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aldizkaria harpidetza bidez
jaso ahal izango da

Irunero aldizkariak harpidedun izateko
aukera eskainiko dio nahi duen orori,
baina harpidetza ez da musu-truk
izango; postaz jaso ahal
izateko jasotzaileak oraindik zehaztua
ez dagoen kostua bere gain hartu
beharko du.
Ordaindu beharreko kuota eskaerak
aztertu ondoren zehaztuko da eta
eskatzaileei jakinaraziko zaie.
Aldizkaria helbide batean jasotzeko
interesdunek honako posta elektronikora mezua bidaliz eskaera egin behar
dute:

irunero@infotxingudi.com
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aldizkaria non eskura daiteke?
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lapikoan

Sanmartzialak barru-barru tik
Jaiak nola bizi dituzten inguruko 7 irundarren kontakizunak

Arg: Fernando Sanchez

“Irundarra Irundik atera dezakezu, ez, ordea,
Irun irundarrarengandik”
Duela 17 urte Miamira oporretara
joan eta bertan bizitzen geratu zen
argazkilari irundarra da Fernando.
Amerikar batekin ezkondua, hiru
seme-alaben aita da. Ekainaren erdi
aldera, ordea, milaka kilometroko
hegaldia egitera bultzatzen duen nolabaiteko sena nabari du eta urteroko
erritualari ekiten dio. “Ezin dut huts
egin nire beste emaztearekin dudan
hitzordura, Real Union konpainiarekin, alegia”. Irunen etenik gabeko bizpahiru asteko jarduna du zain: bazkariak koadrilarekin, familiarekin, konpainiako kideekin, entseguak...
Sanmartzialak
sanferminetaraino
luzatzea lortzen du. “Bai, ikarragarria
da. Pentsa, aste eta erdi ere pasa ohi
dudala egunero bazkarietan eta afarietan parte hartzen! Normalean, San
Martzial egunerako ahotsak kale egin
dit jada!”. Eskerrak ezkondu zenean

emazteak onartua zuela Fernandoren
sanmartzialekiko ezin eutsizko erakargarritasuna. “Irundarra Irundik
atera dezakezu, ez, ordea, Irun irundarrarengandik”, esan ohi du emazteak.
Ekainaren 30eko eguna aipatzen zaionean instante guztiak erabateko
zoriontasunean bizi dituela helarazten
du. “Arrankada unerik zoragarriena
da. Elizarako jaitsiera ere asko gustatzen zait, baina hor jada pentsatzen
hasten naiz eguna aurrera doala eta
gutxiago falta dela bukatzeko”.
Denboraren iragaite logikoa saihestuz, Alardea “harrapatu” nahi duelako
desfilatu eta aldi berean argazkiak
egiten ditu. Poltsikoan kamera txikia
darama eta familia leku estrategikoetan kamera handiekin zain dauka.
3.000-5.000 bat irudi eramaten ditu
aldiro Miamira. “Ez dira argazki tipikoak; emozioa bilatzen dut, hots,

Fernando Sanchez,
Miamin bizi den
Real Unioneko soldadua

milaka irundarrentzat sanmartzialek
esan nahi dutenaren esentzia”.
Urteroko migrazioari lehenbailehen
uzteko irrikitan dago Fernando,
“munduko hiriburura” bizitzera etortzeko planak egiten ari baita, miamitar
familia sanmartzialzale bilakatuz.
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Alarde tradizionala
“Alaba kantinera hautatu zutenean bizitzako egunik zoriontsuenetako bat izan zen”
Txiki-txikitatik sanmartzial zalea izan da Gema, eta ekainaren 30 guztiek oroitzapen politak utzi dizkiote. Baina denetan ahaztezina 1982koa, bere ametsa bete zenekoa,
Anakako kantinera joan zenekoa. Bizitzan behin gertatzen
den zerbait da, zeharo zoriontsua izan zen. Duela aste batzuk Anakako konpainiako mandoak bere etxera joan ziren
alaba kantinera hautatu zutela jakinaraztera. “Une zoragarriak bizi nituen. Horrenbeste desiatu dudana bete da! Ni
hautatu nindutenean bezala sentitu nintzen! Bizitzako egunik zoriontsuenetako bat izan da”. Gema duela 27 urte kantinera joan bazen ere 2009ko sanmartzialak berriro joatearen parekoak izango dira. “Ni kantinera izan nintzen urtean koinata bat Santiagon joan zen kantinera. Aurten alabaren lehengusin bat eta lagun bat joango dira. Hori oso polita da”. Hitzak arrapalan ateratzen zaizkio Gemari: familia
pozez gainezka dagoela, prestaketa kontuak ondo doazela,
seme gazteak desfilatzeko ilusioa duela... “Ai!
Emozionatuta nago!”. Eta negarrari ezin eutsi isildu da.

Gema Arandia,
Anakako kantineraren ama

Gema Arandia senar Nari Zabalarekin.

Jose Luis Ochoa, txinda-jotzailea
Alardeko Bandan.

“Txindak begiratze hutsarekin
emozionatzen naiz”
Jose Luisek betidanik hurbiletik bizi izan ditu sanmartzialak. Aita jaietan zehar suziri eta lehergailu piroteknikoak jaurtitzeko arduraduna zen. “Ez zuen desfilatzen
udaletxeko teilatutik soldaduak zenbatu behar zituelako.
Jarraian, korrika bulegoetara jaitsi eta bertan prestazen
zituen soldaduei banatzen zitzaien pezeta bana. Alardea
Eskoleta kaletik igarotzean kapitain bakoitzari gutunazal batean luzatzen zien dirua”.
Jose Luisek duela 50 urtetik gora egiten du Alardea.
“Lehenbizi Olaberrian, gero Bidasoan. Aurrerago,
Bandan jende gehiago behar zutela zabaldu zenean, nik
Jostalluko fanfarreko kide nintzenez, bada, txindak jotzeko eskaini nuen nire burua”.
Sanmartzialak ekainaren 15 aldera hasten dira Jose
Luisentzak eta ekainaren 30ekoa “urteko egunik handiena da”. “Txindak jotzen ditudanean guztiz zoriontsu
sentitzen naiz”, dio zalantza izpirik gabe. Armairutik
ateratzeko eta distira ateratzeko garaia heldu da, dotore
jarri behar ditu entseguetarako. “Txindak begiratze hutsarekin emozionatzen naiz”.
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Alarde tradizionala
Fernando Morondo,
Ama Xantalengo soldadu

“Sanmartzialak azaldu ezin den
sentimendu bat dira”
Morondo tabernako nagusien seme Fernandoren bizitza
Urdanibia zumardiarekin eta Alardearekin oso lotuta dago.
“Goizeko 7ak aldera, Alardea abiatu aurretik taberna soldaduz mukuru egon ohi zen, desfilatu baino lehen mokadu
bat hartzeko”. Ez bakarrik ekainaren 30ean, aurreko egunetan ere jaiaren zurrunbiloan topaleku zen Urdanibiako
Morondo. “Festaren zilborrean geunden, garai haietan konpainien entseguak handik igarotzen zirelako”.
1967. urtean estrainekoz egin zuen Alardea, Ama Xantalen
konpainian, eta aurten ere soldadu joango da. “Behin beste
inoiz ez dut huts egin. Goizeko Alardea galdu nuen azterketa bat egin behar izan nuelako. Diana entzuten badut ez
naiz joango, pentsatu nuen, horregatik goizaldeko 5etan
alde egin nuen Irundik!”
96ko maiatzaren 23koa du bereziki gogoan, alaba zaharrena kantinera aukeratu zuten egunekoa. “Ustekabean harrapatu gintuen familia guztia: alaba Iruñean ikasten, ni
Bidasoak liga irabazi zuelako ospakizun-afarian, eta etxean amaginarreba ilean erruloak zituela! Jakinarazleei behar
bezalako harrera egin ez genielako 10 urtez lotsatu nintzen,
harik eta alaba gaztea kantinera zela esatera mandoak etxera etorri zitzaizkigun arte. Orduan iraina zuritu nuen!”

“Aita bereziki gogoan izango dut
aurten, artillero joan zelako”

Jon Urtizberea, artillero lehenbizikoz

Irundar batek bere bizitzako San Martzial egunak gogoratzea gauza normala da, baina, gainera, ekainaren 30ean
urteak betetzen dituztenentzat ospakizun bikoitza guztiz
gogoangarria da. Hori gutxi balitz, Jon Urtizbereak
2009koa sekula ez ahazteko beste arrazoi bat dauka, eduki
ere, artillero joango den lehen aldia baita. Bost bat urtez
ordezkoen zerrendan zain egon ostean, heldu zaio Real
Unioneko lerroak utzi eta Artilleriako baterian desfilatzeko
txanda. “Aita urte franko atera zen Artilleriakoekin. Hil
zelako, baterian izena ematea erabaki nuen ilusioz, bere
oroipenean”. Aurten kanoiaren inguruan Alardea egiterakoan sentipen berriak probatuko dituela dio Jonek “eta
pozez gogoratu aitak egiten zuena. Desfilean zehar oroitzapen piloa burura etorriko zaizkidalakoan nago”.
San Martzial egunean Gabon gauean bezala, familia guztia
bilduko delako ere pozarren da Jon. Baina horren bizipen
sendoko eguna iritsi bitartean bada zer prestatu, tartean,
jantzia. “Osatzen ari naiz: azpantarrak, galtzak, aihotza...
Halere, garrantzizkoena badaukat, alegia, jaka, aitarena
zena. Ilusio ikaragarria egiten dit jaka hori janzteak”.
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Alarde mistoa
”San Juan plazara sartzeko unea
da buruan daukadana”

Ainhoa Ruiz de Arbulo, Jenerala

Ainhoari jeneral joateko proposamena egin zionetenean
pentsatzeko denbora hartu behar izan zuen. Bertigoa sentitu zuen horrelako erabaki baten aurrean eta “handia” zen
burura etengabe etortzen zaion hitza: “Ilusio handia, ardura
handia eta aurrerapauso handia, lehendabiziko emakumezko jenerala izango nintzelako”.
Ainhoak badu eskarmentua zaldi gaineko lanetan, zaldierian, jeneralaren laguntzaile eta komandante ibilitakoa
baita. Halere, larderia sentitzen du Alardeko betebeharretan
pentsatzean. “San Juan Harria plazarako sarrera da buruan
dudan unea, pisu handienekoa izango baita. Ondo egiten
saiatu behar dut”. Xede hori erdiesteko aspaldi dabil lanpetua, astean lau egunetan zaldiz ibiltzera joaten dela.
Entrenamendua bezain inportanteak diren jendearen animoak ez zaizkio falta, asko eskertzen dituenak.
Trajea probatu du dagoeneko, baita hotzikara sentitu ere
jeneralez jantzita ikusi duenean bere burua.
Bere familian emakumeek soilik hartzen dute parte
Alardean. Eta zaldia? emea ere izango ote da? “Bai! behorra da”.

“Etorkizunean Alarde bakarra egitea nahi nuke”
Karmelek haurtzarotik bizi izan ditu sanmartzialak jaian
erabat murgildurik eta, hainbat irundarrek legez, sentimendua bere barnean erroturik dauka. “Pentsa, aita 20
urtez Santiagoko teniente izan zen. Jaiarekin loturiko
tradizioei helduz San Martzial mendira igotzen ginen,
Alborada ere entzutera joaten nintzen eta jakina, nola
galdu Alardea!”. Alarde mistoa antolatzen denetik
Karmelek parte hartzen du, 8 urtez ere ibilia dela kapitain lanetan. “Oso argi neukan nik Alardea egin nahi
nuela, eta hori bazen modu bakarra, bada, horretan aterako nintzen. Alarde mistoan urte zoragarriak bizi izan
ditut”. Nahi guztien gainetik etorkizunean Alarde bakarra egitea bere ametsa da. “Bai, Alarde tradizionala
mantendu nahi dut, non sentimendua beste zernahiri
gailentzen zaion”.
Aurtengo ekainaren 30ean Diana entzutearekin batera
egun handiari hasiera emango dio, gero eskopeta aldean
hartu eta desfilatzera abiatuko da. “Arrankada eta
Elizako jaitsiera unerik hunkigarrienak gertatu zaizkit
betidanik, negar ere egiten dut”. Bazkaritarako familia
guztia elkartuko da, “bai, denak: alarde baten nahiz bestearen aldekoak”.
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Karmele Tolosa, soldadu

Karmele bere alabekin, aitarekin eta senarrarekin. "Nik lehenengo
nire alardea ikusiko dut -tradizionala- eta gero zuena”, Karmeleren
aitaren hitzak azken urteotan.

´ñkolaborazioa

Joan den maiatzeko Iruneron argirataratu genuen txabola batean bizi den
eslovakiar gizonaren istorioa dela eta, hona irakurle batek idatzitako testua.

Jam Simko
Minutu eskas batzuk falta dira arratsaldeko zortziak jotzeko eta alabarekin Udal Liburutegitik
ateratzen ari naiz. Ixteko ordua bertan dugu.
Sarrerako apalategian, atetik oso hurbil, Irunero
aldizkaria ikusten dut. Maiatzeko zenbakia ez dut
oraindik irakurri.
Eskua luzatzen ari naizela azaleko argazkiari
erreparatu diot: berehala ezagutu dudan gizon
baten aurpegia. Aurretik ikusi dut, behin baino ez,
duela 2 urte, agian 3, eta ez dut ahaztu.
Aspaldiko goiz hartan, eguneko barazki erosketa
egin ondoren, dendatik irteten ari nintzen etxera
abiatzeko. Parean, handik metro gutxitara, zaborrontziak eta hutsik zeuden fruta-kaxak, pilatuta
bata bestearen gainean espaloiaren ertzean.
50 urte inguruko gizon bat hondakinetan aztarrika zebilen, bertan botatako fruta ustelaren artean,
zati jangarriak zituzten piezak janez.
Inguruko jendearen joan-etorriei axolagabe agertzen zitzaiela zirudien, inork jaramonik ez egitearekin ohituta, ziurrenik.
Bere aurpegiak azaltzen zaila den keinu eztitsua
zeukan eta bere begien urdina harrigarria zen.
Mantso-mantso hurbildu nintzaion eta bere parean nengoenean 10 eurokoa luzatu nion, herabe,
nolabaiteko lotsaz. Pozez hartuko zuelakoan nengoen, hurrengo egunetan ogitartekoak jan ahalko
zituela pentsatuz.
Haatik, ez zen hori gertatu zena.
Billeteak nire esku artean jarraitzen zuen, gizonak
imintzioka eta hitz eskasez ezetz adierazten zidan
bitartean, gehiegi zela, larregi onartzeko.

Pixka bat ekin nion eta orduan, Jam Simko izena
duela orain dakidan gizonak, Eslovakiako goi-mailako militar alabaren desertzioagatik eta ihesagatik bere kargutik kendutakoak, behatzak zabalik
zituela esku bat altxatu zuen, 5 eurokoarekin
nahikoa zuela jakinarazi nahian.
Minutu bat lehenago fruta erdi ustela jaten ari zen
gizonak ez zuen nire eskuzabaltasunez abusatu
nahi: 5 euro 10en ordez, horrekin nahikoa, andere.
Erantzunak harrituta, une hartan, zintzotasun,
duintasun, giza-jokamolde ikasbide aparta jaso
nuen.
Eta lotsa bueltan, are handiagoa oraingoan,
horrenbeste pertsona abandonaturik, euren kidekoek giza-subespezie bihurturik, gure begien
aurrean sasi-bizitzea lasaitasunez eta ezaxolaz
onartzen duen gizarte bateko kide naizelako.
Badakit Jam Simkok edo bera bezalako beste edozeinek nire dirua baino askoz ere gehiago eskertuko zituela adorea emateko hitz batzuk, arreta
pixka bat, solasaldia, gizateria berbera osatzen
dugunok pertsona gisa bereizten gaituen harreman zuzen eta bero hori.
Barka nazazu, soilik errazena egin izanagatik.
Bihotz-bihotzez bizitza hobea erdiestea desiratzen
dizut, ezbairik gabe merezi duzun bizitza, zure
zintzotasunaren eta pertsona-balioaren neurrikoa.
Egun horretan garena baino hobeak izanen gara,
eta mundua atseginagoa eta bidezkoagoa.
C.A.

GIPUZKOA TELEBISTAk
komertzialak behar ditu.
CV-a honako helbidera bidali:
produccion@gipuzkoatb.com

aurrez aurre

Markos Zapiain, Talatik tiroka liburuaren idazlea

“Normarekin bat egiteko ahaleginik handiena
egiten duena izaten da patetikoena”
Irun, 1963. Bermeon bizi da.
Bertako Institutuan Filosofia
irakasten du. Doktore da
Filosofian eta Lizentziatua
Filologian.
Gure solaskideak hitzaldi
ugari eman ditu, filosofia eta
euskal literaturari lotuak:
Larrabetzutik Beirutera bitarte. Miarritzetik Iruñera bitarte
ere aritu da, Hondarribian
jardunez.
Guk Irundik Bermeo bitarte
harrapatu dugu “fusila ondo
garbituta”. Hartara, tiro batzuk elkarraldatu ditugu
Talatik tiroka
saioaren karietara.

– Talatik tiroka: bitxia izenburua. Zer dela eta, Tala? Zer
da Tala?
Bizi garen Bermeoko auzoa da. Hilerriak, eroetxeak, futbol
zelaiak eta zaharretxeak inguratzen dute. Gainera,
Institutuko irakasle eta ikasle batzuek Talako tabernan egiten dugu hamaiketakoa. Talan idatzi ditut liburuko ia testu
guztiak.
– Eta tiroka!
Xabier Mendiguren argitaratzaileak asmatua da izenburua.
Nire izaera eta mintzamolde apur bat motela eta zozoa konpentsatzeko omen da, tiroek iradokitzen duten agresibitate-
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aren bitartez.
– Azalean diana baten gisara agertu zara. Jotzeko nahiz
jasotzeko prest, antza.
Aukeran nahiago jo. Ezustekoa izan zen niretzat tiroak nire
aurkakoak zirela ikustea.
– Beñat Sarasolak Literatur fosilak izenburuko kritika
egin dio liburuari. Zer diozu?
Literatur fosilak izenekoari dagokionez, zenbait ohar: ugari
ziren blogean ez zeuden testuak. Mendigurenek liburua
proposatu zidalarik hasi nintzen erdi galduta nituenak blo-

aurrez aurre

“Etsigarria eta izugarria litzateke
polo subiranista eraikitzeko
orduan lau katu izaki katu
horietako bat bazterrean
gelditzea. Hori da, ordea,
gure estiloa”
gera ekartzen, ez zitezen berriz ere galdu. Bestalde, aldaketa franko egin ditugu blogetik paperera pasatzean. Azkenik,
nire inguruan bederen inork gutxik zekien bloga nuenik;
aldiz, senideek, lagunek, ikasleek eta lankideek liburuaren
berri ukan dute.
Gainera, susmoa dut gure belaunaldiak irakurri, paperean irakurtzen duela zinez. Gutako askok du bloga, baina
berriki eta helduaroan ezagutu dugu. Blogaren betea
Sarasolaren belaunaldiari dagokio. Hain da horrela,
Sarasolak bere bloga desaktibatu baitu, Oteizak bere artearen gailurra hutsean aurkitu zuenean bezala.
– Zer deritzozu Literatur fosilak izeneko kritikari?
Beñat Sarasolaren lana bikaina da, poeta, literatur kritikari
edota idazle ospetsuen beltz gisa. Poeten, kritikarien eta
beltzen fintze orokorraren adierazpen nagusia da gurean.
Txillardegi eta ziminoa-ri egin zion iruzkina aparta izan
zen, kritikak barne.
– Liburuan, emaztea eta zure bi alabak aipatzen dituzu
aldian-aldian. Liburua irakurtzen ari nintzela, lokartu eta
Arrate eta alabak agertu zitzaizkidan ametsetan.
Psikoanalistarenera joan aurretik, zer iradokitzen didazu?
Ez horrenbeste irakurri, haize frexko gehiago, txango luzeak Ondarraitzen, txokolate-txurroak Agirren.
– Eskerrak eman nahi dizkizut, zure familia eta zure
ingurua –eskola eta beste– apur bat ezaguturik, “normala”goa sentitzen naizelako.
Ez da zeri, Mikel. Zu zerbitzatzeko beti prest.
– Aspaldiko partez, irri eta barre egin dut zure saioa irakurriz. Ondo jan, ondo lo eta larrua egoki jo eginez
gero, zer gehiago behar du pertsonak, zure ustez?
Ondo pentsatu, errua eta damua ondo toreatu, irudikapenak
bide onetik eraman, misantropia eta gizartefobia gainditu.
– Zurea irakurriz, “zentzu komuna” delakoa heldu zait
gogora. Ba ote da zentzu komunik “gure munduan”?
Zergatik ote du hainbeste indar normaltasunaren idealak,
gizon normal eredugarriak? Guztiok garelako anormalak.
Aztertu bestela edonoren izaera: denok gara gutxiengoren
bateko kide. Azken batean, normarekin bat egiteko ahalegi-

nik handiena egiten duena izaten da patetikoena, bere anormaltasuna onartzeko zailtasunik handienak dituena.
– Beraz, normala sentitzea edo normaren barruan sentitzea...
Askoz ere hobea da zure burua aldi berean normala eta
anormala sentitzea, eta berezkoa zaigula bai normaren
beharra eta bai normaren aurkako herra.
– “Gure mundua” aipatu dut. Komuna nahiko genukeen euskalgintzan, euskaraz bizi garenon munduan, zentzu komunik ba al dago?
Ez dakit zer duzun gogoan zehazki “gure munduaz” mintzo zarelarik, baina mundu-mailan zentzugabekeria ikaragarria dago ekonomia antolatzeko orduan, zentzugabekeria
kriminala. “Gure mundua” euskal mundua balitz, eta politikan, etsigarria eta izugarria litzateke polo subiranista eraikitzeko orduan lau katu izaki katu horietako bat bazterrean
gelditzea. Hori da, ordea, gure estiloa.
– Irungo semea zara. Zer moduz Bermeo aldean?
Giputxi bat Bizkaian ote?
Inoiz ez naiz bermeotar patanegra bat izatera helduko,
baina hemen “giputze” esaten dute, azentua “e”n, eta ez da
gutxiesgarria. “Giputxi” hori Bilboko erdaldunek asmatua
da, ez bermeotarra, eta, egia esan, sortu ez balitz hobe.
– Zer moduz Bizkaian, Athletic-en lurraldean?
Oso ondo. Zamudion punta-puntako proba eta esperimentuak egiten ari dira, hurrengo Messi eta Xavi Larrabetzun
jaio daitezen.
– Nola bizi izan duzu Valentziako Athletic-en azken
balentria? Balentria edo egitandia. Handiegia agian?
Duintasun handiz galdu genuen munduko talderik onenaren
aurka. Dena den, gaur egun Real Union Bigarren A-ra igotzea, hori da bihotza duen irundarrak amesten duen helburu nagusia, eta pixkanaka Athletic-en mailara heltzea.
MIKEL ASURMENDI

Argitaratutako lanak
•2002 Errua eta maitasuna (Elkar)
•2003 Zenbait terrorista (Txalaparta)
•2006 Denbora eta egia: Kojèveren gogoeta (Erroteta)
•2006 Ia guztiaren funtsaz (Kojeve globalizatzaile)
(Jakin)
•2009 Talatik tiroka (Elkar)

Lan itzulitakoak
•1998 Gizakiaren heriotza (Jakin)
•1999 Duintasuna ( Enbolike)

Prentsan bere lanak
Euskaldunon Egunkaria, Gara, Bazka, Ostiela!, Egin,
Berria, Bazka eta Jakin-en argitaratu ditu bere lanak.
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kirolak

Iñaki Berruet kapitaina, Sabadellen aurkako partidua irabazi ondoren.

Alcorcon, Real Unionen
azken borroka
Lortu zuen. Azken urteetako igoera faseetan ozta-ozta galdu izan du, baina orain
ozta-ozta irabazi du. Real Unionek bigarren maila eskuragarriago dauka Sabadell
garaitu ondoren. Zoritxarraren itzalari putz egin ondoren, Alcorcon izango da
uxatu beharreko azken mamua.
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lapikoan

Porrota ala arrakasta: ez da besterik.
Cadizetik esku hutsik iritsi ondoren,
Stadium Galen eskuratu zuten andaluziarrek oparirik preziatuena, 2. mailarako igoera, alegia. Irundarrek, ordea, beste aukera
bat zeukaten Sabadell garaituz gero.
Katalunian gol bateko eta bi puntuko abantaila erdietsita, adorez ekin zion Real
Unionek ekainaren 6ko norgehiagokari.
Berriro ere futbol zelaia gainezka, berriro
zaletuak indar guztiez bultzatzeko prest.
Joaneko partiduan Otermin atezaina penaltia geldiarazi zuelako heroi bilakatu zen
legez,
itzulerakoan
Goikoetxeak
Sabadellen atea zeharkatu zuen penaltiz,
eta zelaira bildutako jendetza zorionez
leherrarazi.
Aurkarien lerroetako Jaumeren golak
urduritasuna zabaldu zuen bazter guztietara 40. minutuan. Berdinketa muturrean,
bigarren gola beharrezkoa zen lasaitasuna
bueltan lortzeko. Real Union atzean geratzen ari zen, ezinegona areagotuz, 70.
minutuan hilzorian egotera ere iritsi zela.
Oterminek Joelen jaurtiketa geldiarazi
zuen doi-doi. Epaileak ez zuen goltzat jo,
katalanen haserrea piztuz. Handik aurrera
Iñaki Alonsorenek ez zuten arriskua zeha-

Goian, Stadium Galeko zaleak animatzen; behean, Goikoetxea partidua amaitutakoan.

“Goikoetxeak Sabadellen atea
zeharkatu zuen penaltiz, eta
zelaira bildutako jendetza
zorionez leherrarazi”

kirolak

ro uxatu, harik eta epaileak azken txistua
jo zuen arte. Oraingoan, bai, aurtengoan,
bai. Irundarrei Gramaneten eta Lorcaren
aurkako igoera faseak itzuri bazitzaizkien ere, orain garaipena lortua dago,
baina ez behin betiko. Azken txanpa
Alcorconeko madrildarren aurka jokatu
beharko dute, bi partidutan.
Alcorcon teorian talde erraza da, baina
azken txanpa honetaraino heldu bada,
behinik behin larderia sentitzeko modukoa izangoa da. Lehen kanporaketan
Sant Andreu taldea kanporatu zuen, eta
azken honetan, Alcoyano.
Nestor Susaeta eta Kristian Alberdi
aurrez aurre izan dituzte, biak ala biak
Errealeko jokalari ohiak, eta Alberdi
Real Unionen ibilitakoa ere.
Datorren asteburuan Madrilen elkar ikusiko dute, eta hilaren 21ean, Irunen.
Alcorcon Real Unionen historian zedarri
izatea nahi dugu denok, bai, baina azkenean bigarren mailara igotzeko azken
ataka izango delako. Garaipena ala
porrota: besterik ez da.

Iker Gabarain, baloia lortzeko borrokan.

www.infotxingudi.com

+

irunero

Gure eskualdeko telebistako azken berriak
eta Irunero aldizkaria INTERNETen.

www.infotxingudi.com

o

Sanmartzialak bertatik bertara
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Alarde tradizionaleko ka
Carlota Molinero Navarro
Danborrada

Maria Eugenia Silguero Elgorriaga

Silvia Berroa Hernandez

Ane Zabala Dominguez

Musika Banda

Zaldieria

Behobia

Itxaso Albisu Estomba

Mirian Barjacoba Murua

Aintzane Garmendia Zugasti

Bentak

Meaka

Bidasoa
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o kantinerak 2009

Nere Garcia Sanchez

Leire Gajate Tena

Aiora Mitxelena Arin

San Migel

Olaberria

Ama Shantalen

Jone Zabala Arandia

Ane Saseta Estebanez

Beatriz Aramburu Iruretagoyena

Anaka

Buenos Amigos

Uranzu
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Estitxu Etxegoyen de la Fuente

Laura Moreno Moreno

Marina Emparan Cerbantes

Santiago

Lapize

Real Union

Thalia Saiz Marcos

Soraya Perez Sanz

Erika Navascues Madejon

Azken Portu

Belaskoenea

Artilleria
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Elatzeta eskolak m emor ia badu
Eskolaren 80. urteurrenean, bere historiari buruzko liburua plazaratu dute

1929. urtean Katea auzoan Alfonso XIII.a eskola
zabaldu zen, Irungo eta, agian, Gipuzkoako eskola
publikorik zaharrena dena. Gaur egun Elatzeta izena
duen ikastetxearen 80. urtemugaren aitzakiaz, bere
“bizitzaren” inguruko liburua idatzi du bertan
zuzendari dagoen Josetxo Arrietak, beste zenbait
lagunen lankidetzaz. Eskola publikoak memoria
badu izenburuko argitalpena proiektu kolektiboa
izan dela azpimarratu zuen egileak, kolaboratzaile
guztiek Kateko eskolarekin loturiko pertsonak izaki.
Carlos San Martinek liburuaren azaleko akuarela
margotu du, Migeltxo Martinarenari esker elkarrizketa asko burutu dira eta Ana Muñoz maketazioaz
arduratu da.
Lehenik eta behin Josetxo Arrietak “liburuaren izenburuak eskola publikoaren alde apustu egin dutenei
omenaldia” dela adierazi zuen. Halaber, lanean
islatzen den auzoko bizilagunen izaera erreibindikatiboa nabarmendu zuen, hain zuzen, 20koen hamarkadan Katean eskola bat eraikitzeko borrokatu zutenena. “Katea berezia da herri sentimendua duelako,
lana eta auzoan bizi baldintza hobeak lortzearen
aldeko borroka uztartuz gauzatua”.
Liburuaren atalak
Liburuaren lehen testua Gabriel Celayaren heziketa
lanaren inguruko olerki bat da. Jarraian eskolaren
ondoan bizi den gizon batek idatzia da, non “espazio bizi” honen inguruko sentimendua agertzen
duen. Hainbat garaitako irakaslei eta ikaslei egindako elkarrizketek lanaren mamia osatzen dute.
Halaber, aspaldiko testu-liburu, irakurgai, komiki
eta jolas bildu dira argitalpenera. Jarraian eskolarekin eta Irungo irakaskuntzarekin loturiko gertaera
esanguratsuenak ekarri dituzte eta, azkenik, 1930
urtetik 2009ra arteko argazki bilduma.
Elatzetaren inguruko liburua ilusioz prestaturiko
urteurrenaren lehenengo ekintza da. Ekainaren 1etik
13ra erakusketa zabalik izango da . Bertan, argazkiak ez ezik hasierako garaiko eskola nolakoa zen
erakutsiko da, bildutako materialez giroa berreginez.
Ekainaren 13an, 80 urte beteko dituen egunerako,
jai giroko egitaraua antolatu dute, Elatzeta eskolako
patioan egingo den herri bazkaria ardatz izango
duena.

“Alfonso XIII.a” eskolako ikasle talde bat 1930. urteko argazkian.

Ikasle ohi bat eta gaur egungo bat liburuaren aurkezpen ekitaldian.

Urteurreneko ekitaldi egitaraua
EKAINAK 1-13: Argazki eta
material erakusketa eskola
zaharrean.
EKAINAK 13: 9:00etan,
txistulariak eta dultzaineroak auzoan. Ondoren, erraldoiak. 11:30: Jolasak eta
tailerrak eskola zaharrean.

12:00: Meza. 12:45: Plaka
jartzea eskola zaharrean.
13:15: Musika emanaldia:
Ana eta Rodrigo: biolontxeloa eta pianoa. Albada Taldea. 14:30: Herri bazkaria
eskola berrian. 17:00: Dantzaldia.

irunero 19
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Arasoko garbigunea,
zabalik dagoeneko
Joan den maiatzaren 20tik
zabalik dago Arasoko garbigune berria, Decathlonen atzeko
aldean kokatua. Txingudi
Zerbitzuek egindako lanen
ondoren, dagoeneko bidasoarrek bertara eraman ditzakete
hondakin handiak eta, oro har,
ohiko zabor-edukiontzietara
bota behar ez direnak.
Zehatzago, hona garbigunean
onartuko diren materialak:
- Telebistak, bideoak, musikaekipoak, ordenagailuak,
faxak...
- Komunak, konketak, azulejuak, hodiak, oholtzak, obrahondakinak...
- Hozkailuak, ikuzkailuak,
mikrouhin-labeak...
- Altzariak, koltxoiak...
- Gurpilak, tratatu gabeko egurrezko paletak, tratatu gabeko
hondakin inerteak, zura, igeltsozko pladurra, inausketa eta

lorezaintzako hondakinak.
Garbigunea larunbatetan eta
igande goizetan irekita egongo
da.

Bidasoatik
aldizkariaren
2. zenbakia, kalean

Ur kontsumoa murriztu da
Bestalde, 2008an zehar Irun eta
Hondarribian ur kontsumoak
behera egin du, azken bost urteteotako
joerari
jarraiki.
Zehazki, aurreko urtean baino
%1,9 gutxiago kontsumitu da,
eta 2003an baino %9,5 gutxiago.
Birziklapenak gora
2008an eskualdean jasotako
hondakinen kopurua %1,96
murriztu da. Hondakinen sailkako bilketak, berriz, gora egin
du %0,7. Beraz, hondakinen
%32,9 (15.758 tona) birziklatu
edo
konpostatu
dituzte.
Gainontzekoak, 33.916 tona,
zuzenean zabortegira eraman
zituen Txingudiko mankomunitateak.

Aldizkariaren azala.

Formatu erabat berrituan argitara eman da
Bidasoatik aldizkariaren bigarren zenbakia.
Ohiko tankera luzearen ordez hemendik aitzina
Luis de Uranzu Kultur Taldeak editatzen duen
argitalpena karratua izango da, alegia, itxura
modernoagokoa.
Maketazio
lan
berria
Txingurriko profesionalek egina da.
Oraingoan Irunek hain berezko duen bixera azalean agertzen da, Xabier Arribasen argazkian.
Betidaniko ildoari jarraiki, Bidasoa arroko
herriekin loturiko gaiak ekartzen dituzte hainbat
kolaboratzailek, kalitatezko produktua burutuz.

Amaia KZn burutu zen saioetako bat.

300 IKASLE-BERTSOLARI BILDU ZIREN AMAIA KZKO BERTSO JAIALDIETAN.
“Ahozkotasuna eta Bertsolaritza” egitasmoaren barruan Irungo Dunboa,
Elatzeta, El Pilar eta Belaskoenea ikastetxeetako ikasleek urtean zehar egindako lana aurkeztu zuten jendaurrean joan den maiatzaren 20an eta 27an.
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. maila bitarteko ikasleak izan dira bertsotan
Gipuzkoako Bertsozale elkarteko Ander Lizarralderen gidaritzapean, ikastetxe bakoitzeko irakasleen laguntzarekin.
Proiektu honen bidez, gure eskualdeko gazteek aukera izan dute ahozko
komunikazioa lantzeko. Bertsolaritzaren hainbat baliabide erabiliz lortu
dute, besteak beste, ahozko adierazpidea hobetzea, estrategia eraginkorrak
baliaraztea, hizkuntza aldetiko sormena bultzatzea, jendaurrean egoteko eta
hitz egiteko oztopoak gainditzea. Beraz, bertsolaritza ikastetxeetako
Hezkuntza Proiektuan jasotako helburuak bermatzeko tresna da.
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6 aldiz zorionak zuri, Sustrai!
Ainhoito, Aimar eta etxeko beste
guztien partetik.

bi hitzetan

Maiatzaren 21eko greba Irunen
Irungo industria sektoreko enpresa handietako
langileek nagusiki egin zuten greba joan den
maiatzaren 21ean ELA, LAB, ESK, STEEEilas eta EHNE sindikatuek deituta. CAF-en,
adibidez, erantzuna erabatekoa izan zen eta
Aranibar edo Arretxe-Ugalde industria eremuetan jarduera maila txikia zen. Enpresa txikietan,
berriz, gutxik agertu zioten greba deialdiari
atxikimendua. Saltokiei dagokienez, gehienek
ireki zuten, Txingudi eta Mendibil merkataritza
zentroak barne.
Irungo Udaleko langileen artean erantzun eskasa izan zuela adierazi zuten udal agintariek.
Ikastetxe gehienetan langileen %0 eta %25 artekoek ez zuten lan egin, Txingudi ikastolan
(%72) eta Elatzetan (%59) izan ezik.
Arratsaldean bi mobilizazio burutu ziren: 4etan
kotxe-ilara eta18:30ean manifestazioa.

Pikete talde bat greba egunean.

Luis Mariano-Zabaltza,
WiFi gune

Katean ludoteka bat
ireki du Udalak

Joan den maiatzaren 17an Luis Mariano-Zabaltza
eremuan WiFi zerbitzua martxan jarri zuen
Irungo Udalak. Guztira 32.000 m2 inguru hartzen
ditu. Olgetarako gune publiko honetan hiritarrek
Interneterako kalitatezko konexioa edukiko dute
eta profesionalei komunikazio mugikorretarako
sarbide erosoa eta merkea eskaintzen zaie, ordenagailu eramangarriaren edo PDAren bidez.
Merkatuko Batzorde Nazionalak ezarritakoaren
arabera, zerbitzua ordaindu behar da. Tarifa: egun
bat euro 1, eta 12 euro hilabetea.

Joan den maiatzean Irungo Udalak Katea auzoan ludoteka berria
zabaldu zuen, Irungo laugarrena. Haurren aisialdirako zerbitzu hau
bizilagunen elkartean ematen da, Andrearriaga kalean. Auzoko zenbait elkartek, bizilagunenak barne, urteak eman dituzte Udalari
horrelako instalazio bat eskatzen, Elatzeta ikastetxeak 17:00etan
ixten duelako haurrek jolasteko tokirik ez baitzuten ordu hartatik
aurrera. Ludotekak izango duen arrakastaren lekuko, lehenengo
egunetan 50 haurrek izena eman zuten.
Irungo alkateak Elatzeta ikastetxeko kirol eremua laster berrituko
dutela iragarri zuen, “eta horrek auzoko instalazioak nabarmen
hobetuko dituela esan nahi du”.

Kemen Taldea
Hondarribia Dantzan
jaialdian
Aurten hirugarren aldiz Hondarribia
Dantzan jaialdia arrakastaz burutu zen,
Kemen Taldeak antolatuta Udalarekin lankidetzan. Legazpi eta Andoaingo dantzen tradizioaz gozatu, bertako haurren dantza hastapenak ezagutu eta, oro har, dantzaren inguruan
asteburu bikaina igarotzeko aukera izan zen.

Kemeneko mutilak Oñatiko Korpus dantzetako arku dantza egiten Gipuzkoa
plazan.
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Haurraren garapen afektibo-sexuala (3)

Haurren garapen
afektibo-sexuala: 2-3 urte
Aupa, lagunak! Aurreko
bi saioetan 0-2
bitarteko haurren
garapen
afektibo-sexuala ikusi
genuen eta oraingoan
2-3 urte bitartekoekin
jarraituko dugu. Labur
azalduko ditugu adin
honetan dauden puntu
garrantzitsuenak.

Oro har, bi eta hiru urteko aldi honetan, soziabilizazioak indar handia hartzen du. Haurrak atxikimendu segurua izanik mundua esploratzeko desioa
du, bere interesa gauza eta pertsona berriak
deskubritzera bideratuko delarik. Beraz, funtsezkoa
da helduok, haurrari segurtasuna emanez, mundua
deskubritzera animatzea. Era berean, haurrari mugak
ipini behar zaizkio minik har ez dezan. Haurrak min larririk hartzen ez duela sentitzeak segurtasuna eman-
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go dio ingurua behatzen jarraitzeko.
Honetaz gain, garapen sexualean lau puntu azpimarratu nahi ditugu aldi honetan; ESFINTERREN
KONTROLA,
GORPUTZAREN
BIZIPENA,
IDENTITATE SEXUALA ETA GENERO ROLAK.
Lehen biak atal honetan aztertuko ditugu eta beste
biak hu-rrengo atalean.

ESFINTERREN KONTROLA: bizi sexualean bereziki
garrantzitsua den etapa bat esfinterren kontrolaren
aldia da. Gure gizartean, esfinterrak kontrolatzeko
heziketa, orokorki, goizegi hasten da (urte eta erdi edo
bi urte baino lehen). Esfinterren kontrolaren heziketa
on batek haurraren heldutasun fisiologiko eta kognitibotik abiatu behar du, eta haurrak heldutasun hori
lortzeko gaitasuna ez du bi urte edo bi urte eta erdi
arte lortzen. Esfinterren kontrola lantzen hasten garenean adinarekin malguak izan behar dugu, haur
bakoitza mundu bat da eta bere erritmo propioa du.
Kontutan hartu 4 urte bete arte ia erabat normala dela
esfinterrak guztiz ez kontrolatzea.
Esfinterren kontrol aldi hau ongi bizitzeko aurreko
etapak funtsezkoak dira, baita zenbait ohar kontutan
hartzea ere:
Gurasoek haurrari emandako segurtasuna:
gurasoek haurrari segurtasuna ematen diotenean
haurrak aldi hau lasaitasunez eta gozotasunez bizitzen du. Etapa hau naturaltasunez bizitzea
funtsezkoa da eta horretarako komenigarria da: haurrari komunean kaka eta pixa egiteko animatu egin
behar zaio eta ez behartu, komunean edo pixontzian
esertzen denean egindakoa baloratu eta harro sentiarazi, egiten ez duenean ez kulpabilizatu eta
esfortzua baloratu, lortuko duela azaldu eta harengan
sinetsi...
Haurraren gorputza eta izaeraren bizipen
positiboa bultzatzea: Gure gorputz osoa polita eta
ederra da atal bakoitzak bere funtzioa duelako. Gurasook genitalak kaka eta pixarekin ukituak direnez ongi
garbitu behar direla azaltzen dugu. Garbiketa
bultzatzea ongi dago, baina kasu eman behar da haurrak genitalak garbitasun obsesiboarekin ez erlazionatzeko. Haurrek inguruko pertsonen mezuen ondorioz genitalak zerbait zikinarekin erlaziona ditzakete.
Genitalak, beste edozein gorputz atal bezala politak
dira, “zein begi politak dituzun” esaten dugun bezala
“zein bulba polita duzun” ere esan dezakegu. Guk
genitalak, beste gorputz atalen moduan, politak
ikusten baditugu haiek ere horrela bizituko dituzte.
Abagunea dagoenean haurra biluzik egoteko
aukera: Gaur egungo gizartean haurrek ez dute
biluzik egoteko aukerarik eta hori esfinterren kontrolen
ikasketan oztopoa izan daiteke.
- Alde batetik, haurrek beti pardela dute geni
tal eta ipurdiari itsatsita eta ohitu egiten dira.
Pardela kentzen diegunean zerbait falta
zaiela senti dezakete eta egokitze-prozesua
bizi behar dute

- Bestalde ez dituzte beraien genitalak
ikusten edo sentitzen, eta pixa egiten dutela
ohartzea zailago egiten zaie.
GORPUTZAREN BIZIPENA: Lehen aipatu dugun
bezala, gorputz osoa polita eta sentikorra da. Txikitatik
funtzionalitatearen garrantzia zabaldu behar dugu.
Gure gorputz atal guztiak dira politak eta ederrak,
bakoitzak du bere funtzioa. Beharbada, ez litzateke
ederra bere funtzioa betetzen ez duen atala. Horrela,
itsu batek begi izugarri politak izan ditzake, baina
berak ongi dauden begiak nahi ditu, zalantzarik gabe.
Beraz, ongi funtzionatu edo ongi dabilena da benetan
ederra!
Bestalde, bi urte inguruko haurren jakin-mina organo
sexualen ezberdintasunean kokatzen da, “Zergatik
haur edo pertsona guztiek ez dituzte genital berdinak?” Beste haur eta helduenganako genitalen interesa sortuko da. Haurrak naturaltasunez interesa
azaltzen du beste haurrei edo helduei genitalak
erakusteko eskatuz. Hala ere, ez badu interesa zuzenean ase-tzeko aukerarik, orduan jolasaren bidez
beteko du interes hau. Adin honetan jolas sinbolikoa
oso garrantzitsua da. Haurrak jolasaren bidez
egunerokotasunean ikusten eta bizitzen dituen gertaerak berbizitzen ditu, hauek ulertu eta onartzeko.
Besteen gorputza deskubritu eta ulertzeko medikuetara jolastuko da.
Beno, gogoratu hurrengo atalean identitate sexuala
eta genero rola aztertzeari ekingo diogula, ados? Izan
zo-riontsu!
MAPI URRESTI ORTIZ kuttun@kuttun.net
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eleak iruten

Kaixo, irakurle hori. Hara, karta, letra, gutun edo eskutitz aire dituzten eleak iruten
hasi naiz. Karta? Tira, ez duzu karta moduan jasoko. Letra –Iparraldekoon hizkeran– eta gutun eran nekez ere. Eskutitza ere ez. Ele hauek –stricto sensu, lumaren
edo bolaluma bitartez idazten genituen hitzak– teklatuak jota daude.

Moskeatu, eulitu eta zolitu!

H

ori sarrera! Baiki. Nik neronek
baino ez dakit zer dagoen bere
atzean. Idaztera eseri eta buruan ideia finko bat ez izatea dago sarrera
horren sorburuan.
Azken egunetan ideia sorta izan dut
idazteko. Popurri bat alegia. Musikan
aireak bezala, idaztean ere popurri
aireak dabilzkit buruan. Popurri,
frantziar pot-pourri hitzetik dator.
Frantsesek “olla-podrida” espainiar
espresiotik hartu omen zuten.
Olla-podrida hura denetariko
osagaiez osatuta omen zegoen. Baina,
hara, jatorria ez da hori ere. Nola osatu
jateko lapikoa gauza ustelez.
Jatorrizko hitza, Erdi Aroan sortua,
Olla-poderida zen. Alegia, espresioaren jatorrian poder hitza zegoen.
Eta nork zeukan orduan lapikoa edo
pertza gai ugariz betetzeko ahalmenik?
Boteretsuek, prefosta.
Eta hara non frantsesen pot-pourri hitza popurri bilakatu
den. Erran nahi baita, anabasa. Horixe nuen nik buruan
idazten hasi aitzin: anabasa.
Anabasa horretan, irakurleari ohar moduko batzuk nituen
egiteko, ohar sinpleak, krisi ekonomikoaren harian, ez
filosofikoak, praktikoak baizik. Nire ustez behintzat. Ez ustez
ustelak, alegia:
Gogoan ditut, duela hogei urteko krisi ekonomikoa izan
zenean, asteko erosketak egitean aurkitzen genituen sorpresak. Ustekabeak alegia, uste ustelak, kasuon. Adibidez, gaileta edo bizkotxo kaxa bat erosten genuen, etxera etorri eta
lerro bat bizkotxo edo gaileta andana bat falta ziren.
Esaterako, 600 gramo jartzen zuen kaxan, eta 400 gramo zeuden barruan. Aurreko garaiko kaxa bera mantentzen zuten,
baina edukia gutxiagotua zuten ekoizleek eta saltzaileek.
Ez naiz ziur salaketa jartzen ote genuen, baina gogoratzen
dut enpresa ekoizleren batek, horrelako kasuetan “despisteak” bezala agertzen zituela publikoki gertatutakoa. Noski,
kasu batzuetan “despisteen” tranpa agerikoa bazen ere, tranpa salatu arren, ez zegoen iruzurra demostratzerik. Alegia,
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“krisi garai” aurreko kaxak
ziren, 600 gramo hartzen zutenak. Kaxan agertzen zen kopurua
zuzena zen: 400 gramo. Bere
kredituetan zuzen zegoen, eta kopurua ere berrituta zegoen. Jabetu
zarete tranpaz, ezta? Enpresak eta
botereak azkarrak dira, hitzaren bi
zentzutan.
Berriki, krisi ekonomiko berria dela
medio, Frantziako telebistan gai
hauen edota iruzurren inguruan erreportaje bat edo beste ikusi dut. Haragi
poltsa batzuek etiketak markatzen
zuen baino eduki gutxiago zuten.
Erreportajeak afera hauen –eguneroko
erosketa poltsa, afera inportantea da
inondik ere– inguruan asmatzen dituzten trikimailuak azaltzen zituen. Beraz, adi!
Adi egonik ere, hara. Guk lagunen bisita izan dugu berriki,
Confit de carnard lata ireki eta hara, 2 besterik ez dugu aurkitu. Latako azalpenean “3-4 cuisses” jartzen bazuen ere,
berriz diot, 2 besterik ez dugu aurkitu. Tira, errezeloa hartzen
diozu “afera”ri, asunto edo kontuari. Badakizu, joan zaitez
erreklamatzera. Cuissesak handiagoak direla esango dizute.
Artean, tira, jan egin dituzu eta listo. Baina zaputza hartzen
duzu, moskeatu egiten zara, alegia. Eulitu esaten du nire
lagun batek.
“Euskaldun hauek la ostia gaituk/n!” esaten dit lagunak.
Moskeatu ez, gu eulitu egiten gaituk/n. Bai, ni benetan, azken
aldion eulitzartu naiz behin baino gehiagotan.
Bada, horixe kontatu nahi nizun, irakurle laguna zaitudan
hori!
Eta gomendio bat eman ere. Moskeatu edota eulitzartu
baino lehen, saltokietan sartzean erosi Spray handi bat.
Baliteke eulitzar bat baino gehiago akabatu behar izatea.
Baratxe-baratxe, baina adi-adi! Krisi garaiak bere alde onak
baditu ere, eulitu ez ezik begiak eta adimenak zolitu egiten
dizkizu!
MIKEL ASURMENDI

lerroz lerro

Etxeko uzta dugu oraingoa. “Etxekoa?” Beno, gure herrikoa. “Herrikoa?”. Tira, gure
hirikoa. “Irungoa?”. Talatik tiroka saioa aurkezten hasi naiz eta nire barne ahotsa nire
baiezpenak ukatzen saiatu da, saiatu denez. Alegia, saiatu naiz, saiakera honek merezi baitu, zinez. Talatik datozen tiroek ez dute aberririk!

Talatik datozen tiroek ez dute aberririk
(edo Zapiain Agirreren sumin eztia)
“Talatik datozen tiroek ez dute aberri1, 2 eta 3... bota ditu elkarren segidan.
rik!” idatzi dut sarreran ia oharkabean.
123 tiro edo testu jaurtiki dizkigu. Eta
“Ia oharkabean?” itaundu dit barne
ez dio edozeri jaurtiki ere: politikari,
ahotsak. “Isil hasi handigura hori.
sexuari (“beti eskamak kentzen aritzea
Testuaren titularra izan daiteke-eta”.
baino, fusila sarri garbitzea gomendaAdos. Vanitas vanitatis.
tzen digu”), filosofiari, irakaskuntzari,
Izan ere –beti badago “izan ere” bat!–
literaturari, familiari, –bere familiari,
politika, sexua, filosofia, irakaskuntza,
berriz diot– erlijioari, futbolari eta...
literatura, familia (Zapiainek berea)
psikoanalisiari tiro egiten die.
futbola... baita psikoanalisia lantzen
Alegia –beti badago “alegia” bat–,
dituen saioak ez du galtzekorik ez abeezin duzu “aberririk izan” ia den-denarririk. Edo halaxe iruditu zait niri
ren aurka jo ez gero. Eta nik Markos
behintzat.
Zapiain aberri gabekoa sumatzen dut.
“Orain azaldu ezak hori” erasiatu nau
Alegia, pentsalariak, oro har, gai hauei
barne ahotsak.
buruz batbedera idazten dutenean,
“Pentsamendua krisian ei dago. Saio
gaiak goi-mailara eramaten saiatzen
literarioa krisian omen dago. Ez dago
dira, Jainkoaren kategoriara eraman
espiritu kritikorik. Akritikoak bihurtu
ohi dituzte gaiok. Lurretik urrun, gure
omen gara eta erretorikoak...”. Iritzi
mundutik urrun, pertsonok osatzen
hauek ez dira nireak, baina demagun
ditugun izaerak bereizten dituzte.
haiekin bat egiten dudala une batez.
Saioek ideia apartak biltzen dituzte,
“Une batez” esan dut, izan ere, Markos
baina, funtsean, garena alboratua
Zapiain-en saioak irakurtzean hainbat Liburua: Talatik Tiroka.
geratzen da. Nire gustuko.
eta hainbat unetan, iritzi edo baiezpen Egilea: Markos Zapiain.
Markos Zapiain Agirrek –Agirreren
Argitaletxea: Elkar.
horiek deuseztatu baitzaizkit.
sumin eztia– aldiz, ez dauka bere izaeBerriz ere, “nire” maxima hau heldu
ra eta barne miseriak azaltzeko errepazait burura: “Ez dago absoluturik. Absolutu bakarra Jainkoa rurik. Eta niretzat bederen –nire barne ahotsa barne–, gure
da, eta hori ez da existitzen”. “Munduon bederen, kar, kar, miseriak gero eta ageriago izan “askeagoak” bihurtzen gara.
kar” gehitu dit barne ahotsak, sarkastiko eta trufari.
Eta askeagoak garen neurrian, askatasunaren eremua zabalIzan ere, zorionez, Markosek pentsatzeko abagunea eskaini tzen den neurrian, aberriaren eremua txikiagotu izaten
digu. Ez da pentsalari bakarra, noski, baina Zapiainek bere- zait/zaigu.
berezko pentsamendua du. “Hori denek edo ia denek dute,
Hots, garen guztiaren aurka tiro egiten dugun neurrian, eta
aizak” barne ahotsak berak betiere.
Markosek –liburuko azalean dagoen Markos lekuko– egiten
Denetaz mintzo da Markos Zapiain. Edo ia denetaz, ez bai- duen bezala, tiroa jasotzeko prest gauden neurrian, askatasutago deus absoluturik. Ados. Eta denetaz eta asko mintzo nak eta pentsamenduak gero eta indar gehiago daukate gure
denean, erratzeko abagunea zabaltzen da. Ados. Baina, ezin baitan. Talan aire eta haize fresko dabil, hara!
uka: tira eta tiro ederki ari duzu Zapiain Agirre! Berezko
Azkenik, Markos Zapiainek badaki idazten, ederki jakin
mintzoa da berea.
ere. Hitz egiten baino hobeto idazten du, aise. Beraz, dastatu
Ez dago garena azaltzerik, garen guztiaren gainean mintza- bere lumaren sumin eztia. Zure psikoanalistak ez dizu agian
tzeko –tiro egiteko edo desarratzeko– prest egon gabe. Eta barkatuko, baina zure emazteak, bikoteak edo gurasoek bai.
Irungo tiratzaileak hori egiten du, erruz egin ere, garen per- Eta gainera dirua aurreztuko duzu. Izan zaitez lurtarra!
tsonaz ari da lotsagabe. Irungo tiratzaileak Bermeoko Talan
aurkitu du tiratzeko talaia. Markos-ek –Zapiainen baitatik
MIKEL ASURMENDI
edo gainetik edo bitartez– Agirreren sumin eztia jaurtiki digu:
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Gazte Informazioa

Bekak

Ikastaroak

- 2009KO

UDAKO IKASTAROAK.

Makina

bat

informazio

www.irun.org/igazte webgune-

an.
- TRAMITEAK

ETXETIK EGITEN IKAS-

Sendagilearekin hitzordua hartzen, bizitza
laborala eskatzen, enplegu
eskaintzak bilatzen... eta
beste hainbat gestio gehiago
egiteko gauza izango zara
Administrazio Hastapen ikastaroari esker. Iraupena: 16
ordu. Izen-ematea: Irungo KZ
Gunean (Pio XII.aren plazan)
edo 943 02 07 03 telefonoan.
TEKO IKASTAROA.

Gaztezulo euskarazko aldizkariaren
azken zenbakia beti duzu irakurgai
GIBn.

- EIBARKO

UDALAK EUSKARAZKO

ikerketa sustatzeko Juan San
Martin bekarako dei egin du.
2009ko deialdian honako
esparrua sartuko da: Artea.
Diru zenbatekoa: 9.000 euro.
Baldintzak: Diplomatua,
maila horretako tituluduna
edo goi mailako tituluduna
izatea. Taldeen kasuan, gutxienez erdiak bete beharko
du baldintza hori. EGA edo
baliokide den titulua aurkeztea. Eskaerak: Eibarko udaletxean. Epea: irailaren 1etik
urriaren 11ra arte.

uztailak 15. Informazioa:
943 11 28 91 telefonoan edo
www.gipuzkoakultura.net
- AKITANIAKO

UNIBERTSITATEETAN

IKASTEN

DIREN

ARI

GIPUZKOA-

Baldintzak:
2009-2010 ikasturtean Akitanian bizi eta ikasketak egingo
dituztenek eskatu ahal izango
dituzte. Epea: abuztuak 31.
Dokumentazioa eta eskabideak: www.gipuzkoa.net
RRENTZAKO BEKAK.

Lehiaketak

- IKERKUNTZA HISTORIKORAKO
BEKAK. Deitzailea: Gipuzkoa-

ko Foru Aldundia. Zenbatekoa: Gehienez 11.250 euroko
bi beka. Ikerketa-alorra:
Gipuzkoaren historia. Baldintzak: Goi-mailako titulazioa
azken 7 urteetan lortua izatea
eta unirbertsitate-irakasle edo
sona handiko ikertzaile baten
bermea aurkeztea. Epea:
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Lana

- UDA
DUZU?

HONETAN LAN EGIN NAHI

www.irun.org/igazte

webgunean aukera
kontsulta dezakezu.

piloa

Zure txokoa
- KOMIKI LEHIAKETA ANTOLATU DU
SAN ANDRESEKO UDALAK. Sariak:

1.200 euro, 900, 700, 500 eta
200. Epea: uztailak 15. Informazioa: 987 221 504.

Gazte Informazioa

ten haur eta gazteak asteburuetan zaintzeko edo laguntzeko prest nago. Ikasketekin
ere lagunduko nieke. 646 297
321.

Boluntarioak
behar dira!

URTEKO GAZTEA NAIZ, furgonetaz garraio zerbitzuetan
esperientziaduna. Igeltserotzan nahiz makinekin eskarmentuduna. 618 566 362.

- 31

- GERIATRIA LAGUNTZAILE lanak
egiteko prest. Esperientziaduna. 659 602 628.
URTEKO NESKA, frantsesez
mintzatzen dena, jendaurreko
lanetan esperientziaduna, lan
bila dabil: saltzaile, zerbitzari,
zaintzaile, sustatzaile... Lanaldi guztia edo erdia. 638 733
250.

- 18
Gazteei zuzenduriko informazio piloa
TN aldizkarian. Irakuz ezazu GIBn.

- PEDAGOOGOA

ETA GIZARTE HEZI-

NAIZ eta
heziketa behar bereziak dituz-

TZAILE

EUSKALDUNA

Atzegi elkarteak adimen
urriko pertsonen aisialdirako boluntarioak behar
ditu.
Goza ezazu zure denbora konpartitzen!
Informazioa: www.atzegi.org
edo 943 42 39 42 telefonoan.

Gomendatzen dizut! Saria
Oporretatik bueltan bizitako abenturak kontatzea gustatzen bazaizu, ez galdu aukera eta parte har ezazu
Lehiaketan. Ateratako argazkiak, hiri interesgarriak,
ostatuari buruzko gomendioak, deskontuetarako agiriak erabiltzeko aholkuak eta beste hainbat kontu zintzilika ditzakezu eta, gainera, sari bat irabazi.
GOMENDIOAK bidaltzeko azken eguna URRIAREN 15a
da. Izen emateak: www.irun.org/igazte

Gazte Informazio Bulegoko udako ordutegia

i
Uztai

lean,
eta ir abuztuan
ai
10:00 lean:
etatik
14:00
etara
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jai egitaraua

San Martzial jaietako egitaraua
Ekainak 23
19:00 San Juan plazan, ohiko SAN JUAN ZUHAITZA
jarriko da.
19:30 Irungo Atsegiñako eta Bidasoako Txarangako
BURUHANDIAK ETA ERRALDOIAK irtengo dira San
Juan plazatik, Txorimaloak Soinu Taldeak eta Goizut
Gaitariek lagunduta.
20:00 2009ko San Pedro eta San Martzial jaiei ongietorri ofiziala egitea. Udaletxeko Areto Nagusian.
21:00 San Juan plazan, AURRESKUA, suaren inguruan,
Kemen dantza taldearen eskutik.
21:45 ALKATE jaunak piztuko du sua.
22:00 Urdanibia plazan, MUSIKA, APURTU talde irundarraren eskutik; ondoren, GATIBU taldearen emanaldia.
Talde-aldaketaren tartean, ZEZENSUZKOA.

Ekainak 24
11:30 Behobiako futbol zelaian, HAURRENTZAKO
ATRAKZIOAK. Ordutegia: 11:30etik 13:30era eta
16:00etatik 20:00etara.
14:00 FICOBAn, BAZKARIA HIRUGARREN ADINEKOEN OMENEZ. 12:00etan San Juan plazatik, TREN
PNEUMATIKO bat aterako da, eta FICOBAra abiatuko da.
18:00 Urdanibia plazan, HAURRENTZAKO ANTZERKIA-PAILAZOAK; TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON
JUNIOR.
20:00 San Juan plazan, CLOWN-ANTZERKIA. NIÑO
COSTRINI aktorearen eskutik.
22:30 ZINEA,San Migelgo futbol zelaian, "KUNG FU
PANDA" gaztelaniazko filma proiektatuko da.

Ekainak 25
11:30 Katea Auzoko pilotalekuan, HAURRENTZAKO
ATRAKZIOAK Ordutegia: 11:30-13:30 eta 16:00-20:00.
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18:00 Urdanibia plazan, FAMILIA-ANTZERKIA.
TEATRINO DEI PIEDI italiar-argentinar taldeak “Había
una vez… dos pies” obra antzeztuko du.
20:00 San Juan plazan, KALE-ANTZERKIA. TRAPUZAHARRA antzerki-taldearen eskutik.
20:00 Irungo Argazkigintza Elkartearen lokalean
(Foruen karrika, 2-behea) SAN MARTZIALETAKO
XXIII. HERRI ARGAZKI-TXAPELKETA.
22:00 Santiago kaleko Euskal-Jai pilotalekuan, TRIKITIXA ETA PERKUSIO KONTZERTUA, Txorimaloak
Soinu Taldearen eskutik. Eguraldi txarra bada, saioa
AMAIA KZn egingo da.
22:30 ZINEA, Pio XII.aren plazan, “Berri ona” filma
emango dute euskaraz.

Ekainak 26
11:30 Dunboa BHIko jolastokian (Larreaundi), HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK. Ordutegia: 11:30-13:30
eta 16:00-20:00.
12:00 2009KO IRUN HIRIA-SAN MARTZIAL XVII.

jai egitaraua

ERAKUSLEHIO TXAPELKETAko sari-banaketa.
Antolatzailea: Mugan Irungo Merkatarien Elkartea.
16:30
Urdanibia plazan, GAZTE-FESTA 2009.
Askotariko tailerrak egingo dira, malabareak, joko kooperatiboak, erakustaldiak, graffitia, DJ, Raga taldea, Funky,
Sabel Dantza, eta abar.
18:30 San Juan plazan, ZIRKO IKUSKIZUNA.
HAPPY STARS talde frantziarrak “Flying Brothers” izeneko obra eskainiko du.
18:30 Urantzu pilotalekuan, KURPIL KIROLAK AFIZIONATUEN 57. ESKU-PILOTA-TXAPELKETA.
Antolatzailea: Kurpil Kirolak Pilota Elkartea.
20:00 San Juan plazan, ZIRKO-IKUSKIZUNA.
HAPPY STARS talde frantziarrak “Flying Brothers” izeneko obra eskainiko du.
22:00 Santiago kaleko pilotalekuan, DANTZA emanaldia, Irungo KEMEN DANTZA TALDEAren eskutik.
Eguraldi txarra bada, saioa AMAIA KZn egingo da.
22:30 ZINEA, PioXII.aren plazan: “Indiana Jones y el
reino de la calavera de cristal” filma, gaztelaniaz.

Ekainak 27
08:00 8:00etatik 22:00etara, San Martzial mendian,
IRRATIZALEEN ERAKUSTALDIA. San Pedro eta San
Martzial jaiak direla eta aktibatze berezia egingo da.
10:00 Junkaleko plaza txikian, HAURREN MARRAZKI ETA PINTURA XXII. LEHIAKETA. Antolatzailea:
Lagun Artean Elkartea.
10:00 Ola Sagardotegiko frontoian, EUSKAL HERRIKO HITZ GEZIDUNEN TXAPELKETA. Antolatzailea:
Xedera Hitz Jokoak, S.L.
11:00 11:00etatik 13:00etara, Txingudi Slot-en egoitza
sozialean (Berrueta Margolaria, 2. behea), SCALEXTRIC
ATE IREKIAK.
11:30 Antzaran plazan (San Migel auzoan), HAURRENTZAKO ATRAKZIOAK. Ordutegia: 11:30-13:30
eta 16:00-20:00.
14:00 Urantzu pilotalekuan, HERRI-BAZKARIA.
Antolatzailea: Betti Gotti, Euskara Kultur Elkartea.
16:00 16:00etatik 21:00etara, Txingudi Slot-en egoitza
sozialean (Berrueta Margolaria, 2. behea), GIPUZKOAKO
SCALEXTRIC TXAPELKETA.
16:30 Zabaltza plazan, BINAKAKO V. PUZZLE TXAPELKETA. Antolatzailea: Santiagoko Deabruak K. E.
Taldea. Eguraldi txarra bada, AMAIA KZn egingo da.
17:00 Junkaleko plaza txikian, HAURREN MARRAZKI ETA PINTURA XXII. LEHIAKETAren JAIALDIA eta
SARI banaketa. Antolatzailea: Lagun Artean Elkartea.
18:00 Antzaran plazan, SAN VICENTE DE PAULEKO
MAJORETTEAk. Gero, hiriko kaleetan ibiliko dira.
18:00 SAN MARTZIALEKO XXXIII. IGOERA ATLETIKOA Urdanibia plazatik aterata. Antolatzailea: Bidasoa
Atletiko Taldea.
20:00 Amaia KZn ZARTZUELA, "Gigantes y

Cabezudos", M. F. Caballerrena, Irungo Luis Mariano
Lirika Elkarteak antolatuta.
22:00 Urdanibia plazan, MUSIKA, THE OLLY’S eta
EDICIÓN LIMITADA talde irundarren eskutik; ondoren,
SAGARROI taldeak joko du.
22:30 San Juan plazan, MUSIKA. ABBA REVIVAL
musika-ikuskizuna, ABBA taldearen omenez.

Ekainak 28
09:00 DIANA joko du Txistularien Udal Bandak, alde
zaharreko kaleetan barrena.
10:00 PIRAGUISMOKO ETA ARRAUNKETAKO II.
HERRI KONZENTRAZIOA, Santiagotarrak Kirol
Elkartearen instalazioetatik irtenda.
12:00 Pio XII.aren plazan, tango-dantzaldia, nahi duen
ororentzako. Antolatzailea: Gipuzkoako Tangoaren
Lagunen Elkartea.
19:00 Irungo Atsegiñako eta Bidasoako Txarangako
BURUHANDIAK ETA ERRALDOIAK irtengo dira San
Juan plazatik, Irungo Atsegiña fanfareak eta Txistularien
Udal Bandak lagunduta.
19:00
Gal Stadiumean ALBERTO GORRIZ IX. FUTBOL TXAPELKETAREN FINALAK.
22:00 KONTZERTUA, Urdanibia plazan: SEGURIDAD SOCIAL taldeak joko du; teloneroa IRAZI hemengo
taldea izango da.
23:30 San Juan plazan, MUSIKA emanaldia, EMBRUJO ORKESTRAren eskutik.
24:00 Manuel Aznar enbaxadorearen kalean, CAMP
BERBENA, CAFÉ IRLANDES ORKESTRAk girotua.
Antolatzailea: Dunboako Auzo Elkartea.
00:15 Santiagoko Bidegorritik, SU ARTIFIZIALAK
jaurtiko dira. Pirotecnia Pabloren eskutik.

Ekainak 29
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jai egitaraua

08:00 Hainbat auzotan, SAN PEDRO EGUNEKO
DIANA, Irun Hiria Musika Bandaren eskutik.
08:00 DIANA
hainbat
auzotan,
Urantzuko
Dultzaineroen eskutik.
09:30 Colon ibilbidetik aterako da XC SAN PEDRO
SARIA – XVII. IRUNGO KLASIKOA, txirrindulari lasterketa, Elite eta Sub-23 kategorian. Antolatzailea: Irungo
Txirrindulari Elkartea.
10:30 UDALBATZAREN jarraigoa San Juan plazatik
Junkaleko Elizara joango da, eta haiekin batera Txistularien
Udal Banda, “Irun Hiria” Musika Banda eta Irungo
Atsegiñako Erraldoiak.
11:00 Meza Nagusia, Junkaleko Andre Mariaren
Parrokia Elizan. Eskaintzan, Parrokiako Koruak, hiriko
beste koruetako kideekin batera, Eslavaren “TU ES
PETRUS” abestuko du.
12:00 Mezaren ondoren, Junkaleko plaza txikian,
AURRESKUA dantzatuko du UDALBATZAK.
12:30 San Juan plazako arkupeetan, SAN PEDRO EGUNEKO OHIKO KONTZERTUA, Irun Hiria Musika
Bandaren eskutik.
18:30 Meakan, ERROMERIA ETA TOKA TXAPELKETA. Antolatzailea: Meakako “Ibarla” Auzo Elkartea.
21:00 Txanaleta plazatik abiatuta, KALEJIRA.
22:00 LASTARGIEN EKITALDIAREN OROIT-EKITALDIA. Iturrino Anaiak Anbulatoriotik irtengo da eta
Artiako Zubian amaituko da. Antolatzailea: Pagoki.
22:00 LOS PEROLAS eta LOS TRANQUILOS fanfarrien irteera.

Ekainak 30
04:00 ALBORADA, ohiko tokietan.
06:00 “VILLARROBLEDOKO DIANA”
12:00 San Martzial mendian, Udalbatzak 1522ko mendetako botoa beteko du. Ondoren: Erromeria.
Meza 13:00etan San Martzialeko baselizan.
22:30 Urdanibia plazan, 02:30ak arte DISKOJAIA.
23:00 Zabaltza plazan, BOLEROAK; RUA MAYOR
taldearen eskutik.

Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02
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Ramón Cortinaren marrazkiak.

Uztailak 1
08:00 DIANA, Urantzuko Dultzaineroen eskutik.
08:00 Urdanibia plazan, ABERE LEHIAKETA.
Antolatzailea: Irungo Euskal Kirolak.
09:00 Irungo Txistularien Udal Bandak DIANA joko du,
Arbes, Dunboa eta Artian barrena.
10:00 Urdanibia plazan: TRIKITILARIAK. 11:30ean,
BERTSOLARIAK eta 12:00etan, HERRI KIROLAK.
13:00 Urdanibia plazan, ABERE LEHIAKETAKO
SARI banaketa.
18:00 Urantzu pilotalekuan, PROFESIONALEN PILOTA PARTIDAK. Antolatzailea: Kurpil Kirolak.
18:00 Urdanibia plazan, BIDASOAKO XIX. SOLTEKO DANTZA TXAPELKETA. Antolatzailea: Meakako
Adixkideak Dantza Taldea.
22:00 JOSTALLU, ELIZATXO eta GAUERDI fanfarrien irtenaldia.
22:45 Santiagoko Bidegorritik, SU ARTIFIZIALAK
jaurtiko ditu PIROTECNIA ZARAGOZANA etxeak.
23:30 Santiago karrikako Euskal-Jai pilotalekuan,
BAKARRIZKETA SAIOA. José Juan VAQUERO eta
Ramón GUAMA ariko dira; aurkezlea: Mario SIMANCAS. Eguraldi txarra bada, saioa AMAIA KZn egingo da.
24:00 Txanaleta plazatik abiatuta, KALEJIRA.

SONORIZAZIOA
ARGIZTAPENA
GRABAZIO-ESTUDIOAK
ERREALIZAZIORAKO
PLATOAK
BIDEO-ZINEMAPUBLIZITATEA
BIDEO-PROIEKTAGAILUA
PANTAILAK

Alarde mistoko kantinerak

Danborrada
Irati Amantegi Iriarte

Landetxa
Itsaso Cañada Peña

Ama Xantalen
Miren Josune Garcia Calzada

Banda
Virginia Bercedo Martinez

Bidasoa
Ane Movilla Garcia

Anaka
Maite Gutierrez Quesada

Zalditeria
Rut Vazquez Arrieta

Olaberria
Agurtzane Berastegi Aizpurua

Artilleria
Aroa Flores Leon
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