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A
gatha Christiek berrehun liburu irakurtzen
omen zituen urtero; Theodore Roosevelt
presidenteak egunero liburu bat; eta, agida-
nez, denen aurretik, errekor guztiak hautsiz,
Harriet Klausner, Atlantan bizi zen liburu-
zain eta kritikari amateur bat dago: Amazo-

nen hogeita hamaika mila libururi buruzko kritika egin
zuen eta behin baino gehiagotan egun bakar batean sei
liburu irakurtzera iritsi omen zen. 

Estatistika batzuekin jarraituz, Erresuma Batuan ordu-
ro hogei liburu argitaratu omen ziren pasa den urtean.
Eta, espazio honetan idazten daramatzadan hiru urtee-
tan egin dudan moduan, urte hasieran balantze litera-
rio xume bat egiteko aitzakia ona dela datu hori otu
zait.

2016. urtean izandako ekarpenei erreferentzia eginez
hasiko naiz, Erresuma Batuko liburu salduenen zerren-
dari errepaso bat emanez. JK Rowling dago lehenengo
postuan, Harry Potterren
azken abenturak kontagai
dituela. Argitaratu zenetik
zazpi hilabete baino pasatu
ez direnean, Erresuma Ba-
tuan bakarrik 1,5 milioitik
gora ale saldu ditu. Bigarren
postuan, Paula Hawkingen
“The girl on the train” dago,
urte amaieran zinemara ere
eramana eta mundu osoan
zehar arrakasta izugarria
izan duen liburua. Bitxia iru-
ditu zait osasuntsu manten-
tzeko hamabost minututan
prestatu daitezkeen otor-
duen bilduma zerrendan hirugarrena dela ikustea. Hau-
rrentzako hiru liburu ere bazeuden zerrendako lehenen-
go hamar postuetan.

Liburu aski ezberdinak azaltzen dira noski, kritikarien
eta irakurle sutsuen gustukoenen artean. Niri oparitu
dizkidaten (eta tamalez oraindik apalean zain ditudan bi
liburu), zerrenda horietako batzuetan azaltzen dira:
Mohsin Hamiden “Exit West” Brexitaren osteko lehenen-
go nobela; eta Sarah Bakewellen “At the existentialist ca-
fé”, existenzialismoari buruzko kontaketa umoretsua, la-
burpenean dioen bezala, Jean-Paul Sartre, Simone de
Beavouir eta Albert Camusek abrikot koktelak edaten ari
ziren bitartean sortu zuten filosofiaren deskribapena.

2017. urteari begira, Paul Austerren hurrengo nobela-
ren zain daude liburu denda eta kritikariak; idazle esta-
tubatuarrak azken zazpi urteetan argiratzen duen lehe-

nengo nobela izango da. Urtarrilaren amaieran izango
dugu eskuragai Erresuma Batuan  “4 3 2 1” izenburudun
fikzio lana. Lau bizitza paralelotan oinarrituta, eta, Faber
argitaletxearen hitzetan, «ondareak, bizitzako aukerek,
maitasunak eta bizitzak berak ematen dizkiguten pozei
buruzko kontaketa epikoa». Zortziehun orritan zehar
Austerrek inoiz idatzi duen fikzio lan hoberena dela esa-
tera ausartu direnak ere badaude. Haruki Murakamiren
“Men Wihtout Women” ere argitaratuko da, izenburuak
iradokitzen duen moduan ezkongabe dauden gizonezko
ezberdinei buruzko ipuin laburren bilduma. 

Lehen aipatu dudan Hawkinsen arrakastaren ondoren,
bere hurrengo lana ere prestatzen ari omen da idazlea,
familia bateko sekretuetan barrera eramango gaituen
suspense psikologikoko lana izango da antza, udara alde-
an argitaratuko dena.

Eta amaitzeko, liburuei buruzko istorio eder bat. Gale-
sen, Camarthen eskualdeko herri txiki batean, duela hiru

hilabete ekimen bat hasi zuten, irakurketa bultzatzeko
helburuarekin. Liburuak paketetxo batean sartu eta
zuhaitzean, etxeetako sarreretan, farolen azpian eta he-
rriko beste txoko batzuetan uzten zituzten. Baldintza ba-
karra, liburua aurkitzen zuenak, irakurri eta berriro ere
gauza bera egitea zen: liburua paketetxo batean sartu
hondatu ez zedin, eta berriro ere nonbait ezkutatu. Libu-
ruak errazago aurkitu ahal izateko mezuak uzten zituz-
ten sare sozialetan, ekimenari buruzko oihartzuna orain-
dik gehiago zabalduz. Herriko eskolako haurrak ere
ilusioz hasi dira “jokoan” parte hartzen eta irakurtzeko
zaletasuna bultzatzen lagundu duela diote irakasleek.
Laurogei liburu daude eskuragai. 

Ez dira Agatha Cristiek edo Roosveltek adina liburu ira-
kurtzera iritsiko, baina liburuen inguruan ilusioa piztea
lortu dute. •

{ koadernoa }

Liburuak, liburuak, liburuak

Harriet Klausner Atlantan bizi den
liburuzain eta kritikari amateurra da.
Amazonen hogeita hamaika mila libururi
buruzko kritika egin du eta egun bakar
batean sei liburu irakurtzera iritsi omen da
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U
rnietarra da
Juanjo Arregi
(1964), euskal-
dun berria, la-
gunartean eus-
kara aditu du

bizitza guztian eta ulertzeko gai
zen, baina urrats bat aurrera
eman eta hitz egiteko gaitasuna
eskuratu arte buru-belarri jar-
dun da. Datu horrek markatzen
du Juanjo Arregiren izaera, hu-
tsuneak gaitasunez betetzeko
bidean konstantziaz ikasi eta
fintasunez lan egiteko joera bai-
tu betidanik, koherentziarena,
harrokeriarik gabe harrotasuna
iparrorratz izanda. Hori da bere
hurbilekoei egindako galdera
batetik ondorioztatu dugun sen-
tsazio nagusia. Zeharka begira-
tzen dio argazki kamerari eta
momentua izozteko Urnietan
maite duen paisaia harritsua
hautatu badu ere, mendia behar
du berak bizitza zentzuz bete-
tzeko, belarra, zelaia; eta berdea-
ri gainean baloi bat jarriz gero,
orduan aurkitzen da bere ele-
mentuan, pozarren. 
Lanbidez obretako zaindaria

bada ere, pasioz futboleko en-
trenatzailea da eta uneotan bere
kargu da Euskal Herriko emaku-
mezkoen selekzioa. Ez dago el-
karrizketetara ohituta hala ere;
batetik, bere zereginetan mur-
gildua bizi delako, eta, bestetik,
hedabideek gutxitan elkarrizke-
tatzen dituztelako emakume ki-
rolariak, berdin du zein dizipli-
netan, eta, noski, are gutxiago
haien entrenatzaileak. Deigarria
da elkarrizketa guztian nola hitz
egiten duen, ez baitu zehazten
aipatzen dituen protagonistak
emakumezkoak direnik; haiek
osatutako selekzioak eta klubak
kirolari bezala aurkezten ditu
Juanjo Arregik, jokalari bezala,
diren bezala.  

Ezagutzen ez zaituen publikoa-
ri nola aurkeztuko zenioke zu-
re burua?
Nire etxea aurkeztuta lehenik
eta behin. Lau gara bertan; Lau-
ra, Ane, Agate eta ni. Naizenaren
ezinbesteko zatia da etxea, ni
egiten nauena. 
Ondoren entrenatzaile zerga-

tik naizen azalduko nioke nire
berri izan nahi duenari, hasta-

penak gogora ekarriz. Lagun-
tzaile gisa hasi nintzen Groseko
Kirol Elkartean, lagun bati la-
guntzeko asmoz. Gustuko nuen,
beraz, Gipuzkoako entrenatzaile
eskolan sartu nintzen eta pixka-
naka tituluak eskuratzen hasi.
Ikasten nuen bitartean Urnieta
Kirol Elkarteko (UKE) futbol tal-
dea entrenatzen hasi nintzen;
uste dut kategoria guztietatik
pasa nintzela, eta, orain dela gu-
txi, talde mistoarekin laguntzai-
le gisa jardun naiz. Añorgako
entrenatzaile izan nintzen, oroi-
tzapen ederrak utzi dizkidan
kluba, eta eskertu nahi nituzke
nirekin lan egindako Jony eta
taldea zuzentzeko aukera eman
zidan Iñaki Anso. 
Getariako Felipe Garmendiak

eskaini zidan Euskal Selekzioan
aritzeko aukera, Arantza Del
Puertoren zuzendaritzapean.
Felipe 16 urtez azpikoen entre-
natzailea zen eta bere lagun-
tzaile hasi nintzen, 18 urtez az-
pikoen kargu egin ginen gero,
eta selekzioa utzita formakun-
tzarekin jarraitu nuen, bidena-
bar Gipuzkoako entrenatzaile-
en eskolan irakasle  ar ituz .
Maite Redondoren eskutik 12
urtez azpikoen selekzioaren en-
trenatzaile bihurtu nintzen eta
ondoren 18 urtez azpikoena.
Txusmirekin selekzio nagusian
aritu nintzen gero.

Eta emakumezkoen selekzio-
aren entrenatzaile izendatu
zintuzten azkenik. Zer sentitu
zenuen?
Euskal Federazioan zaudenean,
18 urtez azpikoen kargu baldin
bazaude,  16 urtez azpikoen
prestatzailearekin batera selek-
zio nagusiaren ardura zuregain
gelditzen da; horrela, 2015eko
Eguberrietarako Bartzelonan
Kataluniaren kontra jokatu be-
harreko partidaz arduratzeko
eskatu zidan Federazioak. Has-
tapen batean, poza sentitzen
duzu, jokalari onenekin lehia-
tzeko aukera tentagarria baita.
Gero arduraren pisua eta ga-

rrantzia neurtzen dituzu, kolo-
reak babestu eta zure herria or-
dezkatzea ez baita arinkeria,
taldea dago, giza harremanak,
beraien artean oreka eta giro
ona egon dadin saiatzea… Hori
bai, bihotzez esaten dut erabat
hunkigarria dela selekzioaren
ereserkia futbol zelaian entzu-
tea. Askotan ikusi duzu telebis-
tan eta abar, baina, han, zelaian
bizitzeak harrotasuna piztu eta
bihotza ukitu zidan.

Nongoak dira egungo jokala-
riak, zein taldetatik datoz?
Hiru klub dira nagusiki egungo
Euskal Selekzioaren hornitzai-
le, hau da, Athletic, Reala eta
Oiartzun. Gaur egun Espainia-
ko Lehen Mailan hiru euskal
talde horiek jokatzen dute, eta
hori sekulako lorpena da gurea
bezalako herri txiki batentzat.
Txikian handi. Selekzioan joka-
tzen dutenen jatorria, aldiz,
anitza da, hiriko eta herriko,
gure herriaren aberastasuna
erakusten duena: Iruñea, Do-
nostia, Gasteiz, Bilbo, Getxo,
Bergara, Legazpi, Barakaldo, Fu-
nes, Laudio, Lezo… Nafarroa Ga-
raia, Gipuzkoa, Araba eta Biz-
kaia daude ordezkatuta beraz.
Hori bai, Ipar Euskal Herriko hi-
ru probintzietan egiten ari den
lanari begi bat ezarrita diogu,
etorkizunean selekziora eraman
ditzakegun jokalarien zerrenda
handitzeko nahia baitaukagu.

Zehazki, zertan datza zuon la-
na?
Hitz batekin definituko bagenu,
begiralea izatea da lehen premi-
sa. Lehen Mailako zein Bigarren
Mailako partidu gehienak ikus-
ten ditugu, hurbiletik jarraitzen
dugu jokalarien lana, haiekin
hitz egiten dugu, beraien taldee-
kin... Komunikazioa iraunkorra
da, zuzena, harremanak baititu
orube gure betebeharrak. Asko-
tan gertatzen da azken momen-
tuko arazoek eragoztea jokalari
baten parte hartzea, eta prest
egon behar dugu haren ordez-

«Baloia jokoan jarri bezain laster hemen
ez dago genero desberdintasunik, jokoa

baino ez dago, lehiakortasuna»

JUANJO ARREGI

Urnietarra da. Lanbidez, obretako zaindari.

Pasioz, futboleko entrenatzaile. 2015az

geroztik emakumezkoen euskal futbol

selekzioko entrenatzailea da Juanjo Agirre,

poz handiz eta tamaina bereko arduraz

janzten duen kargua. 

Jon GARMENDIA

EMAKUMEEN EUSKAL FUTBOL
SELEKZIOKO ENTRENATZAILEA
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koa aurkitzeko. Ohoragarria da
jokalari guztiek agertzen duten
prestutasuna selekzioarekin jo-
katzeko, eta berdin mingosta-
sun izpi ere, ezin baitute denek
joan: ezin ditugu nahi genituz-
keen guztiak eraman, baina, au-
kera bera dutenez, hurbiletik ja-
rraitzea ezinbestekoa da. Talde
teknikoa delegatuak, medikuak,
material arduradunak, fisiotera-
peutak, atezainen prestatzaileek
eta taldearen arduradunok osa-
tzen dugu.

Etorkizuneko belaunaldien is-
pilu zarete, erreferentzia bat.
Entrenatzaileak behar ditugu;
gaur-gaurkoz horretan ari gara
lanean, titulua duten prestatzai-
leak izateko, jokalarien kalitatea
ere hobetzea ekarriko baitu ho-
rrek. Nik nire apurra jartzen dut,
azpitik gorako bidean kategoria
eta talde guztietan kalitatezko
jokalariak egon daitezen. Etorki-
zunekoen beharrez etorkizune-
ko pertsonak arduratuko dira,

guretik zerbait baliatuta –gutxi,
oso gutxi pentsatzen dut– eta
balore berriak ekarri eta landuz.

Bertako futbolaz gain kanpo-
koa ere jarraitzen duzula kon-
tatu digute…
Orokorrean futbolaren jarrai-
tzailea naiz, Amerikakoa eta Eu-
ropakoa segitzen ditut batez
ere; aurten Herbeheretan joka-
tzen da Eurokopa, beraz, aukera
ona da hara gerturatu eta parti-
dak ikusiz gozatzeko. Bestalde,
etsenplu gisa, Paris Saint Ger-
main taldean jokatzen du Athle-
ticeko Irene Paredes jokalari
ohiak, maila handian. Frantzia-
ko Ligan lehen postuan daude,
eta Txapeldunen Ligako azken
laurdenetarako sailkatuta; de-
rrigortuta sentitzen naiz haren
urratsak jarraitzera. 

Gero, itsasoz bestaldeko lurre-
tan gertatzen dena dago, deiga-
rria bezain aipagarria da adibi-
dez Ipar Amerikako futbola;
AEBetakoak dira egungo mun-

duko txapeldunak, eta haiek di-
ra aitzindariak futbolean pare-
kidetasuna eskatzen, baita lor-
tzen ere. Emakumezko jokalari
gutxi batzuek gizonezkoek bai-
no soldata hobea dute gaur
egun, eta gehiagok izan beharko
lukete lekua zerrenda horretan,
azken batean gizonezkoenak
baino erakargarritasun handia-
goa baitu publiko aldetik ema-
kumezkoen ligak.  Jokoa ere
ikusgarriagoa da. Beraz, zergatik
ez horrela aitortu?

Baina, hemen, emakumezko
jokalarientzat posible da futbo-
lean jokatzetik bizitzea?
Ez dakit jokalariek irabazten du-
tena asko den ala gutxi den. Ze-
hatzago esanda, ez dakit zer di-
ru irabazten duten, dakidana da
ikasketak oso presente daudela
elkarrizketak ditugun bakoitze-
an; beraientzat oso garrantzi-
tsua da formakuntza, futboletik
aparte egiten dutena. Hau da,
uste dut futbolak laguntzen die-

la  erosoago eramaten gaur
egungo bizitza, baina denek da-
kite ez dutela futboletik lortuta-
ko diruarekin bizitzerik,  ez
orain eta ez gero, beraz, pasio gi-
sa bizi dute hau dena, gozatu
egiten dute jokatzen, eta alde
horretatik ederra da gure arteko
harremana, elkarbizitza ere as-
kozaz errazagoa da. Gero, bada-
kit bultzada bat izaten ari dela
momentu hauetan emakumez-
koen futbola, atzeko edo ezkutu-
ko tokietatik atera eta bistara,
agertokietara eramateko, baina
ezezaguna zait horrek zertan da-
karren hobekuntza jokalari ba-
koitzaren egoerari dagokionez.

Hala ere, ez al duzu irudipena
emakumezkoei gizonezkoei
baino ahalegin gehiago egitea
eskatzen zaiela? Nolabait, ehu-
netik berrehun eman behar ba-
lute bezala…
Inor ez da gai halako mailarekin
aritzeko. [Irriz aipatzen du]. Ho-
netan zabiltzanean, jokoan,

«Hastapen batean,

poza sentitzen duzu,

jokalari onenekin

lehiatzeko aukera

tentagarria baita.

Gero arduraren

pisua eta garrantzia

neurtzen dituzu,

koloreak babestu

eta zure herria

ordezkatzea ez

baita arinkeria»

“
Argazkiak: Laura MINER
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lehian, badakizu egun hobeak
eta txarragoak daudela, zure
errendimendua ez dela beti de-
sio duzuna, batzuetan asko saia-
tuagatik ere huts egiten duzula-
ko. Gainera, gero eta exijentzia
maila handiagoa dago, lehiakor-
tasun handiagoa; maila hobe-
tzen doa bai Espainiako Lehen
Mailan, bai Bigarren Mailan, bai
Euskal Ligan... Baloia jokoan ja-
rri bezain laster hemen ez dago
genero desberdintasunik, jokoa
baino ez dago, lehiakortasuna.
Gero, has gaitezke batzuen eta
besteen iritziaz mintzatzen, zer
esaten duen batek toki batetik
eta zer erantzuten duen beste
batek bestetik... Diskriminazio-
az, parekidetasunaz, asko hitz
egiten da, baina ni ez naiz hor
sartzen; gizatalde bat dut nire-
kin, jokalariak dira, eta horretan
ahalik eta ongien egin dezaten
saiatzen naiz, nik zer hobetu
ahal dudan ohartzen, eta, gero,
nola ez, haiei eskaintzen.

Eta badago desberdintasunik
gizonezko eta emakumezko jo-
koaren artean?
Interesgarria da galdera hori.
Nik, behintzat, ez dakit ba ote
dagoen ala ez, ez baitut desber-
dintasunik ezagutu. Eta urte an-
dana da jada honetan nabilela!
Jokalariak manera berean entre-
natzen ditut sexu bateko izan
edo besteko, ez dut batzuentzat
lan egiteko manera bat erabili

eta besteentzat beste bat. Tekni-
ka teknika da, taktika taktika
den bezalaxe. Alboko sakea ongi
egiteko baloia eta besoak buruz
gain altxa eta hankak geldirik
eduki behar dira; baloia geldirik
dagoenean kolpe guztiek lanke-
ta bat behar dute; defentsa edo
erasoko lana intentsiboki egin
behar du edozein jokalarik bal-
din eta futbolean ongi aritu
nahi badu; beraz, entrenamen-
dua premiazkoa da gauzak ongi
egiteko. Askotan entzuten da
“entrenatzen den bezalaxe joka-
tzen da” esaldia, baina ohartu
behar gara batzuetan entrenatu
ez dituzten gauzak ere exijitzen
dizkiegula jokalariei.

Komunikabideek emakumez-
koen eta gizonezkoen futbolari 
eskainitako tratua zeharo des-
berdina da…
Bai, ilargia eta eguzkia bezala, ez
dut zalantzarik. Zerbait aldatzen
ari da bestalde, babesle handien
agerpenarekin. Telebistako ka-
nal batean Lehen Mailako hiru
futbol partida botatzen dituzte
orain. Sare sozialekin, eta beste
zenbait informazio iturri alter-
natiborekin, hutsunea betetzen
hasi da; egia da ez dela beste
edozein joko edo txapelketare-
kin alderatu ahal, astakeria bat
dela kasu askotan eskaintzen
dena, baina ohartu behar gara
bestalde telebista kate edo in-
formazio iturri handiak jende

jakin baten esku daudela, gutxi
direla asko dutenak, eta haiek
agintzen duten artean aldaketa
gutxi etorriko dela hortik.

Eta publikoak? Badu interesik?
Lezamara partidak ikustera joa-
ten da jendea, baita Zubietara
ere, Karla Lekuonan edo Añor-
gan jendea dago beti. Kontua ez
da zenbat jende dagoen, kontua
da jendeak futbola maite duen
ala ez, hori da inportantea. Nik
zale askorekin hitz egiten dut,
eta hurbiletik jarraitzen dituzte
lehiaketak, badakizkite jokala-
rien izenak, nork nor fitxatu
duen… Jende gehiago nahi du-
gu? Polita da zelaia beteta ikus-
tea, baina ez zait hori garrantzi-
tsuena iruditzen.

Duela gutxi jokatu da gizonez-
koen selekzioaren partida San
Mamesen eta publikoaren es-
kasiak hautsak harrotu ditu.
Tristea da Eguberriko partidan
gertatu dena, hain jende gutxi
ikustea harmailetan… eta moti-
boak asko izan daitezke, eztabai-
da ireki da, badago zer hobetu
noski, baina jende askok egiten
du lan halako partidu bat aurre-
ra ateratzeko, eta denek ezar-
tzen dute euren onena. Hobe-
tzeko bidean dozenaka aukera
daude, adibidez baita partida to-
kiz aldatzea ere, Ipuruan egitea,
Mendizorrotzan, ezohiko lekue-
tan, normalean horrelako parti-

duak ikusteko aukera ez duenak
etxetik gertu ikus dezan…

Zuek Irlandan ibili zarete. 
Azaroaren 26an jokatu genuen
Dublineko Tallaght Stadium
ederrean, Irlandako Errepubli-
karen aurka, FIFA rankingean
30. postuan dagoen selekzioa.
Euskal Selekzioak jokatzen di-
tuen partida guztiak bezala, ga-
rrantzitsua zen oso, lehiatzera
atera ginen, jakina, eta irabazte-
ko ahalegina egitera, baina ha-
sieratik aldapa gora jarri zitzai-
gun partida, zaila zela ikusi
genuen. Hala ere, jokalarien ke-
menak eta adoreak zailtasunei
buelta ematea lortu zuen;
amaieran galdu egin genuen,
eta alde horretatik triste itzuli
ginen, baina erakutsitako jarre-
rarekin pozik. Hori da garrantzi-
tsuena. Bestalde, gure herriare-
kin geografikoki antzekotasun
asko dituen tokia da Irlanda, be-
re berde horrekin, eta edertasun
hori ere ekarri genuen bueltan.

Eta ofizialtasuna?
Ni entrenatzailea naiz, beraz, al-
de horretatik gutxi dakit dau-
den aukerez edo egin beharre-
koez. Beste gauza bat da nik
neuk nahi nukeena: gure herria
ofizialki lehiatzen ikusi nahiko
nuke, Eurokopan, Mundialean,
gure koloreak erakutsi eta de-
fendatzen. Ea ikusteko aukera-
rik dudan, oxala!

«Tristea da

gizonezkoen

selekzioko

Eguberriko partidan

gertatu dena.

Motiboak asko izan

daitezke, baina

hobetzeko bidean

dozenaka aukera

daude. Adibidez,

partida tokiz

aldatzea»

“
«Diskriminazioaz,

parekidetasunaz,

asko hitz egiten da,

baina ni ez naiz hor

sartzen. Gizatalde

bat dut nirekin,

jokalariak dira, eta

horretan ahalik eta

ongien egin dezaten

saiatzen naiz»
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Urtea ez da hasi zaharra, baina akaso urte berriaren asmo berriak nahi baino azkarrago zahar-

tu zaizkigu. Badaukagulako asmo berriak azkarregi gastatzeko joera. Presak arrastaka eraman

gaitzan uzten dugu, atzera begiratzen atrebitu gabe, utzi dugunaren pena ez izateko. 

Haurrak galtza estreinatu berriak zulatzen ditu maiz, gozamenaren gozamenez. Era horreta-

ko zuloek ez dute zulorik egiten sabelean, egin gabe utzitakoen penarik ez dagoelako. Baina

bestelakoa da estreinatu berria den urteari zulotxo bat egitea. Hanka okertu duenak urtea

oso aldrebes hasi duela pentsatu du; gripea harrapatu duenak 2017ari leporatu dio errua; os-

pitaletik atera ezinik dabilena kalean urte berririk ez duela zapalduko pentsatuz tristatu da. 

Akaso norbaitek pentsatzen zuen urte berriak berez ekarriko zituela pozak, besterik gabe.

Paretako egutegia aldatuta egun zaharren karga arinduko balitz bezala. Baina urte berriak

konpondu gabeko arazo zaharrak dakartza askotan poltsikoetan. 

Astebururo igo beharko genuke mendi tontorrera, urteko asmo berriak baino, eguneko asmo

berriak haizatzera eta elkarrekin topa egitera. Beti baitago motiboren bat topa egiteko. Eta ez

badago, topatu egin behar da. amagoia.mujika@gaur8.info 

MENDI TONTORRERA IGO ETA ASMO BERRIAK HAIZATU

Jon URBE | ARGAZKI PRESS

C IKUSMIRA



hutsa

iR
R
IT
ZI
A
:

{  
   

   
   

   
  

}

Unai
ITURRIAGA



2017 | urtarrila | 14 

GAUR8• 26 / 27
hutsa

A
gendarik gabe ez gara ezer, ez gara
inor. Urte sasoi honetan opari-
tzen zidaten bat edo erosten nuen
bestela, lodia, larru itxurako aza-

larekin. Han apuntatzen nituen laneko hi-
tzorduak ez ezik, irakurri beharreko libu-
ruak,  autoan etortzen zitzaizkidan
burutazioak edo zirriborra nitzakeen no-
bela baten hasiera ezberdinak. 

Hura besapean nuela ateratzen nin-
tzen egunero etxetik eta auzoko andre
jubilatuak pentsa zezakeen «badoa kaze-
taria, auskalo nor izango duen elkarriz-
ketatzeko zain». Ez dakit zer zuen agen-
dak, baina neuri ere halako segurtasun
bat ematen zidan, euskarri bat: zenbat
eta beteagoa eguneko orrialdea, betea-
goa ikusten nuen bizitza. Gazteagoren
batek «orain primeran biziko haiz, agen-
darik gabe»,  esaten didanean baietz
erantzuten diot, apaltasunagatik, baina

barru-barruan pentsatzen dut: ««inozoa,
ez dakik bizitzari buruz gauza handirik.
Ikusiko duk urte berri bat hasi eta egute-
gia hutsik ikusten duanean».

Urte batzuk badira ez dudala agenda-
rik. Zertarako? Ez daukat laneko konturik
apuntatu beharrik eta gutxiago emaku-
meekin hitzordurik. Fraide bizimodua
daramat. Apunta nezakeen lasai asko
«goizeko bostetan jaiki eta matutiak
kantatu». Aurten ere urteko eginkizunak
Euskadiko Kutxaren egutegi txiki batean
kabituko zaizkit: urteko lauzpabost ma-
nifa handienak markatu, seme-alaben
urtebetetzeak gorriz jarri (emazteak be-
rak gogaraziko dit). Mahastia inausten
hasi. Gure Esku Dagoren hurrengo bilera
noiz den enteratu. Idazten ari naizen no-
bela ekainerako bukatu edo urtebete lu-
zatu, katuak saguarekin bezala entreteni-
tzeko zerbait izan dezadan. Maiatzerako

aste eta erdiko oporrak antolatu merke-
zurrean. Udako hiru hilabeteak taulare-
kin itsasoan ibili eta norbaitek ea surfa
egiten al dudan galdetzen badit, haserre
begiratu. Irailerako Katalunian egun ba-
tzuk pasatzeko modua egin, erreferendu-
ma bertatik bertara ikusteko. Nobela ate-
ratzen badut,  abenduan Durangoko
Azokara joan eta goiz batean lau ale sina-
tu. 

Norbaitek esaten badit hain egiteko
gutxirekin ere bizitza bat bete daitekee-
la, ez diot kontrakorik esango, baina nos-
talgia pixka batekin jarraituko dut gogo-
ratzen agenda lodia besapean nuela
etxetik ateratzen nintzen garai hura, egi-
teko ditugun zereginek justifikatzen bai-
tute existentzia. Hiltzeko zorian zegoen
baserritar aitona harekin gogoratu naiz:
«hainbeste lan baserrian bukatu gabe utzi-
ta joan behar al dut?». •

0hutsa

Agenda

Joxean Agirre

hutsa

P
ertsonok, nor bere kasa, lagun-
tzarik gabe bizi gaitezkeela sine-
tsi izan dugu XX. eta XXI. men-
deko  herr ik ideok .  Ba ina

pertsona harremanetan dago etengabe
bere inguruarekin eta ingurukoekin, ez
da existitzen harremanik gabe. Horrega-
tik, jendartean hiritar oro da partaide;
bizitza, elkarrekin egiten da, elkar behar
baitugu, eta, hortaz, jada engaiatuta
gaude jendartean. 

Mendebaldeko jendartean bizi dugun
prekarietateak eta zaurgarritasunak au-
kera eskaini digu elkarren arteko inter-
dependentziaz ohartzeko.

Horrela, azkenaldian modan ez dagoe-
la diogun arren, konpromiso politikoren
inguruko beste ikuspegi bati bide eman
nahiko nioke, Marina Garces filosofoa-
ren ideietan oinarrituta. Alegia, konpro-
miso politikoa ez du izango soilik inte-
lektual  konpromet i tuak  edo
militanteak; herritar oro badago kon-
prometituta, bizitzeak bere horretan eta
komunitatean bizitzeak are eta gehiago,
bestearekiko ardura izatea dakar eta ho-
ri engaiamendua da. 

Norbaitek uka lezake hori, baina hor
dago. Horrek aukerak eskaintzen ditu
politizazioa areagotu eta praktika politi-

koaren iruditegi politiko tradizionala
zabaltzeko. Horren adibide izan litezke
XXI. mendean sortu diren politizazio
modu berriak: kontsumitzeko eta ekoiz-
teko beste era batzuk planteatzen dituz-
tenak, enpleguaren inguruan birdefini-
z io  berr i  batet ik  lan  eg i teko  e ta
antolatzeko manerak sortzen ari dire-
nak, merkantilizazioa saihesteko dirua-
ren truke lan egitea kuestionatu eta bes-
te formak batzuk aurkitzen ari direnak... 

Bizitzaz birjabetzeko nahia dugun
unetik,  badugu konpromisoa, beraz,
ukatu beharrean, onartu dezagun eta
erabaki. •

hutsa

Konpromiso politikoaz

Saioa Iraola



herritarrak

B
ilbotarrak nahi
duten lekuan
jaiotzen omen di-
ra. Hala izatera,
Maider Oleaga
ere bai, baina po-

lemikazalea izan ez, nonbait, eta
Bilbon bertan jaiotzea erabaki
zuen. Hala ere, Gasteizen bizi
izan da hiruzpalau urte zituene-
tik Iruñera unibertsitate ikaske-
tak egitera joan zen arte. Lauzpa-
bost urte Madrilen eta zazpi
Mexikon eman ostean, Donostia-
ra jo zuen eta hantxe bizi da
egun. GAUR8k Gasteizen topatu

du, ordea. Bertan bizi dira haren
gurasoak, Jesus eta Esther, dagoe-
neko erretiroa hartuta, 70eko ha-
markadaren bukaeran Haiztogile
kalean Anboto Oleagarena taber-
na eta ondoren Oleaga jatetxea
zabaldu zituztenak. Maiderren
anaia Hasier ere, konpositore eta
bateria jotzailea, sobera ezaguna
da. Hainbat disko argitaratu eta
talde eta abeslari handi ugarire-
kin jo eta grabatu izan du. 
Alde zaharrean elkartu gara,

16:30ean, bertan dagoen Oiha-
neder Euskararen Etxean “Ira-
gan gunea. Berlin” bere azken

filma emango baitute iluntzean,
Maiderrek berak aurkeztuta. Fil-
ma, iazko Donostiako Zinemal-
dirako hautatua, ETBk proposa-
tuta egin zuen. 2016an Jose
Antonio Agirreren Gobernua
sortu zeneko 80. urteurrena zela
eta, lehendakariak Ameriketan
idatzi zuen “Gernikatik New Yor-
kera Berlinetik pasatuz” laneko
lau hiririk garrantzitsuetan do-
kumental bana filmatzea eraba-
ki zuen ETBk: Gernikan, Parisen,
New Yorken... «eta niri egokitu
zitzaidan Berlinen», dio Maide-
rrek. «Bakardadea, leku arrotzera

ohitzea, migrante edo eta ihesla-
ri gisa bizitzea zer den» erakutsi
nahi izan du. «Agirrek hiru hila-
bete eta erdi eman zituen Berli-
nen, Bigarren Mundu Gerra bete-
betean, identitate faltsuarekin,
Ameriketara eramango zuen bar-
kuaren zain. Ez zekien alemanez,
familia Belgikan zuen... eta, egoe-
ra horretan, egunkari bat idatzi
zuen», kontatu du. Egunkari hori
irakurri eta esanguratsuak irudi-
tu zitzaizkion gauzak barneratu
zituen Maiderrek; esate baterako,
Agirrek maiz aipatzen duen ba-
kardadea edo itxaronaldiko ezi-
negona. Dokumentaleko prota-
gonistak Siriako errefuxiatu bat,
Alemanian denbora luze dara-
man Kurdistango emakume bat
eta bi euskaldun dira. «Atzerrita-
rrak, iheslariak, Agirre Berlinen
izan zen bezala». 
ETBren proposamena jaso

zuenerako, baina, ibilbide opa-
roa egina zuen Oleagak. Besteak
beste, “Sarah” (2001), “Amaren
ideia” (2010), “Sitios prestados al
aire” (2011)  eta “Esperanza”
(2012) dokumental eta fikzio la-
nak egin ditu. Berak zuzenduta-
ko film guztien gidoilaria da,
eta, horrez gain, beste batzuen-
tzako gidoi ugari ere egin ditu.

BETIKO GAIA: IDENTITATEA

Maiderren lanak gai bertsuaren
gainekoak dira beti, identitatea-
ren gainekoak, hain zuzen. «Na-
ziotasuna ez ezik, emakumea iza-
tea ere, esate baterako, horixe da
eta». Ikuspuntu feministak seku-
lako buelta ematen dio guztiari,
eta horretaz nola konturatu zen
gogoratu du. 
2012an elikadura subiranota-

sunaren gaineko erreportaje bat
egitera joan zen Boliviako inguru
menditsu batera, hirietatik
urrun. Han antzinako bizimodua
topatu eta bertako indigena ki-
txuen gaineko erreportajea egin
zuen. Ondoren, Esperanza topatu
zuen, gaztelaniaz egiten ez zuen
neskatila, eta film labur bat egi-
tea erabaki zuen. Boliviatik itzuli-
ta, film hura egiteko grabatu
zuen materialaren aurrean jar-
tzeak gogoeta asko eragin ziz-
kion, «galdera potoloak sortarazi
zizkidan Boliviako esperientziak,
kameraren botereaz, nire begira-
da etnozentrikoaz, emakume-

infraganti

Gaztetan aktorea izan nahi zuen, baina zinema aktoreak
baino gehiago dela konturatu zenean, asmo hura baztertu
eta zuzendaritzari eta gidoigintzari heldu zien. «Iragan
gunea. Berlin» filma egin ondoren, aspaldiko proiektu bat
bukatzeko asmoa du Elbira Zipitriaren arrastoari jarraituta:
«IRA 26-2», dokumentalaren eta fikzioaren arteko lana. 

MAIDER OLEAGA

Maider Oleaga, Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxean «Iragan gunea. Berlin» filma aurkeztu baino lehen. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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az...». Zazpi minutuko film labu-
rra da; hala ere, ikaragarri kosta-
tu omen zitzaion muntatzea. Bo-
liviara itzultzea pentsatu zuen,
emakume indigenen esperien-
tziaz dokumental luzeago bat
egiteko, eta, hartarako dosierra
prestatzen ari zela, bere buruari
galdetu omen zion: «Nor naiz ni
hara joateko, hemen emakumea
izateaz hausnartu gabe?». 
Garai hartan Ikasketa Feminis-

tak masterra topatu zuen EHUn,
eta oso interesgarria gertatu zi-
tzaion; izan ere, hortik abiatuta
emakumearen eta migrazioaren
inguruko tesina bat egin zuen.
«Azken batez, hor nire betiko
gaiak agertu ziren: migrazioa,
atzerritarrak, emakumea, identi-
tatea. Errealitatearen irakurketa
bat eman digute. Munduaren
gaineko iritzi propioak izaten di-
tugu, baina beti gure kulturak
eta hazi garen gizarteak baldin-
tzatuak, eta hori zalantzan jar-
tzea funtsezkoa da. Buruan ditu-
gun dogma batzuk zalantzan
jartzeko balio izan zidan master
horrek, errealitatearen ikuspun-
tu desberdinak ikusi eta ulertze-
ko. Hausnarketa erruz egin be-
har dugu», dio benazki.
Gaztetatik zuen Maiderrek zi-

nemarako grina, Hollywoodeko
zinema klasikoarekin «liluratu-
ta», aktorea izan nahi zuen, ho-
rregatik joan zen Iruñera Ikus-
entzunezko Komunikazioa ikas-
tera. Telebista eta irratiko kazeta-
ritzaz gainera, zinemari lotutako
hainbat irakasgai zituen, eta, zi-
nema aktoreak baino askoz
gehiago dela ikusita, aktore izate-
ko asmoa baztertzen hasi zen.
Karrera bukatutakoan Madril-

go ECAM zine eta ikus-entzu-
nezkoen eskolan zenbait proba
egin eta hartu egin zuten. Ber-
tan Zuzendaritza ikasi zuen. On-
doren, denboralditxo bat eman
zuen Madrilen, baina «gogaitu»
egin zen, «etapa bat erre nuen».
Eta 2002an Euskal Herrira itzul-
tzea erabaki zuen. Lagunek bu-
rutik al zegoen galdetu omen
zioten, zinema han egiten zela
esanez. Eta, zer diren gauzak, lu-
ze gabe Koldo Zuazua ekoizleak
deitu zion. «Oso ona da Zua-
zua», dio jarraitu baino lehen.
Film bat ekoizten ari zen: “Eus-
kal pilota. Larrua harriaren kon-

tra”. Sekulako ilusioa eman zion
ekoizle donostiarraren deiak.
Denetarik egin zuen, hasieran
elkarrizketatzeko jendea bila-
tu –euskarazko elkarrizketak be-
rak egin zituen–, pertsonaien
gaineko informazioa bildu, do-
kumentazio eta edizio lanak...
Asko ikasi zuen, nahiz eta «go-
gorra ere» izan zen. «Gaia ez zen
erraza». Eta Julio Medemen au-
sardia goraipatu du, «berak ba-
zuen izen bat, prestigio bat zine-
magile bezala; hala ere, egin
behar zuela uste zuen».
Denboraldi bat ETBn gidoilari

eman ostean, Mexikora joan zen,
hilabetez. Eta hilabeteko egonal-
dia zazpi urtez luzatu zitzaion.
Denetariko lanak egin zituen
han: zuzendari laguntzaile, pu-
blizista, gidoilari edo script doc-
tor (gidoiak irakurri eta balora-
zioa egin). Besteak beste, Mel
Gibsonen “Apocalypto” filmean
parte hartu zuen, zuzendari la-
guntzailearen taldean. Eta han
zela berak film bat egiteko auke-
ra iritsi zitzaion. Oso bitarteko
gutxi bazituen ere, istorio bat

zuen, film bihurtu zuena: “Ama-
ren ideia”, Euskal Herritik Mexi-
kora umetan eramandako bi
emakume eta gizon baten leku-
kotasunak jasotzen dituena. “Nor
naiz ni? Nongoa naiz, hemengoa,
hangoa…?” bezalako gogoetak jo-
rratzen ditu, Maiderrek berak ur-
te haietan –«nire egoerak haiena-
rekin zerikusirik ez zuen arren»–
bere buruari egin izan zizkion
galderak. Horregatik, uste du
“Amaren ideia” identitate gataz-
ka horrekiko identifikazioa dela.

ELBIRA ZIPITRIA
“Iragan gunea. Berlin” egitea
proposatu ziotenean, duela lau
bat urte hasitako proiektua utzi
behar izan zuen, “IRA 26-2”. Eta
orain hari ekin behar dio bete-
betean. Ira Elbira Zipitriaren
izengoitia da, “26” haren etxeko
atariaren zenbakia eta “2”, bizi
zen solairua.
Duela bospasei urte gidoilari

lan bat eskaini zioten Donostian,
eta, lagun baten laguntzaz, etxe
bat topatu zuen, jabeek «kon-
fiantzazko norbaiti» alokatu nahi

ziotena. «Hemen bizi nahi dut»,
esan omen zuen ikusi orduko.
Bazekien han Elbira Zipitria bizi
izan zela, baina ez zekien bene-
tan nor izan zen emakume hura. 
Denbora igarota, haren gaine-

an irakurtzen hasi eta euskara-
ren eta Euskal Herriaren alde
egin zuen lanaren berri jakin
zuen, etxe hartan 30 urtean eus-
karazko eskola klandestinoak
eman zituela, «Francoren ga-
raian, nire saloian…», eta konta-
tu egin behar zuela pentsatu
zuen. «Gainera Elbira Zipitria ez
da oso pertsona ezaguna Euskal
Herrian eta pentsatzen dut eza-
gutu behar dugula, emakume
aparta da eta», dio sutsu. «Nork
jarri zuen etxe hori nire bidean?
Patuak edo dena delakoak, bai-
na Elbira Zipitria nire bizitzan
agertu egin zen, nik ez nuen bi-
latu. Eta berdin ‘Amaren ideia’
edo Berlingo film kasuan: isto-
rioak agertu egiten dira».
Eta bilaketa hasi zen. Nor da

Elbira Zipitria? Zer egin zuen,
nola egin zuen? Baina filma ez
da haren bizitzaren kronografia

bat bakarrik: «Niri interesatzen
zaidana pertsonak dira. Nor zen
pertsona hura, zerk mugitzen
zuen, zein ziren haren kezkak,
minak… dena. Eta Elbira  Zipi-
tria, hasteko, emakumea zen».
Ez dago haren gaineko informa-
zio asko; beraz, ibilbide luzea
egin du Maiderrek «haren aztar-
nak jarraitzen, aztarnak, hemen
gauzatxo bat topatu eta hari ti-
raka, hor beste bat...». 
Orain filma egiten hasiko da,

baina ez omen daki zer-nolako
filma izango den, bilaketa bat
izaten jarraituko baitu. Elbira nor
zen jakiteko bilaketa ez ezik, bila-
keta zinematografikoa ere izango
baita, hori guztia nola kontatu
asmatzeko. «Eta gustatzen zait
hori, zeren, orain, adibidez, Ber-
lingo esperientzian asko gozatu
dut film hori egiten, esplorazio
bat zelako. Hara joan, bilatu, be-
giratu, beti gauzei sakonago begi-
ratu, eta pentsatu nola grabatu».
Dokumentala ala fikzioa izan-

go den galdetuta, «tarteko zer
edo zer» erantzun du. «Ez da
epokako filma izango. Niretzat
fikzioaren eta dokumentalaren
arteko mugak lausoak dira. Az-
ken batean, egiazko pertsonaia
baten inguruan berba egingo
dut. Baina, aldi berean, hilda da-
go, eta memoriarekin jolastu
behar dut, eta nire irudimenare-
kin, eta hor fikzioa sartzen da.
Ez da fikziozko film ortodoxoa
izango, baina ezta dokumental
ortodoxoa ere». Ez du datarik
finkatu, baina aurten bukatzea
espero du, filmazioa eta produk-
zioa bai behintzat. «‘IRA 26-2’ la-
narekin zerbait berezia sortu da,
eta, grina hori desagertzen bada,
filma desagertuko da, denbora
gehiegi pasatzen bada». 
Maider Oleaga, aktore izan

nahi zuen neskato hura, zinema
zuzendari heldua da gaur egun.
Kontalari aparta eta solaskide
ezin atseginagoa. •

hutsa

Xabier Izaga Gonzalez 

«Nor naiz ni? Nongoa naiz? Hemengoa, hangoa...?». Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

«IRA 262» filma bilaketa baten emaitza izango
da. Izan ere, Elbira Zipitria nor zen jakiteko
bilaketa ez ezik, bilaketa zinematografikoa ere
izango da, hori guztia nola kontatu asmatzeko

«Boliviako neskatila kitxua baten gaineko film
laburra egiteak galdera potoloak sortarazi
zizkidan: kameraren botereaz, nire begirada
etnozentrikoaz, emakumeaz...»
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LEKEITIO, BALEA ARRANTZAK TRADIZIO HANDIA IZAN ZUEN HERRIA

Juantxo EGAÑA

GASTEIZKO UDAL ARTXIBOA. ENRIQUE GUINEA. GUI-IV-047_08S

Lekeitioko balea arrantzaren lehen albisteak 1391. urtekoak dira. «Balaena biscayensis» delakoa harrapatzen zuten, Atlanti-

koaren iparreko muturretik euskal kostalderaino jaisten zena. 1517 eta 1662 bitartean Lekeitioko arrantzaleek 45 balea ha-

rrapatu zituzten. Euskal kostaldean, Orion harrapatu zuten azkena, 1901. urtean. XX. mendearen hasieran, Lekeition ezarrita-

ko kontserba industriaren goraldia eta haren eskaria zirela eta, arrantza ontziak modernizatu egin ziren eta lehen baporeak

eraiki zituzten. Lekeitioko portuaren irudia Enrique Guinea argazkilari dokumentalista gasteiztarrak egin zuen. Haren obra

10.000 argazki baino gehiagok osatzen dute eta gaur egun Gasteizko Udal Artxiboan dago.


