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“Nere Basetxeko momenturik onena
dueloa irabazi nuenekoa izan zen”
Iñaki Otxotorena - Oier
Garmendia
LANGILE IKASTOLA

Isabara joan nintzen Eta ez, ez
nintzateke berriro Basetxera
bueltatuko.

Zerk edo nork bultzatu zintuen Bastetxea 45º lehiaketara
joatea?
Aurreko Basetxea izan zen,
Isaban, borda batean, elurretan... Ideia gustatu zitzaidan eta
e-mail bat bidali nuen baina ez
zidaten erantzun. Oraingoan ere
bidali nuen eta kastinera joateko
deitu zidaten. Nere burua superbibentziaren aurrean ikusi nahi
nuelako sartu nintzen. Banekien
honen ondorioz prezio bat ordaindu behar nuela eta telebistan azalduko nintzela. Banekien
ere honek beste ondorio batzuk
edukiko zituela, zera esan nahi
dut, jendeak ikusi eta kalean
ezagutu eta galderak egingo
zizkidatela.

Norekin moldatu zara ondoen? Eta gaizkien? Norbaitekin
izan al zara Basetxea bukatu
ondoren?
Hassan eta Eiderrekin ibili naiz
ondoen. Gaizkien Joxerekin.
Basetxea bukatu ondoren
Hassan eta Eiderrekin egon
nintzen Hernanin, kafe bat hartzen. Mariarekin telefonoz hitz
egin dut eta Esterrekin ere ondo
moldatzen naiz.
Bertako langileak, hau da,
kamerak, redaktoreak... jatorrak al ziren? Zer moduz eramaten zineten?
Oso jatorrak ziren denak. Oso
ondo eramaten ginen (grabatzen ari ez zirenean). Grabatzen
ari ginenean ez ziguten kasorik
egiten, ezagutuko ez baligute
bezala.

Zein Basetxera joango zinen
gusturago 1.era ala 2.era?
Zergatik?
1.era. Lehenengo Basetxeko
paisajea oso polita zen. Gu
egon ginen lekuan 2 egun nahikoak ziren lekuaz aspertzeko.
1.Basetxean berriz, egun asko
egon nintekeen bertako paisajeaz aspertu gabe.

tzen laguntzeko. Bertara debekatua zegoen erlojua, telefono
mugikorra, tabakoa etab. eramatea.

Zein objetu pertsonal eraman
zenuen Basetxera? Zergatik?
Zer ezin zen eraman?
Nik euskerazko Tribiala eraman
nuen, denbora errazago pasa-

Zer moduz itzuli zinen Basetxetik? Zer egin zenuen bertatik etorri eta lehenengo gauza? Bueltatuko al zinake berriro?

Igor Miner, Langile ikastolan emandako hitzaldian.

Oso gaizki itzuli nintzen, 7 kilo
galdu nituen eta 70 kg bakarrik
pisatu eta 180 zm neurtzen nituen. Gainera jendeak errudun
sentiarazten ninduen. Etorritakoan, uztailaren 26an, nere
arrebaren etxera joan nintzen
bizitako historia kontatzera eta
larunbatean ESAITeko zeharkaldi batetara. Pixka batera

DEFINITU

LABUR:

-Ibai: protagonista
-Joxe: mandamas-a
-Hassan: apala
-Iratxe: interesengatik aritzen zen
-Ester: oso bixia eta azkarra
-Eider: jatorra
-Maria: "ñoña"
-Nahikari: ahula
-Aitor: jatorra

Gipuzkoako Kross
lasterketa Hernanin
Sara Gonzalez-Garazi Urruzola
LANGILE IKASTOLA
Hernaniko kross taldeak, Foru
Aldundia eta CD Hernaniren laguntzarekin, otsailaren 2. edo 3.
astean lasterketa bat antolatuko
du. Lasterketa igande goizez izango da, Landareko errugbi zelaian.
Korrika saio honetan parte
hartuko dutenak Infantil eta Alebin
mailako gaztetxoak dira. Lehiaketatik kanpo ordea, Kadete mailakoek ere korritu dezakete eta
inongo taldetan ez dagoen jendeak ere bai. Zapatila egokiak erabiltzen dituzte eta adinaren ara-

bera oinetako horiek tako haundiak edo txikiak izaten dituzte.
Alebinek 1.200 metroko froga
egingo dute eta Infantilek 2.000koa. Krossean Gipuzkoa osotik
etorritako 250 lagunek hartuko
dute parte.
Hernaniko talde honek astean
bitan entrenatzen du Sagastialdeberrin dagoen pistan. Entrenamenduen arduradunak, beste batzurekin batera, hauek dira: Migel
Anjel Garin eta Ketxus Garin.
Lasterketan parte hartzeko
Lasterketa egunean dena prest
egon dadin eta antolaketa ego-

Gaztetxoak Hernaniko Atletismo pistan.

kiarekin, Hernaniko Kiroldegiak
bertako langileen laguntza
eskainiko du. Informazio gehia-

go nahi izan ezkero, kiroldegian
galdetu edo taldeko arduradunekin harremanetan jarri.

‘Kutsidazu bidea, Ixabel’ obrako
antzezleak.

‘Kutsidazu
bidea, Ixabel’
Monika Mendiberri
LANGILE IKASTOLA
Euskal literaturaren historian ale
gehien saldu duen lana egokitu eta
taularatu du Gorringo antzerki taldeak. Joxan Sagastizabalek 90. hamarkadan sortu zuen istorio hau eta
Nagore Aranburuk egokitzapenak
egin ondoren, Anartz Zuazua zuzendari dutelarik, Ixabel Agirresarobe,
Iñaki Agirrezabal, Mikel Sarriegi,
Ainere Tolosa, Egoitz Lasa eta Anjel
Alkain aktoreak komedia hau egiten
dabiltza gure herrietan. Hernanin ere
izan genituen, noski, eta baita bertako Ereñotzu auzoan ere.
Antzerkiak, liburuak bezalaxe,
Joan Martin 19 urteko euskaldun
berri batek udara batean izan zituen
pasaerak kontatzen ditu. Bera da
protagonista eta Alkizako euskaltegian euskera ikasten dagoen bitartean, Aranguren baserrira doa bere
hizkera hobetzeko asmoz. Baina bertan entzuten duen euskera berak ikasitakoarekiko erabat ezberdina da,
hango bizitza ezinezkoa egiten zaiolarik. Hala ere, Martinek, baserrian
ez du dena txarra topatzen, izan ere,
bertako alaba gaztea, Ixabel, hasieratik ikusten du oso erakargarri.
Nere iritziz, talde gipuzkoar hau
haurrei zuzendutako kale-ikuskizunetan murgildu bada ere, aurrera
pausu nabarmena eman du ikuskizun honekin. Gainera, Nagore
Aranburuk egindako egokitzapenak
lanaren mamia oso ondo errespetatu
du amaiera entretenigarria eta guztiz
arin kontatua emanez. Pertsonaiei
dagokienez, esan dezaket guztiz
ondo sartu direla bakoitzaren paperean eta nabari da hurbilekoa egin
zaiela hizkuntza mailan. Gidoia,
berriz, nahiko garatua dago, bertan
umorea nagusi delarik eta pertsonaien antzezpen ezin hobearekin
batera ez du gure irrifarra aurpegitik
kentzen antzerki osoan. Ez da ahaztu behar, dekoratua eta argiak eskas
xamarrak badira ere, izugarri laguntzen dutela antzezlanaren girotze
egokia lortzen. Beraz, hau guztia
kontuan izanik, nere ustez, euskaldun baserri bateko gertakizunak
gozatzeko ezin hobea da Kutsidazu
bidea, Ixabel obra.
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Ikasleen Txokoa kaleratzen da
Hernaniko ikastola eta ikastetxeek
Hernaniko

Udalarekin

eta

Hernaniko Kronikarekin egindako
elkarlanari esker. Datozen hilabeteetan jarraipena izango du.
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Bitxikeriak
Mikel Von Wichmann - LANGILE IKASTOLA

Agustinen konbentua.

Eskas xamarra gelditu da Pana parkean dagoen U-a, eta beste pista mota batzuk erantsi nahi dizkiote.

Skatean ibiltzeko toki
apropos baten bila
Jurdana Ramirez-Amaiur Larrarte
LANGILE IKASTOLA
GAUR egungo gazteak skatean
ibiltzeko leku apros baten bila
dabiltza.
Hernaniko gazte talde batek
skate park bat egitea eskatu zion
Udaletxeari. Hori hala izateko,
1300 firma lortu behar zituztela
esan zieten. Hernanin, toki bat
dago horretarako prestatua, Zinkoeneatik gertu, Parke Panan,

hain zuzen dago kokatua Hernaniko U-a eta ez dago egoera
onean.
Gazte talde honek arratsalde
bat pasa zuen firmak eskatzen,
baina, ez ziren nahikoa izan, 800
bakarrik lortu zituztelako. Horiekin batera, bi heldu laguntzen ari
dira eta bideo batean filmatu dute
beraiek egiten dakitena. Eta bideo hori, Udaletxeari eman diote.
Agian, esibizioak eta konpetizioak ere egingo dituzte jendeak

Zinkoeneako obrengaitik Hernaniko etxe zaharrenetariko bat bota dute eta orain Agustinen konbentua hobeto ikus daiteke. Hau ere Hernaniko
eraikinik zarrenetariko bat da.
Agustina eta inguruetan proiektu urbanistiko berria dijoa, eta dagoeneko lanak aurreratzen ari dira. Azaroaren 26an bota zuten Agustina
konbentu aurreko etxea, Hernaniko zaharrenetarikoa.

ikusteko, eta firmatu ez dutenak
firmatzera animatzeko.
Arazo bat izaten da, gazteak
Donostiraino joan beharra izaten
dutela Hernanin ez dutelako
skate park-ik jartzen. Horregatik,
Hernaniko biztanleei eskatzen
zaie, gazte talde hori firma bila
kalean ikusi ezkero firmatzea.
Horrela, Plaza Berrin gurasoak
egonean, lasai egon ahal izango
dute, baita Biteri eta beste hainbat tokitan ere.
Paradorea bota eta gero.

Orriaren egileak:

Paradorea bota dute, Hernaniko hotela eta
Langileko eskola izan zena
San Antonio paradorea 1944an inauguratu zuten eta 1974an itxi. Gero
Hernaniko ikastetxeek erabilera eman zioten, eta Gaztetxe bezela
funtzionatu zuen urte askoan. Gero erre egin zen eta azken urteotan
nahikoa egoera txarrean zegoen.

Liburutegi berriaren itxura.

Antziola auzoan liburutegia eta ordenagailu
gela ireki dituzte, arratsaldeko 18:30etatik
aurrera nahi duenarentzat
Monika Mendiberri, Amaiur Larrarte, Jurdana Ramirez, Garazi Urruzola, Sara Gonzalez, Iñaki
Otxotorena, Mikel Von Wichmann eta Oier Garmendia.

Antziola auzoan liburutegia eta ordenagailu gela ireki dituzte, eta
arratsaldeko 18:30etatik aurrera dago aukera hara joateko. Liburutegia batez ere auzotarrentzat jarritakoa da baina edozein joan liteke.

