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Luis Iriondo: “Companyse-
rako proba egitera joan
nintzen Bartzelonara eta
nik ezin barreari eutsi!”.

Aizpurutxo: Udalak
240.000 euro inbertituko
ditu irisgarritasuna 
hobetzeko.

Antonio Oteiza Fundazioa
abian da, artistaren 
ondarea berreskuratu eta
balioan jartzeko asmoz.
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UDALA
Kexak eta iradokizunak 902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza 943 85 71 75
Alkatetza 943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO
Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen 943 85 11 00
Ipar Urak 943 85 07 59
Postetxea 943 85 33 93
Azkoitia Lantzen 943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

GIZARTE ONGIZATEA
Gizarte ongizate saila 943 85 71 74
Eguneko zentroa 943 85 13 23
Jubilatuen etxea 943 85 21 68
San Jose egoitza 943 85 13 23

KIROLAK
Zubi Aurre Kiroldegia 943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua 943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa 669 62 18 02
Txiki Golfa 943 85 10 06

HEZKUNTZA
Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Urola Ikastola BHI / 
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74 / 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA, HEZKUNTZA, EUSKARA ETA KIROLAK
Aizkibel Liburutegia 943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea 943 85 71 70
Torre Zuri (Erakusketa aretoa) 943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa 943 02 60 27
KZ Gunea 943 85 01 46
San Martin Ondaregunea 943 85 71 70
Abarketatxo Ludoteka 943 08 38 00

OSASUNA
Osasun etxea 943 85 00 20

943 85 00 70
Osasun etxea

(Aurretik txanda hartzeko) 943 85 20 08
Gurutze Gorria 943 85 32 97
DYA 943 46 46 22
SOS-DEIAK 112

HONDAKINAK
Garbigunea 696 676 456
Mankomunitatea 943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72

5ean:
Baztartxo antzokian 
gaueko 22:00etan II. EUS-
KAL MUSIKA ZIKLOA. 

- Herriko Enparantzan
23:30etan Rock kontzer-
tuak. INOREN ERO NI eta
MONDOCANE

6an:
Azkoitiko kaleetan zehar
goizeko 11:30ean hasita,
Azkoitiko IX. Duatloia, Az-
koitiko Triatloi taldeak an-
tolatuta.

- Anaitasuna Mendi 
Bazkunak antolaturik,
umeentzako ibilaldia: ES-
KORIATZA.

11n:
Baztartxo antzokian,
22:00etan Zine Foruma.  

12an:
Baztartxo antzokian,
Maxixatzen elkarteak
antolaturik, gaueko
10:00etan, “Gu ta guta-
rrak”.

19an:
Baztartxo antzokian gaueko
22:00etan II. EUSKAL MU-
SIKA ZIKLOA.

25ean:
Baztartxo antzokian 22:00etan
Zine Foruma. 

26an:
Baztartxo antzokian 22:00etan
Maria Ferrararen
Antzerki/Dantza ikuskizuna.

27an:
Anaitasuna Mendi 
Bazkunak antolaturik, helduen-
tzako ibilaldia: Bizkaiko LE-
KANDAra.

TORRE-ZURI 
ERAKUSTOKIA:

6ra arte:
Jesús de la Quintana-
ren argazki erakusketa.

11tik 20ra:
JTM Hirugarren Mun-
duko Gazteak.

25, 26 eta 27:
Xabier Munibe Ikasto-
lako argazki lehiaketa.

Azkoitiko enpresak Bilboko Makina
Erramintaren Azokan

2008ko APIRILA

iTe le fono in teresgar r iak

2008ko apir i la   03

AZKOITIA
U d a l a

(                )

3
3
1
6
-0

0
8

Pa
pe

r 
bi

rz
ik

la
tu

an
 e

gi
na

D
.L

. 
S

S
-3

6
3

-2
0

0
8



Aurkibidea

En enero de 2005 el Ayuntamiento de
Azkoitia me proponía hacer una Fun-
dación a mi nombre. La posible razón
estaba en la serie de esculturas que ha-
bía realizado en la fundición Galda
Beitia. Por mi parte acepté el proyecto
pensando que el arte es un buen vehí-
culo para otras posibles realizaciones. 

Desde el arte, que es comunicación, se
podía poner la mirada y el recuerdo
hacia todos aquellos vascos que hicie-
ron de sus vidas una aventura, investi-
gación, novedad, ejemplares para el es-
tímulo de nuestro pre-
sente. 

De manera especial los
que hicieron historia en
Sudamérica, por ejem-
plo, Vicenta Juaristi
Eguino, primera figura en
la independencia de Bo-
livia, y Valentín Uriarte,
que en 1929 planificó
Pucallpa en la selva pe-

ruana y que próximamente será la gran
ciudad de la Amazonía, y ellos precisa-
mente de Azkoitia, de aquí y a la vez
tan desconocidos.

La investigación, tan presente y nece-
saria en nuestra industria pienso que
también pudiera tener alguna atención
para con los pueblos más marginados de
aquella América. 

Con estos horizontes imaginamos la
posibilidad de esta Fundación, un pro-
yecto desde el arte, desde la memoria

hacia tantos vascos que
en sus días hicieron his-
toria y que la inventiva
y la economía que hoy
vive Azkoitia, tuviera
una cercanía hacia el
que vive y muere en el
olvido. 

Esta es la razón de la
Fundación, plural, abier-
ta al futuro. 

Azkoit iko
istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da
eta bere liburuetan dioen moduan,
bere altxorrik ederrenaren berri ema-
ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

UNA FUNDACIÓN
A MI NOMBRE

EN AZKOITIA

Antonio Oteiza
Artista eta idazlea

EditorialaPako-Pako
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Elkarrizketa 
• Luis Iriondo 4-7

Lanak
• Aizpurutxo:
Auzotarrei eguneroko bizitza erraztuz 8-9

• Trafikoko seinaleak, informatzaileak
eta lurrekoak berrituko dira 9

Industria, Makina Erramintaren Azoka
• Empresas azkoitiarras lucen su competitividad

en el escaparate internacional de la Bienal 10-13

Pilotaren, Artearen eta Kulturaren Txokoa
• Antonio Oteiza Fundazioak ekin dio
bere ibilbideari 14-15

Azkoitiko kontuak laburrean

Ba al dakizu noizkoa den 
Parrokiako Cavaille-Coll organoa?
1898ko otsailaren 10ean estreinatu zen organoa,

herriko agintarien eta Gipuzkoako musikari ospe-

tsuenen aurrean. Donostiako Santa Maria Basilikako

organojolea zen Jose Antonio Santestebanek eta

Tombelleko Baroiak eskaini zuten inaugurazio kon-

tzertua.

Garai hartan 60.000 pezeta ordaindu ziren organoa-

rengatik. Mendeurrena ospatzeko bi disko atera zi-

ren, organoetan munduko garrantzitsuenetakoa den

Dusseldorfeko Mottete etxearen eskutik.

Arteak, bere garaian historia
egin zuten euskaldunen 

oroitzapenak eta Azkoitiak bizi
duen asmakuntzak eta 

ekonomiak hurbiltasun bat
izan dezatela ahaztuta bizi eta
hiltzen den harekiko. Jomuga

horiekin imajinatzen dut 
Fundazioa.

Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontzejupetik
udal aldizkaria hilero euren etxeetan jaso nahi

badute edo, Azkoitian bizi arren, norbaiti ez bazaio
iristen, jar dadila harremanetan Udaleko Kultura

Sailarekin: 

Telefonoa: 943 85 71 70
Helbide elektronikoa: kultu@azkoitia.net

Azkoitiar guztien esku dago

@



egin. Beti gustura aritu izan naiz-
eta. 
Gero Azkoitiko akademian ira-
kasle…
Bai, Academia Urrategi zuen ize-
na. Udalak eskatu zigun ez zego-
ela gau eskolara joateko aukera-
rik eta ea hasiko ote ginen. Lo-
kal bat utzi zigun eta lagun bat
eta biok urteetan ibili ginen.
Nik 11 urte igaro nituen frantze-
sa, kontabilitatea, merkataritza,
e.a. irakasten. Jende asko pasa
zen handik. 
Zerbaitek defini baizaitzake, au-
todidakta hitza da. Sei hizkun-
tzatan irakurtzeko eta soinu
bandak konposatzeko gai zara
eta inoren beharrik ez duzu
izan. Nola demontre egiten da
hori?
Nik neuk etxean ikasi nuen. Li-
buruekiko afizio zoro bat izan
dut beti. Frantzesa, esaterako,
gogoan dut bi hilabetez joan
nintzela emakume batengana
ikastera. Lehenengoz joan nin-
tzenean, gauean etxera bueltatu
eta Hemingwayren “Por quién
doblan las campanas” nobela
irakurtzen hasi nintzen frantze-
sez. Ez nuen tutik ulertzen bai-
na 500 orrialdeak irakurri ni-
tuen. 
Gogoan duzu noiz erosi zenuen
lehenengo pianoa?
30en bat urterekin edo. Biga-
rren eskuko bat zen. Umetan
gure etxean ez zen pianorik eta
ahaide batzuen etxera joaten
nintzen. Behin neska-mutil ko-
adrila batekin merienda egin
eta hara joan nintzen. Nik pia-
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“Karlos Garaikoetxea 
gure Kennedy partikularra zen”

Tarteka Madrilera joan-etorri bat egitea gustatzen zaion arren, 
Azkoitian ez bada bizi, ez dela bizi iruditzen omen zaio. Ez dauka 
inora joan beharrik, bera dagoen ingurumarian ez baitago aspertzeko 
betarik. Kontzejupetik bere etxean sartu da eraman duen bizitzari
gainbegirada bat botatzeko. Argazkiak erakusteko eskatu orduko,
hala dio: “Nolakoak? Norekin? Txillidarekin, Sara Montielekin, 

Garaikoetxearekin…?”. Bere bizitzako argazki-albuma berak
duen izaera polifazetikoaren isla baino ez da. Besteak

beste, bi lehendakariren aholkulari izatea,  kamera
aurrean Lluis Companysen larruazalean sartzea,

ETB martxan jartzea edota munduko bost
kontinenteetara bidaiak antolatzea

egokitu zaio. Norbaitek eman
dezake gehiago?

Luis Iriondo 

Denetarik egin duzu bizitza
honetan. Zure egunek ere 24
ordu izango dituzte, ba?
Ordu asko? Urte asko! Eta gel-

dirik inoiz ez! Amorrualdi ba-
tzuk pasa ditut baina aspertu ez

naiz sekula egin. Hainbeste gauza
dago egiteko, nola aspertu? Orain

lasai bizi naiz, estuasun handirik gabe.
Baina, noski, hori eginda gero izaten da. 

Halere, eguneroko ogia irabaztera lanera
joatea zer den azkar ikasi zenuen. Entzuna

dut Banco Vizcayan hasi zinela 13 urtere-
kin…

Bai. Artean praka motzekin joaten
nintzen. Bizitzako zazpi urte zoritxa-

rrekoenak izan ziren haiek! Inork
ordaintzeko konturik ez. Baina

lanean ikasi nuen. Bakarrik
uzten ninduten eta deneta-

rik egiten nuen. Urte la-
rriak ziren. Handik au-

rrera pentsatu izan
dut ez dudala lanik

“Companyserako proba egitera
joan nintzen Bartzelonara

eta nik ezin barreari eutsi!”

Badirudi kasualitatez izan dela aktore Luis
Iriondo. “Beste guztiaren osagarri gisa”, dio.
Baina ibilbide emaritsua utzi du atzean. 

Lluis Companysen antzik izan ez bazenu, agian ez
zinen inoiz aktore lanetan hasiko. Kastinik batere
gabe. Baina Telesforo Monzonekin zorretan zaudela
uste dut.
Nik Telesforo Monzon ezagutzen nuen, nire izeba ba-
tek bere anaia Isidroren etxean lan egiten zuelako. Be-
hin Donibane-Lohizunera joan ginen filma zela-eta.
Ives Montandek egin behar zuela papera baina Com-
panysen antzik ez zuela eta hara hor non botatzen
duen haren antzik handiena nik neuk nuela. Hala
Bartzelonara joan nintzen proba bat egitera eta nik
ezin barreari eutsi! Uste nuen etxera bidaliko nindute-
la, baina bai zera! Kamerari lotsagabeki begiratzen
niola eta zinean begiradak ez duela engainatzen esan
zidaten. Ni nintzela hautatua. Eta gero 14 pelikula
egin nituen. 
Eta gainera Bangaloreko jaialdian aktore onenaren
saria jaso zenuen Josep Maria Forn zuzendariaren
“Companys, procés a Catalunya” izeneko film 
hartan eginiko lanagatik.
Pentsa zein erraza izan behar duen aktore izatea, lehe-
nengo filmarekin saria irabazteko. Burdeosen ere saritu
ninduten eta ni Cannesen nengoenez, Antonio Fe-
rrandisek jaso zuen golardoa eta ez zidan sekula eman. 
Bizitzan ateak ixten ez dituzten horietakoa zara. 
Kasualitatez hasi eta zineman ere ondo joan…
Kuriositatez hasi nintzen. Ni oso ondo bizi nintzen eta
zine munduan jendea eguneroko ogia jateko ere larri
ibiltzen zela ikusten nuen. Pelikula askotarako deitu
izan didate eta askotan ezezkoa eman izan dut. Ventu-
ra Ponsek “El vicario de Olot” filmerako deitu zidan
eta nik ezetz. Ni igandetan mezetara joaten direneta-

noa jo eta haiek dantza egin.
Han bukatu ziren nire prakti-
kak! Ez zidaten gehiago utzi. 
Soldaduska ostean, Forjasen
hasi zinen Euskadiko Kutxatik
deitu zizutenen arte, ezta ala?
Bai, 16-17 urte eman nituen
Forjasen. Gainontzeko guztia
osagarria da. Ni goizero zortzieta-
rako lanera joaten nintzen. Eta
halako batean Euskadiko Kutxan
sartu nintzen marketingeko zu-
zendari gisa.
Munduko bost kontinenteak
ezagutzeko aukera eman zizun
lan hark. Hamaika pasadizo
izango duzu…
Bidaiak ere antolatzen genituen.
Hasieran sari gisa banatzen geni-
tuen bidaiak eta gero jendea es-
katzen hasi zelako. Denborarekin
Eroski Bidaiak sortu da. Azafata,
mediku eta guzti joaten ginen.
Igoal 200 lagun. Nire lana bidaia
antolatzea eta koordinatzea iza-
ten zen, baina horretarako aurre-
tik bakarrik joaten nintzen hote-
lak, jatekoa, ibilbideak, e.a. ikus-
tera. Eta ez dakit nor banintz be-
zala tratatzen ninduten. Mundu-
ko hotelik luxuzkoenetako suite-
ak ezagutu nituen. Indian gela
batean kolunpioak eta guzti zeu-
den eta zaintzaile bat atean. 
Uste dut bidaia handiena Medi-
terraniora egin genuela. 350 la-
gun. Toki guztietan geratzen gi-
nen. Ez dakit nola ateratzen zi-
ren ondo! Gogoan dut, beste ba-
tean, Israelen frontetik hiru kilo-
metrora kibutz batean pasa ge-
nuen beldurra. Hango iskanbila!
Ez zegoen aspertzeko betarik. 

Iriondo, Jose Antonio Ardanza eta Manuel Campo Vidalekin.

Iriondo Garaikoetxearekin Companys filmaren estreinaldian.



Filmografía
El valle del Urola (1972).
Guión y música.
Otamotsak (1973).
Guión, música y voz.
Elgoibar, industria y tradición (1973).
Guión.
Las calidades de la vida (1974) de
Enrique Torán. Música. 
Ikuska 3 (1979).
Interpretación y producción.
El referéndum (1979).
Producción y música.
Herrigintza (1979) de Antxon Ezeiza.
Producción, guión y música.
Companys, procés a Catalunya (1979)
de Josep María Forn.
Interpretación.
Serie Ikuska (1979-1984).
Coordinación.
Rutas de Euskadi (1981). 
La campanada (1980) de Jaime Camino. 
El pico (1983) de Eloy de la Iglesia.
Interpretación y música.
El Pico II (1984). Música.
El vicario de Olot (1984) 
de Ventura Pons. 
Otra vuelta de tuerca (1985) de Eloy de
la Iglesia. Interpretación y música.
La monja alférez-Moja alfereza (1986)
de Javier Aguirre. Interpretación.
Oraingoz izen gabe (1986) de José Julián
Bakedano.
Barcelona (1986) de Ferrán Llagostera.
Interpretación. 
Por la borda/Kareletik (1987) de Anjel
Lertxundi. Interpretación.
Edición especial (1988) 
de Enrique Urbizu. 
Vivir en Euskadi (1988) 
de Ferrán Llagostera. 
Elkarrekin (1988) de Ferrán Llagostera.
Producción, música, guión y voz. 
Dos en raya (1988) de Peio Varela.
Interpretación. 
Gran Sol (1988) de Ferrán Llagostera.
Interpretación y música. 
Terranova (1991) de Ferrán Llagostera.
Interpretación y música.
Boinas (1992) de Rafael Alvárez.
Saïd (1999) de Llorenç Soler.
Interpretación. 
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Eta danba! Hain pozik lanean
zeundenean, Karlos Garaiko-
etxeari zer sartuko buruan eta
zu behar zintuela ondoan!
Politikoki fedea izan diodan ba-
karra da. Politikariei ez diet
errespetu handiegirik. Harekin
itxaropena genuen. Onegia. Gu-
re Kennedy partikularra Garai-
koetxea zen. Momentu hartan
hondoratzea erabaki zuten ba-
tzuk eta baita hondoratu ere.
Adin egokia zuen, itxura, kate-
goriazkoa zen. Nik miretsi egiten
nuen. 
Baina nola iritsi zinen Ajuria
Eneako bulegora?
Gauza xelebreak pasatzen zaiz-
kit niri, gero! Euskadiko Au-

rrezki Kutxan nenbilela, jai
bat antolatu genuen. Han
banketxeko zuzendariak Ga-
raikoetxeari ni bezalako nor-
bai behar zuela ondoan esan
zion. “Ba bidal iezadazu”, bes-
teak erantzun. Hala, zoriondu
egin nahi omen ninduela fes-
tagatik eta deitzeko eta deitze-
ko. Nik, berriz, nola deituko
nion ba? Azkenean, nire zu-
zendariak telefono zenbakia
markatu eta Garaikoetxearen
ahotsa entzun nuen beste al-
dean. Ajuria Eneara joateko
hitz egitera. Ordurako nik lau
egun Gasteizen egin nintzake-
ela esana zion Euskadiko Ku-
txako zuzendariak. Bi hilabete

neramatzan erre gabe eta go-
goan dut nola zigarro bat piztu
nuen bere bulegotik atera or-
duko. Hark jarraitu izan balu
urte batzuk gehiago, orduan
bai egingo genituela gauzak…
Prentsa, harreman publiko,
protokolo eta publizitate de-
partamenduak jarri zenituen
martxan. 
Dena zegoen egiteko, beraz,
edozer gauza eginda ere, esker-
tu egiten zizuten. 
Aholkulari kargua zenuen
Garaikoetxearekin. Hautes-
kunde aurretik ikusi genuen
zer nolako eztabaida sortu
zuen Zapatero eta Raxoiren
arteko eztabaidak. Zer gomen-

datuko zenieke?
Garaikoetxeak aholku gutxi
behar zuen. Eta gaurko politi-
kariak ez zaizkit gustatzen. Ba-
karren bat aipatzekotan Josu
Jon Imaz, Jose Maria Macua
eta Nicolas Redondo aita
etortzen zaizkit burura. Pisuzko
gizonak. Imazekin ilusio apur
bat sortu zen. Gauzak orain
dauden bezala ez dago zer egi-
nik. Sufritu. Eta sufritzen ez
dugunok ere, ez sufritzearen za-
marekin bizi gara.  
Eta Ardanzarekin ere hain on-
gi joan al ziren gauzak?
Ardanza Euskadiko Kutxako
aholkulari juridikoa zenez eza-
gutzen nuen. Berarekin joate-
ko eskatu zidanean, ez zitzai-
dan oso bidezkoa iruditu. Jen-
deak zer pentsatu behar du,
esaten nuen, lehen Garaikoe-
txearekin eta orain Ardanza-
rekin? Azkenean, Garaikoe-
txeari berari iritzia eskatzea
erabaki nuen eta lasai joateko
esan zidan, berak ere ez nin-
duela meritu politikoengatik
hautatu, meritu profesionalen-
gatik baino. “Nirekin kunplitu
duzu” esan zidan.
Hura ere gizon ondradua eta

zintzoa da. Agian ez dauka Garai-
koetxearen karisma baina denbo-
raren poderioz irabazten joan zen. 
Eta lan hori guztia inolako anbi-
zio politikorik gabe.
Ez nuen joko politikoan sartu na-
hi. Eskaintza batzuk egin zizkida-
ten baina ez. Ni atzealdean hobe-
to nengoen.

EUSKAL TELEBISTAREN LEHEN

ZUZENDARIA

Aurretik ETB martxan jartzea
tokatu zitzaizun. Lehen zuzen-
daria zaitugu. Garai hartan eus-
karazko telebista kate bat mar-
txan jartzea ez zen ahuntzaren
gau erdiko eztula izango. 
Ez zen talenturik nuelako baizik
eta herri txiki honetan gutxi ga-
relako. Nik Xabier Elorriaga au-
keratu nuen kargu hartarako
baina beldurtu egin zen. Ni Ga-
raikoetxearekin oso pozik nen-
goen eta baldintza batekin joan
nintzen ETBra: hiruzpalau hila-
betetan hura martxan jarri eta
neure tokira bueltatzekotan.
Baina ez zen hala izan.
ETBko esperientzia gogorra egin
zitzaidan. Ultzera batekin atera
nintzen handik. Ba al dakizu zer
den telebista bat zerotik hastea?
Gogorra. 
Orduan Ikuska serieak egiten
ari zinen.
Bai. 20 serie egin genituen eta
ETBn botatzeko beste materia-
lik ez geneukan. Jendea galdez-
ka hasi zen ea telebista euskaraz
ala gazteleraz izango zen eta nik
berehala bilatu nion erantzuna.
Euskaraz, noski. Baina azpititu-
luekin. ETBren bigarren katea
martxan ipini arte, hala egin
genuen, Ikuska serieetan bezala. 
“Euskararik gabe ez dago euskal
zinemarik” izan zen Ikuskaren
lehen fasea. Iritzi horretakoa al
zaitugu?
Garbi dut hori. Baroja euskal li-
teratura al da? Eta Unamuno?
Asko sentitzen dut, baina ez. 

Los Contrapuntos

1960ko hamarkadan Los Contra-
puntos taldea sortu zuten. 30
diska atera zituzten 61etik 69ra
bitartean. “Gero, beste talde ba-
tzuentzat abestiak egiten hasi gi-
nen Miguel Mari Azpiazu eta biok.

Mocedadesek badu disko bat
euskara hutsean”. Patxi Andio-
nentzat, Iruñako abesbatzarentzat,
Lurdes Iriondorentzat, Xabier Ma-
dinarentzat, Unai hirukoarentzat...
Makina bat abesti egin zituzten. 

Ez dok amairu

“Ez dok amairuren lehen bi
bileretan izan nintzen. Lurdes
Iriondogatik sortu zen Ez dok
amairu eta Lurdes Iriondo,
mojetatik atera berritan, nik
eraman nuen Bartzelonara
diska grabatzera. Sekulako
arrakasta izan zuen. Bigarren
aldian, Xabier Lete bidali
nuen eta bere senarra izaten
amaitu zuen. Artean Letek ez
zuen abesten. Hura mugi-
mendu politikoa zen, ez ba-
karrik artistikoa. Protesta egi-
tea zen abestearen arrazoia.
Jendeak hitz egiteko beharra

zeukan”.
“Iparragirre”

“Iparragirreren bi antolo-
gia egin ditut. 1973an
diska bat egin nuen Patxi
Andionekin. Erabat ikono-
klasta. Eta 1981ean, kul-
tura sailburuak eskatuta,
bigarren antologia bat
egin nuen Iparragirreren
omenez. Eusko Jaurlaritzak
50.000 ale banatu zituen.
Kolore guztietako jendeak
hartu zuen parte. Denak
elkarrekin. Amurizak, Gan-
diagak, Jose Mari Irion-
dok… Disko bikoitz bat eta
liburua atera ziren”.

koa naiz eta pelikula lotsagabekeria bat zen. Halako
batean grabatzen ari zirela ikustera joan eta paper
txikitxo bat egin nahi nuela esan nion. Hala, txulo
papera hartu nuen eta amaierako kreditoetan “pute-
ro amb rotulador ” bezala agertzen naiz. Mendeku
ederra. 
Zein da egin dituzun pelikuletatik harroen sentia-
razten zaituena?
Niretzat politena, eta ez da ezagunena, “Gran Sol”.
Barkuko kapitan papera hirutan egin dut Benito
Lertxundiren “Kareletik” filmean, “Gran Sol”en eta
“Terranova”n. Gauez Irlandan itsasoan irudiak gra-
batzea ez zen batere samurra izaten. 
“El Pico” egiteko, zure eszena guztiak asteburue-
tara pasa zituzten astegunean ezin zenuelako…
Bai, pelikulak egiteko oporrak aprobetxatzen nituen
eta zenbait Euskadiko Aurrezki Kutxa utzi ondoren-
goak dira. “El Pico” asteburuetan egin genuen. Bal-
dintza bat ipini nuen: ez niela ilea tintatzen utziko.
Aireportura bi makilatzaile etortzen ziren eta erri-
melarekin margotzen zidaten burua bi egun iraun
ziezadan. Ordu erdirako kartoizko ilea nuela ziru-
dien… behin eta berriz garbitu behar izaten nuen
hura kentzeko. 
“El Pico II”ren soinu banda ere zeurea da. 
Ez zitzaidan pelikula baterako soinu banda egitea
hain zaila iruditzen. Egin nuen eta 83an, SGAEtik
lehen hiruhilekoari zegozkion 700.000 pezeta jaso
nituen. Garai hartan dirutza zen, gero!
Nolakoak dira muxuak zinean?
Ez pentsa asko ematea tokatu zaizkidanik. Emaztea
lehenengo filmean bakarrik nuen. Ez dut zorte han-
dirik izan horretan…
1999an jarri zinen azkenengoz kamera aurrean
etorkinen inguruko “Saïd” filmean. Bueltatuko al
zinateke?
Iaz izan nuen azken aukera baina bizitza erosoa dara-
mat. Kataluniako bi produkzio-etxerentzat ari naiz la-
nean eta horrekin uste dut nahikoa dudala. Doku-
mentaletarako musika egiten dut. 

Miguel Mari Azpiazu, Jesus Mari Larrañaga, Lurdes Iriondo, Pilartxin Forcada,
Gonzalo Zubizarreta eta Luis Iriondo. 

Donostiako Zinemaldian, Companys filma aurkeztu zutenean Irion-
do Marta Mai aktorearekin.

Luis Iriondo “Gran Sol” filmearen grabaketan eta Keniara egindako bidaia batean hango neska masaiekin.



“Guri oso
ondo eto-
rriko zaiz-
kigu Uda-
lak egin-
go dituen
obrak”

“Guri oso on-
do etorriko
zaizkigu Uda-

lak egingo dituen obrak, baina
egia esan badira 20 urte gauza
bera eskatzen ari garela eta ez
dut oraindik sinesten ezer egin-
go duten. Beti errepidetik ibili
izan gara, horrek duen arriskua-
rekin”.

“Semaforo
bat edo
badenak
erajarri
beharko
lirateke”

“Nik bi urte eta
erdiko haur txi-
kia dut eta da-
goeneko ikasia

du ezin duela errepidera atera, baina
ilobak ere etortzen dira eta susto bat
baino gehiago pasa dugu. Nahiz eta
debekatuta egon 50 km/or. abiadura
gainditzea, oso azkar ibiltzen dira
ibilgailuak. Semaforo bat edo bade-
nak era jarri beharko lirateke. Orain
arte, ez da ezer larririk gertatu bai-
na…”.

Aizpurutxo auzoaren argazkia errotik al-
datuko da hemendik gutxira, eta are ge-
hiago, auzotarren bizi-kalitatea Udalak
eta Aldundiak dituzten planen arabera.
Izan ere, orain arte, ibaia zeharkatzeko
bizilagunek derrigorrez 70 metro inguru
Azkoitia eta Zumarraga lotzen dituen
errepidetik egin beharra zuten, horrek
duen arriskuarekin. Horren aurrean,
Udalak ahalegin ekonomiko esangura-
tsua egin du hango bizilagunei egunero-
ko bizitza erosoago egiteko asmoz, irisga-
rritasuna hobetuz. Guztira, lursailen
erosketa eta obrak barne, 240.000 euro
gastatuko ditu udaletxeak. 
Proiektuaren arabera, irtenbidea Urola
ibaiaren gainean ibiltoki bat egitea da.
Pasagunea eliza parean eraikiko da, au-
tobus geltokiaren ondoan, hain zuzen. 
Ibiltoki horrek bi metroko zabalera
izango du. Baina ez da azpiegitura berri
bakarra. Izan ere, bi espaloi berri egitea

da asmoa. Batak eliza eta frontoia lotu-
ko ditu; bestea  Zumarragatik datorren
ibiltokiarekin konektatuko da. Halaber,
bidegorrira ere ibilbidea egingo da.
Obrak dagoeneko esleituta daude eta
berehala ekingo zaie obrei. Lau hilabe-
te iraungo dute.  
Edonola ere, proiektua begi onez ikus-
ten duten arren auzokideek, ez da guz-
tientzat balekoa. Zumarragako norabi-
dean dauden lehenengo etxeetako bizi-
lagunak pilotalekura joateko, adibidez,
errepidera irteten jarraitu beharko dute
oraingoz. Ez Udalak hori nahi izan due-
lako, baizik eta auzoaren alde batetik
bestera ibiltoki bat egitea teknikoki,
eta errepidea zabaldu artean, -Aldun-
diak horretarako konpromisoa hartuta
du- ezinezkoa delako. Horren aurrean,
Udalak bere esku dagoena egiten ari da
Aizpurutxoko bizilagun guztiei eroso
ibiltzeko aukera eman ahal izateko. 

AIZPURUTXO
Auzotarrei eguneroko bizitza erraztuz 

Lehen fase honetan, Azkoitiko Udalak 240.000 euro inbertituko ditu auzoko iris-
garritasuna hobetzeko. Urola ibaia errepidera irten gabe zeharkatu ahal izateko,
pasagune bat eraikiko da eliza parean eta bi espaloi berri. Bata eskoletarantz

eta bestea Zumarragatik datorren ibiltokiarekin lotzeko. Helburua: auzokoen egu-
neroko bizitza erosoago egitea, arriskuak saihestuz. 

Hala eta guztiz, Udalak badaki egindako ahalegina ez dela nahikoa, Aizpurutxo-
ko Beheko Kaleko bizilagunentzat arazoak berdin jarraituko baitu. Udalaren bo-

rondatea, ordea, irtenbide bat ematea da eta horretan dabil buru-belarri. Kontu-
tan hartu behar da Udalaren ahaleginari esker, Gipuzkoako Foru Aldundiak Az-
koitia eta Zumarraga lotzen dituen errepidea zabaltzeko plana asko aurreratu

duela eta beraz, bigarren fase hau errepide horren hobetze lanean barneratuko
da. 

Lanak
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Laburrak
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Trafikoko
seinaleak,
informatzaileak eta 
lurrekoak berrituko dira

Udalak kaleko seinaleak berritu-
ko ditu. Lanen esleipena egina
dago eta beraz, pare bat hilabe-
te barru gutxi gora-behera hasiko
dira seinale berriak ipintzen. Tra-
fikoa arautzen dutenak, informa-
tzaileak eta lurrean margotuta
daudenak aldatuko dira. Bideratu
beharreko aurrekontua 90.000
eurotik gorakoa da. 

“Lehen fasea
egingo dute
eta pozten
gara, baina
beheko kale-
an bizi gare-
nontzat ez da

irtenbidea”

“Nire amak 84 urte
ditu eta ezin du etxe-

tik pilotalekura joan. Aspalditik ari gara
konponbide bat eskatzen eta orain badirudi
lehen fasea egingo dutela eta pozten gara
baina Beheko kalean bizi garenontzat ez da
irtenbidea, ibiltokia oso motxa delako eta
ez dutelako Itziar jatetxe ondoan beste zubi
bat eraikiko. Errepidearen zatirik arrisku-
tsuenak berdin jarraituko du”.

Foru Aldundiak aurten
egingo du Azkoitia-Zu-
marraga errepidea za-
baltzeko aurre-azterketa
Gipuzkoako Foru Aldundiak Azkoi-
tia eta Zumarraga lotzen dituen
errepidea konpontzeko eta zabal-
tzeko konpromisoa hartua du,
Errepideen Lurralde Planean
egiaztatzen den moduan.

24.300.000 euroko aurrekontua
bideratuko du. Hasiera batean, fo-
ru erakundeak 2011-2013rako
aurreikusten zituen obrak. Udala-
rekin izandako negoziaketen ondo-
rioz, ordea, epe hori aurreratzea
lortu da. Aurreikuspenek hutsik
egin ezean, 2009an egingo da
proiektua eta kontutan izanda
proiektua egitetik obrak hastera
ez dela denbora gehiegi igarotzen,
2010ean hasiko lirakete makinak
lanean. 

Mila Aramendia Iban Etxaniz Jose Mari Beitia

Auzokoen iritzia

Izen eta logotipo 
lehiaketa antolatu da
merkatariek sortu berri
duten elkartearentzat

Batasunak indartu egiten duelakoan,
Azkoitiko merkatariak bat egin dute el-
karte bat osatuz. 114 dendari batu di-
ra. Orain, izena eta logotipoa behar
ditu entitateak bere ibilbideari ekite-
ko. Bide horretan, Udala prest agertu
da bere esku dagoena egiteko herriko
merkatarien mesederako bada. Lehen
pausoa, izen eta logotipo lehiaketa
antolatzea izan da. Lanak apirilaren
11baino lehen aurkeztu beharko dira
ondorengo lekuetan: Bittor Harategian
(Merkatu plazan) eta Elorza Txirrringe-
tan (Trino de Uria kalean). 
Baina Udalaren konpromisoa harata-
go doa. Momentu honetan, balorazio
ekonomiko bat egiten ari da elkartea-
ren beharrak ikusi –kanpainak egin,
teknikari bat kontratatu, ea.-  eta nola
diruz lagundu zehazteko. Baliabideei
dagokienez, berriz, Udalak Azoka Pla-
zako lokal bat utzi die. 
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El mercado puede engullir en un
abrir y cerrar los ojos a todo aquel
que se olvide de mimar la producti-
vidad, la competitividad y la innova-
ción. Precisamente, ése es el come-
tido del sector de la máquina-herra-

mienta. Aportar maquinaria que per-
mita a las empresas mejorar sus pro-
ductos ganando en rentabilidad, para
poder convertir en aliados a países
como China e India a la hora de intro-
ducir productos vascos en sus mer-
cados, afrontar el hundimiento del
dólar que impide desembarcar en de-
terminados mercados o seguir reinvir-
tiendo en tecnología e innovación.
Como han hecho hasta ahora las em-
presas azkoitiarras. Y parece que su
tren va a mayor velocidad que la
desaceleración económica de la que
tanto se habla porque de momento
sigue sin pillarles. En cualquier ca-
so, admiten que tienen cierto col-

chón. Y cartera de pedidos para unos
cuantos meses. 
Si la Bienal de la Máquina Herra-
mienta es un termómetro para la
economía, no hay duda de que las
empresas de Azkoitia han hecho su-
bir unos cuantos grados. 
Una vez más se han lucido ante los
ojos del mundo, o lo que es lo mis-
mo, ante más de 52.000 visitantes y
más de 1.700 firmas de 36 países. 
El alcalde Asier Aranbarri, acompaña-
do por el concejal Iosu Bastida e Iña-
ki Mendia de Azkoitia Lantzen, quiso
ser testigo de todo ello. Visitó la fe-
ria y felicitó a las empresas locales.
Al final, no faltó la foto de familia.  

Empresas azkoitiarras lucen su competitividad en el escaparate
internacional de la Bienal de Máquina Herramienta
Nueve empresas de Az-
koitia han presentado sus
últimas novedades en la
25. Bienal de Máquina
Herramienta celebrada en
el BEC de Baracaldo.

Azokak aurreikuspen guztiak aise gain-
ditu ditu. 
Bai, aurreikuspen onak genituen. Sekula
egin den feriarik erraldoiena izan da. Jendea
harritu egiten da Springsteenek hamar trai-
ler ekartzen baditu eta Bilbora 1000 traile-
rretik gora iristen dira azokara. Azkenengo
egunetan igoal 800 lagun aritzen dira lane-
an, dena prestatzen. Azken emaitza teknolo-
gikoak erakusteko eta bisitariari bere enpre-
sa nolakoa izan daitekeen erakusteko da. 
Abiadura handia al darama sektoreak?
Eboluzioa etengabea da. Egon den aldaketa-
rik garrantzitsuena elektronikak ekarri due-
na da. Baina hori duela 25 urte gertatu zen.

Prestazio handiko ma-
kinak ari gara egiten
eta gauza ederrak ikusi
ditugu. Baina 2006ko
azoka oso oso ona izan zen eta aurtengoa ho-
bea izan da baina ez du iraultzarik ekarri. 
Euskaldunok harro egoteko arrazoirik ba
al dugu makina-erramintan dugun maila-
gatik?
Oso harro egon beharko genuke. Orain, as-
ko erabiltzen den terminoa izan arren, ma-
kina-erraminta ezezaguna da askorentzat.
Kalera atera eta galdezka hasiko bagina,
jendeak ez luke zer esan jakingo. Kotxeak,
trenak, hegazkinak, etxeko tresnak… gauza

horiek guztiak makina
erraminta behar dute.
Sektore oso garrantzi-
tsua eta estrategikoa da
ekonomia guztientzat.
Munduko ekonomia au-
rreratuenak, hala nola,
Alemania, Japonia,
Suitza… dira lehendabi-
ziko ekoizleak. Oso au-
rreratuak dira eta nor-
malki aurreratuak diren
horiek apustu sendoa
egiten dute makina erra-
minta industrian. 

Txirrindularitzarekin konparazio bat egingo
bagenu, pelotoi nagusian joango ginateke,
batzuk oso aurrean, beste batzuk justu-justu
jarraituz eta erortzeko arriskuarekin, baina
orokorrean maila ona da. 
Munduan zehar ibili behar izaten duzue.
Fakturazioaren gehiengoa estatuko muge-
tatik at lortzen duen sektore bat da, ezta?
Esportazioak guretzat gauza arrunta dira.
Ibarmiaren kasuan, esaterako, %60 baino
gehiago estatuko mugetatik kanpo bidaltzen

dugu. Hori da estatu mailan sektorearen ba-
tezbestekoa. 
Barakaldoko bi urtez behingo azokak
sektoreak gogor eusten diola erakutsi du.
Zein da zure iritzia?
Balantze orokor bat eginez gero, esan daite-
ke sektorea indartsu dagoela. Hala ere, erres-
petua ematen du hori esateak iristen ari zaiz-
kigun albiste ekonomikoak hain baikorrak
ez direnean. Desazelerazioaz hitz egiten da,
ekonomiaren moteltzeaz. Gertatzen dena da
makina erraminta sektorearentzat azken bi
urte hauek bere historiako onenak izan dire-
la, batik bat, Asiako ekonomiak
eraginda,Txina eta Indiako kontsumoak,
alegia. Nahiz eta estatuko barne merkatua
nahiko baxu ibili, orekatu ahal izan dugu
merkatu berrietara joanez eta han kontra-
tuak lortuz. 
2008rako ere hazkuntza aurreikusten
duzue?
AFMren datuen arabera, iazko urtea ona
izan da. Orain arteko zifrarik handiena lortu
da: estatu mailan, 1.050 milioi euroko ekoiz-
pena. Horrek esan nahi du %7,3ko hazkunt-
za, 2006ko datuekin alderatuz. 2008rako zer?

Berriro hazkuntza espero dugu. %5 eta
%7arteko igoera jasango du sektoreak. 
Zergatik zaude hain ziur?
Ba enpresa askotan eskabide-zorroak oso
handiak direlako. Sektoreko batezbestekoa
urtebete baino gehiagokoa da. Horrek esan
nahi du makina bat eskatze duenak, eskatu
eta handik urtebetera jasoko duela.Tamalez
egoera hau ez da berdina sektore osoaren-
tzat, badaude egoera zailagoa jasaten ari di-
ren enpresak. Produktuaren arabera, tekno-
logiaren arabera, internazionalizazioaren ara-
bera, e.a. 
Berrikuntzetan behar adina inbertitzen
al du sektoreak?
Berrikuntza hitza hainbeste erabiltzeak orain
ni harritu egiten nau. Pentsa guk dibisio ba-
terako duela bizpahiru urte Innovatek izena
hartu genuen. Ez modagatik, baizik eta guk
ulertzen genuelako gure aktibitatean berri-
kuntza oso kontutan eduki behar den akzio
bat dela. 
Baina maila ona dugun arren, kritikoa naiz
zentzu horretan. Sektoreko enpresa guztiek
berrikuntzaren aldeko apustu sakona egin
beharra dute eta garrantzitsua da elkarrekin

lan egitea ere. Ez dugu ahaztu behar hemengo
enpresak txikiak eta ertainak direla eta mun-
du globalizatu honetan azpiegitura txikiekin
gero eta urrunago dauzkagun merkatuetan lan
egitea gero eta zailagoa da.
Deslokalizazio hitzak izutu egiten gaitu
baina ohitu egin beharko, ala?
Multinazional handien migrazioa ez da
oraingo kontua. Lehen estatura etortzen zi-
ren automobil enpresak, General Motors,
Ford, e.a., hau merkeagoa zelako eta orain
ikusi denean hau ez dela hain erakargarria
kostu aldetik, ba Europa ekialdeko nazio be-
rrietan instalatzen ari dira. Hemen ez du
inork enpresarik itxi ekoizpena beste toki
batetara eramateko. Beste batzuk ari dira
Txinan enpresak irekitzen baina da hango
merkatua eskura izatearren. Tresnak hara
eramateak bakarrik sekulako gastua dakar.
Mundu globalizatu honetan merkatuak es-
katzen dizun tokietan egon beharra dago.
Txina, esaterako, munduan hirugarren
ekoizlea da, baina han egotea derrigorrezkoa
da bestela gure lehiakideak joango dira-eta.
Ahal dugun bitartean izen bat, marka bat,
bezeria bat lantzea garrantzitsua da. 

Koldo Arandia 
Makina Erramintaren Ekoizleen Elkartearen

(AFM) lehendakaria eta Azkoitiko Ibarmia
enpresaren gerentea

“Txirrindularitzarekin aldera-
tuko bagina, pelotoi nagu-
sian joango ginateke”
Elkarrizketa askotxo egitea tokatu zaio Koldo Arandia-
ri azken asteetan. Baina sektorearen osasuna eta
azokaren arrakasta ikusita, ahaleginak merezi du. 



“Lehen kanpotarrak
makinak erostera
etortzen ziren, gaur
egun, beren produk-
tuak erakustera datoz”

“Geuk uste baino hobeto atera
zaigu azoka. Beldur piska bate-
kin etorri ginen baina jende
asko igaro da standetik. Gai-
nera, etorri direnak produktu
jakin batzuen eskean etorri di-
ra. Hau da, zer nahi duten be-
zeroak zeren askotan, bestela,
erakusketa osoa erakusten
amaitzen duzu”. Sierras Sabi
enpresak badu eskarmentua.
Urte asko dira bi urtez behin
egiten den azoka honetara
etortzen hasi zirela. 
Sektorea gogor ikusten du.
Hala ere, gauzak ez dira gero
eta errazagoak. “Lehen kanpo-
tarrak, adibidez, makinak eros-
tera etortzen diren. Gaur, or-
dea, beraien produktuak era-
kustera etortzen dira. Makina
estandarretan lehiak asko zail-
du ditu gauzak. Gero eta sofis-
tikatuagoak izan beharra dau-
kagu eta ohiko ildoetatik ihes
egin”.

“Kalitateari begiratu
eta prezioari erre-
paratu gabe eros-
ten zen garaiak jo-
an ziren”

“Ondo atera zaigu azoka, bai-
na gero ikusi beharko da be-
netan zer eman duen. Jende
asko ibili da”, dio Ariznaba-
rretak, Juaristi enpresako ge-
renteak. Gaur egun, Europan
hainbat azoka egiten dira eta
“normala da denak denetara
ez joatea”. Bere ustez maila
oso altua erakutsi du azokak.
“Gaur ez dago garai bateko
mentalitatea. Kalitateari begi-
ratu eta prezioari erreparatu
gabe erosten zen garaiak joan
ziren. Orain bezeroak prezioa
kontutan hartzen du eta maki-
narik onena nahi du. Esaten
da geldialdi bat dagoela ere,
baina ari dira ikertzen eta gu-
txien espero dugunean aterako
dute zerbait funtzionamendua
hobetzeko”. Eraikuntza eta
altzarigintza nahiko estu da-
biltzala dirudien arren, krisiak
makina-erraminta sektorea ez
duela ukitu dio.

“Inbertitzeko or-
duan, prebentzioz
jokatzen du jende-
ak”

“Mugimendua -dio Iñaki Izagi-
rrek- badago, interesa ere bai.
Desazelerazio ekonomikoaren
kontu hori giroan nabaritzen
da. Inbertitzeko orduan, pre-
bentzioz jokatzen du jendeak.
Baina makina-erramintaren
beharra dago, eta beraz, ez da
lanik falta. Orain, lehia ere
beti hor dago. Toki batekoe-
kin ez bada, bestekoekin”.
Milko firma daramate bertako
produktuek. Milaka lagunek
izan dute Azkoitiko enpresak
merkatuan duen eskaintzaren
maila ikusteko aukera. Zaila-
tasunak zailtasun, ahaleginak
bere emaitzak ematen ditu eta
azokan jendeak ondo erantzun
du. “Inpresio ona utzi digu
bai”, dio arduradunak. 

“Makina konbentzio-
nalekin lan egitea
konplikatua bihurtu
da kostu aldetik”

Pello Arizmendiren aburuz,
“makina konbentzionalekin
lan egitea oso konplikatua bi-
hurtu da kostu aldetik. Inda-
rrean sartu dira Txinako pro-
duktuak eta joera da produktu
guztiak fabrikatu beharrean,
osagai batzuk kanpotik inpor-
tatu eta balio erantsia dutenak
hemen bertan egitea. Guk, ez
han enpresa muntatzea, baina
Txinarekin lan egitea pentsa-
tuta daukagu. Derrigorrezkoa
da merkatutik kanpo ez gera-
tzekotan. Makina bereziei da-
gokienez, berriz, gero eta ge-
hiago egiten ditugu eta hor
bai, oso gustura gaude”. 
Argi dago enpresentzat, eta
makina-erraminta sektorea ez
da salbuespen bat, mundua
txikia dela. Merkatuaren exi-
jentziei zorrotz erantzun beha-
rra daukate eta horretan Az-
koitiko enpresek “maila ema-
ten dute”.

“Gaur egun, lantegi
txikiek dena in-
bertitu egiten du-
te”

Enpresak aurrera atera badira,
inbertitzen jakin dutelako da.
Jabier Alberdik garbi du hori.
“Irabaziak inbertitu egiten dira
gaur egun. Ez da dirurik poltsi-
koratzen soldataz gain. Lantegi
txikiek dena inbertitu egiten
dute”. Horregatik beharbada
baina Alberdik ere sektorearen
osasunaz galdetzean, baikor
erantzuten du. “Guri ez zaigu
krisirik heldu. Baina normalean
beste sektore batzuk baxualdian
sartzen direnean, gu handik pa-
re bat urtera konturatzen gara,
eta ez kolpera. Makina erramin-
ta punta-puntan egon da eta le-
henago edo geroago tokatuko
zaio behera egitea”. 
Azokari dagokionez, presentzia
izatea komenigarria delakoan
dago. “Guretzat onak izaten di-
ra, ez azokan ezer saltzen dela-
ko, baizik eta harremanak be-
rritzeko, artikuluak aurkezteko,
e.a.”.

“Duela lau urte hasi
ginen metalean la-
nean, gure presen-
tzia gorpuzteko”

Zubiolak hiru urte daramatza bi
urtez behin egiten den azokan
parte hartzen. Juan Mari Zubi-
zarretak azaltzen duenez, “sek-
tore honetan sartzen ari gara.
Gu egurreko sektorearen ba-
rruan gaude baina duela lau ur-
te metaleko hainbat proiektu
bideratzen hasi ginen gure pre-
sentzia gorpuzteko. Momentuz,
estatuan eta Frantzian ari gara
lanean produktu hauekin. Egu-
rrarekin mundu osoan gabiltza
baina metalean ingurutik hasi
nahi izan dugu”. Diamantezko
erramintak deitzen zaie azokan
erakusgai izan dituzten produk-
tuei eta egia esan, standak bi-
txi-denda bat dirudi. 
Zubiolan badakite xehetasun
guztiak zaindu behar direla.
Produktu ezberdinak egin eta
neurrira egindako zerbitzua es-
kaintzean omen dago gakoa.
2006an Urrezko Q ziurtagiria
jaso zuten. 

“Estatu mailan eza-
gutzen gaituzte bai-
na pauso bat gehia-
go eman nahi ge-
nuen”

Arancia Azkoitiko enpresa-
rentzat  esperientzia berria da
azokan parte hartzea. Iraitz eta
Nerea Zabaleta anai-arrebek
lehendabiziko aldiz jarri dute
standa egiten dituzten ponpa
motak aurkezteko. “Jende as-
kok -dio Nereak- interes han-
dia erakutsi du eta pozik gau-
de. Nobedadea izan da gure-
tzat”. Iraitzen balorazioa ere
positiboa da. “Harreman asko
lortu ditugu eta orain hor ga-
biltza ea zer ateratzen den. Es-
tatu mailan ezagutzen gaituzte
baina gure asmoa pauso bat
gehiago ematea zen. Kanpoko
merkatuetan bideak irekitzea,
alegia. Baditugu atzerrian be-
zero batzuk baina gehiago na-
hi ditugu eta horretarako ba-
liagarria suertatu zaigu azoka”. 
Orain, bigarren fase bat dator:
harreman horiek bideratu eta
atzerriko merkatuetan enpre-
saren presentzia sendotzea.

SIERRAS SABI S.A.
Karlos Zubizarreta

JUARISTI TS COMERCIAL S.L.
Jabier Ariznabarreta

MANCISIDOR,-LARRAÑAGA Y CIA S.A.
Iñaki Izagirre

ERLO S.A. CTNES MECÁNICAS
Pello Arizmendi

INTZA-WOERNER S.L.
Jabier Alberdi

ZUBIOLA S. COOP.
Juan Mari Zubizarreta

ARANCIA
Nerea Zabaleta

Makina Erramintaren Azoka
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JUARISTI e
IBARMIA Innovatek,
premiadas en la
25ª edición de la
Bienal de Máquina
Herramienta

El jurado del Premio
Nacional de Diseño de
Máquina Herramienta
ha otorgado una men-
ción especial por sus
máquinas a Ibarmia In-
novatek. Y no es la úni-
ca empresa que ha si-
do galardonada. En la
25ª edición se ha que-
rido reconocer la fideli-
dad de las empresas
que han participado en
todas y en cada una de
las ediciones, entre
ellas, Juaristi. 
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Antonio Oteiza Fundazioak
ekin dio bere ibilbideari

Para mí, de todas
las artes, la litera-
tura es la que más
me emociona. Por
una buena página
cambio muchas es-
culturas y por dos
páginas, las cam-
bio todas.

La Fundación es la pla-

taforma desde la cual

se divulgará fielmente el

legado de Antonio Otei-

za: su obra, su pensa-

miento y su sentimiento.

El primer paso va a ser

recuperar su obra escul-

tórica y pictórica, así

como poner en marcha

una exposición itineran-

te para dar a conocer la

obra actualmente ubica-

da en Kukuherri.

berreskuratu eta balioan jartzea
da, bere obra, pentsamendua eta
sentimendua ezagutaraziz. Berak
Azkoitiaren esku utzi du bere
ondare guztia, herri eta Udal ho-
nengan konfidantza osoa duela-
ko, bere filosofia ulertzen jakin
baitu. Baina asmoak eta nahiak
praktikara eramaten hasteko or-
dua iritsi da. Behin izapide juri-
dikoen fasea gaindituta, lanean
hastera doa Fundazioa. Datozen
urteetan egin beharreko ibilbi-
dea zehaztuta dago eta emango
den abiadura aurrekontuek era-
bakiko dute. Edonola ere, Fun-
dazioak ilusioz beterik eta gogo-
tsu helduko dio bere eginbeha-
rrari, hitza emana baitio Anto-
nio Oteizari.

Antonio Oteiza Fundazioa
abian da. Udal honen erronke-
tako bat Azkoitia pilotaren,
kulturaren eta artearen txoko
bihurtzea da. Herria ildo ho-
rien inguruan gorpuztea, alegia.
Ideia horri eutsiz, aspaldi hasi
ziren bideak urratzen eta emai-
tzak ikusi ere egin dira dagoe-
neko. Horren erakusle dira Jor-
ge Oteiza frontoiak eta Anto-
nio Oteizaren Museoa, esatera-
ko. Baina horri guztiari pil-pi-
lean eutsi eta kudeaketa txu-
kun eta garden bat aurrera era-
mateko, bitartekoak behar dira.
Behar horri erantzuten dio An-
tonio Oteiza Fundazioak. Enti-
tatearen helburu nagusia artis-
taren, Antonioren, ondarea

Inork ondo uztartu baldin badi-
tu abentura, artea eta erlijioa,
hori Antonio Oteiza da. 1926an
Donostian jaioa, zazpi anai-arre-
betan gazteena da. Jorgek itzala
egin dion arren, Antoniok bere
bideak urratzen asmatu du. Eta
nola gainera! 10.000 obratik go-
ra zizelkatu ditu. Munduko baz-
ter ezberdinetan sakabanatuta
daude. Estatuan, batik bat, Sa-
lamancan, Madrilen eta Ovie-
don. Beste asko Azkoitian dau-
de. Eta guztiak utzi dizkio Az-
koitiari. Fundazioa arduratuko
da bere ondarea kudeatzeaz eta
zaintzeaz, hori baita bere desioa.
Eskultura sakratua jorratu du
nagusiki, baina gainontzeko
gaiei muzinik egin gabe. Ireki-
tzen, zabaltzen dakien artista
dugu Antonio. Zentzu guztie-

Nor da Antonio Oteiza?
tan. Lan sorta
bikaina osatu
du, adibidez,
herri kirolak,
Euskal Herri-
ko ermitak
edo pertso-
naia esangu-
ratsuak oina-
rri hartuta.  
Baina Antonio Oteizaren ibilbi-
dea bere eskulturetara mugatzea
bidegabea litzateke. Hainbeste
edo gehiago idatzi du eta ez ditu
ordu gutxiago eman misiolari
gisa Ameriketako lurraldeetan.
Bere burua abenturazaletzat
dauka. Berrikuntza eta asma-
kuntza oro abenturatzat ulertzen
du, betiere, pobreenen mesede-
rako baldin bada. Abentura ez
da gizonari bat-bateko plazerra

edo asebetetzea
eragiten dion zer-
bait. Aitzitik. Bere
obsesioetako bat
herrialde txiroene-
takoen eguneroko
bizitza erraztea da.
Eguzki energiaz ba-
liatuz, hirugarren
munduko herrial-
deetako gauak ar-

gitu ahal izatea, esaterako. 
Izan ere, joandako lekura joan,
ebangelizazioa eta sorkuntza baz-
tertu gabe, beti salatu izan ditu
ozen hango injustiziak eta zapal-
ketak.
Bere ibileren berri ematen du,
besteak beste, “Viajero sin equi-
paje  por el Amazonas”, “Abu-
ná”, “Las islas Galápagos y el
hombre” edo “La aventura del
Orinoco” liburuetan. 

Izena eta izana ondo irabaziak
ditu Antonio Oteizak eta orain-
dik buru-belarri jarraitzen du.

“

“ Azkoitia kuttuna

Oteizatarrek Azkoitiarekin
izan duten loturaren jatorria
bilatzeko XVIII. mendera egin
behar da jauzi. Antonioren
bosgarren aiton-amonenatik
hasita, hurrengo belaunal-
diek Azkoitia izan zuten jaio-
terri. Aitona, Francisco Otei-
za Epelde, Kalparsoro base-
rrian jaio zen, Izarraitz az-
pian. Horregatik, bi anaiek
oso harreman estua izan du-
te Azkoitiarekin eta azkoitia-
rrekin eta lotura hori are eta
gehiago estutu da Udalak ar-
tista bien ondareari eta
ametsei bide emateko egin
duen lanari esker. 

Algunas de las muchas obras de Antonio Oteiza.

Algunos de los títulos de libros escritos por Antonio Oteiza.

“Antonio Oteizak 
Azkoitiaren esku utzi

du bere ondare 
guztia, herri eta Udal
honengan konfidantza
osoa duelako, bere

filosofia ulertzen jakin
baitu.”


