditik burutan
genuen elkarrizketa bat egiteko aprobetxatu dugu. Euken Ostolaza Zamora (1961, Igeldo)
tenorearekin hitz egin dugu. Euskal Herrian topatu dugu, aldakatik operatu berri, bajan, 

«oporretan». Esker onez hartu gaitu eta abegikor erantzun. Gustuko du hitz egitea eta gai 
desberdinen inguruan du ze esana: musika, kultura, euskara, politika... aho bizarrik gabe hitz

egiten du gainera. 28 urterekin joan zen Frantziara. Parisen bizi da duela 31 urtetik, 
baina ahal duenero etortzen da Euskal Herrira. Atotxan dauka etxea, Tabakalera ondoan. 

60 urte, baina nerabe baten bihotza omen du. Ezkondu ere martxoan egin zen. 

Kontu Kontari Igeldo 2021

Has gaitezen zure musika ibilbidearekin. 
Igeldon eman nituen lehenengo pausoak. Bi mojak
ematen ziguten eskola. 1965-1966 urteetaz ari naiz,
frankismo garai bete betea, erabateko jarrera antibas-
koa zegoen garaiaz. Sor Bernardita zen moja horietako
bat eta kantak euskaraz irakasten zizkigun. Oso gustu-
ra egoten nintzen harekin. Grazia berezia zuen gaine-
ra, pinpilinpauxak bezala erabiltzen zituen eskuak.
Gaztea zen eta oso polita, maiteminduta bezala nen-
goen eta zeruan egoten nintzen harekin. Oso gustuko

nituen klase haiek.
Eta Don Martzelino Arrazola apaizari ere asko zor diot.

Beraz, Don Martzelinok ere izan zuen zerikusia.
Hark irakatsi zidan solfeoa. Oso zakarra zen, baina bihotz
onekoa. Igeldo goitik behera ezagutzen zuen eta etxez
etxe joaten zen bere beharra zuten guztiengana. Ezin zuen
onartu inor hiltzea bere bedeinkazioa jaso gabe. Kohesio
handiko gizona izan zen. Euskotarra, euskal kulturzalea
zen. Eta berarekin batera Don Fabian Loidi ere bai.

EUKEN OSTOLAZA ZAMORA TENOREA:

Euken Ostolaza Champ de Bataille Jauregian.
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Nazionalistak ziren, euskaltzale amorratuak eta garai har-
tan Igeldora bidaltzen ziren apaizak erbesteratutakoak
ziren. Aipatzekoa da garai hartan, frantsesa bakarrik ira-
kasten zen garaian, Don Martzelinok ingelesez ematen
zituela mezak kanpinera etortzen ziren atzerritarrentzat. 

Belaunaldi hartan hiru mutilek kantatzen genuen meze-
tan. Jon eta Joxe Mari Ganboberriko anaiek eta nik. Bi ahots
eder ziren haiek eta nik inbidia sanoa nien. Gustatu egiten
zitzaidan eta abestu egin nahi nuen. Horrelaxe sartu nintzen
mundu horretan konturatu gabe.

A ze garaiak!
Beste anekdota bat ere aipatu nahiko nuke. Urtero,
Igeldoko festetan, San Pedro egunean, Donostiako
Udal Banda etortzen zen eta kontzertu eder bat
eskaintzen zuen euskal kantuekin bakarrik. 40 bat
aulki jartzen zituzten plazan eta ez zuen ia inork entzu-
ten. Gure aitonak soinua jotzen zuen eta musikazalea
zen. Gogoratzen naiz urte batean kontzertua entzuten
geundela aitona altxa egin zela eta joan egin behar
genuela esan zigula. Ez zuen gu besteetatik bereiztea
nahi. Eta nik ez nuen ulertzen zergatik joan behar
genuen, ikusi egin nahi nuela esaten nion. Oraindik ez
dut ulertzen horrelako kontzertua eskaini eta inork ez
baloratzea. 

Bueltatu gaitezen musika ibilbidera. Kresala dantza tal-
dean ikasi zenuen txistua jotzen, ezta?
Bai, han ikasi nuen txistua jotzen Jose Inazio
Ansorenarekin, baina ez hori bakarrik. Musikaz gain,
espainola, euskara, antzerkia... ere ikasi nituen. Gainera,
oso txarra nintzen antzezten, inhibizio ikaragarria nuen,
uzkurra nintzen eta uzkurtasun hori galtzen lagundu
zidan. Oso pertsona garrantzitsua izan da nire bizitzan eta
orokorrean, balio handiko pertsona. Fundatzailea, langi-
lea, beti laguntzeko prest... entziklopedia bat!

18 urterekin hasi nintzen Kresalan eta 26 urte bitarte
ibili nintzen. Bidai asko egin genituen Europan barna.

Baina Igeldon hasi nintzen txistulari bezala nire anaia
Iñakirekin. 

Igeldon aritu zineten Iñaki eta biok txistulari?
IZPI BERRI Dantza taldean. Zenbait aldiz Herriko Festetan
ospatzen den AURRESKUA guk jotzen genuen. Ni Frantziara
joan ondoren, askotan Iñakik bakar-bakarrik jotzen zuen...
AURRESKU LUUUUUUUZEAAAAAAAAA! Eta zenbat
OLENTZEROtan irten garen etxez-etxe abesten!

Diputazioan lan egiten zenuela, Orfeoi donostiarran
ikasten hasi zinen abeslari izateko. 
21 urterekin, Diputazioan lanean nenbilela, Orfeoi donos-
tiarrean sartu nintzen. 28 urtera bitarte ibili nintzen ber-
tan eta Isabel Alvarez irakaslea nabarmendu nahiko nuke.
Orain, Kanarietako Las Palmasen dago, hango musika
kontserbatorioko irakaslea da.

Eta Frantziara joan zinen ikasketak bukatzera. 
Erdi Aroko musika, berpizkundeko musikan espezializa -
tzeko joan nintzen Frantziara eta kontratenore moduan
hasi nintzen, baina tenore bezala lana errazago atera tzen
zen eta nire ahotsak erabaki zuen tenore izatea.

Ordutik han egiten duzu lan eta han bizi zara.
Estrasburgoko eta Parisko operatan aritu izan zara, bes-
teak beste.
Estrasburgoko operan ibili nintzen bi urtez eta ondo-
ren Parisko operan titular hiru urtez. Gainera, aho
batez hartu ninduten! Harrokeria izango da, baina oso
zaila da aukeratua izatea eta aipatzekoa irudi tzen zait.
Oso pieza zailak aukeratu nituen, arriskatu egin nin -
tzen. Gaur egun ez dakit halakorik egingo nukeen. Egia
esan, oso egun ona izan nuen. Tartean euskal pieza
bat ere abestu nuen: Usandizagaren Mendi-Mendiyan.

Parisko operatik Frantziako Irrati Nazionaleko abesba -
tzara. Zergatik?
Parisko operako lana asko gustatzen zitzaidan, baina akats
bat bazuen: askatasun falta. Bai Euskal Herrira etortzeko
bai bakarlari gisara lan egiteko. Ez zegoen aukerarik. Beste
lehiaketa bat atera zen, aurkeztu egin nintzen eta ordutik
bertan nago. Le Choeur de Radio France izena du. 21 urte
daramatzat abesbatzan.

Ez zen erraza izango erabakia hartzea.
Parisko lana oso polita zen. Eszitagarria. Astean lau aldiz
taula gainean nengoen. Baina prezioa zuen: askatasuna
galtzea. Han jarraitu izan banu, nire ama gaixoa hilko zen
nire laguntza jaso gabe. Eta hala ere, argi dago ni izan nin -
tzela gutxien lagundu zuena. Oraingo lan hau intelektua-
lagoa da, ez hain artistikoa, baina askatasun gehiago dut.

Nolakoa da abesbatzako lana?
Bi orkestra dauzkagu eta sinfoniazko emanaldiak eskain -
tzen ditugu normalean. Oso errepertorio zabala daukagu:
Beethoven, Brahms... denetik. Euskarazko abestiak ere bai.
Euskarazko piezek abantaila ikaragarria daukate oso erra-
zak direlako abesteko. Eta zenbat alditan entzun ote dugun
euskara ikastea zaila dela! Bada, behin S eta Z bereizten
ikasita, oso erraz abesten dira. Pentsa errusieraz, txekieraz,
japonieraz... Eta beste hainbat hizkuntzatan abestu behar
izaten dugula. Euskarak ez du inongo zailtasunik. 

Antzokietan abesten dugu jende aurrean. Gure ema-
naldiak beti grabatu egiten ditugu eta irratian eskaintzen
ditugu. Horrez gain, urtean behin, benetako Opera bat
grabatzen dugu taula gainean. Batzuetan bi ere bai. 

Aparteko opera, kontzertu eta gainerakoetan ere kanta-
tu izan duzu. Oraindik jarraitzen duzu?
Bakarlari gisara iristen zaizkidan eskaintza guztiei baiezkoa
esaten diet. Orain errezitalak dauzkat pianista batekin.
Parisko konpainia batekin ere banabil eta soprano japo-



niar batekin abestuko dut pieza bat. Maiatzean dugu ema-
naldia. Horrez gain, Donostian ere badaukat talde txiki bat
Ortzian izenekoa. Orfeoi donostiarrean ibili nintzenean
ezagutu nituen lau kiderekin osatu nuen taldea.
Bosgarren kide bat ere badugu akordeoia jotzen duena.
Nik arpa jotzen dut, besteak beste. 

Nolako emanaldietan sentitzen zara erosoena eta osa-
tuena?
Taula gainean, rol bat egin behar dudanean. Asko zabal -

tzen dit bihotza horrek, zoriona ematen dit. Garai bateko
inhibizio horiek garatu ditut eta orain alderantziz ger-
tatzen zait, asko gozatzen dut taula gainean. Dena gus-
tatzen zait: zarzuela, opera... Eta gustatuko litzaidake
kabareta egitea euskaraz, umorezko zerbait, euskal
talde batekin. Buruan dudan proiektuetako bat da.

Euskadi Irratian ere kolaboratzen duzu. Zer moduzko
esperientzia?
Esperientzia oso polita. Manu Etxezorturekin hasi nin tzen
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Faktorian eta azken 5 urteetan Gorka Otaegirekin ari naiz.
Udaran izaten da, 20 minutuko saioa. Aukeratzen dudan
abestiaren testuingurua kontatzen dut, abestiaren zati
esanguratsua itzuli, ideia poetikoa kontatu, mundu poeti-
koa azaldu... Karta txuria daukat, nahi dudana aukeratzen
dut, eta pila bat gozatzen dut. Urtero desiratzen egoten
naiz azkena izan ez dadin.

Dakigunez, ahal duzun guztietan bueltatzen zara Euskal
Herrira. Ez zara guztiz frantsestu?
Bai, bai, erabat frantsestua nago. Parisen bizi naiz eta
paristarra naiz. Frantzia asko maite dut. Baina oso eusko-
tarra ere banaiz. Zenbat eta frantsesagoa orduan eta eus-
kaldunagoa. Eta alderantziz. 

Azalduko dizut zergatik: Estrasburgora joan nintzenean
Alsaziera ikasi nuen. Eta lehenengo egunetik ikasi nituen
oinarrizko hitzak esaten. Nire lankideek ezer ere ez. Nire
anaia ere Amsterdamen egon zen denbora batez eta
nederlandera ikasi zuen. Euskaldunok bihotza irekia dau-
kagu beste kulturekiko, beste hizkuntzen aurrean.
Errespetuz jokatzen dugu. Horregatik diot zenbat eta eus-
kaldunagoa, orduan eta munduko hiritarrago sentitzen
naizela; irekiagoa. 

Zenbatero etortzen zara?
Hilean behin gutxienez etortzen naiz eta astebete igaro -
tzen dut hemen. Gure lanbidea artistikoa da eta aldakorra
da. Kontzertu bat ematekoak baldin bagara, egunero egi-
ten dugu lan, baina behin kontzertu hori pasata, libre ego-
ten gara. Gainera, gertatu daiteke kontzertuko taldean ez
sartzea, orduan, bi aste ere izan ditzakegu jai. Adinean
gora zoazenean ere, kontzertuak gutxitzen doaz, gaztea-
goei ematen zaie lana. Azken urtean, adibidez, gauza bat
eta beste, ia urte guztia hemen igaro dut. Egia da baita
ere, nire lana asko gustatzen zaidala eta askotan bolon-
dres ere parte hartzen dudala kontzertuetan.

Pentsatu izan al duzu Paris utzi eta hemen bizi tzea?
Hontaz gero ez naiz aldatzen hasiko eta lan bila hasiko,
jubilatzeko ere gutxi geratzen zait eta. Baina jubilatzean
bai, dudarik gabe Euskal Herrira itzuliko naizela. 

Nola ikusten duzu hemengo musikagintza?
Musika mundua asko garatu da ni joan nintzenetik.
Azpiegitura aldetik asko garatu da bai Euskal Herrian eta
baita Donostian ere. Musika Eskola asko sortu da eta
Musikene ere hor daukagu. Ni joan nintzenean baino osa-
tuago dago alde horretatik eta asko hobetu da egoera.

Noizbait Igeldon abestu izan duzula badakigu.
Oroitzapenik baduzu?
Aspaldi abestu nuen Igeldoko elizan Orfeoi donostiarreko
Sine Nomine taldearekin. Aspaldi izan zen, baina oroitza-
pen onak ditut. Eta orain berriz, Gabon hauetan kon -
tzertu bat eskaintzekoa nintzen Ortzian taldearekin.

Parrokoak baiezkoa esan zigun, baina azkenean gu
izan gara ezin izan dugunak. Datorren urterako utzi
dugu, udaberrian edo Gabonetan eskaintzeko asmo-
tan geratu gara.

Elizarekin lotuta, harro egoteko bi kontu badauzka-
gu eta horiek ere aipatu nahiko nituzke. Alde batetik,
koroa konponduta daukagula aspaldiko partez. Eta
bestetik, Igeldoko eliza Donostiako elizarik antiguale-
na dela, altxor bat daukagula. 

Mantentzen duzu, beraz, Igeldorekin lotura.
Lotura mantentzen dut bai. Noiznahi Leku Ederren izaten
naiz eta berriki izeba Maitere hil zaigu, oso maitatua zena,
eta oraintxe hilobiratu dugu Igeldoko hilerrian. Horrez
gain, atxikimendu hori beti dago presente nigan.

Bukatzeko, gure hizkuntzaz eta gure kulturaz zer esana
baduzu... Bota!
Herri ultra-kolonizatu honetan, konplexuak alde batera utzi
eta gure kulturarekiko zabartasuna, jatorkeria (euskaraz
dena balekoa da!), konformismo eta duintasunik eza (bela-
rriak jaitsita askotan ibiltzen gara!) alde batera utzi eta aurre-
ra egiteko garaia bada!  Lau katu gara euskal kultura errotik,
familiaz ezagutzen dugunak. Libra, aska gaitezen.

Gure aurrekoek frankismoan jasan izan zuten "tú,
caser@ cállate" oraindik oso sartua dago gure herriaren
subkonszientean... Ezker eskubiko antibaskoak beti daude
elkarturik, gu aldiz sakabanatuta. Ikusi besterik ez dago
ETB 1eko euskararen kalitate kaxkarra!

Aska gaitezen! Adibidez oso interesgarri litzateke aldiz-
kari honetan Igeldon ematen diren euskararekiko jarrera
txar guztien berri ematea etab. etab.

MOTZEAN
Igeldoko gustoko txoko bat? Orain oso presente

daukat eta Igeldoko hilerria esango dut. 
Oso hilerri ederra da.

Igeldoz kanpoko beste bat? Italia, non-nahi.
Gustura entzuten duzun abesti bat? Haurtxoa

sehaskan abestiaren lehenengo bertsioa. 
Eresoinka taldearekin Pepita Enbilek abesten zuena

(Placido Domingoren amak).

Abesteko gustoko duzun kanta bat? Bilintxen Behin
batean Loiolan, baina zortziko modura abestua.

Askotan abesten dut.

Musikaz aparteko beste afiziorik? Arkitektura, 
euskara (pasioa) eta literatura. 

Axularren Gero irakurtzen ari naiz eta 
Edorta Jimenez idazlea asko gustatzen zait.

Nolakoa da Euken? Prokrastinatzailea naiz. Beti
geroko uzten ditut gauzak eta Axularren Gerok asko

lagundu dit. Gauzak ez dira geroko utzi behar.
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Hau “gero arte” bat besterik ez 
izatea espero dugu

Badira urte batzuk Kixmiko begiraleok zailtasunak
ditugula taldea aurrera ateratzeko eta iritsi da
gero arte esateko ordua. 

Kixmik bizi izan dituen urte guztietan ekintza ugari
egin izan dira: 16 urtetik gorakoentzat irteerak, 6-12
urte bitarteko  haurrentzat asteburu-pasak, egun-pasa
ezberdinak, udalekuak, ludoteka eta haur txokoaren
sorkuntza eta bertan egiten ziren ostiraletako tailerrak,
herriko jaietako haurren eguna, Gabonak eta herriko
beste hainbat ekintza. Baina, konturatuko zineten beza-
la, azken urteetan  hainbat ekintza ezin izan ditugu
eskaini. 

Erabaki hau hartzea zaila egin zaigun arren, beha-

rrezkoa dela sentitzen dugu. Hori horrela, Kixmi Aisialdi
Taldeak burutzen zituen ekintzak bertan behera geratu-
ko zirela ikusita, guraso elkartearekin jarri ginen kontak-
tuan, zeina azken urteetan ezinbesteko bidelagun izan
dugun. Argi izan behar dugu, Kixmi Aisialdi Taldea herri-
ko haur guztiei aisialdia bermatzen saiatu dela beti eta
ez soilik eskolako haurrei. Hori dela eta, lanak banatzea
erabaki genuen: batetik, herriko jaiak leudeke eta hau
oraingoz guraso elkarteak antolatuko du; Gabonetako
ekintzak antolatzeko, herriko guraso talde bat bildu da,
urteak atzera antolatzen ibili ziren horietako batzuk; eta
amaitzeko, asteburuko irteera eta udalekuak leudeke,
eta hauek oraingoz bertan behera geratuko dira, inork

Kixmi aisialdi taldea
2021/11/30
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horien antolaketa-ardura hartu
arte. Bestetik, esan, Kixmik kudea-
tu dituen baliabide ezberdinak,
hala nola, espazioak, materiala,
dirua… Herri Kontseiluaren esku
geratuko direla. 

Eskerrak eman nahi dizkizuegu
Kixmiren sorreran parte hartu
zenuten pertsona guztiei, zuei
esker haurrak ginenean esperien -
tzia ahaztezin ugari bizitzeko auke-
ra izan genuelako, elkar ezagutze-
ko, leku berriak ezagutzeko, euska-
raz bizi eta jolasteko, eta aisialdia-
ren alderdi onena ezagutzeko.  

Kixmi Aisialdi Taldearen  ibilbi-
dean parte hartu duzuen hezitzaile,
guraso eta gazte guztiei ere eskerrik beroenak. Zuei
esker, belaunaldiz belaunaldiko zubia eraiki delako.

Azkenik, protagonista nagusiak aipatu nahi ditugu:
orain heldu edo gazte diren baina haur izan ziren horiek
eta gaur egungo haurrak. Zuen ilusioa, gogoa, inozen -

tzia, grina, asmoa… benetakoa izan dela sentitu dugula-
ko, eta hori izan da hainbeste urtetan Kixmik aurrera
ateratzeko izan duen motibazioa, indarra eta argia.  

Hau “gero arte” bat besterik ez izatea espero dugu
eta, bide batez, ondorengo gazteok, gure erreleboa

hartzera animatzen zaituztegu,
zuen modura eraikiz Kixmi eta
noski, jakin, hemen izango gaitu-
zuela behar duzuen guztian lagun -
tzeko. 

Amaitzeko, omenaldi gisa,
argazkien liburu bat sortuko dugu
Igeldoko taberna ezberdinetan
uzteko; horrela, bertan izango ditu-
zue bizi izan ditugun esperientzia
eta momentu horiek guztiak, beste
modu batera izan arren, berriro
bizitzeko.  

Mila esker, bihotz bihotzez.
Gora Kixmi eta Kixmitarrak!

13



Euskararen Eguna Igeldo 2021

14

Euskararekin
gozatuz
Euskararen Egunaren harira, hainbat
ekintza antolatu ziren Igeldon azaroko
azken asteburuan. Hain zuzen, ume-
entzako zinea, gaztetxoentzako sexolo-
gia tailerra, II. Euskaldun Peto lehiake-
ta eta rap tailerra eskaini ziren. Haur,
gazte zein helduek euskararekin goza -
tzeko aukera izan zuten.

Zunba saioa 
abenduaren 19an
Euskararen Eguneko ekintzen artean,
zunba saioa antolatu zen, baina azken
momentuko arazo bat tarteko, bertan
behera geratu zen. Ordezko eguna jarri
dute eta abenduaren 19an izango da
(igandea), eguerdiko 12:00etan.

Lehia bizia izan zen Euskaldun Peto lehiaketan. 

Lau talde osatu ziren adin ezberdinetako herritarrekin.

Gaztetxoek irabazi zuten lehiaketa.Esther Martinezek eta Jexux Albenizek gidatu zuten lau probatako lehiaketa.

Herriko gaztetxoek rap tailerra jaso zuten La Basu rap abeslariaren eskutik.



Udazken JaiaIgeldo 2021
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Asteburu bikaina izan zen
Udazken Festaren baitan
Urriak 23-24ko asteburuan
Udazken Festa ospatu zen Igeldon
eta giro ederra izan zen ekintza
guztietan. Larunbat goizean, bizi-
kleta saioa izan zuten umeek eta
sekulako arrakasta izan zuen.
Zirkuitu desberdinak eginez ibili
ziren eskolako kantxan 3 urtetik
hasi eta 12 urtera bitarteko
umeak. Iluntzean, berriz, bertso
musikatuekin gozatzeko aukera
izan zen. Bertan, 45 herritar ingu-
ru elkartu ziren, heldu zein ume. 

Igandea izan zen egun handia
eta eguraldiak lagunduta, jende
ugari ibili zen goiz-eguerdi partean
azokan. Aurtengoan gainera, ohiko
postuez gain, bigarren eskuko jan -
tzien postu bat ere egon zen eta
saltsa ederra sortu zuen. Eguna
borobiltzeko, herriko jubilatu eta
zaharrenak omentzeko bazkaria egin
zen frontoian. 151 lagun elkartu
ziren bertan: 138 heldu eta 13 haur. 

Ohi bezala, aiton-amona zaha-
rrenek bastoi bana ere jaso dute
omenaldi moduan. Aurtengo omen-
duak honakoak izan dira: Anjela
Alberdi, Francisco Calonge,
Manuela Lizarazu, Albina Hortelano,
Juan Izagirre, Ramon Astiazaran,
Cruz Garmendia, Maria Jesus San
Vicente eta Gregori Zendoia. 

Bestalde, bazkalostean hainbat
zozketa egin ziren, azokako pro-
duktuez osatutako saski eder bat
tarteko, eta guztiak banatu ziren.

Argazki guztiak ikusgai webgunean: igeldo.eus



Itsas Aurre Kultur Etxea
Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

Tfonoa. 943 313 030  
Emaila: igeldokoorria@gmail.com Laguntzailea

Iritzi-artikulua argitaratzeko ezinbestekoak dira: egilearen izen-abizenak, kontaktu-bide bat, 
testua euskarazkoa eta inolako asmo iraingarririk gabekoa izatea. Bestalde, Orri Informatiboak ez
ditu bere gain hartzen atal honetan esaten direnak.

Inork iritzi-artikulu bat bidaltzeko interesik balu, hurrengo aleak martxoan eta maiatzean izango
dira (igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA


