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v L A N G I L E  I K A S T O L A

Sinadura bilketa
gaur Plaza Berrin

Langile ikastola zenbait ekin t-
za ari da burutzen, Hezkun -
tza proiektua aukeratzeko
eskubidearen alde, inposake-
tarik ez! 4garren lerroari bai
lemapean. Gaur sinadurak
bilduko dituzte Plaza Berrin,
egurdiko 12:00etan. yy

u K I R O L A K  

Gaurko kirol 
jarduera guztiak
bertan behera utzi
ditu Gipuzkoako
Kirol Federazioak

Elur eta hotz alerta laranja
dela deta, Gipuzkoako Kirol
Federazioak bertan behera
utzi zituen atzo, gaur eta bihar
jokatzekoak ziren kirol 
jarduera guztiak. Jokatuko
diren jarduera bakarrak
Gipuzkoako kirol federaziotik
kanpokoak izango dira. yy

v U R T E K A R I A  

2009 Urtekaria 
salgai 8 euroan

Atzo aurkeztu zuten udaletxe-
an 2009 Urtekaria, 23 artikulu
eta erreportajez egina. Ohiko
puntuetan izango da salgai, 8
euroan. /3

Gabonetako kontzertuak
gaur /2

Jasota Bezala /2-3

Laburrak /2

Kirolak: Erremontea, judoa,
eta futbola /6

Euskal gazteriari babesa
Argentinatik /8

GAU R K RON IKAN

Txistorrak eta festak goxatu
zuen atzoko elur giroa

SANTO Tomas Eguna astelehenean da, baina herrian
dagoeneko hasi dira ospatzen. Inmakulada ikastetxekoak
izan dira aurrenekoak, eta atzo festa giro ederrean pasa
zuten goiza, ohiko txistor-jana eta feriarekin. Bihar berriz,
Ttarla taldeak antolatuta Plaza Berrin egingo da txistor
jatea, eta Sorgintxulon ere izango da. Egunean bertan
aldiz, astelehenean, Goiz Eguzkin ospatuko dute. /2

Kronika eta Berriaken saskien
zozketa gaur eguerdian, Biterin

HERNANIKO Kronikak eta Berriak elkarteak elkarlanean, Gabonetako
lau saski zozketatuko dituzte gaur eguerdian. Zozketa Biterin izango
da, gaur eguerdiko 12:00etan. Saskiak opariz beteta dau de, eta sari guz-
tiak Berriak elkarteko kideek jarri dituzte. Lau saskietan banatuta, pro-
duktu eta zerbitzuetan, 50etik gora sari bildu dira. Kronikak eta
Berriakek herritarrak gonbidatzen ditu zozketara joateko. yy

BOLARIAK zorioneko dira gaur, tiraldia izango baita Ze rai -
nen. Olentzero Saria jokatuko da, arratsaldeko 16:00etatik
17:00etara. Sariak aurreneko laurentzako izango dira: lehenen-
goak 70 euro olentzero eta %40a jasoko ditu; 2garrenak 60 eu -
ro olentzero eta %30a; 3garrenak 50 euro eta %20a; eta 4garre-
nak 40 euro eta %10a. Urdaiazpikoa ere zozketatuko dute. yy

Bolako Olentzero Saria 
jokatuko da gaur Zerainen

ELKARRIZKETA: Maialen Lujanbio

«Saioa bukatzean, nerearekin erabat

konforme geratu nintzen» /4-5
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Kontrakantxa, hiru urteren ostean ere pau-
suak emanez, hiru urte eta aurrera...
Egunak igarotzen dira, oharkabean, asteak eta
hilabeteak zenbaki hutsez betetzen diren bitar-
tean. Agerikoak dira ospatu beharrekoak,
abenduaren 16a, halakoxea da. Hiru urte dira
Hernaniko gazteok, berriz ere,  bildu eta
Kontrakantxaren bide luzean lehen pausuak
ematen hasi ginela. Hiru negu igaro dira pare-
ta hotz eta ilunetan argi izpia ikusi genuela.
Hiru urte martxan hasi eta gure etxearen alde
apustu eginez, eraikitzen hasi ginela.

Hilabete eta urteen joan etorrian bizitakoa
ez da hitz hutsetan kontatzekoa, baina gazteon
etxearen hormak sendotzen doaz etengabean.
Oihu eta isiluneak nagusitu dira denbora hone-
tan, eta Kontra kantxaren behar eta nahiak lane-
an ilusioz aritzea ekarri du gurera. Ekintza
ezberdinez koloreztatu ditugu orain arteko
hutsune zuriak eta hemendik aurrera ere gure
pintzelada finez marraztuko ditugu gure etxe,
kale eta herriko txokoak.

2006ko abenduaren 16 hartatik, gaztetxeko
paretek hainbat gertakizun jazo dituzte, batzuk
ilusio, poz eta alaitasun osoz hartu dira. Beste
batzuk, muga eta oztopoak ekarri dizkiguten
arren, era batera edo bestera aurrera jarraitu
ahal izan dugu. 

Egun, gaztetxearen “azpi egiturak” kon-
pondu eta sortuz doaz eta hilabete gutxitara,
gazteok, gure etxea, barne eta kanpotik eraiki t-
zen hasi ahalko gara. Esanguratsua da, elkarla-
na eta aurrera egiteko nahiak, behar dugun
Kontrakantxa honetan ekin ahal izateko eta
oztopoak gainditzeko indarrak areagotzen
dituela. Hiru urte hauetan, zailtasunak gora
behera, gaztetxearen suak piztuta iraun du eta
hemendik aurrera, are sugar handiagoa eraku t-
siko du.

Honenbestez, gaurko eguna ospatzekoa
dugu, ametsak egi bihurrarazi dituen
Hernaniko Gazte Asanbladako kideontzako,
Kontrakantxa aurrera eramaten lan egin duten
guztientzako, bertan joan etorriak egin  eta
modu batera edo bestera gure etxea bizirik
iraunaraztea lortu dutenentzako. Azken finean,
hiru urte hauetan eraikitako pareta sendoak
gauzatzea ezinezkoa izanen zen elkarlana,
borroka, ilusio eta aurrera egiteko nahi amaiga-
bearen  sentimendu eta ideiarik gabe. Beraz,
Mila esker eta Zorionak!

Lierni Mateo Eguzkitza
Hernaniko Gazte Asanblada 

1 Jasota Bezala
6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abize-
nak, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 6
Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira 6 Kronikak ez
ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

v B A Z K A R I A  G A Z T E T X E A N  

Urteurrena ospatzeko, bazkaria gaur
Kontrakantxa gaztetxeak hiru urte bete tzen ditu aurten, eta ospa t-
zeko, bazkaria antolatu dute gaur, Atsegindegin. Txartela aurretik
erosi behar zen. yy

v O S I Ñ A G A  A U Z O  E L K A R T E A  

Kuota kobratzera pasako dira 
gaur edo bihar

Urtero abenduan egin ohi den bezala, Osiñaga auzo elkartekoak
etxez etxe pasako dira kuota kobratzera. Gaur edo bihar pasako
dira. Urteko kuota 10 eurokoa da, eta euro bateko loteriaren partizi-
pazioa dakar. Horrez gain, Gabonetako saski bat zozketatuko dute
kuota ordaintzen dutenen artean. Etxean egoteko asmorik ez dute-
nei eskatu diete ahal izanez gero, dirua bizilagunari uzteko. yy

Mus txapelketa bihar, Olaizolan
Auzoko mus txapelketa izango da bihar, arratsaldeko 16:00etan,
Olaizola sagardotegian. Izena bihar, bertan eman behar da. Bikote
bakoitzak 20 euro ordaindu beharko ditu. Sari nagusia bi txerrikume
izango dira. yy

v M U S I K A  

Dj rocKaiet gaur, Egiako Bukowskin
Egiako Bukowski tabernan Dj rocKaiet izango da musika jartzen
gaueko 23:30etatik aurrera. Besteak beste honako musika jarriko
du: rockavilly, rock ‘n’roll, garage, rhythm ‘n’ blues, soul, 70 ´s funk,
deep funk, disco, boogaloo eta grooves. yy

v U R U M E A  I K A S T O L A  

Eguberriko saskiaren zenbaki saritua 150 da
Urumea Ikastola BHIko Eguberriko saskiaren zozketa egin da eta
honakoa izan da saritutako zenbakia: 150. Saskia jasotzeko, astele-
henean pasa behar da, goizeko 09:00etatik 13:00etara, saritutako
zenbakia duen txartela eramanda. Bestela, oporren ondoren jaso
ahal izango da. yy

v I T U R R I T X O  A U Z O  E L K A R T E A  

Jaiotza jarriko dute gaur, Atarrabiyon
Iturritxo auzo elkartekoek jaiotza jarriko dute gaur, Atarrabiyo parke-
an, eta auzotako gazte eta helduei dei egin diete parte hartzeko.
Hitzordua 10:30etan jarri dute. yy

Plaza Berrin eta
Sorgintxulon, bihar

HASI dira Santo Tomasak
ospatzen Hernanin.  Inma cu -
 lada ikaste txean esatera ko,
atzo egin zuten feria.  Santo
Tomas eguna, aste lehena izan
arren, San Joan kon partsak
eta Sorgintxulo elkar teak ere,
bihar ospa tuko dute. 

San Joan konpartsako ki -
de ek jakinarazi dutenez, egu -
raldi kaxkarra iragarri arren,
Plaza Berrin izango dira ur -
tero beza la txistorra mokadu
ederrak prestatzen, goizeko

11:30etatik aurrera, eta
arratsaldean ere gi roa bero -
tzeko erromeria izan go da
Patxi Lopezekin. He rri tarrei
azaltzeko dei egi n diete.

Sorgintxulo auzoan ere,
txistorrarik ez da faltako
12:00etatik aurrera. Gainera,
aurten, saski eder bat zoz ke -
tatuko dute elkarteko kideen
artean. Kuotaren ordainagi ri -
an dago zenbakia. 

Goiz Eguzkin astelehene -
an egingo dute txistorrada. yy

Goiz Eguzkin astelehenean ospatuko dute. 

v S A N T O  T O M A S  F E R I A

Ozenki abesbatza eta
Musika Banda, Milagrosan

AURTEN hirugarren aldiz,
Ozenki abesbatzak eta Musi ka
Bandak Gabonetako kon tzer -
tzua eskainiko dute. Gaur
izango da arratsaldeko 19:45e -
 tan Milagrosan. Bertan doze -
natik gora pieza joko dira.  

Bihar berriz, Udal Txis tu -
lari Bandaren txanda izango
da. Kontzertu hori ere
Milagrosan izango da, eguer -
diko 13:00etan. Txistulari Ban -
da saiatzen da txistuaz gain
beste instrumentu batzuk sar -

tzen eta aurtengoan gitarraren
laguntza izango du. Susana
Elosegi ariko da, Musika
Eskolako irakaslea.

Astigarragan ere bai 
Bihar, Astigarragan ere izan -
go dira Gabonetako kon -
tzertuak. Bertako abes ba -
tzak, Aiztondok, eta Ger ni -
kako Andra Mari abesba -
tzak gabon kanten kontzer -
tua eskainiko dute elizan,
12:30etan. yy

Txistulari Bandaren kontzertua bihar.

v G A B O N E T A K O  K O N T Z E R T U A K



2009-XII-19 larunbata

3

Abenduak 18: Pertsona 
migratzaileen nazioarteko eguna
Atzo izan zen, atzo, munduko
nomaden eguna. Gizakiak berez-
koa du joan etorrian ibiltzea. Leku
zaharrak utzi eta berriak ezagu t-
zea. Lekuak espazio hutsak baina
gehiago dira ordea. Lekuetan bizi
da jendea. Lekuetan elkartzen da
jendartea. Euskaraz badugu hitz
polit bat hori azaltzen duena.
Bizilekua. Bizitza egiten dugun
lekua da, egungoa, oraina ager t-
zen duena. Eta hori da garrantzi t-
suena. Egunero-egunero gure
ingurunea den tokikoak baikara.
Jatorri anitza izanagatik, orain
bertakoak gara denok. Pertsona
bakoitzak historia desberdina
uzten du atzean. Baina denak gara
bat. Momentuko errealitatearen
parte baikara guztiok. Horregatik
egin behar dugu guztion elkarta-
sunaren alde. Biografiak biografia,
aukera paregabea baitugu elkar
ezagutu eta elkarrekin hazteko.

Atzoko egunez, munduko
hainbat txokotan defendatu ziren
errealitate desberdinetako jendea-
ren eskubideak. Kasu ugaritan,
mugak jartzen baitzaizkie iritsi
berriei bertako jendartearen parte
izateko. Horregatik, herritar guz-
tiei dei egin nahi genieke, migra t-
zaileei elkartasuna adieraztera, eta
pertsona hauen eskubideak urrat-
zen direnean hauek salatzera.
Udala ere, bere aldetik, -ostegune-
ko udalbatzan onartu zen adieraz-
penean jaso zenez- ildo horretan
lan egitera, kultur aniztasuna lant-
zera eta elkarbizitza sustatuko
duten ekintzak bultzatzera kon-
prometitzen da.

Maddi Garcia
Inmigrazio Saila

1 Jasota Bezala
6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abi-
zenak, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 6
Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira 6 Kronikak ez
ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

PLENOA izan zen oste -
gunean Udaletxean, eta ber -
tan, besteak beste, on -
dorengoak onartu zituzten:

Gobernu Taldeak ida tzia
aurkeztu zuen hon da kin
kudeaketaren inguruan
galdeketa egiteko, eta Go -
bernu Taldearen eta Ezker
Batuaren botuekin onartu
zen. Bertan jakinarazten
dute, galdeketa egitearen
aldekoak direla, baina atez
atekoa jarri eta herritarrek
ezagutu ondoren. 

Baita ere, Animetu Hai -
darren elkartasun mozioa

onartu zuten guztiek, PPek
eta PSOEk izan ezik. Mo -
zioak dio, besteak beste
Marokoko Gobernua Men -
de baldeko Saharan Giza
eskubideen bortxaketa are -
a gotzen ari dela: «exigitzen
dugu marokoar agintariek
kendutako pasaporte eta
dokumentua berehala
itzultzea».

Horrez gain, onartu zu -
ten, aho batez, Aben duak
18: pertsona migratzaileen
nazio ar teko egunaren ingu -
ruan egindako adiera z -
pena. yy

Udalak onartu ditu, atez
atekoaren galdeketa sistema
jarri ondoren egitea, eta
Aminetu Haidarrekiko
elkartasun mozioa 

v U D A L A

Udalak onartu aurretik, zerrendako izenak publiko egitea egozten zaie.
Inputatuek asteartean deklaratuko dute epailearen aurrean.

TXANTXILLAKO etxebizi -
tza tasatuetan adjudikatu ta -
ko pertsonen zerrenda filtra -
tzea egotzita, bi hernaniarrek
inputatu gisa deklaratuko
dute epailearen aurrean,
astear tean. 

Marian Beitia larran goitia
alka teak sala ke ta jarri zuen,

bere arabera, zerrenda hori
Udalak onartu aurretik,
argitara eman zelako, eta
izenak publiko egitea delitua
izan zitekeela iritzita.
Ondorioz, Epaite gia ren
bidez, ikerketa bat zabaldu
zen. Abokatuak azaldu -
takoa ren arabera, ikerke -

tarekin identifikatu dira
zerrenda «filtratu» zuten bi
IP (ordenagailuen DNIa
litza tekeena), IP horien jabe -
ak izanda, bi hernaniar.

Udaleko foroan
Txantxillan egin diren
etxebizitzetatik 33 etxebizi tza

tasatuak dira eta otsai lean,
adjudikatutako pertso ne kin
ze rrenda osatu zen Uda lean
onartu zedin. Abokatuak
esandakoaren arabera, ze -
rrenda hori Udalak onartu
aurretik, Udaleko fo ro an
argi taratzen hasi zen norbait,
behin eta berriz. yy

Bi hernaniar inputatuta, Txantxillako etxebizitza
tasatuen zerrenda filtratzea egotzita

2009KO Urtekaria herrita -
rren eskura da dagoeneko.
Atzo iluntzean aurkeztu
zuten udaletxean Marian
Beitia larran goitia alkateak
eta  Idurre Lucasek. Sal men -
ta ohiko lekuetan egingo da,
hau da, Elkar, Leokadisti eta
Sebas liburudendetan, eta
prezioa 8 eurokoa da.

Historia, eta lehengo eta
oraingo gertaerak biltzen
dituen urtekaria
Azken urteetako urtekariek
bezala, lehengo eta oraingo
notizi eta erreportajeak

biltzen ditu 2009 Urte -
kariak. Marian Beitialarran -
goi tia alkateak adierazita -
koaren arabera, bertan
jasotzen dira erreportai
historikoak, orain arte ger -
taturikoaz ohartarazten la -
gunduko dutenak, eta
gaurkotasun osoa dutenak.

Guztira 23 artikulu
daude, Hernaniko edo
inguruko egileek eginak,
Alkateak adierazi bezala,
«hernaniarrek eginak, Her -
naniri buruz, eta hernania -
rrentzat» yy

Historia, orain arte
gertatutako berriak
eta gaurkotasuna,
2009ko Urtekarian

v 2 0 0 9  U R T E K A R I A
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Gobara... alaba hitzarekin errima tzen duen
hitz bat baino gehiago da...
Iru di hori etorri zitzaidan, txa pe la
modu xelebre xamarrean jarri behar
izan nuelako, zapiaren gainetik. Aipa -
men txo bat egin nahi izan nien lehengo
emakumeei eta oraingoei. Lehen zapi
gainean eramaten zen xestoa edo erro-
pa, eta orain, bapatean, txapela! Zapia
eta txapelaren arteko paradoja hori
aipatzearren bota nuen. Dena dela,
nahiko kuerda ematen ari da. 

Aurtengo txapelketa, medio guztietan atera
da, inoiz baino oihartzun haundiagoa izan
du txapelketak.
Txapelketa Nagusiak beti izan du
oihartzun haundia. Baina bai,
dimentsioa gero eta haundiagoa da
eta oihartzuna ere bai. ETBn izuga-
rrizko numeroak eman ditu, pentsa
ezinekoak... 400.000 ikusle pasa. Hori
izugarria da. Ondo egindako lan
baten emaitza da. 

Bertsozale Elkartea beti izan da
arrakasta horiek neurtu zalea, eskue-
tatik aldegin ez dezaion. Hala ere,
euskeraz, eta kulturgintzan egiten
den ekitaldi haundiena da, eta dau-
kagun panorama edukita, horrelako-
ak poztutzekoak dira, eta indarra
hartzekoak. 

Finalean ikusten zen emozio kolektibo bat;
jendea zerbaiten gose.
Bai, baina finalero nik sentsazio hori
izaten dut. Zoritxarrez, panorama
sozio-politiko-linguistikoa dena dela-

ko. Eta benetan izaten da, laboratorio,
gune itxi berezi bat bezalakoa. Han
bizi diren emozioak bertsoen edukiaz
aparte, badute konponente sozial bat,
gure egoerak eragindako sentimen-
duak dira. Zerbait baikorra izateak,
zerbait kreatiboa, eta euskerazkoa,
kriston indarra ematen digu, eta
horrelako komunio, emozio konparti-
tu bat sor tzen da. 

Emozio horietan parte haundi bat zuk izan
zenuen. Jende asko identifikatu da
Maialenek esan dituenekin. Ze saiakera
dago horren atzean?
Beste bertsolariekin ere identifikatzen
da jendea, ez nerekin bakarrik.
Bakoitzak dauka bere gertukoena.
Baina orokorrean hitz eginda, nire
ahalegina da, nigandik hitz egitea, eta
horrek bihurtu dezala nik esaten
dudana sinesgarri. Hori da ahalegina.
Eta hor jendea identifikatuko da edo
ez. Ahots bat izan nahi nuke, bere
xumean, beretik hitz egiten duena,
bestelako diskurtso asmorik gabe. Eta
nik uste, konexioa hortik lortzen dela. 

Identifikatu edo ez, sinesgarritasu-
na da hor klabea. Horren bila gabiltza
gu. Ahots propio bat bilatzen dugu,
jende aurrean kontziente izatea zer
esatera goazen. Denok goaz horra, eta
ez dugu guk asmatu.  

Alde horretatik, gustora zaude lortu duzu-
narekin?
Bai; txapelketetan orokorrean, nahiko
gustora. 

MAIALEN LUJANBIO - Euskal Herriko Bertsolari Txapelduna

«Txapelagatik ardura plus bat ez dut sentitzen.
Ardura da, zuregatik jendea plazara joan, eta

zurea emango duzun ziur ez jakitea»

Maialen Lujanbio, Leokako labaderoan.

Bertsoaren oihartzuna lehen ere
Hernanin ez zen harrotza, baina joan den igan-
dekoa, eta handik aurrerakoa, aspaldiko haun-
diena izan da. Igandean, Maialen Lujanbio her-
naniarrak jantzi zuen Euskal Herriko Txapela,
Barakaldoko BEC aretoan, eta 14.500 ikusleren

aurrean. Oihartzuna, dena dela, Euskal Herri
osora zabaldu da, eta hernaniarraren izena,
lehenaz gain, famatu egin da txoko gehienetan.
Txapelaren ajeek zer gogoeta eginarazten diz-
kioten jakin asmoz, Lujanbiorengana jo du
Hernaniko Kronikak.



Eboluzio baten emaitza al da hori?
Nik niregan sentitzen dut, go -
goe ta baten emaitza bezala. Bai -
na oso gauza bitala da hori. Zu
ere 20 urterekin non kokatzen
zaren, edo 33rekin, ez da berdi-
na. Eta 45ekin irudituko zait
orain beste puntu batean nen-
goela. 

Eten ga be ko analisi bat da,
eta analisi horrek eramaten
zaitu pixkanaka gauzak alda t-
zera: doinukera, kantakera, esa-
teko mo dua, gaiei heltzeko
modua... Baina, ez egun batetik
bestera, hori da gogoeta proze-
su baten puntu jakin bat. Ez
gara heldutasunera iritsi, baina
orain, 20 urte ge nituenetik,
beste puntu batean gaude.
Orain propioagoa da egiten
duguna.

Zuen lana, orduan, ez dago 
oraindik bukatua.
Ez, dudarik gabe ez. Bestela
erre tiratu egingo ginateke! Edo -
zein jardun artistikok eboluzio-
natzen du; eta bide txurbat bilatu,
eta jarraitzen dio zu... eta kriston
emaitzak ematen dizkizu! Gero,
neka tzen hasten zara bide horre-
tan, edo agortu egiten da... eta
beste bide baten bila hasten zara. 

Edo zure burua ukatzen...
Artistikoki ukatze hori oso tipi-
koa da. «Ukazioa legetzat har-
tuz beti aurrera joatea» hori da.
Eta beste bide bat bilatzen du -
zu, eta igual jatorrira bueltatzen
za ra, baina buelta oso bat
emanda. 

Mugimendu hori da orduan 
klabeetako bat
Bai, kuestionatzea eta bilatzea.
Eta bilatzen duzu bide bat, ba t-

zuetan emankorra, besteetan
antzua... besteetan, emankorra
agortu egiten da...

Gaiek zenbat baldintzatzen dute
zuen ahalegina?
Gaiak baldintzatzen dute;  du -
darik gabe. Hala ere, gaur egun
txapelketetan-eta gaiak nahiko
zabalak jartzen dira, eta bakoi t-
zak heldu diezaieke nahi duen
lekutik. 

Norma lean, ez bazaituzte
oso espazio txi kian uzten, ma -
niobra tzeko aukerarik ga be,
zuk zure ikuspuntua lan du de -
zakezu gai horri heltzeko. As -
kotan zure ahots hori ez dago
hitz esplizitotan, baizik ikus-
puntuan. Gaiei eskatu behar
zaie margen hori uztea. Gaiei
eskatuko nieke espazioa uztea. 

Aurtengo gaiak gustatu zaizkizu?
Bai, orokorrean bai. Ezta bai da -
tu liteke, drama gehiegi izan
den edo ez; umorea bi de ra tue-
 gia ote dagoen... Bai na oroko-
rrean gaiak onak izan dira.

Amets Arzallus kontrario gogorra
izan zenuen. 
Bai, bai. Nik banekien Ame tsek
ze maila zeukan, eta gainera
grinarekin egongo zela. Egia
esan, kriston poza eman zidan
berarekin buruz burukora
pasatzeak. 

Berezia izan zen; konexioa
izan dugu aurtengo txapelke-
tan. Oso hurbil egon gara, eta
kriston miresmena diogu el ka-
 rri. Amets aritu zen goizean
goizetik ni animatzen. Nik ba -
nekien maila izugarria emango
zuela, eta ez zela kokilduko.
Eta saioa bukatzean, nola nire-

arekin konforme geratu nin t-
zen, egin nezakeena eginda,
pentsatu nuen: «orain Ame tsek
irabazten badu, kriston poza
hartuko dut».

Jenerazio baten txapela izango dela
aipatu duzue.
Gu talde bezala sartu ginen
pla zara, eta guk beti eduki
dugu taldearen kontzientzia
hori. Zergatik? Gu sartu gine-

nean, bertsolari gazte asko ez
zebilen. Gure belaunaldia,
gazte talde bezala sartu zen.
Gazte saioak sortu ziren, eta
gazte asko inguratu zi ren... eta
hor sortu zen mo bida berezi
bat: estetika diferenteko jendea
hasi zen etortzen, mundu erre-
ferentziala aldatu zen, gusto
musikalak, estetikoak. Eta gure
taldeak kontzientzi hori izan
dugu: Unai, Igor, Jon, Irazu...

Eta ia konturatu gabe pasa
gara bertsogintzaren motor iza-
tera. Eta horregatik, talde horri
zegokion erreleboa har tzea. Eta
neurri batean neuri tokatu zait
aurpegia ematea.

Errespontsabilitate haundia 
sentitzen al duzu orain?
Ez hainbesterainokoa, ze gaur
egun, neurri batean, plazen
pisua geure gain dago. 

Hasi ginenean besteen
babesean hasi ginen, eta guk
ahal genuena egiten genuen.
Baina iritsi zen momentu bat,
plazetan Egaña, Lizaso eta abar
ez zeudena, eta konturatzen
ginena, saioa guk atera behar
ge nuela aurrera. Ar du ra, be raz,
lehen ere sentitzen nuen, eta
txapelagatik ardura plus bat ez
dut sentitzen. Ardura da, zure-
gatik jendea plazara joaten
denean, zurea emango duzun
pentsatzea.

Ze harrera izan duzu Hernanin?
Badakit saioa jende askok
ikusi zuela, bai etxean eta bai
tabernetan. Giroa sumatzen
zen, eta esaten zidaten poz
hori bazegoela herrian. Poz -
garria da jende hori guztia
harreran ikustea. yy
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«2001eko txapelketan irudien
mundu horrekin,

sujerentziaren mundu
horrekin nenbilen. Kontaketa
irudien bidez, eta esan baino
sujeritu, eta hor nenbilen.

Aurten berriz ez dut nahi izan
hain poetikoki esan gauzak,
prosaikogo, narratibogo, eta
iritzira gehiago etorrita.

Edertu baino idortu egin nahi
nuen bertsokera».

..

«Ametsekin bertsokeran
nahiko hurbil sentitzen naiz.
Egia da, saioaren bukaerako
lanetan bi estilo ezberdin ikusi
zirela, baina nik sentitzen dut
bertsokeran berez, nahiko

hurbil gaudela».
..

«Prestaketan, igual ari zara
leitzen liburu bat, interesatzen
zaizkizun hitzak lantzen... baina
gero lanketa nagusia, jarrera
da, halako esponja jarrera bat,
alerta etengabeko jarrera

batean. Askotan txikikeriatan
dago magia, igual enkargutara

dijoan pertsona baten
deskripzioan dago klabea». 

..

Txapela jazten duen bigarren
hernaniarra zara. Lehenengo
hark (Txirritak) zer esango ote
luke?
Kristona da zure burua
haren titulo berarekin ikus-
tea. Gus tora adituko nuke
zer esango lukeen. Ezin dut
imaginatu, baino seguru
sorpresa bat emango lida-
keela. 

Bilatu nahi izan dizkizuete 
antzekotasunak, bertsokeraz,
familiaz...
Familiaz, harreman zuzen-
zu zenik ez daukagu. Ber -
tsotan, nahi gabe ere,
Hernaniko bertso eskolako-
ek hortik jan dugu, eta
pixka bat pegatuko zen.
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I URTEBETETZEA

= Teodora Iriberri Biurrarena
ANDREA

(Francisco Galdeanoren alarguna
2008ko abenduaren 14an hil zen, 82 urte zituela, Elizakoak 

eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

-Goian bego-

Seme alabak: Mª Kristina (Jose Manuel Lujanbioren alarguna), Mª Carmen eta Valentin
Horrillo, Jose Ramon eta Garbiñe Elizegi, Mª Jose eta Juan Ramon Zabaleta, Juan
Ramon eta Rakel Fraile, Jose Mª; bilobak: Kistiñe eta Asier, Igor eta Oihane, Arantxa,
Unai, Miren, Irati, Urtzi eta Miriam, Txaber, Jon, Maialen eta Oihane; birlobak: Lur,
Aratz eta Inge; anai-arrebak: Pepita (†), Jose Mª (†), Hipolita, Bautista eta Sebastiana;
ezkon anai-arrebak, ezkon izeba, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek. 

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR,
IGANDEA, goizeko 10:00etan, Ereñotzuko SAN ANTONIO parroki elizan 
egingo Urtebete tzeko mezara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2009ko abenduaren 19an

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

u F U T B O L A  -  J u b e n i l e n  L i g a  n a z i o n a l a

Hernanik Antiguoko izango du aurrez aurre
gaur arratsaldean, Zubipen

Eguraldi txarra dela eta, Gipuzkoako Kirol Federazioak bertan behera
utzi ditu gaurko kirol jardunaldi guztiak (federatuak eta eskolarrak).
Hernaniko futbol talde gehienek Gipuzkoa mailan jokatzen dutenez,
ez dute partidurik izango asteburu honetan. Liga nazionalean joka t-
zen duten jubenilek, ordea, partidua izango dute. Gaur jokatuko dute
Antiguokoren aurka. Zubipen izango da arratsaldeko 18:30etan. yy

u J U D O A  

Hernani Judo Elkarteko erakustaldia 
izango da gaur arratsaldean

Asteburu honetan, judo erakustaldia egitekoa zen Hernaniko judo
elkartea, baina Gipuzkoako Kirol Federazioak kirol ekintzak bertan
behera uztea erabaki duenez, eguraldi txarra dela eta, bertan behera
geratu dira ia denak. Elkartetik jakinarazi dute elkarteko erakustaldia
egingo dutela. Gaur arratsaldean izango da. Lehenengoak 5 eta 6
urtekoak izango dira, 16:00etatik hasita. Ondoren, 7 urtekoek egingo
dute erakustaldia, 17:00etan; eta azkenik, 8 eta 9 urtekoek,
18:00etan. yy

u E R R E M O N T E A  -  J A I A L D I A  G A U R  G A L A R R E T A N

LAU gaztek debutatuko dute gaur
Galarretan, profesional moduan;
tartean, hernaniar bat eta goizuetar
bat dira. Elkarren kontra ariko dira
gaur lau gazteak: Urrutia II-
Barrenetxea IV, Oñatz-Zubiri. Jaial -
diko lehen partidua izango da,
16:00etan, Galarretan.

Bi gipuzkoar eta bi nafar
Gipuzkoarrak dira bi, Endika Ba -
rre netxea (Hernani) eta Oñatz
Gon za lez (An doain); eta nafarrak
beste biak: Aritz Zu biri (Goi zueta)
eta Os kar Urru tia (Saldias). Afi zio -
na tu tan urte batzuk egin dituzte,
eta orain izango dute au kera, urte
hauetan ikasi dutena erakusteko. 

Endika Barrenetxea hernania-
rrak 19 urte ditu, atzelaria da, eta 3
urte daramazki afizionatutan. Ba -
rre  ne txea IV bezala jokatuko du,
familian beste hi ru bai baitira pro-
fesionaletan jokatuak: Jose Ma ri
aita, eta bi lehengusu, Iñaki eta
Aitor.

Aritz Zubiri goizuetarrak 22
urte ditu, atzelaria da, eta 6 urte
daramazki afizionatutan. Jokua
ondo ezagutzen du, eta gaur du ur -
teetan desiratu duen bere aukera.

Profesionaletan hi la bete ba tzu-
 tako kontratua egin die en pre sak,
eta hilean 6 partidu in guru jokatu-
ko dituzte; proba hori gaindituta,
pixkanaka eu ren postua lortu be -
harko dute onenen artean. yy

Barrenetxea eta Zubiri, 
hernaniarra eta goizuetarra, 
debutatzaile gaur, Galarretan
Aurten ere Galarretak 4 gazteri emango die aukera profesionaletan
jokatzeko. Gaur dute aurreneko partidua elkarren kontra, 16:00etan. 

Aritz Zubiri goizuetarra eta Endika Barrenetxea hernaniarra.



7
2009-XII-19 larunbata



Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea. Erredakzioa, argazkiak eta publizitatea: E. Zeberio, K. Garmendia, 
I.Lekuona, E. Agirre, A. Oiartzabal eta H. Zaldua. Egoitza: Larramendi 11. % 943-330899. Faxa: 943-336306.      
Eposta: kronika@kronika.net eta publi@kronika.net Lege gordailua: SS-679/2000. ISSN 1576-8422.
Inprimatzailea: Zeroa Multimedia.

2009ko abenduaren 19a, larunbata::: 3.137 zka. ::: www.kronika.net

v  IRAGARKI  MERKEAK v

& TELEFONOAK l Taxiak: 943 550093 l Udaltzaingoa: 943 248900 lDYA: 943 464622 l Autobusak: Herri
barrukoa: 943 550548 – 625 700769, Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037
l Anbulatorioa: 943 006666 l Jokalari anonimoak: 943 331103 l Alkoholiko anonimoak: 943 331103  
9 FARMAZIAKl Egunez: Gomez Kale Nagusia 14 -    943 554892 l Gauez: Castilla Urbieta 7 - 943 552941

GAUR

EG
UR

AL
DI
A BIHAR Goizaldean hotz haundia egingo

du. Elurra 200 m-ra botako du.
Arratsaldean, ostarteak za baldu
eta hego-haizea ibiliko de nez
termometroak igo egingo dira. (e

us
ka
lm
et
)Hotz haundiago egingo du. Elu -

rra 100-200 metrora egingo du.
Arratsaldean, garbitzen joan  go
da, eta tenperatura as ko jaitsiko
da. Izotza botako du. 

Euskal gazteriari
mugagabeko babesa

Kronikara bidalitako idatzian, babesa ematen diete
«Euskal Herriaren itxaropena deuseztatu nahi
dutenen aldetik, injustizia jasaten dutenei».

v D I A S P O R A K O  G A Z T E  A R G E N T I N A R R A K

   

Hernanin duplex berria salgai, estreinatzeko. Kale Nagusian
(sarrera Tilosetatik), 130m2, 3 logela eta 2 komun. 462.000€
(76,8m).     Deitu: 656 316 031.

Emakume euskaldun bat behar da adineko pertsona bat zaint-
zeko. Kotxeduna. Deitu: 656 411 932.

Pertsona bat behar dugu etxeko eta sukaldeko lanetarako.
Goizeko 8:30etatik eguerdiko 13:30etara. Deitu: 685 725 816

Alokatzeko edo erosteko etxe txiki baten bila nabil, Hernanin
edo inguruetan (berritua edo ez). 
Deitu: 943 33 11 83 - 656 721 492

Etxe bila nabil, 2-3 gela dituena. Lehenbailehen sartzeko.
Pertsona arduratsua naiz. Deitu: 638 349 760

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea,

pintura, berogailuak, antenak ere bai... Seriotasuna.
Deitu: 616 886 660.

Yolanda estetika zentrua. Fotodepilazio berria, gabonetako
eskaintza: %20 aren deskontua 1. sesioan,
“Fotorejuvenecimiento”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kon-
trolatzen dugu. Plataforma bibratzailea. Atzieta 2, behea. 
Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, masajea, akupuntura, diafreotera-
pia, kiropraxia, erreflejo ajustea eta bertebrala, kromoterapia, drai-
naje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste
neurologiko eta bertebrala, reflexologia, auriculoterapia,...:   
943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

DIASPORAKO Gazte Argen tina -
rrek, tartean,  Hernaniko  oinordeko-
ak, idatzi bat bidali dute Kronikara,
«Proiektu guz tiak, eskubide guzti -
ak» lemarekin bat eginez, euskal
gaz teriari mu gagabeko babesa eman
nahian. Ehunka kilometrotara egon
arren, euskaldunen eskubideen alde
borrokan jarraitzen dutela azaldu
du te. Horrez gain, guztia kriminali-

zatzea euskal gatazkaren irtenbidean
atzera pausoa besterik ez dela diote
eta euskaldun guztiei dei egin diete:
«Elkarrekin, zutik eta tinko, egon
behar dugu erasoaldi berri honi
aurre egiteko; kontuan izan, gure
sostengu, konpromiso, ilusio eta us te
osoa duzuela, Euskal He rria aske,
independiente, eta burujabea eraiki t-
zeko». yy


