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HERNANI  MUSIKA

Maria Berasarte abeslariak Lu-
rra eta Bidea proiektua aurkeztu-
ko du bihar, 20:00etatik aurrera, 
Atsegindegin. Bertan bere lurra-
ri eta jatorriari oda forma ema-
ten dion istorioa irudikatzen du. 
«Estreinaldi mundiala» dio Be-
rasarte berak eta bertan iberiar 
musikatik abiatuta baina beti 
euskal sustraiak zainduz bere 
karrera garatu duen emakume 
baten kezka agertzen da. «Hau 
joan-etorriko bidaia bat da».

Bere ibilbidean, klasikotik 
abiatuta, fadora eta flamenko-
ra iritsi zen, musika zeltara eta 
sefardira, eta beste genero ba-
tzuetako ezagutzak lortu zituen 
bere jatorria galdu gabe. Besteak 
beste, Jordi Savall, Ara Malikian, 
Paco de Lucia eta Carlos Do Car-
mo bezalako artistekin elkar-
lanean aritzea lortu zuen, eta 
nazioarteko hainbat gune eta 
jaialditan aritu zen, hala nola 
Sibiuko Nazioarteko Jaialdian 
(Hong Kong Arts Festival) edo 
Bruselako Palais de Beaux-Ar-
tsen.

Lurra eta Bidea, Berasarte-
ren proiekturik pertsonalena 
eta originalena da. Bertan, bere 
euskal sustraiak erakutsiko 
ditu, beste musika estilo ba-
tzuetan ze har egindako bidaia, 
lehen aldiz euskal musika eta 
poetikara itzuli izana nabar-
menduko den, «lehenengo aldia 
da nire herriari lan bat eskain-
tzen diodana».

Ideia, euskal sustraiei dago-
kienez lehen aldiz, lan berri eta 
pertsonal bat egiteko boronda-
tetik sortu zen. Bere jatorriaren 
iruditeriarekin, bere nazioarte-
ko ibilbidearekin eta abeslaria-
ren eta euskal kulturaren senti-
menduekin bat egiteko musika 

berriak ekartzeko borondatea.
Jarraipena izan eta mugak 

gainditu nahi dituen proiek-
tua da. Euskal izaera musika-
la ezagutzera emateko modu 
bat, hain dokumentatua ez den 
ikuspegi batetik. Gutxi dira ho-
nelako proiektuak zuzentzen 
dituzten emakumeen ahotsen 
erreferentziak, gure mugetatik 
kanpo beren burua gehiago eza-
gutarazteko gaitasunarekin. 

«Hiru zatitan banatuta dagoen 
ikuskizuna da»
Hiru zatitan dago banatua ema-
naldia. Lehenengoan «jatorria 
edo ahotsaren jatorriaren ima-
ginarioa, sentsazioak... agertzea 
David Azurza abeslariarekin 
ba te ra egiten dut. Bera da nire 
gon bidatua. Gero bigarren par-
te bat dago bilatzearen bidaia 
izango litzatekeena, zer egin 
dudan Portugalen eta ibilbidea 
agertzen duena. Eta gero nire 
lurreko musikara iristen gara, 
musika tradizionala edo herri-
koiera hurbiltzen gara modu es-
perimental batean etorkizunera 
begira jarriz. Nahiz esperimen-
tala izan oso koherentea da». 
azpimarratzen du Berasartek. 

Abeslari donostiarrak bere 
erre pertorioan euskal kantua 
sar  tzen du beti eta aukera pa-
regabea izango litzateke ikus-
kizun inspiratzaile eta pare-
gabea garatzeko, artistaren 
ezau garriengatik. Maria Bera-
sartek Joseba Irazoki, gitarra, 
Igor Telletxea, perkusioa eta 
David Azurza izango ditu lagun. 
«Ez da aurretik egin dudan pro-
posamen bat, baina noski jen-
deak niri entzungo dit, ez zaio 
arrotza egingo. Gitarra klasikoa 
egon beharrean Berako musika-
rien elektronikoa agertuko da, 
efektuak egongo dira. Ez nuen 

geratu nahi abestu eta txaloak 
jasotzearekin. Haratago joan 
nahi dut Lurra eta Bidearekin. 
Jatorrira, sustraietarako buelta 
izatea nahi dut, garai batetik, 
bidea eginez etorkizunera iritsi 
nahian. Modu elegantean ariko 
gara, baina ausardiaz».

«Euskeraz asko abestuko dut, 
beste hizkuntzetan ere bai»
Lau edo bost abesti euskeraz 
abesten ditu. «Lehenengo par-
tean ez dira abestiak, inprobisa-
zio asko egongo da eta ahotsa-
ren iturriaren bilaketa izango 
da, gure ADNa aurkitzea hel-
buru, nondik datorren ahotsa», 
aurreratzen du abeslariak. 

Eta zer horrela? Zerbait 
aportatu nahi duelako. «David 
Azurza abeslari haundiarekin 
egingo dut hori. Beraz, euskeraz 
abestuko du, gazteleraz ere bai 
bi abesti eta portugesez ere bai».

Berasartek beste emanal-
diaren ezaugarri batzuk ere 
ezagutarazten ditu. «Kontzertu 
oso berezia izango da eta pena 
da zortzietan izatea. Berez pres-
tatuta dago gauerako, sentsa-
zioak eragiteko eta sortzeko, 70 
minutuko ikuskizuna prestatu 
dugu. Orain jendearen erantzu-
naren zain gaude. Estreinaldia 
da eta erantzun ona izatea es-
pero dugu. Seguru horrela izan-
go dela». Bere ustez entseguekin 
urduritasunak sortzen dira eta 
aurreneko emanaldia izateak 
eragiten du horretan. 

«Hernanin eskaini ditut  
kontzertuak eta Udalaren 
laguntza ekonomikoa eskertu 
nahi dut»
Apirilaren 13an estreinatu behar 
zuen Lurra eta Bidea Hernanin 
baina dena bertan behera geratu 
zen pandemiaren eraginez. «Do-
nostian egin dut konfinamen-
dua. Ez da erraza izan etxean 
sartuta egotea, amets gaizto bat, 
oraindik ere horrela gabiltza. Ez 
dut ezer sortu, gorputza geldirik 

geratu zen. Erreflexiorako balio
izan dit, bizitzaren ikuspuntu-
rako, entzuteko... hori izan da 
gauzarik positiboena». 

Hernanirekin ez du lotura 
berezirik. «Bizilagun onak iza-
tea soilik» nahiz eta aurretik 
eman dituen kontzertuak. «Su-
bita lanarekin Hernanin izan 
nintzen» eta Hernaniko Udala-
ri eskerrak eman nahi dizkio. 
«Apirileko kontzertua bertan 
behera geratu zen, baina artis-
tei ordaintzeko konpromezua 
hartu zuen. Geldialdian lagun-
tza ekonomikoa behar genuela 
ulertzen zuen eta nik dakida-
la hori egin duen Udal bakarra 

izan da Munduan. Ikaragarria 
da eta asko eskertzen da». 

Azkenik Udalak gogoratzen 
du ekitaldia doakoa dela, bai-
na aldez aurretik gonbidapena 
eskuratu behar da Biteri kultur 
etxean. (09:00-14:00)

Emanaldi guztiak aulkietan 
eserita izango dira eta eserle-
kuen artean distantzia gordeko 
da. Sarrera eta irteeran maska-
ra jarri behar da, bai eta gel de-
sinfektatzailea eman ere.

Gonbidapenak Biterin gaur 
eskatu behar dira eta egunean 
bertan gonbidapenak ez ditue-
na joan daiteke Atsegindegira 
tokia bete arte.  

Maria Berasarte abeslariak bihar bere azken lana, 
'Lurra eta Bidea', Atsegindegin estreinatuko du
Uda programaren barruan kantari donostiar 
arrakastatsuak lehendabiziko aldiz «euskal 
sustraietara» egingo du bidaia, 20:00etan.

Maria Berasarte abeslari donostiarra.
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IRAGARKI MERKEAK

58 urteko emakume bat eskaintzen da gauetan gaixoak zaintzeko, bai beraien etxeetan baita 
ospitalean ere. Eskarmentuarekin. Deitu.: 644 269 848

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

  TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) 948 514037-948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230-699 487 587 (Astigarraga)  DYA: 943 464622 
AUTOBUSAK:  Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708  Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:  Castilla Urbieta, 7 (Hernani)  943 552941    Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARHego-haizea ibiliko da eta tenperatura oso altua izango da. Arratsal-
dean haizeak iparraldera egingo du. Bero-hodeiak ugarituko dira eta 
zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Min.22º / Max.31º

Tenperatura maximoak nabarmen jaitsiko dira eta zerua tarteka 
hodeitsu egongo da, bero-hodeiekin. Goizaldean eta arratsalde-gau 
partean trumoi-ekaitza izan daiteke. Min.19º / Max.26º
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XX. URTEURRENA
 Ekain Ruiz Ibarguren

ETXEKOAK ETA LAGUNAK

Hernanin, 2020ko abuztuaren 7an

Ahazten dugun hura 
hiltzen delako soilik, 

maite zaitugulako 
oroitzen zaitugu bizirik.

NATALIA UGALDE AGIRRESAROBE
(Zinegotzi ohia)

 

Hernanin, 2020ko abuztuaren 7an

Antzerkia, musika, poesia eta bertsoa fusionatu zituzten, beste disziplina askoren artean. 

Poesia, bertsoa eta antzerkia, 'Erik eta Win' bertso-antzerkian

HERNANI  UDA HERNANIN 

Joan den asteburuan, 'Erik eta 
Win' bertso-antzerkia eskaini 
zuten Unai Muñoa eta Ander 

Lizarralde bertsolariek eta Ima-
nol Kamio pianoak. Aitor Atxa-
ga gitarra eta eskusoinua ez 
zen oholtza gainera igo, oraingo 
honetan. Hala ere, saio arrakas-

tatsua izan zen, jende ugari ger-
turatu zelako bertara. Poesia, 
musika, bertsoa eta antzerkiaz 
gozatzeko aukera izan zuten 
bertaratu ziren guztiek. 

HERNANI  ZINEA

Hiru pelikula proiektatuko dira 
guztira Udako Zinemaldian 
aurten. Gaur da azken saioa eta 
finlandiarren txanda da. Ko-
vasikajuttu (Punk Sindromea) 
filmak emango dio amaiera 
aurtengo egitarauari. Lurralde 
ezberdinetako pro iekzioak izan 

dira pelikulak. Gaurkoak 85 mi-
nutuko i raupena izango du eta 
aurreko ak bezala, 22:00etan ha-
siko da. Gaztelerazko azpititula-
rrak i zan go ditu, aurreko hiru 
proiekzioek izan duten modura.

Justizia sozialari, gogoeta
Filmaren protagonista punk 
talde bat da, ezgaitasun sikikoa 

duten lau finlandiarrez osatua.  
Borroka eta oihuka egiten dute, 
kafea edaten dute, protesta egi-
ten dute eta kontzertuen ostean 
osasun zentrora itzultzen dira. 
Ez dira bipolarrak edo eskizo-
frenikoak: ezgaitasun psikiko 
la tzak dituzten pazienteak dira 
eta, zailtasunak izanda ere, e u-
ren desioak, amodioak, gogo-
ak... adierazi nahi dituzte. 

Irudi gordinak agertu arren, 
anomalitateari bihotzez eginda-
ko omenaldi bat da Kovasikajut-
tu.  

Udako Zinemaldiko azken saioa gaur 
izango da, pelikula finlandiarrarekin
Zinemaldiari amaiera emateko, gaztelerazko 
azpititularrekin, finlandiar jatorriko pelikula 
proiektatuko da gaur Atsegindegin, 22:00etan.

DONOSTIA  ASTE NAGUSIA

Pandemia hasi zenetik herri eta 
hirietako festa guztiekin ger-
tatu den moduan, Donostiako 
Aste Nagusia ez da ohikoan be-
zala ospatuko aurten. Hala ere, 
Donostiako Piratek plan «alter-
natiboa» prestatu dute: Pirata 
Setioa. Datorren astelehenean 
izango da, Trinitate plazan. Ber-
tan egitea erabaki dute, piraten 
mugimendua plaza horretan 
hasi zelako. Izan ere,  han jarri 
zen lehen aldiz La Flamenka 
karpa, 2004 urtean. Aurtengo 
Matti hiriko tabernariak iza-

tea erabaki dute Piratek, hauen 
egoera bereziki zaila izaten ari 
delako pandemia garaian.

Egun osoko egitaraua pres-
tatu dute piratek. Beraien asmoa 
ez da festa jendetsua egitea, bai-
na giroa alaitu eta «kaleak har-
tu» nahi izan dituzte, aurreko 
festetan egin duten moduan. 
Adierazi dute, beharrezko segur-
tasun neurriak hartuko dituzte-
la eta arduraz jokatzeko eskatu 
diete gerturatuko diren guztiei. 

Adin guztientzat, ondo 
pasatzeko aukera
Eguerdian hasiko da piratek 

prestatutako plangintza alterna-
tiboa. Haurrentzako ikuskizun 
batekin emango diote hasiera 
Pirata Setioari, 12:00etan. Baz-
kal ostean, 16:30etan, musika 
emanaldi bat egingo dute, eta, 
19:00etan, bertso musikatuak. 
Bukatzeko, Izan Pirata doku-
mentala jarriko dute, 22:0etan. 

Bestalde, Donostiako Uda-
lak piratei oztopak jarri dizkiela 
adierazi dute eta festak bertan 
behera uztea erabaki zuten,  pi-
ratei iritzirik galdetu ez zietela 
salatu dute. Gainera, esan dute 
oztopoak jarri dizkiela proposa-
men edo ideia berriak aurrera 
eraman nahi izan dituztenean. 
Horregatik, piratek larunbateko 
jai herrikoien aldeko manifes-
taziora deitu dituzte herrita-
rrak.   

Donostiako Piratek Pirata Setioa 
antolatu dute, festen alternatiba gisa
Aste Nagusia ohiko moduan ospatuko ez denez, 
egun osoko egitaraua prestatu dute Donostiako 
Piratek astelehenerako, Trinitate plazan. 

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

NATALIA UGALDE AGIRRESAROBE

ZURE ILOBAK: MIRARI, ARANTXA, 
FELIPE, ZIKUÑAGA, ENEKO, IRATXE, 

IÑAKI, LURDES ETA JON
Hernanin, 2020ko abuztuaren 7an

Zure oroimena beti izango da gure bihotzetan

NATALIA UGALDE AGIRRESAROBE
Herenegun hil zen, 79 urte zituela

- Goian bego - 

Bere ahizpa: Pilar eta Javier Sagastagoitia (†); bere anaiak: Patxi 
(†) eta Manoli Beroitz, Joakin eta Karmen Etxezarreta, Iñaki eta 
Kontxi Rekondo; bere ilobak: Mirari, Arantxa, Felipe, Zikuñaga, 
Eneko, Iratxe, Iñaki, Lurdes, Jon; eta gainontzeko senideak.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren 
etor zaiteztela GAUR, OSTIRALA, arratsaldeko ZAZPIETAN, 
Hernaniko SAN JOAN BATAIATZAILEAREN parroki elizan egingo den hiletara.  
Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2020ko abuztuaren 7an

OHARRA: Gorputza Hernaniko ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN egongo da 
eguerdiko 12:00ak arte.

NATALIA UGALDE AGIRRESAROBE
Herenegun hil zen, 79 urte zituela

- Goian bego - 

Hernanin, 2020ko abuztuaren 7an

Gutako bat joan da.
Emakume bizia, borrokalaria 

eta energiaz beterikoa. 
Indartsuagoak izaten 

erakutsi zigun. 
Ez zaitugu inoiz ahaztuko
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